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ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเดิ นทางเข้าสู่ย่านธุรกิ จในชัวโมงเร่
่
งด่วนสูงสุดเช้า :
กรณี ศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา
กฤษฎา นามฉิมพลี1* และ ศิรดล ศิรธิ ร2
บทคัดย่อ
ั
งานวิจยั นี้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปจจัยทางด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ท่ดี นิ และข้อมูลปริมาณจราจรกับ
ความแตกต่างของเวลาทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุดกับเวลาตัง้ ต้น เวลา 7.00 น. เพื่อหาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความแตกต่างของ
เวลาที่มปี ริมาณจราจรสูงสุด การศึกษานี้ได้ทําการคัดเลือกจุดสํารวจรวมทัง้ สิ้น 14 จุด ภายในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ใช้การวิเคราะห์ทางสถิตดิ ้วยสมการเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear Regression) วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และข้อมูลปริมาณจราจรกับความแตกต่างของเวลา
ทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุดกับเวลาตัง้ ต้น เวลา 7.00 น. ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า ปจั จัยทางด้านกายภาพและการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ ส่งผลต่อความแตกต่างของเวลาทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุดน้อยมาก ส่วนปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความแตกต่าง
ของเวลาทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุดต่อทีส่ ง่ ผลได้แก่ ความเร็วเฉลีย่ ของระยะทาง (Space Mean Speed) ระยะทางจากจุด
สํารวจถึงจุดอ้างอิงที่ 1 (ตลาดแม่กมิ เฮง) ระยะทางจากจุดสํารวจถึงสถานศึกษาทีใ่ กล้ทส่ี ดุ และจํานวนรถโดยสาร ซึง่ มี
ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจปรับแก้ (Adjusted R2) เท่ากับ 0.498
คําสําคัญ: ความถดถอย, ความเร็ว, ชัวโมงเร่
่
งด่วน, การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
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Factors Influencing Traveling to Central Business District during the Morning
Peak Hour: A Case Study of Nakhon Ratchasima Municipality
Krissada Namchimplee1* and Siradol Siridhara2
Abstract
The main purpose of this research was to study factors influencing traffic density at peak hour in the
morning. These factors included location, land use, and other traffic characteristics which hypothesized to
influence the peak time of traffic density comparing to reference up time at 7.00 A.M. This research was
conducted based on 14 selected observation areas in Nakorn Ratchasima Municipality. Multiple Linear
Regression technique was used to analyze relation between these physical and traffic characteristics and
peak time of street traffic. The research showed that physical factors and land use had little influence over
time difference toward traffic density period. On the contrary, the main factors influencing time difference
toward highest traffic density period were space mean speed, distance from observed point to the first
reference point (Mae Kim Heng market), distance from observed point to the nearest education institute, and
number of public transportation with adjusted coefficient of determination (adjusted R2) at .498.
Keyword: Regression, Speed, Peak Hour, Land Use
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1. บทนํา
จัง หวัด นครราชสีม าเป็ น เสมือ นประตู ท่ีเ ชื่อ มโยง
ระหว่าง กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ เข้ากับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทํ า ให้ ม ีป ระชาชนเดิน ทางสัญ จรผ่ า นเส้น ทางภายใน
จั ง หวั ด นครราชสี ม าเป็ นจํ า นวนมาก ประกอบกั บ
เศรษฐกิจมีการขยายตัวโดยในปี พ.ศ. 2554 มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2553 ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตร และภาคการขนส่ง คิดเป็ นร้อยละ 23.01
21.91 และ 14.52 ตามลําดับ [1] นอกจากนี้ยงั มีจาํ นวน
ประชากรเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปริมาณแรงงาน
ในชนบทได้อพยพเข้ามาในเขตอําเภอเมือง เพื่อตัง้ ถิ่น
ฐานและประกอบอาชีพในเมืองมากขึน้ ทําให้อําเภอเมืองที่
มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.25 [2] ขณะเดียวกันก็ม ี
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาตัง้ ฐานการผลิต และมี
การขยายฐานการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ เพื่อการผลิต
อุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ ซึ่งทําให้เกิดการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วทําให้มคี วามต้องการใช้ท่อี ยู่อาศัยเพิม่
มากขึน้ ทําให้เกิดความหนาแน่ นแออัด และมีความ
ต้องการในการเดินทางเพิม่ สูงขึน้ ปญั หาดังกล่าวส่งผลให้
มีการจราจรติดขัดในเขตอําเภอเมือง นอกจากนี้ยงั ส่งผล
กระทบกับเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและวิถชี วี ติ ของ
ประชนเป็ นอย่างมาก
ปญั หาการจราจรในเขตเมืองส่วนใหญ่เกิดจากความ
ไม่สมดุลของความต้องการเดินทาง (Travel Demand) ที่
มากเกินกว่าความสามารถของระบบขนส่ง (Capacity) ที่
มีอยู่จะรองรับได้ [3] ดังนัน้ การทําให้ปญั หาดังกล่าวหมด
ไปนัน้ สามารถจัดทําได้โดยการควบคุมความต้องการ
เดินทางในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ไม่ให้เกินความสามารถในการ
รองรับความต้องการเดินทางของระบบขนส่งซึ่งเทคนิคที่
นิ ย มใช้ในการควบคุ มความต้องการเดินทางดังกล่ า ว
ได้แก่ การจัดการความต้องการเดินทาง (Travel Demand
Management, TDM) โดยทัว่ ไป TDM คื อ วิ ธี ก ารหรื อ
กระบวนการที่ใ ช้ เ พื่อ ลดปริม าณการเดิน ทางโดยใช้
มาตรการเพื่อทําให้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
ยากขึน้ หรือเพื่อเพิม่ ทางเลือกในการเดินทาง โดยมุง่ หวัง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้
รถยนต์ส่วนบุ คคลให้เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งอื่น ๆ ที่
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สามารถเคลื่อนย้ายผูโ้ ดยสารได้จาํ นวนมาก (ระบบขนส่ง
สาธารณะ) หรือระบบขนส่งที่ใช้พน้ื ที่ถนนน้ อย (การเดิน
และจักรยาน) เพื่อลดการติดขัดของยานพาหนะและทําให้
โครงข่ายถนนสามารถรองรับการให้บริการผู้เดินทางได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การศึ ก ษาของ Aoun,
A. et al. [4] ได้ศกึ ษาการลดความต้องการทีจ่ อดรถและ
การจราจรแออั ด ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อเมริ ก าในเบรุ ต
(American University of Beirut, AUB) โดยใช้วธิ จี ดั การ
ความต้องการการเดินทาง (TDM) ผลปรากฏว่า การขยาย
อุ ปทานที่จอดรถไม่ได้เป็ นทางออกในระยะยาวและยัง
ส่งผลให้เกิดปญั หาการจราจรติดขัดและดึงดูดให้ผขู้ บั ขีใ่ ช้
รถยนต์มากขึ้น จึงได้เสนอการใช้แท็กซี่ร่วมกันแบบได
นามิกซึง่ มีอตั ราการเช่ารถแท็กซีใ่ นอัตราทีส่ งู และลดราคา
ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะและไม่จาํ กัดการเข้าถึง
นอกจากนี้ยงั มีวธิ กี ารลดความต้องการในการเดินทาง
ด้วยระบบการเก็บค่าจราจรแออัด (Congestion Pricing)
ในการเก็บเงินค่าเข้าพืน้ ที่ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาของ
Cain, A et al [5] ได้ศกึ ษาการกระจายความต้องการใน
การเดินทางในช่วงเวลาหนึ่ งด้วยการเก็บเงินค่าจราจร
หนาแน่ น (Congestion Pricing) ใน ฟลอริดา ผลปรากฏ
ว่าความยืดหยุน่ ของราคาต่อความต้องการในการเดินทาง
เท่ากับ -0.03 ถึง -0.36 ช่วงทีม่ ผี ลกระทบสูงสุดคือช่วง
สูงสุดเช้า (Morning peak)
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่อการเดิน
ทางเข้า สู่ย่ า นธุ ร กิจ ในช่ ว งชัว่ โมงเร่ ง ด่ ว นเช้า ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ได้เลือกทําการศึกษาในช่วงเช้า
เนื่องจากมีกจิ กรรมที่ก่อให้เกิดการเดินทางเข้าสู่พน้ื ที่ใน
เขตเมืองเป็ นจํานวนมาก เช่น การเดินทางไปยังโรงเรียน
ตลาด สถานที่ราชการ เป็ นต้น การศึกษานี้จะพิจารณา
ปจั จัยด้านลักษณะทางกายภาพและข้อมูลปริมาณจราจร
ซึ่งทําการนับปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเช้าซึ่งการนับ
ปริมาณจราจรวิธีน้ี สามารถลดความผิดพลาดของการ
ทํานาย AADT ได้ 1 ใน 4 หรือสามารถทํานายการนับ 24
ชัวโมงที
่
่สถานีหรือจุดนัน้ ได้ [6] ซึ่งผลดังกล่าวจะเป็ น
ประโยชน์ในการแก้ไขปญั หาจราจรในอนาคต
งานวิจยั นี้วตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปจั จัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพและข้อมูลปริมาณจราจรที่มคี วามสัมพันธ์
กับความแตกต่างของเวลาที่มปี ริมาณจราจรสูงสุด และ
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เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ลกั ษณะจราจรในชัวโมง
่
เร่งด่วนสูงสุดเช้าของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ขอบเขตของงานวิจ ัย นี้ ม ี จะทํ า การศึก ษาในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การวิ เคราะห์ความถดถอย
การวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple
Regression Analysis) เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัวแปร กับ ตัวแปรอิสระตัง้ แต่ 1
ตัวแปรขึน้ ไปโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประมาณการค่าของ
ตัวแปรตามเมื่อได้ทราบค่าของตัวแปรอิสระแล้ว โดย
สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้ [7]
Y   0   1 X 1   2 X 2  ....   n X n

Time_Diff=β0+β1Q+β2S+β3PHF+β4No.lane+β5Divi+
β6Parking+β7No.PT+β8Commer+β9Edu+
β10Res+β11Reg_s+β12Dist_1+β13Dist_2+
β14Dist_Edu
(2)
ตารางที่ 1 อธิบายลักษณะตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
Time_diff

(1)

โดยที่ Y
X

คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
β0 คือ เป็ นระยะตัดแกน y หรือค่าเริม่ ต้น
ของเส้นสมการถดถอย
β1 - βn คือ สัมประสิทธิ ์การถดถอย (Regression
Coefficient) ตัวที่ ถึงตัวที่ n

3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ปฐมภู ม ิ ซ่ึ ง
ประกอบด้ว ย ข้อ มูล สภาพกายภาพของถนน ข้อ มูล
ปริม าณจราจรในชัวโมงเร่
่
ง ด่ว นสูง สุด เช้า และข้อ มูล
ความเร็วของยานพาหนะ โดยทําการเก็บข้อมูลจากการ
สํา รวจในภาคสนามด้ว ยแบบสํา รวจและแบบบัน ทึก
ข้อมูล โดยทําสํารวจในช่วงเช้าตัง้ แต่เวลา 7.00 น.ถึง
8.30 น
3.2 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษานี้ได้ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการ
สํา รวจซึ่ง ได้ แ ก่ ข้อ มู ล ปริม าณจราจรในช่ ว งชัว่ โมง
เร่ ง ด่ ว นเช้ า ข้ อ มู ล ความเร็ ว ของยานพาหนะ และ
ลักษณะกายภาพของจุดสํารวจ (แสดงดังตาราง 1) โดย
ใช้ ส มการถดถอยเชิ ง เส้ น แบบพหุ (Multiple Linear
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Regression) เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ
แตกต่างของเวลาทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุดเช้ากับตัวแปร
อิสระทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ แสดงดังนี้

ตัวแปรต้น
Q

ความหมาย

ความแตกต่างของเวลา นาที
ทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุด
ณ จุดสํารวจกับเวลาตัง้
ต้นที่ โดยเวลาเริม่ ต้นที่
7:00 น.

No.lane
Divi

ปริมาณจราจรสูงสุด ณ
จุดสํารวจ
ความเร็ว เฉลี่ย Space
Mean Speed (SMS)
เป็ น ค่ า ที่แ สดงถึ ง การ
กระจายตัวของปริมาณ
จราจรในชัวโมงเร่
่
งด่วน
(Peak hour factor)
จํานวนช่องจราจร
เกาะกลางถนน

Parking

เขตบังคับจอดรถ

No.PT
Commer

จํานวนรถโดยสาร
การค้าขายเชิงพาณิชย์

Educate

สถานศึกษา

Residence

ทีพ่ กั อาศัย

Reg_sign

ป้ายบังคับ

Dist_1

ระยะทางของจุดสํารวจ
จนถึงจุดอ้างอิงที่ 1
(ตลาดแม่กมิ เฮง)

s
PHF

หน่วย

คัน/ชัวโมง
่
กิโลเมตร/
ชั ่วโมง
0.25-1

ช่องทาง
1=มี
0=ไม่ม ี
1=มี
0=ไม่ม ี
คัน/ชั ่วโมง
1=มี
0=ไม่ม ี
1=มี
0=ไม่ม ี
1=มี
0=ไม่ม ี
1=มี
0=ไม่ม ี
กิโลเมตร
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ตารางที่ 1 อธิบายลักษณะตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา (ต่อ)
ตัวแปร
Dist_2

Dis_Edu

ความหมาย
หน่วย
ระยะทางของจุดสํารวจ กิโลเมตร
ถึงจุดอ้างอิงที่ 2
(ศาลากลาง)
ระยะทางจากจุดสํารวจถึง กิโลเมตร
สถานศึกษาทีใ่ กล้ทส่ี ดุ

4. ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ประกอบไปด้วย ผลแบบจําลองทางเลือก
ของความสัม พันธ์ระหว่างความแตกต่ างของเวลาที่ม ี
ปริมาณจราจรสูงสุ ดกับเวลาตัง้ ต้น เวลา 7.00 น. กับ
ลักษณะทางกายภาพของถนน การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และ
ปริมาณจราจร ซึ่งใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ โดยคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมจากค่ า
สัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R) ซึง่ จะเลือกรูปแบบสมการที่
มีค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R) สูงทีส่ ุด หรือในกรณีท่ี
มีต ัวแปรอิสระหลายตัวจะพิจารณาค่าสัมประสิทธิก์ าร
ตัดสินใจปรับแก้ (Adjusted R) มากกว่าค่าสัมประสิทธิ ์
การตัดสินใจ (R) แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ทางเลือกแบบจําลองที่ 1
จากการตรวจสอบค่าสหสัม พันธ์ของตัวแปรอิสระ
พบว่าตัวแปรอิสระบางตัวมีความสัมพันธ์กนั เอง ทําให้
ต้องมีการปรับแบบจําลองให้มคี วามเหมาะสม โดยทํา
การตัด ตัว แปรบางตัว ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งกัน ที่
ระดับนัยสํา คัญ 0.05 (α=0.05) หรือที่ 95% ออกจาก
แบบจํา ลอง ทัง้ นี้ ต้อ งพิจ ารณาข้อ มูล ร่ว มด้ว ย ดัง นั น้
แบบจํ า ลองที่ 1 มี ต ั ว แปรอิ ส ระที่ พิ จ ารณาได้ แ ก่
ความเร็วเฉลีย่ แบบ Space Mean Speed (s) การใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ ด้านพาณิชย์ (comme) การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ด้า นการศึก ษา (educat) จํา นวนของรถโดยสาร
สองแถว (No.PT) ค่าความแปรปรวนของกระแสจราจร
(PHF) ระยะทางจากจุดสํารวจถึงจุดอ้างอิงที่  ตลาดแม่
กิ ม เฮง (Dist_1) และระยะทางจากจุ ด สํ า รวจถึ ง
สถานศึก ษาที่ใ กล้ ท่ีสุ ด (Dis_Edu) ซึ่ง นํ า เข้า ตัว แปร
อิสระด้วยวิธี Enter แสดงผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองที่ 1
Variable
Constant
s
PHF
No.PT
comme
educat
Dist_1
Dis_Edu

Model 1
T
β
107.999
3.767
0.718
2.844
-50.193
-0.481
-0.241
-3.457
4.098
0.930
-1.681
-0.152
-16.043
-2.883
-0.040
-1.741

R2

0.786

Adjusted R2
F-test

0.536
3.143

Sig.
0.009
0.029
0.134
0.014
0.388
0.884
0.028
0.132

ผลการวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลองที่ 1 ได้ ค วามสัม พัน ธ์
เชิงเส้นดังนี้

Time_diff = 10 7.999+0.718s-0.24No.PT16.043Dist_1-0.040Dis_Edu50.193PHF+4.098comme1.681educat
(3)
โดย
Time_diff คือ ความแตกต่างของเวลาเริม่ ต้นที่ 7.00
ถึง ช่ ว งเวลาสุ ด ท้ า ยที่ม ีป ริม าณจราจร
สูงสุด หน่วยนาที
S
คือ ความเร็วเฉลีย่ แบบ Space Mean Speed
(SMS) หน่วย ก.ม./ชม
Comme คือ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ด้านพาณิชย์
Educat คือ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ด้านการศึกษา
No.PT คือ จํานวนของรถโดยสารสองแถวทีผ่ า่ นจุด
สํารวจ หน่วย คัน/ชม.
Dist_1 คือ ระยะทางจากจุดสํารวจถึงจุดอ้างอิงที่ 1
(ตลาดแม่กมิ เฮง) หน่วย ก.ม.
Dis_Edu คือ ระยะทางจากจุดสํารวจถึงสถานศึกษา
ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หน่วย เมตร
PHF
คือ ค่าแปรปรวนของกระแสจราจร
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4.2 ทางเลือกแบบจําลองที่ 2
แบบจํ า ลองที่ 2 ได้ทํา การปรับ รูป แบบโดยตัด ตัว
แปรอิสระทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความแตกต่างของเวลา
ที่ม ีป ริม าณจราจรสูง สุ ด (time_diff) ที่ร ะดับ นัย สํา คัญ
ที่ 0.05 (α=0.05) ทําให้แบบจําลองที่ 2 มีตวั แปรอิสระ
ทีพ่ จิ ารณาได้แก่ ความเร็วเฉลีย่ แบบ Space Mean
Speed (s) จํ า นวนรถโดยสารสองแถว (No.PT) ค่ า
ความแปรปรวนของกระแสจราจร (PHF) ระยะทางจาก
จุดสํารวจถึงจุดอ้างอิงที1่ ตลาดแม่กมิ เฮง (Dist_1) และ
ระยะทางจากจุ ด สํ า รวจถึ ง สถานศึ ก ษาที่ ใ กล้ ท่ี สุ ด
(Dis_Edu) แสดงผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองที่ 2
Variable
Constant
s
PHF
No.PT
Dist_1
Dis_Edu
R

2

Adjusted R2
F-test

Model 2
t
β
99.791
3.871
0.654
2.962
-42.764
-1.730
-0.228
-3.920
-14.817
-3.505
-0.030
-2.116

Sig.
0.005
0.018
0.122
0.004
0.008
0.067

คือ จํานวนของรถโดยสารสองแถวทีผ่ า่ นจุด
สํารวจ หน่วย คัน/ชม.
Dist_1 คือ ระยะทางจากจุดสํารวจถึงจุดอ้างอิงที่ 1
(ตลาดแม่กมิ เฮง) หน่วย ก.ม.
Dis_Edu คือ ระยะทางจากจุดสํารวจถึงสถานศึกษา
ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หน่วย เมตร
PHF
คือ ค่าแปรปรวนของกระแสจราจร
4.3 ทางเลือกแบบจําลองที่ 3
แบบจําลองที่  ได้ทาํ การปรับรูปแบบโดยทําการตัด
ตัวแปรอิสระทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความแตกต่างของเวลา
ที่ม ีป ริม าณจราจรสู ง สุ ด (time_diff) อย่ า งไม่ ม ีร ะดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 (α=0.05) ออก ทําให้แบบจําลองที่ 3
มีต ัว แปรอิส ระที่พิจ ารณาได้แ ก่ ความเร็ว เฉลี่ย แบบ
Space Mean Speed (s) ค่าความแปรปรวนของกระแส
จราจร (PHF) จํานวนของรถโดยสารสองแถว (No.PT)
ระยะทางจากจุดสํารวจถึงจุดอ้างอิงที่ 1 ตลาดแม่กมิ เฮง
(Dist_1) และระยะทางจากจุด สํารวจถึงสถานศึก ษาที่
ใกล้ทส่ี ดุ (Dis_Edu) แสดงผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองที่ 3
Variable

0.747
0.589
4.720

ผลการวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลองที่ 2 ได้ ค วามสัม พัน ธ์
เชิงเส้นดังนี้
Time_diff = 99.791+0.654s-0.228No.PT-14.817Dist_10.030Dis_Edu-42.764PHF
(4)

โดย
Time_diff คือ ความแตกต่างของเวลาเริม่ ต้นที่ 7.00
ถึง ช่ ว งเวลาสุ ด ท้ า ยที่ม ีป ริม าณจราจร
สูงสุด หน่วยนาที
S
คือ ความเร็วเฉลีย่ แบบ Space Mean Speed
(SMS) หน่วย ก.ม./ชม
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No.PT

Constant
s
No.PT
Dist_1
Dis_Edu

Model 3
t
β
57.772
6.109
0.008
3.547
-0.227
-3.523
-12.747
-2.845
-0.035
-2.219

R2

0.652

Adjusted R2
F-test

0.498
4.218

Sig.
0.000
0.006
0.006
0.019
0.054

ผลการวิเคราะห์แบบจําลองที่  ได้ความสัมพันธ์เชิง
เส้นดังนี้
Time_diff = 57.772+0.008s-0.227No.PT12.74Dist_1-0.035Dis_Edu
(5)
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Time_diff คือ ความแตกต่างของเวลาเริม่ ต้นที่ 7.00
ถึง ช่ ว งเวลาสุ ด ท้ า ยที่ม ีป ริม าณจราจร
สูงสุด หน่วยนาที
S
คือ ความเร็วเฉลีย่ แบบ Space Mean Speed
(SMS) หน่วย ก.ม./ชม
No.PT คือ จํานวนของรถโดยสารสองแถวทีผ่ า่ นจุด
สํารวจ หน่วย คัน/ชม.
Dist_1 คือ ระยะทางจากจุดสํารวจถึงจุดอ้างอิงที่ 1
(ตลาดแม่กมิ เฮง) หน่วย ก.ม.
Dis_Edu คือ ระยะทางจากจุดสํารวจถึงสถานศึกษา
ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หน่วย เมตร
เมื่อทําการวิเคราะห์แบบจําลองทัง้ 3 รูปแบบ พบว่า
แบบจําลองที่ 1 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
สูง (Multicolinearity) จึงแก้ปญั หาโดยการตัดตัวแปรอิสระ
ั หา Multicolinearity ออกจากแบบจําลอง แล้ว
ที่เกิดป ญ
วิเคราะห์ผลดังแบบจําลองที่ 2 แต่ เนื่ องจากค่าในแบบ
จําลองไม่มรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 จึงต้องทําการ
วิเ คราะห์แบบจํ าลองที่  แล้ว เปรียบเทียบเลือกแบบ
จําลองที่ดีท่ีสุด ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลอง
ที่ 3 มีค วามเหมาะสมสามารถนํ า ไปอธิบ ายถึง ความ
สัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของเวลาทีม่ ปี ริมาณจราจร
สูงสุดกับเวลาเริม่ ต้นที่ 7.00 น. โดยมีต วั แปรอิสระได้แก่
ความเร็วเฉลีย่ บบ Space Mean Speed (SMS) ระยะทาง
จากจุดสํารวจถึงจุดอ้างอิงที่ 1 (ตลาดแม่กมิ เฮง) ระยะทาง
จากจุดสํารวจถึงสถานศึกษาที่ใกล้ท่สี ุด และจํานวนรถ
โดยสารสองแถวซึ่ ง มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ ก์ ารตั ด สิ น ใจ
ปรับแก้ (Adjusted R2) เท่ากับ 0.498
5. สรุปและอภิ ปรายผล
ผลการวิจยั เกี่ยวกับปจั จัยที่มผี ลต่อความแตกต่าง
ของเวลาที่ม ีป ริม าณจราจรสูงสุดกับเวลาตัง้ ต้น เวลา
7.00 น.ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยศึกษา
ป จั จัย เกี่ ย วกั บ ลัก ษณะกายภาพของถนน การใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ และปริมาณจราจร โดยใช้สมการถดถอย
เชิงเส้นแบบพหุ
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จากการศึกษาความแตกต่ างของเวลาที่ม ีป ริม าณ
จราจรสูง สุด กับ เวลาตัง้ ต้น เวลา 7.00 น.กับ ลัก ษณะ
กายภาพของถนน การใช้ประโยชน์ ท่ดี ิน และปริมาณ
จราจร ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีม า พบว่ า
ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ ความแตกต่ า งของเวลาที่ม ีป ริม าณ
จราจรสู ง สุ ด กั บ เวลาตั ง้ ต้ น เวลา 7.00 น. ได้ แ ก่
ความเร็วเฉลีย่ แบบ Space Mean Speed (s) จํานวนรถ
โดยสารสองแถว (No.PT) ระยะทางจากจุ ด สํา รวจถึง
จุดอ้างอิงที่ 1 (ตลาดแม่กมิ เฮง) (Dist_1) และระยะทาง
จากจุดสํารวจถึงสถานศึกษาทีใ่ กล้ทส่ี ุด (Dis_Edu) เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจปรับแก้ (Adjusted
R) มีค่าเท่ากับ 0.498 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ปานกลาง
สามารถทีจ่ ะอธิบายความสัมพันธ์ของความแตกต่างของ
เวลาทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุดดังกล่าวได้ ในการศึกษานี้
พบว่ า ป จั จัย ที่ส่ ง ต่ อ การศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
ปจั จัยด้านลักษณะทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ
และข้อมูลปริมาณจราจรต่อความแตกต่างของเวลาที่ม ี
ปริมาณจราจรสูงสุด สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. การเลือ กจุ ด ในการสํา รวจซึ่ง ในการศึก ษานี้ ไ ด้
เลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจุดสํารวจทีอ่ ยูภ่ ายในบริเวณ
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งจะแบ่งออกเป็ นจุดที่
อยู่บริเวณนอกคูเมืองและในเขตคูเมือง โดยจุดสํารวจที่
เลือกนัน้ ค่อนข้างมีลกั ษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียงกัน
ทําให้ขอ้ มูลที่ได้อาจไม่เป็ นตัวแทนที่เหมาะสมมากนัก
ส่ ง ผลให้ ป จั จั ย ด้ า นลั ก ษณะกายภาพและการใช้
ประโยชน์ ท่ีดิน มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ ความแตกต่ า งของ
เวลาทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุดค่อนข้างน้อย
2. การกระจายตัวของจุดสํารวจน้ อย เนื่ องจากจุด
สํารวจกระจุกตัวอยูใ่ นเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ทํา
ให้ลกั ษณะของข้อมูลไม่กระจายตัวและมี Range ของ
ข้อ มู ล ระยะทางจากจุ ด สํ า รวจถึง ศู น ย์ ร าชการ และ
ระยะทางจากจุดสํารวจถึงสถานทีศ่ กึ ษาค่อนข้างน้อย
3. จํานวนตัวอย่างในการศึกษานี้มคี ่อนข้างน้อย ทํา
ให้ ก ารผลการวิ เ คราะห์ ท่ี อ อกมานั ้ น ไม่ ไ ด้ แ สดง
ความสัมพันธ์อย่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้อย่าง
เทีย่ งตรง และส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิจยั
ดังกล่าว
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4. การเลือกตัวแปรในการศึกษานี้มที งั ้ ตัวแปร Static
และ Dynamic โดยทําการพิจารณาตัวแปรคงที่ (Static)
ได้แก่ ลักษณะกายภาพ และการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ซึ่ง
ข้อมูลเชิงแบ่งกลุม่ (Nominal Scale) นํามาแปลงเป็ นตัว
แปรหุ่น (Dummy variable) ส่วนตัวแปรเคลื่อนไหว
(Dynamic) ได้แก่ ข้อมูลทางด้านการจราจร ได้แก่
ความเร็ว ปริม าณจราจร (คัน /ชัวโมง)
่
ซึ่ง เป็ น ข้อ มูล
สเกลอัตราส่วน (Ratio Scale) โดยในการพิจารณาตัว
แปรจะให้ความสําคัญกับตัวแปรคงที่ (Static)
แต่
เนื่องจากข้อมูลมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ไม่กระจายตัวจึง
ทํ า ให้ ค่ า ที่ไ ด้ม ีค วามคลาดเคลื่อ นและตัว แปรคงที่ม ี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ความแตกต่ า งของเวลาที่ม ีป ริม าณ
จราจรสูงสุดน้อยมาก
6. ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษาและทํ า งานวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ทํ า วิจ ัย มี
ข้อ เสนอแนะเพื่อ ประโยชน์ ต่ อ การศึก ษาสํา หรับ การ
เดินทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาในอนาคต โดย
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
6.1. ควรทําการศึกษาในช่วงเวลา เช้า-เย็น เพื่อ
เปรียบเทียบปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความแตกต่างของเวลาทีม่ ี
ปริมาณจราจรสูงสุด เพื่อการวางแผนการจัดการการ
เดินทางในลําดับต่อไป
6.2. การเก็บข้อมูลความเร็วของจุดสํารวจควรเก็บ
ในช่วงเวลาทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุดของแต่ละจุดเพื่อการ
เปรียบเทียบผลของความเร็วที่มตี ่อความแตกต่างของ
เวลาทีม่ ปี ริมาณจราจรสูงสุดได้ดยี งิ่ ขึน้
6.3. ควรทําการกระจายจุดศึกษาให้ครอบคลุมขึน้
โดยอาจจะทําการสํารวจในตําบลจอหอ ตําบลหัวทะเล
และตําบลบ้านใหม่เป็ นต้น เพื่อให้ม ี Range ของข้อมูล
กว้างขึน้ และลักษณะของข้อมูลทีไ่ ด้มคี วามแตกต่างกัน
6.4. พิจารณาตัวแปรอิงกับลักษณะกายภาพหรือ
ปริมาณที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเพื่อสามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีอ่ ่นื ได้
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