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บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอกรณี ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บอิ ท ธิ พ ลของ
มาตรการจัด การความต้อ งการเดิ น ทางเชิ งบังคับ ซึ่ งในที่ น้ ี
ได้แก่ มาตรการเก็บค่าใช้ถนน และมาตรการเชิงสนับสนุน ซึ่ ง
ในที่ น้ ี ได้แก่ การพัฒนาระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน ที่ มีต่อ
ความตั้งใจใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุ งเทพมหานคร
ด้วยการตรวจสอบอิทธิ พลที่แตกต่างกันของตัวแปรพฤติกรรม
จ า ก ท ฤ ษ ฎี The theory of planned behavior แ ล ะ Normactivation theory ที่ มี ต่ อ ความตั้งใจใช้ร ะบบรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนโดยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกลุ่มเป้ าหมาย ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นผลกระทบของมาตรการเชิงบัง คับโดย
ในกลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับข้อมูลการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่ ง
มวลชนควบคู่กบั มาตรการเก็บค่าใช้ถนน มีผลลัพธ์ที่แสดงให้
เห็นค่าอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเปลี่ยนไป
ใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เพิ่มขึ้น

Abstract
The purpose of this comparative study is to examine the
influences of the coercive travel demand management
measure, road pricing, and non-coercive measure, rail rapid
transit improvement, on intention to use rail rapid transit in
Bangkok. The impacts of behavioral factors from the theory
of planned behavior and norm-activation theory on intention
to use rail rapid transit instead of driving cars are assessed by

comparing between the control group, without road pricing
consideration, and studied group, with road pricing
consideration. The results show effects of coercive measure
which intention of using rail rapid transit instead of driving
cars is increased by introducing road pricing implementation
concept to the focused group.

1. ความเป็ นมาของปัญหา
ปั ญหาการจราจรติดขัดในกรุ งเทพมหานครเป็ นปั ญหาวิกฤติที่
ส่ งผลกระทบต่อเนื่ องต่อคนในชุมชนหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ น
ปั ญหาสุ ขภาพจิ ตและความเครี ยด ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอันเกิ ด
จากมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสี ยง ปั ญหาเศรษฐกิ จ
อันเนื่ องจากการสู ญเสี ยพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเปล่าประโยชน์
ขณะรถติด และปั ญหาคุณภาพชีวิตอันเกิดจากความล่าช้าและ
ไม่มีประสิ ทธิภาพในการเดินทาง [1,2]
โดยทัว่ ไป การจราจรติดขัดเกิดจากความต้องการเดินทางที่
มากกว่าความสามารถในการรองรั บ ยวดยานของโครงข่ าย
ถนนที่ มีอยู่ [3] ด้วยเหตุน้ ี แนวทางแก้ไขปั ญหาจราจรที่ นิยม
เป็ นอย่างมากในอดีตก็คือ การเพิ่มความสามารถของโครงข่าย
ถนนให้รับปริ มาณยวดยานได้เพิ่มมากขึ้ น อาทิ การตัดถนน
เพิ่ ม การสร้ างทางด่ ว น การขยายถนน เป็ นต้น อย่างไรก็ ดี
แนวทางดังกล่าวไม่ได้ช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดลงแต่อย่าง
ใด เนื่ อ งจากความต้อ งการเดิ น ทางยังคงเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดเวลา
เนื่ องจากจานวนประชากรของเมืองที่ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่ง ความต้องการเดิ นทางด้วยรถยนต์ส่วนบุ คคลที่ เพิ่มขึ้ นใน
สัดส่ วนที่ สูงเกิ นกว่าความสามารถของถนนและระบบขนส่ ง
สาธารณะที่ มีอ ยู่จะรองรั บ ได้ แนวทางดังกล่ าวจึ งไม่ใช่ การ
แก้ไขปั ญหาในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน [4]
ด้วยเหตุน้ ี แนวทางแก้ไขปั ญหาจราจรอย่างยัง่ ยืนจึงได้แก่
การควบคุ ม ความต้อ งการเดิ น ทางโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การ
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ให้อยูใ่ นระดับที่ความสามารถ
โครงข่ายถนนจะรองรั บ ได้ในช่ วงเวลาหนึ่ งๆ โดยแนวทาง
แก้ ไ ขปั ญหาการจราจรติ ด ขั ด ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ มุ่ ง เน้ น
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มุ่งเน้นการเคลื่อนย้าย
คนมากกว่าการเคลื่ อ นย้ายรถ และเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
ได้แ ก่ แนวทางที่ เรี ย กว่า การจัด การความต้อ งการเดิ น ทาง
(Travel demand management, TDM) [5,6]
การจัด การความต้อ งการเดิ น ทางแบ่ งแยกออกได้เป็ น 2
แนวทางย่อย ได้แก่ มาตรการเชิ งบังคับ (Coercive programs)
อาทิ การจัดการการจอดรถ (Parking management) การเก็บค่า
ใช้ถนน (Road pricing) เป็ นต้น และมาตรการเชิ งสนับ สนุ น
(Non-coercive programs) อ าทิ ก าร พั ฒ น าร ะ บ บ ข น ส่ ง
สาธารณะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กบั ผูค้ น หรื อการ
พัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการวางแผนการเดิ นทาง
เป็ นต้น [7] แม้ว่า มาตรการดัง กล่ า วจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่
ในทางปฏิ บั ติ พ บว่ า ยัง ไม่ มี ม าตรการ TDM ที่ ประสบ
ความสาเร็ จในการนามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เนื่ องจาก
มาตรการเชิ งบังคับนั้น มี ประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้ก็จริ ง
แต่ ม ั ก ถู ก ต่ อ ต้ า นจากคนในชุ ม ชน ขณะที่ ม าตรการเชิ ง
สนับสนุ นนั้น เป็ นมาตรการที่ ไม่มีการบังคับใช้ที่เข้มงวด แต่
มุ่งเน้น น าเสนอทางเลื อ กให้กับ ผูเ้ ดิ น ทาง จึ งไม่ มี ผ ลในทาง
บังคับใช้ ด้วยเหตุน้ ี จึ งท าให้ไม่ มีป ระสิ ทธิ ภาพในการแก้ไข
ปั ญหาจราจรเท่าที่ควร [8,9]
ด้วยเหตุน้ ี การตรวจสอบอิทธิพลของมาตรการทั้งสองกลุ่ม
ที่ มีต่อความตั้งใจเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ โดยลด
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล น่าจะเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้ผวู ้ างแผน
แก้ไขปั ญหาการขนส่ งเขตเมืองทราบว่า มาตรการทั้งสองกลุ่ม
นี้ มีอิทธิ พลต่อทัศนคติของผูเ้ ดิ นทางในลักษณะใดเมื่ออธิ บาย
ด้วยทฤษฎี พ ฤติ ก รรม ซึ่ งปั จ จุ บัน เป็ นแนวทางที่ ไ ด้รั บ การ

ยอมรับมากขึ้นถึงความสมเหตุสมผลในการอธิ บายพฤติกรรม
การเดินทางของมนุษย์ เนื่ องจากพบว่าการเลือกใช้รูปแบบการ
เดินทางของผูค้ นนั้น ไม่ได้ข้ ึนกับปั จจัยการเดินทางหรื อปั จจัย
ทางกายภาพเพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั ขึ้นกับทัศนคติและตัวแปร
เชิงจิตวิทยาอีกด้วย [10]
บทความนี้ จึงมุ่งเน้นการนาเสนอผลการศึ กษาที่ แสดงให้
เห็ น อิ ทธิ พ ลของนโยบายทางสังคมที่ แตกต่างกัน ที่ น ามาใช้
แก้ไขปั ญหาจราจรซึ่ งส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อความตั้งใจที่ จะ
เปลี่ ย นไปใช้ร ะบบขนส่ ง สาธารณะแทนการเดิ น ทางด้ว ย
รถยนต์ส่วนบุ คคล โดยเลื อกมาตรการเก็บ ค่าใช้ถนน (Road
pricing) เป็ นตัวแทนของมาตรการเชิ งบังคับ และการพัฒ นา
ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน (Rail rapid transit) เป็ นตัวแทน
ของมาตรการเชิงสนับสนุน สาหรับใช้เป็ นกรณี ศึกษา
ปั จจัยที่ ใช้ตรวจสอบทัศนคติของกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งในที่ น้ ี
ได้แก่ ผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยเหล่านั้น ได้กาหนดโดยอ้างอิงจากกรอบทฤษฎี
พฤติกรรม ซึ่งในการศึกษานี้ ได้เลือกใช้ The theory of planned
behavior และ Norm-activation theory เนื่ อ งจากเป็ นทฤษฎี ที่
ได้รับความน่ าเชื่ อถือในการใช้อธิ บายการแสดงพฤติกรรมซึ่ ง
เป็ นผลมาจากทัศนคติอย่างแพร่ หลาย จากนั้นข้อมูลที่ ได้จาก
การส ารวจด้ว ยแบบสอบถามจะถู ก น ามาวิ เคราะห์ ด้ว ยวิ ธี
แบบจาลองสมการเชิ งโครงสร้าง ดังจะได้นาเสนอในลาดับ
ต่อไป

2. ทฤษฎีและปัจจัยที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎี พฤติ ก รรมที่ น ามาใช้ เ ป็ น กรอบ ส าห รั บ อธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจที่ จะใช้
ระบบขนส่ งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และใช้
อธิ บายอิทธิ พลของมาตรการจัดการความต้องการเดิ นทางแต่
ละกลุ่ ม ที่ มี ต่ อ ปั จ จัย ดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ The theory of planned
behavior และ Norm-activation theory

2.1 The theory of planned behavior
The theory of planned behavior (TPB) [11] เป็ นทฤษฎีที่ได้รับ
ความนิ ย มอย่า งแพร่ ห ลายส าหรั บ การศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละ
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อิทธิ พลของทัศนคติที่มีต่อการแสดงพฤติกรรม โดย TPB เป็ น
ทฤษฎี ที่ พ ั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม จาก The theory of reasoned action
(TRA) [12]
หลักการของ TPB กล่าวว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์
(Human behavior) จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากความตั้ งใจแสดง
พฤติกรรม (Behavioral intention) และสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น ประกอบด้วยปั จจัยหลัก 3 ประการ
ได้ แ ก่ ทั ศ น คติ ที่ มี ต่ อ พ ฤติ กรรม (Attitudes towards the
behavior) บ รรทั ด ฐาน ข อ งบุ ค ค ล เกี่ ยวกั บ พ ฤ ติ กรรม
(Subjective norm about the behavior) และการรั บ รู ้ ถึ งการ
ควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเองในการแสดงพฤติ ก รรมใดๆ
(Perceived behavioral control of the behavior) โดยการรับรู ้ถึง
การควบคุมพฤติกรรมนี้ ยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมด้วย
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ตามทฤษฎี TPB ตามที่ ก ล่ า ว
ข้างต้น แสดงในรู ปของแบบจาลองได้ดงั แสดงในรู ปที่ 1

(Biosphere) โดยทฤษฎี ที่ ก ล่ า วถึ ง นี้ ได้แ ก่ Schwartz’s norm
activation theory [14]
จากหลักการของ Norm activation theory กล่าวว่า มนุ ษ ย์
จะแสดงพฤติ กรรมหรื อ เปลี่ ยนพฤติ กรรมไปในแนวทางที่
สนับสนุ นเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ของตนเองก็ต่อเมื่ อบุ คคลนั้นเกิ ด
จิตสานึ กที่ถูกต้อง และเชื่อมโยงไปถึงความคาดหวังถึงสิ่ งที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ตามมา การเปลี่ ย นพฤติ ก รรมจะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ น้ ั น
ขึ้ น อยู่กับ ระดับ ของการปลุ ก เร้ าซึ่ ง ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จัย
สาคัญ 3 ประการ ประการแรกได้แก่ การยอมรับในคุณค่าของ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นสิ่ งที่บุคคลทัว่ ไปในสังคมให้ความสาคัญ
(Personal values)
ประการที่ ส อง ได้ แ ก่ การที่ บุ ค คลเชื่ อ ว่ า สิ่ งส าคั ญ ที่
ก่อให้เกิดคุณค่าในสิ่ งที่ กล่าวถึงนั้นอยูใ่ นภาวะวิกฤติ หรื อการ
ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาจากการกระทาที่มีต่อบุคคลอื่น
(Awareness of consequence) ซึ่งโดยทัว่ ไปจะมุ่งเน้นไปที่ภาวะ
วิกฤติของสิ่ งที่ คนทัว่ ไปในสังคมเห็นพ้องกันว่ามีความสาคัญ
และมีคุณค่า
ประการสุ ดท้าย ได้แก่ การตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
ผ ล ข อ ง ก า ร ก ร ะ ท า ที่ มี ต่ อ บุ ค ค ล อื่ น (Ascription of
responsibility) นัน่ คือ การเชื่อว่าผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อ
บุคคลอื่นในสังคม สิ่ งมีชีวติ อื่นๆ หรื อธรรมชาติซ่ ึงเป็ นผลจาก
การกระทาของตัวเรานั้น สามารถบรรเทาหรื อแก้ไขได้ดว้ ยการ
เปลี่ยนพฤติกรรมหรื อกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง และเชื่อว่า
การเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อการกระทาดังกล่าว สามารถบรรเทา
วิกฤติที่เกิดขึ้นและฟื้ นฟูสิ่งที่มีคุณค่าสาหรับคนในสังคมที่ถูก
ทาลายลงไปแล้วนั้นให้กลับมามีสภาพที่ดีเหมือนเดิมได้
จากหลักการของ Norm-activation theory อาจพิจารณาการ
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็ นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชนและบุคคลอื่นในสังคม ดังนั้นการทาให้
ปริ มาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลงนั้น อาจทาได้ดว้ ยการ
ท าให้ผู ใ้ ช้รถยนต์ส่ วนบุ ค คลเห็ น คุ ณ ค่ าของสิ่ งแวดล้อมใน
ชุ ม ชนและคุ ณ ค่ าของคุ ณ ภาพชี วิต ที่ บุ ค คลอื่ น ในชุ ม ชนจะ
ได้รับจากการมี สิ่ งแวดล้อมในชุ มชนที่ ดี ข้ ึ น ทั้งนี้ การที่ ผูใ้ ช้
รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลจะตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของสิ่ ง เหล่ านี้ จน
นาไปสู่ ความตั้งใจเปลี่ ยนพฤติ กรรมการเดิ น ทางด้วยการลด

Attitude
s Attitude toward

Behavioral
beliefs

the behavior

Subjective norm
Normative
beliefs

Subjective
norm

Behavioral
intention

Behavior

Perceived behavioral control
Control
beliefs

Perceived
behavioral
control

รู ปที่ 1 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยใน The theory
of planned behavior [13]

2.2 Norm Activation Theory
Schwartz (1973, 1977) เสนอทฤษฎี ที่ ใ ช้ส าหรั บ อธิ บ ายการ
เป ลี่ ย น พ ฤติ ก รรมของบุ คคล โดยมี สมมติ ฐาน ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็ นไปเพื่อสิ่ งที่ดีข้ ึน ใน
มุ ม มองของการอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อ ม มนุ ษ ย์จะเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมที่ ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมก็ต่อเมื่อรับรู ้
ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ดั ง ก ล่ าวที่ มี ต่ อ สิ่ งมี ชี วิ ต ป ร ะ เภ ท อื่ น
นอกเหนื อ จากมนุ ษ ย์ (Non-human species) และธรรมชาติ
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บุ ค คลของกลุ่ ม เป้ าหมาย ขณะที่ ความตั้งใจดังกล่าวก็จ ะส่ ง
อิทธิพลให้เกิดการแสดงพฤติกรรมหรื อการปรับพฤติกรรมเพือ่
เป ลี่ ย น ไ ป ใ ช้ ร ะ บ บ ข น ส่ ง ธ าร ณ ะ (Travel behavior
modification) โดยการตระหนักถึงผลกระทบที่ ตามมาจากการ
ใช้ร ถยนต์ส่ ว นบุ ค คล (Awareness of consequences, ACON)
และการตระหนักถึ งความรับ ผิดชอบต่อปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น จาก
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (Ascription of responsibility, ARES)
จะเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานของบุคคลที่มีต่อคุณค่า
ของเมื อ ง โดยทิ ศ ทางของอิ ท ธิ พ ลระหว่างตัว แปรดังกล่ า ว
แสดงเป็ นเครื่ องหมาย (+/-) บริ เวณลูกศรดังแสดงในรู ปที่ 2
อย่ า งไรก็ ดี การศึ ก ษานี้ ไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง การ
ตรวจสอบพฤติ ก รรมที่ เปลี่ ย นแปลงไป จึ ง ไม่ น าการปรั บ
พฤติกรรมเพื่อเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่ งสาธารณะมาพิจารณา
ในการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างปั จจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การใช้รถยนต์ได้น้ นั จะเกิดจากการที่บุคคลมีความตระหนักถึง
ผลที่ ตามมาจากการใช้รถยนต์ และมี ความตระหนักถึ งความ
รับผิดชอบในผลของการใช้รถยนต์ที่มีต่อบุคคลอื่นนัน่ เอง

2.3 แบบจาลองสมมติฐาน
จากทฤษฎี ที่ ก ล่ า วถึ ง ในหั ว ข้อ ที่ 2 สามารถสรุ ป ปั จ จัย และ
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ใช้ตรวจสอบทัศนคติ
ที่มีต่อความตั้งใจเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่ งสาธารณะแทนการ
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ได้ดงั นี้
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norm
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Attitudes toward
road pricing /
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Intention to use
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instead of driving
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Social
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Travel
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3. การสารวจข้ อมูล
3.1 กรณี ศึ ก ษามาตรการเชิ ง บั ง คั บ และมาตรการเชิ ง
สนั บ สนุ น (Coercive and Non-coercive Program Case
Studies)



Perceived
behavioral
control

ตั ว แทนของมาตรการแต่ ล ะกลุ่ ม จะถู ก เลื อ กมาใช้ เ ป็ น
กรณี ศึกษา เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของมาตรการเหล่านั้นที่มีต่อ
ทัศ นคติ ข องกลุ่ มเป้ าหมายที่ มีต่ อการลดการใช้รถยนต์ส่ว น
บุคคล โดยมาตรการที่เลือกใช้เป็ นกรณี ศึกษาในกลุ่มมาตรการ
เชิ งบังคับ ได้แก่ มาตรการเก็บค่าใช้ถนน (Road pricing) และ
ในกลุ่มมาตรการเชิ งสนับสนุ น ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่ ง
สาธารณะ ซึ่งในที่น้ ีคือ การพัฒนารถไฟฟ้า (Rail rapid transit)

รู ปที่ 2 แบบจาลองสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ใช้
ตรวจสอบทัศนคติของกลุ่มเป้ าหมาย
จากรู ปที่ 2 บรรทัดฐานบุคคลที่มีต่อคุณค่าของเมืองในเรื่ อง
เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิ จ และความปลอดภัย (Personal
norm, PN) ทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะแทน
การเดิ น ทางด้ว ยรถยนต์ส่ ว นบุ ค คล (Attitudes toward using
public transportation instead of driving private cars, ATT)
บรรทัดฐานสังคมที่มีต่อการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ (Social
norm, SN) และการรับรู ้ถึงการควบคุมพฤติกรรมการเดินทาง
ให้เปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ (Perceived behavioral
control, PBC) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจหรื อ
เจตนาที่ จะใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ (Intention to use public
transit instead of driving private car, BEHI) ซึ่ งในที่ น้ ี ได้ แ ก่
รถไฟฟ้ า (Rail rapid transit, RRT) แทนการใช้ร ถยนต์ ส่ ว น

3.2 แบบสอบถามและการสารวจข้ อมูล
การศึ ก ษานี้ ใช้เทคนิ ค การสั ม ภาษณ์ โ ดยใช้แ บบสอบถาม
แบบสอบถามจะแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ตามมาตรการที่ ใ ช้
ตรวจสอบอิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่ อ ทัศ นคติ ข องกลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่
แบบสอบถามกลุ่มควบคุม (Control group) คือ แบบสอบถาม
ที่ ใช้ตรวจสอบทัศ นคติ ของกลุ่ม เป้ าหมายที่ มีต่ อความตั้งใจ
เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยให้ผู ้
ถูกสัมภาษณ์พิจารณาเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุ ง
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ระบบรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว และแบบสอบถามกลุ่มทดสอบ
(Studied group) คื อแบบสอบถามที่ ใช้ตรวจสอบทัศนคติ ที่ มี
ต่อความตั้งใจเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้ าแทนการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล โดยให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์พิจารณาการนามาตรการเก็บค่าใช้
ถนนมาประยุก ต์ใช้ในการแก้ไขปั ญ หาจราจรประกอบการ
ตัดสิ น ใจด้วย ทั้งนี้ เพื่ อต้องการตรวจสอบทัศนคติ และความ
ตั้ง ใจที่ จ ะเปลี่ ย นไปใช้ ร ถไฟฟ้ า แทนการใช้ ร ถยนต์ เมื่ อ มี
อิ ท ธิ พ ลของมาตรการเก็ บ ค่ า ใช้ถ นนมาเกี่ ย วข้อ งด้ว ย โดย
ประเด็นของคาถามที่ ใช้ตรวจสอบทัศนคติของกลุ่มเป้ าหมาย
ทั้ง 2 กลุ่ม ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัว แปรและค าถามที่ ใ ช้ต รวจสอบทัศ นคติ ข อง
กลุ่มเป้ าหมาย

ช่วยบรรเทา ปัญหาเศรษฐกิจ ของประเทศทางหนึ่ง (ARES3)
- ท่านตระหนักว่าถ้าท่านลดหรื อเลิกใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล จะมีส่วนในการ
ช่วยบรรเทา ปัญหาเศรษฐกิจ ภายในครอบครัวทางหนึ่ง (ARES4)
- ท่านตระหนักว่าถ้าท่านลดหรื อเลิกใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล จะมีส่วนในการ
ช่วยบรรเทา ปัญหาอุบตั ิเหตุจราจร ในกรุ งเทพฯ ทางหนึ่ง (ARES5)
ทัศนคติที่มีต่อการใช้ ระบบขนส่ งสาธารณะแทนการเดินทางด้ วยรถยนต์
ส่ วน บุ ค ค ล (Attitudes toward using public transportation instead of
driving private cars, ATT)
- (ถ้านามาตรการเก็บค่าใช้ถนนมาใช้จริ ง*) ท่านเห็นด้วยกับการเปลี่ยนไป
ใช้ รถไฟฟ้ า BTS หรื อรถไฟฟ้ าใต้ดิ น แทนการใช้ รถยนต์ส่วนบุ ค คล
หรื อไม่ (ATT1)
- (ถ้านามาตรการเก็บค่าใช้ถนนมาใช้จริ ง*) ท่านจะสนับสนุนการเปลี่ยนไป
ใช้ รถไฟฟ้ า BTS หรื อรถไฟฟ้ าใต้ดิ น แทนการใช้ รถยนต์ส่วนบุ ค คล
หรื อไม่ (ATT2)
- (ถ้าน ามาตรการเก็ บ ค่ า ใช้ถนนมาใช้จ ริ ง *) ท่ านจะให้ ก ารยอมรั บ การ
เปลี่ยนไปใช้ รถไฟฟ้ า BTS หรื อรถไฟฟ้าใต้ดิน แทนการใช้ รถยนต์ส่วน
บุคคล หรื อไม่ (ATT3)
บรรทัดฐานสั งคมทีม่ ตี ่ อการใช้ ระบบขนส่ งสาธารณะ (Social norm, SN)
- (ถ้านามาตรการเก็บค่าใช้ถนนมาใช้จริ ง*) คนในครอบครัว อาทิ พ่อ แม่ พี่
น้อ ง หรื อภรรยา ฯลฯ น่ า จะสนั บ สนุ น และเห็ น ด้ว ยกับ ท่ า น ถ้าท่ า น
เปลี่ยนไปใช้ รถไฟฟ้ า BTS หรื อรถไฟฟ้าใต้ดิน แทนการใช้ รถยนต์ส่วน
บุคคล (SN1)
- (ถ้านามาตรการเก็บค่าใช้ถนนมาใช้จริ ง*) เพื่อนที่ ทางาน เพื่ อนในกลุ่ม
เดี ยวกัน หรื อกลุ่มคนที่ ท่านสนิ ทสนม น่ าจะสนับสนุ นและเห็ นด้วยกับ
ท่าน ถ้าท่านเปลี่ยนไปใช้ รถไฟฟ้ า BTS หรื อรถไฟฟ้ าใต้ดิน แทนการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล (SN2)
การรั บรู้ ถึงการควบคุมพฤติกรรมการเดินทางให้ เปลี่ยนไปใช้ ระบบขนส่ ง
สาธารณะ (Perceived behavioral control, PBC)
- (ถ้านามาตรการเก็บค่าใช้ถนนมาใช้จริ ง*) สาหรับท่าน การเปลี่ยนไปใช้
รถไฟฟ้า BTS หรื อรถไฟฟ้าใต้ดิน แทนการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล เป็ นสิ่ ง
ที่ทาได้ยากเป็ นอย่างยิ่ง (PBC1)
- (ถ้านามาตรการเก็บค่าใช้ถนนมาใช้จริ ง*) การเปลี่ยนไปใช้ รถไฟฟ้า BTS
หรื อรถไฟฟ้าใต้ดิน แทนการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งใช้ความ
พยายามสู งมากเป็ นอย่างยิ่ง (PBC2)

บรรทัดฐานของบุคคลทีม่ ตี ่ อคุณค่ าของเมืองในเรื่ องเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อม
เศรษฐกิจ และความปลอดภัย (Personal norm, PN)
- ท่านให้ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อมของเมืองและชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ เช่น
เรื่ องของคุณภาพอากาศ สภาพของเมือง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด (PN1)
- ท่านให้ความสาคัญกับการประหยัดน้ ามันในการเดินทางมาก น้อยเพียงใด
(PN2)
- ท่ านให้ค วามสาคัญ กับเรื่ องของอุ บัติ เหตุ จากรถยนต์ภ ายในเมื องและ
ชุมชนที่ท่านอาศัยอยูม่ ากน้อยเพียงใด (PN3)
การตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ ต ามมาจากการใช้ รถยนต์ ส่ วนบุ ค คล
(Awareness of consequences, ACON)
- การที่ ท่านเดิ นทางด้วย รถยนต์ส่วนบุ คคล เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ส่งผลให้เกิ ด
มลพิษทางอากาศ ในกรุ งเทพฯ (ACON1)
- การที่ ท่านเดิ นทางด้วย รถยนต์ส่วนบุ คคล เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ส่งผลให้เกิ ด
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมของเมือง ในกรุ งเทพฯ (ACON2)
- การที่ ท่านเดิ นทางด้วย รถยนต์ส่วนบุ คคล เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ส่งผลให้เกิ ด
ปัญหาเศรษฐกิจ ของประเทศ (ACON3)
- การที่ ท่านเดิ นทางด้วย รถยนต์ส่วนบุ คคล เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ส่งผลให้เกิ ด
ปัญหาเศรษฐกิจ ภายในครอบครัว (ACON4)
- การที่ ท่านเดิ นทางด้วย รถยนต์ส่วนบุ คคล เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ส่งผลให้เกิ ด
ปัญหาอุบตั ิเหตุจราจร ในกรุ งเทพฯ (ACON5)

หมายเหตุ * ใช้ในแบบสอบถามสาหรับกลุ่มทดสอบ

ตารางที่ 1 ตัว แปรและค าถามที่ ใ ช้ต รวจสอบทัศ นคติ ข อง
กลุ่มเป้ าหมาย (ต่อ)

ตารางที่ 1 ตัว แปรและค าถามที่ ใ ช้ต รวจสอบทัศ นคติ ข อง
กลุ่มเป้ าหมาย (ต่อ)

การตระหนักถึงความรั บผิดชอบต่ อปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ รถยนต์ ส่วน
บุคคล (Ascription of responsibility, ARES)
- ท่านตระหนักว่าถ้าท่านลดหรื อเลิกใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล จะเป็ นการช่วย
ลด มลพิษทางอากาศ ในกรุ งเทพฯ ทางหนึ่ง (ARES1)
- ท่านตระหนักว่าถ้าท่านลดหรื อเลิกใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล จะเป็ นการช่วย
ลด ปัญหาสิ่ งแวดล้อมของเมือง ในกรุ งเทพฯ ทางหนึ่ง (ARES2)
- ท่านตระหนักว่าถ้าท่านลดหรื อเลิกใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล จะมีส่วนในการ

ความตั้งใจหรื อเจตนาที่จะใช้ ระบบขนส่ งสาธารณะแทนการใช้ รถยนต์ ส่วน
บุ คคลข องกลุ่ มเป้ าห ม าย (Intention to use public transit instead of
driving private car, BEHI)
- (ถ้านามาตรการเก็บค่าใช้ถนนมาใช้จริ ง*) ท่านมีความตั้งใจอย่างจริ งจังที่
จะเปลี่ ยนไปใช้ รถไฟฟ้ า BTS หรื อรถไฟฟ้ าใต้ดิน แทนการใช้ รถยนต์
ส่วนบุคคล (BEHI1)

หมายเหตุ * ใช้ในแบบสอบถามสาหรับกลุ่มทดสอบ
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การตรวจสอบทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างจากคาถามดังแสดง
ในตารางที่ 1 จะใช้การวัดค่าด้วยมาตรระดับคะแนน (Rating
scale) โดย ระดับคะแนน -2 หมายถึง ไม่เห็ นด้วยกับข้อความ
เหล่ า นั้ นโดยสิ้ น เชิ ง -1 หมายถึ ง ไม่ เห็ น ด้ ว ยกับ ข้อ ความ
เหล่ า นั้ น 1 หมายถึ ง เห็ น ด้ว ยกับ ข้อ ความเหล่ า นั้ น และ 2
หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความเหล่านั้นอย่างเต็มที่
การสารวจข้อมูลดาเนิ น การในพื้น ที่ ศูน ย์กลางธุ รกิ จของ
กรุ งเทพมหานคร อาทิ เขตรามคาแหง บางรัก ปทุมวัน เป็ นต้น
โดยก าห น ดให้ ผู ้ เ ดิ น ท างด้ ว ยรถยน ต์ ส่ วน บุ คคลเป็ น
กลุ่ ม เป้ า หมายของการศึ ก ษา กลุ่ ม ตัว อย่า งจะถู ก เลื อ กด้ว ย
เทคนิ ค Accidental random sampling จากกลุ่ม เป้ าหมาย โดย
จานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการของแต่ละกลุ่มทดสอบทั้ง 2 กลุ่ม จะ
เป็ นจานวนที่เพียงพอตามเงื่อนไขทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้ อ ยละ 95 ซึ่ งจากข้อ ก าหนดดั ง กล่ า ว จึ ง ก าหนดจ านวน
ตัวอย่างทั้งสิ้ น 500 ตัวอย่างต่อ กลุ่ ม ตัวอย่างแต่ล ะกลุ่ ม รวม
จานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการทั้งสิ้น 1,000 ตัวอย่าง [15]

ความสัม พัน ธ์ ระหว่างปั จจัยตามที่ แ สดงในแบบจาลอง
สมมติฐาน (รู ปที่ 2) จะถูกวิเคราะห์ดว้ ยวิธีแบบจาลองสมการ
เชิ งโครงสร้าง (Structural equation modeling, SEM) โดยก่อน
การวิเคราะห์ ปั จจัยที่มีองค์ประกอบเป็ นตัวแปรวัดค่าได้หลาย
ตัว จะต้อ งผ่ านการตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการวัด ค่ า
องค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ หาค่า Cronbach’s  ของกลุ่ม
ตั ว แปรองค์ ป ระกอบเหล่ า นั้ น โดยกลุ่ ม ตั ว แปรที่ ใ ห้ ค่ า
Cronbach’s  ตั้งแต่ 0.65 ขึ้นไปถือว่ามีความน่าเชื่อถือในการ
วัดค่าสู ง เป็ นตัวแทนที่ดีของปั จจัยนั้นๆ และมีความเหมาะสม
เพียงพอสาหรับใช้ตรวจสอบทัศนคติ [9]
สาหรับการศึกษานี้ ปั จจัยที่มีองค์ประกอบเป็ นตัวแปรย่อย
ได้แก่ บรรทัดฐานบุคคลที่มีต่อคุณค่าของเมืองในเรื่ องเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความปลอดภัย (PN) การตระหนัก
ถึงผลกระทบที่ ตามมาจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (ACON)
การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล (ARES) ทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบขนส่ ง
สาธารณะแทนการเดิ น ทางด้ว ยรถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล (ATT)
บรรทัดฐานสังคมที่ มีต่ อการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ (SN)
และการรับรู ้ถึงการควบคุมพฤติกรรมการเดินทางให้เปลี่ยนไป
ใช้ร ะบบขนส่ ง สาธารณะ (PBC) โดยจากผลการวิ เคราะห์
พบว่ า ส าหรั บ กลุ่ ม ควบคุ ม ค่ า Cronbach’s  ของปั จจั ย
ดั ง กล่ า วมี ค่ า เท่ า กั บ 0.67 0.75 0.80 0.82 0.79 และ 0.92
ตามล าดับ และส าหรั บ กลุ่ ม ทดสอบ ค่ า Cronbach’s  ของ
ปั จ จัย ดัง กล่ า วมี ค่ า เท่ า กับ 0.78 0.85 0.81 0.83 0.94 และ
0.96 ตามล าดับ จึ ง อาจกล่ า วได้ว่า ตัว แปรดัง กล่ า วมี ค วาม
น่ าเชื่ อถื อ ของการวัดค่ าอยู่ในระดับ ที่ ยอมรั บ ได้แ ละมี ความ
เหมาะสมเพียงพอสาหรับงานวิจยั นี้ สาหรับ ความตั้งใจหรื อ
เจตนาที่ จะใช้ระบบขนส่ งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลของกลุ่มเป้ าหมาย (BEHI) เป็ นปั จจัยที่ มีองค์ประกอบ
เพียงตัวแปรเดียว จึงไม่จาเป็ นต้องวิเคราะห์ค่า Cronbach’s 
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของกลุ่ม
ควบคุ ม ให้ ค่ า 2(df = 3, N = 489) = 4.622
2/df =
1.541 GFI = 0.997 AGFI = 0.975 NFI = 0.996
CFI =
0.998 RMR = 0.018 แ ล ะ RMSEA = 0.033 แ ล ะ ผ ล ก า ร
วิเคราะห์แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของกลุ่มทดสอบให้

4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การส ารวจข้อ มู ล แบบสอบถามที่ มี ข ้อ มู ล ไม่
สมบู ร ณ์ แ ละมี ข ้อ มู ล สุ ด โต่ ง (Extreme cases) จะถู ก คัด ออก
หลังการคัด แยกแบบสอบถาม พบว่ากลุ่ มควบคุ ม และกลุ่ ม
ทดสอบ มีจานวนข้อมูลที่สามารถนาไปใช้วิเคราะห์ ได้ท้ งั สิ้ น
489 ชุด และ 401 ชุด ตามลาดับ โดยมีลกั ษณะพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม แสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดสอบ
จานวนข้อมูล (คน)
489
401
เพศ
ชาย
41.5 %
49.1 %
หญิง
58.5 %
50.9 %
ระดับการศึกษา
ต่ากว่า ป. ตรี 25.4 %
13.1 %
ป. ตรี
61.2 %
72.2 %
สู งกว่า ป. ตรี 13.4 %
14.7 %
อายุเฉลี่ย (ปี )
32.8
30.2
(9.9)
(8.2)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
17,350
19,150
(14,732)
(17,440)
จานวนรถยนต์ในครอบครอง (คัน)
1.2
1.1
(0.9)
(0.7)
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ค่ า 2(df = 3, N = 401) = 5.175 2/df = 1.734 GFI = 0.995
AGFI = 0.967 NFI = 0.997 CFI = 0.998 RMR = 0.028 และ
RMSEA = 0.042 โดยค่ า เหล่ า นี้ เป็ นค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ต รวจสอบ
ความน่าเชื่ อถือและความเหมาะสมของแบบจาลอง ซึ่ งจากผล
การวิเคราะห์ ข ้า งต้น พบว่า ค่ าสถิ ติ ท้ ังหมดจัด อยู่ในเกณฑ์
ยอมรับได้ตามข้อกาหนดของการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ
แบบจ าลอง [16,17] โดยมี ค่ า อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งตั ว แปรใน
แบบจาลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ ดังแสดงในรู ปที่
3 และรู ปที่ 4 ตามลาดับ

จากรู ปที่ 3 พบว่า การตระหนักถึงผลที่ ตามมาจากการใช้
รถยนต์ส่ ว นบุ ค คล (ACON) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บรรทัด ฐานของ
บุ ค คล (PN) อย่า งมี นั ย ส าคัญ ( = 0.298, t = 5.284) ขณะที่
การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
รถยนต์ส่วนบุ คคล (ARES) ไม่ มีอิท ธิ พ ลต่ อบรรทัด ฐานของ
บุคคลอย่างมีนัยสาคัญและมีเครื่ องหมายเป็ นลบ ( = -0.009,
t = -0.159) ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกั บ สมมติ ฐ านความสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปร โดยจากค่า R2 พบว่าตัวแปรทั้งสองสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปร PN ได้ร้อยละ 8.5
เมื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของตัวแปรที่ มี ต่ อ ความตั้งใจหรื อ
เจตนาที่ จะใช้ระบบขนส่ งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลของกลุ่มเป้ าหมาย (BEHI) พบว่า บรรทัดฐานของบุคคล
(PN) ทัศ นคติ ที่ มี ต่อ การใช้ระบบขนส่ งสาธารณะแทนการ
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล (ATT) บรรทัดฐานสังคมที่มีต่อ
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (SN) และการรับรู ้ถึงการควบคุม
พฤติกรรมการเดิ นทางให้เปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ
(PBC) มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญต่อความตั้งใจใช้ระบบขนส่ ง
สาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกลุ่มเป้ าหมาย (
= 0.118, t = 2.650;  = 0.435, t = 10.671;  = 0.377, t =
9.056 และ  = -0.121, t = -2.925 ตามล าดับ ) และมี ทิ ศ ทาง
ของอิทธิ พลเป็ นไปตามสมมติฐานที่ กาหนดไว้ โดยจากค่า R2
พบว่าตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัว
แปร BEHI ได้ร้อยละ 36
เมื่ อ พิ จารณารู ป ที่ 4 ซึ่ งเป็ นผลการวิเคราะห์ แ บบจ าลอง
สมการเชิ งโครงสร้างที่ มีอิทธิ พลของมาตรการเก็บค่าใช้ถนน
มาเกี่ ย วข้อ งกับ ความตั้ง ใจที่ จ ะเปลี่ ย นไปใช้ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะของกลุ่ ม ทดลอง พบว่า ACON มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ PN
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ( = 0.521, t = 7.520) ขณะที่ ARES ไม่ มี
อิท ธิ พลต่อ PN อย่างมี นัยสาคัญ ( = 0.114, t = 1.632) โดย
จากค่า R2 พบว่าตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปร PN ได้ร้อยละ 38.0
จากรู ปที่ 4 เมื่ อพิจารณาอิทธิ พลของตัวแปรที่ มีต่อ BEHI
พบว่ า ตั ว แปร PN ATT SN และ PBC มี อิ ท ธิ พลอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อความตั้งใจใช้ระบบขนส่ งสาธารณะแทนการใช้
รถยนต์ส่วนบุ คคลของกลุ่มเป้ าหมาย ( = 0.220, t = 4.672;

-0.009
(-0.159)

ARES

R2 = 0.085
0.298**
(5.284)

0.118*
(2.650)

PN

ACON

R2 = 0.360

BEHI
0.435***
(10.671)
0.377***
(9.056)

ATT

-0.121*
(-2.925)

SN
PBC

หมายเหตุ
* มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
** และ *** มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ มากกว่า 95%

รู ปที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของ
กลุ่มควบคุม
0.114
(1.632)

ARES

R2 = 0.380
0.521***
(7.520)

PN

ACON

0.220**
(4.672)

R2 = 0.952

BEHI
0.662***
(17.652)
0.652***
(17.713)

ATT

-0.352***
(-8.142)

SN
PBC

หมายเหตุ
* มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
** และ *** มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ มากกว่า 95%

รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของกลุ่มทดลอง
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 = 0.662, t = 17.652;  = 0.652, t = 17.713 และ  = -0.352,

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าสัมประสิ ทธิ์ ค่าสถิติที และ R2 ที่ ได้
จากการวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

t = -8.142 ตามลาดับ ) และมี ทิ ศทางของอิ ท ธิ พ ลเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้ทุกประการ โดยจากค่า R2 พบว่าตัวแปร
ดังกล่าวสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปร BEHI ได้
ร้อยละ 95.2
ผลการวิเคราะห์ ขา้ งต้น จากอิ ทธิ พลของตัวแปรบรรทัด
ฐานของบุคคล อาจกล่าวได้วา่ การที่ผใู ้ ช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้
ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อมของเมืองและชุมชน การประหยัด
น้ ามัน และอุ บัติ เหตุ จราจร รวมถึ งการมี ทัศ นคติ เชิ งบวกที่
สนับสนุนและยอมรับการเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ
แทนการเดิ นทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล (อิทธิ พลของตัวแปร
ทัศนคติ) การสนับสนุนการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะแทนการ
ใช้รถยนต์จากสังคมรอบข้าง ไม่วา่ จะเป็ นจากคนในครอบครัว
หรื อกลุ่มเพื่อน (อิทธิ พลของตัวแปรบรรทัดฐานสังคม) และ
การที่ ผูใ้ ช้รถยนต์มีความรู ้สึกว่าการเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่ ง
สาธารณะนั้น ไม่ได้เป็ นเรื่ องที่ ปฏิบตั ิได้ยากหรื อต้องใช้ความ
พยายามสู ง (อิ ท ธิ พ ลจากตัว แปรการรั บ รู ้ ถึ ง การควบคุ ม
พฤติ กรรมการเดิ น ทาง) เป็ นปั จจัยที่ ส่งเสริ มให้ผูใ้ ช้รถยนต์
ส่ วนบุคคลเกิ ดความตั้งใจหรื อเจตนาที่ จะเปลี่ยนไปใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ (ซึ่งในที่น้ ีได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้า
ใต้ ดิ น ) แทนการเดิ น ทางด้ ว ยรถยนต์ ส่ วนบุ ค คลอย่ า งมี
นัยสาคัญ
นอกจากนี้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบผลการวิเคราะห์ ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดสอบ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
อิทธิ พลระหว่างตัวแปรในแบบจาลองสมการเชิ งโครงสร้ าง
ค่าสถิติที (t-statistics) และ R2 แสดงให้เห็ นว่าแบบจาลองกลุ่ม
ทดสอบ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ และค่าชี้ วดั ทางสถิติสูงกว่าในกรณี
แบบจาลองกลุ่มควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 3

ตัวแปร

ARES*
ACON*
PN**
ATT**
SN**
PBC**
BEHI

สัมประสิ ทธิ์
กลุ่ม
กลุ่ม
ควบคุม ทดลอง

สถิติที
กลุ่ม
กลุ่ม
ควบคุม ทดลอง

-0.009
0.298
0.118
0.435
0.377
-0.121
-

-0.159
5.284
2.650
10.671
9.056
-2.925
-

0.114
0.521
0.220
0.662
0.652
-0.352
-

1.632
7.520
4.672
17.652
17.713
-8.142
-

R2
กลุ่ม
ควบคุม

กลุ่ม
ทดลอง

0.085

0.380

0.360

0.952

หมายเหตุ * ตัวแปรที่มีอิทธิ พลที่มีตอ่ ตัวแปร PN
** ตัวแปรที่มีอิทธิ พลที่มีต่อตัวแปร BEHI

5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ พ บว่า นอกจากการให้ ค วามส าคัญ กับ
ทั ศ นคติ เ ชิ งบวกของกลุ่ ม ผู ้ ใ ช้ ร ถยนต์ ส่ วนบุ ค คลที่ ให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม การประหยัดน้ ามัน และ
ความปลอดภัยจากอุบัติ เหตุ ซึ่ งท าให้ ก ลุ่ ม ผูใ้ ช้ร ถยนต์ส่ ว น
บุ ค คลมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปรั บ พฤติ ก รรมเปลี่ ย นไปใช้บ ริ ก าร
รถไฟฟ้ าแล้ว การน ามาตรการเก็ บค่าใช้ถนนมาบังคับใช้ใน
กรุ งเทพมหานคร ก็ เป็ นเสมื อ นตัวแปรส าคัญ ที่ ท าให้ ระดับ
อิทธิพลของปั จจัยต่างๆ ข้างต้น ที่มีต่อความตั้งใจเปลี่ยนไปใช้
บริ การรถไฟฟ้าของกลุ่มเป้ าหมายนั้นมีค่าสู งขึ้น และแสดงให้
เห็ นแนวโน้มที่ กลุ่มเป้ าหมายจะเปลี่ยนไปใช้บริ การรถไฟฟ้ า
เพิ่ม ขึ้ นด้วย ผลลัพธ์ดังกล่าวจึ งแสดงให้เห็ นว่า เมื่ อมี การน า
มาตรการเก็บค่าใช้ถนนมาบังคับใช้ จะทาให้กลุ่มผูใ้ ช้รถยนต์
ส่ วนบุ คคลที่ ได้รับ ผลกระทบ มี แ นวโน้ม ที่ จ ะเปลี่ ยนไปใช้
บริ การรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี อาจกล่าวได้ว่า ถ้ามี การนามาตรการเก็บค่าใช้
ถนนมาประยุกต์ใช้ ผูด้ าเนิ นมาตรการควรจัดหาทางเลือกใน
การเดินทางให้กบั ผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนบุคคล ด้วยการพัฒนาระบบ
ขนส่ ง สาธารณะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสม ซึ่ งในที่ น้ ี
ได้แก่ รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน เนื่ องจากมีแนวโน้มสู งที่ จะทา
ให้ผูใ้ ช้รถยนต์เปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่ งดังกล่าว และจากผล
การศึ กษายังพบว่า การพัฒ นาระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้กลุ่มเป้ าหมายให้การยอมรับมาตรการ
เก็บค่าใช้ถนนเพิ่มขึ้นด้วย เป็ นการเพิ่มโอกาสของความสาเร็ จ
ที่จะนามาตรการเก็บค่าใช้ถนนมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ อาจกล่าว
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ได้ว่า สาเหตุ ห นึ่ งที่ ย ัง ท าให้ ก ารใช้ร ถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลใน
กรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในปั จจุบนั อาจเป็ นผล
มาจากการที่ ระบบขนส่ งสาธารณะรู ปแบบหลัก อาทิ ระบบ
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน เป็ นต้น ยังไม่ ได้รับ การพัฒ นาอย่าง
ทัว่ ถึงและเพียงพอกับความต้องการเดินทางนัน่ เอง
กล่ าวโดยสรุ ป การท าให้ ม าตรการเก็ บ ค่ าใช้ถ นน หรื อ
มาตรการจัดการความต้องการเดิ นทางเชิ งบังคับอื่นๆ ประสบ
ผลสาเร็ จในการประยุกต์ใช้น้ นั ผูว้ างแผนการขนส่งจาเป็ นต้อง
พัฒ นาระบบขนส่ งสาธารณะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพี ย งพอกับ
ความต้อ งการเดิ น ทาง และมี เส้น ทางให้ บ ริ การที่ ผูเ้ ดิ น ทาง
สามารถเข้าใช้บริ การได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็ นทางเลือกในการ
เดิ นทางให้กบั ผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผลการศึ กษานี้ จึงแสดง
ให้เห็ นว่ามาตรการจัดการความต้องการเดิ นทางเชิ งบังคับจะ
ประสบความสาเร็ จในการประยุกต์ใช้ได้น้ ัน ปั จจัยที่ จาเป็ น
อย่างยิ่ง คื อ การเลื อ กมาตรการเชิ ง สนับ สนุ น มาประยุกต์ใ ช้
ร่ วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อลดความรู ้สึกต่อต้านที่ มีต่อการนา
มาตรการเชิ ง บัง คับ มาประยุก ต์ใช้ ปรั บ ทัศ นคติ ใ ห้ ผู ้ไ ด้รั บ
ผลกระทบเกิ ดการยอมรับมาตรการเชิ งบังคับ มากขึ้ น ซึ่ งอาจ
เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ช่ วยสนับ สนุ น ให้การลดการใช้รถยนต์ส่ วน
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