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บทคัดย่อ 

ถนนสายรองเป็นถนนทีทาํหน้าทีกระจายกระแสจราจรจากถนนสายหลัก และเป็นถนนทีมีบทบาทสําคัญในการเดินทางของ

ประชาชนในเขตชุมชนรวมไปถึงการจราจรในชนบท ถนนสายรองมีความแตกต่างจากถนนประเภทอืนในแง่ของลักษณะและ

พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการถนน การวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทาง (Values of Time , VOT) ของถนนสายรองสามารถ

วิเคราะห์ด้วยวิธีอัตรารายได้ (Wage Rate Method)  ซึงมีตัวแปรในการคาํนวณ  ตัวแปรได้แก่ รายได้ส่วนบุคคล สัดส่วนรถยนต์

ส่วนบุคคลต่อยานพาหนะประเภทอืน สัดส่วนรายได้ มูลค่าเวลาทาํงาน วัตถุประสงค์การเดินทาง จาํนวนผู้โดยสาร มูลค่าเวลาการ

เดินทางของยานพาหนะแต่ละประเภท สัดส่วนยานพาหนะแต่ละประเภท และค่าถ่วงนาํหนักของยานพาหนะแต่ละประเภท (PCE 

Factor) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตัวแปรทีมีอิทธิพลสูงต่อการคํานวณมูลค่าเวลาการเดินทางมีทังหมด 3 ตัวแปรได้แก่ .

สัดส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลต่อยานพาหนะประเภทอืน .วัตถุประสงค์การเดินทาง และ .รายได้ส่วนบุคคล และเมือวิเคราะห์ข้อมูล

พบว่าในกลุ่มผู้ใช้บริการถนนทีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมีรายได้สูงสุด โดยกลุ่มตัวอย่างจากถนนสาย รอ.  และ นค.  

มีรายได้เฉลียที ,   และ ,  บาทต่อเดือน ดังนัน เนืองจากผู้ใช้บริการถนนส่วนใหญ่เป็นการเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วน

บุคคลซึงมีรายได้สูงและเป็นการเดินทางเพือสร้างรายได้ จึงส่งผลให้มูลค่าเวลาการเดินทางของถนนสาย รอ.  และ นค.  มี

ค่าเท่ากับ .  และ .   บาท/PCU-ชัวโมง ตามลาํดับ 

ABSTRACT 

Collectors roads are the roads that distribute traffic flows from the arterial roads. This kind of road plays an important role 

in the people journey within their community. Thus, characteristic and behavior of collector road users differ from the user of other 

types of road. The Value of Time of the collector road can be calculated using the wage rate method. For that calculation, there 

are 9 parameters which are personal income, percentage of passenger cars, income factor, hourly wage, travel purpose, number 

of passengers in vehicle, Value of Time by each vehicle type, proportion of each vehicle type, and Passenger Car Equivalent Factor 

(PCE Factor). From the analysis, 3 crucial parameters for VOT calculation were found, i.e., percentage of passenger cars, travel 

purpose, and personal income. After the data analysis, collector road users who travel by passenger car are the highest income 

person. The average monthly income of samples from RO.3044 and NK.3009 are 21,106.32 Baht and 24,119.05 Baht respectively. 



Most of the travelers, who use passenger car, are high income person, and their travel purpose is for business. These three reasons 

affect the Value of Time. Thus, Values of Time for RO.3044 and NK.3009 are 232.33 Baht per PCU- hour and 217.72 Baht per 

PCU- hour respectively. 

 

1. บทนํา 

ในแต่ละประเทศโครงข่ายถนนลว้นมีบทบาทสาํคญัในการขบัเคลือนเศรษฐกิจ พฒันาประเทศ และพฒันาคุณภาพชีวิต โดยมี

การแบ่งประเภทของถนนตามหน้าที ออกเป็น  ประเภท ไดแ้ก่ ถนนสายหลกั (Arterial Roads) ถนนสายรอง (Collector Roads) 

และถนนสายย่อย (Local Roads and Streets) ซึงถนนแต่ละประเภทต่างมีความสําคญัและรองรับพฤติกรรมการเดินทางทีแตกต่าง

กนัออกไป โดยถนนสายรองทาํหน้าทีกระจายกระแสจราจรจากถนนสายหลกั และเป็นถนนทีมีบทบาทสําคญัในการเดินทางของ

ประชาชนในเขตชุมชนรวมไปถึงการจราจรในชนบท ในปัจจุบันกิจกรรมดา้นการขนส่งของประเทศไทยอยู่ในความดูแลของ

กระทรวงคมนาคมซึงมี 2 หน่วยงานหลกัทีทาํหน้าทีพฒันาโครงสร้างพืนฐาน ก่อสร้าง และบาํรุงรักษาโครงข่ายถนน คือ กรมทาง

หลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จากการสํารวจขอ้มูลของกระทรวงคมนาคมในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีถนน

ภายใตค้วามรับผิดชอบของกรมทางหลวง 66,871 กิโลเมตร ถนนภายใตค้วามรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 49,080 กิโลเมตร 

(กระทรวงคมนาคม, 2561) และในครึงปีงบประมาณแรกของปี 2562 ประเทศไทยมีการลงทุนเงินจาํนวน 21,744 ลา้นบาท เพือ

พฒันาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท (กระทรวงคมนาคม, 2562) อย่างไรก็ตามเนืองจากประเทศไทยมีงบประมาณและ

ทรัพยากรทีจาํกดั จึงไม่สามารถดาํเนินการตามความตอ้งการของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆไดท้งัหมด ดงันนัเพือทีจะจดัสรร

งบประมาณและจดัลาํดบัความสําคญัโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจึงตอ้งมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ โดยแบ่ง

การประเมินออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นวิศวกรรม ดา้นสังคม ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นเศรษฐศาสตร์  

การประเมินทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เป็นการประเมินเพือสะทอ้นตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการนนั ๆ  และเป็นหนึงใน

ส่วนสําคญัทีมีผลต่อการจัดเรียงลาํดบัและตดัสินดาํเนินโครงการ ซึงกรมทางหลวงชนบท (2561) ได้วิเคราะห์ความเหมาะสม

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการโดยอาศัยดัชนีชีวดัเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านต่าง ๆ ซึงมูลค่าทีนํามาวิเคราะห์ดัชนีชีวดัเชิง

เศรษฐศาสตร์มาจากการวิเคราะห์ตน้ทุน (Cost) ในการดาํเนินโครงการ และผลประโยชน์ (Benefit)ในดา้นต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 ตวัแปร

ไดแ้ก่ การประหยดัมูลค่าค่าใช้จ่ายจากการใช้ยานพาหนะ (Vehicle Operating Cost Saving, VOC Saving) การประหยดัมูลค่าจาก

การลดค่าใช้จ่ายจากอุบติัเหตุ (Accident Cost Saving, ACC Saving) และการประหยดัมูลค่าเวลาในการเดินทาง (Values of Time 

Saving, VOT Saving) ซึงการประหยดัมูลค่าเวลาในการเดินทาง เป็นปัจจัยทีสําคัญในการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ เนืองจากเป็นปัจจยัทีสะทอ้นให้เห็นถึงการไหลของกระแสจราจรทีดีขนึและส่งผลใหเ้วลาในการเดินทางลดลง โดย

การวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทางควรใชข้อ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพืนทีการศึกษา จึงสามารถสะทอ้น

ให้เห็นถึงผลประโยชน์จากการใชบ้ริการถนนของประชาชนในพืนที แต่เนืองจากงานวิจยัในอดีตของประเทศไทยเป็นการวิเคราะห์

มูลค่าเวลาการเดินทางในถนนสายหลกั ดงันนั งานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือวเิคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทาง ทีสามารถสะทอ้น

พฤติกรรมและรูปแบบการเดินทางของผูใ้ช้บริการถนนสายรอง สําหรับนําไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ต่อไป 

 

 

 



2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในปัจจุบนัประเทศทีพฒันาแลว้ เช่น สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการ

วิเคราะห์ความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของโครงการระบบขนส่งเป็นมาตรฐานและมีการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทาง

อยา่งต่อเนือง K. M. Gwilliam (1997) ไดท้าํการศึกษาและรวบรวมวิธีการวเิคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางรวมไปถึงปัจจยัสาํคญัและ

ตัวแปรอืน ๆ ทีส่งผลในการวิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลของ 8 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรังเศส ญีปุ่ น 

สหรัฐอเมริกา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจกัรเบลเยียม และสาธารณรัฐเฮลเลนิก จากการศึกษา

พบว่า การวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางของทงั 8 ประเทศใชห้ลกัการของวิธีอตัรารายได ้โดยแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัใน

แง่ของพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการ   

P.J. Mackie, M. Wardman, A.S. Fowkes, et al. (2003) ทาํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลความเป็นมาในการวิเคราะห์มูลค่าเวลา

การเดินทางในประเทศสหราชอาณาจกัร ซึงกล่าวถึงการพฒันาวิธีการเก็บขอ้มูล วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล และการนาํมูลค่าเวลาการ

เดินทางไปใชใ้นการประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยเริมการศึกษาการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางในปี ค.ศ. 1960 ซึง

ในช่วงแรกมีการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางดว้ยวิธีอตัรารายได ้ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 มีการพฒันาแบบจาํลองในการวิเคราะห์

โดยให้ความสาํคญัต่อทศันคติและบรรทดัฐานของผูใ้ชบ้ริการทีมีต่อถนน 

C. Vergara-Alert (2007) ไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์ตวัแปรในการประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึงการวิเคราะห์

มูลค่าเวลาการเดินทางก็เป็นส่วนหนึงทีสาํคญัในงานนี โดยไดก้ล่าวถึงการวเิคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางดว้ยวิธีอตัรารายไดว่้าเป็น

วิธีทีง่ายไม่ซบัซอ้น และใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 

P.A.L. Abrantes and M.R. Wardman (2012) ใชวิ้ธี Meta-Model วิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางในประเทศสหราชอาณาจกัร 

และมีการรวบรวมขอ้มูลโดยสาํรวจขอ้มูลจากแบบสอบถามจากสถานการณ์สมมุติ และแบบสอบถามจากสถานการณ์จริง โดยเป็น

การคาํนวณทีใชร้ายไดส่้วนบุคคลเป็นหลกัในการวิเคราะห์และมีการวเิคราะห์รูปแบบในการตดัสินใจใชบ้ริการการเดินทางรูปแบบ

ต่าง ๆ  

M. Kouwenhoven et al. (2014) ใชวิ้ธี Multinomial Logit (MNL) Mean-Dispersion Models วิเคราะห์มลูค่าเวลาการเดินทางใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีการรวบรวมขอ้มูลโดยสํารวจขอ้มูลจากแบบสอบถามจากสถานการณ์สมมุติ และแบบสอบถามจาก

สถานการณ์จริง โดยเป็นการศึกษากิจกรรมระหว่างการเดินทางและวิเคราะห์ผลประโยชน์ทีมีต่อพืนทีขา้งทางจากการเพิมจาํนวน

ผูใ้ชบ้ริการ  

S. Sanders et al. (2015) ไดก้ล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางในประเทศสหราชอาณาจกัรโดยใช้หลกัการของ

ความยินดีจ่าย (Willingness to Pay) และเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากสถานการณ์สมมุติ (Stated Preference, SP) และสัมภาษณ์

ถึงค่าใชจ่้ายทีผูใ้ชบ้ริการถนนสามารถจ่ายไดเ้พือใชบ้ริการถนน รวมถึงมุมมองทีมีต่อความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ 

M. Kouwenhoven and G. Jong (2017) ใชว้ิธี Discrete Choice Model วิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางในประเทศเนเธอร์แลนด ์

และมีการรวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถามจากสถานการณ์สมมุติ โดยมีการวิเคราะห์มูลค่าเวลาทีผูใ้ช้บริการยอมจ่ายในการใช้

บริการ รวมไปถึงการให้ความสาํคญัของรูปแบบการเดินทาง 

Ó. Álvarez, P. Cantos, and L. García (2007) ไดแ้บ่งการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางออกเป็น 2 ลกัษณะการเดินทาง คือ 

การเดินทางโดยมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างรายได ้และการเดินทางโดยมีวตัถุประสงคอื์น ซึงการเดินทางโดยมีวตัถุประสงคอื์นมีมูลค่า

คิดเป็นร้อยละ 25 ของการเดินทางโดยมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างรายได ้ 



ในปัจจุบนัประเทศไทยอยู่ในช่วงพฒันาระบบการประเมินความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์จึงมีการศึกษามูลค่าเวลาใน

การเดินทางไม่มากนกั โดยประเทศไทยมีการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางอยา่งต่อเนืองในหน่วยงานกรมทางหลวง โดยวิเคราะห์

ดว้ยวิธีอตัรารายได ้และใช้ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติในการวิเคราะห์ (กรมทางหลวง, 2553)  

 J. Supanut and P. Surachet (2016) ได้วิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางในประเทศไทยโดยใช้วิธีอัตรารายได้ และมีการ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลดา้นเศรษฐกิจจากสํานกังานสถิติแห่งชาติ และขอ้มูลดา้นวิศวกรรมจากการสํารวจขอ้มูลของกรมทาง

หลวง ทาํการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางของถนนสายหลกัโดยแยกตามภูมิภาคของประเทศไทย  

สํานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2561) ไดท้าํการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน (Household Travel Survey : HTS) และมีการ

แบ่งกลุ่มการวเิคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  

 กลุ่มผูใ้ช้รถส่วนบุคคล คือ มีรถจักรยานยนต์ มีรถยนต์ และมีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยมีมูลค่าเวลาการ

เดินทางในปีพ.ศ. 2560 เท่ากบั 83.4 140.7 และ 140.7 บาท/ชวัโมง/คน ตามลาํดบั   

 กลุ่มทีระบบขนส่งสาธารณะ คือ รถขนส่งสาธารณะประสิทธิภาพสูง รถขนส่งสาธารณะประสิทธิภาพปานกลาง 

และรถขนส่งสาธารณะประสิทธิภาพตาํ โดยมีมูลค่าเวลาการเดินทางในปีพ.ศ. 2560 เท่ากบั .  .  และ 40.3 

บาท/ชวัโมง/คน ตามลาํดบั 

นอกจากนี ยงัมีการคาดการณ์มูลค่าเวลาทุก 5 ปี เริมจากปี พ.ศ. 2560 ถึง 2585 โดยพิจารณาจากอตัราการเพิมขึนของรายได้

ของประชากรเฉลียร้อยละ 4.7 ทีไมร่วมอตัราเงินเฟ้อเฉลียร้อยละ 2.5  

 

3. วธิีการดําเนินงานวิจัย 

3.1 พืนทีการศึกษา 

กรมทางหลวงชนบทแบ่งการดูแลถนนในประเทศไทยเป็น 4 ภาค โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคทีมีความยาวรวมของ

ถนนสายรองมากทีสุดเท่ากบั , .  กิโลเมตร และแบ่งการดูแลถนนในความรับผิดชอบเป็น  สาํนกังาน ไดแ้ก่ สาํนกังานทาง

หลวงชนบทที    และ  โดยมีสาํนกังานกรมทางหลวงชนบทที 6 เป็นศูนยก์ลาง และสาํนกังานกรมทางหลวงชนบทที 15 เป็น

พืนทีสําคญัทางเศรษฐศาสตร์ เนืองจากมีภูมิประเทศติดกบัแม่นาํโขงและเป็นศูนยก์ลางพืนทีลุ่มแม่นาํโขงจึงเป็นส่วนสําคญัในการ

ขนส่งสินคา้และการท่องเทียว อีกทงักรมทางหลวงชนบทมีการจดัลาํดบัความสําคญัและความพร้อมของโครงการทีจะยกระดบัการ

ให้บริการสายทาง โดยมีการให้คะแนนความสําคญัทางยุทธศาสตร์และจดักลุ่มสายทางโดยใช้วิธี Filter Matrix ดงันนัผูวิ้จยัจึงทาํ

การเลือกสายทางจากทงั  สํานกั โดยเลือกสายทางทีมีคะแนนความพร้อมในการพฒันามากทีสุดสํานักงานทางหลวงชนบทละ 1 

สายทาง ไดแ้ก่ สายทาง รอ.  และ นค.  โดยมีรายละเอียดดงันี 

3.1.1  รอ.  

รอ.3044 เป็นถนนทีใช้ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ถูกจัดเป็นถนนอุตสาหกรรม โดยมีจุดเริมต้นเชือมกับทางหลวง

หมายเลข 214 ตอนร้อยเอด็ – กาฬสินธุ์ ผา่นตาํบลเหนือเมือง – ตาํบลดินดาํ และมีจุดสินสุดสายทาง เชือมกบั รอ.3064 ซึงเป็นพืนที

เพาะปลูกทางการเกษตร จึงมีการใชส้ายทางนีเพือประโยชน์ทางการเกษตรอีกดว้ย ลกัษณะของสายทางเป็นผิวจราจรลาดยางตลอด

สายมีขนาด  ช่องจราจร กวา้ง  เมตร ระยะทางรวม 14.313 กม. ณ ปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณจราจร 7,951 PCU/วนั มีสะพานจาํนวน

ทงัสิน 3 แห่ง  

 



3.1.2  นค.  

นค. 3009 เป็นถนนทีใชข้นส่งสินคา้อตุสาหกรรมตา่ง ๆ  ถูกจดัเป็นถนนอุตสาหกรรม โดยมีจุดเริมตน้ของสายทางเชือมกบัทาง

หลวงหมายเลข 2230 ผ่านตาํบลจุมพล – ตาํบลเซิม และมีจุดสินสุดสายทาง เชือมกับทางหลวงหมายเลข 0212 ตอน 0102 แต่

เนืองจากเป็นสายทางทีเชือมยาวไปจนถึงริมแม่นาํโขง จึงมีการใชส้ายทางนีเพอืประโยชน์ทางการท่องเทียวอกีดว้ย ลกัษณะของสาย

ทางเป็นผิวจราจรลาดยางตลอดสายมีขนาด 2 ช่องจราจร กวา้ง 6 เมตร ระยะทางรวม 26.73 กม. ณ ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณจราจร 8,089 

PCU/วนั มีสะพานจาํนวนทงัสิน 1 แห่ง 

 

3.2 ปัจจัยในการวิเคราะห์มูลค่าเวลาของผู้ใช้บริการ  

มูลค่าเวลาเดินทางสามารถวิเคราะห์ไดห้ลายวิธีและมีปัจจยัทีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ จึงมีการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการ

เดินทางทีหลากหลาย จากทีกล่าวมาขา้งตน้ผูวิ้จยัสามารถสรุปวิธีการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางไดโ้ดยแบ่งออกเป็น  วิธี คือ 

วิธี Meta-Model วิธี Multinomial Logit (MNL) Mean-Dispersion Models วิธี Wage Rate Model และวิธี Discrete Choice Model จาก

การศึกษาพบว่าการวิเคราะห์มูลค่าเวลาเดินทางแต่ละวิธีมีปัจจยัในการวิเคราะห์ทีหลากหลาย โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์มูลค่า

เวลาการเดินทางดงัแสดงในตารางที 1 

 

ตารางที 1  ปัจจยัในการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทาง 

ปัจจยัการวิเคราะห์ 

วธีิ Meta-Model  วิธี MNL Models 
วิธี Wage Rate 

Model  

วธีิ Discrete 

Choice Model 

P.A.L. Abrantes 

and M.R. Wardman 

M. Kouwenhoven 

et al. 

J. Supanut and  

P. Surachet 

M. Kouwenhoven 

and G. Jong 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ X    

รายไดต้่อครวัเรือน   X  

จาํนวนประชากรในครัวเรือน   X  

รายไดส่้วนบุคคล X X  X 

ชวัโมงการทาํงาน   X  

จาํนวนผูโ้ดยสาร   X  

ประเภทยานพาหนะ X X X  

วตัถุประสงคก์ารเดินทาง X  X X 

คุณลกัษณะการเดินทาง  X   

ประเภทการใชร้ะบบขนส่ง X X  X 

กิจกรรมระหว่างเดินทาง  X   

เวลาในการเดินทาง  X  X 

ขอ้จาํกดัของเวลาในการเดินทาง    X 

ระยะทางในการเดินทาง X X  X 



ตารางที 1  ปัจจยัในการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทาง (ต่อ) 

ปัจจยัการวิเคราะห์ 

วธีิ Meta-Model  วิธี MNL Models 
วิธี Wage Rate 

Model  

วธีิ Discrete 

Choice Model 

P.A.L. Abrantes 

and M.R. Wardman 

M. Kouwenhoven 

et al. 

J. Supanut and  

P. Surachet 

M. Kouwenhoven 

and G. Jong 

การเปรียบเทียบระหวา่งเวลาและค่าใชจ้่าย  X  X 

ประโยชนจ์ากการใชบ้ริการถนน    X 

ความพึงพอใจในการใชร้ะบบขนส่งอืน ๆ  X   

 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้ การวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางสามารถวิเคราะห์ไดห้ลากหลายวิธี และแต่ละวิธีก็มีปัจจยัในการ

วิเคราะห์ทีแตกต่างกนัตามสมมุติฐานงานวิจัย โดยวิธีทีเลือกใชใ้นงานวิจยันี คือ การวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางดว้ยวิธีอตัรา

รายได ้ซึงวิธีนีเป็นวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทางโดยการนาํรายไดม้าเป็นหลกัในการวิเคราะห์ และนาํรายไดจ้ากการทาํงานของ

ผูใ้ช้บริการถนนมาเปรียบเทียบกบัเวลา และวิเคราะห์ว่าเวลาของผูใ้ชบ้ริการถนนมีมูลค่าเท่าไร ซึงเป็นวิธีทีง่ายและสะดวก วิธีนีถูก

นาํไปใชอ้ย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เนืองจากวิธีการวิเคราะห์ดงักล่าวใชข้อ้มูลพืนฐานของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั ส่งผลให ้ผูใ้ห้

สัมภาษณ์สามารถทาํความเข้าใจคาํถามได้อย่างชัดเจนและสามารถตอบคาํถามรวดเร็ว นอกจากนี เนืองจากงานวิจยันีตอ้งการ

วิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางจากผูใ้ชถ้นนจริงบนนถนนสายรอง รวมถึงผลการวิเคราะห์สามารถสะทอ้นพฤติกรรมการเดินทาง

ของผูใ้ชบ้ริการ จึงเลือกวิธีการเก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ผูใ้ชถ้นน ณ ริมทาง (Roadside Interview) เพือจาํกดัขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 

ซึงการเก็บขอ้มูลในถนนพืนทีการศึกษาไม่มีจุดพกัรถ จึงส่งผลให้มีขอ้จาํกดัดา้นเวลาสูง  จากขอ้จาํกดัขา้งตน้จึงเป็นเหตุผลทีเสริม

ให้เลือกใชก้ารวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางดว้ยวธีิอตัรารายได ้ 

การวเิคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางดว้ยวิธีอตัรารายไดม้ีปัจจยัการการวิเคราะห์หลกัๆ 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมูลค่าเวลาของ

ผูใ้ช้บริการ และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการ โดยการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางดว้ยวิธีดงักล่าวสามารถ

แบ่งตวัแปรในการคาํนวณได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.) ตวัแปรทีไดจ้ากค่ามาตรฐาน 1 ตวัแปร คือ ค่าถ่วงนาํหนกัของยานพาหนะแต่ละ

ชนิด (PCE Factor)  2.) ตวัแปรภายในทไีดจ้ากการคาํนวณ 3 ตวัแปร คือ สัดส่วนรายได ้มูลค่าเวลาทาํงาน และมูลค่าเวลาการเดินทาง

ต่อยานพาหนะแต่ละประเภท ซึงตวัแปรทงั 2 ประเภททีกล่าวมาเป็นมาตรฐานและกลไกในการคาํนวณมูลค่าเวลาในการเดินทาง 

และ  3.) ตวัแปรภายนอกทีไดจ้ากการเก็บขอ้มูล 5 ตวัแปร โดยมีรายละเอียดดงันี  

รายได้ส่วนบุคคล เป็นปัจจัยทีสําคญัในการวิเคราะห์มูลค่าเวลาด้วยวิธีอัตรารายได้ ซึงมีหลักในการวิเคราะห์โดยการ

เปรียบเทียบรายไดต้่อชวัโมงการทาํงาน ดงันนัการรวบรวมขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการมีความสําคญัต่อการวิเคราะห์ เนืองจากมูลค่าเวลา

การเดินทางไม่เพียงแต่จะเป็นส่วนสําคัญในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์เท่านัน แต่ยงัสามารถสะท้อนถึง

ผลประโยชน์ดา้นสังคมอกีดว้ย การทีถนนมีมูลค่าเวลาการเดินทางสูง แสดงถึงมูลค่าเวลาของผูใ้ชบ้ริการถนนสูงไปดว้ย จึงอนุมาน

ไดว้่าถนนสายนันเป็นถนนทีสร้างรายไดแ้ละประโยชน์ให้กบัประชาชน เพือให้ผลการวิเคราะห์สามารถสะทอ้นมูลค่าเวลาการ

เดินทางของพืนทีการศึกษาผูวิ้จยัจึงเลือกวิธีการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามซึงสามารถจาํกดักรอบของขอ้มูลโดยเลือกเฉพาะ

ผูใ้ชบ้ริการถนนทีทาํการศึกษาเท่านนั  

วตัถุประสงคก์ารเดินทาง เนืองจากการวิเคราะห์มลูค่าเวลาการเดินทางดว้ยวิธีอตัราส่วนรายไดมี้มูลค่าเวลาการทาํงานเป็นตวั

แปรหลกั และวิเคราะห์โดยอา้งอิงจากการเดินทางเพือสร้างรายได ้แต่เนืองจากการใช้บริการถนนมีวตัถุประสงค์การเดินทางที



หลากหลายและไม่ไดเ้ป็นการเดินทางเพอืสร้างรายไดท้งัหมด ดงันนัการนาํวตัถุประสงคก์ารเดินทางมาเป็นตวัแปรในการวิเคราะห์

จึงสามารถสะทอ้นพฤติกรรมการเดินทางและการใชป้ระโยชน์ของถนนจากผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิงขึน 

จาํนวนผูโ้ดยสาร เนืองจากการเดินทางของยานพาหนะ  คนัมีผูโ้ดยสารมากกว่า  คน โดยผูโ้ดยสารแต่ละคนต่างก็มีมูลค่า

เวลาทาํงานซึงเป็นส่วนหนึงของผลประโยชน์จากการใชถ้นน ดงันนัจาํนวนผูโ้ดยสารจึงเป็นอีกหนึงตวัแปรในการวิเคราะห์มูลค่า

เวลาการเดินทาง 

 สัดส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลต่อยานพาหนะประเภทอืน จากการสํารวจเบืองต้นพบว่า เมือแบ่งกลุ่มประเภทยานพาหนะ

ออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถจกัรยานยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก พบว่ามีความแตกต่างกนัในส่วนของ

รายไดข้องผูโ้ดยสารในยานพาหนะแต่ละประเภท โดยรถยนตส่์วนบุคคลมีผูโ้ดยสารทีมีรายไดสู้งกวา่ผูโ้ดยสารยานพาหนะประเภท

อืน เพือให้การวิเคราะห์สามารถสะทอ้นมูลค่าเวลาการเดินทางของผูใ้ช้บริการถนน จึงพิจารณาสัดส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลต่อ

ยานพาหนะประเภทอนื 

สัดส่วนยานพาหนะแต่ละประเภท เป็นตวัแปรในการกระจายมูลค่าเวลาการเดินทางตามสัดส่วนยานพาหนะทีใชบ้ริการถนน 

เนืองจากถนนแต่ละสายมีวตัถุประสงคก์ารเดินทางของผูใ้ชง้านทีแตกต่างกนั ส่งผลให้ยานพาหนะมีความหลากหลาย ในงานวิจยัที

ผ่านมาในประเทศไทย มีการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางจากยานพาหนะ 2 กลุ่ม คือ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสาร แต่

เนืองจากถนนสายรองมีปริมาณรถจกัรยานยนต์และรถบรรทุกสูง ในงานวิจยันีจึงวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางโดยคาํนึงถึง

ยานพาหนะในกลุ่มรถจกัรยานยนตแ์ละรถบรรทุก 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 วเิคราะห์ข้อมูลสัดส่วนวัตถุประสงค์การเดินทาง 

จากการดาํเนินการเก็บขอ้มูลระหว่างวนัที  สิงหาคม พ.ศ.  ถึง วนัที  สิงหาคม พ.ศ.  สามารถเก็บขอ้มูลในสาย

ทาง นค.  ได ้  คนั และ สายทาง รอ.  ได ้  คนั จากการจดักลุ่มประเภทยานพาหนะ 4 กลุ่มไดแ้ก่ รถยนตน์งัส่วนบคุคล 

รถจกัรยานยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก พบว่าในพืนทีศึกษา รอ. 4 และ นค.  มีรถยนตน์งัส่วนบุคคลมากทีสุดเท่ากบั 176 

และ 213 คนั หรือคิดเป็นร้อยละ 68.69 และ58.95 ตามลาํดบั ซึงสัดส่วนยานพาหนะของถนนทงั  สายมีแนวโน้มเป็นไปในทาง

เดียวกนั แต่เนืองจากถนน สาย นค.  เป็นถนนทีเชือมต่อจากตาํบลและอาํเภอต่าง ๆ ผ่านอาํเภอเมืองไปถึงริมแม่นาํโขง ซึงเป็น

จุดสําคญัในการขนส่ง อีกทงัยงัมีปริมาณจราจรทีมากกว่าถนนสาย รอ.  ส่งผลให้สัดส่วนยานพาหนะมีความหลากหลาย

มากกว่า โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางที 2 

 

ตารางที 2 จาํนวนและสัดส่วนยานพาหนะแต่ละประเภทของถนนสายรองทีทาํการศึกษา 

ลาํดบั ประเภทยานพาหนะ 

จาํนวนและสัดส่วนยานพาหนะ รวมสัดส่วนยานพาหนะ 

รอ.3044 นค.3009 รอ.3044 นค.3009 

(คนั) (ร้อยละ) (คนั) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1 รถยนตน์งัส่วนบคุคล 176 68.69 213 58.95 68.69 58.94 

2 รถจกัรยานยนต ์ 66 25.73 102 28.21 

31.31 41.06 3 รถโดยสาร 2. 0.73 7 2.01 

4 รถบรรทุก 12 4.85 39 10.84 



เมือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ J. Supanut and P. Surachet ( ) และ ภิญญาพชัญ์ สีหะวงษ์ ( ) พบว่าสัดส่วน

ยานพาหนะของถนนสายรองและถนนสายหลกัมีความแตกต่างกัน โดยถนนสายหลกัจะมีการกระจายของประเภทยานพาหนะ

มากกว่าและมีประเภทยานพาหนะทีหลากหลาย โดยมีสัดส่วนรถยนต์นงัส่วนบุคคลเท่ากบัร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั 

ในขณะทีถนนสายรองในงานวิจยันีมีสัดส่วนรถยนต์นงัส่วนบุคคลสูงกว่า โดยสัดส่วนรถยนต์นงัส่วนบุคคลในสายทาง รอ.  

เท่ากบัร้อยละ .  และ นค.  เท่ากบัร้อยละ .  

 จากการเก็บขอ้มูลในพนืทีการศึกษา พบว่าผูใ้ช้สายทาง รอ.3044 และ นค.3009 มีวตัถุประสงคก์ารเดินทางเพอืสร้างรายไดเ้ป็น

ส่วนใหญ่ ซึงประเภทยานพาหนะทีมีสัดส่วนการเดินทางเพือสร้างรายไดท้ีตาํทีสุดของทงั 2 สายทาง คือ รถจกัรยานยนต ์ ซึงมีคา่

เท่ากบัร้อยละ 84.85 และ 26.47 ตามลาํดบั ในส่วนรถโดยสารประจาํทางและรถบรรทุกทงั 2 สายทาง พบว่า มีวตัถุประสงคก์าร

เดินทางเป็นการเดินทางเพือสร้างรายได ้ร้อยละ 100.00 ดงัแสดงในตารางที 3 

 

ตารางที 3 ร้อยละสัดส่วนการเดินทางเพือสร้างรายไดข้องถนนสายรองทีทาํการศึกษา 

ลาํดบั ประเภทยานพาหนะ 

สัดส่วนวตัถุประสงคก์ารเดินทาง (ร้อยละ) 

รอ.  นค.  

สร้างรายได ้ อนื ๆ สร้างรายได ้ อนื ๆ 

1 รถยนตน์งัส่วนบคุคล 90.34 9.66 66.20 33.80 

2 รถจกัรยานยนต ์ 84.85 15.15 26.47 73.53 

3 รถโดยสาร 100.00 - 100.00 - 

4 รถบรรทุก 100.00 - 100.00 - 

 

เมือเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ J. Supanut and P. Surachet ( ) พบว่า สัดส่วนการเดินทางเพือสร้างรายไดข้องถนนสาย

รองมีความแตกต่างจากถนนสายหลกั โดยถนนสายรองมีสัดส่วนการเดินเพือสร้างรายไดที้สูงกว่าถนนสายหลกั แต่ในขณะเดียวกนั 

ความหลากหลายของประเภทยานพาหนะของถนนสายรองมีนอ้ยกว่า สามารถอนุมานไดจ้ากถนนในพืนทีการศึกษา รอ.  มีรถ

โดยสารประเภทเดียวคือ รถโดยสารขนาดเล็ก และถนนพืนทีการศึกษา นค.  มีรถโดยสาร  ประเภทคือ รถโดยสารขนาดเลก็ 

และรถโดยสารขนาดกลาง และผูใ้ชบ้ริการถนนสายนีเพอืสร้างรายไดเ้ป็นหลกั 

หากแบ่งยานพาหนะออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  รถยนต์ส่วนบุคคล และยานพาหนะประเภทอืน จะพบว่า กลุ่มผูใ้ชร้ถยนต์ส่วน

บุคคลมีรายไดสู้งทีสุด โดยจากขอ้มูลของถนนสาย รอ.3044 และ นค.3009 พบว่า ผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน

เท่ากบั 21,055 บาท และ 24,038 บาท ตามลาํดบั ซึงเมือเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ J. Supanut and P. Surachet (2016) และภิญญา

พชัญ ์สีหะวงษ ์(2553) พบวา่ แนวโนม้รายไดส่้วนบุคคลเป็นไปในทางเดียวกนักบังานวิจยัทีผา่นมา ดงัแสดงในตารางที 4  

 

 

 

 

 



ตารางที 4 รายไดส่้วนบุคคลของกลุ่มผูใ้ชย้านพาหนะแต่ละประเภท 

ลาํดบั ประเภทยานพาหนะ 

รอ.3044 นค.3009 

จาํนวนรถ

(คนั) 

รายไดเ้ฉลีย

ต่อเดือน 

(บาท) 

รายไดเ้ฉลีย

ต่อเดือนรวม 

(บาท) 

จาํนวนรถ

(คนั) 

รายไดเ้ฉลีย

ต่อเดือน  

(บาท) 

รายไดเ้ฉลีย

ต่อเดือนรวม 

(บาท) 

1 รถยนตน์งัส่วนบคุคล 176 21,106 21,055 213 24,119 24,038 

2 รถจกัรยานยนต ์ 66 10,613 

9,903 

102 16,111 

11,936 3 รถโดยสาร 2 12,500 7 11,071 

4 รถบรรทุก 12 10,000 39 15,577 

 

รายไดเ้ฉลียต่อชวัโมงการทาํงานของผูใ้ช้บริการเป็นการคาํนวณรายไดเ้ฉลียต่อชวัโมงการทาํงาน ซึงตวัแปรดงักล่าวเป็นตวั

แปรทีสําคญัมากในการคาํนวณมูลค่าการเดินทาง เนืองจากการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางเป็นการเปรียบเทียบมูลค่าเวลาของ

ผูใ้ช้บริการถนนและเวลาการเดินทาง จากการคาํนวณรายไดเ้ฉลียต่อชวัโมงการทาํงานในพืนทีศึกษาดงัสมการที (1) พบว่า รายได้

เฉลียต่อชวัโมงการทาํงานของผูใ้ชบ้ริการสายทาง รอ.3044 และ นค.3009  มีค่าเท่ากบั 108.58 บาท/ชวัโมง และ 117.02 บาท/ชวัโมง 

ตามลาํดบั 

ตัวอย่างการคํานวณพืนที รอ.3044 

รายไดเ้ฉลียต่อชวัโมงการทาํงาน (บาท/ชวัโมง) = 
รายไดเ้ฉลียของผูใ้ชบ้ริการ (บาท/เดือน) 

(1) 
ชวัโมงการทาํงาน (ชวัโมง/เดือน ) 

เมือแทนค่าในสมการที (1) จากขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งันี 

รายไดเ้ฉลียต่อชวัโมงการทาํงาน (บาท/ชวัโมง)    =  17,563.32 / 161.76 

 =  108.58 บาท/ชวัโมง 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูใ้ชร้ถยนต์นงัส่วนบุคคลเป็นกลุ่มทีมีรายไดส่้วนบุคคลแตกต่างจากผูใ้ชร้ถยนต์ประเภทอืน โดยกลุ่ม

ผูใ้ชร้ถยนต์ประเภทดงักล่าวมีรายไดสู้ง ดงันนั การคาํนวณมูลค่าเวลาการเดินทางจึงมีการนาํอตัราส่วนรายไดม้าคาํนวณร่วมดว้ย 

เพอืให้ผลการคาํนวณสามารถสะทอ้นถึงผูใ้ชบ้ริการถนนพืนทีการศึกษาได ้โดยการคาํนวณอตัราส่วนรายไดแ้สดงดงัสมการที (2) 

 

 
อตัราส่วนรายได ้= 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนของผูใ้ชร้ถยนตน์งัส่วนบคุคล (บาท/เดือน) 
(2) 

 รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนของผูใ้ชร้ถยนตป์ระเภทอนื (บาท/เดือน) 

 

จากการสาํรวจขอ้มูลรายไดข้องผูใ้ชร้ถยนต์นงัส่วนบุคคลและรถยนตป์ระเภทอืนของสายทาง รอ.3044 และ นค.3009 สามารถ

คาํนวณอตัราส่วนรายไดโ้ดยสมการที (2) และดงัแสดงในตารางที 5 

 

 

 



ตารางที 5   รายละเอียดการคํานวณอัตราส่วนรายได้ 

ลาํดบั สายทาง 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 
อตัราส่วนรายได ้

(บาท/เดือน) 

รถยนตน์งัส่วนบคุคล รถยนตป์ระเภทอนื  

1 รอ.  21,055.35 9,902.51 2.13 

2 นค.  24,038.46 11,936.46 2.01 

 

จากการสํารวจขอ้มูลสัดส่วนของรถยนต์นงัส่วนบุคคลในพืนทีศึกษา และสัดส่วนของของยานพาหนะประเภทอืนในพืนที

ศึกษา และการรวบรวมขอ้มูลทีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถคาํนวณมูลค่าเวลาทาํงานเฉลียต่อชัวโมงการทาํงานของผูโ้ดยสารของ

ยานพาหนะ (D และ E) ไดจ้ากสมการที (3) และ (4)  

A = ( X อตัราส่วนรายได ้X D) + (  X D )                                                     (3) 

 

โดยที  A คือ รายไดเ้ฉลียต่อชวัโมงการทาํงาน (บาท/ชวัโมง) 

B คือ สัดส่วนของของยานพาหนะประเภทอืน (ร้อยละ) 

C คือ สัดส่วนของรถยนตน์งัส่วนบุคคล (ร้อยละ) 

D คือ มูลค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของยานพาหนะประเภทอืน (บาท/ชวัโมง) 

เมือแทนค่าในสมการที (3) จากขอ้มูลตวัอยา่งไดด้งันี 

108.58 = ( 
.

X 2.13 X D) + ( 
.

 X D ) 

ดงันนัจะไดว่้า  D = 80.27 บาท/ชวัโมง 

และสามารถคาํนวณมูลค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของรถยนตน์งัส่วนบุคคลไดจ้ากสมการต่อไปนี 

 

 E = D X อตัราส่วนรายได ้                                                                                        (4) 

โดยที  D คือ มูลค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของยานพาหนะประเภทอืน (บาท/ชวัโมง) 

E คือ มูลค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของรถยนตน์งัส่วนบุคคล (บาท/ชวัโมง) 

 

เมือแทนค่าในสมการที (4) จากขอ้มูลตวัอยา่งไดด้งันี 

E = 80.27 X 2.13 

ดงันนัจะไดว่้า  E = 170.67 บาท/ชวัโมง 

ซึงสามารถสรุปขนัตอนและค่าต่าง  ๆทีเกียวขอ้งกบัการคาํนวณมูลค่าเวลาทาํงานเฉลียตอ่ชวัโมงการทาํงานของผูโ้ดยสารของรถยนตน์งั

ส่วนบุคคล และมูลค่าเวลาทาํงานเฉลียต่อชวัโมงการทาํงานของผูโ้ดยสารของยานพาหนะประเภทอนืไดด้งัแสดงในตารางที 6 

 

 



ตารางที 6  การคาํนวณมูลค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของรถยนตน์งัส่วนบคุคลและรถยนตป์ระเภทอืน 

ลาํดบั รายการ 
สายทาง หน่วย 

รอ.3044  นค.3009   

1 รายไดต้่อพืนทีการศึกษา 7,236,088 7,570,644 บาท 

2 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 412 397 คนั 

3 รายไดเ้ฉลียของผูใ้ชบ้ริการ 17,563.32 19,069.63 บาท/เดือน 

4 ชวัโมงการทาํงาน 161.76 162.96 ชวัโมง/เดือน 

5 รายไดเ้ฉลียต่อชวัโมงการทาํงาน 108.58 117.02 บาท/ชวัโมง 

6 สัดส่วนของรถยนตน์งัส่วนบุคคลในพืนทีศึกษา  68.69 58.94 ร้อยละ 

7 สัดส่วนของของยานพาหนะประเภทอืนในพนืทีศึกษา  31.31 41.06 ร้อยละ 

8 สัดส่วนรายได ้ 2.13 2.01 - 

9 มลูค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของยานพาหนะประเภทอนื 80.27 82.63 บาท/ชวัโมง 

10 มูลค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของรถยนตน์งัส่วนบุคคล 170.67 166.40 บาท/ชวัโมง 

 

ซึงในงานวิจยัของ J. Supanut and P. Surachet (2016) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีรายไดเ้ฉลียต่อคนเท่ากบั 22.21 บาท/ชวัโมง และ 

งานวิจยัของภิญญาพชัญ ์สีหะวงษ ์(2553) กลุ่มตวัอย่างมีรายไดเ้ฉลียต่อคนเท่ากบั 43.64 บาท/ชวัโมง ซึงงานวิจยัขา้งตน้ดาํเนินการ

บนถนนสายหลกั เมือเปรียบเทียบกนัแลว้ รายไดเ้ฉลียต่อคนในพนืทีศึกษามีคา่มากกวา่ถนนสายหลกั เนืองจากถนนสายรองมีรายได้

เฉลียต่อคนในพืนทีศึกษาและสัดส่วนของรถยนตน์งัส่วนบคุคลในพืนทีศึกษาทีสูง จึงส่งผลให้มูลค่าเวลาทาํงานมีค่าสูงตามไปดว้ย

โดยมูลค่าเวลาทาํงานเฉลียต่อชัวโมงการทาํงานของผูโ้ดยสารของยานพาหนะประเภทอืนในสายทาง รอ.3044 และ นค.3009  

เท่ากบั 80.27 บาท/ชวัโมง  และ 82.63 บาท/ชวัโมง ตามลาํดบั และมูลค่าเวลาทาํงานเฉลียต่อชัวโมงการทาํงานของผูโ้ดยสารของ

รถยนตน์งัส่วนบุคคลเท่ากบั 170.67 บาท/ชวัโมง  และ 166.40 บาท/ชวัโมง ตามลาํดบั 

 

เมือทราบมูลค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของรถยนต์นงัส่วนบุคคลและยานพาหนะประเภทอืน จึงนาํขอ้มูลมาคาํนวณหา

มูลค่าเวลาการเดินทาง ซึงมีการแยกประเภทยานพาหนะออกเป็น 9 ประเภทได้แก่ รถยนต์นังส่วนบุคคลน้อยกว่า คน (PC1) 

รถยนต์นงัส่วนบุคคลเกิน  คน (PC ) รถจกัรยานยนต์และสามลอ้เครือง (MC) รถโดยสารขนาดเล็ก (LB) รถโดยสารขนาดกลาง 

(MB) รถโดยสารขนาดใหญ่ (HB) รถบรรทุกขนาดกลาง  ลอ้ (MT) รถบรรทุกขนาดใหญ่  ลอ้ (HT) และรถบรรทุกพ่วง-กึงพ่วง 

 ลอ้ขึนไป (Tr &  STr) โดยแบ่งการคาํนวณเป็น 2 ช่วง ซึงในช่วงแรกจะเป็นการคาํนวณมูลค่าเวลาการเดินทางของยานพาหนะแต่

ละประเภท ตามวตัถุประสงคก์ารเดินทาง ดงัแสดงในสมการที 5 

 

 

 

 



J=[((G/100) X (E or D)) + ((H/100) X I)] X (F)                                                                 (5) 

 

โดยที  J คือ มูลค่าเวลาการเดินทางของยานพาหนะแตล่ะประเภท (บาท/คนั-ชวัโมง) 

G คือ สัดส่วนการเดินทางเพือสร้างรายได ้(ร้อยละ) 

E or D คือ          มูลค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของยานพาหนะประเภทอืนหรือมูลค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของ

รถยนตน์งัส่วนบุคคล (บาท/ชวัโมง) 

H คือ สัดส่วนการเดินทางเพือวตัถุประสงคอื์น (ร้อยละ) 

I คือ มูลค่าเวลาทาํงานของผูโ้ดยสารของยานพาหนะแต่ละประเภท (บาท/ชวัโมง) 

F คือ จาํนวนผูโ้ดยสารในยานพาหนะแต่ละประเภทในหน่วย (คน/คนั) 

 

เมือแทนค่าในสมการที (5) จากขอ้มูลตวัอยา่งไดด้งันี 

J=[((90.32/100) X 170.83) + ((9.68/100) X 42.71)] X (1.85) 

ดงันนัจะไดว่้า  J = 293.10 บาท/คนั-ชวัโมง 

 

 ในช่วงที 2 เป็นการคาํนวณมูลค่าเวลาการเดินทางของสายทางโดยคาํนวณมูลค่าเวลาการเดินทางของยานพาหนะแต่ละ

ประเภท และมีการปรับตาม จาํนวนผูโ้ดยสาร PCE Factor  และสัดส่วนตามสัดส่วนยานพาหนะ จึงสามารถคาํนวณ มูลค่าเวลาใน

การเดินทางในหน่วย บาท/PCU-ชวัโมง ไดด้งัแสดงในสมการที 6  

มูลค่าเวลาในการเดินทาง  = PCE Factor X J X L                                                       (6) 

 

โดยที  L คือ สัดส่วนรถยนตใ์นหน่วยคนั (ร้อยละ) 

 

เมือแทนค่าในสมการที (6) จากขอ้มูลตวัอยา่งไดด้งันี 

 

มูลค่าเวลาในการเดินทาง   = 1 X 293.10 X (67.97/100) 

ดงันนัจะไดว่้ามูลค่าเวลาในการเดินทางของรถยนตน์งัส่วนบคุคลนอ้ยกว่า คน (PC1) = 199.22 บาท/PCU-ชวัโมง 

 

จากผลการคาํนวณมูลค่าเวลาในการเดินทางของยานพาหนะแต่ละประเภทสามารถคาํนวณมูลค่าเวลาการเดินทางรวมของ

ยานพาหนะทุกประเภทในสายทาง ซึงพืนทีการศึกษาถนนสาย รอ.  และ นค.  มีค่าเท่ากบั .  บาท/PCU-ชวัโมง และ 

.   บาท/PCU-ชวัโมง โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางที 7 

 

 

 



ตารางที 7 การคาํนวณมูลค่าเวลาการเดินทางของสายทาง รอ.3044 และ นค.3009 

ประเภท

ยานพาหนะ 

จาํนวน

ผูโ้ดยสาร 

(คน) 

วตัถุประสงคก์าร

เดินทาง 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเวลาทาํงานของ

ผูโ้ดยสารของ

ยานพาหนะแต่ละ

ประเภท 

(บาท/ชวัโมง) 

มูลค่าเวลาการ

เดินทางของ

ยานพาหนะแต่

ละประเภท 

(บาท/คนั-

ชวัโมง) 

PCE 

Factor 

สัดส่วน

รถยนตใ์น

หน่วยคนั 

(ร้อยละ)  

มูลค่าเวลา

ในการ

เดินทาง  

(บาท/PCU-

ชวัโมง) สร้าง

รายได ้
อืน ๆ 

สร้าง

รายได ้
อนื ๆ 

สายทาง รอ.3044 

PC1 1.85 90.32 9.68 
170.83 42.71 

293.10 1 67.97 199.22 

PC2 3.00 100.00 0.00 512.50 1 0.78 4.00 

MC 1.21 84.91 15.09 

80.20 20.05 

86.06 0.33 25.78 7.32 

LB 12.00 100.00 0.00 962.44 1.5 0.78 11.28 

MB 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 0.00 

HB 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 0.00 0.00 

MT 1.40 100.00 0.00 112.29 2 4.69 10.53 

HT 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 0.00 0.00 

Tr &  STr 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 0.00 0.00 

มูลค่าเวลาการเดินทางของสายทาง รอ.3044 232.33 

สายทาง นค.  

PC1 2.09 66.23 33.77 
166.26 41.57 

259.48 1 58.17 150.94 

PC2 8.33 66.67 33.33 1038.75 1 0.83 8.63 

MC 1.46 26.79 73.21 

82.72 20.68 

54.46 0.33 28.25 5.08 

LB 2.00 100.00 0.00 165.43 1.5 0.55 1.37 

MB 11.00 100.00 0.00 909.89 1.5 1.39 18.90 

HB 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 0.00 0.00 

MT 2.10 100.00 0.00 173.71 2 4.99 17.32 

HT 1.00 100.00 0.00 82.72 2.5 58.17 2.29 

Tr &  STr 1.42 100.00 0.00 117.46 2.5 0.83 13.83 

มูลค่าเวลาการเดินทางของสายทาง นค.  218.37 

 

 



เนืองดว้ยปัจจยัทีกล่าวมาในขา้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลต่อยานพาหนะประเภทอืน วตัถุประสงค์การ

เดินทาง และรายไดส่้วนบุคคล ส่งผลให้มูลค่าเวลาการเดินทางของถนนสายรอ.  และนค.  มีค่าเท่ากบั .  บาท/PCU-

ชวัโมง และ .  บาท/PCU-ชวัโมง ตามลาํดบั ซึงพบว่ามีความแตกต่างเมือเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ J.Supanut and P.Surachet 

( ) ทีมีมูลค่าเวลาการเดินทางเท่ากบั .  บาท/PCU-ชวัโมง งานวิจยัของพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศกัดิ ( ) ทีมีมูลค่าเวลาการ

เดินทางเท่ากบั .  บาท/PCU-ชวัโมง งานวิจยัของกรมทางหลวง ( ) ทีมีมูลค่าเวลาการเดินทางเท่ากบั .  บาท/PCU-

ชวัโมง  และงานวจิยัของภิญญาพชัญ ์สีหะวงษ ์( ) ทีมีมูลค่าเวลาการเดินทางเท่ากบั .  บาท/PCU-ชวัโมง  

 

5. สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าถนนสายหลกัและถนนสายรองมีความแตกต่างกันในหลายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการเดินทางของ

ผูใ้ช้บริการ วตัถุประสงค์การเดินทาง รายได้และชัวโมงการทาํงาน และจาํนวนและประเภทของยานพาหนะ ซึงเมือแบ่งกลุ่ม

ประเภทยานพาหนะออกเป็น  กลุ่มไดแ้ก่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถจกัรยานยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก ถนนสายรองมีความ

หลากหลายของประเภทยานพาหนะนอ้ย และมีสัดส่วนของรถยนตส่์วนบุคคลสูง ซึงผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลเป็นกลุ่มทีมีรายไดส่้วน

บุคคลสูงทีสุดใน  กลุ่ม และผูใ้ช้บริการถนนมีวตัถุประสงคก์ารเดินทางเพือสร้างรายได ้ซึงก่อให้เกิดมูลค่าการเดินทางสูง เมือ

เปรียบกบัถนนสายหลกั จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดา้นการจราจรและลกัษณะทางกายภาพของถนนทีเป็นกรณีศึกษา พบว่า

ตวัแปรสําคญัในการคาํนวณมูลค่าเวลาการเดินทางมี  ตวัแปรไดแ้ก่ รายไดส่้วนบุคคล สัดส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลต่อยานพาหนะ

ประเภทอนื สัดส่วนรายได ้ มูลค่าเวลาทาํงาน วตัถุประสงคก์ารเดินทาง จาํนวนผูโ้ดยสาร มลูค่าเวลาการเดินทางของยานพาหนะแต่

ละประเภท สัดส่วนยานพาหนะแต่ละประเภท และค่าถ่วงนาํหนกัของยานพาหนะแต่ละชนิด จากปัจจยัทีกล่าวมาขา้งตน้เป็นผลให้

มูลค่าเวลาการเดินทางของถนนสายรองทีไดจ้ากงานวิจยันีสูงกว่าถนนสายหลกัเป็นเท่าตวั  

งานวิจยันีไดน้าํเสนอขนัตอนและปัจจยัในการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางทีสามารถสะทอ้นมูลค่าเวลาการเดินทางจาก

ผูใ้ชบ้ริการจริงของถนนในพืนทีการศึกษา ซึงผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางโดยวิธีดงักล่าวเป็นผลให้การวิเคราะห์

ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์มีความแม่นยาํมากขึน ซึงผลการวิเคราะห์จะแตกต่างกนัไปตามพฤติกรรมการใชบ้ริการโดยขนัตอน

และปัจจยัในการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางในงานวิจยันีสามารถนาํไปประยุกต์ไดก้บัการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางใน

ถนนประเภทต่าง ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าถนนสายรองจะเป็นถนนทีมีความสําคญักับการคมนาคมขนส่ง แต่ก็ยงัมีถนน

ประเภทอนืในโครงข่ายคมนาคมขนส่ง จึงมีขอ้เสนอแนะให้มีการศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคต นอกจากนีการวิเคราะห์มูลค่าเวลาการ

เดินทางยงัขาดในส่วนการวิเคราะห์มูลค่าสินคา้ของรถบรรทุก ซึงอาจส่งผลต่อมูลค่าเวลาการเดินทาง โดยเฉพาะอยา่งยิงในสายทาง

ทีมีปริมาณการจราจรของรถประเภทดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก ดงันนั เพือให้การวิเคราะห์มูลค่าเวลาการเดินทางสามารถสะทอ้น

พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งแม่นยาํมากขึน จึงมีขอ้เสนอแนะให้มีการศึกษาวิจยัเพมิเติมต่อไปในอนาคต 
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