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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจ วิเคราะห์ และพัฒนาต้นแบบมูลค่าของเวลาในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความจําเป็ นสําหรับการใช้วเิ คราะห์ความเหมาะสมของโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน โดยจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์โครงการให้ถูกต้องมากยิ่ง ขึ้น
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งานวิจยั นี้ได้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จํานวน 406 ตัวอย่าง พบว่ารายได้เฉลีย่ ของ
กลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ประกอบอาชีพหลักคือ กลุ่มอาชีพพนักงานห้างร้าน/
บริษทั ด้านข้อมูลจราจรนัน้ บริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษา มีปริมาณจราจรเฉลีย่ 2,183 PCUต่อวัน (4,051 คัน
ต่อวัน) ผลการวิจยั ด้านมูลค่าของเวลาพบว่า ในภาพรวมของพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มมี ลู ค่า
ของเวลาในการเดินทางอยู่ท่ี 69.20 บาทต่อชัวโมง
่
ซึ่งน้ อยกว่ามูลค่าของเวลาในการเดิน ทาง
ระดับประเทศที่ 117.99 บาทต่อชัวโมง
่ คิดเป็ นร้อยละ 58.65 เมื่อแยกตามประเภทของยานพาหนะ
นัน้ มูลค่าของเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์ท่ี 103.22 บาทต่อชัวโมง
่
มากกว่ามูลค่าของเวลาใน
การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ท่ี 60.00 บาทต่อชัวโมง
่
คาสาคัญ: มูลค่าของเวลาในการเดินทาง, ปริมาณจราจร, จังหวัดชายแดนภาคใต้
ABSTRACT
The purpose of the research is to study, survey, and analysis for developing a Value of Time
(VOT) model in the southern border provinces. The VOT is very necessary for analyzing the
feasibility of infrastructure construction projects. This will also improve accuracy in project
evaluation. Both quantitative and qualitative data from 406 samples were collected for
analysis. The analysis result found that the average income of the sample was between
10,000 - 20,000 Baht, which most are the group of store and company workers. Moreover,
the traffic volume of study area is 2,183 PCU per day (4,051 cars per day). The results on
VOT point out that the southern border provinces have average traveling time value of 69.20
Baht per hour which is 58.65 percent less than the national value of time (117.99 baht per
hour). Moreover, when classified the VOT by the type of vehicle, the VOT of car and
motorcycle are 103.22 and 60.00 Baht per hour, respectively.
KEYWORDS: Value of Time (VOT), traffic volume, southern border provinces
1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
การเดิน ทางถื อ เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ของมนุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บ ัน มนุ ษ ย์ ทุ ก คนจํ า เป็ นต้ อ งมีก าร
ติดต่อสือ่ สาร การทํากิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินชีวติ การเดินทางนัน้ ส่งผลต่อการดําเนินชีวติ ของ
มนุ ษย์ในปั จจุบนั ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในปั จจุบนั ประเทศไทยมี การขยายตัวของเขต
เมือ งทัง้ ทางด้านจํานวนประชากรที่เ พิ่ม ขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทํา ให้เ ริ่ม มีปั ญ หา
การจราจรติดขัดในเขตเมืองและมีแนวโน้มที่ปัญหาจะส่งผลรุนแรงมากยิง่ ขึ้นในอนาคต รวมถึง
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ส่งผลให้การเกิดอุบตั ิเหตุท่เี พิม่ มากขึน้ ด้วย ปั ญหาการจราจรทําให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางที่
เพิม่ ขึ้น มูลค่ าของเวลาในการเดินทางต่อบุคคล โดยทัวไปมี
่
ค่าประมาณร้อยละ 25 ถึง 50 ของ
รายได้เฉลีย่ ซึง่ เกีย่ วข้องกับปั จจัยอื่น เช่น ข้อมูล ประชากรศาสตร์ของ ผูเ้ ดินทาง และลักษณะของ
การเดิน ทาง ซึ่ง มูล ค่าของเวลาเป็ น ปั จ จัย สําคัญ ในการวิเ คราะห์ค วามเหมาะสมของโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีความสําคัญในการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการวางแผน
โครงการโครงสร้างพืน้ ฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปั จจุบนั งานวิจยั ด้านมูลค่าของเวลาในการ
เดินทางในไทยทีจ่ ดั ทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือกรมทางหลวงได้ทาํ
การวิจยั ในระดับมหภาคหรือภาพรวมทัง้ ประเทศ ซึ่งไม่มกี ารวิจยั ในระดับพื้น ที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ทม่ี คี วามหลากหลายทัง้ สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจทีม่ คี วามเฉพาะตัวมากกว่า
ดังนัน้ การสํารวจและวิเคราะห์มลู ค่าของเวลาในการเดินทาง รวมทัง้ การพัฒนาต้นแบบมูลค่า
ของเวลาในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความจําเป็ นสําหรับการใช้วเิ คราะห์ความเหมาะสม
ทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ วิศ วกรรมของโครงการก่ อ สร้า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน โดยจะช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์โครงการให้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้
1.2 วัตถุประสงค์
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 2 ประการ ประกอบด้วย 1) เพือ่ ศึกษาสํารวจและวิเคราะห์มลู ค่าของเวลา
ในการเดินทางในพืน้ ทีศ่ กึ ษา และ 2) เพือ่ พัฒนาต้นแบบมูลค่าของเวลาในการเดินทางในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
2. ทบทวนงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 วิ ธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิ จยั
ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง (Sample size) เป็ นสิ่ง สํ า คัญ ที่ผู้ วิจ ัย ต้ อ งกํ า หนดให้ เ หมาะสม
และมีความเป็ นตัวแทนทีด่ ขี องประชากรทีท่ ําการศึกษา เพื่อจะช่วยให้ผลการวิจยั มีความน่าเชื่ อถือ
โดยทัวไปนิ
่ ยมใช้ตารางสําเร็จของ ทาโร ยามาเน่
2.1.1 การกําหนดเกณฑ์ ในกรณีทราบจํานวนประชากรทีแ่ น่ นอนก่อนแล้ว สามารถใช้เกณฑ์
โดยกําหนดร้อยละของประชากรในการพิจารณาได้ดงั นี้ [1]
- ถ้าขนาดประชากรหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยร้อยละ 25
- ถ้าขนาดประชากรหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยร้อยละ 10
- ถ้าขนาดประชากรหลักหมืน่ ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยร้อยละ 5
- ถ้าขนาดประชากรหลักแสน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยร้อยละ 1
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2.1.2 หลักการของ ทาโร ยามาเน่ [1] ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร
โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
แสดงได้ดงั สมการที่ 1
n =

N
1 + Ne 2

(1)

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างทีย่ อมรับได้
2.1.3 หลักการของเครจซี่ และมอร์แกน [1] ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และกําหนด
สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้รอ้ ยละ 5 และ
ระดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 แสดงได้ดงั สมการที่ 2
n =

x 2 Np (1 − p )

(2)

e ( N − 1) + x 2 p (1 − p )
2

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e =ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ยอมรับได้
x2 = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 (x2 = 3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบ ให้กาํ หนด p = 0.5)
2.2 มูลค่าของเวลาในการเดิ นทาง (Value Of Time: VOT)
การหามูลค่าของเวลาในการเดินทาง (Value Of Time: VOT) เป็ นการหาค่าเพื่อเป็ นเครื่องวัด
หรือสิง่ แสดงค่าของมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเพื่อนํ าไปหามูลค่าที่ได้จากการประหยัดเวลา
มูลค่าที่ต้องสูญเสียไปในการเดินทาง แต่เมื่อโครงข่ายการคมนาคมมีประสิทธิภาพดีข้นึ จะช่วย
ประหยัดเวลาในการเดินทาง และผูใ้ ช้เส้นทางสามารถใช้เ วลาในการเดินทางที่ประหยัดได้ไปทํา
กิจกรรมอื่นทีส่ ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิม่ ขึน้ ได้ [2]
Howe [3] ได้ทาํ การศึกษาหามูลค่าของการประหยัดเวลา (Value of Time Saving) ในประเทศ
เคนย่าและเปรียบเทียบมูลค่าของการประหยัดเวลาของประเทศเคนย่ากับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วคือ
สหราชอาณาจักรโดยแบ่งกลุ่มการศึกษามูลค่าของการประหยัดเวลาออกเป็ น 3 กลุ่มคือ ผูใ้ ช้ถนน
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(Road Users) สินค้า (Goods Carried) และยานพาหนะ (Vehicles) การคิดมูลค่าการประหยัดเวลา
ของผู้ใ ช้ถ นน (Road Users) และสิน ค้า (Goods Carried) อยู่ บ นพื้น ฐานความพอใจที่จ ะจ่ า ย
(Willingness to Pay) และอัตรารายได้ (Wage Rate) ของคนขับยานพาหนะโดยเฉพาะอย่ างยิง่
มูลค่าเวลาของสินค้าที่มกี ารเน่ าเปื่ อยหรือเสียง่ายจะมีมูลค่าเวลาสูงกว่าสินค้าในประเภทอื่ น ส่วน
มู ล ค่ า ของการประหยัด เวลาในกลุ่ ม ยานพาหนะคิด จากค่ า ใช้จ่ า ยคงที่ ( Standing Cost) และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ ง าน (Running Cost) ที่ล ดลงได้ จ ากการประหยัด เวลาการเดิน ทาง จาก
การศึกษาพบว่าในประเทศทีด่ อ้ ยพัฒนามูลค่าของการประหยัดเวลามีความสําคัญมากกว่าประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ทัง้ ในด้านการประเมินโครงการด้านการขนส่งทีค่ ุม้ ค่าต่อการลงทุนโครงการหรือการ
นํ างบประมาณการลงทุนในไปดําเนินการกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดกี ว่า
และคุม้ ค่ากว่าการลงทุนโครงการ
Lisco [4] กล่าวว่าการหามูลค่าของเวลาการขนส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัย ด้านต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าและปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการขนส่งสินค้ามากทีส่ ุดคือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ทีเ่ กิดจากการขนส่งสินค้าวิธกี ารหามูลค่าเวลาของการขนส่งสินค้าสามารถแบ่งออกเป็ น 4 แบบ คือ
1) การหามูลค่าเวลาจากอัตรารายได้และค่าใช้จ่าย 2) การหามูลค่าเวลาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
การประหยัดเวลาของการขนส่งสินค้ากับการใช้ประโยชน์ของรถบรรทุกสินค้า 3) การหามูลค่าเวลา
จากมูลค่าการขนส่งสินค้า 4) การหามูลค่าเวลาจากการเลือกทางเลือกในการขนส่ง
Winfry [5] ได้ทาํ การศึกษาหาการลดเวลาในการขนส่งของรถสินค้าโดยหามูลค่าในรูปเงินเป็ น
หน่วยดอลลาร์ต่อชัวโมง
่
ในการเดินทางระหว่างรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคิดค่าใช้จ่ายส่วน
ต่าง ๆ ที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาการเดินทาง ค่าของการลดเวลาในการ
เดินทางนี้ วิเคราะห์จากค่าใช้จ่ายของเวลาในเทอมของค่าใช้จ่ายในการใช้ถนนทีจ่ ําเป็ นในการเกิด
การลดเวลาในการเดินทาง ความสมัครใจทีจ่ ะจ่ายและภาษีอากร ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยจะแยกมูลค่าเวลา
การเดินทางสําหรับรถบรรทุกค่าทีไ่ ด้จะมีความแตกต่างกันตามประเภทของยานพาหนะกล่าวคื อ
ยานพาหนะที่ใช้ Diesel Power จะมีมูลค่าเวลามากกว่า Gasoline Power และยานพาหนะขนาด
ใหญ่จะมีมลู ค่าเวลาสูงกว่าขนาดเล็กรวมถึงการติดต่อค้าขายระหว่างรัฐ รัฐทีม่ เี ศรษฐกิจดีจะมีมลู ค่า
เวลาที่สูง ประโยชน์ ท่ีไ ด้ร บั จากการลดเวลาในการเดิน ทางจากการศึก ษานี้ คือ การลดลงของ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าเสือ่ มราคาภาษีอากรและอัตราเงินเดือนของพนักงาน
จากการศึกษาพบว่า การศึกษามูลค่าของเวลาจากงานวิจยั ต่าง ๆ จะมีการหามูลค่าของเวลา
(Value Of Time: VOT) เป็ นการหาค่าเพื่อเป็ นเครื่องวัดหรือสิง่ แสดงค่าของมูลค่าที่เกิดขึ้นเพื่อ
ประเมิน ความคุ้มค่ าในการลงทุ นของโครงการก่อ สร้าง และจากงานวิจยั ในต่างประเทศพบว่า
ประเทศที่ด้อยพัฒนามูลค่าของเวลายิง่ เป็ นสิง่ สําคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุนพัฒนาโครงการ
ด้านการขนส่ง ซึ่งในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ของไทยยังไม่มกี ารศึกษาวิจยั มูลค่าของเวลาใน
การเดินเพื่อหาความคุ้มค่ าต่อการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม มูลค่าเวลาเดินทางสามารถ
บทความวิจัย
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วิเคราะห์ได้หลายวิธแี ละมีปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ จึงมีการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการ
เดิน ทางที่หลากหลายจากที่ก ล่าวมาข้า งต้นผู้วิจ ยั สามารถสรุปวิธีการวิเ คราะห์มูล ค่าเวลาการ
เดินทางได้โดยแบ่งออกเป็ น 3 วิธคี อื
- วิธี Discrete Choice Model เป็ นการจําลองทางเลือกในการเดินทาง โดยสํารวจพฤติกรรม
การเลือกการเดินทางของผู้เดินทางแล้วนํ ามาวิเคราะห์แบบจําลอง และหามูลค่าของเวลาในการ
เดินทาง ซึง่ เป็ นวิธที ใ่ี ช้ความเห็นของผูใ้ ช้ทางโดยตรง มีความถูกต้องของข้อมูล แต่เป็ นวิธที ย่ี ากต่อ
การสํารวจและมีความซับซ้อนในการวิคราะห์ขอ้ มูล [2]
- วิธอี ตั รารายได้ของผูใ้ ช้ทาง เป็ นการวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทางด้วยการนํ ารายได้
ของผูใ้ ช้ทางเป็ นหลักในการวิเคราะห์หามูลค่าของเวลาในการเดินทาง โดยการสํารวจข้อมูลต่างของ
ผูใ้ ช้ทางทัง้ ข้อมูลรายได้ ข้อมูลชัวโมงการงาน
่
ข้อมูลอาชีพ เป็ นต้น [2]
- วิธผี ลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP; Gross Provincial Product at Current Market Prices)
ซึ่งวิธีน้ีเป็ นการวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทางโดยการใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
มาเป็ นหลักในการวิเคราะห์มลู ค่าของเวลาในการเดินทาง [6]
3. วิ ธีการศึกษา
3.1 พืน้ ที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาสําหรับงานวิจยั นี้อยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองของจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง จัดเป็ นเมือง
ชายแดนทีส่ าํ คัญแห่งหนึ่ง และเป็ นพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมพิเศษชายแดน ตามนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจ จังหวัดนราธิวาสมีเนื้อทีป่ ระมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัด
ปั ตตานี และอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศใต้ตดิ ต่อกับประเทศ
มาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสแบ่งการปกครองออกเป็ น 13 อําเภอ
77 ตําบล 589 หมู่บา้ น การปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตําบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 72 แห่ง มีจํานวน
ประชากรทัง้ สิน้ 802,474 คน เป็ นชาย 379,100 คน และหญิง 405,374 คน ประชากรชายคิดเป็ น
ร้อยละ 49.48 หญิงคิดเป็ นร้อยละ 50.52 ของประชากรทัง้ หมด ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอก
เขตเทศบาล 631,670 คน หรือ ร้อ ยละ 78.72 และประชากรที่อ าศัย อยู่ใ นเขตเทศบาลมีเ พีย ง
170,804 คน หรือ ร้อยละ 21.28 [7] มีอตั ราการขยายตัวรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนภายในครัวเรือนของ
จังหวัดนราธิวาสสูงถึงร้อยละ 5.58 ต่อปี [8] โดยจังหวัดนราธิวาสมีผลิตภัณฑ์จงั หวัด ณ ราคาตลาด
ปั จ จุ บ ัน (GPP; Gross Provincial Product at Current Market Prices) ในปี 2560 อยู่ ท่ี 42,737
ล้านบาท เป็ นลําดับที่ 57 ของประเทศ [9] สําหรับการใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดนราธิวาส พบว่า
มีผใู้ ช้รถจักรยานยนต์ 187,369 คัน หรือประมาณร้อยละ 77 รองลงมาเป็ นรถยนต์ 55,144 คัน หรือ
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ประมาณร้อยละ 22.7 [10] สําหรับงานวิจยั นี้กําหนดพื้น ที่เ ป็ น ถนนทางหลวงท้อ งถิ่น สายทาง
นธ.ถ 1-0033 สายแยก ทล. 4136 ตําบลโคกเคียน-แยก นธ. 4033 ตําบลบางนาค อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็ นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาส กับตําบลโคกเคียน
โดยผ่านสถานทีส่ าํ คัญเช่น โรงเรียนนราธิวาส วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส โรงเรียนวัดพนาสณฑ์
วัดพนาสณฑ์ เคหะชุมชนนราธิวาส เป็ นต้น โดยถนนสายดังกล่าวมีความยาว 1.910 กิโลเมตร
มีผใู้ ช้ทางช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และ 15.00-17.00 น. เฉลีย่ ประมาณ 448.3 PCU/ชัวโมง
่

รูปที่ 1 สายทาง นธ.ถ 1-0033 ต าบลโคกเคี ย น-ต าบลบางนาค อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
นราธิ วาส
3.2 ข้อมูลภาคสนาม
ในการศึกษานี้ ได้สํารวจข้อมูลทีจ่ ําเป็ นต่อการคํานวณหามูลค่าของเวลาของผูใ้ ช้ทางในช่วง
พื้นที่การศึกษา ซึ่งประด้วยประกอบด้วย การสํารวจข้อมูลพื้นฐาน และการสํารวจปริมาณจราจร
(Mid-Block Count)
3.2.1 การสํารวจข้อ มูล พื้น ฐาน ซึ่ง ประกอบด้วย 7 ปั จ จัย ได้แ ก่ 1) ความถี่ในการใช้ทาง
2) รายได้ต่ อ เดือ น 3) อาชีพ 4) ช่ ว งวัน ทํ า งาน 5) เวลาทํ า งาน 6) ชัว่ โมงการทํ า งานต่ อ วัน
7) พาหนะหลักในการใช้สญ
ั จร โดยการสํารวจแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
บทความวิจัย
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1) การลงสํารวจพื้นที่บริเวณถนนสายทาง นธ.ถ 1-0033 ตําบลโคกเคียน-ตําบลบางนาค
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็ นถนนทีเ่ ชื่อมระหว่างตําบลโคกเคียน-ตําบลบางนาค อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส การลงสํารวจพื้นที่ภาคสนามเป็ นสองช่วงเวลา คือ ช่วง 07.30-08.30 น. และ
ช่ว งเวลา 15.30-16.30 น. ได้ทําการสํารวจแบบสอบถามบริเ วณหน้ าร้านสะดวกซื้อ ซึ่ง ตัง้ อยู่
จุดเริม่ ต้นสายทาง (หน้าโรงเรียนนราธิวาส)
2) การส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ ซึ่งได้ส่งแบบสอบถามไปตามห้างร้านและหน่ วยงาน
ราชการต่าง ๆ โดยการสํารวจแบบสอบถามผ่าน Google ฟอร์ม

รูปที่ 2 ตัวอย่างแบบสารวจข้อมูลทาง Google ฟอร์ม (https://forms.gle/jup8RrzYxKTUuusa8)
3.2.2 การสํารวจข้อมูลจราจร การสํารวจปริมาณจราจรบริเวณช่วงถนน (Mid-Block Count) ได้
สํารวจบริเวณช่วงจุ ดเริ่มต้นสายทาง (บริเวณหน้ าร้าน ป ปลาพาณิชย์ ตรงข้าม 7-Eleven ร้าน
สะดวกซื้อ ) ในช่ ว งเวลา 24 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 7 วัน (ระหว่ า งวัน ที่ 27 สิง หาคม พ.ศ. 25632 กัน ยายน พ.ศ. 2563) และแบ่ ง ประเภทของยานพาหนะออกเป็ น 6 ประเภท ประกอบด้ว ย
1) รถจักรยาน 2) รถจักรยานยนต์ 3) รถยนต์ 4 ล้อ ประเภทไม่เกิน 7 ทีน่ งั ่ 4) รถยนต์ 4 ล้อ ประเภท
เกิน 7 ทีน่ ัง่ 5) รถบรรทุก และ 6) รถโดยสาร (รถบัส) ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสํารวจ มีหน่วยนับเป็ น คัน
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(Vehicle) ซึง่ สามารถนําไปวิเคราะห์หาสัดส่วนยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ทีส่ ญ
ั จรผ่านบริเวณเส้นทาง
ทีท่ ําการสํารวจ และสามารถแปลงข้อมูลเป็ นหน่ วยเทียบเท่ารถยนต์ส่วนบุคคล (PCU) เพื่อนํ าไปหา
สัดส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ทีม่ คี วามเหมาะสม สําหรับการสํารวจข้อมูลผูใ้ ช้ทาง
3.2.3 นิยามรูปแบบการเดินแบ่งได้ 2 ประเภท คือ รูปแบบการเดินทางเพือ่ การทํางาน (ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ใช้ท างเป็ น ประจําและใช้ช่วงวัน ทํางาน) และรูปแบบการเดิน ทางเพื่อใช้ทวไป
ั่
(ผูต้ อบแบบสอบถามทีใ่ ช้ทางบางไม่เป็ นประจําและใช้ทางน้อยมาก) โดยวัตถุประสงค์การเดินทาง
ของการใช้ทางเพือ่ การทํางาน คือ การใช้ทางเพือ่ ไปทํางาน เเละสัญจรผ่านเส้นทางเป็ นประจํา
4. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
จากการสํารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากร เพื่อนําข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคาะห์หามูลค่าเวลา
ในการเดินทาง (Value Of Time: VOT) สรุปออกมาได้ดงั นี้
4.1 ผลการสารวจข้อมูลจราจร
ผลการสํ า รวจปริม าณจราจรบริเ วณช่ ว งถนน (Mid-Block Count) ได้ สํ า รวจบริเ วณช่ ว ง
จุดเริม่ ต้นสายทาง
จากการสํารวจข้อมูลปริมาณจราจรตลอด 7 วันพบว่า (ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 25632 กันยายน พ.ศ. 2563) ทีแ่ สดงในตารางที่ 1 นัน้ ปริมาณจราจรเฉลีย่ ต่อวันอยู่ท่ี 4,051 คันต่อวัน
หรือ 2,183 PCUต่อวัน ค่าแปลงหน่วยเทียบเท่ารถยนต์สว่ นบุคคลอ้างอิงจาก รายงานการวิเคราะห์
คํานวณดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร ปี 2554 กรมทางหลวง [11]
ตารางที่ 1
วันที่

27/8/2563
28/8/2563
29/8/2563
30/8/2563
31/8/2563
1/9/2563
2/9/2563

ปริ มาณจราจร (หน่ วยนับเป็ น คัน)
รถ
รถ
รถยนต์ รถยนต์
รถ
รถ
รวม
PCU
จักรยาน จักรยาน 4 ล้อ ไม่เกิ น 4 ล้อ บรรทุก โดยสาร
ยนต์
7 ที่นัง่ เกิ น 7 ที่นัง่
(รถบัส)
2
3,650
1,345
7
1
2
5,007 2,562.26
18
2,058
1,437
5
4
1
3,523 2,136.98
23
1,534
728
10
11
2,306 1,274.91
16
2,511
1,086
6
11
3,630 1,949.01
14
3,337
1,334
8
9
2
4,704 2,469.73
16
3,285
1,300
20
10
3
4,634 2,434.83
20
3,122
1,380
23
7
3
4,555 2,459.06

บทความวิจัย
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4.2 ผลการทาแบบสารวจข้อมูลของผูใ้ ช้ทาง
จากผลการสํารวจปริมาณจราจรเฉลีย่ ต่อวันอยู่ท่ี 4,051 คันต่อวัน เมื่อนําไปคํานวณจากสูตร
ของทาโร ยามาเน่ [1] โดยทีค่ า่ ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างทีย่ อมรับได้อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 5 เมือ่
แทนค่าในสมการที่ (1) แสดงได้ดงั นี้
n =

4, 051
1 + 4, 051 0.052

ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสมอยูท่ ่ี 365 ตัวอย่าง
และเมื่อนํ าไปคํานวณจากสูตรของเครจซี่ และมอร์ แกน [1] ระดับความคลาดเคลื่อนของการ
สุ่มยอมรับได้รอ้ ยละ 5 ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 (x2 = 3.841)
สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร เท่ากับ 0.5 เมือ่ แทนค่าในสมการที่ (2) แสดงได้ดงั นี้
n =

3.841 4, 051 0.5 (1 − 0.5 )

0.05 ( 4, 051 − 1) + 3.841 0.5 (1 − 0.5 )
2

ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสมอยูท่ ่ี 351 ตัวอย่าง
ซึ่งจากการสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยความถี่การใช้งาน
รายได้ อาชีพ ชัว่ โมงการทํ า งาน อายุ ง านและการใช้ป ระเภทของยานพาหนะ ได้ข้อ มูล จาก
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในเขตเมืองนราธิวาสและผูใ้ ช้ทางจํานวน 406 ตัวอย่าง แสดงได้ดงั นี้
4.2.1 ความถี่ในการใช้งานสายทาง นธ.ถ 1-0033 ตําบลโคกเคียน-ตําบลบางนาค อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส แสดงในรูปที่ 3
ความถี่ในการใช้งานถนนสายทางที่สารวจ
ไม่เคยได้ใช้เลย, 5 ครัง้ , ร้อยละ 1
ได้ใช้เป็ นประจําทุกวัน,
102 ครัง้ , ร้อยละ 25
ได้ใช้บางไม่ประจํา,
152 ครัง้ , ร้อยละ 38

ได้ใช้ชว่ งวันทํางาน,
111 ครัง้ , ร้อยละ 27

ได้ใช้น้อยมาก, 36 ครัง้
, ร้อยละ 9

รูปที่ 3 ความถี่ในการใช้งานสายทาง
Faculty of Engineering, Kasem Bundit
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4.2.2 รายได้ของบุคคลต่อเดือน จากการสํารวจข้อมูลผูใ้ ช้ทางจากจํานวน 406 ตัวอย่าง พบว่า
รายได้ของบุคคลต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท อยู่ท่ี 134 ตัวอย่างหรือคิดเป็ น
ร้อยละ 33 ของจํานวนตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมาคือกลุ่มทีน่ ้อยกว่า 10,000 บาท อยู่ท่ี 98 ตัวอย่าง
หรือคิดเป็ นร้อยละ 24 ของจํานวนตัวอย่างทัง้ หมด รายละเอียดอื่น ๆ แสดงดังรูปที่ 4
4.2.3 กลุ่มอาชีพ จากการสํารวจข้อมูลผูใ้ ช้ทางจากจํานวน 406 ตัวอย่าง แบ่งออกได้เป็ น 20
กลุ่มอาชีพ ซึง่ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มอาชีพพนักงานห้างร้าน/บริษทั ต่าง ๆ อยู่ท่ี 76 ตัวอย่าง หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 18.7 ของจํานวนตัวอย่างทัง้ หมด รองลงเป็ นกลุ่มอาชีพ ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ท่ี 75 ตัวอย่างหรือคิดเป็ นร้อยละ 18.4 ของจํานวนตัวอย่าง
ทัง้ หมด รายละเอียดอื่น ๆ แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 4 ข้อมูลผูใ้ ช้ทางจาแนกตามช่วงรายได้
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80
70
60
50
40
30
20
10
0

75

76

51

44
20

19
6

10

8

26
13

2

12

7

18
8

1

7

3

กลุม่ อาชีพ

รูปที่ 5 ข้อมูลผูใ้ ช้ทางจาแนกตามกลุ่มอาชีพ
4.2.4 ประเภทของยานพาหนะหลักที่ใช้ในการเดินทาง จากการสํารวจข้อมูลผู้ใช้ทางจาก
จํานวน 406 ตัวอย่าง พบว่าผูต้ อบแบบสํารวจส่วนใหญ่ใช้รถจักยานยนต์เป็ นยานพาหนะหลัก อยูท่ ่ี
315 ตัวอย่าง หรือคิดเป็ นร้อยละ 77.59 ของจํานวนตัวอย่างทัง้ หมด และใช้รถยนต์เป็ นยานพาหนะ
หลัก อยูท่ ่ี 91 ตัวอย่างหรือคิดเป็ นร้อยละ 22.41 ของจํานวนตัวอย่างทัง้ หมด
4.2.5 ชัวโมงการทํ
่
างาน อายุงาน จากการสํารวจข้อมูลผู้ใช้ทางจากจํานวน 406 ตัวอย่าง
พบว่าชัวโมงการทํ
่
างานของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ท่ี 8.2 ชัวโมงต่
่
อวัน และทํางานอยู่ท่ี 5.4 วันต่อ
สัปดาห์ ส่วนอายุงานเฉลีย่ อยูท่ ่ี 9 ปี
4.3 มูลค่าเวลาของผูใ้ ช้ทาง
จากทฤษฎีมลู ค่าของเวลาของผูใ้ ช้ทางทีก่ ล่าวมาในข้างต้น งานวิจยั นี้เลือกใช้ วิธอี ตั รารายได้
ของผู้ใช้ทาง [4] โดยคํานวณได้จาก รายได้ต่อเดือน (บาท) ต่อชัวโมงการทํ
่
างานเฉลี่ยต่อเดือน
(ชัว่ โมง/เดือ น) ทํ า การปรับ แก้ ด้ ว ยค่ า ปรับ แก้ (ร้ อ ยละ) ตามรู ป แบบของการเดิน ทางและ
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง แสดงดังตารางที่ 2
การคํานวณชัวโมงทํ
่
างานเฉลีย่ ใน 1 เดือน แสดงได้ดงั สมการที่ 3
X = ( Hhours x Wweeks ) / 12month
Faculty of Engineering, Kasem Bundit
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โดยที่ X = ชัวโมงทํ
่
างานเฉลีย่ ต่อเดือน (ชัวโมง/เดื
่
อน)
Hhours= ชัวโมงการทํ
่
างานต่อสัปดาห์ (ชัวโมง)
่
Wweeks = จํานวนสัปดาห์ทาํ งานใน 1 ปี (เท่ากับ 52 สัปดาห์)
มูลค่าเวลาของผูใ้ ช้ทางคํานวณได้จาก แสดงได้ดงั สมการที่ 4
VOT = ( S / X ) x α

(4)

โดยที่ VOT = มูลค่าเวลาของผูใ้ ช้ทาง
S = รายได้ต่อเดือน (บาท)
X = ชัวโมงทํ
่
างานเฉลีย่ ต่อเดือน (ชัวโมง/เดื
่
อน)
α = ค่าปรับแก้ตามรูปแบบการเดินทางและ วัตถุประสงค์การเดินทาง
ตารางที่ 2 ค่าปรับแก้มูลค่าของเวลาในการเดิ นทางโครงการทั่วไปไม่แยกประเภททาง
หลวง โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์การเดิ นทาง [2]
รูปแบบการเดิ นทาง
รถยนต์สว่ นบุคคล
รถยนต์สว่ นบุคคล
รถจักรยานยนต์สว่ นบุคคล
รถจักรยานยนต์สว่ นบุคคล
รถโดยสารสาธารณะ
รถโดยสารสาธารณะ

วัตถุประสงค์การเดิ นทาง
ทํางาน
ทัวไป
่
ทํางาน
ทัวไป
่
ทํางาน
ทัวไป
่

ค่าปรับแก้ (ร้อยละ)
80
50
80
50
80
80

การศึกษามูลค่าของเวลาของผูใ้ ช้ทาง สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
4.3.1 มูลค่าของเวลาของประชากรโดยรวม
จากการสํารวจข้อมูลผู้ใช้ท างจากจํานวน 406 ตัวอย่างพบว่ารายได้เฉลี่ย ต่อ เดือนอยู่ท่ี
16,743.60 บาทต่อเดือน จํานวนชัวโมงการทํ
่
างานต่อเดือนอยู่ท่ี 193.58 ชัวโมงต่
่
อเดือน ค่าเฉลีย่
วันทํางานต่อสัปดาห์อยู่ท่ี 5.44 วันต่อสัปดาห์ จํานวนชัวโมงการทํ
่
างานต่อวันอยู่ท่ี 8.22 ชัวโมงต่
่
อวัน
และรายได้เ ฉลี่ย ต่ อ ชัวโมงอยู
่
่ ท่ี 86.50 บาทต่ อ ชัวโมง
่
ดัง นั น้ มูล ค่ า ของเวลาอยู่ท่ี 69.20 บาท
ต่อชัวโมงหรื
่
อ 1.15 บาทต่อนาที
บทความวิจัย
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4.3.2 มูลค่าของเวลาของผูใ้ ช้ทาง
มูลค่าของเวลาของประชากรผูใ้ ช้ทางจากการสํารวจข้อมูลผูใ้ ช้ทางจากจํานวน 406 ตัวอย่าง
แบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1) ผู้ ใ ช้ ร ถจัก รยานยนต์ สํ า หรับ การเดิ น ทางเพื่อ การทํ า งา น
2) ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์สาํ หรับการเดินทางเพื่อการใช้งานทัวไป
่ 3) ผูใ้ ช้รถยนต์สาํ หรับการเดินทาง
เพื่อการทํางาน 4) ผูใ้ ช้รถยนต์สาํ หรับการเดินทางเพื่อการใช้งานทัวไป
่ แสดงดังตารางที่ 3 ตารางที่ 4
และตารางที่ 5
จากตั ว อย่ า งผู้ ต อบแบบสอบถาม 406 ตั ว อย่ า งพบว่ า กลุ่ ม ที่ มี ส ัด ส่ ว นสู ง ที่ สุ ด คื อ
ผู้รถจักรยานยนต์สําหรับการเดินทางเพื่อการทํางาน มีสดั ส่วนสูง ถึงร้อยละ 42.12 และกลุ่มที่มี
รายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ นสู ง ที่สุ ด คือ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ร ถยนต์ สํ า หรับ การเดิน ทางเพื่อ การใช้ง านทัว่ ไป
มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยูท่ ่ี 25,317.35 บาท
ตารางที่ 3 ข้อมูลจานวนตัวอย่างและรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบการเดิ นทาง
รถจักรยานยนต์สาํ หรับการเดินทาง
เพือ่ การทํางาน
รถจักรยานยนต์สาํ หรับการเดินทางเพือ่ การ
ใช้งานทัวไป
่
รถยนต์สาํ หรับการเดินทางเพือ่ การทํางาน
รถยนต์สาํ หรับการเดินทางเพือ่ การใช้งานทัวไป
่

จานวน
ตัวอย่าง

ร้อยละของ รายได้เฉลี่ย
ตัวอย่าง ต่อเดือน (บาท)

171

42.12

13,346.08

144

35.47

16,397.71

42
49

10.34
12.07

21,759.52
25,317.35

จากตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 406 ตัวอย่างพบว่า กลุ่มที่มีชวโมงการทํ
ั่
างานต่อเดือน
และชัวโมงการทํ
่
างานต่อวันสูง ทีส่ ุด คือ กลุ่มผูร้ ถจักรยานยนต์สําหรับการเดินทางเพื่อการใช้งาน
ทัวไป
่ อยูท่ ่ี 197.03 ชัวโมงต่
่
อเดือน และ 8.36 ชัวโมงต่
่
อวัน กลุ่มทีม่ ชี วโมงการทํ
ั่
างานต่อเดือน และ
ชัวโมงการทํ
่
างานต่อวันตํ่าที่สุด คือ กลุ่มผู้รถยนต์สําหรับการเดินทางเพื่อการใช้งานทัวไป
่ อยู่ท่ี
180.65 ชัวโมงต่
่
อ เดือ น และ 7.83 ชัวโมงต่
่
อ วัน ส่วนกลุ่ ม ที่มีวนั ทํางานต่อ สัปดาห์สูง ที่สุ ด คือ
รถจักรยานยนต์สาํ หรับการเดินทางเพื่อการทํางาน อยู่ท่ี 5.49 วันต่อสัปดาห์ กลุ่มทีม่ วี นั ทํางานต่อ
สัปดาห์ต่าํ ทีส่ ุด คือ รถยนต์สาํ หรับการเดินทางเพือ่ การใช้งานทัวไป
่ อยูท่ ่ี 5.33 วันต่อสัปดาห์
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ตารางที่ 4 ข้อมูลเฉลี่ยชัวโมงการท
่
างานของกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบการเดิ นทาง
รถจัก รยานยนต์สําหรับ การเดินทางเพื่อ
การทํางาน
รถจัก รยานยนต์สําหรับ การเดินทางเพื่อ
การใช้งานทัวไป
่
รถยนต์สาํ หรับการเดินทางเพือ่ การทํางาน
รถยนต์สําหรับการเดินทางเพื่อการใช้งาน
ทัวไป
่

ชัวโมงการ
่
ทางานเฉลี่ย
ต่อเดือน

วันทางาน
เฉลี่ย
ต่อสัปดาห์

ชัวโมงการ
่
ทางานเฉลี่ย
ต่อวัน

196.11

5.49

8.25

197.03

5.44

8.36

186.82

5.36

8.05

180.65

5.33

7.83

จากตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 406 ตัวอย่างพบว่า กลุ่มที่มมี ูลค่าของเวลามากที่สุด คือ
กลุ่มผูใ้ ช้รถยนต์สําหรับการเดินทางเพื่อการทํางาน มีมูลค่าของเวลาของการเดินทางอยู่ท่ี 93.18
บาทต่ อ ชัว่ โมง หรือ 1.55 บาทต่ อ นาที และกลุ่ ม ที่มีมู ล ค่ า ของเวลาน้ อ ยที่สุ ด คือ กลุ่ ม ผู้ใ ช้
รถจักรยานยนต์สําหรับการเดินทางเพื่อการใช้งานทัวไป
่ มีมูลค่าของเวลาของการเดินทางอยู่ท่ี
41.61 บาทต่อชัวโมง
่ หรือ 0.69 บาทต่อนาที
ตารางที่ 5 มูลค่าของเวลาของผูใ้ ช้ทาง
รูปแบบการเดิ นทาง
รถจั ก รยานยนต์ สํ า หรั บ การ
เดินทางเพือ่ การทํางาน
รถจั ก รยานยนต์ สํ า หรั บ การ
เดินทางเพือ่ การใช้งานทัวไป
่
รถยนต์ สํ า หรั บ การเดิ น ทาง
เพือ่ การทํางาน
รถยนต์ สํ า หรั บ การเดิ น ทาง
เพือ่ การใช้งานทัวไป
่

บทความวิจัย

รายได้เฉลี่ย
ค่า
มูลค่าของเวลา มูลค่าของเวลา
ต่อชัวโมง
่
ปรับแก้ (บาทต่อชัวโมง)
่
(บาทต่อนาที)
68.05

80

54.44

0.91

83.23

50

41.61

0.69

116.47

80

93.18

1.55

140.15

50

70.07

1.17
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4.3.3 ต้นแบบมูลค่าเวลาในพืน้ ที่จงั หวัดนราธิ วาส
จากการผลสํารวจข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาต้นแบบมูลค่าของเวลาในการเดินทางในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
โดยมูลค่าเวลา จากการศึกษาที่ผ่านมาดังที่กล่าวมาข้างต้นสําหรับพื้นที่ทวไปสํ
ั ่ าหรับ มูลค่าของ
เวลาในการเดินทางเพื่อการทํางานค่าปรับแก้ทแ่ี นะนําอยู่ทร่ี อ้ ยละ 80 และกราฟเปอร์เซ็นไทล์ของ
มู ล ค่ า เวลา ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ไทล์ ท่ี 85 เป็ นค่ า ที่บ่ ง บอกถึ ง มู ล ค่ า เวลาส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ดังนัน้ ค่าทีเ่ หมาะสมสําหรับพืน้ ที่ศกึ ษา อยู่ท่ี 85 เปอร์เซ็นไทล์ สําหรับการเดินทาง
เพื่อการทํางาน ส่วนค่าปรับแก้ทแ่ี นะนําสําหรับมูลค่าของเวลาในการเดินทางเพื่อการใช้งานทัวไป
่
อยู่ทร่ี อ้ ยละ 50 และกราฟเปอร์เซ็นไทล์ของมูลค่าเวลา ค่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 60 เป็ นค่าทีบ่ ่งบอกถึง
มูลค่าเวลาส่วนใหญ่ ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนัน้ ค่าที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ศึกษา อยู่ท่ี
60 เปอร์เซ็นไทล์ สําหรับการเดินทางเพือ่ การใช้งานทัวไป
่ โดยสามรถแบ่งเป็ นกรณีต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1) รถจักรยานยนต์สาํ หรับการเดินทางเพือ่ การทํางาน จากรูปที่ 6 มูลค่าเวลาทีเ่ หมาะสมควร
อยู่ท่ี 85 เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่มตัวอย่างรถจักรยานยนต์สําหรับการเดินทางเพื่อการทํางาน ซื่ง
มูลค่าเวลาทีเ่ หมาะสมอยูท่ ่ี 1.69 บาทต่อนาที หรือ 101.40 บาทต่อชัวโมง
่
เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่มรถจักรยานยนต์สาํ หรับการเดินทางเพื่อการทํางาน
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รูปที่ 6 เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่มรถจักรยานยนต์สาหรับการเดิ นทางเพื่อการทางาน
2) รถจัก รยานยนต์ สํา หรับ การเดิน ทางเพื่อ การใช้ง านทัว่ ไป จากรู ป ที่ 7 มูล ค่ า เวลาที่
เหมาะสมควรอยู่ท่ี 60 เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่ม ตัวอย่างรถจักรยานยนต์สําหรับการเดินทางเพื่อ
การทํางาน ซื่งมูลค่าเวลาทีเ่ หมาะสมอยูท่ ่ี 1.34 บาทต่อนาที หรือ 80.40 บาทต่อชัวโมง
่
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เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่มรถจักรยานยนต์สาํ หรับการเดินทางเพือ่ การใช้งานทัวไป
่
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รูปที่ 7 เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่มรถจักรยานยนต์สาหรับการเดิ นทางเพื่อการใช้งานทัวไป
่
3) รถจักรยานยนต์สาํ หรับการเดินทางเพือ่ การทํางาน จากรูปที่ 8 มูลค่าเวลาทีเ่ หมาะสมควร
อยู่ท่ี 85 เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่ม ตัวอย่างรถจักรยานยนต์สําหรับการเดินทางเพื่อการทํางาน ซื่ง
มูลค่าเวลาทีเ่ หมาะสมอยูท่ ่ี 2.60 บาทต่อนาที หรือ 156.00 บาทต่อชัวโมง
่
เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่มรถยนต์สาํ หรับการเดินทางเพือ่ การทํางาน
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รูปที่ 8 เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่มรถยนต์สาหรับการเดิ นทางเพื่อการทางาน
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4) รถจักรยานยนต์สาํ หรับการเดินทางเพื่อการใช้งานทัวไปทํ
่ างาน จากรูปที่ 9 ค่าปรับแก้ท่ี
เหมาะสมควรอยู่ท่ี 60 เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่มตัวอย่างรถจักรยานยนต์สาํ หรับการเดินทางเพื่อการ
ทํางาน ซื่งมูลค่าเวลาทีเ่ หมาะสมอยูท่ ่ี 2.01 บาทต่อนาที หรือ 120.60 บาทต่อชัวโมง
่
เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่มรถยนต์สาํ หรับการเดินทางเพือ่ การใช้งานทัวไป
่

ร้อยละ
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รูปที่ 9 เปอร์เซ็นไทล์ของกลุ่มรถยนต์สาหรับการเดิ นทางเพื่อการใช้งานทัวไป
่
5. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยความถีก่ ารใช้งาน รายได้ อาชีพ
ชัวโมงการทํ
่
างาน อายุงานและการใช้ประเภทของยานพาหนะ ได้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตเมืองนราธิวาสและผูใ้ ช้ทางจํานวน 406 ตัวอย่าง มูลค่าของเวลาในการเดินทางของ
ประชากรในจังหวัดนราธิวาส มีมลู ค่าของเวลาในการเดินทางอยู่ท่ี 69.20 บาทต่อชัวโมงหรื
่
อ 1.15
บาทต่อนาที เมื่อแยกเป็ นมูลค่าของเวลาในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อยู่ท่ี 60.00 บาทต่อ
ชัวโมง
่
และมูลค่าของเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์อยู่ท่ี 103.22 บาทต่อชัวโมง
่
ซึ่งเมื่อนํ าไป
เปรีย บเทีย บกับ การคาดการณ์ มูล ค่าเวลาการเดิน ทาง (VOT) ภาพรวมที่จ ดั ทําโดยสํานัก งาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร [12] มูลค่าของเวลาในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อยู่ท่ี
87.84 บาทต่อชัวโมง
่ และมูลค่าของเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์อยูท่ ่ี 148.14 บาทต่อชัวโมง
่ ซึง่
สอดคล้องด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ค่าครองชีพ และค่าแรงขัน้ ตํ่า ส่วนมูลค่าของ
เวลาในการเดินของประชากรผู้ใช้ท างจากการสํารวจข้อ มูลผู้ใช้ท างบนถนนทางหลวงท้อ งถิ่น
สายทาง นธ.ถ 1-0033 ตําบลโคกเคียน-ตําบล บางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จากจํานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ 406 คน มีมูลค่าของเวลาในการเดินทางอยู่ท่ี 64.83 บาทต่อชัวโมง
่
หรือ
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1.08 บาทต่อนาที เมื่อแยกเป็ นมูลค่าของเวลาในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อยู่ท่ี 48.03 บาท
ต่อชัวโมง
่ และมูลค่าของเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์อยูท่ ่ี 81.63 บาทต่อชัวโมง
่ ซึง่ ตํ่ากว่ามูลค่า
ของเวลาในการเดินทางทัง้ จังหวัด ส่วนการพัฒนาต้นแบบมูลค่าของเวลาในการเดินทางในพื้นที่
ศึกษา โดยมูลค่าเวลาทีค่ ดิ จากกราฟเปอร์เซ็นไทล์ของมูลค่าเวลาทีไ่ ด้จากการสํารวจข้อมูล มูลค่า
เวลาทีเ่ หมาะสมสําหรับการเดินทางเพื่อการทํางานอยู่ท่ี 85 เปอร์เซ็นไทล์ ซึ่งเป็ นค่าทีบ่ ่งบอกถึง
มูลค่าเวลาส่วนใหญ่ของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามมากกว่าการปรับแก้ทร่ี อ้ ยละ 80 ส่วนการเดินทาง
เพื่อการใช้งานทัวไปอยู
่
่ทร่ี อ้ ยละ 60 เปอร์เซ็นไทล์ซ่งึ เป็ นค่าที่บ่งบอกถึงมูลค่าเวลาส่วนใหญ่ ของ
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามมากกว่าการปรับแก้ทร่ี อ้ ยละ 50
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้นํ า เสนอมูล ค่ า ของเวลาในการเดิน ทาง ซึ่ง สามารถนํ า ไปใช้วิเ คราะห์ค วาม
เหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของโครงการก่อ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่ช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์โครงการให้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สามารถนํามูลค่าของเวลาในการ
เดินทางของงานวิจยั นี้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หามูลค่าของเวลาในการเดินทางในพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ต่อไป ร่วมเป็ นการพัฒนาต้นแบบมูลค่าของเวลาในการเดินทางในพืน้ ที่
ศึกษาโดยการพิจารณากราฟเปอร์เซ็นไทล์ของมูลค่าเวลาซึ่งแสดงให้เห็นถึง มูลค่าเวลาส่วนใหญ่
ของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามมากกว่า
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