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การศึกษาการเกิดการเดินทางตามสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ในพืน้ ที่ผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี
อุทัยวรรณ ทองปล้องโต1* และ สุพรชัย อุทัยนฤมล2
บทคัดย่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมมีการกําหนดการใช้ที่ดินโดยการจําแนกประเภทของการใช้ที่ดินตามแผนผัง
กําหนดการใช้ที่ดินในการวางผังเมืองที่ออกเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ซึ่งจะมีการแบ่งสีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตามการใช้ที่ดิน
ประเภทต่าง ๆ โดยสีที่กําหนดมีกิจกรรมการใช้ที่ดินที่หลากหลาย เช่น สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีม่วง เป็นต้น แต่การเกิด
การเดินทางนั้นเกิดขึ้นตามประเภทกิจกรรมการใช้ที่ดินในแต่ละสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยที่แต่ละสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จะมีหลายประเภทกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดการเดินทางของแต่ละสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้ทําการ
ศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาอัตราการเกิดการเดินทางตามประเภทสีที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการ
เกิดการเดินทางตามสีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม และพัฒนาแบบจําลองการเกิดการเดินทางตามสี
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยคัดเลือกกรณีศึกษาเป็นเมืองขนาดกลาง และศึกษาเฉพาะสีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรในการสํารวจภายในพื้นที่ศึกษาซึ่งมีการเดินทางเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสีเหลืองจํานวน 402 ตัวอย่าง ผลจากการศึกษาพบว่าการเกิดการเดินทางในพื้นที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เป็นการเกิดการเดินทางที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากกิจกรรมประเภทที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย 3 ประเภท คือ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์/
ทาวน์โฮม และห้องแถว/ตึกแถว โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดการเดินทางแตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มที่อยู่อาศัยมา
พัฒนาแบบจําลองการเกิดการเดินทางในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) โดยปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดการเดินทางในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) คือปัจจัย
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนยานพาหนะในครัวเรือน จํานวนสมาชิกวัยเรียนในครัวเรือนของที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน
เดี่ยว/บ้านแฝด จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และจํานวนยานพาหนะในครัวเรือนของที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์
โฮม และจํานวนยานพาหนะในครัวเรือนของที่อยู่อาศัยประเภทห้องแถว/ตึกแถว และจํานวนครัวเรือนในแต่ละกลุ่มที่พัก
อาศัยในพื้นที่สีเหลือง โดยจํานวนยานพาหนะในครัวเรือนมีผลอย่างมากต่อการเกิดการเดินทางของทุกกลุ่มประเภทที่อยู่
อาศัยในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) โดยจากผลการศึกษาวิจัยนี้สามารถนํา
แบบจําลองไปใช้พยากรณ์การเกิดการเดินทางในอนาคตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองต่อไป
คําสําคัญ: การเกิดการเดินทาง, อัตราการเดินทาง, การพยากรณ์การเกิดการเดินทาง, การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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Study of Trip Generation and Color Coding for Land Use
A Case study on small densely populated category land use
in the overall planning of the Prachinburi city area
Uthaiwan Thongplongto1* and Supornchai Utainarumol2
Abstract
According to the comprehensive plan, land use is categorized into different colors to symbolize
urban planning as specified in the ministerial regulations. Colors for land use include yellow, orange,
red, light purple, etc. Each land use color features a variety of activities that influence trip generation.
Therefore, the aim of this study is to analyze the rates of trip generation according to each color, and a
variety of activities with the primary objective of studying trip generation according to the ministerial
regulations, and to develop a trip generation model according to the colors of land use. For the case
study, a medium-sized city has been selected together with a particular color for land use the small
densely populated category (yellow). The 402 samples selected for the survey have been taken from
an area where there are trip generation activities in the yellow zone. Findings from the study show that
trip generation in the small densely populated category (yellow) is mostly for residential land use,
categorized into detached house/twin house, townhouse/townhome, and row house/commercial
building. The factors influencing trip generation differ for each residential category and have been
developed into a trip generation model. It can be concluded that the factors influencing trip generation
in the small densely populated category (yellow) are: the number of family members, number of
vehicles owned by a family, number of family members studying in detached houses/twin houses,
number of family members and number of vehicles owned by a family in townhouses/townhomes,
number of vehicles owned by a family in row houses/commercial buildings and number of families in
each residential group in the yellow zone. The number of vehicles owned by a family has a substantial
effect on trip generation in every residential category in small densely populated areas (yellow). The
findings from this study and the trip generation model can be used to forecast future trip generation for
city development.
Keywords: Trip generation, Trip rates, Trip generation forecast, Land use
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1. บทนํา
ประเทศไทยประสบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 [1] ซึ่ง
การวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ระบบคมนาคมและ
ขนส่ง มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินในแต่ละพื้นที่ โดยการกําเนิดของกิจกรรมในพื้นที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ขอบเขตพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งถ้าไม่มีการควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่ละประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย อาจส่งผลให้
การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจนส่ง ผลกระทบต่อ
ภาพรวมของระบบคมนาคมและขนส่ง ในแต่ละพื้นที่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย ซึ่งการกําหนดประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยสีการใช้ประโยชน์ที่ดินสีต่าง ๆ
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ก็ มี กิ จ กรรมเกิ ด ขึ้ น ที่ ห ลากหลายและ
แตกต่างกันไปและแต่ละสี การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต่างกัน
นั้น มีการเกิดการเดินทาง (Trip Generation) ที่แตกต่าง
กันไปด้วย ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมใน
แต่ละพื้นที่ ในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้น
บทความนี้จึงนําเสนอการศึกษาการเกิดการเดินทางตาม
สีการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่ อยู่ อาศัยหนาแน่ นน้ อยในพื้ นที่ ผั งเมื องรวม
เมืองปราจีนบุรี รวมทั้งการพัฒนาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการทํานายการเกิดการเดินทางตาม
สีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งพบว่าเคยมีการศึกษาการเกิด
การเดินทาง (Trip Generation) ตามกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
บ้านพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า [2], [3] เป็นต้น โดยการ
ศึกษาวิจัยนี้สามารถทําให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการ
เดินทางกับตัวแปรต่าง ๆ และทราบถึงพฤติกรรมและ
ปริมาณความต้องการเดินทางและรายละเอียดของการ
เกิดการเดินทาง (Trip Generation) ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในเชิงพื้นที่ของประชากรในพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต เพื่อการวางแผน การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งภายในพื้นที่วางผัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ และผลกระทบของ
ตัวแปรที่ก่อให้เกิดการเดินทางในพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
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2.2 เพื่อศึกษาการเกิดการเดินทางในที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะการใช้ที่ดิน
2.3 เพื่อพัฒนาแบบจําลองการเกิดการเดินทาง (Trip
Generation Model) ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
น้อย (สีเหลือง)
3. สมมุติฐานการวิจยั
3.1 การเกิดการเดินทางในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เกิดจาก
กิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทการอยู่อาศัยเป็นหลัก
3.2 ประเภทของที่อยู่อาศัยทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการ
เกิดการเดินทางที่ต่างกัน
4. ขอบเขตการศึกษาวิจยั
การศึกษาวิจัยนี้ได้ทาํ ศึกษาการเกิดการเดินทางตามสี
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) ในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จํานวน 21 โซน ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2555 [4]
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยใช้ทฤษฎี
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5.1 การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sample
size) ของ Taro Yamane [5]
5.2 วิธีวิเคราะห์การสร้างการเดินทาง (Trip
Generation Analysis Method) ใช้วธิ ีการศึกษาเฉพาะ
ในพืน้ ที่ (Early Analysis Later Analysis) ซึ่งเป็นวิธกี าร
ที่เป็นการศึกษาเฉพาะภายในพืน้ ที่
5.3 แบบจําลองการเกิดการเดินทาง ใช้วิธีวิเคราะห์
แบบรวม (Aggregate Analysis) โดยวิเคราะห์รูปแบบ
การเดินทางแบบกว้าง ๆ วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงเส้นตรง (Linear Regression Analysis) เพื่อหาอัตรา
การเดินทาง (Trip Rate Analysis)
5.4 วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์ ได้แก่ การหา
ความสัมประสิทธิ์ความสหสัมพันธ์ของตัวแปร Correlation
การทดสอบนัยสําคัญของค่าสหสัมพันธ์ โดยใช้ซอร์ฟแวร์
SPSS Statistics การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงทาง
สถิติ ทดสอบสถิติ R-Square การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance–ANOVA) เป็นต้น
5.5 แบบสัมภาษณ์ครัวเรือน (Home Interview)
ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายเปิด และปลายปิด
6. วิธีการดําเนินการวิจยั
6.1 การสํารวจและรวบรวมข้อมูล (Data Collection
and Field Survey) ประกอบไปด้วย การสํารวจข้อมูล
ภาคสนาม (Site Surveys Data) และการรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยมุ่งเน้นข้ อมูลที่ ครบถ้ วนซึ่งสามารถเป็ น
ตัวแทนของกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่สีการใช้ประโยชน์
ที่ดินสีเหลือง ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน [6] ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผัง
เมืองรวม ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์
ที่ดินในปัจจุบัน สําหรับการสํารวจภาคสนามได้ดําเนินการ
สัมภาษณ์ครัวเรือน (Home Interview) ตามประเภท
ที่อยู่อาศัยจํานวน 3 กลุ่ม คือ ที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน
เดี่ ยว /บ้ านแฝด ประเภททาวน์ เฮ้ าส์ /ทาวน์ โฮม และ
ประเภทห้ อ งแถว/ตึ ก แถว โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
(Sample size) ของ Taro Yamane [5] ที่ความเชื่อมั่น
มากกว่าร้อยละ 95 จํานวน 402 ครัวเรือน โดยสอดคล้อง
กั บ กลุ่ ม ประชากรซึ่ ง ในการวิ จั ย นี้ คื อ จํ า นวนการใช้
ประโยชน์อาคารพักอาศัยในพื้นที่สีเหลืองที่มีครัวเรือน
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จํานวน 6,008 หลัง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ศึกษา และมีการ
สํารวจกลุ่มตัวอย่างกระจายตามพื้นที่ศึกษาอย่างทั่วถึง
โดยการกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยนี้ใช้
วิธี Accidental Sampling เนื่องจากการกําหนดจํานวน
ตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่อยู่อาศัยแต่ละประเภททําได้ยาก
เพราะที่ พั ก อาศั ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ประเภทบ้ า นเดี่ ย ว
ประกอบกั บเป็ นการสั มภาษณ์ ครั วเรื อนโดยสอบถาม
ข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นเกี่ ย วกั บ จํ า นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น
ข้อมูลยานพาหนะภายในครัวเรือน ข้อมูลการเดินทางใน
ครัวเรื อน รวมทั้งรายได้เฉลี่ยครั วเรือนในพื้ นที่ การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และ
การพั ฒ นาแบบจํ า ลองการเกิ ด การเดิ น ทาง (Trip
Generation Model) การศึกษาวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการ
ศึกษาเฉพาะในพื้นที่ (Early Analysis Later Analysis)
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) เพื่อวิเคราะห์แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร
ออกเป็นรายกิจกรรมการใช้ประโยชน์อาคารภายในพื้นที่
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และหลังจาก
นั้นได้นําข้อมูลทั้งหมดที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลมาทํา
การประมวลผลข้อมูล (Process Data) และวิเคราะห์
ข้อมูล (Analysis) [7] ใน 2 ประเด็น คือการวิเคราะห์
การเกิดการเดินทาง (Trip Generation Analysis) ตามสี
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
และการพั ฒนาแบบจํ าลองการเกิ ดการเดิ นทาง (Trip
Generation Model) ตามสีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) โดยใช้ SPSS Statistics [8] - [13]
7. ผลการศึกษา
7.1 ผลการสํารวจและรวบรวมข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ นภายในพื้ นที่ การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทที่ อ ยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ตามกฎกระทรวงผังเมือง
รวมเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2555 ควบคู่
กับการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่ามี
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ โดย
มีสั ดส่ วนของที่พั กอาศัยถึงร้ อยละ 92.42 และการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ เพียงร้อยละ 7.58 เท่านั้น
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

7.2 ผผลการสัมภาษษณ์ครัวเรือน
11) ประเภทที่อยู
อ ่อาศัย (Resiidential Typpe)
ในพื้นที่สีเหลืองที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี
า ่ยว/บ้านแแฝด
ก ่มที่อยู่อาศัยประเภททาวเฮ้
ป
ฮ้าส์/
มีจํานวนร้ร้อยละ 63.13 กลุ
ทาวน์ โ ฮมม มี จํ า นวนร้้ อ ยละ 35.32 กลุ่ ม ที่ อ ยู่ อ าาศั ย
ประเภทห้ห้องแถว/ตึกแถวว มีจํานวนร้อยละ
ย 1.55
22) ขนาดของคครัวเรือน (Hoousehold Siize)
ในพื้ น ที่ ศศึึ ก ษามี ผู้ อ ยู่ อาศั
อ ย ในครั ว เรืื อ นเฉลี่ ย 3 คน
ต่อครัวเรืออน โดยแบ่งเป็ป็นผู้อยู่อาศัยประเภทที
ป
่อยู่อาาศัย
ประเภทบบ้ านเดี่ ยว/บ้ านแฝดเฉลี่ ย 3 คนต่ อครั วเรืรื อน
ผู้ อ ยู่ อ าศัั ย ประเภทที่ อยู
อ ่ อ าศั ย ประเภททาวน์ เ ฮาาส์ /
ทาวน์โฮมมเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน ผู้อยู่อาศัยประเเภท
ห้องแถว/ตตึกแถวเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน
อ
33) การครอบคครองพาหนะ (VVehicle
Occupanncy) พบว่ามีครอบครั
ค
วที่มียานพาหนะ
ย
ใน
ครอบคร องถึ ง ร้ อ ยละ 99.10 และครอบครั ว ที่ ไไม่ มี
ยานพาหนนะเพียงร้อยละะ 0.89 เท่านั้น และเมื่อพิจารรณา
การกระจาายจํานวนการคครอบครองยานนพาหนะพบว่า มี
ครอบครัั ว ที่ มี ยานพาหหนะครอบครออง 1 คั น จํ านนวน
ร้อยละ 366.61 ครอบครัรัวที่มียานพาหนนะครอบครอง 2
คั น จํ านววนร้ อยละ 41.07 ครอบครัั วที่ มี ยานพาหหนะ
ครอบครออง 3 คัน จํานววน ร้อยละ 144.29 ครอบครัววที่มี
ยานพาหนนะครอบครอง 4 คัน จํานวนนร้อยละ 4.02 แและ
ครอบครั ววที่ มี ยานพาหหนะครอบครออง 5 คั น จํ านนวน
ร้อยละ 3..13
44) จํานวนสมาาชิกวัยทํางานใในครัวเรือน พบบว่า
มีครัวเรืออนที่ไม่มีสมาชิกวัยทํางาน ร้อยละ 1.75 แและ
ครัวเรือนที่มีสมาชิกวัยทํทางาน ร้อยละะ 98.25 และ เมื่อ
พิจารณา การกระจายจํจํ านวนสมาชิกวั
ก ยทํ างาน พบบว่ า
ครัวเรือนนที่มีจํานวนสมมาชิกวัยทํางานน 1 คน มีจํานนวน
ร้อยละ 255.75 ครัวเรือนทีที่มีจํานวนสมาชิชิกวัยทํางาน 2 คน
จํานวนร้อยละ 61.50 ครัวเรื
ว อนที่มีจํานววนสมาชิกวัยทําางาน
3 คน จํานนวนร้อยละ 8.50 ครัวเรือนที่มีจํานวนสมาาชิก
วัยทํางานน 4 คน จํานวนนร้อยละ 2.25 และครัวเรือนนที่มี
จํานวนสมาชิกวัยทํางาน 5 คนขึ้นไป จํานวนร้
น อยละ 0.225
55) จํานวนสมาาชิกวัยเรียนในนครัวเรือน พบบว่า
มีครัวเรือนที่ไม่มีสมาชิกวั
ก ยเรียนจํานวนร้อยละ 566.00
และครัวเรืื อนที่มีสมาชิกวัยเรียนจํานวนร้อยละ 444.00
และเมื่ อพิ จารณาการกกระจายจํ านวนสมาชิ กวั ยเรีรี ยน
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พบบว่าครัวเรือนทีมี่มจํานวนสมาชิ กวัยเรียน 1 คนน มีจํานวน
ร้อยละ 33.50 ครัรัวเรือนที่มีจํานนวนสมาชิกวัยเรี
เ ยน 2 คน
น อยละ 9.50 ครัวเรือนทีที่มีจํานวนสมาชิชิกวัยเรียน
จํานวนร้
3 คน
ค จํานวนร้อยละ
ย 1.00
6) รายยได้ เฉลี่ ยครั วเเรื อน พบว่ าครั
ค วเรื อนมี
รายยได้เฉลี่ยอยู่ในระดั
น บปานกลลาง มีการกระจายตัว ใน
หลลายระดั บ โดยยกลุ่ มครั ว เรื ออนที่ มี สั ดส่ ว นสู งสุ ด ของ
รายได้ ร้ อยละ 20.75
2 คื อกลุ่ มมรายได้ เฉลี่ ย ครั วเรื อน
ระหหว่าง 15,001-220,000 บาท รรองลงมาคือกลุมครั
่ วเรือน
ที่มีมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนระหว่ าง 30,001-400,000 บาท
จํานวนร้
น อยละ 199.00
7) รูปแบบการเกิ
แ
ดกา รเดินทาง (Triip
Geeneration Model) รูปแบบบการเดินทาางส่วนใหญ่
เป็ นการเดิ น ทางที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ ที่ พั ก อาศัั ย (Home
Based Trip, HB)
H มีการเดินททางมากถึงร้อยละ
ย 99.33
และรูปแบบการเกิกิดการเดินทางทีที่ไม่สัมพันธ์กบที
ับ ่พักอาศัย
(Noon–Home Baased Trip, NHHB) มีเพียงจํานวนร้
น อยละ
0.667 โดยวัตถุประะสงค์ในการเดินนทางสูงสุดคือการเดิ
ก นทาง
ที่เกี่ยวข้องกับทีพั่พกั อาศัยเพื่อกาารทํางาน (HBW
W) ร้อยละ
45.34 รองลงมาคืคือการเดินทางทที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย
เพือการซื
่อ ้อสินค้า (HBS) ร้อยล ะ 24.97 ซึ่งใกกล้เคียงกับ
การรเดินทางที่เกี่ยวข้องกับที่พักออาศัยเพื่อการศึกษา (HBE)
คือ ร้อยละ 24.166 และการเดิดินทางประเภททอื่น ๆ ที่
เกียวข้
่ย องกับที่พกอาศั
ัก ย (HBO) จํานวนร้อยละะ 4.86 ดัง
แสดงในรูปที่ 2
60%
6

%
45.34%

40%
4

24.16% 24.997%

20%
2
0%

4.86% 0.67%
HBW

HBE

HBSS

HBO

NHHB

สัดส่วนการเกิดการเดิ
ก นทางตามวัตถถุประสงค์การเดินทาง(ร้
ท อยละ)

รูปที่ 2 สัดส่วนการเกิ
น
ดการเดิดินทางตามวัตถุุประสงค์
การเดินทาง
น
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เมื่อวิเคราะห์จํานวนเที่ยวการเดินทางแยกตาม
กลุ่มประเภทที่พักอาศัยที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การ
เดินทาง พบว่าในกลุ่มที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้าน
แฝดทั้งหมด มีสัดส่วนการเดินทางตามวัตถุประสงค์การ
เดินทางที่เกี่ยวข้อง กับที่พักอาศัย เพื่อการทํางาน (HBW)
สูงสุด คือร้อยละ 49.24 รองลงมาคือการเดินทางที่
เกี่ ยวข้ องกั บที่ พั กอาศั ยเพื่ อการศึ กษา (HBE) ร้ อยละ
25.49 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยเพื่อการซื้อ
สินค้า (HBS) ร้อยละ 19.83 การเดินทางประเภทอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย (HBO) ร้อยละ 5.01 และการ
เดินทางประเภทอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย (NHB)
ร้อยละ 0.44 ส่วนในกลุ่มที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์/
ทาวน์โฮมมีสัดส่วนการเดินทางทั้งหมด ตามวัตถุประสงค์
การเดิ นทางที่ เกี่ ยวข้ องกั บที่ พั กอาศั ยเพื่ อการทํ างาน
(HBW) สูงสุดคือร้อยละ 40.34 เช่นเดียวกัน แต่รองลงมา
คือการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยเพื่อการซื้อสินค้า
(HBS) คือร้อยละ 39.20 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับที่พัก
อาศัยเพื่อการศึกษา (HBE) ร้อยละ 17.05 การเดินทาง
ประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย (HBO) ร้อยละ
2.84 และการเดินทางประเภทอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่
พักอาศัย (NHB) ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่น้อยที่สุดในกลุ่มนี้คือ
ร้อยละ 0.57 และเมื่อพิจารณาการเดินทางที่เกิดขึ้นใน
กลุ่มที่พักอาศัยประเภทห้องแถว/ตึกแถว มีสัดส่วนการ
เดินทางทั้งตามวัตถุประสงค์การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับที่
พักอาศัยเพื่อการทํางาน (HBW) สูงสุดเช่นเดียวกันกับ
กลุ่มที่พักอาศัยประเภทอื่นคือร้อยละ 36.79 รองลงมาคือ
การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย เพื่อการศึกษา
(HBE) ร้อยละ 30.19 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับที่พัก
อาศัยเพื่อการซื้อสินค้า (HBS) คือร้อยละ 23.58 และการ
เดินทางประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย (HBO)
ร้อยละ 7.55 และการเดินทางประเภทอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับที่พักอาศัย (NHB) ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่น้อยที่สุดในกลุ่ม
นี้คือ ร้อยละ 1.89 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 สัดส่วนการเกิดเดินทางต่อครัวเรือนตามกลุ่ม
ประเภททีพ่ ักอาศัยและวัตถุประสงค์การเดินทาง
7.3 ผลการพัฒนาแบบจําลองการเกิดการเดินทาง
ของผังประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) การ
พัฒนาแบบจําลองการเกิดการเดินทางจะใช้สมการถดถอย
เชิงเส้นหลายปัจจัย (Multiple Linear Regression) [7]
จากข้อมูลการสํารวจโดยสมการประกอบด้วยตัวแปรตาม
(Dependent Variable) คือ จํานวนการเดินทางเข้า-ออก
พื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) มีหน่วย
เป็ น เที่ ย วต่ อ วั น และตั ว แปรอิ ส ระ (Independent
Variable) ได้ แ ก่ จํ า นวนสมาชิ ก ในครั วเรื อน จํ านวน
ยานพาหนะในครัวเรือน จํานวนสมาชิกวัยทํางานในครัวเรือน
จํานวนสมาชิกวัยเรียน ในครัวเรือน รายได้ครัวเรือน ซึ่ง
แต่ละตัวแปรอิสระแยกตามกลุ่มที่อยู่อาศัย 3 ประเภท
คือ ที่อยู่อาศัยอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ที่อยู่
อาศั ย ประเภททาวน์ เ ฮาส์ / ทาวน์ โ ฮมและที่ อ ยู่ อ าศั ย
ประเภทห้องแถว/ตึกแถว ดังนี้
Yi = β๐ + βi1 xi1 + βi2 xi2 + βi3 xi3 + βi4 xi4 +
βi5 xi5 + ε
(1)
โดยที่ Yi คือ จํานวนการเดินทางต่อครัวเรือนของที่อยู่
อาศัยประเภท i ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง)
i คื อ ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย , 1 คื อ บ้ า นเดี่ ย ว/
บ้ า นแฝด, 2 คื อ ทาวน์ เ ฮาส์ / ทาวน์ โ ฮม และ 3 คื อ
ห้องแถว/ตึกแถว
xi1 คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของที่อยู่อาศัย
ประเภท i (คน)
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xi2 คือ จํานวนยานพาหนะในครัวเรือนของ
ที่อยู่อาศัยประเภท i (คัน)
xi3 คือ จํานวนสมาชิกวัยทํางานในครัวเรือนของ
ที่อยู่อาศัยประเภท i (คน)
xi4 คือ จํานวนสมาชิกวัยเรียนในครัวเรือนของ
ที่อยู่อาศัยประเภท i (คน)
xi5 คือ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของที่อยู่อาศัย
ประเภท i (บาท)
β๐, βi1,..., βi5 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย
เชิงส่วน (Partial Regression coefficient) ของปัจจัยต่าง ๆ
ε คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
และ Y = (n1Y1)+ (n2Y2)+(n3Y3)

(2)

โดยที่ Y คือ จํานวนการเดินทางในที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) : (เที่ยว)
Y1 คือ จํานวนการเดินทางต่อครัวเรือนของที่อยู่
อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝดในที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) : (เที่ยว/ครัวเรือน)
Y2 คือ จํานวนการเดินทางต่อครัวเรือนของที่อยู่
อาศัยประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮมในที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) : (เที่ยว/ครัวเรือน)
Y3 คือ จํานวนการเดินทางต่อครัวเรือนของที่อยู่
อาศั ยประเภทห้ องแถว/ตึ กแถวในที่ ดิ นประเภทที่ อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) : (เที่ยว/ครัวเรือน)
n1, n2 และ n3 คือ จํานวนครัวเรือนของที่อยู่
อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม
และห้องแถว/ตึกแถว ตามลําดับ ในที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) : (ครัวเรือน)
7.3.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองการเกิดการ
เดินทางของกลุ่มที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation)
ของตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม (Y1) ใน
กลุ่มที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด พบว่า ตัวแปร
อิสระจํานวนสมาชิกวัยทํางานในครัวเรือน (x13) และ
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน (x15) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.257 และ 0.193 ตามลําดับ ซึ่งมีระดับความ
สัมพันธ์กับจํานวนเที่ยวของการเดินทางในกลุ่มที่พักอาศัย
ประเภทบ้ านเดี่ ยว/บ้ านแฝด (Y1) ในระดั บที่ ต่ํ ามาก
ส่วนตัวแปรอิสระอื่น ๆ ได้แก่ จํานวนสมาชิกวัยเรียนใน
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ครัวเรือน (x14) และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน (x11)
และจํานวนยานพาหนะในครัวเรือน (x12) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสั มพั นธ์ (Correlation) เท่ ากั บ 0.581 0.650 และ
0.792 ตามลําดั บ จะมี ระดั บความสั มพันธ์ กับจํ านวน
เที่ยวของการเดินทางในระดับทีส่ ูง และเมื่อทําการทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบจําลองโดยวิธีทางสถิติ T-test
พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแต่ละตัวแปรค่า Significance
มีค่าระหว่าง 0.000-0.002 ซึ่งมีความเชื่อมั่นทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยสามารถยอมรับได้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนั้นจํานวนเที่ยวของการเดินทางของกลุ่มที่
พั กอาศั ยประเภทบ้ านเดี่ ยว/บ้ านแฝด ในพื้ นที่ การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย จํ า นวนยานพาหนะในครั ว เรื อ น (x12)
จํานวนสมาชิ กในครั วเรื อน (x11) และจํ านวนสมาชิ ก
วัยเรียนในครัวเรือน (x14) โดยสามารถอธิบายความ
ผันแปรของจํานวนเที่ยวของการเดินทางขึ้นกับปัจจัยทั้ง
สามได้ 65 เปอร์เซนต์ ดังแสดงในตารางที่ 2
7.3.2 ผลการวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลองการเกิ ด
การเดิ นทางของกลุ่ มที่ พั กอาศั ยประเภททาวน์ เฮาส์ /
ทาวน์โฮม จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Correlation) ของตัวแปรอิสระ x21, x22, x23, x24,
x25 ประเภทประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม พบว่าตัว
แปรอิสระที่มีอิทธิพลและสัมพันธ์กับจํานวนเที่ยวของ
การเดินทาง คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (x21) มีค่า
สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ (Correlation) เท่ ากั บ 0.388
และจํ า นวนยานพาหนะในครั ว เรื อ น (x22) ซึ่ ง มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) เท่ากับ 0.593 ดัง
แสดงใน ตารางที่ 1 ดังนั้นจํานวนเที่ยวของการเดินทาง
ของกลุ่ม ที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม ใน
พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
น้ อ ย (สี เ หลื อ ง) ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย จํ า นวนยานพาหนะใน
ครัวเรือน (x22) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (x21) โดย
สามารถอธิบายความผันแปรของจํานวนเที่ยวของการ
เดินทางขึ้นกับปัจจัยทั้งสองได้ประมาณ 39 เปอร์เซนต์
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 แสดงค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของกลุ่มที่พกั อาศัยในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
Type
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด
Yi(Sig-1tailed)
xi1(Sig-1tailed)
xi2 (Sig-1tailed)
xi3(Sig-1tailed)
xi4 (Sig-1tailed)
xi5(Sig-1tailed)
ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม
Yi(Sig-1tailed)
xi1(Sig-1tailed)
xi2 (Sig-1tailed)
xi3(Sig-1tailed)
xi4 (Sig-1tailed)
xi5(Sig-1tailed)
ห้องแถว/ตึกแถว
Yi(Sig-1tailed)
xi1(Sig-1tailed)
xi2 (Sig-1tailed)
xi3(Sig-1tailed)
xi4 (Sig-1tailed)
xi5(Sig-1tailed)

Yi

xi1

xi3

xi4

xi5

1.000
0.650(0.000)
0.792(0.000)
0.257(0.000)
0.581(0.000)
0.193(0.002)

0.650(0.000)
1.000
0.689(0.000)
0.490(0.000)
0.700(0.000)
0.347(0.000)

0.792(0.000)
0.689(0.000)
1.000
0.225(0.000)
0.588(0.000)
0.246(0.000)

0.257(0.000)
0.490(0.000)
0.225(0.000)
1.000
0.005(0.468)
0.464(0.000)

0.581(0.000)
0.700(0.000)
0.588(0.000)
0.005(0.468)
1.000
0.057(0.194)

0.193(0.002)
0.347(0.002)
0.246(0.000)
0.464(0.000)
0.057(0.194)
1.000

1.000
0.388(0.000)
0.593(0.000)
0.098(0373)
0.215(0.049)
0.085(0.442)

0.388(0.000)
1.000
0.266(0.015)
0.656(0.000)
0.522(0.000)
0.372(0.000)

0.593(0.000)
0.266(0.015)
1.000
-0.030(0.783)
0.236(0.030)
0.071(0.519)

0.098(0.373)
0.656(0.000)
-0.030(0.783)
1.000
-0.152(0.167)
0.400(0.000)

0.215(0.049)
0.522(0.000)
0.236(.030)
-0.152(0.167)
1.000
.000(0.999)

0.085(0.442)
0.372(0.000)
0.071(0.519)
0.400(0.000)
0.000(0.999)
1.000

1.000
0.328(0.014)
0.437(0.001)
0.196(0.099)
0.220(0.073)
0.189(0.107)

0.328(0.014)
1.000
0.362(0.007)
0.696(0.000)
0.561(0.000)
0.375(0.006)

0.437(0.001)
0.362(0.007)
1.000
0.351(0.009)
0.318(0.017)
0.373(0.006)

0.196(0.099)
0.696(0.009)
0.351(0.000)
1.000
0.124(0.209)
0.517(0.000)

0.220(0.073)
0.561(0.017)
0.318(0.000)
0.124(0.209)
1.000
0.230(0.064)

0.189(0.107)
0.375(0.006)
0.373(0.000)
0.517(0.000)
0.230(0.064)
1.000

7.3.3 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองการเกิดการ
เดินทางของกลุ่มที่พักอาศัยประเภทห้องแถว/ตึกแถว
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation)
ของตัวแปร x31, x32, x33, x34, x35 ที่มีความสัมพันธ์
กับตัวแปรตาม (Y3) ในกลุ่มที่พักอาศัยประเภทประเภท
ห้องแถว/ตึกแถว พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลและ
สัมพันธ์ กับจํานวนเที่ยวของการ เดิ นทาง คือ จํานวน
ยานพาหนะในครัวเรือน (x32) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Correlation) เท่ากับ 0.437 ส่วนตัวแปรอิสระอื่น ๆ จะ
มีความสัมพันธ์น้อยและไม่มีความน่าเชื่อถือ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนั้นจํานวนเที่ยวของการเดินทางของกลุ่มที่
พักอาศัยประเภทห้องแถว/ตึกแถว ในพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ขึ้นกับ
ปัจจัยจํานวนยานพาหนะในครัวเรือน (x22) เท่านั้น โดย
สามารถอธิบายความผันแปรของจํานวนเที่ยวของการ
เดินทางขึ้นกับปัจจัยดัง กล่าวได้เพียง 17 เปอร์เซนต์
เท่านั้น ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แบบจําลองการเกิด
การเดินทางของกลุ่มทีพ่ ักอาศัยในพื้นที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
Type
บ้านเดี่ยว/
บ้านแฝด
ทาวน์เฮาส์/
ทาวน์โฮม
ห้องแถว/
ตึกแถว

Adjusted R²
0.650
0.394
0.173

Model
Y1 = 0.473+0.232x11
+1.348x12+0.265x14
Y2= 0.361+0.551x21
+1.088x22
Y3= 1.229+1.286x32

หมายเหตุ ความเชื่อมัน่ ทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของจํานวนการเดินทางจากแบบจําลองการเกิดการเดินทาง
(Trip Generation Model) ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
พื้นที่
ตรวจ
สอบ

จํานวน
อาคาร
ทั้งหมด
(หลัง)

โซน 1
โซน 2
โซน 3
โซน 4
โซน 5

77
55
64
54
17

จํานวน
อาคาร
ประเภท
บ้านเดี่ยว/
บ้านแฝด
(หลัง)
77
27
51
54
17

จํานวน
อาคาร
ประเภท
ทาวเฮาส์/
ทาวโฮม
(หลัง)
10
5
-

จํานวน
อาคาร
ประเภท
ห้องแถว/
ตึกแถว
(หลัง)
18
8
-

7.3.4 ผลการพัฒนาแบบจําลองการเกิดการ
เดินทาง (Trip Generation Model) ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย
(สีเหลือง) แบบจําลองการเกิดการเดินทางในพื้นที่การใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย
(สีเหลือง) ที่ได้พัฒนาขึ้น เป็นไปตามสมการดังนี้
Y = n1 (0.473 + 0.232 x11 + 1.348x12 + 0.265 x14)
+ n2 (0.361 + 0.551x21 + 1.088x22)
(3)
+ n3 (1.229 + 1.286x32)
7.3.5 ผลการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
แบบจําลองการเกิดการเดินทางในพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) โดย
ตรวจสอบจํานวนการเดินทางที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ จาก
การสํารวจปริมาณจราจร เข้า-ออกพื้นที่จํานวน 5 โซน
กับจํานวนการเดินทางที่ได้จากการพัฒนาแบบจําลอง
ได้ผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของจํานวนการ
เดิ น ทางแบบจํ า ลองการเกิ ด การเดิ น ทาง (Trip
Generation Model) ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 โดยจากการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ
จํานวนการเดินทางแบบจําลองการเกิดการเดินทาง (Trip
Generation Model) ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย (สี เ หลื อ ง) พบว่ า
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ปริมาณ
รถ
เข้า-ออก
พื้นที่
(คัน)

จํานวน
การ
เดินทาง
(เที่ยว/วัน)

305
159
192
190
37

389
218
290
261
78

จํานวนการ
ความ
เดินทาง
คลาด
จากแบบ
เคลื่อน
จําลอง (เปอร์เซ็นต์)
(เที่ยว/วัน)
318
216
259
223
70

-18.25%
-0.46%
-10.69%
-14.56%
-10.26%

จํ า นวนการเดิ น ทางต่ อ วั น ที่ ไ ด้ จ ากแบบจํ า ลอง และ
จํานวนการเดิ นทางต่อวั นที่ ได้ จากการสํ ารวจปริ มาณ
จราจรจริ งในแต่ ละโซนที่ ทํ าการสอบเที ยบมี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนอยู่ระหว่าง -0.46 ถึง -18.25 เปอร์เซนต์ ซึ่ง
มีความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้ โดยจํานวนการ
เดินทางต่อวันที่ได้จากแบบจําลองมีจาํ นวนต่ํากว่าจํานวน
การเดินทางต่อวันที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่สีเหลือง
8. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษาการเกิดการเดินทางตามสีการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) สรุป
ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งส่วนแรกคือ ผลการศึกษาการเกิดการ
เดิ นทางตามการใช้ประโยชน์ ที่ ดินประเภทที่อยู่ อาศั ย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และส่วนที่ 2 คือผลการศึกษา
พัฒนาแบบจําลองการเกิดการเดินทาง (Trip Generation
Model) ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
8.1 การเกิดการเดินทางในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เป็นการ
เดินทางจากการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกิจกรรมประเภท
ที่พักอาศัยเป็นหลัก ประกอบไปด้วยที่พักอาศัย 3 ประเภท
ได้แก่ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม และ
ห้องแถว/ตึกแถว โดยส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยประเภท
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด จํานวนร้อยละ 63 ที่พักอาศัยจะมี
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ขนาดครัวเรือนขนาดเล็ก โดยที่พักอาศัยประเภทบ้าน
เดี่ยว/บ้านแฝด มีผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คนต่อ
ครัวเรือน ส่วนที่อยู่อาศัยประเภททาวเฮ้าส์/ทาวโฮม และ
ห้องแถว/ตึกแถว มีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน
และร้ อยละ 98.25 มี สมาชิ กวั ยทํ างาน และส่ วนใหญ่
จํานวนสมาชิกวัยทํางานในครัวเรือนมีประมาณจํานวน
2 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 10,000 ถึง
40,000 บาทต่อเดือน สําหรับยานพาหนะครอบครอง ใน
ครัวเรือน พบว่า มีเพียงร้อยละ 0.89 ของครัวเรือนที่ไม่มี
ยานพาหนะและเฉลี่ยแล้วแต่ละครัวเรือนที่มียานพาหนะ
ในครอบครองจํานวน 2 คัน รูปแบบการเกิดการเดินทาง
ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยและมี
วัตถุประสงค์การเดินทาง HBW ในสัดส่วนที่สูงสุด รอง
ลงมาก็เป็นการเดินทาง HBS และHBE โดยที่แต่ละ
ประเภทของที่ พั กอาศั ยจะมี รู ปแบบการเดิ นทางและ
วัตถุประสงค์การเดินทางคล้ายกัน แต่มีปริมาณการ
เดินทางต่อครัวเรือนที่ต่างกัน โดยกลุ่มที่พักอาศัยประเภท
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ที่มีขนาดสมาชิกครัวเรือน 3 คน มี
สัดส่วนการเดินทางที่มากที่สุด คือ ร้อยละ 39.87 ของ
การเดินทางทั้งหมด จากข้อมูลศึกษาที่พบนั้น สรุปได้ว่า
การเดินทางต่อครัวเรือนไม่มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละ
ประเภทที่ พักอาศัย โดยมี ลั กษณะที่แตกต่างกั นอย่ าง
ชัดเจนในแต่ละประเภทที่อยู่อาศัย ดังนั้นจํานวนสมาชิก
ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น อาจไม่ได้เป็นตัวกําหนดจํานวนการ
เดินทางที่เพิ่มมากขึ้นเสมอไป โดยจะมีลักษณะที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเภท ที่พักอาศัย ซึ่งอาจจะมีตัวแปรที่มา
จากปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้องด้วยตามลักษณะครัวเรือน
นั้น ๆ
8.2 ผลการศึกษาพัฒนาแบบจําลองการเกิดการ
เดินทาง (Trip Generation Model) ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย
(สีเหลือง) ผลจากการนําปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
จํานวนสมาชิกครัวเรือน จํานวนยานพาหนะในครัวเรือน
จํ านวนสมาชิ กวั ยทํ างานในครั วเรื อน จํ านวนสมาชิ ก
วัยเรียนในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในแต่ละกลุ่ม
ประเภทที่ พั ก อาศั ย ทั้ ง ในกลุ่ ม ที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภท
บ้ า นเดี่ ย ว/บ้ า นแฝด ประเภททาวน์ เ ฮาส์ / ทาวน์ โ ฮม
ประเภทห้องแถว/ตึกแถว ได้อัตราการเกิดการเดินทาง
(เที่ยวต่อวัน) โดยความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการดังนี้

_20-0293(001-230).indd 76

Y = n1(0.473 + 0.232 x11 + 1.348x12 + 0.265 x14)
+ n2(0.361 + 0.551 x21 + 1.088 x22) +
n3(1.229 +1.286 x32)
(4)
โดยผลการศึกษาพัฒนาแบบจําลองการเกิดการเดินทาง
(Trip Generation Model) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ดังแสดงใน
สมการที่ 4 สามารถนําไปใช้พยากรณ์การเกิดการเดินทาง
ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
น้อย (สีเหลือง) ได้ แต่เนื่องจากในส่วนของการเกิดการ
เดินทางในกลุ่มที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม
และกลุ่มที่พักอาศัยประเภท ห้องแถว/ตึกแถว มีความ
แปรปรวนของข้อมูลสูง และ มีความเชื่อมั่นทางสถิติต่ํา
ซึ่งอาจมาจากสาเหตุที่การกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธี Accidental Sampling จึงทําให้
จํานวนตัวอย่างในกลุ่มที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์/
ทาวน์โฮม ประเภทห้องแถว/ตึกแถว มีจํานวนน้อยเกินไป
และคาดว่ายังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกในกลุ่มที่พักอาศัย
ดังกล่าว โดยยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อความ
สมบูรณ์และถูกต้องยิ่งขึ้น โดยอาจเพิ่มจํานวนตัวอย่างใน
กลุ่มที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม ห้องแถว/
ตึกแถวและควรสํารวจข้อมูลปริมาณจราจรเพื่อการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพแบบจําลองให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่มากกว่า
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 การกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
นี้ใช้วิธี Accidental Sampling จึงทําให้การกระจาย
กลุ่ มตั วอย่ างในแต่ ละประเภทที่ พั กอาศั ยไม่ สามารถ
กําหนดจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มประเภทที่พักอาศัย
ได้ การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป จึงควรใช้วิธี Stratified
Sampling หรือ Cross-Classification Technical
9.2 การสํารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มประเภท
ที่อยู่อาศัยควรกระจายจํานวนกลุ่มตามการกระจายตัว
ของที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท
9.3 เนื่องจากพื้นที่ศึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
จํ านวนที่ อยู่ อาศั ยประเภทห้ องแถว/ตึ กแถว ในพื้ นที่
สีเหลืองน้อย ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ดังนั้น
จึ ง มี จํ า นวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในกลุ่ ม ที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภท
ดังกล่าวน้อย จึงทําให้ผลการพัฒนาแบบจําลองของกลุ่ม
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ที่พักอาศัยประเภทนี้มีความแปรปรวนของข้อมูลสูงและ
ความเชื่อมั่นทางสถิติต่ํา ดังนั้นในการพัฒนาการศึกษา
วิจัยในครั้งต่อไปจึงควรมีการคัดกรองพื้นที่ศึกษาในพื้นที่
สีเหลืองที่มีการกระจายของประเภทที่อยู่อาศัยมากกว่านี้
และควรเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างของที่อยู่อาศัยประเภท
ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม และประเภทห้องแถว/ตึกแถวให้มี
จํานวนมากขึ้น เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบจําลอง
การเกิดการเดินทางในพื้นที่การใช้ประโยชน์ทดี่ ินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
9.4 ควรเพิ่มรายละเอียดข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับการเดินทางที่เป็นเที่ยวต่อเนื่อง (การเดินทาง
ระหว่าง Trip)
9.5 ผลการศึ ก ษาพั ฒ นาแบบจํ า ลองการเกิ ด การ
เดินทาง (Trip Generation Model) ในพื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)
พบว่ากลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทห้องแถว/ตึกแถว มีความ
แปรปรวนของข้อมูลสูงและความเชื่อมั่นทางสถิติของ
แบบจําลองต่ําในกลุ่มที่พักอาศัยประเภทนี้จึงอาจมีปัจจัย
อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดการเดินทาง เช่น กิจกรรมเชิง
พาณิชย์ที่ดําเนินการในห้องแถว/ตึกแถว ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
สีเหลืองก่อนกฎกระทรวงประกาศใช้บังคับ
9.6 อัตราการเกิดการเดินทางในพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ในที่อยู่
อาศัยประเภทห้องแถว/ตึกแถว อาจใช้อัตราการเดินทาง
ตามประเภทกิจกรรมของอาคารประเภทห้องแถว/ตึกแถว
เพิ่มเติมจากแบบจําลองการเกิดการเดินทางตามสีการใช้
ประโยชน์ที่ดินสีเหลืองในการศึกษาวิจัยนี้
9.7 การศึกษาวิจัยการเกิดการเดินทางตามสีการใช้
ประโยชน์ที่ดินใช้งบประมาณสูง แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้
มีงบประมาณจํากัด ดังนั้น การพัฒนาในขั้นต่อไปควร
เพิ่ มจํ านวนกลุ่ มตั วอย่างเผื่ อการคัดกรองข้อมูลที่ไม่ มี
ความน่าเชื่อถือออก เพื่อให้การพัฒนาแบบจําลองมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถเป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที่
สีเหลืองได้ดียิ่งขึ้น
9.8 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีการสํารวจปริมาณ
จราจรเพื่อนํามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง
การเกิดการเดินทาง (Trip Generation Model) และ
นํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Y, Y1, Y2
และ Y3 แล้วพบว่าถึงแม้จะมีความสัมพันธ์กัน และสามารถ
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อธิบายความผันแปรกับการเกิดการเดินทางจริงในพื้นที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(สีเหลือง) ได้ถึงร้อยละ 99.60 สามารถนําไปใช้พยากรณ์
การเกิดการเดินทางในพื้นที่การใช้ประโยชน์ทดี่ ินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สี เหลือง) ได้ แต่ ครอบคลุ ม
เฉพาะ Trip Production ไม่ครอบคลุม Trip Attraction
และเนื่องจากในส่วนของการเกิดการเดินทางในกลุ่มที่พัก
อาศัยประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม และกลุ่มที่พักอาศัย
ประเภทห้องแถว/ตึกแถว มีความเชื่อมั่นทางสถิติต่ํา และ
คาดว่ ายั งมี ปั จจั ยอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องอี ก จึ งควรศึ กษาวิ จั ย
เพิ่มเติมในปัจจัยอื่นที่มีความเกี่ยวข้องโดยให้ครอบคลุม
การเกิดการเดินทางจาก Trip Attraction ด้วย และอาจ
จําเป็นต้องเก็บข้อมูลปริมาณจราจรเพื่อการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพแบบจําลองมากกว่าที่ทําการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
9.9 การศึกษาการเกิดการเดินทางตามสีการใช้
ประโยชน์ที่ ดินในการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอื่น ๆ
ควรคํ า นึ ง ถึ ง กิ จ กรรมการใช้ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ โดย
กิจกรรมการอยู่อาศัยอาจไม่ได้เป็นปัจจัยและเป็นตัวแปร
สําคัญในทุกสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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