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บทคัดยอ 

 
 ปญหาจราจรเปนปญหาสําคญัของกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการยายถิ่นทีอ่ยูเขาสูสังคมเมืองและ

พฤติกรรมการเดินทาง เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาดานการจราจร อยางไรก็ตาม ฝายท่ีเกี่ยวของได
พยายามแกปญหาจราจร โดยมมีาตรการตาง ๆ เพ่ือบรรเทาปญหา อาทิเชน การสรางรถไฟฟาสายตาง ๆ ซึ่ง
ชวยลดความแออดัของจราจรไดระดับหนึ่ง แตปญหาดานจราจรก็ยังคงมีอยูและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

 งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงคเพ่ือรวบรวมปจจัยท่ีมีผลตอการตดัสนิใจเลือกใชขอมูล ซึ่งมูลคาของเวลาของ
ผูบริโภคตาง ๆ ไมเทากัน และความยินดีจาย นําไปสูการบรหิารจัดการขอมลูดานจราจรที่ผูบริโภคสามารถ
เขาถึงขอมูลและนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาตลอดจนเชิงพาณิชยและอื่น ๆ อาทิเชน การนําขอมูลจราจร
ไปใชการวางแผนเสนทางและจัดตารางเวลาดานการขนสงและกระจายสินคา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสโดยใชขอมูลจราจรท่ีมีอยู ตลอดจนใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหและวางแผนจัดการ
ปญหาจราจร เปนตน 

 จากแนวทางการแกไขปญหาจากการรวบรวมงานวิจัยตาง ๆ พบวา หลายประเทศพยายามทีจ่ะนําเอา
เทคโนโลยีเขามาใช โดยเฉพาะระบบฐานขอมลู ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกนําไปใชใหเกิด
ประโยชนท้ังภาคธุรกิจและภาคการศึกษา อยางไรก็ตาม การเขาถึงขอมลู และการรวมขอมูลท่ีมีอยูใน
ภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศไทยเขาดวยกัน ยังมีขอจํากัดอยู อีกท้ังการการจัดการขอมูลและการขอ
อนุญาตนําขอมลูไปใชในเชิงพาณิชยยังทําไดยากและตดิขดัเง่ือนไขหลายประการ ดังนั้น เพ่ือการจัดการ
จราจรท่ีดีและยัง่ยืน การพัฒนาระบบสารสนเทศและการมีหนวยงานที่สามารถบริหารจัดการขอมูลจราจร ท่ี
สามารถอํานวยความสะดวกเรื่องขอมูลจราจรในระดับตาง ๆ มีความหลากหลายและทันสมยั นํามาจากหลาย
หนวยงาน ผูบริโภคสามารถนาํไปใชไดหลายวัตถุประสงค จึงเปนสิ่งสําคัญ ควรที่จะทําการศึกษาหารูปแบบ
การบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยตอไป อีกท้ังเปนการเตรียมความพรอมและรองรับการพัฒนา
ดานโลจิสติกส และแกปญหาดานจราจรและขนสงอยางยัง่ยืน ใหสมกับท่ีไทยจะเปนศูนยกลางทางดาน       
โลจิสติกสสําหรบัภูมภิาคนี้ในอนาคต 

 
คําสําคัญ:  ขอมูลจราจร ระบบสารสนเทศ ความเต็มใจจาย State Preference 
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 1. ท่ีมาและความสําคัญ 
 ปญหาจราจรเปนปญหาสําคญัในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอัตราการขยายตัวของสงัคมเมืองเปนเหตุหนึ่งท่ี
ทําใหเกิดปญหาดานจราจร โดยพบวาอัตราการยายถิ่นทีอ่ยูจากตางจังหวัดเขาสูกรุงเทพฯ ยังคงมีจํานวนมาก 
โดยในป พ.ศ. 2550 อัตราสวนประชากรตอพ้ืนที่ซึ่งยังคงหนาแนนกวาทุกจังหวัด คือ 3,643 คนตอตาราง
กิโลเมตร (กรมการปกครอง, 2550) นอกจากนี้ จํานวนยานพาหนะและรูปแบบการเดินทางยังเปนอีกหนึ่ง
สาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดปญหาการจราจร จากสถติิตาง ๆ ทําใหเราเห็นวาปริมาณของยานพาหนะในการ
เดินทางมีแนวโนมสูงขึ้น ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1: สถิติจํานวนรถจดทะเบียน กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2540 – 2550  
(สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, 2551) 

ป พ.ศ. 
รถยนต 4 ลอ 

(คัน) 
รถจักรยานยนต 

(คัน) 
รถบรรทุก

(คัน) 
รถอื่น ๆ

(คัน) 
รวมท้ังหมด 

(คัน) 
2540 2,079,875 1,61 6,622 110,454 65,376 3,872,327 
2541 2,199,980 1,646,738 104,544 65,332 4,016,594 
2542 2,332,208 1,660,119 99,072 71,447 4,162,846 
2543 2,338,309 1,964,850 120,163 73,296 4,496,618 
2544 2,417,817 1,853,788 126,018 66,535 4,464,158 
2545 2,858,840 2,352,762 124,474 63,077 5,399,153 
2546 2,945,046 2,366,981 102,143 66,990 5,481,160 
2547 2,529,088 1,593,685 109,160 56,535 4,288,468 
2548 3,545,946 2,546,821 95,551 65,586 6,253,904 
2549 3,085,169 2,229,285 107,671 134,986 5,577,111 
2550 3,191,504 2,261,545 110,571 151,458 5,715,078 

 
 ปญหาดานจราจรสงผลกระทบทั้งดานสุขภาพจิต สุขภาพใจ และยังสงผลตอการพัฒนาความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมในหลาย ๆ ดาน มลพิษทางอากาศท่ีเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นจากขอมูลรายงานการวิจัยพบวา
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เพ่ิมขึ้นจาก 64 ppb ในป พ.ศ. 2544 เปน 99 ppb ในป 
พ.ศ. 2549  รวมทั้งมีการคาดการณวาจะสูงถึง 125 ppb ในป พ.ศ. 2554 ซึ่งผลกระทบทางดานเศรษฐกิจใน
ดานมลพิษทางดานอากาศน้ีในป พ.ศ. 2544 คิดเปน 33,000 ลานบาท/ป (ธนศักดิ์ วิศรี, 2547) 
 ผลกระทบของปญหาการจราจรตอเศรษฐกิจ สามารถพิจารณาในแนวทางของเศรษฐศาสตร เพ่ือ
ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยปญหาการจราจรสงผลกระทบตอระบบ
ขนสงท้ังในภาคของผูโดยสารและการขนสงสินคา เน่ืองจากแนวโนมการขนสงสินคาภายในประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น จาก 411,444,000 ตัน ในป พ.ศ. 2546 เปน 500,263,000 ตัน ในป พ.ศ. 2549 (กรมการขนสงทางบก, 
2551) 
 จากปญหาดานจราจรซึ่งสงผลกระทบตามที่กลาวมาขางตน ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของตางพยายาม
เสนอแนวทางในการแกไขและบรรเทาปญหาดานการจราจร รวมถึงการจัดตั้งองคกรท่ีทําหนาดแูลควบคุมงาน
ดานการจราจรโดยตรง อาทิเชน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) สํานักการจราจรและ
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 ขนสง (สจส.) การทางพิเศษแหงประเทศไทย หรือแมแตสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) ซึ่งหนวยงาน
เหลานี้ก็พยายามหาแนวทาง วิธีการ  ตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือชวยบรรเทาและแกไขปญหาการจราจร 
เชน การใชระบบสารสนเทศภมูศิาสตร (Geographic Information System: GIS) และโปรแกรมระบบขนสง
และจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems: ITS) เปนตน แตปญหาดงักลาวก็ยังคงอยูและมีแนวโนม
จะเพ่ิมขึ้นทุกวัน   
 ดังนั้น บทความนี้ มีวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือรวบรวมแนวทางในการบริหารจัดการขอมูลดานจราจร
ท่ีผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลและนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาตลอดจนเชิงพาณิชยและอื่น ๆ โดย
พิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการขอมูลการจราจรของผูท่ีตองการใชขอมลูการจราจร ตลอดจนประเมิน
มูลคาความเต็มใจจาย เพ่ือใหไดขอมูลการจราจรมาใชในการตัดสินใจตอไป 
 
2. บทความปริทัศนและทฤษฏีพ้ืนฐาน 

ในสวนนี้จะทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบและแนวทางการแกปญหาจราจร โดย 
ธนิต นาชัยเวียง (2544) ไดศกึษาการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของความสูญเสยีจากการจราจรคับคั่ง
ในกรุงเทพมหานคร ทําใหทราบวาความสญูเสยีท่ีเกิดจากปญหาจราจรคับคั่งในรูปของตวัเงิน เพ่ือใช
มาตรการในการแกปญหาการจราจรคับคั่งไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาใชวิธีการประเมิน
มูลคาดวยการสอบถามจากประชาชนโดยตรง และวิธีการตั้งคาํถามแบบเสนอราคาแบบปดสองคร้ัง  สําหรับ
วัดคาความยินดจีาย (Willingness To Pay: WIP) ของประชาชน ในการปรับปรุงสภาพจราจรใน
กรุงเทพมหานคร  งานวิจัยนี้วิเคราะหหามูลคาความยินดีจาย โดยวิธีวิเคราะหถดถอย จากแบบจําลอง Life 
Regression Model จากขอมูลผูเดินทางในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งแบงผูเดินทางออกเปนสองสวน คือ ผู
เดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล  และผูเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ  จากการศึกษาพบวามูลคาความ
ยินดีจาย เพ่ือการปรับปรุงสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร มีคาเฉล่ียเทากับ 37.64 บาทตอเท่ียว สําหรับ
การเดินทางดวยรถยนตสวนบคุคลและเทากับ 21.73 บาทตอเท่ียว สําหรับการเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะ  ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดราคาขนาดของคาความยินดีจายของผูเดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล คือ  
ระดับรายไดและการมีรวมเดินทาง  สวนปจจัยท่ีกําหนดขนาดของคาความยินดีจายของผูเดินทางดวยระบบ
ขนสงสาธารณะ คือ ระดบัรายได โดยการประมาณการความสูญเสยีท่ีเกดิจากปญหาการจราจรคับคั่งใน
กรุงเทพมหานคร รวมประมาณ  165,400 ลานบาทตอป (3,846 ลานเหรียญสหรัฐตอป) อยางไรก็ตาม การนํา
คาเหลานี้ไปใชในตองตระหนักวา เปนมูลคาความยินดีจาย เพ่ือขจัดปญหาการจราจรท่ีคับคั่งใหหมดไปอยาง
สมบูรณ กลาวคือ  เปนสภาพการณในอดุมคติ โดยมีสภาพการจราจรท่ีคลองตัว  โครงขายถนนที่ไดมาตรฐาน  
ระบบควบคุมจราจรที่มีประสิทธิภาพ  สภาพแวดลอมอยูในเกณฑดี  รวมท้ังการใหบริการของระบบขนสง
สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และเพียงพอตอความตองการในการเดินทางของประชาชน 

จะเห็นไดวา มูลคาของการขนสงถือเปนอีกหนึง่ปจจัยท่ีชวยใหระบบเศรษฐกิจขับเคล่ือนไปได แต
อุปสรรคดานการจราจรจะสงผลกระทบตอระบบการขนสง ซึ่งสามารถแสดงออกมาไดในรูปของมูลคาของเวลา 
(Value of time) โดย Jong and Gommer (1998) ไดศึกษาการประมาณคาของเวลาในการขนสงสินคา เพ่ือ
พิจารณาหาความคุมคาในทางเศรษฐกิจและเปนเคร่ืองมือในการกําหนดนโยบาย โดยพิจารณาจากเวลาท่ี
สูญเสยีไปจากการตดิขัดของการจราจรและโครงขายการขนสงสาธารณะ ในประเทศเนเธอรแลนด  โดยเลือก
วิธีการศึกษาจากมูลคาของสินคาบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหของผูทําการศึกษา ขอมูลท่ีสามารถหาไดจาก
ผูเชี่ยวชาญและการทดลองแบบ Stated Preference (SP Pilot) ในการศึกษาไดทําการแบงสวนเสนทางการ
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 เดินทางเปนรูปแบบตาง ๆ คือ  การขนสงทางถนน  การขนสงทางรถไฟ  และการขนสงทางน้ํา ในสวนของ
การขนสงทางถนนแบงไดตามชนิดของสินคาตาง ๆ เชน  วัตถุท่ีมีมูลคาสูงและตองผานกระบวนการการผลิต
ในขั้นตอไป  วัตถดุิบในการผลิต  สินคาสําเร็จรูป เปนตน จากวิธีการสัมภาษณ (Contextual State 
Preference: CSP)  โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารหรอืเจาของกิจการ  ตัวแปรที่ใชในการพิจารณาการ
ขนสงสินคามี 5 ตัวแปร  คือ คาใชจายในการขนสงสินคา  เวลาท่ีใชในการขนสงสินคา  รอยละของการขนสง
ท่ีไมตรงเวลา  และความเสยีหายท่ีเกิดจากการขนสงสินคา ผลจากการศึกษาพบวา  ในการขนสงสินคาแตละ
กลุม สินคาประเภทที่เปนวัตถดุบิหรือชิ้นสวนประกอบท่ีมมีูลคาสูง มีมูลคาของเวลาในการขนสงสูงท่ีสุด  
รองลงมาคือสินคาท่ีเปนวัตถดุบิหรือชิ้นสวนประกอบที่มีมูลคาต่ํา แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2: มูลคาในการขนสงสินคาในประเทศเนเธอแลนด ป ค.ศ.1998 (Jong and Gommer, 1998) 

กลุมสินคา 
คาใชจาย  

(กิลเลอรตอชั่วโมง) 
จุดสมดุล 
ความพอใจ 

มูลคาในการขนสง
สินคา 

(กิลเลอรตอชั่วโมง) 
วัตถดุิบหรือชิ้นสวนประกอบที่มีมูลคาสูง 65 1.028 67 
วัตถดุิบหรือชิ้นสวนประกอบที่มีมูลคาต่ํา 69 1.076 74 
สินคาสําเร็จรูปท่ีเสื่อมสภาพได 67 0.934 63 
สินคาสําเร็จรูปท่ีไมเสื่อมสภาพ 69 0.826 57 
สินคาทุกประเภท 67 0.936 63 

 ยศจิรา วองวิทย (2542) ไดศกึษาการหามูลคาเวลาในการขนสงสินคา  กรณีศึกษาการขนสงสินคา
จากนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรอียธุยา  โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือวิเคราะหมูลคาเวลาในการขนสง
สินคาบนพื้นฐานทฤษฎีอรรถประโยชน พัฒนาขึ้นเปนแบบจําลองโลจิต (Logit Model) ซึ่งเปนการตดัสินใจ
เลือกทางเลือกการขนสงสินคา โดยทําการสํารวจการขนสงสินคาจากเขตนิคมอตุสาหกรรมการตดัสินใจเลือก
ทางเลือกประกอบดวย คาใชจายในการขนสงสินคา เวลาในการเดินทาง การขนสงสินคาไมตรงเวลาและความ
เสียหายของสินคา โดยแบงกลุมสินคาออกเปน 5 กลุม คือ กลุมสินคาวัสดสุวนประกอบเพื่อการผลิต กลุม
สินคาชิ้นสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือกระบวนการผลิต กลุมสินคาสําเร็จรูป กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกสและ
กลุมสินคาท่ีขนสงโดยบริษัทขนสง ผลการศึกษาแสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3:  มูลคาเวลาในการขนสงสินคา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา (ยศจิรา วองวิทย, 2542) 

กลุมสินคา 
คาใชจายตอชั่วโมง 
(บาทตอชั่วโมง) 

จุดสมดุล 
ความพอใจ 

มูลคาในการขนสง
สินคา 

(บาทตอชั่วโมง) 
สินคาวัสดุสวนประกอบเพื่อการผลิต   512 0.671 344 
สินคาชิ้นสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 485 0.430 209 
สินคาสําเร็จรูป 454 0.650 295 
สินคาอิเล็กทรอนิกส 467 0.653 305 
สินคาท่ีขนสงโดยบริษัทขนสง 544 0.929 505 
สินคาทุกประเภท 487 0.617 300 
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  The UK Department for Transport (2003) ไดคํานวณหาคาเฉล่ียของเวลา ในการเดินทางชวงเวลา
ทํางานของผูเดินทางตาง ๆ เพ่ือใชในการประเมินคาแผนงานดานการขนสงเมื่อป ค.ศ.2002 ไดผลแสดงดงั
ตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4:  มูลคาเวลาการเดินทางในประเทศอังกฤษ (The UK Department for Transport, 2003) 

ผูเดินทาง มูลคาของเวลา (£ ตอ ชั่วโมง) 
คนขับรถยนตสวนบุคคล £26.43 
ผูท่ีนั่งโดยสารรถยนตไปดวย £18.94 
ผูโดยสารรถประจําทาง £20.22 
ผูโดยสารรถไฟ £36.96 
ผูโดยสารรถไฟใตดิน £35.95 
คนเดินเทา £29.64 
ผูใชรถจักรยาน £29.64 

 
 จากการทบทวนงานวิจัย สรุปไดวาปญหาจราจรสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ โดยเวลาท่ีเสียไปในขณะ
เดินทาง สามารถแปลงเปนตัวเงินได โดยใชมูลคาของเวลาที่แยกตามปจจัยตาง ๆ อาทิเชน จําแนกตาม
ประเภทของผูเดินทาง ระดับรายไดของผูเดนิทาง และลักษณะของสินคาเปนตน ดังนั้น การวางแผนการ
เดินทาง หรือขนสงสินคาใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุด จําเปนที่จะตองใชขอมูลจราจรอยางหลีกเล่ียงไมไดเลย ซึ่ง
ในสวนตอไปจะนําเสนอวิธีการวิจัยในลําดับตอไป 

 
3. วิธีการ 
 บทความนี้ มีขั้นตอนหลัก คือ การรวบรวมและวิเคราะหสรุปปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการขอมูล
การจราจร การบริหารจัดการขอมูลท่ีมีอยู การเขาถึงขอมูลตลอดจนการนําไปใช และความยินดีจาย 
(Willingness to Pay) เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศการจราจร ท่ีสามารถนําไปใชในการตดัสินใจเลือกเสนทาง
การเดินทาง หรือวางแผนงานในระดับปฏิบตัิการและแผนงานในอนาคต โดยพิจารณาแนวทางดาน
เศรษฐศาสตร ซึ่งวาดวยพฤตกิรรมของผูบริโภค คือ ผูบริโภคแตละคนมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกบริโภค
สินคาหรือบริการ เพ่ือใหไดรบัความพึงพอใจหรือไดรับอรรถประโยชนสูงสุด ซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูป
ของฟงกชันอุปสงคของผูบริโภค ภายใตปจจัยดานงบประมาณที่ผูบริโภคมอียู  หรือหมายถึงผูบริโภคจะใช
ดุลยพินิจพิจารณาวาจะใชจายรายไดท่ีมอียูอยางจํากัดอยางไรในการซื้อสินคาหรือบริการ จึงจะไดรับความ
พอใจสูงสุด (วันรักษ , 2548) ทายท่ีสุดนั้น งานวิจัยนี้จะทําการสรุปชี้ชดัลงไปวา ประเทศไทยยังขาดการ
พัฒนาและมีขอจํากัดในดานขอมูลจราจรอยางไรเพ่ือใหเกิดการเตรียมการและบริหารจัดการอยางยั่งยืนตอไป
ในอนาคต 
 
4. ผลการวิเคราะห 

จากการรวบรวมงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของ พบวา มีปจจัยหลักท่ีเกี่ยวของซึ่งสรุปเปนหัวขอ
หลัก คือ การตดัสินใจเลือกการเดินทาง มูลคาของเวลา ผลกระทบของปญหาการจราจร ขอมูลขาวสารเพ่ือ
การแกไขปญหาการจราจร และการคิดคาบริการสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 4.1. การตัดสินใจในเลือกการเดินทาง 
Button (1993) แสดงใหเห็นวา ผูเดินทางจะพิจารณาตัดสนิใจในเลือกการเดินทางอยางมีเหตุผล 

โดยจะคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับสูงสุด การตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางจะขึ้นกับปจจัยดังตอไปนี ้
1) ลักษณะของการเดินทาง ไดแก ระยะทาง และวัตถุประสงคการเดินทาง โดยท่ีระยะทางสามารถ

วัดออกมาในรูปของระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง การเดินทางใกลๆ จะมีความแตกตางของเวลาไมมากนัก 
หากเดินทางระยะไกลยอมจะมีผลตออัตราของเวลาท่ีใชในการเดินทางและการเลือกรูปแบบของการเดินทาง 
สวนวัตถุประสงคในการเดินทาง พบวาการเดินทางที่มีจุดเริ่มตนท่ีบานไปโรงเรียน หรือไปทํางานมีอัตราการ
ใชรถสาธารณะสูงกวาการเดินทางเพ่ือไปซื้อของ 

2) ลักษณะของคนที่เดินทาง หมายถึง สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ของผูท่ีทําการเดินทาง โดย
ตัวแปรที่มีสวนเกี่ยวของคือ รายได การถือครองรถยนต ขนาดและโครงสรางของครัวเรือน ความหนาแนน
ของที่พักอาศัย ประเภทของงาน และสถานท่ีตั้งของแหลงงาน โดยรายไดจะเปนตัวกําหนดการเลือกรูปแบบ
การเดินทาง สวนความหนาแนนของที่อยูอาศัย พบวา พ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแนนของประชากรนอยมีแนวโนม
เปนเขตท่ีพักอาศัยของคนมีรายไดสูง ซึ่งมีสัมพันธกับระดับการครอบครองรถยนตท่ีสูงเชนกัน ทําใหระดับ
ความตองการในระบบขนสงสาธารณะมีนอยในทางกลับกันพ้ืนท่ีพักอาศัยท่ีมีความหนาแนนสูง จะมีความ
ตองการในการใชบริการระบบขนสงสาธารณะท่ีสูง ประกอบกับผูพักอาศัยมีรายไดไมสูงนัก ทําใหการ
ครอบครองรถยนตสวนตัวในกลุมนี้อยูในอัตราท่ีต่ํา 

3) ลักษณะของระบบขนสง ไดแก เวลาในการเดินทาง คาใชจาย การเขาถึง ความสะดวกสบาย โดย
จากการศึกษาระยะเวลาที่ใชในการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะตอเวลาท่ีใชในเดินทางดวยรถยนต 
พบวา ถาอัตราสวนดังกลาวสูงขึ้น แสดงวาเวลาท่ีใชในการเดินทางดวยขนสงสาธารณะมีสูงกวาการเดินทาง
ดวยรถยนตสวนตัว และจากการศึกษาอัตราคาใชจายในการเดินทางระหวางระบบขนสงสาธารณะตอ
คาใชจายในการเดินทางดวยรถยนต จากการเปรียบเทียบปจจัยคาใชจายกับเวลา พบวา ผลการลดระยะเวลา
มีผลตอจํานวนผูมาใชบริการมากกวาการลดอัตราคาโดยสาร สําหรับปจจัยดานความสะดวกสบาย ไดแก มีท่ี
นั่ง และติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศมีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทางเชนกัน 

 
4.2. มูลคาของเวลา (Value of Time)  

จิระพงษ  บุญยุบล (2549) ไดกลาวถึง มูลคาของเวลาในการเดินทาง วาเปนคาใชจายท่ีเปน
องคประกอบทีม่ีความสําคญัอกีอยางหน่ึง เพราะวาเวลาสามารถนํามาใชทําประโยชนอื่นๆได มูลคาของเวลา
ท่ีใชในการเดินทางจึงถือวาเปนคาใชจายในการเดินทาง การคิดคํานวณคาเวลาในการเดินทางมีรูปแบบการ
คิดคํานวณคอื มูลคาของเวลาในการเดินทางเพ่ือกิจกรรมท่ีทําใหแกนายจางในระหวางเวลาทํางาน(Paid 
Time) มีคาเทากับคาแรงท่ีไดรับ แตมูลคาของเวลาในการเดินทางไมไดจํากัดเฉพาะช่ัวโมงทํางานท่ีนายจาง
จายเทานั้น เวลาวางกอนเขาทํางานหรือหลังเวลาทํางาน โดยท่ีมูลคาของเวลาดังกลาวเปนมูลคาของเวลาที่ไม
มีการจายคาแรง (Unpaid Time)  
 ประจักษ ศกุนตะลักษณ (2529) กลาววา เวลาโดยตัวของมันเอง ไมมีคาใด ๆ ท้ังสิ้น แตสิ่งท่ีมีมูลคา
คือ โอกาสท่ีจะประกอบกิจกรรมใด ๆ ในชวงเวลาท่ีทําการพิจารณา โดยท่ีโอกาสดังกลาวขึ้นอยูกบัสถานท่ี 
เวลาและระยะเวลาที่เหมาะสม  ในสวนของคําวา “ประหยดัเวลาได” เปนการลดเวลาที่ใชทํากิจกรรมบางอยาง 
เพ่ือนํามาเพ่ิมใหกับการทํากิจกรรมอยางอื่นทีพึ่งปรารถนายิ่งกวา เพราะฉะนั้น การประหยดัเวลาใน
ความหมายท่ีแทจริง คือ การสรางโอกาสใหมีการใชเวลาในทางที่ปรารถนาไดมากยิ่งขึ้น   
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  ตามสรปุรายงานการประหยดัเวลาในประเทศอังกฤษ ไดใหความหมายของมลูคาของเวลา ในแงมุม
ของเศรษฐศาสตรการขนสงวา เปนตนทุนคาเสียโอกาสท่ีผูเดินทางจายไปสาํหรับการเดินทาง และท่ีสําคัญ
เปนคาใชจายท่ีผูเดินทางยอมจาย เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนท่ีมากกวา ท่ีจะชวยประหยดัเวลาในการเดินทาง
นั้นได (The UK Department for Transport, 2003) 
 กลาวโดยสรุปคอื มูลคาของเวลา ก็คือ มูลคาหรือคาใชจายหรือตนทุนของเวลาที่ใชไปในทางเลือก
หนึ่ง ท่ีจะกอใหเกิดผลประโยชนตอบแทนไดดีกวา หรือมากกวา ซึ่งจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกบัปจจัยท่ี
เกี่ยวของหรือวิธีการประเมินคาเวลา 
 หนึ่งในเหตุผลหลักของการพัฒนาระบบการขนสง  ก็คือ  ความพยายามที่จะลดเวลาในการเดินทาง
ของผูเดินทาง การใชมูลคาของเวลาและผลประโยชนท่ีไดรบัในทางเศรษฐศาสตรตามแผนงานระบบขนสงจะ
ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือใชในการเปรียบเทียบตนทุน  โดยเฉพาะเวลาที่สามารถประหยดัไดในการเดินทาง ซึ่งถือ
เปนสวนหนึ่งของสวนเกินผูบริโภค (Customer Surplus) คือ สวนตางระหวางจํานวนเงินท่ีบุคคลเต็มใจที่จะ
จาย เพ่ือแลกกบัการประหยัดเวลาในการเดินทาง กับจํานวนเงินที่ตองจายจริงในขณะนั้น 
 มูลคาของเวลา จะมีความแตกตางกันไปตามแตละบุคคล ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการเดินทางของ
แตละคน ตามรายงานของกระทรวงการขนสงของสหราชอาณาจักร ไดจําแนกมูลคาเวลาเปนมูลคาเวลา
ในชวงการทํางานและเวลาที่นอกเหนือจากการทํางาน 

มูลคาเวลาในชวงการทํางาน จะขึ้นอยูกบับทบาทหรืออิทธิพลในการกําหนดของตลาดแรงงานและจะ
ถูกประเมินคา โดยการเปรียบเทียบจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาถึงการทํางานอยางชดัเจน กลาวคือ เปน
ตนทุนเสียโอกาสของนายจาง ซึ่งโดยท่ัวไปจะเปนการจายในลักษณะคาจางประจําท่ีเทาเทียมกันสําหรับ
คนทํางาน   

ในทางปฏิบัต ิ เวลาท่ีถูกใชไปกับการเดินทางอาจมีรูปแบบที่แนนอน หรือเดินทางโดยใชเวลาท่ี
แนนอนตามกาํหนดการ เชน การเดินทางโดยรถไฟ ท่ีมีตารางการเดินทางแนนอน ระยะเวลาที่กําหนดได  แต
ในทางตรงกันขามเวลาในการเดินทางอาจไมแนนอนก็ไดถาใชรูปแบบการเดินทางดวยรถยนต ดังนั้น มูลคา
ของเวลาอาจไมจําเปนตองยดึตามอตัราคาจางประจําก็ได   

มูลคาเวลาในชวงท่ีนอกเหนือจากการทํางาน  ซึ่งอาจรวมไปถึงวันวางหรือเวลาวางที่ไมไดทํางาน 
เน่ืองจากเวลาดังกลาวนี้ไมมีมูลคาในแงของตลาดแรงงาน มันจึงประเมินในรูปแบบท่ีแตกตางกัน วิธีการท่ี
นิยมก็คอื State Preference Analysis Technique ตามหลักความเปนจริงหรือขอสมมตฐิานสําหรับการ
เดินทางของผูเดินทางระหวางรูปแบบท่ีเร็วกวา แพงกวา และรูปแบบท่ีถกูกวาแตวาชากวา ซึ่งจะถูกนํามาใช
ในการทดสอบหรือวิเคราะหเพ่ือหาคาออกมา เปนการยากที่จะวัดคาของมูลคาของเวลาที่แทจริงออกมาไดใน
แตละทางเลือกของการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณตาง ๆ ท่ีอยูภายใตขอสมมติฐานท่ัวไป ในทางปฏิบัติ
สวนใหญแลว มักวัดคามลูคาของเวลาของชวงเวลาที่นอกเหนือจากการทํางาน โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี
อรรถประโยชน (Utility Theory) 

 
4.3. ทฤษฎีอรรถประโยชน 

ชยันต ตันติวัสดาการ (2550) กลาวถึง อรรถประโยชน  (Utility) วาหมายถึง ความสุขและความ
พอใจที่ผูบริโภคไดรับจากการอุปโภคบริโภคสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงในระยะเวลาหนึ่ง  คาของสนิคา
และบริการที่แสดงออกมาในรูปของอรรถประโยชนท่ีผูซื้อนํามาใชเพ่ือตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ มี
ความสัมพันธเริ่มตนจากคาของสินคาถายทอดออกมาเปนความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งเปนองคประกอบ
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 ท่ีสรางความชอบ (Preference) และนํามาซึ่งคาอรรถประโยชน (Utility) ของสินคาและบริการนั้น  ท่ีผูซื้อ
นําไปใชในการเลือกซื้อสินคาและบริการในทายท่ีสุด  คาของสินคาและบริการทางเศรษฐศาสตรจึงเริ่มตนจาก
โครงสรางความชอบท่ีลูกคาแตละคนมีอยูและอาศัยขอสมมติฐานพฤติกรรมของลูกคา  เพ่ือสรางระบบการ
เลือกอยางสมเหตุสมผล มีความสอดคลองเปนระเบียบ ไมขัดแยงกัน  เพ่ือนําไปสรางคาอรรถประโยชนใช
อธิบายพฤติกรรมการบริโภคของผูซื้อ 

วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2548) ไดกลาววา  เศรษฐทรัพยทุกอยางยอมมอีรรถประโยชนดวยกนัทั้งสิ้น 
แตจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับระดับความชอบ หรือความตองการของผูบรโิภคสินคาหรอืบริการนั้น และ
ชวงเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งอาจพิจารณาได (โดยขอสมมติท่ีวากําหนดใหสิ่งอื่นอยูคงท่ี) ดังนี้ 

1. สินคาหรือบริการชนิดเดยีวกันจํานวนเทากัน อาจมีอรรถประโยชนตางกันสําหรับผูบริโภคที่พอใจ
ในสินคาหรือบรกิารชนิดน้ันมากยอมไดอรรถประโยชนมากกวาผูบริโภคท่ีพอใจนอย 
 2.  สินคาหรือบริการชนิดเดยีวกันจํานวนเทากัน อาจมีอรรถประโยชนตางกันสําหรับผูบริโภคที่มี
ความตองการสนิคาหรือบริการชนิดน้ันมากยอมไดอรรถประโยชนมากกวาผูบริโภคท่ีมีความตองการนอย 
 3.  สินคาหรือบริการชนิดเดยีวกันจํานวนเทากัน อาจมีอรรถประโยชนตางกันสําหรับผูบริโภคคน
เดียวกันแตตางเวลากัน 
 จากขอสมมติขางตน แลว ทฤษฎีอรรถประโยชนยังมีขอสมมติ ดังนี้ 
 1.  อรรถประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับจากการบรโิภคสินคาหรือบริการสามารถวัดคาเปนตัวเลขได และ
มีหนวยนับท่ีเรียกวา “ยูทิล” (Util) 
 2.  ผูบริโภคเปนผูท่ีมีเหตุผลในการเลือกซื้อสนิคามาบริโภคเพ่ือใหไดรับความพอใจมากที่สุด โดย
เปรียบเทียบอรรถประโยชนท่ีจะไดรบัจากสินคาแตละอยาง และเลือกซื้อสินคาท่ีใหอรรถประโยชนมากท่ีสดุ
ตามลําดบัจากงบประมาณท่ีจํากัด 
 3.  สินคาท่ีซื้อขายนั้นสามารถแบงเปนหนวยยอย ๆ ได สินคาแตละหนวยมีคณุสมมติเหมือนกนัทุก
ประการ 
 
4.4. ผลกระทบของปญหาการจราจร 

การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินมูลคาของความสูญเสยีจากผลกระทบเกิดขึ้นจากการจราจรคับคั่งใน
ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) ท่ีผานมามีการศึกษาดังนี ้

Koomsup (1972) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินมูลคาผลกระทบจากการจราจรคับคั่งและการ
เก็บคาผานทางในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการศึกษา/ประเมินโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
(Theoretical Model) ทําการศึกษาพ้ืนท่ี 3 ถนน คือ ถนนเพชรบุรี (จากประตูน้ําถึงยมราช) ถนนสุขุมวิท 
(จากพระโขนงถึงราชประสงค) ถนนพระราม 4 (จากสวนลุมพินีถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง) ซึ่งในการศึกษาได
สมมติใหลักษณะการจราจรที่ไดจากทั้ง 3 ถนนเปนตัวแทนของลักษณะการจราจรของกรุงเทพมหานครใน
ขณะนั้น คาใชจายตาง ๆ ท่ีนํามาพิจารณาคือ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาน้ํามันหลอล่ืนเคร่ืองยนต คาเสื่อม
ราคาและดอกเบี้ย คาดูแลรักษา/ซอมบํารุง มูลคาเวลาและคาใชจายอื่น ๆ  ผลจากการศึกษาสรุปไดวา มูลคา
ความสูญเสียจากการจราจรคับคั่งโดยเฉล่ีย ในกรณีท่ีความเร็วของกระแสจราจรมีคาต่ําสุดประมาณ 10 , 16 
และ 24 กิโลเมตรตอชั่วโมง อยูในชวง 1.22 – 2.28 บาทคันตอกิโลเมตร ซึ่งหมายถึงเมื่อผูเดินทางใด ๆ ใช
ถนนจะสงผลกระทบตอผูเดินทางคนอื่น ๆ และสังคมประมาณ 1.00  2.28 บาทตอกิโลเมตรที่เขาเดินทางโดย
ไมไดจายเงินสวนหนึ่ง แตในกรณีท่ีความเร็วของกระแสจราจรมีคาปานกลาง คือ ประมาณ 32 – 48 กิโลเมตร
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 ตอชั่วโมง มูลคาท่ีไดจะอยูในชวง 0.80 – 1.00 บาทตอคันตอกิโลเมตร นอกจากนี้ยังไดเสนอราคาที่เหมาะสม
ในการเก็บคาผานทาง (คาธรรมเนียมการใชถนน) โดยแบงตามระดับความคับคั่งบนแตละถนนดังนี้ ถนน
เพชรบุรีและพระราม 4 ควรเก็บประมาณ 1.00 – 1.50 บาทตอกิโลเมตร และถนนสุขุมวิทประมาณ 1.50 – 
3.00 บาทตอกิโลเมตร  

 
 ตามรายงานของ World Business Council for Sustainable Development (2001) ไดทําการศึกษา
ความสญูเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนือ่งมาจากการจราจรติดขดัคับคั่งในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา ความสูญเสียมคีาประมาณ 1.0 – 6.0 % ของ GRP (Gross Regional Products) 
นอกจากนั้นยังไดศึกษาถึงผลกระทบอื่น ๆ ท่ีเกิดจากการจราจรทางถนน (Road Transport Externality) โดย
เปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดงัตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5: คาความสูญเสยีภายนอกจากการขนสงทางถนนในประเทศกําลังพัฒนา (% of GRP) 
(World Business Council for Sustainable Development, 2001) 

เมือง 
ป 

ค.ศ. 
การจราจร
คับค่ัง 

อุบัติเหตุ 
มลพิษ
ทางเสียง 

มลพิษทาง
อากาศ 

ราคา
กอสรางถนน 

รวม 

เซาเปาโล 1990 2.4 1.1 N.A. 1.6-3.2 - 5.1-6.7 
เม็กซิโก ซิตี้ 1993 2.6 2.3 N.A. 0.6 - 5.6 
ซานดิเอโก 1994 1.4 0.9 0.2 2.6 1.64 6.7 
บูโนไอเรส 1995 3.4 0.5-2.0 N.A. 1.0 1.0 4.6-6.1 
กรุงเทพฯ 1995 1.0-6.0 2.3 N.A. 2.6 - 5.9-10.9 
ดาการ 1996 3.4 0.2-4.1 N.A. 5.1 - 8.7-12.6 
 
4.5. ขอมูลขาวสารเพื่อการแกไขปญหาการจราจร 

ชัยสวัสดิ์   กิตติพรไพบูลย (2550) ไดกลาวไววา ในการนําระบบการจราจรและขนสงอัจฉริยะ 
(Intelligence Transport System: ITS) ซึ่งประเทศไทยมีอยูแลวมาใชอยางเปนระบบ โดยนําอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการจัดการขอมูลเขามาประยุกตใชกับระบบขนสง เชื่อมโยง
คนขับรถยนต และถนนตางเขาดวยกัน ชวยใหผูใชถนนเดินทางไดแบบมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
มากข้ึน การมีขอมูลดานการจราจรจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงกับผูใช  ซึ่งขอมูลมาจากระบบแจงสภาพ
จราจรเพ่ือใหผูขับขี่ทราบขอมูล และตัดสินใจเดินทางไดถูกตอง ไมเสียเวลาบนถนนที่มีการจราจรติดขัด หรือ
แมแตการใชระบบเก็บคาทางดวนอัตโนมัติ ท่ีชวยลดเวลาจอดรถในดานเก็บเงิน ของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย อีกท้ังการพัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม ของสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (สนข.)  

ระบบสารสนเทศตางๆ เหลานี้จะถูกนํามาใชจะเกิดประโยชนได โดยตองมีหนวยงานหลักในการ
จัดการ และทุกฝายยอมรับรวมกันเปนเครือขายเพื่อดําเนินการ  เพ่ือนําเอาขอมูลมาใชรวมกันเปนมาตรฐาน
กลาง ท้ังนี้เชื่อวาปญหาจราจรการลงทุนนําระบบสารสนเทศมาใช จะคุมคามากกวาการทุมงบประมาณเพ่ือตัด
ถนนใหม อีกท้ังขีดความสามารถในการพัฒนาระบบคนไทยทําเองได ไมตองรอใหตางประเทศมาพัฒนากอน
ดวย 
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 จากการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นของหนวยงานตาง ๆ ในป พ.ศ. 2551 อาทิเชน สมาคม
สมองกลฝงตัวไทย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ศูนยเทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ เปนตน พบวา ไดมีแนวคิดและพยายามผลักดันใหเกิดการจัดตั้งหนวยงานที่สามารถ
รวบรวมขอมูลมาจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการใหบริการท่ีเหมาะสม ผูบริโภคสามารถ
นําไปใชไดหลากหลายวัตถุประสงค ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการยังเปนสิ่งท่ีซับซอน ยังไมสามารถสรุปได
อยางชัดเจน สมควรที่จะทําการศึกษาความเปนไดอยางจริงจังตอไป 

สังเกตไดวาในประเทศไทยมีหลายหนวยงานที่มีขอมูลดานจราจร เชน สํานกัจราจรและขนสงทางบก 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ บริษัทท่ีใหบริการแท็กซี่ บริษัทท่ีใหบริการดาน GPS ตางก็มีขอมูลท่ีเปนของ
ตัวเอง แตยังไมมีหนวยงานที่นําขอมูลจากแหลงตาง ๆ เหลานี้มารวบรวมและคัดกรองเตรียมไวสําหรับ
ผูบริกโภคระดับตาง ๆ อยางเหมาะสม อีกท้ังยังมีขอจํากัดของการเขาใชขอมูลจากเจาของขอมูล 

 
4.6. การคิดคาบริการสารสนเทศ 
 ในยุคท่ีอุตสาหกรรมสารสนเทศเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศไดเพ่ิมจํานวน
มากขึ้น สารสนเทศถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและมีความจําเปน เปนสิ่งท่ีภาคธุรกิจและภาครัฐตองการ 
สารสนเทศจึงมีคุณคา ลักษณะเชนนี้เองที่ทําใหสารสนเทศตาง ๆ มีมูลคา และมิใชเปนสิ่งท่ีเพ่ิงเริ่มเกิดขึ้น แต
เกิดขึ้นมาแลวกับหลายประเทศ รวมท้ังในประเทศไทยดวย 

มาลี กาบมาลา (2543) กลาวถึงการคิดคาบริการสารสนเทศในปจจุบันไววา  ในการกําหนดราคา
สินคาและบริการ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ โดยพิจารณาจากราคาที่ยุติธรรมและคุณภาพ
ของตัวสินคาและบริการ  นักการตลาดจะใชทฤษฎีความยืดหยุนของราคาเปนเกณฑในการตั้งราคาสินคาและ
บริการ  กลาวคือ ถาความยืดหยุนของราคาเปล่ียนแปลงได หมายถึง การลดราคาหรือการตั้งราคาถูกจะทําให
จําหนายสินคาไดมาก ราคาสินคามีผลตอผูซื้อ การกําหนดราคาอาจแตกตางกันไป ตามประเภทของ
หนวยงานหรือองคกร  โดยท่ัวไปหนวยงานธุรกิจมักจะมีวัตถุประสงคหลักของการกําหนดราคา เพ่ือแสวงหา
กําไร ทํานองเดียวกันกับศูนยขอมูลสารสนเทศท่ัวไป ท่ีมีจุดหมายในการกําหนดราคาที่แตกตางกันไปในแตละ
หนวยงาน ซึ่งวัตถุประสงคของการกําหนดราคาท่ียึดเปนหลักในทางปฏิบัติ คือ การกําหนดราคาเพื่อบรรลุ
เปาหมายของการลงทุน การกําหนดราคาเพื่อใหไดสวนแบงการตลาดและการกําหนราคาเพ่ือปรับเขากับ
สภาพการแขงขัน  

สรุปไดวา การกําหนดราคาของสถาบันบริการสารสนเทศหรือศูนยขอมูลตาง ๆ จะตองกําหนด    
กลยุทธในการกําหนดราคาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงค ราคาจะตองสมเหตุสมผล  
และใหผูใชมีความรูสึกพอใจที่จะจายตามราคานั้นได สิ่งท่ีตองคํานึงตอไปคือ การกําหนดราคาอัตราคาบริการ
ท่ีจะกําหนดเปนราคาเดียวกันทั้งหมดสําหรับผูใชบริการทุกคน หรือจะกําหนดราคาท่ีแตกตางกันตามประเภท
ของผูใชบริการ 

 
5. บทสรุป 

จากแนวทางการแกไขปญหาที่เรามักพบอยูในหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก ก็คือความพยายามที่จะ
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช และพิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหไดมาซึ่งขอมูลจราจร
ซึ่งแตกตางกันไปตามมูลคาของเวลาของผูบริโภคกลุมตาง ๆ ดังนั้นการจัดการ ระบบฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยแกปญหาการจราจรได  โดยการใชขอมูลดานการจราจรเสมือนจริงของ
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 หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีใหเห็นอยูท่ัวไปผนวกเขาดวยกัน เพ่ือทําใหขอมูลมีความสมบูรณมากท่ีสุด 
แตในปจจุบันขอมูลเหลานี้ ยังไมถูกนํามาใชไดอยางไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนเพราะเหตุใดก็ตาม 
ความพยายามที่จะทําใหขอมูลดานการจราจรไดถูกพัฒนาขึ้นมาอยางเปนระบบ และสามารถนําไปใชไดจริง 
ยังเปนเปาหมายหลักของภาครัฐท่ีรับผิดชอบอยู แตการลงทุนดานเทคโนโลยีสมัยใหม ระบบขอขอมูล
สารสนเทศ จําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมากในการติดตั้งเครื่องมือเก็บขอมูลและประมวลผล เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากทุกคนไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบคาใชจายเหลานี้ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใช
กอใหเกิดประโยชนท้ังตนเองและสภาพแวดลอมนั้น ดังนั้น การพิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอความยินดีท่ีจะ
เลือกใชขอมูล รวมกับมูลคาของเวลา นําไปสูรูปแบบการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ท่ีผูบริโภคทุกสวน
สามารถเขาใชบริการไดท้ังเพ่ือการศึกษา ตลอดจนเชิงพาณิชย โดยพิจารณาคาใชจายที่เหมาะสมจึงควร
ทําการศึกษาในเชิงลึกตอไป 

งานวิจัยในขั้นตอไป จะเปนการศึกษาวา ถาผูท่ีตองการใชขอมูลจะเลือกใชบริการ จะมีคาความยินดี
จายในบริการเปนเทาใด ปจจัยดานใดบางที่มีผลตอการตัดสินใจใชขอมูลการจราจร ตลอดจนรูปแบบการ
บริหารจัดการท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย เพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงและเตรียมความพรอมสูการเปน
ศุนยกลางดานโลจิสติกสโดยเฉพาะดานการขนสงสินคาท่ีจําเปนตองอาศัยขอมูลดานจราจรในการวางแผนให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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