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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบทัศนคติของผูเ้ ดิ นทางด้วยรถยนต์ส่ วนบุคคลที่มีต่อ
่ ศนคติเพื่อหาแนวทางในการทํา
มาตรการควบคุมความต้องการเดินทาง และปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอทั
้ ญหาจราจรอื่นๆ ที่มีลกั ษณะ
ให้มาตรการควบคุมความต้องการเดิ นทางรวมถึงมาตรการแกไขปั
่ อยาง
่
คล้ายคลึงกนั ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและนําไปสู่ การประยุกต์ใช้มาตรการเหลานี
็ นคา่
ยัง่ ยืนในที่สุด มาตรการควบคุมความต้องการเดินทางที่ใช้เป็ นกรณี ศึกษา ได้แก่ มาตรการเกบเงิ
่ าใช้ถนน (Road pricing) งานวิจยั นี ใช้เขตบางรักเป็ นพืนที่ศึกษา การตรวจสอบทัศนคติของ
ผานเข้
กลุ่มเป้ าหมายใช้วิธีสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถูกนํามาวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling, SEM) ผลการวิเคราะห์พบวา่
การรับรู ้ ประสิ ทธิ ภาพของมาตรการ บรรทัดฐานของสังคม และการตระหนักถึงปั ญหาในระดับ
่ นยั สําคัญตอการยอมรั
่
บมาตรการ โดยการรับรู ้ประสิ ทธิภาพของ
บุคคลเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลอยางมี
่
่
มาตรการมีอิทิพลตอการยอมรั
บสู งสุ ด รองลงมาได้แกบรรทั
ดฐานของสังคม และการตระหนักถึง
่ เ้ ดิ นทางด้วยรถยนต์ส่ วนบุคคลมี
ปั ญหาในระดับบุ คคล ตามลําดับ ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นวาผู
่ ก ารยอมรั บ มาตรการเกบเงิ
็ น คาผานเข้
่ ่
แนวโน้ ม ที่ จ ะไมให้
า ใช้ถ นน ขณะที่ ผูม้ ี ร ถยนต์ไ ว้ใ น
่ ความสําคัญกบมาตรการดั
ั
่ ผลการวิจยั เสนอวาสิ
่ ่ งสําคัญที่จะ
ครอบครองมีแนวโน้มที่จะไมให้
งกลาว
็ นคาผานเข้
่ ่ าใช้ถนน ฯลฯ และ
ทําให้มาตรการควบคุมความต้องการเดินทาง อาทิ มาตรการเกบเงิ
นโยบายสาธารณะอื่นๆ ประสบความสําเร็ จในการประยุกต์ใช้นนั ผูว้ างแผนควรให้ความสําคัญกบั
่
ทัศนคติและการยอมรับของคนในชุมชนตอมาตรการหรื
อนโยบายที่จะนํามาประยุกต์ใช้เป็ นสําคัญ
่
ทังนี ปัจจัยดังกลาวจะเป็
นจุดเริ่ มต้นที่นาํ ไปสู่ ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของการดําเนิ นมาตรการ
้ ญหาจราจรด้วยมาตรการควบคุมการเดินทางอยางยั
่ ง่ ยืนในที่สุด
ของภาครัฐ และการแกไขปั

ค

ABSTRACT
The purposes of this research are to investigate the attitudes of private car users toward
selected travel demand management (TDM) measures and examine factors that influence those
attitudes in order to make TDM measures, car-use reduction scheme, or any public policies meet
the acheivement of sustainable implementation. Road pricing was selected as case study of TDM
measure and Bangruk, a central business district of Bangkok, was employed as the study area.
Questionnaire survey was conducted to elicit the attitude and background information from
respondents. Data from the survey was analysed by Structural Equation Modeling (SEM)
techniques to estimate the effects among relevant variables in theoritical model. The results from
the analysis suggested that perceived effectiveness, social norm, and personal problem awareness
have significant effects on road pricing acceptability. Among significant variables, perceived
effectiveness has the strongest influence on acceptability. The results from background variables
imply that private car users tend to not accept the measure and the focused group who occupy cars
have tendency to neglect ability of the measure. In conclude, in order to make car-use reduction
policies or any public policies meet the acheivement of implementation, transport planners should
more concern about attitudes and acceptability of participants, private car users. Planners should
privide necessary information and effective campaings that make them more recognize about
performances of the policies or measures. Besides, the information and campaings should educate
the focused group more aware about traffic problem in community, especially, congestion
problem, traffic noise, and traffic pollution. The campaing should not only focuse on car users,
but also on their closed persons. This strategic plan should be the first step that make car-use
reduction policies become more fesible for political point of view and sustainable implementation
for releiving traffic problem in community.

