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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สามารถด าเนินการจนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย นับตั้งแต่สมาชิกในชุด
โครงการวิจัยคนเมือง 4.0 ทุกคนทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ไดร้่วมคิดร่วมท า ร่วมทุกข์ร่วมสุข และร่วมแรงร่วม
ใจกันฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงมาได้ แม้ว่าผลลัพธ์
บางส่วนในชุดโครงการอาจไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังไว้ทั้งหมดก็ตาม แต่ประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนิน
โครงการวิจัยที่ผ่านมาเกือบสามปีถือเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  โดยเฉพาะผู้ตอบ
แบบสอบถามที่กรุณาสละเวลาหลายชั่วโมงในการตอบค าถามจ านวนมาก 

ขอขอบคุณแผนงานคนไทย 4.0 ที่ให้โอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานมาอย่างต่อเนื ่อง
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาส
คณะผู้วิจัยในการเรียนรู้จากการท าลองวิจัยงานด้านอนาคตศาสตร์ ประสบการณ์ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ มี
คุณค่าส าหรับคณะผู้วิจัยเป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณคุณจักรี เตจ๊ะวารี และทีมงานในหน่วยงานจัดการและ
ส่งมอบผลลัพธ์ที่ได้ช่วยเหลือและประสานงานด้านต่างๆ ให้คณะผู้วิจัยสามารถมุ่งด าเนินงานวิจัยได้อย่าง
ราบรื่นมาโดยตลอด 

 

 

 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ   
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โครงการวิจัยนี้วิเคราะห์วิถีชีวิตหรือรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันในเมืองในแต่ละล าดับศักดิ์และในพื้นที่
เมืองแต่ละประเภทของประเทศไทยในปัจจุบัน แล้วจึงฉายภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกของชีวิตคน
เมืองในเมืองหลักภูมิภาคในอีก 20 ปีข้างหน้า รายงานฉบับนี้น าเสนอข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ระดับความ
เป็นเมืองของประเทศไทยในมิติต่างๆ รวมทั้งผลการวิเคราะห์ภาพปัจจุบันและการคาดการณ์ชีวิตเมืองหลักใน
ภูมิภาค 3 แห่ง คือเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา เนื้อหาส่วนหนึ่งประมวลมาจากข้อค้นพบใน
โครงการวิจัย 5 เรื่องในชุดโครงการ “คนเมืองในภูมิภาค 4.0” ซึ่งวิเคราะห์มิติต่างๆ ของการใช้ชีวิตในเมือง 
โดยน ามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาชีวิตเมืองที่ได้จากการศึกษาชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพในปีที่ 1 
เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งประมวลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิที่
เก็บโดยการออกแบบส ารวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตในระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา  

เนื้อหาของการน าเสนอข้อค้นพบเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ล าดับศักดิ์และกลุ่มของเมืองในประเทศไทย 
และความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ (2) วิถีชีวิตเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน (3) ภาพอนาคตของวิถีชีวิตเมืองใน
ภูมิภาคและภาพรวมของประเทศไทย และ (4) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์  

(1) ล าดับศักดิ์และกลุ่มเมืองในประเทศไทย และความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ 

 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิง
พฤติกรรมและในเชิงพื้นที่ของกิจกรรม การวัดระดับความเป็นเมืองจากประชากรเมืองด้วยนิยามของทางการ
แบบเดิมอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในปัจจุบัน  โครงการวิจัยนี้จึงวิเคราะห์ความเป็นเมืองด้วยนิยามอ่ืน
ที่กว้างกว่าการก าหนดพื้นที่เมืองด้วยขอบเขตการปกครองที่ใช้แต่เดิม ในการวัดความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ข้ึนใหม่ ดังนี้ 

ในการแบ่งกลุ่มเมืองตามชั้นภูมิของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้วิจัยสามารถแบ่งพ้ืนที่เมืองในประเทศไทย
ออกออกเป็น 10 ชั้นภูมิตามระดับความหนาแน่นประชากร ผลปรากฏว่า มหานครกรุงเทพเป็นเพียงเมืองเดียว
ที่มพ้ืีนทีท่ั้ง 10 ชั้นภูมิ ส่วนเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม ส่วนเมืองรองอ่ืนๆ ก็มี
ชั้นภูมิของพ้ืนที่ความหนาแน่นประชากรที่ลดต ่าลงมา  

ในการจัดกลุ่มเมืองตามอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและเศรษฐกิจ ผู้วิจัยสามารถแบ่งเมืองใน
ประเทศไทยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เมืองโต มีอัตราการเติบโตของจ านวนประชากรกรเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 
0.5 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเมืองทีมี่ความต่อเนื่องในการพัฒนา รวมถึงพ้ืนทีม่หานครกรุงเทพ (2) เมืองทรง มีอัตรา
การเติบโตของจ านวนประชากรเฉลี่ยอยู่ในระหว่างร้อยละ -0.5 ถึง 0.5 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเมืองขนาดกลางไป
จนถึงเล็ก และเป็นพื ้นที ่ชนบทที่อยู ่ระหว่างการพัฒนา และ (3) เมืองหด มีอัตราการเติบโตของจ านวน
ประชากรกรลดลงเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ -0.5 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง  



ง 

ในการวิเคราะห์กระจายตัวของล าดับ-ขนาดเมือง พบว่า มหานครกรุงเทพมีลักษณะเป็นเอกนครทั้งใน
แง่ขนาดประชากร จ านวนนิติบุคคลและมูลค่าการลงทุนของนิติบุคคล โดยมีขนาดประชากร จ านวนนิติบุคคล 
และมูลค่าการลงทุนของนิติบุคคลมากกว่าเมืองล าดับสองกว่า 10 เท่า 8 เท่า และ 14 เท่า ตามล าดับ  

การวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ยืนยืนความรู้ที่มีมาแต่เดิมเกี่ยวกับความเป็นเอกนครของมหา
นครกรุงเทพที ่เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการตั ้งธ ุรกิจ รวมถึงมีการกระจุกตัวของแหล่งงานทั ้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของบริการขั้นสูงและการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
โครงสร้างพื้นฐานที่ครบพร้อมในการรองรับการพัฒนา ปัจจัยเหล่านี้ยิ่งส่งเสริมท าให้มหานครกรุงเทพมีการ
กระจุกตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สะท้อนถึงความเหลื่อมล ้าระหว่างพ้ืนที่อย่างเห็นได้ชัด  

การวิเคราะหล์ าดับศักดิ์ กลุ่มเมือง และความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าเมืองมีขนาดและ
ล าดับศักดิ์ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามนิยามที่ใช้ในการวิเคราะห์ แต่ในภาพรวมก็ยังคงมีรูปแบบหลักคือสภาพ
การเป็นเอกนครของมหานครกรุงเทพ ตามด้วยเมืองหลักในภูมิภาค แล้วลดหย่อนไปเป็นเมืองรองเมืองเล็ก 
และชุมชนชนบทตามภูมิภาคต่างๆ  

(2) วิถีชีวิตเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามระดับครัวเรือนที่เก็บในพื้นที่มหานครกรุงเทพและเมืองหลัก
ภูมิภาคทั้งสามแห่ง มีประเด็นส าคัญดังนี้ 

การอยู่อาศัย  

ขนาดพื้นที่อยู่อาศัยสัมพันธ์กันอยู่กับลักษณะครัวเรือนตามรายได้ โดยครัวเรือนรายได้สูงจะมีขนาด
พ้ืนที่อยู่อาศัยสูงกว่าครัวเรือนรายได้ต ่า เมืองหลวงและเมืองหลักมีระดับความเป็นชุมชนต ่ากว่าเมืองรอง/เมือง
เล็ก เช่นเดียวกับในระดับพื้นที่ที่พื้นที่ศูนย์กลางมหานครและพ้ืนที่เมืองที่มีความเป็นชุมชนต ่ากว่าพื้นที่ชนบท 
ครัวเรือนที่มีขนาดใหญ่ก็มีแนวโน้มจะประเมินความเป็นชุมชนของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในระดับสูง  ด้าน
การใช้พื้นที่สาธารณะ คนที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงและเมืองหลักมีจ านวนชั่วโมงการใช้พื้นที่สาธารณะน้อยกว่า
คนในเมืองรอง/เมืองเล็ก โดยสรุป คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต ่ามีแนวโน้มจะรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในระดับที ่สูงและมีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื ้นที่
สาธารณะมากกว่าคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง  

การเดินทาง  

ครัวเรือนของคนในเมืองหลักมีจ านวนรถยนต์สูงกว่าคนที่อยู่ในเมืองรอง/เมืองเล็ก แต่หากพิจารณาใน
ระดับพื้นที่พบว่าคนในพื้นที่ศูนย์กลางมหานครและพื้นที่เมืองมีจ านวนรถยนต์น้อยกว่าคนพื้นที่ชนบท ส่วน
ครัวเรือนรายได้ปานกลางและครัวเรือนรายได้สูงจะมีจ านวนรถยนต์มากกว่าครัวเรือนรายได้น้อย ครัวเรือน
ของคนในเมืองหลวงมีจ านวนรถจักรยานยนต์น้อยกว่าครัวเรือนในเมืองรอง/เมืองเล็ก แต่ครัวเรือนในเมืองหลัก
กลับมีการจ านวนจักรยานยนต์มากกว่าคนในเมืองรอง/เมืองเล็ก และครัวเรือนรายได้สูงมีจ านวนจักรยานยนต์
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น้อยกว่าครัวเรือนที่มีรายได้น้อยด้วย อย่างไรก็ดี ครัวเรือนขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะมีการครอบครอง
ยานพาหนะจ านวนมากทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผลดังกล่าวอาจสะท้อนว่าครัวเรือนลักษณะนี้ยังคงเน้น
การเดินทางแบบส่วนบุคคล กล่าวคือ ครัวเรือนมีจ านวนสมาชิกมากจึงจ าเป็นต้องมียานหาพนะจ านวนมาก
เพ่ือให้เพียงพอในการเดินทางส่วนบุคคล 

คนที่อยู่ในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางมหานครมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงกว่าคนที่อยู่ใน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู ่ในพื้นที ่ชนบท และคนที่อยู่ในครัวเรือนรายได้ปานกลางและครัวเรือนรายได้สูงก็มี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงกว่าคนที่อยู่ในครัวเรือนรายได้น้อย ครัวเรือนในเมืองหลักมีความถี่ในการใช้บริการ
แอปพลิเคชันเดินทางสูงกว่าครัวเรือนในเมืองรอง/เมืองเล็กและครัวเรือนทั้งในพื้นที่ศูนย์กลางมหานคร พื้นที่
เมืองและพื้นที่ชานเมืองก็มีความถี ่ในการใช้บริการแอปพลิเคชันเดินทางสูงกว่าครัวเรือน ในพื้นที่ชนบท 
นอกจากนี้ ครัวเรือนรายได้สูงก็มีความถี่ในการใช้บริการแอปพลิเคชันเดินทางสูงกว่าครัวเรือนรายได้น้อย  คน
ในพื้นที่ศูนย์กลางมหานครมีแนวโน้มจะเดินทางด้วยการเดินทางด้วยรถส่วนตัวน้อยกว่าคนในพื้นที่ชนบท 
สะท้อนจากการจ านวนครอบครองรถยนต์ที่น้อยกว่า มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงกว่า และมีความถี่ในการใช้
บริการแอปพลิเคชันในการเรียกรถสูงกว่า 

การท างาน  

ครัวเรือนในพื้นท่ีเมืองหลวงและเมืองหลักมีจ านวนชั่วโมงท างานสูงกว่าคนในเมืองรอง/เมืองเล็ก คนที่
อยู่ในพื้นท่ีศูนย์กลางมหานครจะมีจ านวนชั่วโมงท างานสูงกว่า ในขณะที่คนที่อยู่ในพื้นท่ีเมืองและชานเมืองจะมี
จ านวนชั่วโมงท างานต ่ากว่าเมื่อเทียบกับคนในพ้ืนที่ชนบท และคนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้สูงมีชั่วโมงท างาน
สูงกว่าคนที่อยู่ในครัวเรือนรายได้ต ่า คนในเมืองหลักใช้อินเทอร์เน็ตในการท างานสูงกว่าคนในเมืองรอง/เมือง
เล็ก คนในพื้นที่เมืองและพื้นที่ชานเมืองใช้อินเทอร์เน็ตในการท างานสูงกว่าคนในพื้นที่ชนบท และคนใน
ครัวเรือนรายได้ปานกลางและรายได้สูงก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการท างานสูงกว่าคนในครัวเรือนรายได้น้อย  โดย
สรุป คนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีที่มีความหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงมีแนวโน้มมีชั่วโมงการ
ท างานและใช้อินเทอร์เน็ตในการท างานสูงกว่าคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต ่า 

การซื้อของ  

คนในเมืองหลวงมีความถี่ในการซื้ออาหารจากร้านค้าแบบดั้งเดิมและร้านค้าสมัยใหม่สูงกว่าคนใน
เมืองรอง/เมืองเล็ก ครัวเรือนขนาดใหญ่ก็มีความถี่ในการซื้ออาหารในร้านค้าแบบดั้งเดิมสูง คนในเมืองหลักมี
ความถี่ในการซื้อของจากร้านค้าแบบดั้งเดิมต ่ากว่าคนในเมืองรอง/เมืองเล็ก และคนในเมืองหลวงจะมีความถี่
ในการซื้อของจากร้านค้าสมัยใหม่สูงกว่าคนในเมืองรอง/เมืองเล็ก ในระดับพื้นที่พบว่าคนในพื้นที่ ศูนย์กลาง
มหานครมีความถี่ในการซื้อของจากร้านค้าแบบดั้งเดิมต ่ากว่าคนในพื้นที่ชนบท และคนในพื้นที่เมืองจะมี
ความถี่ในการซื้อของจากร้านค้าสมัยใหม่สูงกว่าคนในพื้นที่ชนบท คนในเมืองหลักจะมีความถี่ในการออกไป
รับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าสูงกว่าคนในเมืองรอง/เมืองเล็ก และคนในพื้นที่เมืองจะมีความถี่ในการ
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ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านทั้งในระยะเดินเท้า นอกระยะเดินเท้า และในห้างสรรพสินค้าสูงกว่าคนใน
พื้นที่ชนบท และคนในพื้นที่ชานเมืองจะมีความถี่ในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านนอกระยะเดินเท้า
สูงกว่าคนในพื้นที่ชนบท นอกจากนี้ ครัวเรือนรายได้สูงจะมีความถี่ในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
นอกระยะเดินเท้าต ่ากว่าครัวเรือนรายได้น้อย และครัวเรือนที่มีขนาดใหญ่ก็มีแนวโน้มจะออกไปทานอาหาร
นอกบ้านน้อยทั้งร้านอาหารในและนอกระยะเดินเท้าและห้างสรรพสินค้า 

คนในเมืองหลักมีความถี่ในการซื้อของออนไลน์ต ่ากว่าคนในเมืองรอง/เมืองเล็ก และคนในพื้นที่
ศูนย์กลางมหานครจะมีความถี่ในการซื้อของออนไลน์ต ่ากว่าคนในพื้นที่ชนบท นอกจากนี้ คนในครัวเรือน
รายได้ปานกลางและรายได้สูงยังมีความถ่ีในการซื้อของออนไลน์ต ่ากว่าคนในครัวเรือนรายได้น้อย 

โดยสรุป คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความหนาแน่นประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงมีความถี่ในการ
ซื้อของจากร้านค้าสมัยใหม่สูงกว่าพื้นที่อื่น ในขณะที่คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความหนาแน่นของประชากรและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต ่ามีความถี่ในการซื้อของจากร้านค้าแบบดั้งเดิมสูง นอกจากนี้ คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มี
ความหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงมีแนวโน้มมีความถี่ในการออกไปทานอาหารนอก
บ้านสูงทั้งที่เป็นร้านอาหารที่อยู่ในและนอกระยะเดินเท้า และห้างสรรพสินค้า เมื่อเทียบกับคนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต ่า 

อย่างไรก็ดี คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความหนาแน่นประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงมีความถี่ใน
การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์น้อยกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต ่า ส่วนครัวเรือนรายได้น้อยก็มีแนวโน้มจะมีความถี่ในการซื้อของผ่านทางออนไลน์มากกว่าด้วย 

(3) ภาพอนาคตวิถีชีวิตเมืองหลักในภูมิภาค 

ในภาพรวม ชีวิตเมืองหลักภูมิภาคเป็นไปตามแนวโน้มกรุงเทพภิวัตน์ คือมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมาก่อน ปรากฏการณ์เหล่านี้ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อการใช้
ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยกลุ่มหนึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยโดยรวม 
นับตั้งแต่แนวโน้มสังคมสูงวัย การบรรจบกันของเทคโนโลยีระดับฐานราก เช่น ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์
และชีวสังเคราะห์ กระแสดิจิทัลภิวัตน์ ไปจนถึงความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวคิด
เสรีนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ แนวโน้มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านความเป็นเมืองโดยเฉพาะ ทั้งชาน
เมืองภิวัตน์และการพัฒนาพื้นที่กึ่งเมือง และดิจิทัลภิวัตน์ของโครงสร้างพื้นฐานเมือง แนวโน้มเหล่านี้ถือเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการฉายภาพอนาคตฐานในระยะสั้นและระยะกลางที่มีความไม่แน่นอนต ่า  

ส าหรับในการสร้างภาพอนาคตทางเลือกระยะยาว ผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยสองประการที่คาดว่าน่าจะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ปัจจัยแรกคือรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เมือง ซึ่งแบ่งเป็นแบบสีน ้าตาลที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และแบบสีเขียวที่มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและหมุนเวียน ปัจจัยที่สองคือรูปแบบและขอบเขตของเครือข่ายในการใช้ชีวิต ซึ่งแบ่งเป็นแบบยึดติด
ที่ตั้งกับแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ เมื่อน าปัจจัยทั้งสองมาไขว้กันแล้ว สามารถสร้างฉากทัศน์ระยะยาวได้ 4 ภาพ 
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โดยภาพที่เป็นอนาคตที่พึงประสงค์จากมุมมองของการใช้ทรัพยากรและการสร้างความมั่งคั่งในอนาคตคือฉาก
ทัศน์ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและเครือข่ายการใช้ชีวิตเป็นแบบเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ 

(4) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

งานวิจัยนี้เสนอยุทธศาสตร์หลักสองประการที่มุ่งสร้างภาพอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับเมืองหลักใน
ภูมิภาค  ยุทธศาสตร์แรกคือการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบสีเขียว ซึ่งจะท าให้การใช้ทรัพยากร
มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดยไม่ท าให้ผลิตภาพลดลง ยุทธศาสตร์ที่สองคือการกระจายอ านาจ เพื่อให้รัฐบาล
ท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายการวางแผน การลงทุนและการบริหารจัดการเมืองหลักบนเส้นทางที่อาจ
แตกต่างจากกรุงเทพมหานคร
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Executive Summary 

This report presents the findings from an analysis of Thailand's urbanization in various 
dimensions, as well as the results of an analysis on the present-day lifestyle of urbanites 
across cities in each urban hierarchy and across types of urban areas in Thailand. The report 
also includes future scenarios of urban life in the next 20 years based on the case studies in 
three major regional cities, namely, Chiang Mai, Khon Kaen and Hat Yai-Songkhla. The results 
were partially compiled from the findings of five research projects in the research program 
"Regional Urbanites 4.0," which analyzed various dimensions of urban living. The results were 
then compared with those from another study on urban life in Bangkok. Another part of the 
analysis was based on the analysis of secondary data collected from relevant databases and 
primary data collected from household questionnaire surveys in the study areas. 

The findings in this report are divided into four parts: (1) ranks and groups of cities and 
spatial inequality; (2) urban life in Thailand today; (3) future urban life in major regional cities; 
and (4) proposed strategies. 

(1) Rank-size distribution, urban area types, and spatial inequality 

Economic, social, and technological changes have changed Thai people’s ways of life 
both in terms of behaviors and space. Measuring the degree of urbanization by counting 
population within administrative boundaries may not reflect today's reality. This research 
project therefore analyzed urbanization with some broader definitions than defining urban 
areas by administrative boundaries. To measure the current level of urbanization, the 
researcher adopted a new set of criteria, as follows. 

We divided urban areas in Thailand into 10 spatial strata as measured by population 
density. The result shows that Bangkok is the only city that has all 10 strata of urban areas, 
while the three major regional cities contain 8 strata and other smaller cities have fewer strata. 

We also categorized cities according to the rate of change in terms of population and 
economic sizes. We thus categorized Thai cities into three groups: (1) Growing Cities with an 
average population growth rate of more than 0.5% per year. Most of them are cities that have 
continued to grow and develop, including the Bangkok Metropolitan Region; (2) Stagnant Cities 
have an average population growth rate between -0.5 percent to 0.5 percent per year. They 
are mostly medium to small-size cities and some rural areas that are going through some 
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development; and (3) Shrinking Cities, with an average population growth rate of less than -
0.5 percent per year. These are mostly small and medium-sized cities. 

In the analysis of rank-size distribution, the Bangkok Metropolitan Region continues to 
be the primate city of Thailand in terms of population size and economic size as measured 
by the number of company registration and the investment value. Bangkok is more than 10 
times, 8 times and 14 times larger than the second-ranked city in terms of population size, 
number of registered companies, and investment value, respectively. 

The spatial inequality analysis confirms the primacy of Bangkok, as the capital city 
remains the center for economic investment and business operation, for jobs in both the 
industrial and service sectors, especially advanced services. It is also the center for tourism 
with sufficient infrastructure to support future development. These factors further promote 
Bangkok's population concentration and economic activity, further exacerbating spatial 
inequalities in Thailand. 

The research confirms that although there are minor changes in urban rank, urban size, 
and spatial inequality in Thailand, the overall patterns still remain the same, with Bangkok 
continuing to be the primate city. Nonetheless, the use of city-level data provides a more 
detailed picture of the changes in spatial inequality than when using provincial-level data. 

(2) Urban living in Thailand today 

This report also presents the results from analyzing data from household questionnaire 
surveys in the Bangkok Metropolitan Region and the three major regional cities, as follows.  

Living 

The size of the living space is positively correlated with household income. High-
income households have larger living space than low-income households. Bangkok and major 
regional cities have lower levels of sense-of-community than secondary cities/small towns. 
The same is true when looking at different types of urban areas. Metropolitan areas and urban 
areas with higher population densities have lower sense-of-community than in rural areas. 
Large households also tend to have a high level of sense-of-community in their living 
environment than smaller ones. In terms of the use of public space, people living in Bangkok 
and major regional cities spend fewer hours in public space than people in secondary/small 
towns. In sum, people living in lower density areas have greater sense of community and have 
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greater propensity of utilizing public space than people living in areas with higher population 
density and economic activity. 

Traveling 

Households in larger cities own more private cars than those in smaller cities. However, 
at the urban-area level, people in metropolitan and urban areas with greater density have less 
cars than those in rural areas. Middle- and high-income households have more cars than low-
income households. The households in Bangkok have fewer motorcycles than those in 
secondary/small towns. However, households in the major regional cities have more 
motorcycles than those in secondary towns/small towns. And high-income households have 
less motorcycles than low-income households. However, larger households tend to own a 
larger number of vehicles, both cars and motorcycles. The results may reflect that such 
households still rely on personal travel, and that with a larger household, more vehicles are 
needed to provide adequate means for personal travel. 

People in households living in central metropolitan areas have higher travel costs than 
those in rural households. And people in middle- and high-income households also have 
higher travel expenses than those in low-income households. Households in capital and major 
regional cities use travel applications more frequently than households in secondary/small 
cities. Meanwhile, households in both metropolitan centers and urban and suburban areas 
use travel applications more frequently than rural households. In addition, high-income 
households had a higher frequency of use of travel applications than low-income households. 
People in metropolitan centers are less likely to travel by private car than people in rural 
areas, with lower car ownership, higher travel cost, and a higher frequency of using ride-hailing 
application services. 

Working 

Households in the capital and major regional cities work longer hours than those in 
secondary/small towns. People in metropolitan centers work longer hours than the rest, while 
those in urban and suburban areas have lower working hours compared to rural residents. 
And people in high-income households had higher working hours than those in low-income 
households. People in major regional cities use the Internet for work more than people in 
secondary/small towns. People in urban and suburban areas use the Internet for work higher 
than people in rural areas. And people in middle- and high-income households use the 
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Internet for work more than those in low-income households. In conclusion, people who live 
in areas with higher population density and economic activity tend to have more hours of 
work and Internet use at work than people who live in areas with low population density and 
economic activity. 

Shopping 

Households in Bangkok purchase food more frequently from traditional and modern 
shops than people in secondary/small towns. Large households also purchase food more 
frequently in traditional stores. People in major regional cities shop less frequently from 
traditional stores than people in secondary/small towns. And people in Bangkok shop more 
frequently from modern shops than those in secondary cities/small towns. At the urban-area 
level, people in the metropolitan centers shop less frequently from traditional stores than 
those in rural areas. People in urban areas shop more frequently from modern stores than 
those in rural areas. People in major cities dine out more frequently at shopping malls than 
people in secondary/small towns. People in urban areas eat out both within walking distance 
and beyond walking distance, as well as in shopping malls, more frequently than people in 
rural areas. People in suburban areas eat out outside of walking distance more frequently than 
those in rural areas. In addition, high-income households eat out outside of walking distance 
less frequently than lower-income households. Larger households are less likely to eat out at 
restaurants within and outside walking distances and shopping malls. 

People in major regional cities shop online less frequently than those in 
secondary/small towns. Moreover, people in middle- and high-income households shop 
online less frequently than those in lower-income households. People who live in areas with 
high population density and economic activity shop more frequently from modern shops than 
other areas, whereas people who live in areas with low population density and economic 
activity shop more frequently at traditional stores. 

(3) Future scenarios of urban life in major regional cities in Thailand 

The overall urban life in Thailand’s major regional cities follows the trend of Bangkok. 
One group of trends follows the changes in Thailand as a whole. These range from the trends 
of aging society, digitalization, and convergence of foundational technologies, such as 
automation and artificial intelligence, and synthetic biology, to climate change factors and 
liberal ideas among the new generations. Another trend is a shift in urbanization, both in terms 
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of suburbanization and peri-urban development, and digitalization of urban infrastructure. 
These trends are key drivers in forecasting the short- and medium-term baseline future that is 
of low uncertainty but of high impact on urban life. 

In creating long-term scenarios, two drivers were used to form the scenario logics. The 
first driver is the model of urban infrastructure development, which is divided into brown and 
green. The second factor is the form and extent of life networks, which can be categorized 
into spatially fixed and seamlessly connected. When the two factors are crossed together, 
four long-term scenarios can be created. The desirable future from the perspective of resource 
use and wealth creation is the scenario in which green infrastructure is developed and life 
networks are seamlessly connected. 

(4) Proposed strategies 

This research proposes two key strategies for creating a desirable future of major 
regional cities in Thailand. The first strategy is to invest in green infrastructure development. 
The second strategy is decentralization to enable local governments to formulate policies for 
urban investment and management that may differ from Bangkok. 
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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้วิเคราะห์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมือง โดยมีสมมติฐานว่าพฤติกรรมของคนเมืองจะแตกต่าง
กันระหว่างเมืองในแต่ละล าดับศักดิ์และในพ้ืนที่เมืองแต่ละชั้นภูมิ ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้ส่วนหนึ่งประมวลมา
จากโครงการวิจัยในชุดโครงการ “คนเมืองภูมิภาค 4.0” ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ระดับครัวเรือน แล้วน าเปรียบเทียบและสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการศึกษาชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพใน
งานวิจัยปีที่ 1  ผลการวิเคราะห์เหล่านี้ได้น าไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการฉายภาพอนาคตของชีวิตในเมือง
หลักของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า 

 งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นภาพความเป็นเมืองจากขอบเขตที่กว้างกว่านิยามเชิงพื้นที่ตามขอบเขตการ
ปกครองที่ใช้กันมาแต่เดิม โดยใช้ดัชนีด้านการบริโภคในการก าหนดขอบเขตของพื้นที่เมืองทั่วประเทศไทย 
งานวิจัยยังพบว่า เมืองในประเทศไทยมีขนาดและล าดับศักดิ์เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
แต่ในภาพรวมยังแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มหานครกรุงเทพยังคงเป็นเมืองโตเดี่ยว และความเหลื่อมล ้า
เชิงพื้นที่ยังคงมีอยู่เช่นเดิม แต่การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลระดับเมืองท าให้เห็นความแตกต่างจากเมื่อใช้ข้อมูล
ระดับจังหวัด  

ในภาพรวม ชีวิตเมืองหลักภูมิภาคเป็นไปตามแนวโน้มกรุงเทพภิวัตน์ คือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมาก่อน แนวโน้มกลุ่มหนึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ไทยโดยรวม นับตั้งแต่แนวโน้มสังคมสูงวัย การบรรจบกันของเทคโนโลยีระดับฐานราก เช่น ระบบอัตโนมัติ 
ปัญญาประดิษฐ์และชีวสังเคราะห์ ดิจิทัลภิวัตน์ ไปจนถึงปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
แนวคิดเสรีนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ แนวโน้มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านความเป็นเมืองโดยเฉพาะ 
ทั้งชานเมืองภิวัตน์และการพัฒนาพ้ืนที่กึ่งเมือง และดิจิทัลภิวัตน์ของโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง แนวโน้มเหล่านี้ถือ
เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการฉายภาพอนาคตฐานในระยะสั้นและระยะกลางที่มีความไม่แน่นอนต ่า  

ในการสร้างฉากทัศน์ระยะยาว ปัจจัยแรกที่ใช้ในการก าหนดตรรกะฉากทัศน์คือรูปแบบการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็นแบบสีน ้าตาลกับแบบสีเขียว ปัจจัยที่สองคือรูปแบบและขอบเขตของ
เครือข่ายในการใช้ชีวิต ซึ่งแบ่งเป็นแบบยึดติดที่ตั้งกับแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ เมื่อน าปัจจัยทั้งสองมาไขว้กัน
แล้ว สามารถสร้างฉากทัศน์ระยะยาวได้ 4 ภาพ โดยภาพที่เป็นอนาคตที่พึงประสงค์จากมุมมองของการใช้
ทรัพยากรและการสร้างความมั่งคั่งในอนาคตคือฉากทัศน์ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและเครือข่าย
การใช้ชีวิตเป็นแบบเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ 

งานวิจัยนี้เสนอยุทธศาสตร์หลักสองประการที่มุ่งสร้างภาพอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับเมืองหลักใน
ภูมิภาค  ยุทธศาสตร์แรกคือการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบสีเขียว ยุทธศาสตร์ที่สอ งคือการ
กระจายอ านาจ เพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายการวางแผน การลงทุนและการบริหารจัด
การเมืองหลักบนเส้นทางที่อาจแตกต่างจากกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

This research examined the lifestyles of urban dwellers in Thailand. One of the key hypotheses 
was that urban lifestyles would differ across cities in each urban hierarchy and across types of 
urban areas. The findings of this research were partly compiled from a series of projects in the 
Regional Urbanites 4.0 research program, together with the results of the statistical analysis of 
data from a household questionnaire survey and the findings from a study of urban life in 
Bangkok. These results were then jointly used to build future scenarios of urban life in 
Thailand's regional cities in the next 20 years. 

This research presents a broader picture of urbanization than existing definitions that 
use administrative boundaries. A set of indices based on consumption patterns and locations 
was used to determine the boundaries of urban areas throughout Thailand. The research 
found that the rank-size distribution of cities in Thailand has changed slightly, depending on 
the factors used in the analysis. However, the overall picture is still almost unchanged from 
the past 20 years. Bangkok continues to be the principal city, and Thailand’s spatial inequality 
remains high. Nevertheless, the analysis with the city-level data showed differences than when 
using the provincial-level data 

The overall urban life in Thailand’s major regional cities follows the trend of Bangkok. 
One group of trends follows the changes in Thailand as a whole. These range from the trends 
of ageing society, digitalization, and convergence of foundational technologies, such as 
automation and artificial intelligence, and synthetic biology, to climate change factors and 
liberal ideas among the new generations. Another trend is a shift in urbanization, both in terms 
of suburbanization and peri-urban development, and digitalization of urban infrastructure. 
These trends are key drivers in forecasting the short- and medium-term baseline future that is 
of low uncertainty but of high impact on urban life. 

In creating long-term scenarios, two drivers were used to form the scenario. The first 
driver is the model of urban infrastructure development, which is divided into brown and 
green. The second factor is the form and extent of life networks, which can be categorized 
into spatially fixed and seamlessly connected. When the two factors are crossed together, 
four long-term scenarios can be created. The desirable future from the perspective of resource 
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use and wealth creation is the scenario in which green infrastructure is developed and life 
networks are seamlessly connected. 

This research proposes two key strategies for creating a desirable future of major 
regional cities in Thailand. The first strategy is to invest in green infrastructure development. 
The second strategy is decentralization to enable local governments to formulate policies for 
urban investment and management that may differ from Bangkok. 
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1 

บทที่ 1 บทน า 

รายงานฉบับนี้น าเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ ์ในการด าเนินโครงการวิจัย “คนเมืองภูมิภาค 4.0: อนาคต
ชีวิตเมืองในภูมิภาคของประเทศไทย” เนื้อหาของรายงานครอบคลุมตั้งแต่กรอบการวิจัยและการคาดการณ์
ภาพอนาคต การทบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย และผลการวิเคราะห์เบื้องต้น เนื้อหาในบทน านี้น าเสนอ
ภาพรวมของโครงการ นับตั้งแต่ความส าคัญและที่มาของปัญหา ค าถามวิจัย สมมติฐาน และวิธีการวิจัยโดย
คร่าว ตามด้วยบทที่ 2 ซึ่งน าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 น าเสนอวิธีการวิจัย บทที่ 4 น าเสนอผล
การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ล าดับศักดิ์และแบ่งกลุ่มเมืองและพ้ืนที่เมืองในประเทศไทย บทที่ 5 
น าเสนอวิถีชีวิตเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน และบทที ่6 แสดงการคาดการณ์วิถีชีวิตเมืองของประเทศไทย 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า กระบวนการเป็นเมืองเป็นแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อน (driver) ส าคัญที่ต้อง
ค านึงถึงในการวางแผนนโยบายพัฒนา ไม่ว่าจะในด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แนวโน้มนี้
เกิดขึ ้นไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทย แต่ในระดับโลก และคาดว่าจะยังคงเกิดขึ ้นไปอีกระยะหนึ่ง  ใน
ขณะเดียวกัน รูปแบบของความเป็นเมืองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งท าให้กรอบความคิดที่เป็นพ้ืนฐานของ
งานวิชาการและนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเมืองต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน ประเด็นส าคัญในเรื่องนี้ที่เป็นที่มา
ของโครงการวิจัยนี้มีดังต่อไปนี้ 

 ความเป็นเมืองแพร่ขยายไปทั่วประเทศในหลายมิติ แต่อาจต่างระดับกันในแต่ละเมืองและแต่ละพ้ืนที่ 

กระบวนการเป็นเมืองในประเทศไทยไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่มหานคร
กรุงเทพและการขยายพื้นที่ปลูกสร้างในพื้นที่เมืองหลวงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ครอบคลุมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากรและด้านกายภาพของเมืองหลักเมืองรองในภูมิภาคท่ัวประเทศ  ผู้คนในเมืองหลักใน
ภูมิภาคเริ่มมีรูปแบบการด ารงชีวิตคล้ายกับคนเมืองหลวงมากขึ้น  เช่น การอยู่คนเดียวในห้องขนาดเล็กใน
คอนโดมิเนียม การนั่งท างานในร้านกาแฟ การใช้บริการรับส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน  

พร้อมกันนี้ วิถีชีวิตแบบเมืองก็ขยายขอบเขตไปยังเมืองเล็กเมืองน้อยและชุมชนชนบท แม้พ้ืนที่เหล่านี้
ไม่ได้มีความหนาแน่นและความหลากหลายของประชากรและสิ่งปลูกสร้างเหมือนเมืองใหญ่ แต่ผู้คนในพื้นที่
ห่างไกลก็เริ่มมีรูปแบบการบริโภคไม่แตกต่างจากคนในพ้ืนที่เมือง ดังที่ปรากฏเป็นภาพการขยายพื้นที่ให้บริการ
ของร้านสะดวกซื ้อ ร้านการจัดส่งพัสดุ ร้านกาแฟ และตู ้เอทีเอ็ม รวมไปถึงการซื ้อของออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ  

ผลการวิเคราะห์จากโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” ในปีที่ 1 พบว่า 
หากวัดระดับความเป็นเมืองตามดัชนีการบริโภคแบบเมือง ระดับความเป็นเมืองของประเทศไทยใน พ.ศ. 2562 
อยู ่ในสัดส่วนร้อยละ 66 ในขณะที่การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของประชากรไทยอยู ่ที ่ร ้อยละ 72  นั่น
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หมายความว่า ความเป็นเมืองของคนไทยตามรูปแบบการบริโภคได้ขยายไปเกินกว่าระดับที่วัดด้วยจ านวน
ประชากรในเทศบาลที่ใช้กันทั่วไปในการก าหนดนโยบายของรัฐ คือร้อยละ 451  ระดับความเป็นเมืองดังกล่าว
คาดว่าจะเพ่ิมต่อไปอีกระยะหนึ่ง จนความเป็นเมืองได้แพร่กระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ความเป็นเมืองที่แพร่ขยายไปทั่วประเทศไม่ได้หมายความว่ารูปแบบของความเป็นเมือง
ในแต่ละพื้นที่จะเหมือนกัน  ด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้างของเมืองที่มีบางส่วนเหมือนกันและบางส่วนแตกต่างกัน
ระหว่างเมืองในล าดับศักดิ์ต่าง ๆ จึงเกิดค าถามว่า วิถีชีวิตปัจจุบันในเมืองในภูมิภาคเหล่านี้เป็นอย่างไร 
แตกต่างหรือไม่และอย่างไรจากชีวิตคนเมืองในมหานครกรุงเทพ และวิถีชีวิตดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า  

ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคือ แม้ว่าวิถีชีวิตแบบเมืองในแต่ละพื้นที่เริ่มมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้น แต่
เนื ่องจากเมืองแต่ละแห่งมีค ุณลักษณะพื ้นฐานแตกต่างกัน ทั ้งในด้านภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื ้นฐาน 
ฐานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนจึงยังอาจแตกต่างกันไป
ตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละเมือง ปัจจัยที่คาดว่าน่าจะมีผลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของคนเมืองคือขนาดและ
อัตราการเติบโตของเมือง เนื ่องจากทั ้งสองปัจจัยมีผลต่อระดับและรูปแบบการให้บริการพื ้นฐาน ทั้ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่ในแต่ละเมืองและในแต่ละพ้ืนที่ของเมือง ในภาพรวมจึงอาจสันนิษฐาน
ได้ว่า วิถีชีวิตเมืองในเมืองใหญ่ที่ก าลังเติบโตย่อมแตกต่างจากเมืองรองและเมืองเล็กท่ีก าลังถดถอย อีกนัยหนึ่ง
คือ วิถีชีวิตของคนแตกต่างกันออกไปในเมืองที่มีล าดับศักดิ์ต่างกัน  

ในเมืองหลักระดับภูมิภาค เช่น เชียงใหม่และภูเก็ต กระแสการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวทั้งใน
ระดับโลกและระดับประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการขนส่งและสารสนเทศ ท า
ให้เมืองหลักยังคงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากร มีความหลากหลายของกิจกรรมและผู้คน โดย
รูปแบบการพัฒนาเมืองและการใช้ชีวิตของผู้คนไปในทิศทางเดียวกับมหานครกรุงเทพมากขึ้น กล่าวคือ 
ประชากรย้ายถิ่นเข้าอยู่ในเมืองมากขึ้น เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้น การอยู่อาศัยกลายเป็นแบบหมู่บ้านจัดสรรใน
บริเวณชานเมือง การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวบนถนนวงแหวนรอบเมือง การซื้อของในห้างสรรพสินค้าและ
ร้านสะดวกซื้อ ไปจนถึงการใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต  รูปแบบการพัฒนาของเมืองหลักในลักษณะ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า วิถีชีวิตคนเมืองหลักในภูมิภาคเริ่มไม่แตกต่างจากวิถีชีวิตของคนเมืองหลวง 

แต่ในอีกด้านหนึ่ง เมืองขนาดรองและขนาดเล็กจ านวนมากทั่วประเทศก าลังประสบปัญหาการหดตัว
ของประชากรและเศรษฐกิจ แม้ว่าความสะดวกจากเครือข่ายถนนและการขยายตัวของระบบโทรคมนาคมก็
อาจท าให้ผู้คนในเมืองเล็กเมืองน้อยสามารถมีวิถีชีวิตที่ไม่แตกต่างจากคนในเมืองหลวงเมืองหลักได้บ้าง แต่
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ผู้คนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองเหล่านี้มักมีอายุมาก ในขณะที่คนหนุ่ม
สาวย้ายออกไปอยู่เมืองใหญ่ อีกท้ังฐานเศรษฐกิจด้านการผลิตและการบริการที่เคยเป็นแหล่งการจ้างงานส าคัญ
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ในท้องถิ่นก็ได้ถดถอยลง โดยไม่สามารถปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการแข่งขันได้ และยังไม่มี
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจใหม่เข้ามาทดแทน  

ล าดับศักดิ์ของเมืองยังมีผลต่อนโยบายของรัฐในการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่ผ่านมายังคงเน้นเมืองหลวงและเมืองหลัก จึงยิ่งท าให้เมือง
รองและเมืองเล็กมีความสามารถน้อยลงไปในแข่งขันและดึงดูดประชากรและธุรกิจต่าง ๆ  ด้วยเหตุดังกล่าว 
สภาพเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองขนาดรองและขนาดเล็กในภูมิภาคจึงน่าจะแตกต่างจากเมืองหลวงและ
เมืองหลักท่ีได้รับการลงทุนจากภาครัฐมากกว่า  

นอกจากความแตกต่างของวิถีชีวิตของคนในเมืองที่อยู่ในล าดับศักดิ์ที่แตกต่างกันแล้ว วิถีชีวิตเมือง
อาจแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของพ้ืนที่เมือง ทั้งในเชิงที่ตั้งและในเชิงองค์ประกอบระดับย่านของพ้ืนที่นั้น 
ข้อสันนิษฐานในส่วนนี้คือ ชีวิตของผู้คนในเมืองเดียวกันก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แม้ว่าสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมอาจไม่ต่างกันมาก เช่น คนชั้นกลางที่เลือกอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมกลางเมือง น่าจะมีวิถี
ชีวิตที่แตกต่างจากคนชั้นกลางที่มีระดับรายได้ไม่ต่างกันแต่เลือกอาศัยอยู่บริเวณชานเมือง หรือคนจนที่อยู่ใน
ชุมชนแออัดกลางเมืองก็อาจมีวิถีชีวิตที่แตกต่างมากจากคนจนที่อยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรในชานเมือง 
เนื่องจากการเข้าถึงงานและบริการพื้นฐานแตกต่างกัน เป็นต้น  ในทางกลับกัน ด้วยเศรษฐสถานะและการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลด้านต่าง ๆ ก็อาจท าให้วิถีชีวิตของคนสองกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกันมากใน
ด้านวิถีชีวิตก็เป็นได้ คนจนไม่ว่าจะอาศัยอยู่กลางเมืองหรือชานเมืองก็มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากมีรายได้จ ากัดเหมือนกัน เป็นต้น  

ทั้งนี้ พื้นที่กายภาพของความเป็นเมืองไม่ได้มีเพียงพื้นที่เมืองชั้นในที่เต็มไปด้วยอาคารส านักงาน 
ห้างสรรพสินค้าและคอนโดมิเนียมในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง (urban core/centers) แต่รวมไปถึงพ้ืนที่ชานเมือง 
(suburban areas) พื้นที่กึ่งเมือง (peri-urban areas) รวมถึงพื้นที่ชุมชนในเมืองบริวาร (satellite towns) 
และพื้นที่ชนบท (rural) ที่ตั้งอยู่ในขอบเขตอิทธิพลของเมืองหลัก การขยายตัวของพื้นที่เมืองออกจากพื้นที่
เมืองเดิมไม่เพียงแสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ แต่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีชีวิตของคนเมือง 
อย่างน้อยในด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง  ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตระหว่างคนในแต่ละประเภทของพ้ืนที่เมืองยังต้องพิสูจน์ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ทฤษฎีเมืองต้องปรับเปลี่ยนตามปรากฏการณ์ท่ีเปลี่ยนไป แต่ยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์  

ความแตกต่างเชิงพ้ืนที่ของเมืองเป็นเรื่องปกติ  ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
เฉพาะในแต่ละพื้นที่ย่อมท าให้พื้นที่เมืองแต่ละแห่งมีประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการมาจนองค์ประกอบและ
รูปแบบเชิงกายภาพแตกต่างกัน  กลไกทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลไกของตลาดที่ดินให้ความส าคัญกับที่ตั้งและ
ความสามารถในการเข ้าถ ึง (accessibility) และความประหยัดจากการกระจุกต ัว (agglomeration 
economies) มักเป็นสาเหตุที่ท าให้พื้นที่บางแห่งถึงกลายเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
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เมือง และเป็นสาเหตุของความแตกต่างในรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ไปโดยปริยาย ด้วยเหตนุี้ 
โครงสร้างของเมืองและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองจึงมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนเมือง 

ในทางกลับกัน การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างของเมืองก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของ
ผู้คนในเมืองได้เช่นกัน แม้อาจใช้ระยะเวลานานกว่าการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต  สาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการขนส่งเดินทางและด้านการสื่อสารและสารสนเทศ  ในด้าน
การขนส่ง การเพิ่มขึ้นของการถือครองและใช้พาหนะส่วนตัว ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ท าให้พื้นที่เมือง
ขยายตัวออกไปมากขึ้น ในขณะที่ในด้านการสื่อสาร แนวโน้มการใช้ดิจิทัลในทุกมิติของการด ารงชีวิต ก็เพ่ิม
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และท าให้ความจ าเป็นและรูปแบบการใช้พื้นที่กายภาพเปลี่ยนแปลงไป
เช่นกัน  ในประเด็นนี้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในช่วงโรคระบาดโควิด 19 คือการท างานจากบ้าน (work from 
home) ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น อนึ่ง ข้อค้นพบส าคัญประการหนึ่งจากโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: 
อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” ในปีที่ 1 คือ ชีวิตคนไทยจะพึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้นและตลอดเวลา 
หากเป็นเช่นนั้นจริง แนวโน้มดังกล่าวก็น่าจะมีนัยส าคัญในเชิงพ้ืนที่ของการใช้ชีวิตเมือง  

ที่ผ่านมา นักวิชาการได้เสนอทฤษฎีที่แบ่งกลุ่มพื้นที่และอธิบายโครงสร้าง  (พื้นที่) เมือง (urban 
(spatial) structure) ไว้หลายทฤษฎี อาทิ ทฤษฎีรูปดาว (Star theory) ของริชาร์ด เฮอร์ด (Richard Hurd) 
ทฤษฎีวงแหวน (Concentric Zone Theory) ของเออร์เนสต์ บูร์เกสส์ (Ernest Burgess) ทฤษฎีเสี้ยววงกลม 
(Sector theory) ของโฮเมอร์ ฮอยต์ (Homer Hoyt) ทฤษฎีหลายศูนย์กลาง (Multiple-nuclei theory) ของ
ชวนซี แฮร์ริส และเอ็ดเวิร์ด อัลล์มัน (Chauncy Harris and Edward Ullman) นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีการ
เปลี ่ยนแปลงแบบต่อเนื ่อง (Succession Theory) ซึ ่งอธิบายการพัฒนาและเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้มีมูลค่าสูงสุดและดีที่สุด (highest and best use)  

ทฤษฎีเหล่านี้มักให้ความส าคัญการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเมืองอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีด้านการขนส่งเดินทาง แต่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลเท่าใดนัก งานเขียนกลุ่มหนึ่งได้ตั้งสมมติฐานว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีผลโดยตรงต่อ
การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตจะเข้ามาทดแทนการกระจุกตัวของกิจกรรมในเมอืง  
นัยส าคัญประการหนึ่งคือ เทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้ลดความแตกต่างด้านการบริโภคระหว่างเมืองขนาด
ใหญ่กับเมืองขนาดเล็ก และระหว่างพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเดิมกับพื้นที่อื่นของเมือง กล่าวคือ การพัฒนาและ
แพร่หลายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะท าให้กิจกรรมในการด ารงชีวิตของมนุษย์กระจายตัวเชิงพื้นที่มาก
ยิ่งขึ้น 

ในทางกลับกัน แนวคิดอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะยิ่งท าให้เกิดการ
กระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมเศรษฐกิจฐานความรู้และความ
สร้างสรรค์ เนื่องจากแรงงานในสาขาเศรษฐกิจเหล่านี้มีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เมืองเช่นเดิม และ
เนื่องจากความประหยัดจากความเป็นเมือง (urbanization economies) ที่เกิดจากความหลากหลายของ
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กิจกรรมในเมือง แนวคิดกลุ่มนี้ถือเป็นพื้นฐานของแนวคิดย่านนวัตกรรมและย่านสร้างสรรค์ ซึ่งก าลังรับความ
นิยมในหมู่นักวางแผนพัฒนาเมืองและการพัฒนานวัตกรรมในปัจจุบัน  

ข้อสังเกตดังกล่าวท าให้เกิดค าถามว่า ด้วยเทคโนโลยีด้านการขนส่งและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิด
อย่างรวดเร็วและแพร่ขยายไปทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน ความแตกต่างด้านกายภาพของแต่ละพื้นที่ยังคงเป็น
ปัจจัยที่ท าให้วิถีชีวิตของคนแต่ละกลุ่มในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันอยู่ดังเช่นก่อนหน้านี้หรือไม่  ข้อสงสัยนี้ยังต้อง
มีการพิสูจน์ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ที่ผ่านมา แม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างเมืองและพ้ืนที่เมืองในประเทศไทยพอมีอยู่บ้าง แต่โดยมาก
เน้นไปที่รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แบ่งเป็นโซน (zone) ในระดับเมืองและระดับย่าน โดยไม่ผูกโยงกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละย่านนั้น  กล่าวคือ งานวิจัยเกี่ยวกับนัยเชิงพื้นที่ของวิถีชีวิตของคนเมือง 
โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับขนาด รูปแบบและองค์ประกอบของเมือง ยังมีอยู่ในน้อยมากในประ เทศไทย 
ขณะเดียวกัน ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของคนเมืองในประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมและ
ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ อาจแสดงภาพบางส่วนของการบริโภคและการใช้ชีวิตของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ แต่ก็
ยังอยู่ในระดับจังหวัดหรืออย่างมากก็ระดับอ าเภอ แต่ยังไม่มีการศึกษาใดในประเทศไทยที่เชื่อมโยงรูปแบบวิถี
ชีวิตกับต าแหน่งที่ตั้งและสภาพกายภาพของเมืองในระดับย่าน  

กล่าวได้ว่า ในปัจจุบัน ยังไม่มีการวิเคราะห์ว่าวิถีชีวิต/รูปแบบการใช้ชีวิต (life style/way of life) ที่
แตกต่างกันในเมืองในแต่ละล าดับศักดิแ์ละในพ้ืนที่เมืองแต่ละประเภท มีความความสัมพันธ์อย่างไรบ้างกับสิ่งที่
เรียกว่า urbanism ซึ่งแสดงถึงความเชื่อและการด าเนินการเพื่อสร้างและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในเมือง 
โดยเฉพาะจากมุมมองของนักวางแผนนโยบายสาธารณะ นักผังเมือง และนักออกแบบเมือง  

ประเด็นเหล่านี้จึงถือเป็นช่องว่างทางความรู้และข้อมูลที่ส าคัญ ทั้งส าหรับวงการวิชาการที่ศึกษาเรื่อง
เมืองและส าหรับวงการวางแผนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเมืองของประเทศไทย 

 ช่องว่างระหว่างสภาพความเป็นจริงกับนโยบายเกี่ยวกับเมืองของประเทศไทย 

รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนไปมากและอย่างรวดเร็วท าให้เกิดช่องว่างระหว่างข้อเท็จจริง
ทั้งในเชิงพฤติกรรมและในเชิงพื้นที่กับนโยบายสาธารณะที่ภาครัฐใช้ในการชี้น าและควบคุมการพัฒนาเมือง  
ตัวอย่างหนึ่งของความลักลั่นนี้คือจ านวนประชากรที่ใช้ชีวิตอยู่จริงในเมืองกับประชากรตามทะเบียนบ้านที่ใช้
เป็นพื้นฐานของการวางแผนนโยบายเมืองและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่
เฉพาะกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น แต่รวมไปถึงเมืองหลักในภูมิภาคหลายแห่งที่มีประชากรแฝง
อยู่มาก ทั้งเมืองท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เมืองศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรมและการศึกษา เช่น หาดใหญ่และ
เชียงใหม่ รวมไปถึงเมืองอุตสาหกรรม เช่น ชลบุรีและระยอง  นอกจากประชากรแฝงที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลานาน
แล้ว เมืองท่องเที่ยวหลายแห่งยังมี “ประชากรขาจร” ทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเข้าออกอยู่เป็น
ประจ า  จ านวนคนเหล่านี้มักไม่ได้ใช้เป็นพ้ืนฐานของการวางแผนนโยบายเมืองและการบริหารเมืองในปัจจุบัน 
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อีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องความลักลั่นระหว่างพื้นที่ที่มีความเป็นเมือง โดยเฉพาะในมุมมองของการ
บริโภคและการใช้ชีวิตของผู้คน กับขอบเขตพ้ืนที่และมาตรการที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินของเมือง รวมไปถึงขอบเขตด้านการปกครองที่มักใช้เป็นพื้นฐานของการวางแผนและบริหารจัดการเมอืง 
ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในปัจจุบันคือพื้นที่กึ่งเมือง (peri-urban area) ซึ่งมีรูปแบบการใช้ที่ดินและการใช้ชีวิต
ของผู้คนแทบไม่แตกต่างจากพื้นที่เมืองแบบเดิม และมีความท้าทายด้านการบริหารจัดการเมืองไม่แพ้กัน แต่
พื้นที่เหล่านี้มักอยู่ภายใต้การปกครองระดับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านการคลัง ด้าน
บุคลากรและด้านเครื่องมือทางกฎหมายส าหรับการบริหารจัดการเมือง  ผลการศึกษาท่ีชี้ให้เห็นถึงความลักลั่น
ระหว่างพื้นที่เมืองที่เกิดขึ ้นจริงกับพื้นที่เมืองตามกรอบกฎหมาย จะเป็นก้าวแรกในการปรับแก้สถาบัน 
(institutions) ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 ภาพอนาคตของวิถีชีวิตกับพ้ืนที่เมือง 

แม้ว่าภาพปัจจุบันของการใช้ชีวิตเมืองระหว่างเมืองหลวง เมืองหลักและเมืองรองอาจแตกต่างกัน แต่
ปัจจัยขับเคลื่อนบางประการอาจท าให้ภาพบางส่วนกลายเป็นแบบเดียวกัน ในขณะที่บางส่วนยังคงแตกต่างกัน  
ชุดโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีว ิตเมืองในประเทศไทย” ในปีแรกได้ว ิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและคาดการณ์ภาพอนาคตของชีวิตคนเมืองในเมืองหลวง คือมหานครกรุงเทพมาแล้ว  การ
วิเคราะห์ชีวิตเมืองภูมิภาคในปีที่สองนี้จะเปรียบเทียบภาพในปัจจุบันและอนาคตของชีวิตเมืองที่แตกต่างกันใน
บริบทที่แตกต่างกัน ทั้งระหว่างเมืองในล าดับศักดิ์ที ่แตกต่างกัน และระหว่างพื้นที่เมืองระดับย่านที่สภาพ
กายภาพและต าแหน่งที่ตั ้งแตกต่างกัน ผลผลิตจากการคาดการณ์จะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและโจทย์วิจัยที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละเมืองต่อไปได้ 

1.2 ค าถามวิจัย 

จากประเด็นปัญหาที่ได้กล่าวมา สามารถสรุปเป็นชุดค าถามวิจัยหลัก 3 ข้อ ดังนี้  

1) เมืองและพื้นที่เมืองในประเทศไทยสามารถแบ่งล าดับศักดิ์และกลุ่มประเภทตามคุณลักษณะและ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ และกายภาพได้อย่างไรบ้าง 

2) วิถีชีวิตเมืองในภาพรวมของประเทศไทยเป็นอย่างไร มีความแตกต่างกันหรือไม่และอย่างไรในเมือง
ที ่มีล าดับศักดิ์ต่างกัน และระหว่างพื ้นที ่ที ่ม ีลักษณะกายภาพและต าแหน่งที ่ต ั ้งแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะเมื่อควบคุมตัวแปรด้านการเข้าถึงทางดิจิทัลและตัวแปรอื่น  และอะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้
เกิดความแตกต่างดังกล่าว 

3) อนาคตฐานและอนาคตทางเลือกของชีวิตเมืองในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรได้บ้างในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้า ทั้งในระดับภาพรวมระดับประเทศและภาพเฉพาะของเมืองในแต่ละล าดับศักดิ ์
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

จากค าถามวิจัยข้างต้น โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 6 ข้อ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ล าดับศักดิ์และกลุ่มของเมืองและพ้ืนที่เมืองในประเทศไทย 
2) เก็บรวบรวมและวิเคราะห์วิถีชีวิตคนเมืองหลวงด้วยข้อมูลที่ส ารวจในระดับครัวเรือน 
3) ประมวลภาพวิถีชีวิตเมืองในภูมิภาคและในภาพรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน และวิเคราะห์

ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างเมืองและระหว่างพ้ืนที่เมือง เพื่อสังเคราะห์เป็นภาพรวม
ของวิถีชีวิตเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 

4) ประมวลแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของคนเมือง และคาดการณ์วิถี
ชีวิตเมืองในภูมิภาคและภาพรวมของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า 

5) ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย เพ่ือบรรลุภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ของ
ชีวิตเมืองในภูมิภาคและในประเทศไทยในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 

6) ระบุช่องว่างความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาชีวิตเมืองที่พึงประสงค์ในประเทศไทย 

1.4 กรอบแนวความคิดและสมมตฐิานของการวิจัย 

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์นัยเชิงพ้ืนที่
ของวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน ส่วนที่สองเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการคาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้
ชีวิตในเมืองของประเทศไทย  

1.4.1 กรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์นัยเชิงพื้นที่ของชีวิตคนเมือง 

กลุ่มทฤษฎีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในงานนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มทฤษฎีพื้นที่ (spatial theory) ทฤษฎีที่ตั ้ง (location theory) และทฤษฎีเมือง 
(urban theory) ซึ่งมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งและองค์ประกอบเชิงพื้นที่กับรูปแบบพฤติกรรมของ
มนุษย์  ค าถามในงานวิจัยครั้งนี้มุ ่งไปที่หัวข้อเกี่ยวกับขนาดและล าดับศักดิ์ของเมือง และการเติบโตด้าน
ประชากรและเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีการวิเคราะห์และถกเถียงกันมานานแล้วทั้งในวงการวิชาการ
และวงการนโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมือง  

ส าหรับในประเทศไทย มีงานวิจัยที่วิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของประชากร การจัดล าดับศักดิ์
ของเมืองตามจ านวนประชากรและฐานเศรษฐกิจของเมืองอยู่เรื่อยมา โดยผู้วิจัยมักใช้กรอบแนวคิดและวิธีการ
ที่มีอยู่แต่เดิม แต่วิเคราะห์ใหม่ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายเชิงพ้ืนที่ของ
พ้ืนที่เมืองในประเทศไทย โดย พันธ์ทิพย์ จงโกรย และ ชนมณี ทองใบ (2557)  

ในหัวข้อกลุ่มนี้ ประเด็นหนึ่งที่นักวิจัยและนักนโยบายในประเทศไทยได้พูดถึงมามากแล้วคือปัญหา
เอกนคร (primate city) ซึ ่งหมายถึงปรากฏการณ์ที ่เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมีขนาดและความส าคัญ
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มากกว่าเมืองรองในล าดับศักดิ์ถัดมาหลายเท่า ทั้งในด้านจ านวนประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม  
ตามแนวคิดนี้ งานวิจัยกลุ่มหนึ่งในอดีตระบุว่า ปัญหาเอกนครเป็นต้นเหตุของปัญหาความแออัดในเมืองใหญ่
และปัญหาอื่นๆ ตามมา ทั้งปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาการว่างงานในเมือง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยและ
ต่างประเทศหลายแห่งจึงได้พยายามวางแผนและผังพ้ืนที่ระดับเมืองและภาค เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาการ
ย้ายถิ่นและปัญหาเอกนคร   

แต่ในทางกลับกัน งานวิจัยอีกกลุ่มกลับมองว่า การกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองใหญ่
เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และยังเป็นบ่อเกิดของ
นวัตกรรมจ านวนมาก  ปรากฏการณ์เอกนครที่เกิดจากการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจจึงเป็นไปตามกลไกตลาด 
และควรสนับสนุนต่อไป  ส่วนปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาก็เป็นอุปสรรคท่ีควรได้รับการจัดการแก้ไขต่อไป  กระนั้นก็
ตาม ความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ก็ยังถือเป็นปัญหาส าคัญด้านการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  
งานวิจัยหลายชิ้นจึงมักมีข้อสรุปว่า ควรมีการจัดระบบและล าดับศักดิ์ของเมืองตามขนาดที่เหมาะสม ดัง
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความเป็นเมืองกับนัยทางเศรษฐกิจในมิติของการเติบโตและการกระจายรายได้ โดย  
อริสา จันทรบุญทา และจิรัฐ เจนพึ่งพร (2018) 

อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คือปัญหาการหดตัวของเมืองขนาดรองและขนาดเล็ก  ในขณะที่
กรุงเทพมหานครยังคงความเป็นเอกนครของประเทศไทยมาหลายทศวรรษ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนี้
ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เมืองขนาดรองและขนาดเล็กจ านวนมากกลับมีขนาดเล็กลง ทั้งในด้านประชากรและ
เศรษฐกิจ  งานวิจัยนี้มีสมมติฐานว่า การเติบโตและการหดตัวของเมืองน่าจะมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตของคนเมืองในแต่ละแห่ง  ในเมืองที่ยังคงเติบโตและเติบโตอย่างรวดเร็ว ความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านต่าง ๆ น่าจะเอ้ือต่อการใช้ชีวิตในรูปแบบหนึ่ง ในขณะที่เมืองที่ประสบกับการ
หดตัวด้านเศรษฐกิจ ก็น่าจะมีรูปแบบและวิถีการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งด้วยข้อจ ากัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการต่าง ๆ   

ในประเด็นการหดตัวของเมืองนี้ ได้มีการศึกษาเชิงประจักษ์มาพอสมควรแล้วในต่างประเทศ ทั้งใน
สหรัฐอเมริกา (Weaver et al. 2017) ในยุโรป (Neill & Schlappa (Eds). 2016 ) ในญี่ปุ ่น (Yamamoto 
2019 ) การเปรียบเทียบกรณีศึกษาระหว่างประเทศ (Pallagst et al. 2014 ) แต่ในประเทศไทยยังไม่มี
การศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองนั้น  จึงนับเป็น
ช่องว่างความรู้ที่มีนัยส าคัญในเชิงนโยบายสาธารณะ 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับสังคม (technology and society) ซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมืองอันเนื่องมาจากการพัฒนาและแพร่หลายของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ทฤษฎีในกลุ ่มนี ้บางส่วนครอบคลุมไปถึงทฤษฎีเกี ่ยวกับมานุษยวิทยาเมือง (urban 
anthropology) มานุษยวิทยาดิจิทัล (Digital Anthropology) และทฤษฎีสังคมเมือง (urban social theory) 
ทฤษฎีเหล่านี้ช่วยเสริมมุมมองด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ในบริบทเมืองและในยุคดิจิทัล 
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ส าหรับในงานวิจัยครั้งนี้ เทคโนโลยีหลักที่คาดว่าได้ท าให้พฤติกรรมชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไปอย่างมาก
คือเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งทั้งเปิดโอกาสใหม่ในการด ารงชีวิตของคนเมือง ไปพร้อมกับสร้างความท้าทายในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน กลุ่มทฤษฎีและงานวิจัยที่เป็นพื้นฐานของงานวิจัยนี้จึงเป็นกลุ่ม
งานวิจัยที่วิเคราะห์บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการใช้ชีวิตของคนเมือง  

ในระดับโลก งานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อชีวิตและสังคมมนุษย์มี
ค่อนข้างมาก และงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อเมืองก็มีอยู่มากเช่นกันในหลากหลาย
สาขา ส าหรับในเรื่องเมือง แนวคิดหลักที่ได้รับความนิยมมีอยู่หลายประการ หลายแนวคิดมีเนื้อหาสาระที่
คล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนัก อาทิ เมืองดิจิทั ล (digital city, digitalville) เมืองสารสนเทศ 
(information city, telicity, teletopia) เมืองเครือข่าย (networked city, wired city, Ubiquitous city) 
เมืองอิเลกโทรนิกส์ (electronic city)  เมืองฐานความรู้ (knowledge-based city) และเมืองฉลาดหรือเมือง
อัจฉริยะ (smart city, intelligent city)   

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีงานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตดิจิทัลของคนไทยอยู่บ้าง เช่น ชุด
บทความเรื่อง “โลกดิจิทัล” ในวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)  
งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย โดย จุลนี เทียนไทย และ
คณะ (2563) แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่วิเคราะห์นัยเชิงพ้ืนที่ของวิถีชีวิตด้านดิจิทัล โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน 

ส าหรับในงานวิจัยนี้ สมมติฐานหนึ่งที่ส าคัญคือ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้
ชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไป ทั้งในด้านรูปแบบของพฤติกรรมและในด้านที่ตั้งและพ้ืนที่ของพฤติกรรมในการใช้ชีวิต 

สมมติฐาน 

จากการประมวลทฤษฎีทั้งสองกลุ่มเบื้องต้น กรอบแนวคิดเบื้องต้นของงานวิจัยนี้คือ กิจกรรมของ
มนุษย์มีรูปแบบที่สามารถอธิบายได้ด้วยที่ตั้งและพื้นที่ เหตุผลส าคัญที่ผู้วิจัยเลือกใช้กรอบแนวคิดนี้คือ ผู้วิจัย
ต้องการแปลงข้อค้นพบของงานวิจัยเป็นนัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไป
ด าเนินการได้จริง โดยเฉพาะนโยบายด้านการวางแผนพัฒนาและออกแบบเมืองที่มุ่งจัดการด้านที่ตั้งและพื้นที่
โดยตรง 

ส าหรับการวิเคราะห์นัยเชิงพื้นที่ของวิถีชีวิตในปัจจุบัน กรอบแนวคิดตั้งต้นของงานวิจัยนี้คือ  การใช้
ประโยชน์ที่ดินมีอิทธิพลต่อวิถีและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตทั้งในระดับเมืองและระดับย่าน  ปัจจัยด้านการใช้
ที่ดินที่ส าคัญ ได้แก่ การเข้าถึงในระดับเมืองและภูมิภาค ความหนาแน่นของการใช้ที่ดิน รูปแบบหรือส่วนผสม
การใช้ที่ดินแต่ละประเภท ความเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ การเชื่อมต่อของเครือข่ายการขนส่งเดินทางและถนน 
ระดับการเข้าถึงและการบริการด้านการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น (Litman, 2020 )  
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สมมติฐานตั้งต้นในส่วนนี้คือ ปัจจัยเชิงโครงสร้างของเมืองมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับปัจจัย
ระดับการตัดสินใจของครัวเรือนและปัจเจกบุคคล  ปัจจัยเชิงโครงสร้างของเมืองในที่นี้ ได้แก่ โครงสร้าง
ประชากร เศรษฐกิจ และกายภาพ (ที่ตั้ง ความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง ระดับความพร้อมของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ) ขนาดเมือง และการเติบโตของเมือง ส่วนปัจจัยระดับการตัดสินใจ
ของครัวเรือนและปัจเจกบุคคลที่จะวิเคราะห์ในงานนี้คือ พฤติกรรมด้านการอยู่อาศัย การท างาน การเดินทาง 
และการซื้อของ   

ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว สมมติฐานย่อยท่ีต้องการพิสูจน์มีดังต่อไปนี้ 

1. วิถีชีวิตในเมืองหลักไม่แตกต่างมากจากเมืองหลวง แต่แตกต่างจากเมืองเล็กและชุมชนชนบทอย่าง
ชัดเจน 

2. ต าแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นในระดับเมือง ยังคงมีผลต่อรูปแบบของ
วิถีชีวิตในภาพรวม โดยเฉพาะในด้านการท างานและการซื้อของ 

3. การเข้าถึงทางดิจิทัลท าให้วิถีชีวิตของคนเมืองผูกติดกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระดับย่าน
น้อยลงในบางด้าน แต่ในบางด้าน องค์ประกอบเชิงพื้นที่ระดับย่านยังคงส าคัญอยู่  อีกนัยหนึ่งคือ 
คุณลักษณะทางกายภาพในระดับชุมชนและย่านยังคงมีนัยส าคัญกับวิถีชีวิตของคนเมืองในชุมชน
และย่านนั้น ๆ 

จากค าถามวิจัยและกรอบแนวคิดที ่ตั ้งไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลในงานนี้จะมุ ่งเน้นไปที่ปัจจัยเชิง
โครงสร้างในด้านประชากร เศรษฐกิจและกายภาพ จึงไม่ได้เน้นไปที่ปัจจัยทางสังคมที่น่าจะมีผลส าคัญต่อวิถี
ชีวิตคนเมือง  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะเสริมปัจจัยทางสังคมเพิ่มเติมด้วยข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามระดับ
ครัวเรือน (ตัวอย่างในภาคผนวก) รวมถึงการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยในพ้ืนที่ศึกษา 
เพ่ือให้ข้อค้นพบจากการส ารวจแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งสร้างองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีว่าด้วยนัยเชิงที่ตั้งและพื้นที่ของวิถีชีวิตเมืองใน
ประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องทบทวนงานเขียนและงานวิจัยเพิ่มเติมจากที่ได้ด าเนินการมาบางส่วนแล้ว เนื้อหา
ส าคัญที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจคือประวัติศาสตร์และความเป็นมาของแต่ละเมือง 
ซึ่งจะได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษาและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเมือง 

1.4.2 กรอบแนวคิดส าหรับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

กรอบความคิดส่วนที่สองเป็นแนวคิดการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ซึ่งจะใช้ใน
การฉายภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกของวิถีชีวิตเมืองในภูมิภาคและในภาพรวมของประเทศไทย 
กระบวนการและวิธีการวิจัยเป็นไปตามกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ , 
2562; Hines & Bishop , 2013) ซึง่แบ่งได้ 8 ขั้นตอน ดังนี้  
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1) การก าหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) ตามขอบเขตการวิจัยที่ได้ระบุ
ไว้แล้วในข้อเสนอโครงการนี้ 

2) การกวาดสัญญาณ (horizon scanning) ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยขับ
เคลื่อนที่ท าให้เกิดการเติบโตหรือถดถอยของเมือง รวมถึงสัญญาณอ่อน และเหตุไม่คาดฝัน  

3) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) ซึ่งเป็นการพยากรณ์ภาพอนาคตตามแนวโน้ม
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นภาพอนาคตระยะสั้นและระยะกลาง โดยจะประมวลมาจากภาพ
อนาคตในการใช้ชีวิตแต่ละด้านในชุดโครงการวิจัย “คนเมืองในภูมิภาค 4.0” 

4) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) ซึ่งเน้นการสร้างภาพอนาคตทางเลือก
ตามปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงที่ท าให้ภาพอนาคตไม่เป็นไปตามแนวโน้มหลักในปัจจุบัน โดยจะ
ประมวลมาจากภาพอนาคตในการใช้ชีวิตแต่ละด้านในชุดโครงการวิจัย “คนเมืองในภูมิภาค 4.0” 

5) การก าหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) ซึ่งก าหนดตามเกณฑ์ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและภาคีการพัฒนาเห็นว่าเหมาะสมส าหรับประเทศไทยและพ้ืนที่ศึกษา  

6) การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) ซึ่งวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายและ
ทางเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ 

7) การวางแผน (planning) เป็นการก าหนดแนวทางในการบรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

บทที่ 2 ต่อจากบทน านี้จะน าเสนอผลการทบทวนทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียดมากข้ึน 

1.5 กระบวนการวิจัยและขั้นตอนการด าเนินงาน 

กระบวนการวิจัยและขั้นตอนการด าเนินการวิจัยชีวิตเมืองในภูมิภาคในครั้งนี้จะใช้วิธีวิจัยแบบผสมระหว่างเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ (mixed methods) โดยงานส่วนแรกจะใช้วิธีการเชิงปริมาณประกอบด้วย อาทิ การ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (spatial analysis) ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิงสถิติ โดยใช้ข้อมูลที่
ได้จากการออกแบบสอบถามระดับครัวเรือน อีกส่วนหนึ่งเป็นวิธีการเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการ
สัมภาษณ์และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลจากการวิเคราะห์เหล่านี้จะสังเคราะห์ต่อเป็นภาพอนาคตผ่าน
การสร้างความเป็นไปได้ด้วยการให้เหตุผลแบบหรณนัย (abductive reasonings) ซึ่งมุ่งหาข้อสรุปที่ง่ายและ
ควรจะเป็นมากท่ีสุดจากการสังเกตการณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีและกระบวนการวิจัยจะน าเสนอไว้ในบทที่ 3 
ของรายงานฉบับนี้ 
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

รูปแบบการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยในปีที่ 2 จะแตกต่างจากชุดโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0” ในปีที่ 1  
นักวิจัยแต่ละคนจะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในแต่ละเรื่องที่สนใจ ประกอบด้วย การอยู่อาศัย (ภัณฑิรา จูละยา
นนท์) การท างาน (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์) การเดินทาง (เปี่ยมสุข สนิท) การซื้อของ (พรสรร วิเชียรประดิษฐ์) 
และความยากจน (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน) นักวิจัยทั้ง 5 คนจะศึกษาวิถีชีวิตของคนเมืองในพื้นที่กรณีศึกษาใน 3 
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 4 รูปแบบ ได้แก่ พ้ืนที่กลางเมือง พื้นที่ชาน
เมืองและกึ่งเมือง รวมถึงพ้ืนที่เมืองนอกขอบเขตอิทธิพลของเมืองหลัก ส่วนเรื่องการตายในเมือง (ภาวิกา ศรี
รัตนบัลล์) จะเน้นการส ารวจและวิเคราะห์หาหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการตายในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพ 
ในการนี้ ผู้วิจัยในโครงการนี้จะท าหน้าที่ประมวลและสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการศึกษาชีวิตเมืองในภูมิภาค
ของกลุ่มนักวิจัยตามขอบเขตเนื้อหาข้างต้น  

ดังนั้น เพ่ือตอบค าถามวิจัยเกี่ยวกับภาพรวมของประเทศไทย ขอบเขตงานวิจัยครั้งนี้จะกว้างกว่าเมือง
หลักและเมืองรองในภูมิภาค โดยผู ้ว ิจัยจะส ารวจข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับวิถีชีวิตของคนเมืองหลวง คือ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยแบบสอบถามชุดเดียวกันกับที่กลุ่มนักวิจัยข้างต้นจะใช้ในการส ารวจใน
เมืองในภูมิภาค ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในพ้ืนที่เมืองหลวงจะน ามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ร่วมกับผลลัพธ์
ที่ได้จากการส ารวจในเมืองในภูมิภาค เพ่ือสังเคราะห์เป็นข้อค้นพบในระดับประเทศต่อไป 

ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา งานวิจัยในปีที่ 2 จะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่เมืองหลัก 3 แห่งข้างต้น โดยยังไม่
รวมถึงเมืองหลักอื่น ๆ  แต่จะครอบคลุมไปยังเมืองรองที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่เมืองบริวารและพื้นที่ชนบทที่อยู่
ใกล้เคียงกับเมืองหลักทั้ง 3 แห่ง เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างในด้านวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน  ส าหรับเมืองอ่ืน ๆ ในประเทศไทย คาดว่าจะด าเนินการวิจัยในปีที่ 3 ต่อไป 

ส าหรับการคาดการณ์ภาพอนาคตของชีวิตคนเมืองในภูมิภาคและภาพรวมของประเทศไทย ขอบเขต
ด้านเวลาคือ 20 ปีจากปีปัจจุบัน ซึ่งสื่อถึงระยะเวลาที่ยาวนานพอที่ภาพอนาคตน่าจะแตกต่างออกไปจาก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ส าหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

1) ได้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับชีวิตคนเมือง และอนาคตศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ในการ
วิจัยต่อได้  

2) ทราบถึงช่องว่างความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อเป็นโจทย์วิจัยและสมมติฐานใหม่ 
3) มีเอกสารอ้างอิงที่สามารถใช้ได้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเมืองและอนาคตศึกษา 

ส าหรับหน่วยงานและองค์กร 

1) ได้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนเมือง รวมถึงทางเลือกด้านนโยบายและมาตรการในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง 

2) มีองค์ความรู้พ้ืนฐานและเอกสารอ้างอิงในการใช้เครื่องมือวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือ
วางแผนนโยบายสาธารณะ ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และพันธกิจในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ 

1.8 แผนการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

1) การเผยแพร่บทความ แผนที่ แผนภาพ และรายงานฉบับสมบูร์บนเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และของแผนงานวิจัย คนไทย 4.0 หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

2) การตีพิมพ์เป็นบทความและหนังสือที่แจกจ่ายหรือจ าหน่ายทั่วไป 
3) การเผยแพร่บทความสรุปผลการวิจัยในวารสารวิชาการ 

1.9 ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

12 เดือน (15 เมษายน 2564 – 14 เมษายน 2565) โดยมีขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ขั้นตอนที่ 1: ก าหนดกรอบการคาดการณ์และทบทวน
วรรณกรรม 

            

1.1 ก าหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ ์ x x           
1.2 ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม x x           

1.3 ด าเนินกระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  x x          
ส่งรายงานความกา้วหน้าครั้งท่ี 1   x          

ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะหล์ าดับศักดิแ์ละแบ่งกลุม่เมืองและพ้ืนที่
ของเมือง  
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กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.1 การจัดล าดับศักดิ์และการแบง่กลุ่มพื้นที่เมือง  x x x         

2.2 การวิเคราะหค์วามเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่   x x x        
ขั้นตอนที่ 3: ส ารวจและวิเคราะห์วิถีชีวิตเมืองหลวงในระดับ
ครัวเรือน 

            

3.1 พัฒนาแบบสอบถาม x            
3.2 พัฒนาแนวทางการส ารวจและสุ่มตัวอย่าง  x           

3.3 ทดสอบและแกไ้ขแบบสอบถาม   x          
3.4 เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถาม    x x        

3.5 วิเคราะห์และประมวลผลจากข้อมูลจากแบบสอบถาม      x       
น าส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 2      x       

ขั้นตอนที่ 4: ประมวลภาพวิถชีีวิตเมืองในภูมิภาคและใน
ภาพรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน  

            

4.1 ประมวลและสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์จากชุดโครงการ 
“คนเมืองภูมิภาค 4.0” และผลการส ารวจระดับครัวเรือนใน
เมืองหลวง 

      x x     

ขั้นตอนที่ 5: ประมวลแนวโนม้และปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง และคาดการณ์วิถีชวีิตเมืองในภูมิภาคและ
ภาพรวมของประเทศไทย 

            

5.1 ประมวลผลการวิเคราะห์การคาดการณ ์       x x     
5.2 จัดประชุมกลุม่ย่อยกับคณะวจิัยในชุดโครงการ “คนเมือง
ภูมิภาค 4.0” และภาคีของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ครั้งท่ี 1 

        x    

น าส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ ์          x   
ขั้นตอนท่ี 6: ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกเชิง
นโยบาย  

            

6.1 วิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบาย           x  
6.2 จัดประชุมกลุม่ย่อยกับคณะวจิัยในชุดโครงการ “คนเมือง
ภูมิภาค 4.0” และภาคีของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ครั้งท่ี 2 

          x  

6.3  จัดประชุมน าเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ            x 
น าส่งรายงานฉบับสมบรูณ์             x 
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1.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ผลผลิตของโครงการวิจัยนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ เดือนที่ 1-3, เดือนที่ 4-6 และเดือนที ่10-12 

เดือนที ่ กิจกรรมหลกั ผลผลิต 

1-3 

(3 เดือน) 

 

1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. การรวบรวมข้อมลูทุติยภูม ิ
3. พัฒนาแบบสอบถามและแนวทางการส ารวจ 

1. รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1
ประกอบด้วย 
- เนื้อหาสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
- สรุปข้อมูลทุตยิภูม ิ
- กรอบแนวทางและเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลปฐมภมู ิ

4- 6  

(3 เดือน) 

 

1. ทดสอบและแกไ้ขแบบสอบถาม 
2. เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถาม 
3. วิเคราะห์และประมวลผลจากขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

1. รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2  
ประกอบด้วย 

- แบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว 

-  ผลการว ิ เ คราะห ์ข ้ อม ู ลจาก

แบบสอบถาม 

7-10  

(4 เดือน) 

 

1. ประมวลผลการวิเคราะห์การคาดการณ ์
2. จัดประชุมกลุ่มย่อยกับคณะวจิยัในชุดโครงการ “คน
เมืองภูมิภาค 4.0” และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ครั้งท่ี 1 

1. (ร่าง) รายงานฉบับสมบรูณ์ ประกอบด้วย 
- แนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง และภาพอนาคตของวิถีชีวิต
เมืองในภูมิภาคและภาพรวมของประเทศไทย 

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเบื้องต้น 

11-12 

(2 เดือน) 

  

1. วิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบาย 
2. จัดประชุมกลุ่มย่อยกับคณะวจิยัในชุดโครงการ “คน
เมืองภูมิภาค 4.0” และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ครั้งท่ี 2 
3. จัดประชุมน าเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ 
4. การปรับแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
5. การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. รายงานฉบับสมบรูณ์ ประกอบด้วย 
- บทสรุปผู้บริหาร (ไทย-อังกฤษ) 
- บทคัดย่อ (ไทย-อังกฤษ)  
- เนื้อหาการวิจัย 
2. เอกสารสรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย 
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1.11 เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตวัชี้วัด  

ผลผลิต เชิงปริมาณ 
สิ่งตีพิมพ ์ - รายงานความก้าวหน้า ในเดือนท่ี 3 และ 6 จ านวน 2 ฉบับ 

- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ในเดือนที่ 10 จ านวน 1 ฉบับ 

- รายงานฉบับสมบูรณ์ ในเดือนที่ 12 จ านวน 1 ฉบับ 

- บทความเผยแพร่ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างน้อย 1 บทความ 
กิจกรรมประชุมและสัมมนา - การประชุมกลุ่มย่อยของคณะผู้วิจยัและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 2 ครั้ง 

- งานประชุมน าเสนอผลการวิจัยสูส่าธารณะ 1 ครั้ง 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย - ข้อเสนอเชิงนโยบายจ านวน 1 ฉบบั 
เวทีออนไลน ์ - เข้าร่วมเวทีออนไลน์ส าหรับการแลกเปลีย่นข้อมูลความรูด้้านอนาคตเมือง 1 เวที 

1.12 เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  

ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด 

1. นักวิจัยได้น าความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ในการสอน การวิจัย หรือการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ไม่ต ่ากว่า 2 ครั้ง 

2. จ านวนภาคีราชการและองค์กรด้านการพัฒนาเมืองท่ีเข้าร่วม  ไม่ต ่ากว่า 1 ภาค ี

1.13 ปจัจยัที่เอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่ 

ผู้วิจัยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยนี้มาก่อน โดยมีผลงานวิจัยของปี
ก่อนหน้านี้ คือ โครงการ “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” รวมถึงผลงานบริการวิชาการที่ท า
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผลงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่สามารถน ามาต่อยอดได้ในโครงการวิจัยนี้ได้
โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการขับเคลื่ อนด้านการวางแผน
นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับชีวิตคนเมือง  

นอกจากนี้ การด าเนินโครงการวิจัยแบบเครือข่ายจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่จะท าให้
กรอบความคิด วิธีการวิจัย และผลงานวิจัยมีความเป็นสหศาสตร์มากยิ่งขึ ้น   ผู้วิจัยมีประสบการณ์ท างาน
ร่วมกับเครือข่ายวิชาการและประชาสังคมในพ้ืนที่ศึกษามาก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล
เชิงลึกและการเผยแพร่ผลลัพธ์จากงานวิจัยครั้งนี้
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บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม 

ตามท่ีได้เกริ่นไปแล้วในบทน า กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกรอบแนวคิด
ส าหรับการวิเคราะห์นัยเชิงพ้ืนที่ของวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน ส่วนที่สองเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการ
คาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในเมืองของประเทศไทย ในการพัฒนากรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์
นัยเชิงพ้ืนที่ของชีวิตคนเมือง กลุ่มทฤษฎีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในงานนี้มี 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มทฤษฎีว่าด้วยระบบเมือง ขนาดและล าดับศักดิ์ของเมือง และกลุ่มทฤษฎีว่าด้วยเทคโนโลยีกับสังคม  
ส่วนการพัฒนาภาพอนาคตนั้น ผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดและวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะคล้ายกับ
แนวทางท่ีได้ใช้ไปแล้วในโครงการ “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมือง เนื้อหาในบทนี้เป็นการทบทวนงานเขียน
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวคิดท้ังสองชุด 

2.1 เมืองกับนัยเชิงพื้นทีข่องการใช้ชีวิตเมือง 

การท าความเข้าใจเกี่ยวกับนัยเชิงพ้ืนที่ของการใช้ชีวิตแบบเมือง เริ่มต้นได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
นิยามว่าด้วยเมืองในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1.1 ความเป็นเมือง ระบบและล าดับศักดิ์ของเมือง และความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ 

ความรู้ในกลุ่มแรกเป็นกลุ่มทฤษฎีพ้ืนที่ (spatial theory) ทฤษฎีที่ตั้ง (location theory) และทฤษฎี
เมือง (urban theory) ซึ่งมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งและองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่กับรูปแบบพฤติกรรม
ของมนุษย์  ประเด็นการวิจัยในกลุ่มนี้มุ่งไปที่หัวข้อเกี่ยวกับขนาดและล าดับศักดิ์ของเมือง และการเติบโตดา้น
ประชากรและเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีการวิเคราะห์และถกเถียงกันมานานแล้วทั้งในวงการวิชาการ
และวงการนโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมือง  

ประเด็นถกเถียงพ้ืนฐานประการแรกของงานวิจัยในกลุ่มนี้คือนิยามของค าว่า “เมือง” ตามภาพลักษณ์
ทัว่ไป เมืองคือพื้นที่การตั้งถิ่นฐานขนาดใหญ่ที่มีการกระจุกตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมที่
มีความหลากหลาย อีกท้ังยังมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีตอบสนองความต้องการของผู้อยู่
อาศัยและใช้ชีวิตในเมือง ขนาดและความหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมจึงมักเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของ
การก าหนดว่าการตั้งถิ่นฐานไหนเป็นหรือไม่เป็นเมือง ในบางกรณี หน่วยงานรัฐบาลอาจก าหนดให้พื้นที่หนึ่ง
เป็นเมืองจากมุมมองของการบริหารรัฐกิจ โดยอาจไม่เก่ียวกับหน้าที่ในทางเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่นั้น  

การก าหนดนิยามของเมืองไม่ได้เป็นเพียงการถกเถียงในเชิงวิชาการ ซึ่งมักไม่มีค าตอบที่ตายตัว แต่มี
นัยส าคัญในเชิงนโยบายสาธารณะ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมักใช้เกณฑ์และนิยามดังกล่าวเป็นพื้นฐานของ
การก าหนดและด าเนินนโยบายที่มีนัยเชิงพ้ืนที่ รัฐบาลแทบทุกประเทศจึงต้องก าหนดนิยามของเมืองและพ้ืนที่
ระดับต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยมักก าหนดตามบริบทและเงื ่อนไขด้านประชากรและการปกครองที ่เห็นว่า
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เหมาะสมส าหรับประเทศของตนเอง ด้วยเหตุดังกล่าว นิยามและเกณฑ์ท่ีใช้จึงมีความแตกต่างและหลากหลาย 
ท าให้การเปรียบเทียบระหว่างประเทศเป็นไปได้ยาก  

ในการนี้ จึงมีความพยายามระดับภูมิภาคและระดับโลกในการก าหนดมาตรฐานของการก าหนดเกณฑ์
และนิยามของค าว่าเมือง อาทิ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development – OECD) ได้ก าหนดนิยามพื้นที่เมืองตามบทบาทของเมือง 
(functional urban areas) เพ่ือเป็นฐานส าหรับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองของประเทศสมาชิก2  
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสถิติของสหประชาชาติ (United Nations Statistical 
Commission) ก็ได้มีมติรับรองข้อเสนอของส านักงานสถิติของสหภาพยุโรป (Eurostat) ซึ่งร่วมกับองค์การ
ระหว่างประเทศ 6 แห่ง ในการก าหนดแนวทางส าหรับวิธีการจ าแนกพื้นที่เมืองและชนบทเพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบสถิติระหว่างประเทศ3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 

องค์ประกอบหลักของวิธีการใหม่ที่รับรองโดยสหประชาชาติคือการก าหนดชุดดัชนีที่ระบุระดับของ
ความเป็นเมือง (Degree of Urbanisation – DEGURBA) ซึ่งแสดงคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ทั้งประเทศ  
หลักการพื ้นฐานของวิธ ีการนี ้เร ิ ่มจากการแบ่งพื ้นที ่ออกเป็นหน่วยพื ้นที ่การปกครองท้องถิ ่น ( Local 
Administrative Units - LAU) ซึ่งก าหนดตามกฎหมายในแต่ละประเทศ และการแบ่งช่องกริด (grid cells) 
ขนาด 1x1 ตารางกิโลเมตร เพื่อประเมินความเป็นเมืองหรือชนบทด้วยความหนาแน่นประชากรและความ
ต่อเนื่อง (contiguity) ของพื้นที่การใช้ที่ดินในแต่ละช่องกริด  จากนั้นจึงวัดระดับความเป็นเมืองจากสัดส่วน
ของประชากรที่อาศัยอยู่ในคลัสเตอร์เมือง (urban clusters) และศูนย์กลางเมือง (urban centers)  

 จากวิธีการดังกล่าว จึงสามารถแบ่งประเภทพ้ืนที่การปกครองท้องถิ่นออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) 
นคร (cities) คือพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่นสูง โดยประชากรอย่างน้อยร้อยละ 50 อาศัยอยู่ในศูนย์กลางเมือง 
(urban centers) (2) เมืองและชานเมือง (towns and suburbs) คือพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นปานกลาง 
โดยมีประชากรอย่างน้อยร้อยละ 50 อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง (urban clusters) และน้อยกว่าร้อยละ 50 อาศัย
อยู่ในศูนย์กลางเมือง และ (3) ชนบท (rural areas) คือพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นน้อย โดยมีประชากรน้อย
กว่าร้อยละ 50 อาศัยอยู่ในช่องกริดแบบชนบท  

วิธีการจ าแนกพ้ืนที่นี้ยังแยกประเภทพ้ืนที่ย่อยออกไปได้อีกสองชุด ชุดแรกได้แก่ นคร เมือง ชานเมือง
หรือกึ่งเมือง (peri-urban) หมู่บ้าน พื้นที่ชนบทกระจัดกระจาย (dispersed rural areas) และพื้นที่แทบไม่มี
คนอยู่ (mostly uninhabited areas) อีกชุดหนึ่งของการจ าแนกพื้นที่เพิ่มเขตการเดินทางไปกลับรายวัน 
(commuting zone) รอบแต่ละเมืองเพื่อก าหนดพื้นที่เมืองตามบทบาทจริง (Functional Urban Area – 

 
2 OECD. (2013).  
3 United Nations Statistical Commission. (2020).  
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FUA) หรือพ้ืนที่มหานคร (Metropolitan Area) ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความเป็นเมืองตามฐานข้อมูล 
DEGURBA มีอยู่หลายชุด เช่น ตลาดแรงงาน การศึกษา สภาพความเป็นอยู่ สวัสดิการ และการท่องเที ่ยว  
ข้อมูลสถิติที่จ าแนกไปตามพื้นที่สามารถใช้ในการบรรยาย อธิบายและเปรียบเทียบความเป็นเมืองและความ
เป็นชนบทของแต่ละพ้ืนที่ได้ 

ส าหรับประเทศไทย ค านิยามของเมืองและชนบทมักใช้ตามกรอบที่ก าหนดโดยหน่วยงานของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะกรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชนและส านักงานสถิติแห่งชาติ  ค าจ ากัดความทั่วไปที่ใช้
คือ “เมือง” หมายถึง เทศบาล รวมถึงเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เขตการปกครองพิเศษ (เมือง
พัทยา) และกรุงเทพมหานคร  ตามนิยามดังกล่าว ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนเมืองทั้งหมด 2,443 แห่งทั่ว
ประเทศ  

ตามค าจ ากัดความดังกล่าวในข้างต้น คนเมืองหรือประชากรเมืองจึงหมายถึงประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลทุกประเภท รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วย ในทางตรงกันข้าม  พื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้
ประกาศว่าเป็นเขตเทศบาลถือว่าเป็นเขตชนบท จากนิยามดังกล่าว จึงมักพบเห็นพื้นที่ที่ตามนิยามถือว่าอยู่ใน
เขตเมือง แตส่ภาพพ้ืนที่จริงพบว่าประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและอาศัยอยู่อย่าง
กระจัดกระจาย ในทางตรงกันข้าม พื้นที่อื่นที่ประกาศให้เป็นในเขตชนบท แต่ในพื้นที่จริงนั้นกลับมีบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครบพร้อมและทันสมัย ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในสังคมที่คล้ายกับคนใน
เขตเมือง ด้วยข้อจ ากัดนี้ก่อให้เกิดการบริหารจัดการเมืองไม่สอดคล้องกับการเติบโตและการขยายตัวของเมือง 
ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม  

ในด้านงานวิจัย ก็มีหลายงานในประเทศไทยที่วิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของประชากร การ
จัดล าดับศักดิ์ของเมืองตามจ านวนประชากรและฐานเศรษฐกิจของเมืองอยู่เรื ่อยมา โดยผู้วิจัยมักใช้กรอบ
แนวคิดและวิธีการที่มีอยู่แต่เดิม แต่วิเคราะห์ใหม่ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์รูปแบบการ
กระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย โดย พันธ์ทิพย์ จงโกรย และ ชนมณี ทองใบ (2557) โดยใช้
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิเชิงปริมาณจากฐานข้อมูลของรัฐและข้อมูลปฐมภูมิเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยยืนยันว่า แนวโน้มแต่เดิมของปรากฏการณ์เมืองโตเดี่ยวของมหานคร
กรุงเทพก็ยังคงอยู่ ในขณะที่เมืองหลักในภูมิภาคก็ยังคงเติบโตต่อไป ในขณะเดียวกัน พื้นที่เมืองก็ได้ขยาย
ออกไปเกินกว่าขอบเขตการปกครอง จึงจ าเป็นต้องมีการวางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเมืองและพื้นที่เมืองขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้สะท้อนแนวโน้มดังกล่าว  

อีกงานหนึ่งในลักษณะคล้ายกันคืองานวิจัยของกาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ (2562) ก็ได้ศึกษาการ
กระจายตัวของเมืองในประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ 4 ประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่
ผู้วิจัยได้เสนอไว้ในรายงานฉบับดังกล่าวคือ ต้องขยายขอบเขตนิยามของค าว่าเมืองให้ครอบคลุมมากกว่ามิติ

 
4 กาญจนา และคณะ (2562) 
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ด้านพื้นที่กายภาพ แต่รวมไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตเมือง งานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของพื้นที ่รอยต่อระหว่างเมืองกับชนบท อีกประเด็นหนึ่งที ่ผู ้ว ิจัยยกเป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายคือ แม้ว่า
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเป็นเอกนครหรือเมืองโตเดี่ยวของประเทศไทย แต่ระบบการบริหารจัด
การเมืองที่ดีสามารถท าให้ระบบเมืองที่การกระจายตัวไม่ดี และเมืองที่มีความหนาแน่นสูงสามารถกลายเป็น
เมืองที่น่าอยู่ได้    

อนึ่ง ปัญหาเอกนครเป็นประเด็นหนึ่งที่นักวิจัยและนักนโยบายในประเทศไทยได้พูดถึงมามากและมา
นานหลายทศวรรษแล้ว ปรากฏการณ์เอกนครในที่นี้หมายถึงปรากฏการณ์ที่เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมีขนาด
และความส าคัญมากกว่าเมืองรองในล าดับศักดิ์ถัดมาหลายเท่า ทั้งในด้านจ านวนประชากรและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสังคม  ตามแนวคิดนี้ งานวิจัยกลุ่มหนึ่งในอดีตระบุว่า ปัญหาเอกนครเป็นต้นเหตุของปัญหาความ
แออัดในเมืองใหญ่และปัญหาอื่นๆ ตามมา ทั้งปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาการว่างงานในเมือง ด้วยเหตุนี้ 
นักวิชาการทั้งไทยและเทศ รวมถึงรัฐบาลไทยและต่างประเทศหลายแห่งจึงได้พยายามวางแผนและผังพื้นที่
ระดับเมืองและภาค เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการย้ายถิ่นและปัญหาเอกนคร ตัวอย่างหนึ่งคือข้อเสนอให้
พัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา5 จนกลายเป็นนโยบายพัฒนา
เมืองหลักในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3-4   

แต่ในทางกลับกัน งานวิจัยอีกกลุ่มกลับมองว่า การกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองใหญ่
เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และยังเป็นบ่อเกิดของ
นวัตกรรมจ านวนมาก ความประหยัดที่เกิดจากการกระจุกตัว (agglomeration economies) เกิดจากการที่
กิจกรรมที่คล้ายกันมากระจุกตัวอยู่ใกล้กันจนเกิดความประหยัดจากที่ตั้ง ( localization economies) พร้อม
กันนี ้ ความหลากหลายของกิจกรรมในเมืองก็สร้างความประหยัดจากความเป็นเมือง (urbanization 
economies) ที่ยิ่งท าให้เมืองมีแรงดึงดูดผู้คนจากพื้นที่อื่นๆ มากยิ่งขึ้น  ตามความคิดแนวนี้ ปรากฏการณ์เอก
นครที่เกิดจากการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจจึงเป็นไปตามกลไกตลาด และควรสนับสนุนต่อไป  ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ 
ที่ตามมาก็เป็นอุปสรรคและปัจจัยที่ควรได้รับการจัดการแก้ไขและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป   

กระนั้นก็ตาม ความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ก็ยังถือเป็นปัญหาส าคัญด้านการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย งานวิจัยหลายชิ้นจึงมักมีข้อสรุปว่า ควรมีการจัดระบบและล าดับศักดิ์ของเมืองตามขนาดที่
เหมาะสม ดังผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความเป็นเมืองกับนัยทางเศรษฐกิจในมิติของการเติบโตและการกระจาย
รายได้ โดยอริสา จันทรบุญทา และจิรัฐ เจนพึ่งพร (2018) 

ในขณะที่กรุงเทพมหานครยังคงความเป็นเอกนครของประเทศไทยมาหลายทศวรรษ และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏการณ์หนึ่งที่ส าคัญในกระบวนการเป็นเมืองของประเทศไทยใน
ปัจจุบันที่เริ่มเห็นเกิดขึ้นทั่วไปแล้ว คือปัญหาการหดตัวของเมืองขนาดรองและขนาดเล็กจ านวนมากมีขนาด

 
5 เช่น อัน (2529) 
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เล็กลงเรื่อย ๆ ทั้งในด้านประชากรและด้านเศรษฐกิจ  จากที่ได้กล่าวเกริ่นมาในบทน า งานวิจัย “คนเมือง
ภูมิภาค 4.0” ในครั้งนี้มีสมมติฐานเบื้องต้นว่า การเติบโตและการหดตัวของเมืองน่าจะมีความสัมพันธ์และมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนเมืองในแต่ละแห่ง  ในเมืองที่ยังคงเติบโตและเติบโตอย่างรวดเร็ว ความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านต่าง ๆ น่าจะเอื้อต่อการใช้ชีวิตในรูปแบบหนึ่ง ในขณะที่เมืองที่
ประสบกับการหดตัวด้านเศรษฐกิจ ก็น่าจะมีรูปแบบและวิถีการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งด้วยข้อจ ากัดด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการต่าง ๆ   

ในประเด็นการหดตัวของเมืองนี้ ได้มีการศึกษาเชิงประจักษ์มาพอสมควรแล้วในต่างประเทศ ทั้งใน
สหรัฐอเมริกา6 ในยุโรป7 ในญี่ปุ่น8 และการเปรียบเทียบกรณีศึกษาระหว่างประเทศ9 แต่ในประเทศไทยยังไม่มี
การศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองนั้น  จึงนับเป็น
ช่องว่างความรู้ที่มีนัยส าคัญในเชิงนโยบายสาธารณะ 

2.1.2 การแบ่งพื้นที่เมืองกับชนบท 

แนวคิดแต่ไหนแต่ไรของการวางนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทยตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์เชิง
ทวินิยมที่แบ่งเมืองกับชนบทออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งในเชิงกายภาพของการตั้งถิ่นฐานและในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมของผู้คนในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายและไหลเวียนของผู้คน สิ่งของและ
ข้อมูลข่าวสารได้ท าให้ความเป็นเมืองขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ที่เคยเป็นชนบท ท าให้การแบ่งพื้นที่และผู้คนออก
จากกันอย่างชัดเจนเป็นแบบเมืองและแบบชนบทอาจไม่เหมาะสมอีกต่อไป ทั้งจากมุมมองในด้านวิชาการและ
ด้านนโยบายสาธารณะ 

การแบ่งพ้ืนที่และคนออกเป็นประเภทเมืองหรือชนบทจะถูกต้อง เหมาะสมและเป็นประโยชนก็ต่อเมื่อ
พ้ืนที่หรือประชากรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีความเหมือนหรือคล้ายกัน และมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากพ้ืนที่
หรือกลุ่มคนในประเภทอื่น ๆ  ปัจจัยหลายประการในปัจจุบันอาจท าให้ข้อสมมติดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้แล้ว
ในปัจจุบัน 

ในประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจแล้ว ผู้คนจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทสามารถเข้าถึงบริการ
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น จนในบางมิติอาจไม่มีความแตกต่างกัน
มากระหว่างพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชนบท ปรากฏการณ์ก็เริ่มเห็นมากขึ้นในประเทศไทย ยิ่งในประเทศที่ระดับ
ความเป็นเมืองอยู่ในระดับที่สูงมากอยู่แล้วนั้น ความแตกต่างของพื้นที่การตั้งถิ่นฐานที่ชัดเจนมักเป็นความ
แตกต่างระหว่างเมืองเติบโตที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายเศรษฐกิจระดับโลกกับเมืองถดถอยที่ฐานเศรษฐกิจ

 
6 Weaver et al. (2017) 
7 Neill & Schlappa (Eds). (2016) 
8 Yamamoto. (2019) 
9 Pallagst e t al. (2014) 
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เดิมในยุคอุตสาหกรรมได้ตกต ่าลงไป ในประเทศเหล่านี้ การแบ่งกลุ่มพ้ืนที่การตั้งถิ่นฐานจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
และให้ความส าคัญกับมิติอ่ืน ๆ มากยิ่งข้ึน 

ในขณะเดียวกัน แม้กระท่ังในเมืองเดียวกันก็มีความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ในมิติต่างๆ ทั้งในด้านการ
เข้าถึงบริการพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ไปจนถึงคุณลักษณะของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ รูปแบบ
กายภาพ การบริโภคและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนแออัดในเมืองแตกต่างอย่างมากจากผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านจัดสรรชานเมือง 

ปรากฏการณ์เหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย ผลงานวิจัยในปีที่ 1 ของโครงการวิจัย “คนเมือง 
4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ชีวิตเมืองได้ขยายออกไปกว้างกว่าขอบเขตของ
เมืองที่ก าหนดโดยหน่วยงานของรัฐ ในขณะเดียวกัน ผู้คนที่ดูเหมือนจะตั้งถิ ่นฐานของในพื้นที่ชนบทก็ได้
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปมากจนกระทั่งมีรูปแบบการบริโภคเหมือนกับคนเมือง ในขณะที่รูปแบบการผลิตก็
เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกัน ข้อค้นพบดังกล่าวยืนยันข้อค้นพบของงานวิจัยก่อนหน้านี้หลายงาน ทั้งในมุมมอง
ของการขยายตัวของความเป็นเมืองไปยังชนบท (เช่น กาญจนา และคณะ , 2562) และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ชนบทและคนชนบท (เช่น จามะรี , 2560)10  

2.1.3 ความเป็นกึ่งเมือง (peri-urbanity)  

การเปลี่ยนแปลงของเมืองในช่วงประมาณ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศไทยมีรูปแบบพิเศษหนึ่งที่
แตกต่างจากกระบวนการเป็นเมืองช่วงแรกเมื่อ 40-50 ปีก่อน ซึ่งเป็นรูปแบบของการเพิ่มความหนาแน่นใน
พื้นที่กลางเมืองจากการย้ายถิ่นเข้าเมืองจากพื้นที่ชนบท รวมถึงรูปแบบในช่วงต่อมาคือการขยายตัวพื้นที่เมือง
ไปยังชานเมือง (suburbanization) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่นี้เรียกกว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
แบบกึ่งเมือง (peri-urbanization) ซึ่งเกิดขึ้นในรูปแบบผสมปนเปกันอย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ
ระหว่างภูมิทัศน์กายภาพแบบเมืองกับแบบชนบท  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานเป็นแบบกึ่งเมืองไม่ได้มีเพียงมิติด้านกายภาพเท่านั้น 
แต่ครอบคลุมไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเช่นกัน การที่คนชั้นกลางย้ายถิ่นไปอยู่อาศัยและใช้ชีวิตในพื้นที่
นอกเมืองท่ามกลางพ้ืนที่ชนบทแต่เดิมท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในพ้ืนที่เหล่านี้ คนชั้นกลางไม่เพียงย้าย
ที่อยู่อาศัยจากพื้นที่ในเมืองออกไปอยู่พื้นที่กึ่งเมือง แต่มาพร้อมกับวิถีชีวิตและค่านิยมแบบเมือง อีกทั้งยังมี
ความคาดหวังที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภูมิทัศน์ ปฏิสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจสังคม และการบริหารจัดการพื้นที่  ซึ่ง 
แตกต่างจากคนท้องถิ่นดั้งเดิมที่เติบโตมากับความเป็นชนบทในพ้ืนที่นั้น    

การศึกษาพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเมืองกับชนบทไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ทีเดียวนัก ในยุคทศวรรษ 1990 Terry 
McGee  นักภูมิศาสตร์เมืองชาวแคนาดาได้เสนอแนวคิดพื้นที่แบบเดซาโกตา (desakota) ซึ่งเป็นค าที่สร้าง

 
10 จามะรี (2560) 
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ขึ้นมาจากการผสมค าในภาษาอินโดนีเซียสองค าคือ desa (หมู่บ้าน) และ kota (เมือง) ค าว่าเดซาโกตานี้ใช้ใน
การระบุถึงพ้ืนที่รอบเมืองใหญ่ที่มีการใช้ที่ดินและการตั้งถิ่นฐานแบบเมืองกับแบบการเกษตรตั้งอยู่ร่วมกันและ
ปะปนกันอย่างแทบแยกไม่ออก อีกทั้งยังมีโครงสร้างทางสังคมหลายรูปแบบผสมปนเปกันในพื้นที่เดียวกัน 11 
นักวิจัยจ านวนมากได้ประยุกต์ใช้แนวคิดเดซาโกตานี้ในการวิเคราะห์พื้นที่ขอบเมืองหรือรอยต่อระหว่างเมือง
กับชนบทในหลายประเทศท่ัวโลก  

งานวิจัยช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 มุ่งการวิเคราะห์ไปที่พื้นที่เดซาโกตาหรือชานเมืองรอบมหา
นคร เช่น มหานครจาการ์ต้า และมหานครกรุงเทพ (Greenburg 1997)12 งานวิจัยในช่วงต่อมาแสดงให้เห็นว่า 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนในเมืองหลักในภูมิภาคของประเทศไทยเช่นกัน ในงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
เมืองที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น Glassmand and Sneddon 
(2003) พบว่า พื้นที่ขอบเมืองในเมืองหลักเหล่านี้มีการพัฒนาที่ดินส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย
ส าหรับคนชั้นกลาง และห้างสรรพสินค้า13 การเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่ก่ึงเมืองในเมืองหลักของประเทศไทยคาด
ว่ามีสาเหตุหลักเหมือนกับในกรณีของมหานครกรุงเทพ คือ ความต้องการแปลงที่ดินขนาดใหญ่ส าหรับโรงงาน
และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ราคาที่ดินที่ต ่ากว่าพื้นที่เมืองเดิม และกฎหมายการควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่เริ่มเข้มงวดมากขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรม 

งานวิจัยในยุคต่อมาได้ขยายความของรอยต่อของเมืองกับชนบทที่กว้างกว่าการเปลี่ยนผ่านในมิติพ้ืนที่
กายภาพ ตามแนวคิดของ Phil Hirsch (2009) พื้นที่กึ่งเมืองเป็นพื้นที่เปลี่ยนผ่าน (transitional space) ที่
เป็นพรมแดน (frontier) ระหว่างเมืองกับชนบท แต่มีความหมายที่กว้างกว่าแนวคิดชานเมือง (suburbs) ใน
เมืองในประเทศตะวันตก และแนวคิดเดซาโกตา (desakota) ที่นักภูมิศาสตร์เมืองมักใช้ในการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่บริเวณรอยต่อระหว่างเมืองกับชนบทในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพและมหานครหลายแห่งใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่กึ่งเมืองตามความคิดของ Hirsch เป็นพื้นที่ที่สภาวะกึ่งเมืองกึ่งชนบทเกิดขึ้นใน
มิติของวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของผู้คน ซึ่งไม่จ ากัดอยู่เพียงในพื้นที่ชานเมืองของเมืองใหญ่14 

จากการขยายความหมายของพื้นที่กึ่งเมืองให้กว้างขึ้น อาจอนุมานต่อได้ว่า พรมแดนของความเป็น
เมืองไม่ได้หยุดอยู่ที่พื้นที่กึ่งเมืองเท่านั้น สิ่งบ่งชี้และปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความเป็นเมือง ( urbanity) ได้
กระจายเข้าไปยังพื้นที่ชนบทของไทยมากระยะหนึ่งแล้ว ในการวิเคราะห์ Jonathan Rigg ในปี 1998 พบว่า 
พฤติกรรม ค่านิยม คุณค่าและความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเมืองได้ซึมแผ่เข้าไปในหมู่บ้านชนบทมาได้ระยะหนึ่ง

 
11 McGee (1991) 
12 Greenberg (1997) 
13 Glassman & Snedd on (2003) 
14 Hirsch, P (2009) 
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แล้ว15 ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ท าให้การแบ่งพื้นที่และผู้คนออกเป็นกลุ่มๆ แบบเมืองและชนบทตามกระบวน
ทัศน์เดิมไม่น่าจะใช้ได้อีกต่อไป ตามความหมายนี้ ค าว่า สภาวะกึ่งเมือง (peri-urbanity) จึงไม่ได้จ ากัดอยู่ในใน
พื้นที่ชานเมืองหรือขอบเมืองของเมืองใหญ่ แต่ครอบคลุมถึงรูปแบบผสมผสาน (hybridity) ของความทันสมัย 
(modernity) ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในยุคปัจจุบัน 

อีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันคือรูปแบบการถือครองที่ดินในพื้นที่กึ่งเมืองที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 
ขนาดที่ดินส าหรับการท านาในพ้ืนที่ราบของเชียงใหม่มักมีขนาดเล็ก และพ้ืนที่ท ากินต่อครัวเรือนมีขนาดเล็กลง
ไปเรื่อย ๆ จากการแบ่งแปลงเพ่ือยกให้เป็นมรดกส าหรับลูกหลาน ส่วนแปลงที่นาขนาดใหญ่ก็มักมีเจ้าของเป็น
คนนอกชุมชนหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่รอวันพัฒนาที่ดินดังกล่าวส าหรับโครงการที่อยู่อาศัยหรือ
พาณิชยกรรมในอนาคต ชาวบ้านที่เคยเป็นเกษตรกรจ านวนมากได้ขายที่นาของตนเองให้กับคนชั้นกลางหรือ
นักพัฒนาที่ดิน และเปลี่ยนวิถีอาชีพเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ พร้อมเปลี่ยนวิถีการ
ด ารงชีวิตและรูปแบบการบริโภคเป็นแบบเมืองมากขึ้น   

งานวิจัยในช่วงต่อมาได้เริ่มใช้แนวคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์พื้นที่กึ่งเมืองของประเทศไทย งานวิจัย
เชิงชาติพันธุ์วรรณนาโดย Tubtim (2012) ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในพื้นที่กึ่งเมืองของเชียงใหม่ 
และค้นพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงชนชั้น (class relations) เกิดขึ ้นในรูปแบบใหม่ระหว่างคนชั้นกลางกับ
ชาวบ้าน (villagers) ที่อยู่มาแต่เดิม ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานของวัฒนธรรมมากกว่าการผลิต 
ปัจจัยการเปลี่ยนส่วนหนึ่งเกิดจากวิถีการผลิตของชาวบ้านในพ้ืนที่กึ่งเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมเป็น
รูปแบบการผลิตการเกษตรแบบเข้มข้น (productivist) เป็นแบบหลังการผลิตเข้มข้น (post-productivist) ที่
ลดความส าคัญของการเกษตรเชิงปริมาณ ในขณะที่คนชั้นกลางและคนต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน
จัดสรรหรือสร้างบ้านเองในพื้นที่ศึกษา ก็มีวิถีการบริโภคแบบคนเมืองและถวิลหาสภาพแวดล้อมที่มีความเป็น
ธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงของขนาดแปลงที่ดินและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงโครงสร้างทางสังคมใน
พื้นที่กึ่งเมืองในรูปแบบดังกล่าว มีนัยส าคัญอย่างยิ่งในเชิงนโยบายสาธารณะ และเป็นหัวข้อส าหรับการวิจัยที่
น่าสนใจและควรวิเคราะห์ต่อไป 

2.1.4 วิถีชีวิตเมือง 

นอกเหนือจากการนิยามความเป็นเมืองด้วยเกณฑ์ด้านจ านวนและความหนาแน่นประชากร และ
เกณฑ์ด้านพ้ืนที่ปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว ความเป็นเมืองยังสามารถวัดได้ด้วยพฤติกรรมและวิถี
ของการด ารงชีวิตของผู้คน ซึ่งอาจอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองหรือไม่ก็ได้ นิยามนี้ย้อนกลับไปที่งานเขียนระดับ
คลาสสิกของ Louis Wirth  ในปี 1938 ที่ชื ่อว่า Urbanism as a way of life ในบทความดังกล่าว Wirth 

 
15 Rigg  (1998) 
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เสนอว่า ในสังคมทันสมัย (modern society) วิถีชีวิตแบบเมือง (urbanism) เป็นวิถีการด ารงชีวิตที่แพร่หลาย
มากที่สุด โดยมีสาเหตุส าคัญคือขนาดและความหนาแน่นของผู้คนและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน  

ตามแนวคิดของ Wirth ด้วยขนาดเมืองที่ใหญ่กว่าการตั้งถิ่นฐานแบบเดิม ผู้คนในเมืองไม่สามารถรู้จัก
กันหมดได้ ความสัมพันธ์ระหว่างคนจึงได้เปลี่ยนไปจากแบบปฐมภูมิ  (primary relationships) คือรู้จักกัน
โดยตรง กลายเป็นแบบทุติยภูมิ (secondary relationships) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในเมืองจึงไม่ได้เป็นแบบ
ปัจเจก แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนฐานของบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน คนเมืองจึงไม่ได้พัฒนาความผูกพัน
ระดับส่วนตัวกับคนอื่น ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับพื้นผิว ฉาบฉวยและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ วิถีชีวิต
แบบเมืองก็มักเน้นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน ความหนาแน่นของการ
อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในเมือง ประกอบกับความหลากหลายของผู้คนในเมือง ยิ่งท าให้คนเมื องยิ่งพยายาม
เลือกอาศัยและใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเหมือนกัน ท าให้เกิด “โมเสกของโลกทางสังคม (mosaic of 
social worlds)” ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเมือง รูปแบบสังคมดังกล่าวท าให้การก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างกลุ่มเป็นไป
ได้ยาก และโครงสร้างทางสังคมที่หลากหลายและซับซ้อนยิ่งท าให้วิถีชีวิตเมืองแบ่งแยก (segmentation) 
ออกไปอีก 

หากยึดตามแนวคิดดังกล่าว คนเมืองไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือเทศบาลตาม
นิยามของทางการดังที่ใช้กันอยู่ แต่หมายถึงคนที่มีวิถีชีวิตแบบเมือง กล่าวคือ มีกิจกรรมในการด ารงชีวิตที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เดินทางเคลื่อนย้ายไปมาอยู่ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มาก
หน้าหลายตา หลายเชื้อชาติ หลายค่านิยมและความเชื่อ แม้อาจเป็นปฏิสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราว ฉาบฉวย 
และมักไม่รู้ชื่อรู้ตัวตน อีกท้ังแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกสูง และมีบทบาทหน้าที่เฉพาะทางของแต่ละคน16    

นักสังคมวิทยาเมืองและนักมานุษยวิทยาเมืองจ านวนหนึ่งได้วิพากษ์แนวคิดของ Wirth และนักคิด
แนวน ิย ัต ิน ิยมแบบ Wirth (determinism)  หนึ ่งในกล ุ ่มทฤษฎ ีน ี ้ค ือกล ุ ่มทฤษฎ ีเช ิงองค ์ประกอบ 
(Compositional theory of urbanism) ซึ่งมองว่า คุณลักษณะเฉพาะของความเป็นเมืองและความแตกต่าง
ระหว่างเมืองกับชนบทเกิดขึ้นจากคุณลักษณะทางสังคมของคนเมือง เช่น ชนชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และวัย 
ความหนาแน่นและความหลากหลายของผู้คนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองที่ก าหนดสิ่งแวดล้อมเมืองนั้น ไม่ได้
มีผลกระทบต่อวิถีของความสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองกันเอง หรือท าให้คนเมืองบางคนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
หรือผิดแผกไปจากธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม กล่าวคือ ชีวิตเมืองไม่ได้มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้คนในเมือง 

แนวคิดในกลุ่มนี้มองต่างจากกลุ่มแนวคิดของ Wirth ตรงที่ว่า แม้ในพ้ืนที่เมืองที่มีขนาดใหญ่ ความ
หนาแน่นสูงและมีความหลากหลาย ผู้คนในพื้นที่เมืองนั้นก็ยังสามารถค้นหาโลกทางสังคม ( social worlds) 

 
16 นิยามดังกล่าวได้มาจากการผสมผสานแนวคดิเกี่ยวกับชีวิตเมืองที่เสนอโดย Louis Wirth (1938) และ Georg Simmel 

(1903) 
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ของตนเองได้ที่จะช่วยปกป้องตนเองจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเมือง17 ตามความคิดนี้ ผู้คนในเมืองสามารถ
สร้างความเป็นชุมชนของตนเองได้ภายในย่าน (neighborhoods) ของตนเอง ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในมหานคร
หรือในเมืองเล็ก โดยการสร้างและรักษาเครือข่ายส่วนตัวที่ช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในด้านสังคมและจิตใจ ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดแรงจูงใจและประโยชน์จากมีพฤติกรรมที่เหมือนหรือสอดคล้องกันในชุมชนนั้น 
ความสัมพันธ์ทีใ่กล้ชิดกันของคนในเครือข่ายนี้อาจเกิดจากความเป็นเครือญาติ เชื้อชาติ สัญชาติ อาชีพ วิถีชีวิต
หรือการอยู ่ในย่านเดียวกันก็ได้ ตามแนวคิดนี้ พลวัตพื ้นฐานของกลุ ่ม รวมถึงขอบเขตและคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนเมืองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในเมือง 

งานศึกษาที ่มีพื ้นฐานความคิดแนวนี ้มีอยู ่พอสมควร เช่น งานศึกษาชาวบ้านในเมือง (urban 
villagers) ของ Herbert Gans (1962)18 ซึ่งแสดงให้เห็นภาพของการรวมกลุ่มทางสังคมที่มีเหนียวแน่นและ
เป็นระบบในของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองบอสตัน ในขณะที่งานวิจัยอีกหลายงานก็แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ
เครือข่ายของเครือญาติ เพื่อนฝูงและพวกพ้อง รวมถึงคนในย่านเดียวกันที่ท าให้คนเมืองไม่รู้สึกเหงาหรือโดด
เดี่ยว19 

งานวิจัยของ Suzanne Keller (1968) ก็แสดงถึงความเป็นเพื่อนบ้านในเมือง (urban neighboring) 
ว่ามีอยู่จริง แต่ความเข้มแข็งของความเป็นเพื่อนบ้านขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่อยู่ในย่านนั้น อาทิ ชนชั้นทาง
สังคมและโครงสร้างครอบครัว ตามแนวคิดของ Keller ความเป็นย่านในเมืองมีทั้งองค์ประกอบด้านกายภาพ
และด้านสังคม นักออกแบบและวางผังเมืองมักให้ความส าคัญกับมิติทางกายภาพ ในขณะที่นักสังคมวิทยามัก
ให้ความส าคัญกับมิติทางสังคม  ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากงานเขียนของ Keller ฉบับดังกล่าวคือ ความเป็น
ย่านจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดประโยชน์ถ้าองค์ประกอบในย่านนั้นมีความหลากหลายมากเกินไป  

งานวิจัยในส านักคิดนี้ได้พัฒนาเรื่อยมา จนกระท่ังในยุคหลังได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดและวิธีการวัด
ในเชิงปริมาณในการประเมินรูปแบบ ขอบเขต ขนาดและประโยชน์ของเครือข่ายสังคมของคนเมืองกลุ่มต่าง ๆ 
และในบริบทที่แตกต่างกันของเมือง อาทิ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (social network analysis) เป็นต้น  

อนึ่ง แนวคิดในกลุ่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่า ในภาพกว้างมีความแตกต่างกันระหว่างพฤติกรรมของคนเมือง
กับคนในพื้นที่อื่น ทั้งคนชานเมืองและคนชนบท แต่นักทฤษฎีในกลุ่มนี้เชื่อว่า สาเหตุหลักของความแตกต่างที่
เกิดขึ้นนั้นมาจากองค์ประกอบของประเภทของผู้คนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ มากกว่าเป็นผลมาจากรูปแบบและ
ระดับความเป็นเมือง (urbanism) ในตัวเอง กล่าวคือ คุณลักษณะของแต่ละคนจะเป็นปัจจัยหลักที่ก าหนด
พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนเหล่านี้ อาทิ สถานะทางสังคม ชนชั้น อายุ วงจรชีวิต เชื้อชาติและชาติพันธุ์  การ

 
17 เช่น Gans  (1962b) 
18 Gans (1962a) 
19 งานแนวนี้มีอยู่จ านวนมากท้ังในต่างประเทศ เช่น Suttles  (1968); Howell  (1973); Fischer et al. (1977) ส่วนใน

ประเทศไทย งานศึกษาชุมชนเมืองจากมุมมองสังคมวิทยาเมืองและมานุษยวิทยาเมืองก็ให้ความส าคญักับประเด็นนี้มากข้ึน   
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ที่เมืองเป็นแหล่งรวมของคนที่มีอุปนิสัยแบบหนึ่งจ านวนมากก็ท าให้เมืองมีกิจกรรมและองค์ประกอบที่ แปลก
ใหม่และผิดแผกไปจากเดิมมากข้ึน พร้อมกันนี้ เมืองก็มีพลังดึงดูดคนที่มีนิสัย ความต้องการและความพึงพอใจ
ที่แตกต่างจากขนบธรรมเนียมและรูปแบบการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมให้มากระจุกตัวกัน จึงท าให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างพื้นที ่เมือง ชานเมืองและชนบท ตามความคิดนี ้ ถ้าตัดปัจจัยด้านประชากรและคุณลักษณะของ
ประชากรไปแล้ว ความแตกต่างระหว่างเมืองกับพื้นท่ีที่ไม่ใช่เมืองก็จะหายไปโดยปริยาย 

ตามแนวคิดนี้ คุณลักษณะประชากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดบทบาท โอกาส และพฤติกรรมของ
คนที่อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละพื้นที่ นัยเชิงนโยบายที่เกิดจากแนวคิดนี้คือ นโยบายสาธารณะควรมุ่งไปที่
การจัดการกับโครงสร้างและปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่ก าหนดบทบาท โอกาสและความ
คาดหวังของคนแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีผลต่อจ านวนและประเภท
ของงานที่มีอยู่ในแต่ละย่านและแต่ละเมือง ซึ่งย่อมมีผลต่อประเภทของแรงงานและผู้อยู่อาศัยและใช้ชีวิตใน
พื้นที่นั้น ในลักษณะคล้ายกัน นโยบายที่ดินและที่อยู่อาศัยย่อมมีผลต่อขนาด รูปแบบและราคาของบ้านในแต่
ละย่าน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดกลุ่มคนที่สามารถย้ายเข้ามาอยู่ในย่านนั้นได้ ในขณะเดียวกัน นโยบายเศรษฐกิจใน
ระดับชาติก็มีผลต่อแนวทางการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ในเมืองแต่ละแห่ง ซึ่งก าหนดประเภทธุรกิจและแรงงานที่
จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับย่าน จึงต้องเข้าใจปัจจัยในเชิงระบบและในระดับมหภาค
ด้วย 

งานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตเมืองที่ให้ความสนใจกับคุณลักษณะประชากรและเครือข่ายทางสังคมเริ่มมี
มากขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่ผลงานบุกเบิกของ อคิน รพีพัฒน์ (2523) เกี่ยวกับชีวิตและวิวัฒนาการของ
ความเป็นอยู่ของผู้คนและเครือข่ายในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร มาจนถึงผลงานที่ประมวลความคิด
ของอคินอีกใน 30 ปีให้หลัง (อคิน รพีพัฒน์, 2553) รวมไปถึงงานส ารวจเชิงมานุษยวิทยาของ Rudiger Korff 
(1984) ที่แสดงถึงบทบาทของสลัมในเครือข่ายการผลิตของเมือง 

งานวิจัยในยุคหลังเริ่มให้ความสนใจกับวิถีชีวิตและพื้นที่เมืองมากขึ้น แสดงถึงวิวัฒนาการของแนวคิด
ที่พยายามเชื่อมองค์ประกอบในระดับชุมชนกับพื้นที่ภายภาพของเมือง ดังที่ปรากฏในหนังสือรวมบทความที่
เพ่ิงตีพิมพ์ในปี 2564 ชื่อ “ส ารวจพื้นที่ทางสังคม อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน ” บทความในหนังสือ
เล่มนี้ครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ทางสังคมกับกลุ่มคนที่มีลักษณะเฉพาะในเมืองในประเทศ
ไทย เช่น พ้ืนที่ทางสังคมของชุมชนละแวกบ้านในเขตก าแพงเมืองเชียงใหม่  

ภายใต้กรอบความคิดว่าด้วยวิถีชีวิตของเมืองที่สัมพันธ์(หรือไม่สัมพันธ์)กับสิ่งแวดล้อมเมือง งานวิจัยนี้
จะพิสูจน์ด้วยข้อมูลเชิงปริมาณว่า วิถีชีวิตของคนเมืองในเมืองหลวงและเมืองหลักของประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์หรือไม่และอย่างไรกับคุณลักษณะทางกายภาพของเมืองในสองระดับ คือในระดับละแวกบ้าน
หรือย่านและในระดับโครงสร้างของเมือง 
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2.1.5 กลุ่มที่ 2: เทคโนโลยีกับสังคม 

แนวคิดและทฤษฎีกลุ่มที่สองส าหรับการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มทฤษฎี
เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับสังคม (technology and society) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมืองอันเนื่องมาจากการพัฒนาและแพร่หลายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ทฤษฎีในกลุ่ม
นี้บางส่วนครอบคลุมไปถึงทฤษฎีเกี่ยวกับมานุษยวิทยาเมือง (urban anthropology) มานุษยวิทยาดิจิทัล 
(Digital Anthropology) และทฤษฎีสังคมเมือง (urban social theory) ทฤษฎีเหล่านี้ช่วยเสริมมุมมองด้าน
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ในบริบทเมืองและในยุคดิจิทัล 

ส าหรับในงานวิจัยครั้งนี้ เทคโนโลยีหลักที่คาดว่าได้ท าให้พฤติกรรมชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไปอย่างมาก
คือเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งทั้งเปิดโอกาสใหม่ในการด ารงชีวิตของคนเมือง ไปพร้อมกับสร้างความท้าทายในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน กลุ่มทฤษฎีและงานวิจัยที่เป็นพื้นฐานของงานวิจัยนี้จึงเป็นกลุ่ม
งานวิจัยที่วิเคราะห์บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการใช้ชีวิตของคนเมือง  

ในระดับโลก งานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อชีวิตและสังคมมนุษย์มี
ค่อนข้างมาก และงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อเมืองก็มีอยู่มากเช่นกันในหลากหลาย
สาขา ส าหรับในเรื่องเมือง แนวคิดหลักที่ได้รับความนิยมมีอยู่หลายประการ หลายแนวคิดมีเนื้อห าสาระที่
คล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนัก อาทิ เมืองดิจิทัล (digital city, digitalville) เมืองสารสนเทศ 
(information city, telicity, teletopia) เมืองเครือข่าย (networked city, wired city, Ubiquitous city) 
เมืองอิเลกโทรนิกส์ (electronic city)  เมืองฐานความรู้ (knowledge-based city) และเมืองฉลาดหรือเมือง
อัจฉริยะ (smart city, intelligent city)   

แนวคิดและทฤษฎีที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ (space) เวลา (time) กับเทคโนโลยีมีอยู่มาก
เกินกว่าที่จะทบทวนได้ครบถ้วนในงานวิจัยนี้ ในที่นี้ ผู้วิจัยจึงขอยกประเด็นส าคัญที่คิดว่าน่าจะใช้เป็นกรอบ
แนวคิดของงานวิจัยนี้ได้ดี คือแนวคิด “พื้นที่ของถิ่นที่” (space of places) และ “พื้นที่ของกระแส” (space 
of flows) ของ Manuel Castells ในหน ังส ือช ื ่อ The Informational City: Information Technology, 
Economic Restructuring, and the Urban Regional Process20 พ้ืนที่ของถิ่นที่เป็นพ้ืนที่ที่มนุษย์ประกอบ
กิจกรรมและมีประสบการณ์โดยตรงจากกิจกรรมนั้น ในขณะที่พื้นที่ของกระแสคือพื้นที่ของการไหลเวียนของ
การลงทุน ข้อความของการสื่อสาร และการเดินทางของผู้คน 

ตามแนวคิดนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมีผลกระทบโดยตรงต่อการไหลเวียนของกระแสข้อมูล 
ซึ่งท าให้เกิดการจัดระเบียบพื้นที่ขึ ้นใหม่ (spatial arrangement) และเป็นพื้นที่ที ่เอื ้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ได้พร้อมกันหรืออย่างทันทีทันใด (real-time) แม้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่ติดกันและห่างไกล

 
20 Castells  (1989) 
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กันในเชิงกายภาพก็ตาม21 พื้นที่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก่อร่างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ การสื่อสารและการขนส่ง ตามแนวคิดนี้ ความส าคัญของพื้นที่จะไม่
หายไป อันเนื่องมาจากการเกิดเมืองระดับโลก (global city) ที่ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการขนส่งที่รวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่เป็นสิ่งสนับสนุนเชิงวัตถุ ( material 
support) ของกิจกรรมทางสังคมที่แบ่งใช้เวลาร่วมกัน (time-sharing social practices)  

ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและพื้นที่กายภาพของเมือง Castells เสนอแกน
ส าหรับการวิเคราะห์ 3 แกน ซึ่งแต่ละแกนมีขั้วตรงกันข้าม 2 ขั้ว ได้แก่ (1) บทบาท (function) ซึ่งมีตั้งแต่
ระดับท้องถิ ่นไปถึงระดับโลก โดยเมืองท าหน้าที่เป็นระบบสื่อสารที ่เชื ่อมต่อระหว่างท้องถิ่นกับโลก (2) 
ความหมาย (meaning) มีตั ้งแต่ระดับการท าให้เป็นปัจเจก ( individuation) ไปจนถึงความเป็นชุมชน 
(communalism) ซึ่งเป็นพื้นที่ประสานและปะทะสัมพันธ์กันระหว่างความเป็นปัจเจกกับความเป็นกลุ่มก้อน 
โดยมีอัตลักษณ์ร่วมกัน ในมิตินี้ เมืองท าหน้าที่เป็นเบ้าหลอมที่ผู้คนและกลุ่มคนจ านวนมากต้องอยู่ร่วมกันและ
ต่อรองอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ส่วนรวม และ (3) รูปทรง (form) มีตั้งแต่ระดับของพื้นที่ของถิ่นที่
ไปจนถึงพื้นที่ของกระแส โครงสร้างและพื้นที่กายภาพในเมืองมีการสร้างและการท าลายเกิดขึ้นไปพร้อมกัน
โดยพลังและตรรกะของพื้นที่ของถิ่นที่กับพื้นที่ของกระแส  ตามแนวคิดของ Castells สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
(built environment) ในโลกแห่งข้อมูลและดิจิทัลจะมีองค์ประกอบของอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนกิส์
และดิจิทัลในแทบทุกท่ี ดังนั้น เนื้อเมือง (urban fabric) ของการด ารงชีวิตจะมีมิติของพ้ืนที่ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น  

งานวิจัยอีกกลุ ่มหนึ่งได้วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารต่อ
โครงสร้างเมืองและพื้นที่เมือง ข้อโต้แย้งหลักในเรื่องนี้คือเทคโนโลยีได้ลดความส าคัญของการกระจุกตัวของ
กิจกรรมต่าง ๆ จนท าให้โครงสร้างเมืองกระจายตัวออกไปมาขึ้น หรือในทางกลับกัน เทคโนโลยีเหล่านี้ยิ่งท าให้
เกิดผลกระทบภายนอก (externalities) ในพื้นที่เมือง ซึ่งยิ่งดึงดูดให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองมากขึ้น 
ท าให้โครงสร้างเมืองยิ่งเป็นแบบกระจุกตัวยิ่งขึ้น งานวิจัยที่ผ่านมาได้ผลการวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดท้ังสองข้ัว22 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่งานเขียนของ Castells เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก็แพร่ขยายไปทั่วประเทศและทั่วโลก อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ก็
ได้พัฒนาไปมาก และเกิดการบรรจบของเทคโนโลยีพ้ืนฐานในหลายด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่จะไปสู่
ยุค 4.0 คือ ด้านชีวภาพ กายภาพและดิจิทัล ดังนั้น การท าความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีเหล่านี้ต่อ
พ้ืนที่เมืองและวิถีชีวิตของคนเมืองจึงอาจต้องปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ก็เป็นได้ 

อนึ่ง ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีงานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตดิจิทัลของคนไทยอยู่บ้าง เช่น ชุด
บทความเรื่อง “โลกดิจิทัล” ในวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)  

 
21 Castells (1989), p.146. 
22 Tranos  & Loannides (2021) 
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มีงานวิจัยที่วิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชนบทไทยโดยสานิตย์ หนูนิล  และกนกวรา 
พวงประยงค์ (2562) ซึ่งพบว่าการใช้เครื่องมือดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์มีผลอย่างมากต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในชนบท  นอกจากนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคต
ของชาวดิจิทัลไทย โดย จุลนี เทียนไทย และคณะ (2563)  อย่างไรก็ตาม เท่าท่ีทบทวนวรรณกรรมในประเทศ
ไทย ยังไม่มีงานวิจัยใดที่วิเคราะห์นัยเชิงพ้ืนที่ของวิถีชีวิตด้านดิจิทัล โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคน
เมืองในปัจจุบัน 

2.2 กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

จากการประมวลทฤษฎีทั้งสองกลุ่มเบื้องต้น กรอบแนวคิดเบื้องต้นของงานวิจัยนี้คือ กิจกรรมของมนุษย์มี
รูปแบบที่สามารถอธิบายได้ด้วยที่ตั้งและพ้ืนที่ เหตุผลส าคัญที่ผู้วิจัยเลือกใช้กรอบแนวคิดนี้คือ ผู้วิจัยต้องการ
แปลงข้อค้นพบของงานวิจัยเป็นนัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปด าเนินการได้
จริง โดยเฉพาะนโยบายด้านการวางแผนพัฒนาและออกแบบเมืองที่มุ่งจัดการด้านที่ตั้งและพ้ืนที่โดยตรง 

ส าหรับการวิเคราะห์นัยเชิงพื้นที่ของวิถีชีวิตในปัจจุบัน กรอบแนวคิดตั้งต้นของงานวิจัยนี้คือ  การใช้
ประโยชน์ที่ดินมีอิทธิพลต่อวิถีและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตทั้งในระดับเมืองและระดับย่าน  ปัจจัยด้านการใช้
ที่ดินที่ส าคัญ ได้แก่ การเข้าถึงในระดับเมืองและภูมิภาค ความหนาแน่นของการใช้ที่ดิน รูปแบบหรือส่วนผสม
การใช้ที่ดินแต่ละประเภท ความเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ การเชื่อมต่อของเครือข่ายการขนส่งเดินทางและถนน 
ระดับการเข้าถึงและการบริการด้านการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น (Litman , 2020)  

สมมติฐานตั้งต้นในส่วนนี้คือ ปัจจัยเชิงโครงสร้างของเมืองมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับปัจจัย
ระดับการตัดสินใจของครัวเรือนและปัจเจกบุคคล  ปัจจัยเชิงโครงสร้างของเมืองในที่นี้ ได้แก่ โครงสร้าง
ประชากร เศรษฐกิจ และกายภาพ (ที่ตั้ง ความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง ระดับความพร้อมของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ) ขนาดเมือง และการเติบโตของเมือง ส่วนปัจจัยระดับการตัดสินใจ
ของครัวเรือนและปัจเจกบุคคลที่จะวิเคราะห์ในงานนี้คือ พฤติกรรมด้านการอยู่อาศัย การท างาน การเดินทาง 
และการซื้อของ   

ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว สมมติฐานย่อยท่ีต้องการพิสูจน์มีดังต่อไปนี้ 

1. วิถีชีวิตในเมืองหลักไม่แตกต่างมากจากเมืองหลวง แต่แตกต่างจากเมืองเล็กและชุมชนชนบทอย่าง
ชัดเจน 

2. ต าแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นในระดับเมือง ยังคงมีผลต่อรูปแบบของ
วิถีชีวิตในภาพรวม โดยเฉพาะในด้านการท างานและการซื้อของ 

3. เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้ชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไป ทั้งในด้านรูปแบบของ
พฤติกรรมและในด้านที่ตั้งและพ้ืนที่ของพฤติกรรมในการใช้ชีวิต 
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4. การเข้าถึงทางดิจิทัลท าให้วิถีชีวิตของคนเมืองผูกติดกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระดับย่าน
น้อยลงในบางด้าน แต่ในบางด้าน องค์ประกอบเชิงพื้นที่ระดับย่านยังคงส าคัญอยู่ อีกนัยหนึ่งคือ 
คุณลักษณะทางกายภาพในระดับชุมชนและย่านยังคงมีนัยส าคัญกับวิถีชีวิตของคนเมืองในชุมชน
และย่านนั้น ๆ 

จากค าถามวิจัยและกรอบแนวคิดที ่ตั ้งไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลในงานนี้จะมุ ่งเน้นไปที่ปัจจัยเชิง
โครงสร้างในด้านประชากร เศรษฐกิจและกายภาพ จึงไม่ได้เน้นไปที่ปัจจัยทางสังคมที่น่าจะมีผลส าคัญต่อวิถี
ชีวิตคนเมือง  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะเสริมปัจจัยทางสังคมเพิ่มเติมด้วยข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามระดับ
ครัวเรือน (ตัวอย่างในภาคผนวก) รวมถึงการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยในพ้ืนที่ศึกษา 
เพ่ือให้ข้อค้นพบจากการส ารวจแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

2.3 กรอบแนวคิดส าหรับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

กรอบความคิดส่วนที่สองเป็นแนวคิดการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์  (strategic foresight) ซึ่งจะใช้ในการฉาย
ภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกของวิถีชีวิตเมืองในภูมิภาคและในภาพรวมของประเทศไทย กระบวนการ
และวิธีการวิจัยเป็นไปตามกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์  (Hines & Bishop , 2013) ซึ่งแบ่งได้ 8 
ขั้นตอน ดังนี้  

1) การก าหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) ตามขอบเขตการวิจัยที่ได้ระบุ
ไว้แล้วในข้อเสนอโครงการนี้ 

2) การกวาดสัญญาณ (horizon scanning) ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยขับ
เคลื่อนที่ท าให้เกิดการเติบโตหรือถดถอยของเมือง รวมถึงสัญญาณอ่อน และเหตุไม่คาดฝัน  

3) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) ซึ่งเป็นการพยากรณ์ภาพอนาคตตามแนวโน้ม
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นภาพอนาคตระยะสั้นและระยะกลาง  โดยจะประมวลมาจากภาพ
อนาคตในการใช้ชีวิตแต่ละด้านในชุดโครงการวิจัย “คนเมืองในภูมิภาค 4.0” 

4) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) ซึ่งเน้นการสร้างภาพอนาคตทางเลือก
ตามปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงที่ท าให้ภาพอนาคตไม่เป็นไปตามแนวโน้มหลักในปัจจุบัน โดยจะ
ประมวลมาจากภาพอนาคตในการใช้ชีวิตแต่ละด้านในชุดโครงการวิจัย “คนเมืองในภูมิภาค 4.0” 

5) การก าหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) ซึ่งก าหนดตามเกณฑ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและภาคีการพัฒนาเห็นว่าเหมาะสมส าหรับประเทศไทยและพ้ืนที่ศึกษา  

6) การวิเคราะห์ความหมายและนัย ( implications analysis) ซึ ่งวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายและ
ทางเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ 

7) การวางแผน (planning) เป็นการก าหนดแนวทางในการบรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค ์และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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ในส่วนของการฉายภาพทางเลือกในอนาคต ผู้วิจัยจะน าฉากทัศน์ที่ได้พัฒนาไปแล้วในงานวิจัย “คน
เมือง 4.0” ในปีที่ 1 มาเป็นฐานการวิเคราะห์เพิ่มเติม แผนภาพข้างล่างนี้แสดงภาพฉากทัศน์ของวิถีชีวิต
ทางเลือกในอนาคตของคนเมืองในประเทศไทยจากการคาดการณ์ในปีที่ 1 23 ผู้วิจัยจะสังเคราะห์ข้อมูลและ
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ชีวิตเมืองของคนในเมืองหลักในภูมิภาคในแผนงานเดียวกันมาปรับปรุงฉากทัศน์และ
ค าอธิบายฉากทัศน์ทั้ง 4 ภาพนี้ 

ภาพที่  1  ฉากทัศนชีวิตคนเมือง 

ที่มา:  อภิวัฒน์ และคณะ (2563)

 
23 รายละเอียดเกี่ยวกับฉากทัศน์นี้ อ่านเพิ่มเติมได้ใน อภิวัฒน์ และคณะ (2563).  
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บทท่ี 3 วิธีการวิจัย 

วิธีการวิจัยชีวิตเมืองในครั้งนี้จะใช้วิธีวิจัยแบบผสมระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแบ่งวิธีการวิจัย
ออกเป็นสองกลุ่มตามค าถามวิจัยแต่ละข้อ  วิธีการวิจัยชุดแรกมุ่งตอบชุดค าถามวิจัยเกี่ยวกับการจ าแนกกลุ่ม
เมือง ล าดับศักดิ์และประเภทพื้นที่ของเมือง และความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ รวมถึงการตอบค าถามวิจัยที่ว่า วิถี
ชีวิตเมืองมีความสัมพันธ์หรือไม่และอย่างไรกับสภาพกายภาพระดับย่านและระดับโครงสร้างของเมือง ส าหรับ
ค าถามกลุ่มนี้จะเน้นวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการหลักคือการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (spatial analysis) 
ด้วยเครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งใช้ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลวิถีชีวิตที่ได้จากการออกแบบสอบถามระดับครัวเรือน 

ส่วนค าถามเก่ียวกับอนาคตของวิถีชีวิตเมืองจะเน้นวิธีการเชิงคุณภาพ โดยเน้นข้อมูลจากการประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผลจากการวิเคราะห์เหล่านี้จะสังเคราะห์ต่อเป็นภาพ
อนาคตผ่านการสร้างความเป็นไปได้ด้วยการให้เหตุผลแบบหรณนัย (abductive reasonings) ซึ่งมุ่งหาข้อสรุป
ที่ง่ายและควรจะเป็นมากท่ีสุดจากการสังเกตการณ์ เพ่ือน าผลลัพธ์ไปวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายต่อไป 

รายละเอียดของวิธีการวิจัยและข้ันตอนการวิจัยสามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อดังนี้ 

3.1 วิธกีารวิเคราะห์ล าดับศักดิ์ กลุ่มเมืองและพื้นที่เมืองในประเทศไทย (วตัถุประสงค์ข้อที่ 1) 

ในส่วนแรก ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ล าดับศักดิ์และแบ่งกลุ่มเมืองและพ้ืนที่เมืองในประเทศไทย ตามคุณลักษณะและ
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจและคุณลักษณะทางกายภาพ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่คาดว่า
มีผลต่อวิถีและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเมือง ในส่วนนี้ วิธีการวิเคราะห์แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ วิธีการ
จัดล าดับศักดิแ์ละการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ และวิธีการวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ ตามรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 การจัดล าดับศักดิ์และการแบ่งกลุ่มพื้นที่ 

ในภาพรวม การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะใช้เครื่องมือในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม
เชิงพื ้นที ่ภูมิศาสตร์ (Geospatial clustering) ในการแบ่งกลุ ่มเมืองและพื้นที ่เมือง ในภาพรายละเอียด 
งานวิจัยเชิงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะระดับย่านและระดับเมืองกับวิถีชีวิตของ
คนเมืองในเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค จึงจ าเป็นต้องเริ่มจากการก าหนดขนาดของช่องกริดที่เป็นขอบเขต
ของการเก็บข้อมูลกายภาพระดับย่าน ช่องกริดเหล่านี้ยังใช้เป็นกรอบในการสุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล ระดับ
ครัวเรือน หลังจากท่ีก าหนดขนาดช่องกริดแล้วจึงเป็นการเลือกปัจจัยที่ใช้ในการจ าแนกประเภทของพ้ืนที่เมือง 
ส าหรับในงานนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้เกณฑ์ตามความหนาแน่นประชากร ความหนาแน่นของอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง และรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามรายละเอียดดังนี้ 
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การก าหนดช่องกริด 

แนวคิดตั้งต้นของงานวิจัยนี้คือพื้นที่เมืองในสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยได้ขยายขอบเขต
ออกไปเกินกว่าขอบเขตการปกครอง ซึ่งเป็นเกณฑ์ของการก าหนดนโยบายสาธารณะและการวางผังเมืองใน
ปัจจุบัน ข้อเท็จจริงนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม สมมติฐานที่ยังคงต้อง
พิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไปและเป็นประเด็นส าคัญหนึ่งในงานวิจัยนี้คือ โครงสร้างเมืองและพื้นที่
กายภาพในแต่ละย่านมีความสัมพันธ์โดยตรงกับวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนั้น ในการพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าว 
ผู้วิจัยจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกายภาพของพ้ืนที่ เช่น รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร และ
คุณลักษณะด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารจัดการ เช่น จ านวนและความหนาแน่นประชากร 
จ านวนร้านค้าและโรงงาน รูปแบบการปกครอง ฯลฯ ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์จึงเป็นการก าหนด
ขนาดหน่วยการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่  

จากที่ได้กล่าวไปในการทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดตั้งต้นของการก าหนดหน่วยการวิเคราะห์นี้
คือทฤษฎีหน่วยชุมชน (neighborhood unit) ของ Clarence Perry (1929) ซึ่งก าหนดให้ขนาดชุมชนพ้ืนฐาน
อยู่ในรัศมีวงกลมประมาณ 0.25 ไมล์หรือประมาณ 400 เมตร แนวความคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
เดินเป็นหลัก โดยมักเกิดจากระยะการเดินได้อยู่ที่ราว 400-500 เมตร จึงมีพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กและกระชับ 
อย่างไรก็ตามเกณฑ์ดังกล่าวเป็นพื ้นฐานของการออกแบบเมืองและชุมชนในยุคทศวรรษ 1920 ใน
สหรัฐอเมริกา และมีความคาดหวังในเชิงอุดมคติมากกว่าการสะท้อนภาพที่แท้จริง จากการสังเกตการณ์
โดยทั่วไป สามารถกล่าวได้ว่า ขอบเขตการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันจะกว้างกว่าขอบเขตหน่วยชุมชนที่อยู่
ในขอบเขต 400 เมตรไปมากแล้ว 

ที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยใดในประเทศไทยที่แสดงขอบเขตย่านตามความหมายว่าเป็นพื้นที่ของการใช้
ชีวิตประจ าวันของผู้คนในเมือง โดยเฉพาะระยะทางในการเดินเท้าเพ่ือด าเนินกิจกรรมพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
แม้แต่งานวิจัยที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับระยะทางการเดินเท้าของคนเมืองในประเทศไทยก็มีอยู่น้อย
มาก หนึ่งในนั้นคืองานวิจัยของ Ratanawaraha, Chalermpong, & Chulabhodi (2015) ซึ่งได้วิเคราะห์
ระยะทางเดินเท้าของคนที่ใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเปรียบเทียบระยะทางก่อนและหลังการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า 
งานวิจัยดังกล่าวพบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะทางเดินเท้าไปยังสถานีบีทีเอสอยู่ทีประมาณ 1 กิโลเมตร  ระยะทาง
ดังกล่าวน่าจะเป็นระยะที่คนเมืองโดยทั่วไปจะยอมเดินในชีวิตประจ าวัน เพราะถ้าหากไกลกว่านั้น ก็น่าจะใช้
บริการจักรยานยนต์รับจ้างหรือใช้พาหนะส่วนตัว เช่น มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ส่วนตัว ในขณะเดียวกันขนาด
ของย่านในชานเมืองที่มีความหนาแน่นน้อยน่าจะกว้างกว่าขนาดย่านส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวันด้วยการเดิน  

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงก าหนดให้หน่วยวิเคราะห์ที่เป็นขนาดชุมชนอยู่ในขนาดช่องกริดเป็น
สี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ในระดับย่านที่สามารถเดินทางภายในบริเวณได้
โดยง่าย อย่างน้อยด้วยการเดิน จักรยาน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือพาหนะส่วนตัว ขนาดพื้นที่หน่วยชุมชนใน
งานวิจัยนี้จึงก าหนดอยู่ที่ขนาด 4 ตารางกิโลเมตร อนึ่ง ขนาดช่องกริดนี้จะใหญ่กว่าช่องกริด 1x1 ตาราง
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กิโลเมตรที ่ก  าหนดให้เป ็นมาตรฐานในการวั ดระดับความเป็นเมือง (Degree of Urbanisation) ของ
คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ (UN Statistical Commission) ที่ได้ทบทวนไปในบทท่ี 2  

ปัจจัยการวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่  

ปัจจัยหลักท่ีน ามาวิเคราะห์ลักษณะเชิงพ้ืนที่คือความหนาแน่นของจ านวนประชากร ข้อสมมติพ้ืนฐาน
ของการวิเคราะห์ในส่วนนี้คือ ขนาดพ้ืนที่อาคารของอาคารประเภทที่พักอาศัยทั้งหมดในพ้ืนที่หนึ่งสามารถระบุ
ถึงจ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากรในพื้นที่นั้นได้   ตัวอย่างหนึ่งที่ใช้แบบจ าลองความหนาแน่น
ประชากรตามขนาดพื ้นที ่อาคารคืองานวิจ ัย Delineating urban areas using building density ของ 
Bellefon, Combes, Duranton, Gobillon, and Gorin (2019)  งานวิจัยดังกล่าวได้ให้นิยามของเมืองและ
จัดกลุ่มเมืองตามของขนาดพื้นที่อาคาร (building-up area) และสร้างแบบจ าลองความหนาแน่นประชาการ
รูปแบบช่องกริดในพื้นที่ประเทศฝรั่งเศส  

ขณะเดียวกัน จากที่ได้ทบทวนไปแล้วก่อนหน้านี้ หน่วยงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Statistics Division: UNSD) ได้จัดล าดับความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพื้นที่ และแบ่งพื้นที่ตามระดับ
ความเป็นเมือง (Degree of Urbanisation) ด้วยเกณฑ์ความหนาแน่นของประชากร ซึ ่งสอดคล้องกับ
แบบจ าลองความหนาแน่นประชากร (Population density model) ซึ่งมีสมมติฐานว่า จ านวนประชากรจะ
ลดลงไปตามระยะห่างจากใจกลางเมือง (Clark, 1951; Newling, 1969; Sherratt & Technique, 1960) 
จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถสรุปลักษณะพ้ืนทีเ่มืองได ้8 กลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 

1) ศูนย์กลางเมือง (urban centre) สื่อถึงนครหรือเมืองหลัก (city) 
2) กลุ่มชุมชนหรือคลัสเตอร์เมืองที่มีความหนาแน่นสูง (dense urban cluster) สื่อถึงเมืองที่มี

ความหนาแน่นสูง (dense town) 
3) กลุ่มชุมชนหรือคลัสเตอร์เมืองที่มีความหนาแน่นปานกลาง (semi-dense urban cluster) สื่อ

ถึงเมืองที่มีความหนาแน่นปานกลาง (semi-dense town) 
4) ช่องกริดชานเมือง (suburban grid cells) สื่อถึงพ้ืนทีช่านเมือง (suburban area) 
5) ช่องกริดกึ่งเมือง (peri-urban grid cells) สื่อถึงพ้ืนที่กึ่งเมือง (peri-urban area) 
6) กลุ่มชุมชนหรือคลัสเตอร์ชนบท (rural cluster) สื่อถึงหมู่บ้าน (village) 
7) ช่องกริดชนบทที่มีความหนาแน่นต ่า (low density rural grid cells) สื่อถึงพื้นที่ชนบทกระจัด

กระจาย (dispersed rural area) 
8) ช่องกริดชนบทที่มีความหนาแน่นต ่ามาก (very low density rural grid cells) สื่อถึงพื้นที ่ที่

แทบไม่มีคนอาศัยอยู่ (mostly uninhabited area) 

จากที่ได้อธิบายไปตอนต้นบท งานวิจัยนี้มุ ่งวิเคราะห์ลักษณะพื้นที่ระดับย่านตามความหนาแน่น
ประชากรต่อ 1 ช่องกริดขนาด 2x2 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ประสบกับข้อจ ากัดของข้อมูลพื้นฐานใน
การวิเคราะห์จ านวนประชากร เนื่องจากเก็บข้อมูลจ านวนประชากรในประเทศไทยยังคงผูกติดการขอบเขต
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พื้นฐานบนฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ ซึ่งในระดับเล็กที่สุดคือเป็นหน่วยต าบล ขอบเขตดังกล่าวย่อมขัด
กับสมมติฐานเบื้องต้นของงานวิจัยที่ว่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเมืองไม่ได้อิงกับลักษณะเชิงพื้นที่ที ่เป็น
พ้ืนที่เมืองตามค าจ ากัดความของความเป็นเมืองรูปแบบเดิม  

ในการค านวณความหนาแน่นของการอยู่อาศัยในแต่ละเมือง ผู้วิจัยได้นับพื้นที่อาคารประเภทที่อยู่
อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องกริด แล้วน ามาวิเคราะห์เป็นสัดส่วนต่อจ านวนประชากรรวมในแต่ละต าบลด้วยข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ล าดับการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้  

1) วิเคราะห์หาพ้ืนที่อยู่อาศัยในแต่ 1 ช่องกริด 2x2 กิโลเมตร จากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย
น าชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน และการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ผสมกึ่งชุมชน ได้แก่ ชุมชนกึ่งอุตสาหกรรมและชุมชนกึ่งพื้นที่เกษตรกรรม 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a, 2563b) มาค านวณรวมกันเพื่อให้ได้พ้ืนที่อยู่อาศัยในแต่ละ 1 ช่อ
งกริด 

2) ค านวณประชากรภายในช่องกริด โดยคิดค่าเฉลี่ยต่อจ านวนพื้นที่อาคารประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด 
หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะพื้นที่ด้วยตามขนาดช่องกริดขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตรแล้ว จึง
ก าหนดกลุ่มพื้นที่ลักษณะพื้นที่เมือง (Degree of Urbanisation) ตามงานศึกษาของ UNSD ที่ได้
อ้างอิงถึงข้างต้น รวมถึงการประยุกต์งานศึกษาของ Bellefon et al. (2019) ในการค านวณจ านวน
ประชากรรายช่องกริดด้วยการเทียบสัดส่วนของพื้นที่อาคารประเภทที่พักอาศัยของแต่ละเมือง 
ผลลัพธ์คือพ้ืนที่เมืองที่สามารถแบ่งได้ทั้งสิ้น 10 กลุ่ม 

จากวิธีการวิเคราะห์ข้างต้นได้ผลลัพธ์ตามหัวข้อที่ 4.2.1
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3.1.2 การวิเคราะห์ล าดับศักดิ์ของเมือง 

การวิเคราะห์ล าดับศักดิ์ของเมืองในประเทศไทย ผู้วิจัยจะวิเคราะห์การกระจายตัวของล าดับ-ขนาด
เมือง (Rank-size distribution) แล้วจึงแบ่งกลุ่มเมืองด้วยวิธีการแบ่งต่าง ๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ
แต่ละวิธีการและผลลัพธ์จากงานศึกษาอ่ืนที่มีมาก่อนหน้านี้ วิธีการแบ่งกลุ่มที่จะทดลองใช้งานนี้ ได้แก่ ค่ามัธย
ฐาน (median) ช่วงห่างตามก าหนด (defined interval) ช่วงห่างเท่ากัน (equal interval) และควอนไทล์ 
(quantile) อย่างไรก็ตาม วิธีการหนึ่งที่คาดว่าน่าจะสื่อถึงล าดับศักดิ์มากที่สุดน่าจะเป็นการแบ่งล าดับศักดิ์โดย
ใช้เส้นแบ่งธรรมชาติ (Natural Breaks) คือการแบ่งช่วงชั้นตามรูปแบบการจับกลุ่มของข้อมูลแบบธรรมชาติ 
โดยจับกลุ่มค่าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด และเพ่ิมความแตกต่างระหว่างกลุ่มให้มากท่ีสุด วิธีการแบ่งนี้
เป็นไปตามอัลกอริธึมของเจงส์ (Jenks Natural Breaks algorithm)  

อีกวิธีการหนึ่งที่จะทดลองใช้คือช่วงห่างเชิงเรขาคณิต (Geometric interval) ซึ่งเหมาะสมกับการ
แบ่งกลุ่มของค่าที่เป็นแบบอนุกรมเรขาคณิต (geometric progression) เส้นแบ่งที่ได้จากวิธีการวิเคราะห์นี้จะ
เป็นช่วงห่างที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงค่าแบบเรขาคณิต วิธีการนี้เหมาะส าหรับการจ าแนกข้อมูลที่รูปแบบการ
กระจายไม่ได้เป็นแบบปกติ (normal distribution) หรือเมื่อรูปแบบการกระจายตัวมีความเบ้ (skewed) สูง
มาก การแบ่งกลุ ่มด้วยวิธ ีนี ้เหมาะส าหรับข้อมูลแบบต่อเนื ่อง  (continuous data) และเป็นวิธ ีการที่
ประนีประนอมข้อดีและข้อเสียของวิธีการแบบช่วงห่างเท่ากัน แบบควอนไทล์ และแบบเส้นแบ่งธรรมชาติ โดย
สร้างความสมดุลระหว่างการแสดงระดับการเปลี่ยนแปลงของค่าช่วงกลางและค่าสุดโต่ง วิธีการนี้จึงเป็นที่นิยม
ใช้ในการสร้างแผนที่ที่ครอบคลุมและน่าสนใจ อนึ่ง การจัดล าดับศักดิ์ตามวิธีการเหล่านี้จะสามารถแสดงค่า
ความเป็นเอกนคร (primacy index) ของประเทศไทยได้โดยปริยาย 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะประกอบด้วยข้อมูลประชากรในทะเบียนราษฎร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ทั่วไป
ในการจัดล าดับศักดิ์ของเมืองในงานศึกษาที่ผ่านมา ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เพิ่ม โดยใช้ข้อมูลการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ด้วย เพื่อศึกษาว่าล าดับศักดิ์ในด้านการประกอบการธุรกิจเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือต่างกันกับล าดับศักดิใ์นด้านประชากร 

3.1.3 การวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ 

แม้ว่าความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่จะไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ แต่ข้อมูลที่เก็บมาจะ
สามารถค านวณระดับและรูปแบบความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ในมิติต่างๆ ได้โดยง่าย ผู้วิจัยจึงจะวิเคราะห์ความ
เหลื ่อมล ้าเชิงพื ้นที ่ในเชิงสถิตโดยใช้ดัชนีดังต่อไปนี ้ สัดส่วนระหว่างค่าสูงสุดกับต ่าสุด (maximum to 
minimum ratio) ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (coefficient of variation) ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเชิงสัมพัทธ์ 
(Relative mean deviation) ดัชนีจีนี (Gini index) และดัชนีไทล์ (Theil) ส าหรับในบางกรณีที่มีข้อมูลใน
ช่วงเวลาหลายปี ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าในเชิงพลวัต โดยใช้ดัชนีการบรรจบกันแบบซิกมา (   
convergence) กับการบรรจบกันแบบเบตา (   convergence)   
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งานวิเคราะห์ในส่วนนี้จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิที ่รวบรวมไว้แล้วโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้อมูลด้าน
ประชากรจากทะเบียนราษฎร์และส ามะโนประชากรและเคหะ ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล 
จ านวนร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ เครื่องเอทีเอ็ม ฯลฯ และข้อมูลที่รวมรวบหรือซื้อได้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น 
ข้อมูลพื้นที่กายภาพจาก Google Maps, Open Street Map, ข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฯลฯ นอกจากนี้ 
ผู ้วิจัยจะเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการส ารวจคุณลักษณะทางกายภาพในภาคสนามในพื้นที ่กรณีศึกษา เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุติยภูมิบางชุด   

ผลการศึกษาในส่วนนี้นอกจากแสดงล าดับศักดิ์ของเมืองเป็นระดับต่าง ๆ แล้ว ยังแสดงภาพความ
แตกต่างระหว่างพ้ืนที่เมืองแต่ละแห่ง รวมถึงระดับความเหลื่อมล ้าตามดัชนีที่ได้เลือกมา ผลการศึกษาในส่วนนี้
จะยังใช้เป็นกรอบในการสุ่มตัวอย่าง (sampling frame) ส าหรับการส ารวจการใช้ชีวิตระดับครัวเรือนของ
นักวิจัยในชุดโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0” คนอ่ืน ๆ และในการส ารวจและวิเคราะห์วิถีชีวิตเมืองหลวงในระดับ
ครัวเรือน และใช้ในการเปรียบเทียบวิถีชีวิตคนเมืองในล าดับศักดิท์ี่แตกต่างกันได้ 

อนึ่ง แม้ว่างานวิจัยนี้ไม่ได้มุ่งพิสูจน์สาเหตุของการเติบโตหรือการถดถอยของเมืองด้วยวิธีการทางสถิติ
โดยตรง เนื่องจากค าถามวิจัยหลักอยู่ที่ประเด็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเมือง แต่ผู้วิจัยจะลองวิเคราะห์สาเหตุ
ของการเติบโตหรือถดถอยของเมืองได้ด้วยข้อมูลที่พอมีอยู่และเก็บได้ภายในกรอบเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ 
ทั้งปัจจัยภายในเมือง ภายในประเทศ และความเชื่อมโยงกับภายนอก 

ในการตอบค าถามนี้ ผู้วิจัยต้องใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ 2 ส่วน ส่วนแรกคือการจ าแนก
และจัดกลุ่มพื้นที่ของเมืองตามคุณลักษณะเชิงกายภาพและประชากร ซึ่งใช้ข้ อมูลทุติยภูมิด้านพื้นที่และ
ประชากรเป็นหลัก ส่วนที่สองคือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเมืองในแต่ละประเภทย่านและต าแหน่ง
ที่ตั้งของเมือง เพ่ือวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของการใช้ชีวิตในแต่ละพ้ืนที่ การเก็บข้อมูลในส่วน
นี้จะเน้นการออกแบบสอบถามระดับครัวเรือน เสริมด้วยการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์ 

3.2 วิธกีารส ารวจและวิเคราะห์วิถีชีวิตเมืองหลวงในระดับครัวเรือน (วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) 

ในส่วนนี้ ผู ้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตเมืองในระดับครัวเรือนร่วมกับนักวิจัยคนอื่นในชุด
โครงการ “คนเมืองในภูมิภาค 4.0” แล้วน าแบบสอบถามที่พัฒนามาใช้ในการส ารวจระดับครัวเรือนพื้นที่มหา
นครกรุงเทพ เพื่อน าผลส ารวจไปเปรียบเทียบกับผลส ารวจจากกรณีศึกษา 3 จังหวัดในภูมิภาค และเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานเบื้องต้นที่ได้จากการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในงานวิจัยในปีที่ 1 

ในภาพรวม การสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มสองชั้น (two-stage cluster sampling) 
เพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลระดับครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างของการวิเคราะห์ส่วนนี้จึงเป็นครัวเรือน
และ/หรือสมาชิกในครัวเรือนที่ได้สุ่มเลือกด้วยวิธีการสุ่มข้างต้น ค าถามในการส ารวจวิถีชีวิตจะครอบคลุมวิถี
ชีวิตใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การอยู่อาศัย การท างาน การเดินทาง และการซื้อของ โดยค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่
คาดว่าจะมีผลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ตามข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยในปีที่ 1 อาทิ การใช้เครื่องมือ
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ดิจิทัลและแพลตฟอร์มในการด ารงชีวิตทั้ง 4 ด้าน การรวมกลุ่มทางสังคม เป็นต้น  ทั้งนี้ ชุดค าถามเหล่านี้จะ
ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมในปัจจุบันและทัศนคติต่ออนาคต  

3.2.1 วิธีการเก็บข้อมูลส ารวจและกลุ่มตัวอย่าง 

การออกแบบสอบถามระดับครัวเรือนมุ่งส ารวจพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ศึกษา 
เนื้อหาในส่วนนี้น าเสนอวิธีการเก็บข้อมูลส ารวจและกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) 
แนวความคิดการออกแบบการเก็บข้อมูล (2) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในชั้นภูมิระดับพื้นที่เมือง (3) การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในชั้นภูมิระดับที่อยู่อาศัย และ (4) การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต ่า รายละเอียดของแต่ละ
ขั้นตอนมีดังนี ้

3.2.1.1 แนวความคิดการออกแบบการเก็บข้อมูล  

การออกแบบวิธ ีการและขั ้นตอนการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามใด ๆ ย่อมต้องมีข ้อสมมติ 
(assumptions) และกรอบแนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะในการก าหนดกรอบเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อสมมติตั้งต้น 2 ประการด้วยกัน ดังนี้ 

ประการแรก ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดของการใช้ชีวิตที่ทุกคนต้องมี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเข้าใจวิถีชีวิตเมือง เนื่องผู้คนแต่ละคนย่อมมีความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 
อีกทั้งเงื่อนไขและบริบทของการใช้ชีวิตย่อมแตกต่างกัน วิถีชีวิตของแต่ละจึงมักแตกต่างกันเป็นธรรมดา ใน
ขณะเดียวกัน บางคนอาจท างาน ในขณะบางคนอาจตกงาน เลือกที่จะไม่ท างาน หรือเกษียณอายุแล้วจึงไม่ได้
ท างาน ในขณะที่บางคนอาจเดินทางเป็นประจ าหรือไม่เดินทางเลย การซื้อของก็เช่นเดียวกัน บางคนอาจซื้อ
ของเป็นประจ า หรือบางคน เช่น เด็กหรือผู้สูงอายุ อาจไม่ซื้อของเองเลยก็ได้ แต่ทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยหรือที่
พักนอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม ห้องเช่า หอพัก แคมป์คนงาน ศูนย์พักพิง 
แม้กระทั่งคนไร้บ้าน ซึ่งไม่มีบ้าน แต่ก็ยังต้องมีสถานที่ส าหรับการนอนพัก  ด้วยเหตุผลดังกล่าว การก าหนด
กรอบการวิเคราะห์และสุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้จึงเริ่มจากที่อยู่อาศัยเป็นหลัก  

ประการที่สอง รูปแบบการใช้ชีวิตเมืองสัมพันธ์กับลักษณะพื้นที่และต าแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัย 
ข้อสมมตินี้อาจดูเหมือนเป็นสัจพจน์ที่ไม่จ าเป็นต้องมีการพิสูจน์ เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์ย่อมสัมพันธ์กับ
สิ่งปลูกสร้างและพื้นที่กายภาพเป็นธรรมดา อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการแยกให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างนัยของพ้ืนที่หรือถิ่นที่ (place) ของการด าเนินกิจกรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งมักเกิดขึ้นในระดับ
ย่านหรือในพื้นที่ใกล้บ้าน กับนัยของต าแหน่ง (location) ของกิจกรรมการใช้ชีวิตในระดับเมือง  

ในประเด็นแรก ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์ว่า วิถีชีวิตคนเมืองเกิดขึ้นในระดับย่านมากน้อยเท่าใดและใน
รูปแบบใด โดยเฉพาะในด้านการซื้อของอุปโภคบริโภค ส่วนนัยด้านที่ตั้งนั้นคาดว่าน่าจะสัมพันธ์กับการท างาน
เป็นหลัก คนบางกลุ่มในบางพื้นที่อาจไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับคนอื่นและบริการพื้นฐานในย่าน แต่มี
ความสัมพันธ์กับคนในย่านอ่ืนในเมืองเดียวกันก็ได้ ในทางกลับกัน องค์ประกอบในระดับย่านและต าแหน่งที่ตั้ง
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ในระดับเมืองก็อาจส่งผลต่อการเลือกต าแหน่งที่อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากสมมติฐานที่ว่าวิถีชีวิตคน
เมืองแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่เมืองที่ไม่เหมือนกันแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ยังต้องการทดสอบสมมติฐานว่า วิถี
ชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตามลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกัน  การวิเคราะห์จ าแนกนัยเชิงถิ่นที่กับที่ตั้งออก
จากกันจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของวิถีชีวิตของคนเมืองตามคุณลักษณะอื่น ๆ ได้ชัดเจนขึ้น เช่น เศรษฐ
สถานะ วัย เพศ ประเภทของงาน ฯลฯ  

ด้วยข้อสมมติพ้ืนฐานทั้งสองประการ งานวิจัยนี้มุ่งศึกษารายละเอียดของการใช้ชีวิตของผู้คนที่สัมพันธ์
กับบริบทด้านกายภาพในระดับพื้นที่ย่อยของเมือง จึงท าให้ ไม่สามารถก าหนดตัวอย่างขั้นต ่าด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ได ้เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรหรือครัวเรือนในพ้ืนที่หน่วย
ย่อยที่ใช้ในการก าหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างได้ อนึ่ง หน่วยย่อยที่สุดที่ส านักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่นั้นยังอยู่
ในระดับต าบล อ าเภอ หรือเทศบาล ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพ้ืนหน่วยย่อยหรือกริดที่ต้องการจะศึกษา   

ด้วยวัตถุประสงค์และเง่ือนไขข้างต้น ในการเลือกวิธีการเก็บข้อมูลในงานวิจัยชิ้นนี้และในโครงการวิจัย
อื่นในชุดโครงการคนเมืองภูมิภาค 4.0 คณะผู้วิจัยจึงก าหนดให้หน่วยฐาน (basic unit) ของการส ารวจวิถีชีวิต
เมืองอยู่ในระดับครัวเรือน เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของที่อยู่อาศัยที่ สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนเมือง ใน
ขณะเดียวกัน วัตถุประสงค์ที่ต้องการวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้ชีวิตระดับ
ครัวเรือนที่แตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่หรือถิ่นที่และที่ตั้งในเมืองนั้น ท าให้จ าเป็นต้องก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่
สะท้อนความหลากหลายของพื้นที่เมืองในแต่ละประเภท โดยที่หน่วยพื้นที่ดังกล่าวต้องเล็กย่อยกว่าขอบเขต
การปกครอง เนื่องจากแต่ละพื้นที่ในขอบเขตการปกครองเดียวกัน ก็มีรูปแบบและองค์ประกอบของพื้นที่ที่
แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงต้องสะท้อนหน่วยพื้นที่ย่อยด้วยเช่นกัน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยยังได้ก าหนดขนาดหน่วยการ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ในระดับย่านที่
สามารถเดินทางภายในบริเวณได้โดยง่าย ตามท่ีได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ 

จากหลักการข้างต้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงออกแบบการส ารวจด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (two-
stage sampling) โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling) ชั้นภูมิแรกคือ
ชั้นภูมิระดับพื้นที่เมือง ซึ่งแบ่งพื้นที่เมืองเป็นกลุ่มประเภทตามลักษณะพื้นที่เมืองในระดับกริด 2x2 ตาราง
กิโลเมตร แล้วจึงเลือกจ านวนกริดต่อประเภทลักษณะพ้ืนที่ที่พบในแต่ละเมือง รายละเอียดการวิเคราะห์เพ่ือหา
ลักษณะกริดที่แตกต่างกันแสดงไว้ในเนื้อหารในส่วนต่อไป   

ชั้นภูมิที่สองคือชั้นภูมิระดับครัวเรือน โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะที่อยู่อาศัย เนื่องจากระดับครัวเรือนซึ่ง
เป็นหน่วยฐานในการวิเคราะห์เป็นหน่วยย่อยในกลุ่ม วิธีการสุ่มจะก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน 
(probability proportional to size) ของความหนาแน่นที่อยู่อาศัยในชั้นภูมิระดับพื้นที่เมืองเป็นหลัก ตาม
เกณฑ์ดังกล่าว จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกสุ่มในช่องกริดที่มีความหนาแน่นสูงจะมีจ านวนตัวอย่างมากกว่าใน
ช่องกริดที่มีความหนาแน่นต ่า เนื้อหาส่วนต่อไปจะอธิบายการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับ 
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3.2.1.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในชั้นภูมิระดับพื้นที่เมือง 

ปัจจัยหลักที่น ามาวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่คือความหนาแน่นของจ านวนประชากร แต่เนื่องจาก
ข้อมูลระดับที่เล็กกว่าระดับเทศบาลหรือหน่วยการปกครองมีจ ากัด การวิเคราะห์เพื่อแบ่งลักษณะเชิงพื้นที่
ตามล าดับของความเป็นเมืองในงานวิจัยนี้จึงต้องค านวณเองจากความหนาแน่นประชากร ซึ่งคาดประมาณมา
จากข้อมูลปริมาณพื้นที่อาคารประเภทที่พักอาศัยในแต่ละพื้นที่ ทฤษฎีพื้นฐานที่รองรับวิธีการคาดประมาณนี้
คือทฤษฎีที่ตั้งและทฤษฎีว่าด้วยการประมูลและค่าเช่าที่ดิน (Bid-rent theory) ของ Johann Heinrich Von 
Thünen (Alonso, 1964)  ตามทฤษฎีดังกล่าว พื้นที่ที่มีความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์สูง ค่าที่ดินต่อ
ตารางเมตรจึงสูงตาม ส่งผลให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงจ าเป็นจะต้องสร้างให้อาคารมีพื้นที่ใช้งานมากขึ้น 
ความหนาแน่นของอาคารจึงสะท้อนความต้องการใช้ที่ดินที่สูงขึ้น และความหนาแน่นประชากรย่อมสูงขึ้นตาม  

นอกจากนี้ การวัดระดับความเป็นเมืองในระดับสากล มักใช้ความหนาแน่นประชากรเป็นฐานการ
ค านวณ การจัดล าดับความหนาแน่นของประชากรเพ่ือแบ่งระดับความเป็นเมือง (degrees of urbanization) 
โดยหน่วยงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division, 2020) หรือ การท าแบบจ าลอง
ความหนาแน่นประชากร (population density model) ที่สัมพันธ์ต่อระยะห่างจากศูนย์กลางเมือง (Clark, 
1951; Newling, 1969; Sherratt, 1960) ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มเมืองและพ้ืนที่เมืองแสดงได้ดังนี้  

 

ภาพที่  2 เกณฑ์การแบ่งลักษณะพื้นที่ตามความหนาแน่นประชากร 

ที่มา: United Nations Statistics Division (2019) 

 

จากแนวคิดการแบ่งพื้นที่เมืองตามความหนาแน่นประชากรดังกล่าว และด้วยข้อจ ากัดของข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์จ านวนประชากรในระดับย่อยในประเทศไทย การหาความหนาแน่นของบริการพ้ืนฐาน
ในแต่ละ ช่องตาราง 2x2 กิโลเมตร จึงวิเคราะห์ด้วยจ านวนประชากรในระดับต าบลและเขตเทศบาลที่เกลี่ย



 

42 

ออกด้วยการค านวนหาผลรวมขนาดอาคารที่อยู่อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) โดยใช้ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ประเภทเมืองและท่ีอยู่อาศัยที่ได้รวบรวมมาก่อนหน้านี้ 

หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะพื้นที่ด้วยขนาดของหน่วยการวิเคราะห์ประเภทช่องกริดขนาด 
2x2 ตารางกิโลเมตรแล้ว ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มพื้นที่ลักษณะพื้นที่เมืองตามงานศึกษาของ United Nations 
Statistics Division (2020) และการประยุกต์งานศึกษาของ de Bellefon, Combes, Duranton, Gobillon, 
and Gorin (2019) ในการค านวณจ านวนประชากรรายช่องกริดด้วยการเทียบสัดส่วนของพ้ืนที่อาคารประเภท
ที่พักอาศัยของแต่ละเมือง ผลลัพธ์ที่ได้คือกลุ่มพื้นที่ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล ดังตารางที่ 1 ทั้งนี้ จ านวนกลุ่ม
พ้ืนที่ตัวอย่างตามลักษณะต่าง ๆ อาจกระจุกหรือกระจายตัวไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด 

ตารางที่ 1 ลักษณะกลุ่มพื้นท่ีในการเก็บตัวอย่าง 

กลุ่มที ่ จ านวนประชากร (คน/กริด) ลักษณะพื้นท่ีเมือง 

1 1-600 พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่ามาก 
2 601-1,200 พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่า 
3 1,201-2,000 ศูนย์กลางชนบท 
4 2,001-4,000 พื้นที่ขอบเมือง 
5 4,001-6,000 พื้นที่ชานเมือง 

6 6,001-10,000 พื้นที่เมืองหนาแน่นปานกลาง 
7 10,001-20,000 พื้นที่เมืองหนาแน่นสูง 
8 20,000-30,000 ศูนย์กลางเมือง 
9 30,000-40,000 ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูง 
10 >40,000 ศูนย์กลางมหานคร 

หมายเหตุ: ดัดแปลงข้อมูลจากเกณฑ์ระดับความเป็นเมือง หน่วยงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (UNSD) 

 ข้อมูลจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2563, กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

 

จากแนวคิดดังกล่าว การหาความหนาแน่นที่อยู่อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง 2x2 กิโลเมตร จึง
วิเคราะห์ด้วยการค านวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เมืองและที่อยู่อาศัยต่อ 1 ช่องกริด ด้วย
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563)  

3.2.1.3 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในชั้นภูมิที่อยู่อาศัย 

จากกรอบแนวความคิดที่อธิบายไว้ข้างต้น การสุ่มตัวอย่างจะมุ่งเน้นพื้นที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย และ
ครอบคลุมลักษณะบ่งชี้ประเด็นต่าง ๆ ที่อาจสัมพันธ์กับวิถีการใช้ชีวิต เช่น เศรษฐสถานะ เพศ วัย รูปแบบการ
ท างาน หรือรูปแบบการใช้ชีวิตในชุมชน ในเมือง หรือในโลกออนไลน์ เป็นต้น 
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ส าหรับการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในชั้นภูมิที่อยู่อาศัยนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะที่อยู่อาศัยออกเป็น 3 มิติ
ของลักษณะที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ (1) ประเภทการพัฒนาที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเป็น
ที่อยู่อาศัยเดี่ยว (non-mass housing) หรือที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing)  (2) พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัย 
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเป็นที่อยู่อาศัยที่มีรั้วของโครงการ (gated community) หรือไม่มีรั้วรอบ (open 
community) และ (3) มิติเรื่องประเภทที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ ที่อยู่อาศัยแนวราบ (horizontal) 
ที่อยู่อาศัยที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (mixed-use) และที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) จากรูปแบบการอยู่
อาศัยประเภทต่าง ๆ จึงแบ่งออกเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 8 กลุ่มตามตารางที่ 2 นี้  

ตารางที ่2 รหัสประเภทกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 

3.2.1.4 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่า 

งานวิจ ัยนี ้ไม ่สามารถก าหนดตัวอย่างขั ้นต ่าด้วยการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย ( simple random 
sampling) เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรหรือครัวเรือนในหน่วยย่อยระดับกริด 2x2 ตารางกิโลเมตรตามที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น จึงก าหนดกลุ ่มตัวอย่างด้วยการสุ ่มแบบแบ่งกลุ ่มในแต่ละชั ้นภูมิ (stratified cluster 
sampling) ตามขั้นตอนการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) ดังนี้ 

ประมาณการข้อมูลพื้นฐานในการค านวณ ประกอบด้วยข้อมูลและข้ันตอนดังนี้ 
- ประมาณการจ านวนประชากรเชิงสถิต ิต ่อเม ือง  (statistic population: N) (หน่วยฐาน : 

ครัวเรือน) 

 Mass Housing (Ma) Non-mass housing (Nm) 

กลุ่มประเภท 
พื้นที่ 

กลุ่ม 
ประเภทที่อยูอ่าศัย 

Gated (G) 
เอกชนจัดสรร 

Open (O) 
บ้านมั่นคง / เคหะ
ชุมชน / เอื้ออาทร / 
เอกชนจัดสรร 

Gated (G) 
ในสถาบันต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัย นิคม
อุตสาหกรรม ฯลฯ 

Open (O) 
ไม่ตั้งอยู่ในโครงการ / 
ชุมชนแออัด / สลัม / 
ชุมชนบุกรุก 

Horizontal (H) 
บ้านเด่ียว/ชัว่คราว (เพิง)/ 
ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝด/ 
ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว 

H-Ma-G H-Ma-O H-Nm-G H-Nm-O 

Mixed-use (M) 
ห้องพักในอาคารพาณิชย์/ 
ห้องพักในตึกแถว 

- M-Ma-O - M-Nm-O 

Vertical (V) 
เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์/ 
คอนโด/อพาร์ตเมนต์/ 
แฟลต/หอพกั 

V-Ma-G V-Ma-O - - 
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 ชั้นภูมิแรก: ชั้นภูมิพ้ืนที่เมือง (หน่วยของกลุ่มคือ กริด แบ่งประเภทด้วยประเภทพื้นท่ีเมือง) 
1. จ านวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละชั้นภูมิพ้ืนที่เมืองตามลักษณะในตารางที่ 3  
2. จ านวนกลุ่มท่ีมใีนแต่ละเมือง จากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 

 ชั้นภูมิที่สอง: ชั้นภูมิที่อยู่อาศัย (หน่วยคือครัวเรือน แบ่งประเภทด้วยลักษณะที่อยู่ อาศัย) 
   จ านวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละชั้นภูมิที่อยู่อาศัย ตามลักษณะในตารางที่ 4 

1) ค านวณหาตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจ ากัดกลาง  (Central Limit Theorem: 
CLT) ด้วยหลักที่ว่าผลลัพธ์ของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 30 ตัวอย่างเป็นต้นไปจะท าให้ผล
เข้าหาขีดจ ากัดกลางมากขึ้นเรื ่อย ๆ และด้วยงานวิจัยมีหน่วยฐานคือครัวเรือนแบ่งกลุ่ มตาม
ลักษณะของครัวเรือน จึงใช้ผลคูณระหว่างจ านวนประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ในชั้นภูมิที่อยู่อาศัย 
และกลุ่มตัวอย่าง 30 เป็นตัวก าหนด 

2) ค านวณหาตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมืองด้วยการค านวณส าหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (simple 
random sampling: SRS) ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมือง24 โดยใช้จ านวนครัวเรือนต่อ
เมือง (N) จากข้อ 1 เมื่อ 𝛿 = ±0.05 และ 1 − 𝛼 = 0.95 

3) ค านวณหาตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมืองด้วยการค านวณส าหรับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยยังไม่แยก
ชั้นภูมิ (cluster sampling: CS) ค านวณหาจ านวนกลุ่ม (กริด) ที่ต้องส ารวจเมื่อเทียบกับจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน) ในแต่ละกริด25 เมื่อ 𝜹 = ±0.05 ; 1 − 𝛼 = 0.95 และสมมติฐานสัดส่วน
ปรากฏการณ์ (assumed prevalence) ที่ร้อยละ 50 ของประชากร ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างรวมจะต้องมากกว่ากลุ่มตัวอย่างข้ันต ่าตามท่ีค านวณไว้ในข้อ 2 (CLT) และข้อ 3 (SRS) 

4) ค านวณหาจ านวนกลุ่มพื้นที่เมืองต่อประเภทกลุ่มพื้นที่เมือง ใช้ผลการวิเคราะห์จ านวนกลุ่มที่
ต้องเก็บข้อมูลจากการค านวณในข้อ 4 มาหารจ านวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมืองในข้อ 1.2 
โดยเศษของจ านวนกลุ่มที่เหลือจะเลือกใช้กับพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นมากเป็นหลัก ผลลัพธ์
จะทราบว่าแต่ละเมืองต้องเก็บข้อมูลจากจ านวนกริดในแต่ละประเภทเท่าไหร่บ้าง โดยจะมีจ านวน
กลุ่มเท่ากันกับทุกประเภท ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการกระจายตัวของกริดในแต่ละประเภทพื้นที่เมื อง
ควบคู่ไปด้วย 

5) ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อกริด ใช้ผลการวิเคราะห์จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่เมือง
ที่ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) จากการค านวณในข้อ 4 มากระจายตามจ านวนครัวเรือนต่อ
กลุ่มที่ค านวณไว้ในข้อ 2 โดยเริ่มกระจายสัดส่วนตามจ านวนประชากรในแต่ละชั้นภูมิลักษณะ
เมืองทั้ง 8 ระดับ 

 
24 ค านวณจากเว็บไซต์  
25 ค านวณจากเว็บไซต์ http://web1.sph.emory.edu/users/cdckms/samplesize%20icc%20deff2.html 
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เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นแล้ว จึงได้ผลลัพธ์ว่า จ านวนตัวอย่างที่ต้องเก็บในการส ารวจ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตระดับครัวเรือนทั้งสิ้น 853 ตัวอย่างจากช่องกริดพ้ืนที่เมือง 40 ช่อง โดยในแต่ละช่องกริด
จะต้องเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน รายละเอียดการค านวณได้อธิบายไว้ในตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที ่3  ผลการวิเคราะห์เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลและตัวแปร มหานครกรุงเทพ หมายเหตุ 
1.ข้อมูลพ้ืนฐานในการค านวณ 

1.1 ประมาณการจ านวนประชากรเชิงสถิติต่อเมือง 
ประมาณการจ านวนประชากร (คน) 10,323,805 ที่มาข้อมูลเพื่อประมาณการ: (กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562) 

ประมาณการจ านวนครัวเรือน(ครวัเรือน) 
(statistical population size: N) 

5,400,262  

จ านวนประชากรต่อครัวเรือน 1.91  
1.2 ช้ันภูมิแรก: ช้ันภูมิพื้นท่ีเมือง 
ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) 10 ตารางที่ 3 

จ านวนกลุ่มที่มี (กรดิ) 2055  
1.3 ช้ันภูมิที่สอง: ช้ันภูมิที่อยู่อาศัย 

ประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ (ประเภท) x ตารางที่ 4 
ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) ไม่ทราบ  
2.จ านวนตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎขีีดจ ากัดกลาง (CLT) 
จ านวนตัวอย่างขั้นต ่า (CLT) (ต่อ
ประเภทที่อยู่อาศัยของแต่ละเมือง) 

30 คูณด้วยชั้นภมูิที่อยู่อาศัย (8 กลุ่ม) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่าจาก CLT 300  
3.จ านวนตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมืองด้วยการค านวณส าหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (SRS) 26 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่าจาก SRS*** 385 เมื่อ 𝜹 = ±0.05; 1 − 𝛼 = 0.95 
4.จ านวนตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมืองด้วยการค านวณส าหรับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยไม่แยกชั้นภูมิ (CS) 27 

4.1ใช้จ านวนตัวอย่างขั้นต ่าในแต่ละกลุม่เป็นตัวตั้งด้วย CLT (เลือก) 
จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพื้นท่ีเมืองที่
ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) 

22  

จ านวนกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมลู (กริด) จ านวนกริดที่ใช้ในงานเมืองหลัก 
(31) x (ประเภทของกริดที่มากกว่า
ของเมืองหลัก) (10/8)  = 38.75 
หรือ 39 

 

จ านวนกลุ่มตัวอยา่งรวม (ครัวเรือน/
เมือง) 

39*22 = 858  เมื่อ 𝛿 = ±0.05; 1 − 𝛼 = 0.95; 
DEFF = 1.83; prvl = 50% 

ค านวณจากเว็บไซต์  https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&pp=50&ps=11625801&x=67&y=15 

 
26 ค านวณจากเว็บไซต์ https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&pp=50&ps=320000&x=61&y=8 
27 ค านวณจากเว็บไซต์ http://web1.sph.emory.edu/users/cdckms/samplesize%20icc%20deff2.html 
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 ภาพที่ 3 และในตารางที่ 4 แสดงผลการแบ่งช่องกริดตามประเภทของพ้ืนที่เมืองในมหานครกรุงเทพ 
ซึ่งจะน ามาใช้ในการสุ่มตัวอย่างแบบคลัสเตอร์ และเพ่ือเลือกครัวเรือนที่จะแจกแบบสอบถาม 

 

 

ภาพที่  3 ช่องกริดตามประเภทของพื้นที่เมืองในมหานครกรุงเทพ 

ดัดแปลงข้อมลูจาก: เกณณร์ะดับความเป็นเมือง, หน่วยงานสถิติแหง่สหประชาชาติ (UNSD)                                                  

ข้อมูลจ านวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร์ ปี 2563, กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
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ตารางที่ 4 ลักษณะกลุ่มพื้นท่ีในการเก็บตัวอย่าง 

กลุ่ม 
ช่องกริดทั้งหมด 

(กริด) 
จ านวนประชากร

รวม 
จ านวนประชากร

เฉลี่ย (คน) 
จ านวนประชากร

สูงสุด (คน) 
จ านวนประชากร

ต ่าสุด (คน) 

1-600 489 127,786 261.32 598 1 

601-1,200 367 324,693 884.72 1,199 601 

1,201-2,000 315 487,022 1,546.10 1,992 1,205 

2,001-4,000 242 690,387 2,852.84 3,998 2,006 

4,001-6,000 136 664,041 4,882.65 5,960 4,007 

6,001-10,000 158 1,236,737 7,827.45 9,994 6,032 

10,001-20,000 210 2,997,120 14,272.00 19,923 10,003 

20,001-30,000 103 2,468,095 23,962.09 29,993 20,040 

30,001-40,000 26 872,953 33,575.12 39,772 30,081 

>40,000 9 454,971 50,552.33 54,471 43,688 

รวมทั้งสิ้น 2,055 10,323,805 5,023.75 54,471 1 

ดัดแปลงข้อมลูจาก: เกณฑ์ระดับความเป็นเมือง, หน่วยงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (UNSD) 
   ข้อมูลจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2563, กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

3.2.2 วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง  

ประเด็นหลักเกี่ยวกับการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องวิธีการเข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ ประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การพิจารณาคัด ให้ผู้มีส่วนร่วมเข้าหรือออกจาก
งานวิจัย ทั้งสองประเด็นนี้เป็นสาระส าคัญที่ต้องน าเสนอในการขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัย
ในคน (IRB) 

3.2.2.1 การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ 

การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ระดับตามแต่ละชั้นภูมิ ชั้นภูมิแรกอยู่ในระดับพื้นที่เมือง ทีม
ส ารวจสามารถเลือกช่องกริดในรูปแบบเดียวกันด้วยการสุ่มตามจ านวนกริดที่อธิบายไว้ข้างต้น ต่อมาในการ
เลือกตัวอย่างในแต่ละช่องกริด ผู้ส ารวจจะเดินสุ่มตามจ านวนครัวเรือนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตพื้นที่
ในแต่ละช่องกริด  ทีมส ารวจจะเลือกครัวเรือนจากประเภทที่อยู่อาศัยด้วยการสังเกตเป็นหลัก หากในช่องกริด
ใดไม่มีที่อยู่อาศัยบางประเภท ก็ให้ทบจ านวนตัวอย่างนั้นไปในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยแบบอื่นเท่า ๆ กัน หรือ
เลือกตัวอย่างที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยในแต่ละประเภทมีครบ 30 ครัวเรือนเป็นอย่างน้อย เมื่อเก็บข้อมูล
จบครบในขั้นสุดท้าย แต่ละเมืองจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชั้นภูมิพ้ืนที่เมืองอย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อ
ประเภทพื้นท่ีเมือง และในชั้นภูมิที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อประเภทที่อยู่อาศัย 

ส่วนการเลือกช่องกริดที่จะสุ่มเลือกครัวเรือนในการเก็บแบบสอบถามนั้น  มีเงื่อนไขส าคัญคือ ขนาด
การส ารวจไม่ต ่ากว่า 853 ชุดหรือครัวเรือน และในแต่ละกลุ่มต้องมีชุดส ารวจไม่น้อยกว่า 30 ชุดหรือครัวเรือน  
ในการนี้ ประกอบกับจ านวนกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูล (กริด) ไม่ต ่ากว่า 39 ช่องกริด โดยการสุ่มเลือกช่องกริดนั้น
จะด าเนินการสุ่มจากจุดศูนย์กลางเมืองที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดหรือกลุ่มที่ 10 และเลือกเป็นล าดับไปจนถึง
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เมืองชนบทหรือกลุ่มที่ 1 ตามแนวเส้นทางการเติบโตของเมืองที่มีการเติบโตขยายตัวของเมืองในรูปแบบตาม
แนวถนนเส้นส าคัญ (ribbon development) เป็นหลัก วิธีการนี้จะท าให้ช่องกริดที่เลือกมีความหลากหลาย
ของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพกายภาพ 

จากเงื่อนไขที่กล่าวไปข้างต้น ในการค านวณขนาดการส ารวจ ผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดประชากรที่
เป็นตัวแทนของประชากรภายในช่องกริด โดยใช้ผลรวมของจ านวนประชากรเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มช่องกริดทั้งสิ้น 
10 กลุ่ม เพ่ือค านวนหาสัดส่วนตัวแทนประชากรต่อชุดการส ารวจในแต่ละกลุ่มช่องกริดจากสมการด้านล่างนี้  

 

  𝑃𝑅𝐵𝑀𝑅 = (
∑ 𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝

10
𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝=1

853
) 

 

โดยที ่ 𝑃𝑅𝐵𝑀𝑅 คือ Proportional representation ของมหานครกรุงเทพ 
 𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 คือ จ านวนประชากรเฉลี่ยในแต่ละกลุม่ช่องกริด 
 853 คือ จ านวนชุดการส ารวจตามเง่ือนไข 

 

จากนั้นจึงค านวณหาจ านวนชุดการส ารวจจากสัดส่วนตัวแทนประชากรต่อชุดการส ารวจในแต่ละกลุ่ม
ช่องกริด โดยมีเงื่อนไขว่า ในแต่ละกลุ่มช่องกริดจะต้องมีจ านวนชุดการส ารวจไม่น้อยกว่า 30 ชุด โดยค านวณ
จากสูตรนี้ 

   𝑆𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 𝑆𝑖𝑧𝑒𝐺𝑟𝑖𝑑 = (
𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝

𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
) 

 

ในการสุ่มช่องกริดและขนาดชุดการส ารวจตามวิธีคิดข้างต้น พื้นที่มหานครกรุงเทพสามารถแบ่ง
จ านวนช่องกริดได้ท้ังสิ้น 2,055 ช่องกริด และแบ่งได้เป็น 10 กลุ่ม เมื่อสุ่มเลือกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ก็จะท า
ให้มหานครกรุงเทพมีจ านวนช่องกริดที่ต้องท าการลงส ารวจทั้งสิ้น 60 ช่องกริด โดยแบ่งเป็น 6 ช่องกริดต่อกลุ่ม 
เพ่ือท าให้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

ในส่วนของขนาดการส ารวจทั้ง 60 ช่องกริด มีรายละเอียดของการเลือกช่องกริดดังภาพที่ 7 และเมื่อ
ค านวณสัดส่วนต่อจ านวนประชากรแล้ว พบว่า ชุดการส ารวจ 1 ชุดจะเป็นตัวแทนของประชากร 165 คน จึง
ท าให้ขนาดของการส ารวจของมหานครกรุงเทพเป็นจ านวน 853 ชุดการส ารวจ ทั้งนี้ในกลุ่มช่องกริดที่ 1-4 มี
จ านวนชุดการส ารวจไม่ครบตามเงื่อนไขขั้นต ่า 30 ชุดต่อกลุ่ม จึงมีการปรับจ านวนชุดการส ารวจให้ครบตาม
จ านวนขั้นต ่า ท าให้จ านวนชุดการส ารวจรวมทั้งสิ ้น 939 ชุดการส ารวจ (เก็บข้อมูลภาคสนามจริงจ านวน 
1,000 ชุดการส ารวจ) ซ่ึงแสดงจ านวนแบบสอบถามตามประเภทพ้ืนที่กริด และรายละเอียดพ้ืนที่ตามช่องกริด 
สรุปในตารางที่ 5 และตารางท่ี 6 
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ภาพที่  4 ช่องกริดในการเก็บตัวอย่างพื้นที่เมืองในมหานครกรุงเทพ 

ตารางที่ 5 ผลลัพธ์จ านวนการเก็บแบบสอบถามตามประเภทพื้นที่กริด 

กลุ่ม 
ช่องกริด

ทั้งหมด (กริด) 
จ านวนประชากร

รวม 

จ านวน
ประชากรเฉลีย่ 

(คน) 

จ านวนช่องก
ริดที่ถูกเลือก 

จ านวน
แบบสอบถาม
ตามสดัส่วน 

จ านวน
แบบสอบถาม
ตามเงื่อนไขขั้น

ต ่า 

1-600 489 127,786 261.32 6 2 30* 

601-1,200 367 324,693 884.72 6 5 30* 

1,201-2,000 315 487,022 1,546.10 6 9 30* 

2,001-4,000 242 690,387 2,852.84 6 17 30* 

4,001-6,000 136 664,041 4,882.65 6 30 30 

6,001-10,000 158 1,236,737 7,827.45 6 47 47 

10,001-20,000 210 2,997,120 14,272.00 6 87 87 

20,001-30,000 103 2,468,095 23,962.09 6 145 145 

30,001-40,000 26 872,953 33,575.12 6 204 204 

>40,000 9 454,971 50,552.33 6 307 307 

รวมทั้งสิ้น 2,055 10,323,805 5,023.75 60 853 939 

*ปรับจ านวนแบบสอบถามตามเง่ือนไขขั้นต ่ากลุ่มละ 30 ชุดการส ารวจ 
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ตารางที่ 6 รายละเอียดพื้นท่ีเก็บแบบสอบถามตามช่องกริด 

กลุ่ม ชั้นภูม ิ ต าแหน่งพื้นที่ / ย่านส าคญั 

1-600 1 สระสีมุม จังหวัดนครปฐม 

บางเลน จังหวัดนครปฐม 

พันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร 

พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

หนองเสือ - คลอง 9 จังหวัดปทุมธาน ี

ลาดกระบัง – จังหวัดฉะเชิงเทรา 

601-1,200 2 บ้านแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร 

ไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี

สามโคก จังหวัดปทุมธาน ี

พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปรากร 

ล าลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

1,201-2,000 3 บ้านแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร 

ไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี

พุทธมณฑลสาย 4 กรุงเทพฯ 

คลอง 9 จังหวัดปทุมธาน ี

บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

คลอง 13 จังหวัดปทุมธาน ี

2,001-4,000 4 ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

บางโทรัด จังหวัดสมุทรสาคร 

คลองข่อย จังหวัดปทุมธาน ี

นวนคร จังหวัดปทุมธาน ี

คลอง1 จังหวัดปทุมธาน ี

บางพลีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ - บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4,001-6,000 5 บ้านแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร 

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

คลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

บางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

หนองจอก กรุงเทพฯ 

6,001-10,000 6 บางบอน กรุงเทพฯ 

บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

บางกระเจ้า - ปู่เจา้สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 

สามวาตะวันตก กรุงเทพฯ 

ธัญบุรี - คลอง 6 จังหวัดปทุมธาน ี

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

10,001-20,000 7 เมืองนครปฐม 

อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
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กลุ่ม ชั้นภูม ิ ต าแหน่งพื้นที่ / ย่านส าคญั 

รังสิต กรุงเทพฯ 

สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

20,001-30,000 8 บางแค กรุงเทพฯ 

ทุ่งคร ุกรุงเทพฯ 

แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

แยกเกษตร กรุงเทพฯ 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

มีนบุรี กรุงเทพฯ 

30,001-40,000 9 เมืองสมุทรสาคร 

บางกระสอ จังหวัดนนทบุร ี

บางพลัด กรุงเทพฯ 

ลุมพินี - คลองเตย กรุงเทพฯ 

ดอนเมือง - เทพรักษ ์กรุงเทพฯ 

เทศบาลนครสมุทรปราการ 

>40,000 10 ท่าพระ กรุงเทพฯ 

พระนคร กรุงเทพฯ 

วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ 

ดุสิต - บางกระบือ กรุงเทพฯ 

สีลม - บางรัก กรุงเทพฯ 

ยานนาวา - เจริญราษฎ ์กรุงเทพฯ 

 

3.2.2.2 เกณฑ์การพิจารณาคัดให้ผู้มีส่วนร่วมเข้า-ออกจากงานวิจัย 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาข้อมูลในระดับครัวเรือน งานวิจัยนี้ก าหนดให้ครัวเรือนหมายถึงผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใน
บ้านเดียวกัน ห้องเช่าเดียวกัน หรือที่อยู่อาศัยในรูปแบบอ่ืนๆ ในหน่วยการเช่าหรือมีความเป็นเจ้าของเดียวกัน 
ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันอาจมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัว ญาติ คู่ชีวิต แฟน เพ่ือน หรือคนแปลกหน้า 
กรณีที่มีคนหลายคนอาศัยอยู่ในห้องเช่าเดียวกันโดยไม่รู้จักกันมาก่อน ก็จะนับว่าคนในห้องเช่าหนึ่งห้องนั้น
ทั ้งหมดเป็น 1 ครัวเรือน ในกรณีที ่มีหลายคนอยู ่ในบ้านขณะที่ท าการส ารวจ จะมุ ่งเน้นคัดผู ้ที ่น่าจะมี
ความสามารถในการตอบแทนผู้อื ่นในบ้านให้ได้มากที ่สุด โดยการประเมินของสมาชิกในครัวเรือนเอง 
นอกจากนี้ ผู ้ตอบค าถามจะต้องเป็นสมาชิกที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือ
ชาวต่างชาติก็ตาม โดยอาจขอข้อมูลการติดต่อเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยต่อไป  ทั้งนี้ หาก
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามแล้ว แต่ไม่สามารถตอบค าถามได้ครบทุกข้อ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์เหล่านี้มาวิเคราะห์ต่อในภาพรวมของการอยู่อาศัยในเมืองหลัก โดยจะไม่คัดกลุ่มตัวอย่างออก 

กลุ่มตัวอย่างที่จะท าการส ารวจในงานวิจัยนี้ มีเกณฑ์การคัดเข้าเพื่อตอบแบบสอบถามคือ เป็นผู้ที่
สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ โดยไม่มีเกณฑ์อ่ืน เช่น ระยะเวลาการอยู่อาศัย มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเข้าอีก 
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เนื่องจากงานวิจัยนี้มองว่าหากมีการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้นจะถือเป็นผู้อยู่
อาศัยของเมืองนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยแบบชั่วคราว (ระยะเวลาต ่ากว่า 3 เดือน) หรือการอยู่อาศัย
แบบถาวร (ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน) และความหลากหลายในเรื่องระยะเวลาและประเภทของที่อยู่อาศัย
เหล่านี้ก็เป็นประเด็นส าคัญที่งานวิจัยต้องการศึกษาความหลากหลายของกลุ่มคนต่างๆ เหล่านี้ด้วย ทั้งนี้ ใน
การตอบแบบสอบถาม หากมีค าถามที่ผู้มีส่วนร่วมไม่สามารถตอบได้ สามารถเลือกตอบว่า “ไม่มี” “ไม่ทราบ” 
หรือ “ไม่ตอบ” ได้เช่นกัน โดยตัวเลือกค าตอบเหล่านี ้เป็นตัวเลือกค าตอบพื้นฐานส าหรับทุกค าถามใน
แบบสอบถาม และปรากฏอยู่ในเชิงอรรถของแบบสอบถามทุกหน้า 

หากผู้มีส่วนร่วมไม่สามารถร่วมมือตอบแบบสอบถามจนจบได้ ผู้วิจัยจะยังคงใช้ข้อมูลส่วนที่ได้รับการ
ตอบค าถามมาแล้วมาวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนค าถามนั้น 

3.2.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม “แบบส ารวจคนเมือง 4.0” ตามเอกสารแนบ โดยใช้วิธีการกรอกข้อมูล
ลงแท็บเล็ตผ่านโปรแกรม survey123 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามที่สามารถเก็บข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ได้ด้วย 

3.2.2.4 การสัมภาษณ์และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะประเด็น (focus groups) 

นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดในส่วนที่คาดว่าขาดตกไปจากการใช้
แบบสอบถาม  

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยจะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive  sampling) ที่เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผสมผสานกับการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการบอกต่อ ( snowball sampling) 
ผ่านการสอบถามจากภาคีหรือผู้เชี่ยวชาญที่ท างานกับชุมชนในพื้นที่ เกณฑ์การคัดเข้ าคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สนใจที่จะเข้าร่วมการจัดประชุมนี้  และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้  
วัตถุประสงค์ของวิธีการสัมภาษณ์และการประชุมเฉพาะประเด็นคือเพ่ือรับฟังมุมมองที่หลากหลาย  ความเห็น
จากกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษาจะส่วนส าคัญ และให้มุมมองที่แตกต่างจากกลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งนี้ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยจะอธิบายขั้นตอนและค าถามที่เข้าใจง่ายอยู่แล้ว ผู้เข้าร่วมจึงไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ท าการวิจัยเป็นพิเศษ 
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3.3 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมงานวิจัย 

โครงร่างวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการยื่นขอเพ่ือรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน
ก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ค านึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยและให้การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วม
งานวิจัย ผู้เข้าร่วมได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเข้าร่วม พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิ์ของผู้เข้าร่วม ซึ่งสามารถยุติการเข้าร่วมโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลต่อผู้วิจัย และไม่
สูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการตอบแบบสอบถามรวมถึงการแสดงความคิดเห็นใน
การประชุมกลุ่มย่อยจะถูกเก็บรักษาไว้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็น
ภาพรวม ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลจะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
เท่านั้น ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถามในการลงพื้นที่ส ารวจ ผู้เชี่ยวชาญผู้ให้สัมภาษณ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียดการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.3.1 ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามในการลงพื้นที่ส ารวจ 

ในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะไม่บันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ ถ่ายภาพหรือ
บันทึกวีดีทัศน์ในงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยกลุ่มนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบค าถาม หรือ ถอนตัว
ออกจากการโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมวิจัยหรือถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่องานหรือสถานภาพการท างานของผู้มีส่วนร่วม 

ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นหลัก ผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัยจะต้องให้ความยินยอมต่อผู้วิจัยก่อนจะเข้าส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามได้ การยินยอมดังกล่าว
จะรวมถึงการน าเอาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และเผยแพร่แบบไม่ระบุตัวตนของผู้มีส่วนร่วม 

การประเมินและป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยงภัยหรืออันตรายของผู้มีส่วนร่วมกลุ่มนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้
อยู่ในระดับน้อยถึงไม่มีอันตราย เนื่องจากในข้อมูลที่เก็บจะถูกน าไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในภาพรวมที่ไม่
สามารถชี้เฉพาะว่าข้อมูลมาจากใครได้ 

การรักษาความลับของผู้มีส่วนร่วมในแต่ละกลุ่ม ข้อมูลจากการจัดเก็บแบบสอบถามที่สามารถน าไป
เผยแพร่ในรายงานการวิจัยจะมีเพียงข้อมูลเชิงปริมาณท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมตอบแล้วเท่านั้น ส าหรับข้อมูลใน
รายละเอียดของแต่ละบุคคล จะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้ รายงานผลการวิจัยจะเน้นการสื่อสารเป็นภาพรวม 
เพ่ือเป็นการปกปิดตัวตนของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย และป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจตามมาได้ 

การป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 คณะวิจัยมีแผนการลดความเสี่ยงให้กับทั้งผู้เก็บ
แบบสอบถามและผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม คือ 1) ในสถานการณ์ท่ีไม่รุนแรง เป็นพื้นที่ไม่เสี่ยงอยู่นอกพ้ืนที่คลัส
เตอร์การแพร่ระบาดตามประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) จะให้ผู้ลงเก็บแบบส ารวจใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอลล์ส าหรับล้างมือ และรักษาระยะห่าง
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จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์เป็นส่วนที่คณะวิจัยจะจัดหาให้ 2) ในกรณี
ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงหรือทางผู้เก็บแบบสอบถามประเมินสถานการณ์ไว้ว่าไม่เหมาะสมแก่การลงพ้ืนที่ จะให้เว้นการ
ด าเนินการไปก่อน โดยคณะวิจัยจะแก้ปัญหาด้วยการขอเลื่อนการส่งงานด้วยเหตุสุดวิสัยแทนการสร้างความ
เสี่ยงให้กับทั้งผู้เก็บและผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.3.2 ผู้เชี่ยวชาญผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ 

 ในระหว่างการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย อาจมีการบันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ หรือถ่ายภาพ
บรรยากาศการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยกลุ่มนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่
ตอบค าถาม หรือ ถอนตัวออกจากการโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้า
ร่วมวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้จะไม่มีผลกระทบต่องานหรือสถานภาพการท างานของผู้มีส่วนร่วม 

ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะต้องให้ความยินยอมต่อผู้วิจัยก่อนจะถูกสัมภาษณ์หรือเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ การ 
การยินยอมดังกล่าวจะรวมถึงการน าเอาข้อมูลรวมถึงภาพถ่ายที่ได้จากการสัมภาษณ์และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการไปวิเคราะห์และเผยแพร่แบบไม่ระบุตัวตนของผู้มีส่วนร่วมต่อไป 

การประเมินและป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยงภัยหรืออันตรายของผู้มีส่วนร่วมกลุ่มนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้
อยู่ในระดับน้อยถึงไม่มีอันตราย เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกลุ่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นองค์
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จึงไม่มีข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์และผู้เข้าร่วมประชุม 
ข้อมูลที่เก็บจะถูกน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมที่ไม่สามารถชี้เฉพาะว่าเป็นข้อมูลที่มาจากใครได้ 

การรักษาความลับของผู้มีส่วนร่วมในแต่ละกลุ่ม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยที่
สามารถน าไปเผยแพร่ในรายงานการวิจัยจะมีเพียงข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมยินยอมตอบแล้วเท่านั้น ส าหรับข้อมูลที่
ระบุว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนให้ข้อมูลใดบ้าง จะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้และคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้ รายงานผลการวิจัยจะเน้นการสื่อสารเป็น
ภาพรวม เพื่อเป็นการปกปิดตัวตนของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย และป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจตามมาได้ 

3.4 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1 การประมวลภาพวิถีชีวิตเมืองในภูมิภาคและในภาพรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน 

การประมวลภาพวิถีชีวิตเมืองในภูมิภาคและในภาพรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน และวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างเมืองและระหว่างพ้ืนที่เมือง เพ่ือสังเคราะห์เป็นภาพรวมของวิถีชีวิตเมือง
ของประเทศไทยในปัจจุบัน (วัตถุประสงค์ข้อที่ 3) 
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ผู้วิจัยจะประมวลผลการวิเคราะห์วิถีชีวิตเมืองในภูมิภาค แล้วเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์วิถีชีวิต
ของคนเมืองหลวง เพื่อสังเคราะห์เป็นภาพรวมของวิถีชีวิตเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลจาก
การส ารวจครัวเรือนในเมืองในภูมิภาคและเมืองหลวง   

ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเมืองในแต่ละล าดับศักดิ์และระหว่างพ้ืนที่เมืองใน
แต่ละกลุ่มที่แบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อค้นพบที่แสดงวิถีชีวิตเมืองในภูมิภาค
และในภาพรวมของประเทศไทย โดยการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ร่วมกับคณะนักวิจัยในชุดโครงการ “คน
เมืองในภูมิภาค 4.0”  อนึ่ง เพื่อให้ภาพที่ได้จากการประมวลข้อมูลมีความครอบคลุมปัจจัยด้านสังคมและ
ประวัติศาสตร์มากขึ้น ผู้วิจัยจะลงสังเกตการณ์ภาคสนามในพื้นที่ศึกษา และจะสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย
กับคนในพื้นท่ีเพ่ิมเติม ทั้งผู้เชี่ยวชาญ คนทั่วไป ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ทัง้นี้ ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด มีความเป็นไปได้สูงว่า การสัมภาษณ์และการประชุมจะเน้นการพูดคุยทางโทรศัพท์และออนไลน์ จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายลง 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะน าเอาผลการศึกษาชีวิตเมืองทีไ่ด้จากการศึกษาของคณะผู้วิจัย “คนเมือง 4.0” ใน
ปีที่ 1 แล้วน ามาประมวลร่วมกับผลการส ารวจวิถีชีวิตระดับครัวเรือนในปีที่ 2 ในชุดโครงการ “คนเมืองภูมิภาค 
4.0” เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของวิถีชีวิตเมืองในประเทศในปัจจุบัน วิธีการในส่วนนี้คือการประชุมกลุ่มย่อย
ภายในกลุ่มนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องในประเด็นท่ีคิดว่ามีความส าคัญต่ออนาคตชีวิตเมือง 

3.4.2 การประมวลแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของคนเมือง 

การประมวลแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของคนเมือง และคาดการณ์วิถี
ชีวิตเมืองในภูมิภาคและภาพรวมของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า (วัตถุประสงค์ข้อที่ 4) 

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างเมืองกับระหว่างพ้ืนที่เมือง แล้วจึงวิเคราะห์
แนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเมือง และคาดการณ์วิถีชีวิตเมืองในภูมิภาคและ
ภาพรวมของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า 

วิธีการวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นไปตามกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากการกวาด
สัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อน การสร้างผังระบบ การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและผลกระทบ การ
สร้างภาพอนาคตฐานตามแนวโน้ม และสร้างภาพอนาคตทางเลือกด้วยฉากทัศน์ของภาพอนาคต ไปจนถึงการ
สร้างภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ในกระบวนการนี้ ผู้วิจัยจะใช้ผสมผสานการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลทุติยภูมิและ
วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะผู้วิจัยในชุดโครงการ “คนเมืองในภูมิภาค 4.0” และภาคีเชิงนโยบาย 
เนื่องจากงานวิจัยและงานเขียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนเมืองในภูมิภาคยังมีอยู่ไม่มากนัก ในการก าหนดกรอบและ
ขอบเขตการวิเคราะห์และการกวาดสัญญาณ ผู้วิจัยจะเน้นการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตเมืองในแต่ละด้าน เพื่อแสดงภาพรวมของชีวิตเมืองในภูมิภาคก่อน แล้วจึงเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
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เพ่ิมจากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี เพ่ือน าผลมาสังเคราะห์ร่วมกับผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจระดับครัวเรือน  

การวิเคราะห์ส่วนนี ้จะใช้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์จากการด าเนินกระบวนการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ของคณะผู้วิจัย “คนเมืองภูมิภาค 4.0” ประกอบกับข้อมูลและจากการคาดการณ์ชีวิตเมืองหลวงใน
ปีที่ 1 เพื่อให้ได้เป็นภาพรวมของวิถีชีวิตเมืองในประเทศในอนาคต  กลุ่มตัวอย่างส าคัญ ได้แก่ ผู้มีส่วนได้สว่น
เสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์หลักที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือระดับความเกี่ยวข้องและ
ความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ศึกษา ระดับผลกระทบที่อาจได้รับจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และระดับ
อิทธิพลในการผลักดันเชิงนโยบาย ทั้งนี้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมประชุมจะเน้นความหลากหลายของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

3.4.3 การระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย 

การระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อบรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของ
ชีวิตเมืองในภูมิภาคและในประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า (วัตถุประสงค์ข้อ 5) 

ผู้วิจัยจะจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะผู้วิจัย “คนเมืองภูมิภาค 4.0” และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือระบุช่องว่าง
เชิงนโยบายและทางเลือกเชิงนโยบาย แล้วประมวลสรุปเป็นข้อเสนอต่อไป ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวางแผน
ยุทธศาสตร์ โดยการพยากรณ์ย้อนกลับและวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการพัฒนาเมือง และภาคีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมือง  ทั้งนี้ เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือระดับความเกี่ยวข้องและความเชี่ยวชาญในประเด็นที่
ศึกษา รวมถึงระดับอิทธิพลในการผลักดันเชิงนโยบาย 

3.4.4 การระบุชอ่งว่างความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาวิถีชีวิตเมืองท่ีพึงประสงค์ในประเทศไทย  

ผู้วิจัยจะจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือระบุช่องว่างเชิงความรู้ และข้อเสนอในด้าน
งานวิจัย  แล้วประมวลสรุปเป็นข้อเสนอต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับเมือง องค์กรที่สนับสนุนทุนวิจัย (วช. สกสว. ฯลฯ) เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือระดับ
ความเกี่ยวข้องกับนโยบายการวิจัยและพัฒนา รวมถึงความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ศึกษา 
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บทท่ี 4 การวิเคราะห์ล าดับศักดิ์ 
และแบ่งกลุม่เมืองและพ้ืนที่เมืองในประเทศไทย 

4.1 ความเป็นเมืองในประเทศไทย 

ปรากฏการณ์ย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย และเป็นโจทย์ส าคัญของ
นโยบายการพัฒนาประเทศมากว่า 60 ปีแล้ว แต่แนวโน้มของการกลายเป็นเมืองในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมามี
รูปแบบที่แตกต่างจากก่อนหน้านี้ ตามความเข้าใจเดิม กระบวนการเป็นเมืองหรือนคราภิวัตน์ (urbanization) 
หมายถึงการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่พ้ืนที่เมือง จนท าให้เมืองมปีระชากรมีจ านวนเพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง
ขยายตัวและหนาแน่นมากขึ้น แต่ตามแนวคิดในปัจจุบัน นคราภิวัตน์เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามได้เช่นกัน 
โดยรวมถึงการแพร่ขยายของความเป็นเมืองไปยังชนบท ทั้งในการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การผลิตและ
วิถีชีวิตของคนชนบท และในการย้ายถิ่นไปยังพื้นที่ชนบทของคนเมืองที่ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบเมือง นคราภิวัตน์
ไทยในปัจจุบันจึงเกิดได้ทั้งในรูปแบบดึงดูดให้คนย้ายเข้าเมือง และแบบผลักดันให้วิถีชีวิตแบบเมืองขยายไปใน
ชนบท ตามนิยามนี้ กระบวนการกลายเป็นเมืองได้เกิดขึ้นแล้วแทบทุกพื้นที่  ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยแต่
รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วโลก 

แนวโน้มนคราภิวัตน์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับแนวโน้มส าคัญอย่างน้อย 3 กระแสที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างระดับโลก กระแสแรกคือโลกาภิวัตน์ของการผลิต การค้า การลงทุนและการสื่อสาร ไม่เพียง
กระตุ ้นให้นคราภิวัตน์ขยายพื้นที ่ครอบคลุมไปทั่วโลก (planetary urbanization) แต่จะยิ ่งจะท าให้การ
เชื่อมต่อของเมืองในทุกระดับเพิ่มความซับซ้อนและมีพลวัตสูงมากยิ่งขึ ้น กระแสที่สองคือดิจิทัลภิว ัตน์ 
(digitalization) ซึ่งจะยิ่งเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต การบริโภคและการใช้ชีวิตของผู้คน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม
กายภาพและความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในเมือง กระแสที่สามคือความเป็นพหุนิยม (pluralsim) และโลก
นิยม (cosmopolitanism) ของสังคมเมือง แรงขับเคลื่อนส าคัญในที่นี้คือการเดินทางของผู้คนทั่วโลกจากการ
ท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนต่างเพศต่างวัย ต่างเชื้อชาติ ศาสนาและค่านิยมที่เกิดขึ้นในเมืองจะยิ่งท าให้นคราภิ
วัตน์ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยบริบทและเงื่อนไขเหล่านี้ นคราภิวัตน์ของ
ไทยต่อจากนี้ไปจึงย่อมมีรูปแบบและความท้าทายที่แตกต่างจากในอดีต  นั่นหมายความว่า นิยามความเป็น
เมืองย่อมเปลี่ยนไปเช่นกัน 

4.1.1 นิยามของ “เมือง”  

ค าว่า “เมือง” ในมุมมองเชิงประชากรศาสตร์และเชิงการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค าจ ากัดความว่า 
เมืองหมายถึงเทศบาล ซึ่งหมายรวมถึงเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เขตการปกครองพิเศษ (เมือง
พัทยา) และกรุงเทพมหานคร (ปราโมท ประสาทกุล, 2550) โดยพื้นที่เมืองระดับเทศบาลต าบลมีประชากรอยู่
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อาศัยประมาณ 7,000 คนข้ึนไป เมืองระดับเทศบาลเมืองมีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 10,000 คนข้ึนไป และ
เมืองระดับเทศบาลนครมีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 50,000 คนขึ้นไป (องค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, 
2555) ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีเมืองเหล่านี้จ านวนทั้งหมด 2,443 แห่งทั่วประเทศ จากค าจ ากัดความดังกล่าว
ในข้างต้น “ประชากรเมือง” จึงหมายถึง ประชากรที ่อาศัยอย ู ่ ในเขตเทศบาลทุกปร ะเภท รวมถึง
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วย ในทางตรงกันข้ามพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มิได้ประกาศว่าเป็นเขตเทศบาลถือว่าเป็น
เขต “ชนบท” โดยปริยาย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2543)  

งานวิเคราะห์ที่วัดระดับความเป็นเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมาโดยมากใช้เกณฑ์หลัก 2 ประการใน
การก าหนดระดับความเป็นเมือง ได้แก่ นิยามที่ 1 ประชากรเมืองคือประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุก
ประเภท รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และนิยามที่ 2 ประชากรเมืองที่หมายถึงประชากรที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลทุกประเภท รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และครอบคลุมถึงการคาดประมาณ
ประชากรแฝงในเขตเมือง รวมทั้งพิจารณาจากอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ซึ ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของ
ประชากรในเมือง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550) 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปรากฏการณ์นคราภิวัตน์ที่แพร่ขยายอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ผูกโยงกับค าว่า 
“เมือง” ตามความหมายเดิมอีกต่อไป หากเปลี่ยนการวัดความเป็นเมืองเป็นด้านการบริโภคและวิถีชีวิตใน
ความเป็นจริง ก็จะพบว่าความเป็นเมืองได้แพร่ขยายไปเกินขอบเขตพื้นที่เมืองตามมโนทัศน์เดิมและนิยามของ
ทางการ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงทดลองวิเคราะห์ความเป็นเมืองจากต าแหน่งที่ตั้ง (point of interest) 
ของสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริโภคแบบเมือง เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ระดับความเป็น
เมืองตามนิยามของทางการ 

4.1.2 การวิเคราะห์ความเป็นเมืองในประเทศไทย 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและการบริโภคแบบเมืองประเภทแรกที่ใช้วัดระดับความเป็น
เมืองในงานวิจัยนี้คือร้านสะดวกซื้อ เป็นที่รับรู้กันอยู่ทั ่วไปแล้วว่า ร้านสะดวกซื้อมี บทบาทส าคัญและมี
ความสัมพันธ์กับการบริโภคตามวิถีชีวิตเมืองในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันยังสะท้อนภาพความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มคนนอกพื้นที่เมือง
จากภาพจ าในอดีต หลายชุมชนในพ้ืนที่ที่ดูเหมือนเป็นชนบทก็มีร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นทั่วไป และเข้ามาแข่งขัน
และบ่อยครั้งก็ทดแทนร้านขายของช าประจ าชุมชนที่เคยมีมาแต่เดิม ในขณะเดียวกัน ความนิยมและความ
แพร่หลายของร้านสะดวกซื้ออาจไม่ได้เกิดจากราคาของสินค้าที่ถูกกว่าร้านอื่นเสมอไป เพราะราคาสินค้าใน
ร้านสะดวกซื้ออาจแพงกว่าของที่วางขายอยู่ในตลาด ร้านขายของช าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอื่น  ๆ ก็เป็นได้ ปัจจัย
อ่ืนๆ น่าจะสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ทั้งความสะดวกในการเข้าถึง ที่ตั้งของที่
อยู่อาศัย ความสัมพันธ์กับคนในตลาดและชุมชน ดังนั้น ร้านสะดวกซื้ออาจสื่อถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ในพ้ืนที่นั้นๆ ทั้งในด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งน่าจะมีความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้น  
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 ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอันเป็นผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมในรูปแบบของ
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านอาหารจานด่วน และร้านสะดวกซื ้อภายในพื ้นที ่ต ่าง ๆ ของเมือง ซึ ่งการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบอุตสาหกรรมเหล่านี้มีการพัฒนามาจากร้านค้าแบบหาบเร่แผงลอย จนมาถึงร้านค้า
สะดวกซื้อที่ค่อนข้างมีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ในระยะแรกร้านค้าสะดวกซื้อเหล่านี้มักพบอยู่ใน
พ้ืนที่ใจกลางเมือง หรือพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของผู้คน หรือที่เรียกกันว่าพ้ืนที่ที่มีความเป็นเมืองมากกว่า ด้วย
การเติบโตของกิจการประเภทร้านสะดวกซื้อที่เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีความเป็นเมือง เป็น
เหตุผลให้คนเมืองส่วนใหญ่นิยมใช้เวลาว่างในการจับจ่ายใช้สอยที่ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าร้าน
สะดวกซื้อมีความส าคัญต่อคนเมืองอย่างมากในยุคปัจจุบัน จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อที่ท า
หน้าที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ทางสังคมของเมือง พบว่าร้านสะดวกซื้อที่ท าหน้าที่เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่มีสินค้า
ส าหรับชีวิตประจ าวันมากมายได้กลายมาเป็นพ้ืนที่ใหม่ส าหรับคนหนุ่มสาวในเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
เปลี่ยนร้านสะดวกซ้ือจากเชิงพาณิชย์ให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะมากข้ึน ลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นวิถี
ชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นภายในเมือง และกล่าวได้ว่าพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองมากค่อนข้างมีร้านสะดวกซื้อที่เป็นพื้นที่
เชิงพาณิชยกรรมที่มีความแออัดสูงกว่า 28 

 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับบทความการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ที่คาดการณ์ว่า ใน พ.ศ. 2564-2566 ยอดขายของร้านค้าปลีกหรือร้านสะดวกซื้อจะมีแนวโน้มการ
เติบโตเพิ่มขึ ้นสูงถึงร้อยละ 1.5-2.5 อันเป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างของภาครัฐ และการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง ธุรกิจร้านค้าปลีกอย่างร้านสะดวกซื้อในไทยค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
พื้นที่ในมหานครกรุงเทพฯ และเมืองหลักที่มีความเป็นสังคมเมืองสูง อีกทั้งร้านค้าสะดวกซื้อยังเป็นธุรกิจที่มี
จ านวนสาขามากท่ีสุดและเพ่ิมข้ึนในอัตราสูงที่สุด อีกท้ังยังสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลอดการค้าปลีกดั้งเดิม
ได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทอ่ืน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
มักใช้กลยุทธ์ขยายสาขาไปยังพื้นที่แหล่งชุมชน ตรอกซอยและสถานีบริการน ้ามันก่อน เพื่อให้สามารถขยาย
สาขาครอบคลุมไปยังพื้นท่ีนอกเขตความเป็นเมืองได้ทั่วประเทศ29  

ร้านสะดวกซ้ือที่เข้ามามีบทบาทมากในประเทศไทยคือเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 
70.5 ของจ านวนสาขาของร้านสะดวกซื้อทั้งหมด ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) มีสาขาทุกประเภท
รวมกันกว่า 14,000 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีร้านสะดวกซื้อหรือหน่วยค้าปลีกสมัยใหม่ของบริษัทอ่ืน
อีกจ านวนมาก อาทิ ร้าน Family Mart ร้าน Lawson 108 ร้าน Maxvalue ร้าน Big C mini เป็นต้น ใน
ปัจจุบัน เราสามารถพบเห็นร้านสะดวกซื้อกระจายตัวไปตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อาจดู
ห่างไกลออกไป ท าให้เริ่มสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนิยามในของค าว่า “เมือง” ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจาก

 
28 Hariyanto, Soemabrata,  Djaja & Zubair. (2017)   
29 Narin Tunpaiboon. (2564) 
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เดิม ร้านสะดวกซื้อที่มีภาพจ าว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตเมือง อาจไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ “เมือง” ในนิยามที่เรา
เข้าใจกันแต่เดิมอีกต่อไป บางพื้นที่นอกเขตเทศบาลอย่างชุมชนชนบทกลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีร้านสะดวกซื้อ
ตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของร้านสะดวกซื้อเริ่มส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของผู้คนในเมืองในยุคสมัยใหม่ไปอย่างชัดเจน 

ข้อสังเกตในข้างต้นจึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์ระดับความเป็นเมืองด้วยจ านวนประชากรเมืองใน
พื้นที่ที่มีร้านสะดวกซื้อ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นับจ านวนประชากรทั้งหมดในต าบลที่มีร้านสะดวกซื้อ
ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย จ านวนร้านสะดวกซ้ือที่ใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 17,226 สาขา ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4,990 ต าบล 
ซึ่งรวม 180 แขวงของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้มาจากฐานข้อมูล Open Street Map 
แน่นอนว่า ไม่ใช่ประชากรทุกคนที่อยู่ในต าบลเดียวกันจะเป็นลูกค้าของร้านสะดวกซื้อ หลายคนคงใช้บริการ
ร้านของช าหรือร้านค้ารูปแบบอื่น ขณะเดียวกัน ร้านสะดวกในบางต าบลอาจมีขึ้นมาเพื่อบริการนักท่องเที่ยว
และผู้มาเยือนมากกว่าคนในพื้นที่ก็เป็นได้ ข้อจ ากัดของงานวิเคราะห์ในส่วนนี้จึงอยู่ตรงที่ว่าผู้วิจัยไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่า ประชาชนในต าบลไหนใช้บริการร้านสะดวกซื้อเป็นประจ าจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกา ร
ด ารงชีวิต แน่นอนว่าบริษัทที่เจ้าของร้านสะดวกซื้อย่อมมีข้อมูลส่วนนี้ แต่ผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
ของบริษัทเหล่านี้ได้ จึงต้องพ่ึงการเก็บแบบสอบถามระดับครัวเรือนต่อไป 

นอกจากร้านสะดวกซื้อแล้ว ร้านค้าอีกประเภทหนึ่งที่สื่อถึงวิถีการบริโภคแบบเมืองในยุคปัจจุบันคือ
ร้านกาแฟ ผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งร้านกาแฟทั่วประเทศไทย แล้วจึงนับจ านวนประชากรทั้งหมดใน
ต าบลที่มีร้านกาแฟตั้งอยู่ โดยได้รวบรวมข้อมูลต าแหน่งร้านกาแฟจากฐานข้อมูล Open Street Map และ 
Google API จากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาพบว่า บางต าบลมีร้านสะดวกซื้อแต่ไม่มีร้านกาแฟ แต่ก็เป็นไปได้ว่า
ร้านสะดวกซื้อจ านวนมากก็มีกาแฟขายอยู่ในร้านอยู่แล้ว ในขณะที่หลายต าบลมีร้านกาแฟแต่ไม่มีร้านสะดวก
ซื้อ ความแตกต่างดังกล่าวสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ร้านสะดวกซื้อจ านวนมากตั้งอยู่ในปั๊มน ้ามัน ซึ่ง
เน้นคนขับรถผ่านถนนเส้นหลัก โดยที่คนในชุมชนอาจไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของร้าน ในขณะเดียวกัน 
ร้านกาแฟจ านวนหนึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร โดยที่คนในพื้นที่ก็ไม่ใช่ ลูกค้าหลัก 
ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ในต าบลที่มีร้านกาแฟตั้งอยู่จึงอาจไม่ได้มีพฤติกรรมการบริโภคแบบเมืองเสมอไป จึงถือ
เป็นข้อจ ากัดของการใช้ตัวชี้วัดนี้ในการวัดระดับความเป็นเมืองของประเทศไทย 

นอกจากร้านกาแฟและร้านสะดวกซ้ือแล้ว ความสะดวกในการเข้าถึงระบบการเงินแบบทางการก็อาจ
สื่อถึงวิถีการใช้ชีวิตที่ความเป็นเมืองก็เป็นได้ งานวิจัยนี้จึงทดลองวัดระดับความเป็นเมืองตามพื้นที่ที ่มี 
เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติหรือตู้เอทีเอ็ม โดยนับจ านวนประชากรทั้งหมดในต าบลที่มีเครื่องเอทีเอ็มตั้งอยู่ ทั้งนี้ 
จ านวนเครื่องเอทีเอ็มที่ใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 45,268 เครื่อง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5,885 ต าบล ผลการวิเคราะห์ด้วย
เกณฑ์ท้ัง 4 รูปแบบได้แสดงไว้ในตารางที ่7 
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ตารางที่ 7 สัดส่วนประชากรเมือง พ.ศ. 2562 ด้วยรูปแบบการนับท่ีต่างกัน 

เกณฑ์การนับจ านวนประชากรเมอืง 
ประชากรเมือง 

(ล้านคน) 
ประชากรชนบท 

(ล้านคน) 
ประชากรทั้งหมด 

(ล้านคน) 
เทศบาล+กทม.+พัทยา 29.66 

(44.56%) 
36.90 

(55.44%) 
66.56 
(100%) 

เทศบาล+กทม.+พัทยา+ปชก.แฝง 36.57 
(54.94%) 

29.99 
(45.06%) 

66.56 
(100%) 

ต าบลที่มรี้านกาแฟ 35.46 
(53.28%) 

31.10 
(46.72%) 

66.56 
(100%) 

ต าบลที่มรี้านสะดวกซื้อ 38.82 
(58.32%) 

27.74 
(41.68%) 

66.56 
(100%) 

ต าบลที่มเีครื่องเอทีเอ็ม 44.05 
(66.18%) 

22.51 
(33.82%) 

66.56 
(100%) 

ดัดแปลงจาก: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และคณะ (2563) ด้วยข้อมูลประชากรแฝงจากส านักงานสถิติแห่งชาติ (2562) 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า เมื่อวัดระดับความเป็นเมืองโดยใช้นิยามของพ้ืนที่ที่มีร้านสะดวกซ้ือ สัดส่วน
ประชากรเมืองของไทยอยู่ที่ร้อยละ 58.32 ส่วนในกรณีของร้านกาแฟจะอยู่ที่ร้อยละ 53.28 เมื่อใช้ข้อมูลที่ตั้ง
ของเครื่องเอทีเอ็ม สัดส่วนประชากรเมืองอยู่ที ่ระดับร้อยละ 66.18 ตัวเลขทั้งสองมีสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับความเป็นเมืองที่วัดจากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและ
เขตเทศบาลทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 44.56 และสูงกว่าในกรณีที่รวมจ านวนประชากรแฝง ซึ่งรวมแล้วคิดระดับ
ความเป็นเมืองของประเทศไทยได้ที่ร้อยละ 54.94  

4.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งอ านวยความสะดวกกับพื้นที่ชุมชนเมือง 

การวิเคราะห์ในส่วนต่อมามุ่งไปที่ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ระหว่างสิ่งอ านวยความสะดวกที่สื่อถึงวิถีชีวิต
ความเห็นเมืองกับท่ีตั้งของชุมชนเมืองในประเทศไทย  

ขั้นตอนแรกคือการจัดท าแผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งชุมชนในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยชุมชนเมืองที่
เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เขตการปกครองแบบพิเศษ คือกรุงเทพมหานครและพัทยา 
รวมทั้งชุมชนชนบทที่บริหารโดยองค์การบริหารส่วนต าบล (ภาพที่ 8) จากการจัดท าแผนที่ดังกล่าว พบว่า การ
ตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองมีความหนาแน่นมากในบางบริเวณ จนปรากฏออกมาในลักษณะของคลัสเตอร์เมือง
หรือชุมชนเมือง (urban clusters) และศูนย์กลางเมือง (urban centers) ตามนิยามคณะกรรมการสถิติของ
สหประชาชาติที่ได้ทบทวนไปในบทท่ีแล้ว   

ส าหรับภาคกลางมีชุมชนเมืองกระจุกตัวหนาแน่นมากที่สุดในพื้นที่มหานครกรุงเทพและจังหวัด
ปริมณฑล และมีชุมชนเมืองกระจายออกไปตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลของภาคตะวันออกและภาคตะวันตกที่
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ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนในภาคเหนือ มีการตั้ง
ถิ่นฐานเป็นชุมชนเมืองหนาแน่นมากที่สุดบริเวณกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และเชียงราย ในขณะที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มชุมชนเมืองในจังหวัดสกลนคร นครพนม 
และอุดรธานี กลุ่มที่ 2 คือ ได้แก่ กลุ่มชุมชนเมืองในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด และกลุ่มที่ 3 
ได้แก่ กลุ่มชุมชนเมืองในจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์  ส่วนในภาคใต้มีชุมชนเมืองหนาแน่นมากที่สุด แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มชุมชนเมืองที่อยู่บริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช  กลุ่มที่ 2 กลุ่มชุมชนเมืองที่อยู่บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา นอกเหนือจากกระจุกตัวของ
ชุมชนเมืองในพ้ืนที่เหล่านี้แล้ว การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองได้กระจายตัวไปทั่วประเทศไทย แม้ในระดับความ
หนาแน่นที่ลดต ่าลงไป 

 เมื่อพิจารณาต าแหน่งที่ตั้งของร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ (จุดสีเขียวบนแผนที่) พบว่า การกระจายตัว
มีทิศทางที่สอดคล้องกับที่ตั้งของย่านศูนย์กลางเมืองและชุมชนเมืองเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ต าแหน่ง
ที่ตั้งของร้านสะดวกซื้อก็มีท าเลการตั้งร้านอยู่ในย่านชุมชนชนบทที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองตามนิยามเดิมด้วย
เช่นกัน หากเชื่อว่า ร้านสะดวกซ้ือสามารถสื่อถึงชีวิตความเป็นเมืองได้ ภาพดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่า ความเป็น
เมืองได้ขยายออกไปไกลเกินกว่าพื้นท่ีเมืองตามนิยามของทางการที่ก าหนดใช้มาแต่ดั้งเดิม 
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ภาพที่  5 พ้ืนที่เมืองในประเทศไทยตามนิยามที่ก าหนดด้วยต าแหน่งร้านสะดวกซื้อ 
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 เมื่อพิจารณาต าแหน่งเครื่องกดเงินอัตโนมัติ (จุดสีน ้าเงินบนแผนที่) พบว่า ต าแหน่งที่ตั้งของเครื่องกด
เงินอัตโนมัติมีความสัมพันธ์กับพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท แม้ว่าส่วนมากเครื่องกดเงินอัตโนมัติจะกระจุกตัว
หนาแน่นในย่านเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท แต่พื้นที่บริการค่อนข้างครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและกระจายตัว
ไปยังเขตชนบททั่วไป นอกจากนี้ยังมีการกระจายตัวทั่วไปตามปั๊มน ้ามัน ร้านสะดวกซื้อ ไปรษณีย์ แหล่ง
ท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน 

ภาพที่  6 พื้นที่เมืองในประเทศไทยตามนิยามที่ก าหนดด้วยต าแหน่งเครื่องกดเงินอัตโนมัติ
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4.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับเมืองในประเทศไทย 

 ปัจจุบัน ระบบอินเทอร์เน็ตถือเป็นมีความส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งการ
ติดต่อสื ่อสาร การขับเคลื ่อนระบบเศรษฐกิจ การเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข และอีกหลายด้านที่
ครอบคลุมในทุกมิติในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้  อินเทอร์เน็ตจึงได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็น
ของการด ารงชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบัน การมีอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมและมีคุณภาพยังสะท้อนถึงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับประเทศและในระดับพ้ืนที่ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นหนึ่งในดัชนีส าคัญท่ีใช้ได้ในการ
วิเคราะห์ความเป็นเมืองของประเทศไทย  

 ในการวิเคราะห์ความครอบคลุมและคุณภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลการ
ทดสอบบิตเรต การทดสอบความหน่วง (latency) ความเร็วในการเข้าเว็บ และการทดสอบคุณภาพการสตรีม
วิดีโอบนมือถือ การวัดทั้งหมดนี้ด าเนินการโดยผู้ใช้งานในแอพพลิเคชั่น nPerf30 โดยรวมข้อมูลสัญญาณมือถือ
ในเครือข่าย CAT Mobile, dtac, TOT Mobile, True Move H, AIS Mobile และแสดงในรูปแบบระบุพิกัด
ภูมิศาสตร์บนพื้นที่เมืองในประเทศไทย การวิเคราะห์ระดับความเป็นเมืองของประเทศไทยด้วยดัชนีด้าน
อินเทอร์เน็ตจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) การศึกษาความคลอบคลุมของประเภทคลื่น และ 
(2) การศึกษาความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1) ความคลอบคลุมของประเภทคลื่น 

การวิเคราะห์ความคลอบคลุมของประเภทคลื่นมุ่งไปที่การให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายต่าง ๆ 
ในพื้นที่ทั ่วประเทศไทย เพื่อจ าแนกพื้นที่ที่มีการให้บริการและพื้นที่ที่ไม่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต การ
วิเคราะห์ได้รวมข้อมูลสัญญาณมือถือในทุกเครือข่าย และจ าแนกตามประเภทคลื่นในการให้บริการ  ผลการ
วิเคราะห์พบว่า การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยครอบคลุมทุกพื้นที่เมือง โดยมีความหนาแน่นสูงใน
พื้นที่เมืองหลัก ส่วนพื้นที่ที่พบการทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อยหรือไม่พบการให้บริการจากผู้ให้บรกิาร 
มักเป็นพื้นที่ท่ีมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขา พ้ืนที่เขตป่าหรืออุทยานแห่งชาติ แผนที่ข้างล่างแสดงความคลอบคลุม
ของการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

 
30 https://www.nperf.com/th/map/TH/-/223470.CAT-Mobile/signal/ 
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ภาพที่  7 ความคลอบคลุมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

ดัดแปลงข้อมูลจาก: https://www.nperf.com/th/map/TH/-/223470.CAT-Mobile/signal/ 
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ภาพที่  8 พ้ืนที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามประเภทคลื่นการให้บริการ 3G, 4G, 4G Plus, 5G  

ภาพซ้ายบนแสดงให้เห็นว่า คลื่นความถี่ประเภท 3G มีการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่เมือง จาก
จ านวนการทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต พบความหนาแน่นของคลื่นดังกล่าวมากในพื้นที่เมืองกาญจนบุรี 
เมืองนครสวรรค์ เมืองปัตตานี เป็นต้น ส่วนคลื่นความถี่ประเภท 4G (ภาพขวาบน) พบการให้บริการที่มีความ
หนาแน่นมากกว่าคลื่นประเภท 3G โดยพบความหนาแน่นในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เมืองร้อยเอ็ด 
และเมืองบุรีรัมย์ คลื่นความถี่ประเภท 4G Plus (ภาพซ้ายล่าง) เป็นการให้บริการคลื่นที่หนาแน่นที่สุดจากทุก
ประเภท โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจนถึงภาคกลางตอนล่าง เช่น เมืองพิษณุโลก เมืองสิงห์บุรี และ
เมืองราชบุรี เป็นต้น ส่วนคลื่นความถี่ประเภท 5G (ภาพขวาล่าง) พบการให้บริการที่กระจุกตัวอย่างเห็นได้ชัด 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพและพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
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ในภาพรวม ความคลอบคลุมของคลื ่นความถี ่ประเภท 3G 4G และ 4G Plus มีการให้บริการ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกพื้นที่เมืองในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความหนาแน่นของจ านวนผู้ใช้บริการมากอย่างเห็น
ได้ชัด โดยเฉพาะในคลื่น 4G Plus ส่วนในด้านการให้บริการ 5G นั้นครอบคลุมพื้นที่เมืองถึงร้อยละ 99 ของ
เมืองในประเทศไทยโดยผู้ให้บริการเพียงค่าย Dtac, True Move H และ AIS Mobile อนึ่ง เมืองในที่นี ้ใช้
นิยามเดียวกับการจัดล าดับเมืองตามจ านวนประชากร (4.2.2) และการจัดล าดับเมืองสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การบริโภค (4.2.3) ซ่ึงก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองจากสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่ที่ไม่พบการให้บริการ 5G ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เมืองบริเวณชายแดนหรือพื้นที่ภูมิประเทศเทือกเขา เช่น เมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เมืองสบเมย 
จังหวัดตาก เมืองบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ และเมืองนาหมื่น จังหวัดแพร่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้คลื่นความถี่
ประเภท 5G มีให้บริการอยู่ทั่วไป แต่การใช้งานโดยมายังคงกระจุกตัวในพื้นที่เมืองหลักของประเทศ 

 2) ความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

การวิเคราะห์ส่วนนี้มุ่งเน้นไปที่ความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการเครือข่ายต่าง ๆ 
เพื่อจ าแนกพื้นที่ที่มีความเร็วในการให้บริการที่แตกต่างกัน และแสดงคุณภาพในการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตที่
แตกต่างกัน การวิเคราะห์ระดับความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้จ าแนกตามระดับความเร็วตั้งแต่น้อย
กว่า 1Mbps ถึง 1Gbps ผลการศึกษาจะพบว่า ทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตในทุกระดับความเร็ว
ครอบคลุมอยู่ทั่วบริเวณ โดยแสดงเป็นแผนที่ได้ดังนี ้
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ภาพที่  9 ระดับความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

ดัดแปลงข้อมูลจาก: https://www.nperf.com/th/map/TH/-/223470.CAT-Mobile/signal/ 
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ภาพที่  10 ระดับความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามระดับความเร็ว 0M, 5M, 20M, 80M, 1G 
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ในระดับความเร็ว 0Mbps หรือน้อยกว่า 1Mbps (ภาพซ้ายบน) พบพื้นท่ีในการให้บริการที่กระจายตัว
มากที่สุดจากทุกระดับความเร็ว ประกอบกับมีความเบาบางในทุกพ้ืนที่ ส่วนระดับความเร็ว 5 Mbps (ภาพขวา
บน) พบการกระจุกตัวของพื้นที่ให้บริการมากขึ้นกว่าระดับความเร็ว 0Mbps โดยมีพื้นที่ที ่เริ ่มเห็นความ
หนาแน่น เช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงราย เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น ความเร็วระดับ 20Mbps (ภาพ
ซ้ายกลาง) มีความใกล้เคียงกับพื้นที่ในการให้บริการในระดับความเร็ว 5 Mbps ส่วนความเร็วระดับ 80Mbps 
(ภาพขวากลาง) เริ่มเห็นได้ชัดเจนถึงความกระจุกตัวมากขึ้น เช่น เมืองนครราชสีมาและเมืองภูเก็ต และระดับ
ความเร็ว 1Gbps (ภาพล่าง) มีการให้บริการอย่างหนาแน่นในเมืองใหญ่ ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากพื้นที่ที่
ให้บริการระดับความเร็วอื่น ๆ  ความเร็วระดับนี้พบมากในพื้นที่มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม่ เมือง
ขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา เป็นต้น 

จากการจ าแนกตามระดับความเร็วของอินเทอร์เน็ตพบว่า ทุกระดับความเร็วจะกระจายตัวทั่วทุกเมือง
ในประเทศไทย โดยในระดับ 0Mbps  ถึง 20Mbps จะมีผู้ใช้งานที่กระจายตัวทั่วพื้นที่เมืองในประเทศ แต่
ความเร็วระดับ 80Mbps ถึง 1Gbps จะมีการให้บริการที่ชัดเจนในเมืองหลักและเมืองส าคัญ จึงสรุปได้ว่ายิ่ง
ความเร็วมากขึ้นการให้บริการจะยิ่งมีความกระจุกตัวสูงขึ้นในเมืองหลักของประเทศ 

จากการวิเคราะห์ดัชนีอินเทอร์เน็ตทั้งสองด้านสามารถสรุปได้ว่า การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยมีความครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เมืองและในทุกประเภทคลื่น แสดงถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่สามารถรองรับการใช้งานได้จากทุกพื้นที่ ผลการวิเคราะห์ความเร็วในการ
ให้บริการก็พบว่า ความเร็วเริ่มต้นในการให้บริการมีความครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เมืองเช่นเดียวกัน ผลการ
วิเคราะห์นี้สะท้อนถึงเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่เมืองของประเทศไทย ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนไทย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมในเชิงพื้นที่ของการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต แต่ก็แสดงถึงความเหลื่อมล ้าในเชิงพื้นที่เช่นเดียวกัน ดังในกรณีที่อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วมากกว่า
จะให้บริการในเมืองหลวงและเมืองหลักมากกว่าและก่อนพื้นที่อื่น แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนกลไกตลาดทั่วไป
ของธุรกิจอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการจะให้ลงทุนในพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นประชากร
สูงกว่าและพื้นที่ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยสูงกว่า เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนที่มักมีต้นทุนสูง ค าถามในเชิงนโยบาย
คือ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป เพราะประชาชนในพ้ืนที่อ่ืนสามารถ
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตในความเร็วระดับพ้ืนฐานได้แล้ว หรือรัฐเชื่อว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนต้องไม่มี
ความเหลื ่อมล ้าด้านความเร็วในการให้บริการ นอกจากนี ้ ข้อมูลความครอบคลุมของพื ้นที ่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตข้างต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่า ประชาชนกลุ่มใดในระดับรายได้เท่าไหร่ที่สามารถเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ได้ จึงเป็นประเด็นที่ต้องส ารวจเพิ่มเติมในรายละเอียดด้วยข้อมูลระดับปัจเจกหรือระดับ
ครัวเรือนต่อไป 
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วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ด้วยเหตุ
ดังกล่าว การวัดระดับความเป็นเมืองด้วยนิยามด้านประชากรเมืองแบบเดิมอาจคลาดเคลื่อนจากภาพความเป็น
จริงในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน การสร้างนิยามใหม่ด้วยตัวชี้วัดใหม่เพื่อวัดระดับความเป็นเมืองและจ านวน
ประชากรเมืองในประเทศไทยก็ยังคงวิเคราะห์อย่างละเอียดต่อไป ทั้งการใช้ตัวชี้วัดด้านการบริโภคของ
ประชากรและการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยวิธีการเชิงคุณภาพในด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อย่างไรก็ตาม 
ภาพความเป็นเมืองที่ได้วิเคราะห์มางานส่วนนี้อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า การท าความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเมือง
ของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต จ าเป็นต้องออกไปในพื้นที่ที่ไกลกว่าขอบเขตการปกครองที่เรียกว่า
พ้ืนที่เมืองในปัจจุบัน
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4.2 การจัดล าดับศักดิ์และการแบ่งกลุ่มพื้นที่เมือง 

ตามท่ีทบทวนไปก่อนหน้านี้ การจัดล าดับศักดิ์เมืองของประเทศไทยในงานวิจัยอ่ืนๆ ที่ผ่านมาเน้นไปที่จ านวน
ประชากรโดยใช้ข้อมูลระดับจังหวัด และผลการวิเคราะห์ก็ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันเสมอ คือ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเมืองในล าดับศักดิ์สูงสุด ตามด้วยเมืองหลักในภูมิภาค ไม่เพียงแค่นั้น ความ
แตกต่างระหว่างมหานครกรุงเทพกับจังหวัดอันดับสองมีอยู่มาก จึงสะท้อนปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอกนคร  

ส าหรับในงานนี้ ผู้วิจัยได้เพิ่มอีกมุมมองหนึ่งในการวิเคราะห์ล าดับศักดิ์ของเมือง โดยมุ่งไปที่ระดับ
ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เมืองแต่ละส่วนในเมืองเดียวกัน ผู้วิจัยได้คาดประมาณจ านวนประชากร
ภายในพื้นที่ปลูกสร้างที่อาจไม่เป็นไปตามขอบเขตการปกครอง และแบ่งกริดในเมืองตามระดับความหนาแน่น
ประชากร สมมติฐานในส่วนนี้คือ เมืองที่มีล าดับศักดิ์สูงดังเช่นมหานครกรุงเทพย่อมมีพื้นที่เมืองที่มีความ
หนาแน่นประชากรมากกว่าเมืองอ่ืนๆ ในล าดับศักดิ์รองลงมา  

นอกจากนี้ อีกสมมติฐานหนึ่งที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ส าหรับชุดโครงการวิจัย คนเมือง 4.0 คือ ชีวิตผู้คนในแต่
ละเมืองจะสะท้อนล าดับศักดิ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองและในพื้นที่เมืองที่ตนเองใช้ชีวิตอยู่ 
ในการนี้ งานวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งในบทนี้คือการแบ่งกลุ่มเมืองตามอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและ
เศรษฐกิจ ส่วนสุดท้ายของบทแสดงผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของล าดับ -ขนาดเมือง (Rank-size 
distribution) โดยใช้เกณฑ์ด้านขนาดของประชากรและขนาดเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าเชิง
พ้ืนที่เมื่อเปรียบเทียบดัชนีด้านเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับเมือง 

4.2.1 การจัดล าดับศักดิ์พื้นที่เมือง 

วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดล าดับศักดิ์เมืองในงานนี้เริ่มจากการแบ่งประเภทของพ้ืนที่เมืองที่มีอยู่ใน
ประเทศไทยตามความหนาแน่นประชากร ในการนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เสนอโดยหน่วยงานสถิติแห่ง
สหประชาชาติ (UNSD) ตามที่อธิบายไปในหัวข้อ 3.1.1 โดยใช้ข้อมูลจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี 
2563  จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการดังกล่าวท าให้สามารถจ าแนกลักษณะพื้นที่เมืองของประเทศไทยตาม
จ านวนประชากรต่อกริดพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 10 กลุ่ม รายละเอียดของระดับกลุ่มพ้ืนที่แสดงไว้ในตารางที่ 8 ตาราง
ที ่9 และตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 8 ประเภทพื้นที่เมืองของประเทศไทย 

ชั้นภมูิที ่ จ านวนประชากร (คน/กริด) ลักษณะพ้ืนที่เมือง 

1 1-600 พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่ามาก 
2 601-1,200 พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่า 

3 1,201-2,000 ศูนย์กลางชนบท 
4 2,001-4,000 พื้นที่ขอบเมือง 

5 4,001-6,000 พื้นที่ชานเมือง 
6 6,001-10,000 พื้นที่เมืองหนาแน่นปานกลาง 

7 10,001-20,000 พื้นที่เมืองหนาแน่นสูง 
8 20,000-30,000 ศูนย์กลางเมือง 

9 30,000-40,000 ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูง 
10 >40,000 ศูนย์กลางมหานคร 

หมายเหตุ: ค านวณด้วยข้อมูลจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2563, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ตารางที่ 9 จ านวนช่องกริดในแต่ละประเภทพ้ืนท่ีเมือง 

ความหนาแน่น
ประชากร 

ช่องกริดทั้งหมด 
(กริด) 

จ านวนประชากร
รวม 

จ านวนประชากร
เฉลี่ย (คน) 

จ านวน
ประชากรสูงสุด 

(คน) 

จ านวนประชากร
ต ่าสุด (คน) 

1: 1-600 101,826 10,845,435 106.51 599 1 

2: 601-1,200 16,560 14,149,774 854.45 1,200 600 
3: 1,201-2,000 7,972 12,158,594 1,525.16 2,000 1,201 

4: 2,001-4,000 4,144 11,081,926 2,674.20 3,998 2,001 
5: 4,001-6,000 820 3,971,583 4,843.39 6,000 4,001 

6: 6,001-10,000 494 3,765,356 7,622.17 9,994 6,003 
7: 10,001-20,000 365 5,054,603 13,848.22 19,923 10,003 
8: 20,001-30,000 119 2,832,458 23,802.16 29,993 20,040 

9: 30,001-40,000 29 975,710 33,645.17 39,772 30,081 
10: >40,000 11 549,801 49,981.90 54,471 43,688 

รวมท้ังสิ้น 132,340 65,385,240 494.07 54,471 1 

หมายเหตุ: ค านวณด้วยข้อมูลจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2563 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางที่ 10 ตัวอย่างพื้นที่เมืองจ าแนกตามประเภทช้ันภมู ิ

ล าดับศักดิ์
ของเมือง 

ชั้นภมูิสูงสุดตามความ
หนาแน่นประชากร 

ตัวอย่างเมือง 

1 10 มหานครกรุงเทพ 

2 8 เมืองเชียงใหม่, เมืองขอนแก่น, เมอืงหาดใหญ่ - สงขลา, เมืองภเูก็ต, พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

3 7 เมืองนครศรีธรรมราช, เมืองบุรรีัมย์, เมืองชัยภูมิ, เมืองเลย 

4 6 เมืองสุโขทัย, เมืองแพร่, เมืองหนองคาย 
5 5 พื้นที่เมือง อ.ทุ่งเสลียม จ.สุโขทัย, อ.เมืองอ านาจเจรญิ, อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

6 4 พื้นที่เมือง อ.เถิน จ.ล าปาง, อ.นาน้อย จ.น่าน, อ.บ้านตาขุน จ.สรุาษฎร์ธาน ี
7 3 ชุมชนใน อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี, อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว, อ.ธารโต จ.ยะลา 

8 2 ชุมชนใน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี, อ.แม่ระมาด จ.ตาก, อ.ครบุรี จ.
นครราชสมีา  

9 1 ชุมชนใน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม,่ อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบุรี, อ.บ้านโคก จ.
อุตรดิตถ ์

4.2.1 การก าหนดล าดับศักดิ์ของเมืองตามชั้นภูมิของพื้นที่เมือง 

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์พบว่า มหานครกรุงเทพเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีพื้นที่เมืองที่มี
ความหนาแน่นประชากรในระดับชั้นภูมิที่ 9 และ10 โดยมีพื้นที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูง (30,000-40,000 
คน/ตร.กม.) และพื้นที่ศูนย์กลางมหานคร (>40,000 คน/ตร.กม.) ส่วนพื้นที่อื่นในมหานครกรุงเทพก็มีความ
หนาแน่นลดลงตามระยะทางที่ออกห่างจากศูนย์กลางมหานครไปจนถึงชุมชนที่มีความหนาแน่นต ่ามาก (น้อย
กว่า 600 คน/ตร.กม.) นั่นหมายความว่า มหานครกรุงเทพมีพื้นที่เมืองในทุกล าดับศักดิ์ตั้งแต่ 1 ถึง 10 จึงถือ
เป็นเมืองที่มีล าดับศักดิ์สูงสุดของประเทศไทยตามที่เป็นที่ทราบกันทั่วไป  

ส่วนในเมืองหลักภูมิภาคที่เป็นกรณีศึกษาในชุดโครงการ “คนเมืองภูมิภาค 4.0” คือเมืองเชียงใหม่ 
หาดใหญ่-สงขลา และขอนแก่น สามารถแบ่งพื้นที่เมืองออกเป็น 8 กลุ่ม โดยมีตั้งแต่กลุ่มพื้นที่เมืองชั้นภูมิที่ 1 
ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทที่มีความหนาแน่นต ่ามาก (1-600 คน/ตร.กม.) ไปจนถึงลักษณะพื้นที่เมืองที่เป็นศูนย์กลาง
เมือง ซึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 8 (20,000-30,000 คน/ตร.กม.)  นอกจากนี้ กลุ่มเมืองในระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกและเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญเช่นเมืองภูเก็ต ก็มีลักษณะของพ้ืนที่ได้เป็น 8 กลุ่มเช่นเดียวกับเมืองหลัก
ภูมิภาค ตามเกณฑ์นี้ เมืองเหล่านี้จัดว่ามีล าดับศักดิ์เป็นอันดับ 2 รองมาจากมหานครกรุงเทพ  

เมืองในล าดับศักดิ์ที่ 3 คือกลุ่มเมืองรองที่มีพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นประชากรสูงถึงระดับชั้นภูมิที่ 
7 เช่น เมืองนครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ และชัยภูมิ แม้แต่เมืองเลยที่อาจมีภาพลักษณ์เป็นเมืองขนาดเล็กก็มีความ
หนาแน่นประชากรที่สื่อถึงเมืองล าดับศักดิ์ที่ 3 เมืองล าดับศักดิ์ต่อมาในชั้นภูมิที่ 4 คือเมืองสุโขทัย แพร่ และ
หนองคาย ตามด้วยเมืองล าดับศักดิ์ที่ 5 คือบริเวณเมืองในอ าเภอทุ่งเสลียม จังหวัดสุโขทัย หรืออ าเภอตะกั่วป่า 
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จังหวัดพังงา เป็นต้น ส่วนเมืองในล าดับถัดลงมาเป็นพื้นที่เมืองในลักษณะชุมชนเมืองในเขตศูนย์กลางอ าเภอที่
ไม่ใช่อ าเภอเมือง เช่น อ.เถิน จ.ล าปาง เป็นต้น ส่วนที่เหลือก็เป็นชุมชนชนบทในอ าเภอต่างๆ ทั่วประเทศไทย 

 

 

ภาพที่  11 แผนที่แสดงพื้นที่เมืองของประเทศไทยในระดับต่างๆ 

หมายเหตุ: ค านวณด้วยข้อมลูจ านวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร์ ปี 2563 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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ภาพที่  12 ความหนาแน่นประชากรรายภูมิภาคประเทศไทย 

หมายเหตุ: ค านวณด้วยข้อมูลจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2563 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

4.2.2 การจัดล าดับศักดิ์เมืองตามจ านวนประชากร 

ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้จัดล าดับศักดิ์ของเมืองด้วยจ านวนประชากร โดยแสดงการจัดล าดับจากพ้ืนที่ที่มี
จ านวนประชากรสูงที่สุดจนไปถึงพื้นที่เมืองที่มีประชากรน้อยที่สุด โดยใช้ข้อมูลสถิติประชากรปี 2563 จาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ผลการจัดล าดับแสดงได้ดังนี้ 
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ภาพที ่ 13 การจัดล าดับเมืองตามจ านวนประชากร



 

81 

ตารางที่ 11 การจัดล าดับศักดิ์ของเมืองตามจ านวนประชากร 

ล าดับ เมือง จ านวนประชากร (คน) 

1 มหานครกรุงเทพ 10,899,786  
2 กลุ่มเมือง EEC 2,124,834  

3 เมืองเชียงใหม่ 1,024,079 
4 เมืองหาดใหญ่-สงขลา 676,353 

5 เมืองนครราชสีมา 466,713  
6 เมืองขอนแก่น 415,594  

7 เมืองภูเก็ต  414,471  
8 เมืองอุดรธาน ี  400,766  

9 เมืองอุบลราชธาน ี  384,460  
10 เมืองเชียงราย  297,057  

 

จากตารางที่ 11 เป็นที่ชัดเจนว่าเมืองมหานครและเมืองหลักของภูมิภาคมีจ านวนประชากรสูง โดย
มหานครกรุงเทพมีประชากรที่สูงถึง 10,899,786 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ
ไทย ล าดับถัดมาคือพ้ืนที่กลุ่มเมือง EEC ซึ่งเป็นแหล่งงานที่ส าคัญของประเทศ ส่วนเมืองในล าดับอ่ืน ๆ ใน 10 
ล าดับแรก โดยมากจะเป็นเมืองหลักในระดับภูมิภาค เช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองหาดใหญ่ -สงขลา เมือง
นครราชสีมา เมืองขอนแก่น เป็นต้น  

4.2.3 การจัดล าดับศักดิ์เมืองตามสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริโภค  

ในหัวข้อ 4.1.2  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความเป็นเมืองด้วยตัวชี้วัดใหม่ตามต าแหน่งเครื่องกดเงินอัตโนมัติ 
ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟและศูนย์ขนส่งพัสดุ เนื่องจากจากการศึกษานิยามเรื่องของการบริโภคในเมืองในเชิง
สังคมวิทยา (Sociology of Urban Consumption) คือการสื่อถึงการผสมผสานกันระหว่างสินค้าและบริการ
กับพื้นที่ สถานที่ และเอกลักษณ์ทางสังคมในรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิถีชีวิตภายในเมือง ด้วยเหตุนี้การ
บริโภคในเมืองจึงไม่ได้หมายถึงการจับจ่ายซื้อขายสินค้าและบริการเฉพาะในเขตเมือง แต่ยังหมายถึงการซื้อ
ขายสินค้าในพื้นที ่ที ่เป็นย่านชานเมืองหรือเมืองในพื้นที่ที ่มีความเป็นชนบท ซึ่ง การบริโภคในเมืองล้วน
สอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตที่พัวพันเข้ากับสังคมเมือง  ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการ
บริโภคของคนเมืองท าให้เกิด แนวคิดของค าว่าวิถีชีวิตเมือง ซึ่งจะสามารถช่วยอธิบานลักษณะพฤติกรรมตาม
ลักษณะสินค้ารูปแบบต่าง ๆในเมืองได้ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้ทราบว่า ปัจจัยชี้วัดความเป็นเมือง
ทั้ง 4 ปัจจัยมีทิศทางการกระจายตัวเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองอย่างมาก โดยมัก
กระจุกตัวอยู ่ในพื ้นที ่เป็นเขตเมืองที ่มีประชากรหนาแน่นและกระจายออกจากศูนย์กลางเมือง แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็พบว่าต าแหน่งที่ตั ้งของร้านสะดวกซื้อและต าแหน่งตู้กดเงินสดอัตโนมัติมีกระจายตัวออก
นอกเหนือเขตชุมชนเมือง ในขณะที่ร้านกาแฟก็มีข้อน่าสังเกตคือมีกระจุกตัวในลักษณะของเมืองท่องเที่ยว
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มากกว่าเมืองทั่วไป รวมถึงศูนย์ศูนย์ขนส่งพัสดุก็มีต าแหน่งที่ต่างในเมืองที่มี ความส าคัญด้านการขนส่ง 
ข้อสังเกตเหล่านี้ท าให้เห็นว่าตัวปัจจัยชี้วัดความเป็นเมืองก็มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละเมือง ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแบ่งกลุ่มและล าดับศักดิ์ของเมืองตามการกระจุกตัวของสิ่งอ านวยความสะดวกท้ัง 
4 ประเภท 

1. เครื่องกดเงินอัตโนมัติ (ATM) 

เครื่องกดเงินอัตโนมัติเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงรูปแบบการวิถีชีวิตของคนเมืองสมัยใหม่ เนื่องจากปัจจุบัน
สังคมคนเมืองฝากเงินเข้าสู่ระบบธนาคารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากสังคมเกษตรกรรมที่มักมีไม่มีการฝาก
เงินกับสถาบันการเงิน การวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้นับจ านวนของเครื่องกดเงินอัตโนมัติในแต่ละเมืองและ
วิเคราะห์ออกมาเป็น 10 ช่วงตามจุดเปลี่ยนของข้อมูล (Natural Breaks) โดยผลลัพธ์ออกมาตามภาพที่ 14 
และมีการจัดอันดับในตารางที่ 12 
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ภาพที่  14 การจัดล าดับเมืองตามปัจจัยเครื่องกดเงินอัตโนมตัิ (ATM) 
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ตารางที่ 12 การจัดล าดับเมืองตามปัจจัยเครื่องกดเงินอัตโนมัติ (ATM) 

อันดับ เมือง ประชากร จ านวน ATM จ านวนประชากร
ต่อจ านวน ATM 

อัตราส่วนต่อประ 
ชากร 1,000 คน 

1 มหานครกรุงเทพ  10,899,786  20,101 542  20.10  
2 กลุ่มเมือง EEC  2,124,834  2,964 717  2.96  
3 เมืองเชียงใหม่  1,024,079  1,382 741  1.38  
4 เมืองภูเก็ต  414,471  1,080 384  1.08  

5 เมืองหาดใหญ่ - 
สงขลา 

 676,353  589 1148  0.59  

6 เมืองนครราชสีมา  466,713  563 829  0.56  
7 เกาะสมุย  68,994  508 136  0.51  
8 เมืองขอนแก่น  415,594  484 859  0.48  

9 เมืองอุดรธาน ี  400,766  376 1066  0.38  
10 เมืองบางปะอิน  115,352  319 362  0.32  

 

ผลการจัดอันดับชี้ให้เห็นว่าในภาพรวมปัจจัยเครื่องกดเงินอัตโนมัติมีการประจายตัวเกือบทุกเมืองใน
ประเทศไทย มีจ านวนน้อยมากที่ไม่มีเครื่องกดเงินอัตโนมัติ ส่วนล าดับของจ านวนเครื่องกดเงินอัตโนมัติ มัก
สอดคล้องกับจ านวนประชากรเมืองในพ้ืนที่ โดยมหานครกรุงเทพมีจ านวนเครื่องกดเงินอัตโนมัติมากที่สุด โดย
มีถึง 20,101 เครื่อง มากกว่าล าดับที่ 2 กลุ่มเมือง EEC ถึงเกือบ 7 เท่าตัว โดยกลุ่มเมือง EEC มีจ านวน 2,964 
เครื่อง รูปแบบการกระจายตัวอยู่ทั่วไปก็มีอยู่ทั่วไปตามการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง ซึ่งอาจแปลว่าได้เครื่องกดเงิน
อัตโนมัติ ได้กลายเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของคนเมืองในปัจจุบัน  

2. ร้านสะดวกซื้อ 

ร้านสะดวกซื้อเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตในสังคมเมืองปัจจุบัน ด้วยความนิยมซื้อของตามร้าน
สะดวกซื้อมากกว่าตลาด และความนิยมซื้ออาหารส าเร็จรูปมากกว่าวัตถุดิบหรืออาหารสดเพื่อมาประกอบ
อาหาร  การวิเคราะห์จัดอันดับตามปัจจัยร้านสะดวกซื้อใช้วิธีการนับจ านวนในแต่ละเมืองและวิเคราะห์ออกมา
เป็น 10 ช่วงตามจุดเปลี่ยนของข้อมูลโดยผลลัพธ์ออกมาตามภาพที่ 15 และมีการจัดล าดับในตารางที่ 13 
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ภาพที่  15 การจัดล าดับเมืองตามปัจจัยร้านสะดวกซื้อ
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ตารางที่ 13 การจัดล าดับเมืองตามจ านวนร้านสะดวกซื้อ 

อันดับ เมือง ประชากร จ านวนร้านสะดวก
ซ้ือ 

จ านวนประชากรต่อ
จ านวนร้านสะดวกซื้อ 

อัตราส่วนต่อประ 
ชากร 1,000 คน 

1 มหานครกรุงเทพ  10,899,786  4,631 2,354  4.63  

2 กลุ่มเมือง EEC  2,124,834  786 2,703  0.79  
3 เมืองเชียงใหม่  1,024,079  323 3,171  0.32  

4 เมืองภูเก็ต  414,471  241 1,720  0.24  
5 เกาะสมุย  68,994  137 504  0.14  
6 เมืองขอนแก่น  415,594  108 3,848  0.11  

7 เมืองรัตภมู ิ  75,436  105 718  0.11  
8 เมืองนครราชสีมา  466,713  98 4,762  0.10  

9 เมืองอุดรธาน ี  400,766  77 5,205  0.08  
10 เมืองพิษณุโลก  283,632  77 3,684  0.08  

 

ผลการจัดอันดับชี้ให้เห็นว่าในภาพรวมปัจจัยร้านสะดวกซื้อ มีการประจายตัวน้อยกว่าเครื่องกดเงิน
อัตโนมัติ หลายเมืองไม่มีร้านสะดวกซ้ือในพ้ืนที่เมือง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นต ่าหรือในพ้ืนที่ชนบท 
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ยังไม่มีการลงทุนพัฒนาร้านสะดวกซ้ือ ทั้งนี้ มหานครกรุงเทพมีจ านวนร้านสะดวกซื้อมาก
ที่สุด โดยมีถึง 4,631 แห่ง ล าดับที่ 2 คือกลุ่มเมือง EEC มีจ านวน 786 แห่ง รองลงมาคือเมืองเชียงใหม่มี 323 
แห่ง สังเกตได้ว่า เมืองที่ติดล าดับต้นๆ จะเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่กันหนาแน่น รวมไปถึงกลุ่มเมืองท่องเที่ยวที่
ติดล าดับดังกล่าวด้วย ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่า ในบางพื้นที่ร้านสะดวกซื้อในเมืองท่องเที่ยวอาจตอบรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป็นหลัก  

3. ร้านกาแฟ 

ร้านกาแฟร้านเป็นอีกปัจจัยที่สะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองสมัยใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมี
ค่านิยมดื่มกาแฟในกลุ่มคนเมือง และกระแสการท่องเที่ยวตามคาเฟ่ต่างๆ ท าให้เกิดการพัฒนาร้านกาแฟที่
ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองจ านวนมาก การวิเคราะห์จัดอันดับเมืองตามจ านวนร้านกาแฟ สามารถวิเคราะห์
อันดับออกมาเป็น 10 ช่วงตามจุดเปลี่ยนของข้อมูลโดยผลลัพธ์ออกมาตามภาพที่ 16 และมีการจัดล าดับใน
ตารางที่ 14 
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ภาพที่  16 การจัดล าดับเมืองตามปัจจัยร้านกาแฟ  
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ตารางที่ 14 การจัดล าดับเมืองตามจ านวนร้านกาแฟ 

อันดับ เมือง ประชากร จ านวนร้านกาแฟ จ านวนประชากรต่อ
จ านวนร้านกาแฟ 

อัตราส่วนต่อ
ประชากร 1,000 คน 

1 มหานครกรุงเทพ  10,899,786  7,326 1,488  7.33  

2 เมืองเชียงใหม่  1,024,079  4,935 208  4.94  

3 กลุ่มเมือง EEC  2,124,834  2,722 781  2.72  

4 เมืองภูเก็ต  414,471  1,987 209  1.99  

5 เกาะสมุย  68,994  764 90  0.76  

6 เมืองกระบี ่  188,678  642 294  0.64  

7 เกาะพะงัน  18,249  590 31  0.59  

8 เมืองเชียงราย  297,057  557 533  0.56  

9 เมืองขอนแก่น  415,594  541 768  0.54  

10 เมืองปาย  38,648  331 117  0.33  

 

ในภาพรวม ร้านกาแฟกระจายตัวครอบคลุมเกือบทุกเมืองในประเทศไทย และมีลักษณะคล้ายกับร้าน
สะดวกซื้อ กล่าวคือ เมืองที่ติดอันดับต้นๆ นอกจากเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นสูงแล้ว ยังเป็นเป็นกลุ่ม
เมืองท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ สังเกตได้ว่าล าดับที่ 4-10 นับเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เช่น เมืองภูเก็ต
มีจ านวน 1,987 แห่ง เกาะสมุย 764 แห่ง และเกาะพะงัน มี 590 แห่ง และมีจ านวนร้านกาแฟมากกว่าเมือง
หลักภูมิภาค เช่น เมืองขอนแก่น ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าร้านกาแฟสัมพันธ์กับการเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่าง
ชัดเจน  

4. ศูนย์ขนส่งพัสดุ 

ต าแหน่งศูนย์ขนส่งพัสดุนับเป็นปัจจัยที่ตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ เนื่องจากไม่กี่ปีที่ผ่านมา
นี่ธุรกิจการค้าออนไลน์ (E-commerce) ได้รับความนิยมอย่างมากและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ธุรกิจ
การขนส่งเติบโตตามด้วยเช่นกัน โดยมีการพัฒนาศูนย์ขนส่งพัสดุขึ ้นอย่างต่ อเนื่องไปทั่วประเทศไทย การ
วิเคราะห์ในส่วนนี้จัดอันดับเมืองตามจ านวนศูนย์ขนส่งพัสดุ โดยใช้วิธีการนับจ านวนในแต่ละเมืองและ
วิเคราะห์ออกมาเป็น 10 ช่วงตามจุดเปลี่ยนของข้อมูลโดยผลลัพธ์ออกมาตามภาพที่ 17 และมีการจัดล าดับใน
ตารางที ่15
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ภาพที่  17 การจัดล าดับเมืองตามปัจจัยศูนย์ขนส่งพัสดุ
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ตารางที่ 15 การจัดล าดับเมืองตามจ านวนศูนย์ขนส่งพัสด ุ

อันดับ เมือง ประชากร จ านวนศนูย์ขนส่งพัสด ุ จ านวนประชากร
ต่อจ านวนศูนย์

ขนส่งพัสดุ 

อัตราส่วนต่อประ 
ชากร 1,000 คน 

1 มหานครกรุงเทพ  10,899,786  87 125,285  0.09  

2 เมืองเชียงใหม่  1,024,079  46 22,263  0.05  

3 กลุ่มเมือง EEC  2,124,834  21 101,183  0.02  

4 เมืองภูเก็ต  414,471  14 29,605  0.01  

5 เมืองขอนแก่น  415,594  9 46,177  0.01  

6 เมืองหาดใหญ่ - 
สงขลา 

 676,353  8 84,544  0.01  

7 เมืองอุดรธาน ี  400,766  8 50,096  0.01  

8 เกาะสมุย  68,994  6 11,499  0.01  

9 เมืองกระบี ่  188,678  5 37,736  0.01  

10 เมืองหัวหิน  122,391  4 30,598  0.00  

 

ผลการจัดอันดับชี้ให้เห็นว่าในภาพรวมปัจจัยศูนย์ขนส่งพัสดุกระจายตัวครอบคลุมน้อยที่สุดใน 4 
ปัจจัยในกลุ่มนี้ ในภาพรวมกระจุกตัวในเมืองที่มีความส าคัญด้านการขนส่งเป็นหลัก และมีหลายเมืองใน
ประเทศไทยที่ไม่มีศูนย์ขนส่งพัสดุ สาเหตุอาจจะเกิดจากศูนย์ขนส่งพัสดุไม่จ าเป็นต้องตั้งอยู่ในทุกพื ้นที่ 
เนื่องจากการขนส่งพัสดุคือการน าส่งพัสดุไปที่อยู่อาศัยเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการจัดล าดับตาม ปัจจัยศูนย์
ขนส่งพัสด ุก็ท าให้เห็นว่าเมืองที่ติดล าดับต้นๆ จะเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและแหล่งเป็นเมืองท่องเที่ยว
ด้วยเช่นกัน ดังในกรณีล าดับที่ -10 คือเมืองเกาะสมุย เมืองกระบี่ และเมืองหัวหิน ล้วนแล้วแต่เป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญท้ังสิ้น 

สรุปการจัดล าดับศักดิ์เมืองตามสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริโภคแบบเมือง 

จากการวิเคราะห์จัดล าดับศักดิ์เมืองตามปัจจัยความเป็นเมืองทั้ง 4 ปัจจัย ในภาพรวมสามารถสรุปได้
ว่าทั้ง 4 ปัจจัยมีลักษณะการกระจายครอบคลุมคล้ายกัน โดยเมืองที่มักมีติดล าดับศักดิ์ของทั้ง 4 ปัจจัยมักเป็น
เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และเป็นเมืองส าคัญด้านการท่องเที่ยว  แม้อาจมีล าดับแตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อย ดังตารางที ่16  
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ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบการจัดล าดับเมืองตามสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริโภคแบบเมือง 

อันดับ จ านวน ATM จ านวนร้านสะดวกซื้อ จ านวนร้านกาแฟ จ านวนศนูย์ขนส่งพัสด ุ

1 มหานครกรุงเทพ มหานครกรุงเทพ มหานครกรุงเทพ มหานครกรุงเทพ 
2 กลุ่มเมือง EEC กลุ่มเมือง EEC เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 

3 เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ กลุ่มเมือง EEC กลุ่มเมือง EEC 
4 เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต 

5 เมืองหาดใหญ่ - สงขลา เกาะสมุย เกาะสมุย เมืองขอนแก่น 
6 เมืองนครราชสีมา เมืองขอนแก่น เมืองกระบี ่ เมืองหาดใหญ่ - สงขลา 

7 เกาะสมุย เมืองรัตภมู ิ เกาะพะงัน เมืองอุดรธาน ี
8 เมืองขอนแก่น เมืองนครราชสีมา เมืองเชียงราย เกาะสมุย 

9 เมืองอุดรธาน ี เมืองอุดรธาน ี เมืองขอนแก่น เมืองกระบี ่
10 เมืองบางปะอิน เมืองพิษณุโลก เมืองปาย เมืองหัวหิน 

 

จากตารางข้างต้น สังเกตได้ว่า เมืองในประเทศไทย 4 แห่งจะติดอันดับเดิมในทุกปัจจัย ได้แก่ มหา
นครกรุงเทพ กลุ่มเมือง EEC เมืองเชียงใหม่ เมืองภูเก็ต ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่า นอกจากจ านวนประชากรใน
พื้นที่แล้วปัจจัยด้านนักท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดรูปแบบการบริโภคแบบเมืองด้วยเช่นกัน  
นอกจากนี้ เป็นที่แน่ชัดว่า มหานครกรุงเทพติดอันดับที่ 1 ในทุกปัจจัย อีกทั้งยังมีจ านวนของทุกปัจจัยใน
จ านวนที่มากกว่าล าดับที่ 2 หลายเท่าตัว จึงเป็นการตอกย ้าถึงความเป็นเอกนครหรือเมืองโตเดี่ยว 

4.2.4 การจัดล าดับศักดิ์เมืองตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

นอกจากการจัดล าดับศักดิ์เมืองจากจ านวนประชากรและปัจจัยความเป็นเมืองแล้ว การเติบโตของ
ประชากรในแต่ละพื้นที่นั ้นอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเฉพาะของลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ความเหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม ความเหมาะสมต่อการ
ประกอบสัมมาอาชีพ เป็นต้น สมมติฐานหนึ่งในงานวิจัยนี้คือความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการเติบโตหรือหดตัวด้านประชากรของเมือง 

ในการนี้ ผู ้วิจัยจึงได้ทดลองใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจในการจัดล าดับเมือง โดยใช้ข้อมูลสถิติการจด
ทะเบียนธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับจดทะเบียนธุรกิจ ทั้งจดใหม่ ปิดกิจการ และทุนจดทะเบียน 
ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง กล่าวคือ เมืองไหนที่มีการจดทะเบียนธุรกิจมากก็
ย่อมมีกิจกรรมการประกอบการทางเศรษฐกิจมากเท่านั้น ข้อมูลที ่ใช้ในการวิเคราะห์ได้รวบรวมมาจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และจากเว็บไซต์ DataforThai ซึ่ง
เผยแพร่ทะเบียนธุรกิจการค้าและนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีมากกว่า 700,000 หน่วย การวิเคราะห์ข้อมูลชุด
นี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของการกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในหลายระดับพ้ืนที่ นับตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ จนไปถึงระดับต าบล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ชุดนี้จะช่วยอธิบายความเหมือน ความแตกต่าง หรือหลากหลายของเศรษฐกิจในแต่ละระดับ รวมทั้งวิเคราะห์
ความกระจุกและกระจายตัวเชิงพื้นที่ของเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยหลักที่ ส่งผลให้
เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากเมืองหดไปสู่เมืองโตก็เป็นได้ 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2563 ในระดับอ าเภอ (ภาพที่ 18 
และตารางท่ี 17) และอัตราการเติบโตของการจดทะเบียนนิติบุคคลในช่วงปี 2559-2563 (ดังภาพที่ 19) พบว่า 
พ้ืนที่เขตมหานครกรุงเทพมีจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลสูงที่สุด ประมาณ 400,000 แห่งภายใน 1 ปี แต่ก็
เป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตของการจดทะเบียนในระยะ 5 ปี ไม่สูงมากอยู่ที่ร้อยละ 20 แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื ่อง
แปลก เพราะยิ่งฐานเศรษฐกิจเดิมมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ อัตราการเติบโตก็อาจอยู่ในระดับต ่าลงได้เท่านั้น  
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ภาพที่  18 การจัดล าดับเมืองตามจ านวนการจดทะเบียนนิตบิุคคลในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2563 
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ภาพที่  19 การจัดล าดับเมืองตามอัตราการเติบโตของการจดทะเบียนนิติบุคคลในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2559-2563 
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ตารางที่ 17 การจัดล าดับเมืองตามจ านวนการจดทะเบียนนติิบุคคล 

อันดับ เมือง ประชากร จ านวนการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

จ านวนประชากรต่อ
จ านวนการจด

ทะเบียนนิติบุคคล 

อัตราส่วนต่อประ 
ชากร 1,000 คน 

1 มหานครกรุงเทพ  10,899,786   442,577  25  442.58  

2 กลุ่มเมือง EEC  2,124,834   68,057  31  68.06  

3 เมืองเชียงใหม่  1,024,079   22,846  45  22.85  

4 เมืองภูเก็ต  414,471   21,709  19  21.71  

5 เกาะสมุย  68,994   8,592  8  8.59  

6 เมืองหาดใหญ่ - 
สงขลา 

 676,353   8,344  81  8.34  

7 เมืองนครราชสีมา  466,713   7,012  67  7.01  

8 เมืองขอนแก่น  415,594   6,083  68  6.08  

9 เมืองอุดรธาน ี  400,766   4,290  93  4.29  

10 เมืองหัวหิน  122,391   3,638  34  3.64  

 

ตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ที่มีจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2563 เมืองที่มีค่าสูงที่สุด
คือพื้นที่มหานครกรุงเทพ ซึ่งมีจ านวนสูงกว่าล าดับที่สองหรือพื้นที่กลุ่มเมือง EEC ถึง 6.5 เท่า ตัวเลขที่สูงและ
ทิ้งห่างจากล าดับอ่ืน ๆ ยังสะท้อนการพัฒนาอย่างกระจุกตัว ข้อสังเกตอีกประการที่ส าคัญคือเมืองท่องเที่ยวจะ
เป็นพื้นที่ท่ีมีการจดทะเบยีนนิติบุคคลสูง ดังพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ เมืองภูเก็ต และเกาะสมุย เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์การจัดล าดับเมืองตามจ านวนประชากร ปัจจัยความเป็นเมืองทั้ง 4 ปัจจัย และการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ได้ผลดังนี้ 
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ตารางที่ 18 ล าดับศักดิ์ของเมืองตามเกณฑ์ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการจดทะเบียนนติิบุคคล 

อันดับ จ านวนประชากร จ านวน ATM จ านวนร้าน
สะดวกซ้ือ 

จ านวนร้าน
กาแฟ 

จ านวนศนูย์
ขนส่งพัสดุ 

จ านวนการจด
ทะเบียนนิติ

บุคคล 
1 มหานครกรุงเทพ มหานครกรุงเทพ มหานครกรุงเทพ มหานครกรุงเทพ มหานครกรุงเทพ มหานครกรุงเทพ 
2 กลุ่มเมือง EEC กลุ่มเมือง EEC กลุ่มเมือง EEC เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ กลุ่มเมือง EEC 
3 เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ กลุ่มเมือง EEC กลุ่มเมือง EEC เมืองเชียงใหม่ 
4 เมืองหาดใหญ่ - 

สงขลา 
เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต 

5 เมืองนครราชสีมา เมืองหาดใหญ่ - 
สงขลา 

เกาะสมุย เกาะสมุย เมืองขอนแก่น เกาะสมุย 

6 เมืองขอนแก่น เมือง
นครราชสมีา 

เมืองขอนแก่น เมืองกระบี ่ เมืองหาดใหญ่ - 
สงขลา 

เมืองหาดใหญ่ - 
สงขลา 

7 เมืองภูเก็ต เกาะสมุย เมืองรัตภมู ิ เกาะพะงัน เมืองอุดรธาน ี เมือง
นครราชสมีา 

8 เมืองอุดรธาน ี เมืองขอนแกน่ เมือง
นครราชสมีา 

เมืองเชียงราย เกาะสมุย เมืองขอนแก่น 

9 เมืองอุบลราชธาน ี เมืองอุดรธาน ี เมืองอุดรธาน ี เมืองขอนแก่น เมืองกระบี ่ เมืองอุดรธาน ี
10 เมืองเชียงราย เมืองบางปะอิน เมืองพิษณุโลก เมืองปาย เมืองหัวหิน เมืองหัวหิน 

 

ผลการจัดล าดับตามตารางข้างบนแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะจัดล าดับศักดิ์เมืองด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน
อย่างไร ก็ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน คือ มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม่ กลุ่มเมือง EEC และเมืองภูเก็ต เป็น
เมืองที่มีล าดับศักดิส์ูงสุดของประเทศไทย  
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4.2.5 การแบ่งกลุ่มเมืองตามการเปลี่ยนแปลงประชากร  

การก าหนดล าดับศักดิ์ของเมืองตามชั้นภูมิของพื้นที่เมืองในหัวข้อที่ 4.2.1 แสดงภาพการกระจุกตัว
ของประชากรในปัจจุบัน แต่ยังไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเมืองในช่วงที่ผ่านมา ในการนี้ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงประชากรเมืองในประเทศไทย โดยค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรระหวา่งปี 
2559-2563 ผลการวิเคราะห์สามารถจ าแนกประเภทของเมืองในประเทศไทยได้ 3 กลุ่ม คือเมืองโต เมืองทรง 
และเมืองหด เมืองโตคือเมืองที่มีการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 0.50 เมืองทรงคือเมืองที่
จ านวนประชากรเปลี่ยนแปลงไม่มากไม่น้อยโดยอยู่ในช่วงร้อยละ -0.50 ถึง 0.50 ส่วนเมืองหดคือเมืองที่
ประชากรในพ้ืนที่ลดลงมากกว่าร้อยละ -0.50 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรในแต่ละเมืองของประเทศไทยข้างต้น 
ผู้วิจัยได้สรุปผลลัพธ์ในภาพรวมเมืองแต่ละลักษณะของประเทศไทย ดังภาพที่  20 และมีรายละเอียดแยกตาม
ประเภทของเมืองดังตอ่ไปนี้ 
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ภาพที่  20 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของประชากรระดับเมืองในประเทศไทย 

ค านวณจาก: ข้อมลูจ านวนประชากรตามฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย



99 

1) เมืองโต 

เมืองโตคือเมืองที่มีประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 0.50 (ภาพที่ 17) โดยยังคงมีประชากร
เคลื่อนย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานจนท าให้ความหนาแน่นประชากรเพิ่มมากขึ้น เมืองเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีแรงดึงดูด
ทางเศรษฐกิจ มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการระดับหนึ่ งที่ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบเมอืง 
การขยายตัวของเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ชานเมือง (suburban) 
และในพื้นที่กึ่งเมือง (peri-urban) ที่อยู่โดยรอบเมืองใหญ่ นับตั้งแต่เมืองในล าดับศักดิ์สูงสุด คือ มหานคร
กรุงเทพ ซึ่งรวมทั้งพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
นอกจากนี้ เมืองที่มีอัตราการขยายตัวมาก ได้แก่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) ซึ่งครอบคลุม
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง รวมถึงเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เช่น เมืองเชียงใหม่ เมือ ง
หาดใหญ่-สงขลา และเมืองนครราชสีมา 

ภาพที่  21 การเปลี่ยนแปลงของประชากรในพ้ืนท่ีเมืองขยายของประเทศไทย
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เมื่อพิจารณาจังหวัดอื่น ๆ นอกจากจังหวัดในกลุ่ม มหานครกรุงเทพ และจังหวัดในเขตระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก พบว่า เมืองที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ได้แก่ เมืองเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2559-2563 สูงถึงร้อยละ 21 เมืองอุ้มผาง พบพระ และท่าสองยาง ที่
มีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรอยู่ที่ร้อยละ 12-13 เป็นต้น 

 

 
  ภาพที่  22 การเปลี่ยนแปลงของประชากรในพ้ืนที่เมืองขยายของประเทศไทย 

 

ในขณะเดียวกันหากพิจารณาเพิ่มเติมในระดับย่อยลงไปกลับพบว่า เมืองขนาดใหญ่ดังเช่นมหานคร
กรุงเทพ เมืองในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และเมืองเชียงใหม่มีภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรเติมโตเพ่ิมข้ึน แต่มีบางส่วนในเขตพ้ืนที่เมืองมีลักษณะตามเงื่อนไขในเกณฑ์เป็นเมืองทรงและเมืองหด
ปะปนอยู่ด้วย  
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2) เมืองทรง 

กลุ่มเมืองทรงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ในระหว่างร้อยละ -0.5 ถึง 0.5 ดังที่แสดงในภาพที่ 23 เมือง
ทรงตัวกระจายตัวไปยังทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเมืองที่ยังไม่ค่อยมีการลงทุนหรือพัฒนาใหม่ 
และเป็นเมืองที่มีพื้นที่ชนบทค่อนข้างมาก ในภาพรวมเมืองเหล่านี้มีความสามารถในการดึงดูดผู้คนให้ย้ายเข้า
มาอยู่อาศัยหรือท างานได้น้อย ท าให้ประชากรค่อนข้างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย บางเมืองเป็นเมือง
หลักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมาก่อน แต่ก็ไม่ได้มีการเติบโตของประชากรมากเท่าใดนัก เช่น เมือง
ขอนแก่น อุบลราชธานี เมืองเลย และเมืองแม่ลาน้อย 

ภาพที่  23 การเปลี่ยนแปลงของประชากรในพ้ืนท่ีเมืองทรงของประเทศไทย 
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ภาพที่  24 การเปลีย่นแปลงของประชากรในเมอืงทรงตวั 

 

3) เมืองหด 

กลุ่มเมืองหดมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต ่ากว่าร้อยละ -0.5  โดยจ านวนมากเป็นพื้นที่เมืองที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ภาคเหนือต่อเนื่องลงมายังพื้นที่ภาคกลางตอนบน และพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ส่วนใน
ภาคใต้ก็พอมีเมืองหดอยู่บ้าง (ภาพที่ 21) สภาพเมืองหดสัมพันธ์กับแนวโน้มการย้ายถิ่นฐานของประชากรไปยัง
พ้ืนที่อ่ืน เมืองหดส่วนใหญ่เป็นเมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือเป็นชุมชนที่ล้อมรอบไปด้วยพ้ืนที่การเกษตร
ที่มีเนื้อเมืองไม่ต่อเนื่องกัน ในภาพรวม เมืองเหล่านี้มีความหนาแน่ของการตั้งถิ่นฐานที่เบาบางกว่ากลุ่มเมืองโต  

ปรากฏการณ์เมืองหดมักเกิดข้ึนพร้อมกับความถดถอยของฐานเศรษฐกิจของเมือง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ฐานเศรษฐกิจเดิมปรับตัวไม่ทันกับการเปลี ่ยนแปลง หลายเมืองที ่เคยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี ่ยนสินค้า
การเกษตรและเมืองท่าที่ส าคัญ มีการถดถอยไปหลังจากที่ทรัพยากรหรือระบบเศรษฐกิจการค้าได้หมดสิ้นลง 
เมืองหลายแห่งไม่มีฐานเศรษฐกิจใหม่เข้ามาทดแทน หรือบางแห่งอาจมีธุรกิจใหม่เข้ามาบ้าง แต่ก็ไม่ได้น าไปสู่
การจ้างงานในพื้นที่มากพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองให้เติบโตต่อไปได้  จึงเป็นผลให้ประชากรในเมืองมี
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อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างต ่าเมืองเทียบกับเมืองอื่นในประเทศไทย โดยเมืองที่มีอัตราการหดตัวมากคือ 
นครสวรรค์ และตาก 

ภาพที่  25 การเปลีย่นแปลงของประชากรในพืน้ทีเ่มอืงหดของประเทศไทย 

 

เมื่อวิเคราะห์ในระดับเมืองของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในประเทศไทยของกลุ่มพ้ืนที่หดตัว (ดัง
ภาพที่ 22) พบว่าเมืองที่หดตัวลงเกาะกลุ่มกันอยู่ทางตอนเหนือ ได้แก่ เมืองลาดยาว เมืองแม่วงก์ เมืองสามเงา
และเมืองชุมตาบงที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดกว่าร้อยละ 5.5  

 



 

104 

 

ภาพที่  26 การเปลีย่นแปลงของประชากรในเมอืงหดตวั 

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขการจดทะเบียนนิติบุคคลกับอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในพ้ืนที่เมือง
ทั่วประเทศ ก็สังเกตได้ชัดเจนว่า พื้นที่ที่มีการจดทะเบียนมากก็จะมีขนาดประชากรและอัตราการเติบโตของ
ประชากรที่สูง ซึ่งยืนยันสมมติฐานและความรู้ทั่วไปที่ว่า เมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจจะดึงดูดป ระชากรให้
หลั่งไหลเข้ามาต่อไป เมืองโตจึงเป็นเมืองโตทั้งด้านเศรษฐกิจและประชากร 

ส่วนกลุ่มเมืองทรงนั้น ในภาพรวมมีจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ิมขึ้นและมีอัตราการเติบโตของ
การจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยสอดคล้องกับแนวโน้มจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง อย่างไรก็
ตาม ทั้งอันดับและอัตราการเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคลและประชากรก็ยังคงต ่ากว่าของเมืองโต ส่วนในเมืองหด
นั้น ถึงแม้จ านวนประชากรลดลง แต่ก็ยังมีจ านวนการจดนิติบุคคลที่เพ่ิมขึ้น และมีอัตราการเติบโตของการจดที่
เบียนที่สูง แต่ก็ดูเหมือนว่าอยู่ในระดับต ่ากว่าเมืองกลุ่มอ่ืน ๆ 
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4.2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรกับเศรษฐกิจ 

จากข้อสังเกตก่อนหน้านี้ที่ว่าเมืองโตมักมีประชากรและจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ิมข้ึน ผู้วิจัย
จึงได้ทดลองวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวในเชิงสถิติ โดยใช้ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าที่ได้มีการบันทึกข้อมูลสถิติ จ านวนจดทะเบียนธุรกิจใหม่ จ านวนปิดกิจการ ทุนจดทะเบียน ซึ่งได้น ามา
ประมวลเป็นข้อมูลรายเดือน-รายจังหวัด จากการรวบรวมพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีทุนจด
ทะเบียนธุรกิจรวมกันเท่ากับ 19 ล้านล้านบาท และมีจ านวนกว่า 7 แสนรายทั่วประเทศ ในการนี้ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราการเติบโตของจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนประชากร โดยอาศัยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ พ.ศ. 2563 เทียบกับ พ.ศ. 2559 โดยการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) และแบ่งตามประเภทของเมืองได้ 3 ประเภท ทั้งเมืองโต 
เมืองทรงและเมืองหด สมมติฐานในการวิเคราะห์คือ อัตราการเปลี ่ยนแปลงของจ านวนประชากรมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการอัตราการเติบโตของจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคล ผลการวิเคราะห์
แสดงดังตารางที่ 19 

ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจดจ านวนนิติบุคคลกับอัตราการเปลีย่นแปลงจ านวน
ประชากรปี 2559-2563 

ค่าสถิติ เมืองทั้งหมด เมืองโต เมืองทรง เมืองหด 

Pearson correlation  0.616* 0.285* 0.144* -0.376* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .046 .000 
N 928 311 193 424 

หมายเหตุ: * คือ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

ในภาพรวมของเมืองทั้งประเทศ พบว่า ปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง ดังนั้น ในภาพรวมของเมืองทั้ง
ประเทศ อัตราการเติบโตของจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลมีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโตของจ านวน
ประชากรในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ จ านวนประชากรเมืองมีอัตราเพิ่มขึ้น จ านวนนิติบุคคลก็มีอัตราเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของสองตัวแปรข้างต้น แต่แบ่งตามประเภทเมืองออกเป็น 3 ประเภท ตาม
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากร คือ 1) เมืองโต 2) เมืองทรง และ 3) เมืองหด จะได้ผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ ในเมืองโตและเมืองทรง อัตราการเติบโตของจ านวนนิติบุคคลทะเบียนและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน 
นั่นคือ ประชากรเมืองมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย  
ในขณะทีใ่นเมืองหด ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่น
คือ แม้ว่าประชากรเมืองมีจะมีอัตราลดลง แต่จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลยังคงมีอัตราเติบโตเพ่ิมขึ้น 
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จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ทางสถิติเพิ่มเติมด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Anova) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการเติบโตของประชากรกับอัตราการ
เติบโตของนิติบุคคลของกลุ่มเมืองในทั้ง 3 กลุ่มเมือง รายละเอียดผลลัพธ์การวิเคราะห์มีดังนี้     

4.2.6.1  การวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการเติบโตของประชากรปี 2559-2563 

ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการเติบโตของของนิติบุคคลปี 2559-2563 ระหว่างกลุ่มเมือง
โต เมืองทรงและเมืองหด  ผู้วิจัยจึงใช้สองค่าในการวิเคราะห์อัตราการเติบโตของของนิติบุคคลปี 2559-2563 
โดยข้อมูลระหว่างกลุ่มมีลักษณะดังตารางที่ 20 และมีผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ได้ดังตารางท่ี 21 และภาพท่ี 23 

ตารางที่ 20 ข้อมูลอัตราการเติบโตของประชากรปี 2559-2563 ระหว่างกลุ่มเมือง 

อัตราการเติบโตของ
ประชากรปี 2559-2563 N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

เมืองโต 130 0.5% 13.1% 0.0210 0.0250 

เมืองทรงตัว 149 -0.4% 0.4% -0.0004 0.0026 
เมืองหด 345 -5.5% -0.5% -0.0176 0.0099 

 

ตารางที่ 21 ความแตกต่างของอัตราการเติบโตของประชากรปี 2559-2563 ในระหว่างกลุ่มเมืองโต เมืองทรงและเมืองหด 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .192 2 .096 367.089 .000* 

Within Groups .176 671 .000     

Total .368 673       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพที่  27 อัตราการเติบโตของประชากรปี 2559-2563 ระหว่างเมืองโต เมืองทรง และเมืองหด 
 

จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการเติบโตของประชากรปี 2559-2563 ระหว่างเมือง
ทั้งสามกลุ่ม พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความ อัตราการเติบโตของประชากร 
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยจากภาพที่ 24 พบว่าในกลุ่มเมืองโตมีค่าเฉลี่ย
ของอัตราการเติบโตของประชากรสูงที่สุด รองลงคือกลุ่มเมืองทรง และกลุ่มเมืองหดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

4.2.6.2  การวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการเติบโตของของนิติบุคคลปี 2559-2563 

ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการเติบโตของของนิติบุคคลปี 2559-2563 ระหว่างเมืองทั้ง
สามกลุ่ม โดยแสดงผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาไว้ ใน ตารางที่ 22 และผลลัพธ์การวิเคราะห์ ANOVA ได้ดัง
ตารางที่ 23 และภาพท่ี 24 

ตารางที่ 22 ข้อมูลอัตราการเติบโตของของนิติบุคคลปี 2559-2563 ระหว่างกลุ่มเมือง 

อัตราการเติบโตของของนิติ
บุคคลปี 2559-2563 N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

เมืองโต 130 6.7% 76.5% 0.2906 0.1155 

เมืองทรง 149 7.4% 350.0% 0.3295 0.3100 
เมืองหด 345 0.0% 166.7% 0.2929 0.1637 
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ตารางที่ 23 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของอัตราการเปลี่ยนแปลงของของนิติบุคคลปี 2559-2563 ระหว่างสามกลุ่มเมือง 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ภาพที่  28 อัตราการเติบโตของนิติบุคคลปี 2559-2563 ในกลุ่มเมืองโต เมืองทรงและเมืองหด 

 

จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการเติบโตของของนิติบุคคลปี 2559-2563 ใน
ระหว่างเมืองสามกลุ่ม พบว่ามีค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่าที่ระดับ .05  แสดงว่า อัตราการเติบโตของของนิติ
บุคคลปี 2559-2563 ในระหว่างกลุ่มเมืองทั้งสามไม่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
จากภาพที ่ 25 ชี ้เห็นเห็นว่าโดยเฉลี ่ยอัตราการเพิ ่มขึ ้นของทั ้ง 3 กลุ ่มมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก  ใน
ขณะเดียวกัน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการเติบโตของของนิติบุคคลปี 2559-2563 ใน
ระหว่างเมืองทั้งสามกลุ่ม ก็แสดงให้ว่าในแต่ละว่ากลุ่มเมืองมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม จาก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจดจ านวนนิติบุคคลและอัตราการเปลี่ยนแปลง
จ านวนประชากรปี 2559-2563 ของแต่ละกลุ่มเมืองพบว่ามีความสัมพันธ์ทางสถิติ   

 

 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .139 2 .069 1.785 .169 

Within Groups 26.059 671 .039 
  

Total 26.197 673 
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ตารางที่ 24 ตารางข้อมูลนติิบุคคลระหว่างกลุ่มเมือง 

ข้อมูล กลุ่มเมือง N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

จ านวนนิติ
บุคคลปี 
2559 

เมืองโต 130 11 5680 283.6692 650.1472 

เมืองทรงตัว 149 2.0 4808.0 190.369 462.6780 

เมืองหด 345 3.0 3466.0 162.493 308.9748 

จ านวนนิติ
บุคคลปี 
2563 

เมืองโต 130 16 7012 349.7846 798.1801 

เมืองทรงตัว 149 3.0 6083.0 238.107 578.9030 

เมืองหด 345 8.0 4290.0 202.107 379.5317 

อัตราการ
เติบโตของนิติ

บุคคลปี 
2559-2563 

เมืองโต 130 6.7% 76.5% 0.2906 0.1155 

เมืองทรงตัว 149 7.4% 350.0% 0.3295 0.3100 

เมืองหด 345 0.0% 166.7% 0.2929 0.1637 

 

โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของการจ านวน
การจดทะเบียนนิติบุคคล โดยในเมืองโตและเมืองทรง ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
ในขณะที่ในเมืองหด ตัวแปรทั้งสองตัวกลับมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่แปรผกผันกัน จึงอนุมานได้ว่า ไม่ว่า
ประชากรเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด อัตราการเติบโตของจ านวนนิติบุคคลก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
สะท้อนให้เห็นว่าในเมืองละประเภท ภาคธุรกิจก็มีความพยายามแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละเมืองต่างก็มีโอกาสและความท้าทายที่แตกต่างกันไปตาม
บริบทของพ้ืนที ่แต่ความพยายามด้านธุรกิจอาจไม่สามารถดึงดูดประชากรให้เพ่ิมข้ึนได้เสมอไป 
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4.2.7 การจัดล าดับศักดิ์เมืองตามการกระจายตัวของล าดับ-ขนาดเมือง  

การวิเคราะห์ในส่วนต่อมาเป็นการจัดล าดับศักดิเ์มืองตามการกระจายตัวของล าดับ-ขนาดเมือง (rank-
size distribution) ตามท่ีได้ทบทวนไปในบทก่อนหน้านี้ งานวิจัยที่ผ่านมาได้ใช้ข้อมูลระดับจังหวัดในการแสดง
ภาพการกระจายตัวของล าดับ-ขนาดเมือง และโดยมากใช้เกณฑ์ด้านจ านวนประชากร ส าหรับในงานศึกษาครั้ง
นี้ ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์เรื่องเดียวกันแต่ใช้ข้อมูลระดับเมือง โดยก าหนดหน่วยที่เรียกว่า “เมือง” ตามสภาพของ
พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง (built-up area) ที่มีการเกาะกลุ่มของการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นลดหลั่นลงไปจนถึง
สภาพความเป็นชุมชนเมืองในระดับอ าเภอ  ส่วนข้อมูลประชากรนั้นก็ได้ใช้ขอบเขตอ าเภอในการนับจ านวน
ประชากรเมือง โดยมีข้อสมมติคือ ถ้าอ าเภอนั้นมีพื้นที่ปลูกสร้างที่เป็นเมืองไปมากแล้ว รูปแบบการบริโภค
น่าจะกลายเป็นเมืองไปมากแล้ว ประชากรชนบทในแต่ละอ าเภอจึงน่าจะมีเหลืออยู่ไม่มาก ในการค านวณจึง
สามารถใช้ประชากรทั้งหมดของอ าเภอนั้นได้เลย โดยไม่ต้องแยกว่าเป็นประชากรชนบทหรือประชากรเมือง  

อนึ่ง ข้อมูลจ านวนประชากรเป็นข้อมูลปี 2563 จากทะเบียนราษฎร์รายอ าเภอของกรมการปกครอง 
จึงอาจท าให้จ านวนประชากรในเขตเมืองน้อยกว่าความเป็นจริง  แต่เนื่องจากยังไม่มีการจัดเก็บส ามะโน
ประชากรและเคหะในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงต้องใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์แทน ในอนาคตหาก
มีข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะแล้ว ก็น่าจะวิเคราะห์ใหม่ได้ ส่วนข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคล
และมูลค่าการลงทุนของนิติบุคคลปี 2563 ได้มาจากฐานข้อมูล Dataforthai และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ตามที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ผลการวิเคราะห์ไม่แตกต่างจากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลประชากรระดับ
จังหวัด กล่าวคือ มหานครกรุงเทพ ซึ่งครอบคลุมทุกเขตหรืออ าเภอของกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร มีลักษณะเป็นเอกนครที่ขนาดประชากรที่ใหญ่ที่สุด และมากกว่าเมืองชลบุรี 
เมืองเชียงใหม่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา เมืองนครราชสีมา เมืองอุดรธานี เมืองระยอง และเมืองขอนแก่น ที่มี
ขนาดประชากรรองลงมามากกว่า 10 เท่าตัว 
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ภาพที่  29 การวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดเมืองตามจ านวนประชากร 

 

ส่วนการวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดเศรษฐกิจตามจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคลระดับเมืองใน
ประเทศไทย ปี 2563 พบว่า มหานครกรุงเทพก็ยังมีลักษณะเป็นเอกนครที่จ านวนนิติบุคคลมากที่สุด เช่นเดิม 
โดยทิ้งห่างเมืองที่มีล าดับรองลงมา ได้แก่ เมืองชลบุรี เมืองเชียงใหม่ เมืองหาดใหญ่ -สงขลา เมืองนครราชสีมา
เมืองอุดรธานี เมืองระยอง และเมืองขอนแก่น มากกว่า 8-53 เท่าตัว ดังภาพที ่30 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  30 การกระจายตัวของขนาดเมืองตามจ านวนการจดทะเบยีนนิติบุคคล 
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เมื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดเศรษฐกิจตามมูลค่าการลงทุนของนิติบุคคลระดับเมืองใน
ประเทศไทย ปี 2563 ก็พบว่า มหานครกรุงเทพยังคงเป็นเอกนครเหมือนทั้ง 2 หัวข้อที่ผ่านมา และยังเป็นเมือง
เดียวที่อยู่เหนือเส้นการกระจายตัวตามกฎขนาดและล าดับของ Zipf  มหานครกรุงเทพมีการมูลค่าการลงทุน 
มากกว่าเมืองที่มีล าดับรองลงมา ได้แก่ เมืองชลบุรี เมืองระยอง เมืองปลวกแดง เมืองภูเก็ต และเมืองเชียงใหม่ 
กว่า 14-103 เท่าตัว ดังที่แสดงในภาพที่ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  31 การกระจายตัวของขนาดเมืองตามมูลค่าการลงทุนของนิติบุคคล 

การวิเคราะห์ล าดับศักดิ์และการแบ่งพื้นที่เมืองในการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เมืองมีขนาดและ
ล าดับศักดิ์เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามปัจจัยที่ใช้ในการน ามาวิเคราะห์ แต่ในภาพรวมก็ยังคงมีรูปแบบหลักคือ
สภาพการเป็นเอกนครของมหานครกรุงเทพ ตามด้วยเมืองหลักในภูมิภาค แล้วลดหย่อนไปเป็นเมืองรองเมือง
เล็ก และชุมชนชนบทตามภูมิภาคต่างๆ  

งานวิจัยในชุดโครงการ “คนเมือง 4.0” และ “คนเมืองหลักภูมิภาค 4.0” มีสมมติฐานส าคัญคือขนาด
และล าดับศักดิ์ของเมืองเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองในแต่ละแห่ง ซึ่งมักแตกต่าง
กัน จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างและความเหลื่อมล ้าระหว่างเมืองเหล่านี้ได้  
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4.3 การวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ 

การศึกษาความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ในส่วนนี้ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ชี้วัดความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายทรัพยากร ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนีมีค่าอยู่ 0 ถึง 1 หากค่าเข้าใกล้เลข 
0 บ่งบอกถึงการกระจายที่มีความเท่าเทียมกันมากหรือมีการกระจุกตัวของทรัพยากรต ่า ในขณะที่หากค่าที่ได้
เข้าใกล้เลข 1 บ่งบอกถึงการกระจายที่ไม่เท่าเทียมกันหรือมีการกระจุกตัวของทรัพยากรสูง ในการศึกษาส่วนนี้ 
แบ่งการวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในประเทศไทยออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับ
จังหวัด โดยใช้ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลรายจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย และ (2) ระดับ
เมือง โดยใช้ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลระดับเมืองตามขอบเขตเมืองที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ 

4.3.1  การวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ในประเทศไทยระดับจังหวัด 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาการกระจุกของจ านวนนิติ
บุคคลจดทะเบียนระดับจังหวัด พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2563 ผลการวิเคราะห์พบว่าจ านวนนิติบุคคลจด
ทะเบียนมีการกระจุกตัวในระดับสูงเพียงในบางจังหวัด ซึ่งแสดงเป็นค่าสัมประสิทธิ์จีนีได้ดังตารางที่ 25  ใน 
พ.ศ. 2563 จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเกือบร้อยละ 40 ของทั ้งประเทศยังคงกระจุกตัวอยู ่ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ดี ค่าสัมประสิทธิ์จีนีใน พ.ศ. 2563 มีค่าลดลงเพียงเล็กเท่านั้นเมื่อเทียบกับ พ.ศ.  
2559 แสดงให้เห็นว่าการกระจุกตัวเชิงพ้ืนที่ของนิติบุคคลจดทะเบียนในจังหวัดต่างๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก
นักในช่วงที่ผ่านมา 

ตารางที่ 25 สัมประสิทธ์ิจีนีของจ านวนนิติบุคคลจดทะเบยีนระดับจงัหวัด 

ดัชน ี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 

Gini coefficient 0.7492 0.7481 
Lorenz curve 

  
ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 

 
เมื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของแรงงานในภาคการผลิต โดยใช้ข้อมูลส ารวจภาวะการท างานของ

ประชากร ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 พบว่า แรงงานนอกภาคเกษตร (อุตสาหกรรมและบริการ) มีการกระจายตัว
เชิงพ้ืนที่น้อยกว่าแรงงานในภาคเกษตร (ตารางที่ 26) แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวเชิงพ้ืนที่สูงสุด 
มีค่าสัมประสิทธิ์จีนีเท่ากับ 0.62 โดยจังหวัดที ่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
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กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี และปทุมธานี ตามล าดับ โดยมีจ านวนแรงงานรวมกันคิดเป็นร้อย
ละ 41 ของแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ในขณะที่ภาคเกษตรอาจจะเป็นภาคเศรษฐกิจพื้นฐานของ
เกือบทุกจังหวัด ท าให้แรงงานค่อนข้างมีการกระจายตัว ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่ได้เกินความคาดหมายแต่
อย่างใด แหล่งงานกลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภทมีเงื่อนไขเชิงพ้ืนที่ที่เฉพาะเจาะจง ทั้งในเชิงแหล่งวัตถุดิบและ
ปัจจัยการผลิต และในเชิงระยะทางจากตลาด 

ตารางที่ 26 การกระจายตัวของแรงงานระดับจังหวดั แยกตามภาคการผลิต 

ภาคการผลิต Gini coefficient จังหวัดที่มีแรงงานน้อยท่ีสุด จังหวัดที่มีแรงงานมากที่สุด 

ภาคเกษตร 0.37 ภูเก็ต (12,773 คน) อุบลราชธานี (582,290 คน) 
นอกภาคเกษตร 0.50 แม่ฮ่องสอน (33,973 คน) กรุงเทพฯ (5,109,346 คน) 
อุตสาหกรรม 0.62 แม่ฮ่องสอน (1,654 คน) กรุงเทพฯ (1,020,825 คน) 

บริการ 0.48 แม่ฮ่องสอน (32,319 คน) กรุงเทพฯ (4,088,521 คน) 
ที่มา: ข้อมูลจากส านักงานสถิติแหง่ชาติ (2562) ค านวณโดยผู้วิจัย 

นอกจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มงานบริการบางประเภทก็น่าจะมีการกระจุกตัวในเชิงพ้ืนที่  ผู้วิจัย
จึงวิเคราะห์การกระจายตัวของแรงงานในธุรกิจบริการ ในการนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งงานบริการออกเป็น 4 กลุ่มตาม
แนวทางการศึกษาของฐิตา เภกานนท์ (2563) ซึ่งได้จัดกลุ่มธุรกิจบริการของประเทศไทยตามการขยายตัวของ
มูลค่าเพ่ิม แนวโน้มผลิตภาพแรงงาน ระดับรายได้ของแรงงาน และปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มโลก  

กลุ่มแรกคือกลุ่มศักยภาพ (potential business) ซึ่งมีแนวโน้มการเติมโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาค
บริการในภาพรวม ปัจจุบันมีศักยภาพและความพร้อมทั ้งในด้านตลาด และแรงงาน อีกทั ้งยังได้รับแรง
สนับสนุนมาจากแนวโน้มส าคัญของโลก เช่น สังคมสูงวัยและกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล  กลุ่มที่ 2 
เป็นกลุ่มเสริมแกร่ง (strengthened business) ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เช่น ภาคการท่องเที่ยวและ
ขนส่ง แต่ต้องการการยกระดับและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเติบโต  กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มสวนกระแสโลก 
(global contrast business) เป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(creative economy) แต่ในประเทศไทยกลับมีอัตราการเติบโตต ่า อีกท้ังยังต้องพ่ึงพาการน าเข้าบริการเหล่านี้
จากต่างประเทศเป็นหลัก เช่น บริการเฉพาะทางหรือการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี การวิจัยและพัฒนา 
และการตลาด และกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มต้องปรับตัว (transforming business) ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและจ้างงาน เช่น ธุรกิจการค้าและก่อสร้าง แต่ที่ผ่านมาความสามารถทางการแข่งขันลดลง เพราะ
เผชิญการเข่งขันที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี กระแสอีคอมเมิร์ซ ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ลักษณะของกลุ่ม
ธุรกิจบริการตามลักษณะการแข่งขัน ทักษะแรงงาน และการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสรุปไว้ในตารางที่ 27 
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ตารางที่ 27 ลักษณะของกลุ่มธรุกจิบริการไทย 

กลุ่มธุรกจิบริการ การแข่งขัน ทักษะแรงงาน 
การประยุกต์ใช้

เทคโนโลย ี

กลุ่มศักยภาพ ต ่า สูง สูง 
กลุ่มเสริมแกร่ง สูง ต ่า ต ่า 
กลุ่มสวนกระแสโลก ต ่า สูง สูง 
กลุ่มต้องปรับตัว สูง ต ่า ต ่า-ปานกลาง 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย อ้างถึงในฐิตา เภกานนท์ (2563) 

ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของแรงงานในธุรกิจบริการ 4 กลุ่ม ผู้วิจัยไดใ้ช้ข้อมูลส ารวจภาวะการมี
งานท าของแต่ละกลุ่มดังที่แสดงในตารางที่ 28 โดยพิจารณามิติเรื่องล าดับศักดิ์ของการบริการที่มีความสัมพันธ์
กับท่ีตั้ง ซึ่งท าให้เห็นภาพการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากปัจจัยเชิงที่ตั้งได้ชัดเจนมากขึ้น 

ตารางที่ 28 ล าดับศักดิ์บริการในธรุกิจบริการ 

กลุ่มธุรกจิบริการ ล าดับศักดิข์องบริการ ข้อมูลเศรษฐกิจบริการ 

กลุ่มศักยภาพ สูง 
1. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  
2. กิจกรรมการเงินและการประกันภัย  
3. กิจกรรมด้านสุขภาพงานสังคมสงเคราะห์ 

กลุ่มเสริมแกร่ง กลาง 
1. การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 
2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
3. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

กลุ่มสวนกระแสโลก สูง 1. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

กลุ่มต้องปรับตัว ต ่า 
1. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
2. การก่อสร้าง 

 

ผลการวิเคราะห์พบว่างานบริการที่ใช้แรงงานทักษะต ่ามีแนวโน้มกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ (ระหว่างจังหวัด) 
มากกว่างานบริการที่ใช้แรงงานทักษะสูง  ในขณะที่เมืองที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีสูงกว่ามักเอื้อต่อการ
ท างานบริการที่ต้องใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะสูง ท าให้แหล่งงานและคนงานกระจุกตัวในเมือง
ใหญ่และเมืองหลัก ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีแหล่งกลาง (Central Place Theory) ของวอลเตอร์ 
คริสตอลเลอร์ (Walter Christaller) ซึ่งพิจารณาล าดับศักดิ์ของเมืองก าหนดโดยบทบาทความเป็นศูนย์กลางที่
ขึ้นอยู่กับประเภทและความหลากหลายของสินค้าและการบริการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว  ผลการวิเคราะห์
พบว่า บริการล าดับศักดิ์ต ่า คือ กลุ่มกิจกรรมที่เป็นการพาณิชยกรรมและการก่อสร้าง  มีการกระจายตัวของ
แหล่งงานและแรงงานสูงกว่าบริการกลุ่มอ่ืน ในทางตรงกันข้าม บริการล าดับศักดิ์สูงโดยเฉพาะกลุ่มบริการทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์และเทคนิค ซึ่งต้องการความรู้ความสามารถระดับสูงและให้ความรู้และทักษะ
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เฉพาะทางแก่ผู้รับบริการ มีค่าสัมประสิทธิ์จีนีสูงถึง 0.77 ถือว่ามีการกระจุกตัวของแหล่งงานและแร งงานใน
ระดับสูง โดยแรงงานกลุ่มนี้กว่าร้อยละ 68 อยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ตารางที่ 29 การกระจายตัวของแรงงานระดับจังหวดั แยกตามกลุ่มธุรกิจบริการ 

กลุ่มธุรกจิบริการ Gini coefficient จังหวัดที่มีแรงงานน้อยท่ีสุด จังหวัดที่มีแรงงานมากที่สุด 

กลุ่มศักยภาพ 0.57 บึงกาฬ (941 คน) กรุงเทพฯ  (423,813 คน) 

กลุ่มเสริมแกร่ง 0.56 บึงกาฬ (4,166 คน) กรุงเทพฯ (1,025,940 คน) 
กลุ่มสวนกระแสโลก 0.77 ยโสธร (0 คน) กรุงเทพฯ (166,196 คน) 

กลุ่มต้องปรับตัว 0.45 แม่ฮ่องสอน (11,993 คน) กรุงเทพฯ (1,604,941 คน) 

การที่กลุ ่มบริการที ่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ใช้แรงงานทักษะสูง และมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสูงมีแนวโน้มจะเกิดการกระจุกตัวของแรงงานเชิงพ้ืนที่มากกว่า เป็นไปตามทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับทั่วไป ธุรกิจบริการแต่ละประเภทมีเงื่อนไขเชิงพื้นที่ที่แตกต่างกัน ธุรกิจบริการ
หลายประเภทไม่ใช่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดก็ได้ แต่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ เงื่อนไขเชิงพื้นที่ดังกล่าวจะยิ่งท าให้แรงงาน
ทักษะสูงกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงและเมืองหลักมากขึ้น และย่อมกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความ
เหลื่อมล ้าในเชิงโอกาสและความหลากหลายทางเศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่ด้วย  

อีกสมมติฐานหนึ่งส าหรับการวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่คือความได้เปรียบจากการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวก็น าไปสู่ความเหลื่อมล ้าในเชิงพื้นที่ด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาในด้านอุปทานการท่องเที่ยว พบว่า 
จ านวนห้องพักค่อนข้างมีการกระจายตัวดี เนื่องจากอาจจะเป็นการสร้างไว้เพื่อรองรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
การท่องเที่ยวด้วย แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยตรงจากจ านวนธุรกิจท่องเที่ยว และ
ความสามารถในการรองรับความเป็นสากล (cosmopolitan) จากจ านวนร้านอาหารในเครือนานาชาติ 
(international chain) จะพบว่า แต่ละจังหวัดมีความเหลื่อมล ้าค่อนข้างสูง ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูล
ด้านอุปสงค์ที่บ่งชี้ว่า จ านวนผู้มาเยือนชาวต่างชาติกระจุกตัวสูงอยู่ในเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  เช่น 
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่และชลบุรี (พัทยา) กล่าวได้ว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เกิดจาก
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในเชิงพ้ืนที ่จึงถือเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าในเชิงพ้ืนที่ในประเทศได้ 
ทั้งในด้านโอกาสทางเศรษฐกิจและโอกาสในด้านการพัฒนาเมือง 
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ตารางที่ 30 การกระจายของอุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยว 

ภาคการท่องเท่ียว ปี 
Gini 

coefficient 
จังหวัดที่มีจ านวน 

น้อยที่สุด 
จังหวัดที่มีจ านวน 

มากที่สุด 
อุปทานการท่องเท่ียว     

จ านวนห้องพัก 2561 0.64 อ านาจเจรญิ (379 ห้อง) กรุงเทพฯ (152,616 ห้อง) 
จ านวนร้านอาหารใน
เครือนานาชาติ 
(international chain) 

2561 0.72 
แม่ฮ่องสอนและนราธิวาส (0 
แห่ง) 

กรุงเทพฯ (1,391 แห่ง) 

จ านวนธุรกิจท่องเที่ยว 2562 0.83 พิจิตรและอ่างทอง (0 แห่ง) กรุงเทพฯ (3,266) 

อุปสงค์การท่องเท่ียว     
ผู้มาเยือนชาวไทย 2562 0.51 ยะลา (145,191 คน) กรุงเทพฯ (42,073,847 คน)  
ผู้มาเยือนชาวต่างชาต ิ 2562 0.84 หนองบัวล าภู (1,921 คน) กรุงเทพฯ (24,892,715 คน) 

ที่มา: ค านวณโดยผู้วิจัย 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของกิจกรรมเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์จากจ านวนนิติ
บุคคลจดทะเบียนของแต่ละจังหวัดในช่วง พ.ศ. 2559-2563 โดยเรียงจังหวัดที่มีจ านวนนิติบุคคลต ่าสุดไปมาก
สุดและแบ่งจังหวัดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนนิติบุคคลน้อยสุด 26 จังหวัดแรก 2) กลุ่ม
จังหวัดที่มีจ านวนนิติบุคคลระหว่างกลาง 26 จังหวัดต่อมา และ 3) กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนนิติบุคคลมากที่สุด 
25 จังหวัด และวิเคราะห์อัตราการเติบโตของจ านวนนิติบุคคล พ.ศ. 2563 เทียบกับ พ.ศ. 2559 และอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปีของทั้ง 3 กลุ่ม (ตารางที่ 31) พบว่ากลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนนิติบุคคลน้อยมีแนวโน้มที่อัตราการ
เติบโตของจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลสูงกว่ากลุ่มจังหวัดอื่น อย่างไรก็ดี อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่ได้
แตกต่างกับอีก 2 กลุ่มจังหวัดมากนัก ลักษณะการเติบโตของแต่ละกลุ่มจังหวัดแสดงในภาพที่ 28 

ตารางที่ 31 อัตราการเติบโตของจ านวนนิติบุคคล พ.ศ. 2559-2563 แบ่งตามกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัด 
อัตราการเติบโตระหว่าง พ.ศ. 2559-2563  

(ร้อยละ) 
อัตราการเติบโตเฉลี่ย  

(ร้อยละต่อปี) 
น้อย 24.12 5.54 

ปานกลาง 23.73 5.46 
มาก 22.24 5.14 

รวมท้ังหมด 23.38 5.38 
ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่  32 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของจ านวนนิติบุคลระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 ระดับจังหวัด 

ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 

 

เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสูงและต ่าเมื่อเวลาผ่านไป การศึกษานี้จึงได้วิเคราะห์การบรรจบกันแบบเบต้า (beta convergence) 
โดยให้ความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสะท้อนจากจ านวนนิติบุคคลของแต่ละจังหวัด ในกรณีที่ค่า

เบต้ามีค่าเป็นลบ (β < 0) หมายความว่า ช่องว่างได้ลดลงระหว่างพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจสูงกับพื้นที่ความหนาแน่นต ่า แต่ถ้าค่าเบต้ามีค่าเป็นบวก (β > 0) หมายความว่า ช่องว่างได้ขยาย
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ทีม่ีความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงกับพ้ืนที่ความหนาแน่นต ่า  

ผลการวิเคราะห์การบรรจบกันแบบเบต้าโดยใช้ข้อมูลจ านวนนิติบุคคลระดับจังหวัดในช่วง พ.ศ. 
2559-2563 พบว่ามีค่าเบต้าเท่ากับ 0.0000 (p value > 0.05) แสดงว่า ไม่มีการบรรจบกันแบบเบต้า นั่นคือ 
การเติบโตของจ านวนนิติบุคคลไม่ท าให้ช่องว่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างจังหวัดที่มี
ความหนาแน่นของจ านวนนิติบุคคลสูงกับจังหวัดที่มีความหนาแน่นต า่ 

ตารางที่ 32 ผลการวเิคราะห์การบรรจบกันแบบเบต้าของจ านวนนติิบุคคลระดบัจังหวัด 

 Estimate Std. Error t value Pr (>|t|) 
Alpha 0.0265* 0.0028 9.4464 0.0000 

Beta   0.0000 0.0004 -0.0702 0.9442 
Speed of convergence 0.0000 NA NA NA 
Half-life (periods) 112,583.4000 NA NA NA 
Model summary     
 Estimate F value df 1 df 2 Pr (>F) 
R-Squared 0.0001 0.0049 1 75 0.9442 

หมายเหตุ: Model coefficients (Estimation method: OLS) 
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* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 

 
ภาพที่  33 การบรรจบกันแบบเบต้าของความหนาแน่นทางเศรษฐกจิระดับจังหวัด 

ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 

 

ส่วนในการวิเคราะห์การบรรจบกันแบบซิกมา (sigma convergence) ซึ่งพิจารณาการกระจายของ
จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเมื่อเวลาผ่านไปในช่วง พ.ศ. 2559-2563 พบว่า การกระจายของจ านวนนิติบุคคล
ในระดับจังหวัดเมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์การบรรจบกันแบบซิกมาของจ านวนนิติบุคคลระดับจังหวัด 

 Estimate F value df1 df2 Pr (>F) 
SD 2559   1.1568 NA NA NA NA 

SD 2563   1.1568 NA NA NA NA 
Quotient 1.0000 1.0000 76   76 0.9998 

หมายเหตุ: Sigma convergence for two periods (ANOVA) 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 
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4.3.2  การวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ในประเทศไทยระดับเมือง  

เมื่อวิเคราะห์ย่อยในระดับเมืองโดยใช้ข้อมูลจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนระดับเมือง พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2563 ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี พบว่าการกระจุกตัวของจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนยิ่งอยู่ใน
ระดับที่สูงมาก และสูงกว่าเมื่อใช้หน่วยวิเคราะห์เป็นระดับจังหวัด แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนีใน พ.ศ. 2563 จะ
ลดลงบ้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2559 โดยใน พ.ศ. 2563 จ านวนนิติบุคคลเกือบร้อยละ 60 ของทั้ง
ประเทศกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล   

ตารางที่ 34 ค่าสัมประสิทธ์ิจีนีของจ านวนนิติบุคคลจดทะเบยีนระดบัเมือง 

ดัชน ี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 

Gini 
coefficien
t 

0.9109 0.9062 

Lorenz 
curve 

  
ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 

 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์จากอัตรา
การขยายตัวของจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนระดับเมือง พ.ศ. 2559-2563 โดยเรียงเมืองที่มีจ านวนนิติบุคคล
จากต ่าสุดไปมากสุดและแบ่งเมืองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 273 เมืองเท่าๆ กัน คือ 1) กลุ่มเมืองที่มีจ านวนนิติ
บุคคลน้อย 2) กลุ่มเมืองที่มีจ านวนนิติบุคคลปานกลาง และ 3) กลุ่มเมืองที่มีจ านวนนิติบุคคลมาก และ
ค านวณหาอัตราการเติบโตของ พ.ศ. 2563 เทียบกับ พ.ศ. 2559 และอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของเมืองทั้ง 3 
กลุ่ม จะพบว่ากลุ่มเมืองที่มีจ านวนนิติบุคคลน้อยมีอัตราการขยายตัวของจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคล
ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มเมืองอื่นๆ มาก และยังมีอัตราการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของทั้งประเทศ ผล
การวิเคราะห์แสดงไว้ดังตารางที่ 35 และรูปที่ 34 
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ตารางที ่35 อัตราการเติบโตของจ านวนนิติบุคคล พ.ศ. 2559-2563 แบ่งตามกลุ่มเมือง 

กลุ่มเมือง 
อัตราการเติบโตระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 

(ร้อยละ) 
อัตราการเติบโตเฉลี่ย 

(ร้อยละต่อปี) 
น้อย 37.08 7.88 

ปานกลาง 27.07 6.13 
มาก 23.09 5.31 

รวมท้ังหมด 29.08 6.44 
ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 
 

 

ภาพที่  34 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของจ านวนนิติบุคลระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 ระดับเมือง 

ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 
 

 

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการบรรจบกันแบบเบต้า โดยใช้จ านวนนิติบุคคลในระดับเมือง ช่วง พ.ศ. 
2559-2563 พบว่าค่าเบต้ามีค่าเท่ากับ -0.0077 (p value < 0.05) < 0 แสดงว่ามีการบรรจบกันแบบเบต้า 
นั่นคือ ช่องว่างระหว่างเมืองที่มีจ านวนนิติบุคคลสูงของกับเมืองที่มีจ านวนนิติบุคคลระดับต ่าได้ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ เมืองที่มีจ านวนนิติบุคคลน้อยมีอัตราการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตเมืองที่มี
จ านวนนิติบุคคลมาก สอดคล้องกับข้อมูลในตารางที่ 36 
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ตารางที่ 36 ผลการวเิคราะห์การบรรจบกันแบบเบต้าของจ านวนนติิบุคคลระดบัเมือง 

 Estimate Std. Error t value Pr (>|t|) 

Alpha 0.0967* 0.0033 29.0711 0.0000 
Beta   -0.0077* 0.0007 -10.8382 0.0000 

Speed of convergence 0.0019 NA NA NA 
Half-life (periods) 357.2622 NA NA NA 

Model summary     
 Estimate F value df 1 df 2 Pr (>F) 

R-Squared 0.1257* 117.4664     1 817 0.0000 
หมายเหตุ: Model coefficients (Estimation method: OLS) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 

ภาพที่  35 แนวโน้มการบรรจบกนัแบบเบต้าของความหนาแน่นทางเศรษฐกิจระดับเมือง 

อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์การบรรจบกันแบบซิกมาจากข้อมูลจ านวนนิติบุคคลในระดับเมือง พ.ศ. 
2559-2563 พบว่าแม้ว่าการกระจายของจ านวนนิติบุคคลระดับเมืองจะมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่ผล
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ไดม้ีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

ตารางที่ 37 ผลการวเิคราะห์การบรรจบกันแบบซิกมาของจ านวนนติิบุคคลระดบัเมือง 

 Estimate F value df1 df2 Pr (>F) 
SD 2559   1.2794 NA NA NA NA 
SD 2563   1.2442 NA NA NA NA 

Quotient 1.0283 1.0573 818 818 0.4254 
หมายเหตุ: Sigma convergence for two periods (ANOVA) 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ที่มา: ข้อมูลจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก Dataforthai (2563) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563) ค านวณโดยผู้วิจัย 



 

123 

จากการวิเคราะห์การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ของประเทศไทยระดับจังหวัดและระดับ
เมือง จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล ้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน  ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของ
จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลในระดับจังหวัดและระดับเมืองใน พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.75 และ 0.90 
ตามล าดับ ทั้งนี้ จ านวนการกระจุกตัวของจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนในระดับเมืองจะกระจุกตัวมากกว่าใน
ระดับจังหวัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบางพื้นที่ในระดับเมือง โดยเฉพาะมหานครกรุงเทพ และอ าเภอที่เป็น
ศูนย์กลาง เช่น อ าเภอเมืองน่าจะเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการจัดตั้งนิติบุคคลมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน แม้ว่าในภาพรวม
ของจังหวัดจะมีการกระจายตัวที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบางจังหวัดหรือบางเมืองเท่านั้นที่จะมีการกระจุกของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแง่
จ านวนธุรกิจ โดยเฉพาะในมหานครกรุงเทพที่มีจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนในพื้นที่เกือบร้อยละ 60 ของทั้ง
ประเทศ ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ของประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล ้า
ค่อนข้างสูง และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-2563) ค่าสัมประสิทธิ์จีนีก็แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล ้า
ดังกล่าวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง 

หากพิจารณาในมิติของพื้นที่ท างานก็พบว่า กรุงเทพมหานครมีจ านวนแรงงานในภาคนอกการเกษตร 
คือภาคอุตสาหกรรมและบริการในสัดส่วนสูงสุด ลักษณะของงานท าให้เกิดการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะ
กลุ่มงานประเภทอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะมีการกระจุกตัวเชิงพื้นที่สูง หรือกลุ่มงานบริการที่มีมูลค่าสูงหรือ
งานบริการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะก็มักจะกระจุกตัวสูงอยู่ในเมืองหลักเช่นกัน นอกจากนี้ การ
ท่องเที่ยวก็ถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนึ่งที่ท าให้เกิดการกระจุกตัวสูงของกิจกรรมในเศรษฐกิจท่องเที่ยว 

จากลักษณะเฉพาะของเมืองทั้งการเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม หรือเมืองศูนย์กลางบริการ
ขั้นสูง ท าให้พ้ืนทีเ่มืองดังกล่าวมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มี
ความได้เปรียบเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ซึ่งท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมในโอกาสของการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาเมืองจากความแตกต่างเชิงพื้นที่ และยิ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทเดียวกันไปตั้งอยู่ในพื้นที่
เดียวกันก็อาจจะเกิดการประหยัดจากการรวมกลุ่ม (agglomeration economies) ก็ยิ่งท าให้เกิดการกระจุก
ตัวเชิงพ้ืนที่ของธุรกิจ น าไปสู่ความเหลื่อมล ้าในเชิงพ้ืนที่มากขึ้น 

นอกจากนี้ ผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวยังท าให้กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ปริมณฑลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลใหจ้งัหวัดดังกล่าวมีสาธารณูปโภคท่ีครบพร้อมมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ และ
สามารถดึงดูดประชากรและแรงงานจากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานและท างาน ความเจริญของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าระหว่างพื้นที่ใน
ประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2564) 

หากพิจารณาการวิเคราะห์การบรรจบกันแบบเบต้า จะพบว่าในระดับจังหวัด การเติบโตของจ านวน
นิติบุคคลไม่ท าให้ช่องว่างระหว่างจังหวัดที่มีจ านวนนิติบุคคลมากและน้อยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ในขณะที่การวิเคราะห์ระดับเมือง พบว่ามีการบรรจบกันแบบเบต้า นั่นคือ การเติบโตของจ านวนนิติ
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บุคคลท าให้ช่องว่างระหว่างเมืองที่มีจ านวนนิติบุคคลมากและเมืองลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หรืออีกนัย
หนึ่งคือเมืองที่มีจ านวนนิติบุคคลน้อยมักมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของเมืองที่มีจ านวนนิติ
บุคคลมาก ซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องแปลก เนื่องจากเมืองที่มีจ านวนนิติบุคคลมากมีฐานที่ใหญ่กว่า อัตราการเติบโตมัก
ต ่ากว่าแม้ว่าจ านวนการจดทะเบียนจะมากกว่าก็ตาม  

อย่างไรก็ดี จากผลการวิเคราะห์การบรรจบกันแบบซิกมาทั้งในระดับจังหวัดและระดับเมือง พบว่า 
การกระจายของจ านวนนิติบุคคลเมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แม้ว่าใน
ระดับเมืองจะสังเกตเห็นแนวโน้มที่ลดลงก็ตาม 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น จะพบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559-2563) ในระดับจังหวัดแทบจะไม่
สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล ้าระหว่างพ้ืนที่ แต่เมื่อวิเคราะห์ในระดับเมืองกลับพบสัญญาณที่ดี 
นั่นคือ ในเมืองขนาดรองลงมาบางแห่งเริ่มมีการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ 
ที่ได้พัฒนาไปก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจเป็นโอกาสของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะท าให้ลดความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่
ระหว่างพื้นที่เมืองต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าเมืองที่เติบโตมากขึ้นมานี้คือเมือง
ใด และมีนัยส าคัญอย่างไรในเชิงนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศไทยโดยรวม 

4.4 สรุป 

ในการแบ่งกลุ่มเมืองและพ้ืนที่เมืองประเทศไทยในบทนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ โดยใช้
เกณฑ์ตามความหนาแน่นประชากร ความหนาแน่นของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ส าหรับในการวิเคราะห์ล าดับศักดิ์ของเมืองในประเทศโดยใช้การวิเคราะห์การกระจายตัวของล าดับ-
ขนาดเมือง ส่วนการวิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าเชิงพ้ืนที่ได้ใช้การค านวณค่าสัมประสิทธิ์จีนี 

จากข้อสังเกตที่ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท าให้วิถีชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงพฤติกรรมและในเชิงพื้นที่ของกิจกรรม ซึ่งมีความหลากหลายและแพร่ขยายไปกว้าง
มากขึ้น การวัดระดับความเป็นเมืองจากประชากรเมืองด้วยนิยามของทางการแบบเดิมอาจคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริงในปัจจุบัน ดังนั้น การวิเคราะห์ความเป็นเมืองจึงควรมีขอบเขตที่กว้างกว่านิยามเชิงพื้นที่ในเขต
การปกครองที่ใช้แต่เดิม ในการสร้างนิยามใหม่ของความเป็นเมืองจ าเป็นต้องพิจารณาตัวชี้วัดใหม่ๆ เพื่อวัด
ระดับความเป็นเมือง เช่น ต าแหน่งร้านสะดวกซื้อและที่ตั ้งตู ้เอทีเอ็ม รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิง
คุณภาพในด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพ่ือให้เห็นภาพของความเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดยิ่งขึ้น 

จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาจากความหนาแน่นประชากร ผู้วิจัย
สามารถแบ่งพ้ืนทีเ่มืองในประเทศไทยออกออกเป็น 10 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบว่า มหานครกรุงเทพเป็นเพียง
เมืองเดียวที่มีประชากรทั้ง 10 กลุ่ม ส่วนเมืองหลักภูมิภาคของไทยคือเมืองเชียงใหม่ หาดใหญ่ -สงขลา และ
ขอนแก่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม ในขณะเดียวกันยังพบว่ากลุ่มเมืองในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) และเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญอย่างเมืองภูเก็ต ก็พบว่ามีลักษณะของพื้นที่ได้เป็น 8 กลุ่มเช่นเดียวกับเมือง



 

125 

หลักภูมิภาค ส่วนในเมืองในกลุ่มถัดมาจากเป็นเมืองที่มีประเภทกลุ่มรองลงมาเช่น เมืองชุมพร เมืองล าปาง 
เมืองโคราช  

จากการจัดกลุ่มเมืองตามอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและเศรษฐกิจ สามารถแบ่งเมืองใน
ประเทศไทยออกเป็น 3 กลุ่มคือ เมืองโต เมืองทรง และเมืองหด ในกลุ่มเมืองโต ซึ่งมีอัตราการเติบโตของ
จ านวนประชากรกรเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 0.5 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง มีความต่อเนื่องในการพัฒนา
โดยเฉพาะเมืองอุตสาหกรรม เมืองการค้าชายแดน และเมืองท่องเที่ยว รวมไปถึงเมืองบริเวณมหานครกรุงเทพ 
ส่วนเมืองทรง ซ่ึงมีอัตราการเติบโตของจ านวนประชากรเฉลี่ยอยู่ในระหว่างร้อยละ -0.5 ถึง 0.5 ต่อปี ส่วนใหญ่
เป็นเมืองขนาดกลางไปจนถึงเล็กและเป็นพื้นที่ชนบทที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมทั้งยังไม่พบการพัฒนาใหม่ 
เช่น เมืองวังทอง เมืองปางศิลาทอง เมืองบางคล้า เป็นต้น ในขณะทีเ่มืองหดตัวที่มีอัตราการเติบโตของจ านวน
ประชากรกรลดลงเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ -0.5 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น เมือง
สวรรคโลก เมืองปาน เมืองงาว เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของล าดับ-ขนาดเมือง (Rank-size distribution) พบว่า มหานคร
กรุงเทพมีลักษณะเป็นเอกนครทั้งในแง่ขนาดประชากร จ านวนนิติบุคคล และมูลค่าการลงทุนของนิติบุคคล 
โดยมขีนาดประชากร จ านวนนิติบุคคล และมูลค่าการลงทุนของนิติบุคคลมากกว่าเมืองล าดับสองกว่า 10 เท่า 
8 เท่า และ 14 เท่า ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นถึงการกระจุกตัวสูงของทั้งประชากร ผู้ประกอบธุรกิจ และเงิน
ลงทุนที่มีเป้าหมายอยู่เฉพาะอยู่ในพ้ืนทีม่หานครกรุงเทพ  

เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ ก็ยิ่งเน้นย ้าให้เห็นถึงความเป็นเอกนครของมหานครกรุงเทพที่
เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการตั้งธุรกิจ รวมถึงมีการกระจุกตัวของแหล่งงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของบริการขั้นสูงและการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบ
พร้อมในการรองรับการพัฒนา ปัจจัยเหล่านี้ยิ่งส่งเสริมท าให้มหานครกรุงเทพมีการกระจุกตัวของประชากร
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สะท้อนถึงความเหลื่อมล ้าระหว่างพ้ืนที่ในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด  

แม้ว่างานวิจัยในส่วนนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุของความเหลื่อมล ้าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็
สามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ว่าสาเหตุมีอยู่หลายประการ หนึ่งในนั้นคือแผนนโยบายการลงทุนของภาครัฐและ
เอกชน ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดและออกแผนนโยบายลงมาสู่ระดับกายภาพ อาทิเช่น นโยบายการพัฒนาเขต
ระเบียงเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการสัญจรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูด
ผู้คน เศรษฐกิจ และก่อให้เกิดพลวัตในเมืองรูปแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่ระบบเดิมที่เคยมีมาในพ้ืนที่ หากภาครัฐมี
การวางแผนและบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการก าหนดแผนนโยบายที่ชัดเจนและเหมาะสมในแต่ละ
พื้นที่ ปัญหาที่ตามมาคือการกระจุกตัวของการลงทุน พื้นที่ใดที่มีการลงทุนมากย่อมมีขนาดเศรษฐกิจและ
ประชากรขยายขึ้นตาม  แน่นอนว่าพื้นที่ที่แผนนโยบายของรัฐไม่ครอบคลุมไปถึงย่อมมีการลงทุนน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่อยู่ในขอบเขตความสนใจของรัฐ   
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ในขณะเดียวกัน การออกแผนนโยบายที่ไม่สอดคล้องต่อบริบททางสังคม เศรษฐกิจและพื้นที่ ท าให้
โครงการที่ด าเนินไปมีความสูญเปล่าในการพัฒนา แผนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในระดับประเทศมักละเลย
บริบทแวดล้อมและสภาพทางสังคมในระดับท้องถิ่น ซึ่งในหลายกรณีไม่สามารถปรับใช้แผนนโยบายได้ ทั้งนี้
ทั้งนั้น ระบบบริหารราชการที่ไทยน ามาใช้ในช่วงแรกของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแม้จะ
ประสบความส าเร็จ แต่ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าระหว่างในเมืองกับชนบท และระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดมาก หลายประเทศได้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศไปพร้อมกับการปรับ
โครงสร้างระบบราชการให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อกระจายผลการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึง แต่ประเทศไทยเองยังไม่สามารถผลักดันการกระจายอ านาจและความเจริญได้เท่าที่คาดหวัง31 ประเด็น
เรื่องระบบราชการนี้นับเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการท าความเข้าใจเพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าเชิง
พื้นที่  นโยบายส าคัญในเรื่องนี้จึงอยู่ที่การปรับบทบาทของรัฐกับระบบราชการไทยและกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นมากขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถออกแบบนโยบายที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการ และจะช่วย
ให้การแก้ปัญหาได้ตรงจุด เนื่องจากมีเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบในแผนนโยบายนั้น ๆ อย่างชัดเจนในระดับ
ท้องถิ่น

 
31 ประสาร ไตรรตัน์วรกลุ (2563) 
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บทท่ี 5 วิถีชีวิตเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 

เนื้อหาในบทนี้น าเสนอภาพรวมของการวิเคราะห์วิถีชีวิตเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันที่ได้จากการประมวล
ข้อมูลทุติยภูมิในด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิต ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที ่ได้จากการเก็บ
แบบสอบถามระดับครัวเรือน การส ารวจและสังเกตการณ์ในพื้นที่ศึกษา และการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่ม
ย่อยกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา ส าหรับการเก็บแบบสอบถามนั้น คณะผู้วิจัยได้เก็บ
แบบสอบถามประมาณจ านวน 1,000 ชุดในพื้นที่มหานครกรุงเทพ และอีก 400 ชุดในเมืองเล็กที่มีการหดตัว
และเมืองทรงตัวของประชากรในบริเวณพื้นที่เมืองโดยรอบของมหานครกรุงเทพและเมืองหลักภูมิภาค (แสดง
เพ่ิมเติมในภาคผนวก ค) ข้อมูลดังกล่าวได้น ามาวิเคราะห์ร่วมและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์จาก
โครงการย่อยในพื้นที่กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภูมิภาค เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างเมือง
และระหว่างพื้นที่เมือง ประกอบกับผลการศึกษาชีวิตเมืองที่ได้จากการศึกษาในปีที่ 1 และสังเคราะห์เป็น
ภาพรวมของวิถีชีวิตเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน  

 

5.1 ผลการส ารวจวิถีชีวติเมืองของประเทศไทย 

เนื้อหาในส่วนนี้น าเสนอผลการส ารวจพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนเมืองในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพและในเมือง
หลักในภูมิภาค 3 แห่งได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา ดังนี้ 

ผลการส ารวจวิถีชีวิตเมืองของประเทศไทยในภาพรวม 

 จ านวนแบบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 3,868 ชุด จ าแนกเป็นพื้นที่มหานครกรุงเทพ 
จ านวน 1,000 ชุด พ้ืนที่เมืองหลักภูมิภาค ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา (เก็บ
ส ารวจในโครงการย่อยเฉพาะเรื่อง 5 โครงการ) จ านวน 2,468 ชุด และพื้นที่เมืองรอง/เมืองเล็กที่มีการหดตัว
และทรงตัวในบริเวณโดยรอบของมหานครกรุงเทพและเมืองหลักภูมิภาคจ านวน 400 ชุด  

 ข้อมูลที ่เก็บรวบรวมมาสามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีทั้งสิ้น 7,236 คน และมีสมาชิกจ านวนตั้งแต่ 1 คน จนไปถึง 8 คนต่อครัวเรือน ส าหรับจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนรายพื้นที่ บริเวณเมืองรอง/เมืองเล็กมีค่าเฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนสูงกว่า โดยเฉพาะเมือง
เล็ก/เมืองหลักของมหานครกรุงเทพ ผลดังกล่าวตรงกันข้ามกับพื้นที่เมืองมหานครกรุงเทพเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนต ่าที่สุดในทุกเมือง ในด้านอายุของสมาชิกในครัวเรือน เมืองรอง/เมืองเล็กของเมือง
เชียงใหม่และขอนแก่นมีค่าเฉลี่ยอายุสูงที่สุดที่ 46 ปีเท่ากัน ส่วนในเมืองหาดใหญ่-สงขลามีค่าเฉลี่ยอายุต ่าที่สุด
ที่ 39 ป ีส่วนรายได้จากข้อมูลการส ารวจ กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองรอง/เมืองเล็ก ของเมืองเชียงใหม่มีรายได้สูงที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยที่จ านวน 19,953.82 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสูงกว่าพื้นที่เมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองขอนแก่น
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ถึงประมาณ 7.5 เท่า ซ่ึงมีรายได้ต ่าที่สุดในทุกเมือง ส่วนในด้านการศึกษา ทุกเมืองมีระดับการศึกษาสูงที่สุด 3 
อันดับแรกที่ใกล้เคียงกันคือ ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี 

 ส าหรับผลการส ารวจเปรียบเทียบระหว่างชั้นภูมิในภาพรวม บริเวณชั้นภูมิที่ 5, 4 และ 3 มีค่าเฉลี่ย
สมาชิกในครัวเรือนสูงที่สุดตามล าดับ โดยชั้นภูมิที่ 9 มีค่าเฉลี่ยอายุของสมาชิกในครัวเรือนสูงสุดที่ 44 ปี ใน
ด้านรายได้ ชั้นภูมิที่ 8 หรือบริเวณพื้นที่ศูนย์กลางเมืองมีรายได้สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 12,100 บาทต่อคนต่อ
ครัวเรือน ในขณะที่ชั้นภูมิที่ 1 หรือพ้ืนที่พ้ืนที่ชนบทหนาแน่นต ่ามากมีค่าเฉลี่ยของรายได้ต ่าที่สุดที่ 6,769 บาท
ต่อคนต่อเดือน ส่วนในด้านการศึกษา ทุกชั้นภูมิมีระดับการศึกษาสูงที่สุดในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี ตารางข้างล่างแสดงภาพรวมของข้อมูลที่เก็บได้จากแบบสอบถาม
ทัง้หมด 
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ตารางที่ 38 ผลการส ารวจวิถีชีวิตเมืองของประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่างเมือง 
หัวข้อวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานครกรุงเทพ เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา มหานครกรุงเทพ เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ร้อยละ) 

จ านวนชุดแบบสอบถาม 1000 820 818 830 100 99 100 100 

จ านวนคนในแบบสอบถาม 1721 1460 1692 1317 338 174 241 293 

ค่าเฉลี่ยจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Average) 

1.7 1.8 2.1 1.6 3.4 1.8 2.4 2.9 

ค่าต ่าที่สุด 1 1 1 1 1 1 1 1 

ค่าสูงที่สุด 7 7 7 7 6 7 8 6 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 1.16 1.28 1 1.51 1.2 1.26 1.16 

อายุ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ยอายุ (Average) 43.8 44.0 39.5 38.6 43.4 46.0 46.0 42.4 

ค่าต ่าที่สุด 1 1 1 1 1 2 1 3 

ค่าสูงที่สุด 91 94 94 93 89 85 83 84 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.49 18.33 18.49 16.69 20.18 17.72 19.33 18.22 

รายได ้

รายได้เฉลี่ย 9,793.34 8,971.39 13,173.45 11,675.83 8,437.10 19,953.82 2,647.82 6,252.56 

ค่าต ่าที่สุด 0 0 0 0 0 0 0 0 

ค่าสูงที่สุด 200,000 500,000 2,000,000 540,000 50,000 2,000,000 25,000 50,000 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12,990.97 18,205.65 56,206.59 28,288.22 11,225.7 159,405.68 3,851.21 7,132.67 

การศึกษาสูงสุด (ร้อยละ) 

ก่อนประถมศึกษา 1.51 0.96 1.65 1.97 6.8 1.15 2.9 0.68 

ประถมศึกษาตอนต้น 9.01 6.51 9.46 5.62 20.71 2.3 36.1 10.58 

ประถมศึกษาตอนปลาย 17.95 20.27 12.65 11.24 19.53 32.76 21.16 24.23 

มัธยมศึกษาตอนต้น 10.98 9.38 7.39 9.19 7.4 6.9 16.6 10.24 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 18.83 14.86 11.52 18 10.36 14.37 8.3 10.24 
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หัวข้อวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานครกรุงเทพ เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา มหานครกรุงเทพ เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา 

ปวช. 3.66 5.41 6.44 6.53 3.85 2.3 5.39 4.1 

ปวส 8.54 7.81 8.1 9.42 3.55 6.9 2.9 8.87 

ป.ตรี 20.74 27.33 29.73 29.23 18.93 24.14 2.07 17.41 

ตั้งแต่ป.โทขึ้นไป 0.41 2.47 4.61 2.89 1.48 1.72 0.83 0 

ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 0.41 2.47 1 1.14 2.37 1.15 0.83 0.68 

ไม่ได้เรียนอยู่ 0.41 0.34 0.53 0.23 1.48 0.57 0.41 0 

ไม่แน่ใจ 0.12 0.68 0.95 0.38 0.3 1.15 0 0 

ไม่ทราบ 0 0.89 0.77 0.3 0 0 0 0 

ไม่ตอบ 0.17 0.68 0.41 0.46 0 0 0 0 

 
ตารางที่ 39 ผลการส ารวจวิถีชีวิตเมืองของประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่างช้ันภูม ิ

หัวข้อวิเคราะห ์ ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ร้อยละ) 

จ านวนชุดแบบสอบถาม 130 132 129 193 293 530 903 647 204 307 

จ านวนคนใน
แบบสอบถาม 238 247 251 369 588 1068 1537 1104 303 485 

ค่าเฉลี่ยจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน (Average) 1.83 1.87 1.95 1.91 2.01 2.02 1.7 1.71 1.49 1.58 

ค่าต ่าที่สุด 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ค่าสูงที่สุด 7 7 6 5 6 7 6 7 5 7 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1 1.1 0.9 0.9 

 อายุ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ยอายุ (Average) 41.1 41.2 41.2 42.4 43.3 40.4 41.4 39.9 44.0 43.0 
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หัวข้อวิเคราะห ์ ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค่าต ่าที่สุด 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 

ค่าสูงที่สุด 84 89 78 80 85 94 92 93 84 82 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.52 17.28 18.29 18.16 17.54 19.26 17.36 17.84 15.32 14.34 

รายได ้

รายได้เฉลี่ย 6,768.29 8,619.15 11,269.44 9,542.72 9,697.78 11,636.96 11,729.51 12,099.78 9,936.27 10,484.97 

ค่าต ่าที่สุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ค่าสูงที่สุด 60,000.00 70,000.00 60,000.00 90,000.00 75,000.00 2,000,000.00 400,000.00 540,000.00 60,000.00 200,000.00 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8,689.74 10,774.03 13,944.21 14,693.47 12,962.72 67,035.37 24,758.46 34,360.95 11,828.61 14,989.56 

การศึกษาสูงสุด (ร้อยละ) 

ก่อนประถมศึกษา 1.26 0.81 0.8 1.36 0.68 1.69 2.02 1.09 0.66 3.09 

ประถมศึกษาตอนต้น 10.5 7.69 5.98 10.03 6.97 8.15 6.7 4.44 11.88 14.85 

ประถมศึกษาตอนปลาย 16.81 17.41 17.13 16.26 15.65 14.14 14.25 11.68 21.45 25.77 

มัธยมศึกษาตอนต้น 5.46 6.88 7.57 9.49 9.86 7.96 7.09 9.06 12.21 20.41 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 12.18 10.53 7.97 11.65 13.27 14.04 13.34 16.76 15.51 39.18 

ปวช. 3.36 6.07 4.38 4.88 5.78 4.03 6.44 5.89 5.94 5.36 

ปวส 6.72 5.67 6.37 8.4 6.97 6.93 8.78 9.24 13.2 10.93 

ป.ตรี 23.95 20.24 21.91 21.14 24.66 28.93 26.81 23.37 28.05 40.21 

ตั้งแต่ป.โทขึ้นไป 0.84 1.21 2.39 2.44 1.53 2.34 4.03 3.44 0.66 0.62 

ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 2.1 0.4 1.2 1.9 1.53 1.22 0.78 1.72 1.32 0.41 

ไม่ได้เรียนอยู่ 0 0.81 0 0.54 0.34 0.94 0.2 0.18 0.33 0.41 

ไม่แน่ใจ 0 0.4 0 0 0.34 1.03 0.78 0.54 0.33 0 

ไม่ทราบ 0 0 0.4 0.54 0.85 0.75 0.65 0.36 0 0 

ไม่ตอบ 0 0.4 0 0 0.51 0.66 0.33 0.63 0 0.62 
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การจ าแนกกลุ่มประชากรตามกลุ่มรายได้ 

 การจ าแนกกลุ่มครัวเรือนจากผลลัพธ์การส ารวจมีปัจจัยที่ใช้ในการจ าแนก 2 ระดับ ประกอบไปด้วย
(1) ปัจจัยด้านรายได้ครัวเรือน และ (2) ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยและการครอบครองรถยนต์ โดยใช้ข้อมูลในการ
จ าแนกจากข้อมูลผลลัพธ์การส ารวจในงานวิจัย ดังนี้  

 1) การจ าแนกในเบื้องต้นด้วยปัจจัยด้านรายได้ครัวเรือน 

 การจ าแนกกลุ ่มระดับรายได้ประชากร จะใช้ข้อมูลผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (Socio-Economic Status-SES) ดังนี้ 

  1.1 การจ าแนกข้อมูลผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-
Economic Status-SES)  

  ในการจ าแนกกลุ่มประชากรด้วยปัจจัยด้านรายได้ครัวเรือน จะใช้ข้อมูลรายได้ประจ าเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อคนในครัวเรือน จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2562 จ านวน 45,586 
ตัวอย่าง โดยข้อมูลดังกล่าวมีครัวเรือนที่มีรายได้ประจ าสูงที่สุดจ านวน 2,616,486 บาทต่อคนต่อเดือน รายได้
ต ่าที่สุดจ านวน -65,813 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าเฉลี่ยของรายได้ที่จ านวน 10,475.96 บาทต่อคนต่อเดือน 
ซึ่งงานวิจัยนี้ท าการแบ่งเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) จากข้อมูลรายได้ประจ าเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนในครัวเรือน
ดังกล่าว เพื่อจ าแนกกลุ่มครัวเรือนออกเป็น 10 กลุ่ม (decile) แสดงได้ดังนี้  

ตารางที่ 40 การจ าแนกครัวเรือน 10 กลุ่ม ข้อมูลผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
กลุ่มครัวเรือน Percentile รายได้ต ่าท่ีสุด (ต่อคนต่อเดือน) รายได้สูงที่สุด (ต่อคนต่อเดือน) 

1                   3,012  - 65,813                     3,012  
2                   3,969                     3,013                     3,969  
3                   4,864                     3,970                     4,864  

4                   5,846                     4,865                     5,846  
5                   7,063                     5,847                     7,063  

6                   8,620                     7,064                     8,620  
7                 10,619                     8,621                   10,619  

8                 13,583                   10,620                   13,583  
9                 20,000                   13,584                   20,000  

10           2,616,486                   20,001             2,616,486  

ที่มา : ดัดแปลงจากผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2562 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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  จากตาราง แสดงถึงรายได้ประจ าเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนในครัวเรือนของกลุ่มประชากร 10 กลุ่ม
ที ่แตกต่างกัน โดยกลุ ่มที ่มีรายได้สูงจ านวนร้อยละ 10 ของประชากรทั ้งหมด มีรายได้ตั ้งแต่ 20,001 - 
2,616,486 บาทต่อเดือนต่อคน และกลุ่มที่มีรายได้ต ่าที่สุดจ านวนร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด มีรายได้
ตั้งแต่ - 65,813 – 3,012 บาทต่อคนต่อเดือน   

  1.2 การก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกกลุ่มครัวเรือนด้วยปัจจัยด้านรายได้ครัวเรือน 

  จากการจ าแนกครัวเรือน 10 กลุ่ม ของผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
(Socio-Economic Status-SES) สามารถสรุปเกณฑ์ในการจ าแนกกลุ่มครัวเรือน ดังนี้  

  1) กลุ่มครัวเรือนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มคนจน มีจ านวนร้อยละ 
60 ของประชากรทั้งหมด โดยมีรายได้ต ่ากว่า 8,621 บาทต่อคนต่อเดือน (อ้างอิงจากเงื่อนไขการรับสิทธิบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรายได้รวมต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท)  

  2) กลุ่มครัวเรือนที่ 7, 8, 9 คือ กลุ่มคนชั้นกลาง มีจ านวนร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด 
ซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ 8,621 – 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน 

  3) กลุ่มครัวเรือนที่ 10 คือ ผู้มีรายได้สูงหรือกลุ่มคนรวย มีจ านวนร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด โดยจะมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน 

  4) ผู้ที่ไม่ประสงค์ระบุรายได้ในกลุ่มตัวอย่างจากผลการส ารวจ คือ “ไม่สามารถระบุรายได้”  

  ในการจ าแนกกลุ่มประชากรด้วยปัจจัยด้านรายได้ จะใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจากทั้ง
เมืองหลวง เมืองหลักภูมิภาค เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลักภูมิภาค (เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา) เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวง (กรุงเทพมหานคร) และข้อมูลผลการส ารวจจาก
กลุ่มเป้าหมายของโครงการความยากจน (การจ าแนกกลุ่มคนชั้นจากรายได้ จะใช้ข้อมูลจากการส ารวจด้าน
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนต่อเดือน และจะไม่คิดรวมรายได้จากผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่มีรายได้ไม่ประจ า)  

ตารางที่ 41 เกณฑ์ในการจ าแนกกลุ่มประชากรด้วยปัจจัยด้านรายไดค้รัวเรือน 

กลุ่มครัวเรือน กลุ่มครัวเรือน รายได้ต ่าท่ีสุด (ต่อคนต่อ
เดือน) 

รายได้สูงที่สุด (ต่อคนต่อ
เดือน) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มคนจน 0 8,620 

7, 8, 9 กลุ่มคนช้ันกลาง 8,621 20,000 

10 ผู้มีรายได้สูงหรือกลุ่มคนรวย 20,001 - 
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 2) การจ าแนกด้วยปัจจัยด้านลักษณะการอยู่อาศัยและการครอบครองรถยนต์  

 จากข้อมูลด้านการจ าแนกกลุ่มครัวเรือนด้วยปัจจัยด้านรายได้ครัวเรือนในเบื้องต้น การจ าแนกใน
ระดับต่อมาคือการจ าแนกกลุ่มครัวเรือนด้วยปัจจัยด้านที่ตั้งและประเภทที่อยู่อาศัย เพื่อจ าแนกกลุ่มคนชั้น
กลางและกลุ่มคนรวยเพิ่มเติมจากกลุ่มชนชั้นประชากรอื่น ๆ โดยมีเกณฑ์ในการจ าแนกที่สามารถสมมติฐาน 
ดังนี้  

  2.1 ครัวเรือนที่อาศัยในที่อยู่อาศัยในที่ตั้งและประเภทที่ก าหนด จะเป็นกลุ่มคนชั้นกลาง 
(ยกเว้นครัวเรือนที่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทดังกล่าว แต่เป็นผู้มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท/คน/เดือน จะ
ยังคงเป็นกลุ่มคนรวย) ประกอบไปด้วยเกณฑ์ที่ก าหนดจากผลการส ารวจ ดังนี้ 

   1) ที่อยู่อาศัยที่มีที ่ตั ้งในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั ้ว หรืออยู่ในโครงการเอกชน
จัดสรรไม่มีรั้ว และเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่ในรูปแบบบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด, ตึกแถว/ห้อง
แถว/เรือนแถว,ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว, คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ 

   2) ที ่อยู ่อาศัยที ่มีที ่ต ั ้งไม่อยู ่ในโครงการ ชุมชนหรือสถาบัน แต่อยู่ในรูปแบบ
คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ (เกณฑ์ในด้านที่ตั้งและประเภทที่อยู่อาศัยดังกล่าว ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัยนั้นทั้งผ่อนช าระเรียบร้อยและอยู่ระหว่างการผ่อนช าระ จึงจะจ าแนกเป็นกลุ่มคนชั้นกลาง)  

  2.2 เกณฑ์ในด้านการครอบครองรถยนต์ หากครัวเรือนที่ครอบครองรถยนต์ตั้งแต่ 3 คันขึ้น
ไป จะถูกจ าแนกเป็นกลุ่มคนรวย   

 3) ผลการจ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามกลุ่มรายได้ 

 จากการส ารวจพฤติกรรมคนเมืองมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 ,970 ชุด 
สามารถจ าแนกออกเป็น ผู้มีรายได้รายได้น้อย 2,468 ครัวเรือน (ร้อยละ 62.2) โดยมีสัดส่วนมากที่สุดในชั้นภูมิ
ที่ 1 คนชั้นกลาง 685 ครัวเรือน (ร้อยละ 16.6) มีสัดส่วนมากที่สุดที่ชั้นภูมิที่ 10 และผู้มีรายได้สูงหรือคนรวย 
790 ครัวเรือน (ร้อยละ 19.9) มีสัดส่วนมากที่สุดในชั้นภูมิที่ 5 ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถระบุรายได้มีจ านวน 54 
ครัวเรือน (ร้อยละ 1.4) ดังนี้ 

ตารางที่ 42 การจ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามกลุ่มรายได้ (ร้อยละ) 

ชั้นภูมิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

ผู้มีรายได้น้อย  71.8 62.9 64.3 64.0 59.6 65.6 61.0 62.7 47.1 61.7 62.2 
คนช้ันกลาง  16.6 16.9 16.5 14.7 15.5 17.5 16.8 16.2 16.2 17.6 16.6 

คนรวย  10.4 20.2 16.5 21.2 24.8 16.9 22.1 21.1 14.7 20.7 19.9 
ไม่สามารถระบไุด ้ 1.2 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 22.1 0.0 1.4 
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 หากพิจารณาถึงผลการจ าแนกกลุ่มครัวเรือนในระดับเมือง ในพ้ืนที่ส ารวจจะมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือ
คนจนสูงที่สุดในทุกกลุ่มเมือง โดยมีเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยต่อประชากรกลุ่มอื่นในการ
ส ารวจในพื้นที่เดียวกันสูงที่สุด (620 ครัวเรือน) หากพิจารณาถึงพื้นที่ที่มีกลุ่มคนชั้นกลางอยู่มาก ในพื้นที่มหา
นครกรุงเทพจะมีสัดส่วนกลุ่มคนชั้นกลางสูงที่สุดในพื้นที่เดียวกัน (219 ครัวเรือน) และในด้านกลุ่มคนรวย 
เมืองขอนแก่นจะมีสัดส่วนกลุ่มคนรวยต่อกลุ่มประชากรอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกันสูงที่สุด  (214 ครัวเรือน) ดัง
ตาราง 

ตารางที่ 43 การจ าแนกครัวเรือนตามกลุม่รายได้ในระดับเมือง (ร้อยละ) 

เมือง มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่ - สงขลา 

ผู้มีรายได้น้อย  58.1 65.3 63.1 62.8 

คนช้ันกลาง  19.9 13.9 14.3 17.6 

คนรวย  18.0 20.4 22.6 19.0 

ไม่สามารถระบไุด ้ 4.1 0.3 0.0 0.6 

 

 เนื้อหาในส่วนต่อไป จะน าเสนอผลการส ารวจพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนเมืองในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
โดยแสดงผลการวิเคราะห์และข้อค้นพบจากโครงการย่อยภายในชุดโครงการวิจัย ได้แก่ การอยู่อาศัย การ
ท างาน การเดินทาง และการซื้อของ วิเคราะห์จ าแนกตามการเปรียบเทียบระหว่างเมือง การเปรียบเทียบ
ระหว่างชั้นภูมิ การวิเคราะห์พฤติกรรมจ าแนกตามกลุ่มรายได้ และบุคลักษณ์ท่ีพบเจอจากการส ารวจ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 การอยู่อาศัย 

การวิเคราะห์การอยู่อาศัยของคนเมืองจะเปรียบเทียบข้อมูลของพื ้นที ่ 3 มิติ มิติแรกเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างเมืองหลวงกับเมืองหลักในภูมิภาค รวมถึงเมืองเล็กที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงและเมือง
หลักทั้งสามแห่ง มิติที่สองเป็นการเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ชั้นภูมิที่แบ่งตามระดับความหนาแน่นของจ านวน
ประชากร 10 ระดับ และการวิเคราะห์มิติสุดท้ายคือการวิเคราะห์ที่จ าแนกตามกลุ่มรายได้ โดยการวิเคราะห์
การอยู่อาศัยของคนเมืองแบ่งออกเป็น 8 ประเด็น ได้แก่ 1) ขนาดที่อยู่อาศัย 2) ลักษณะการครอบครอง 3) 
ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย 4) พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะ 5 )ระดับความเป็นชุมชน 6)การเช่าที่อยู่
อาศัย 7)การใช้ดิจิทัลกับพฤติกรรมการอยู่อาศัย และ 8) ความเสี่ยงบ้านร้างและบ้านสูงวัย แต่ละส่วนมี ได้ผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) การเปรียบเทียบระหว่างเมืองหลวงและเมืองหลักในภูมิภาค 

ขนาดที่อยู่อาศัย ในภาพรวม พบว่ากลุ่มตัวอย่างในเมืองหลวงมีความแตกต่างจากเมืองหลักภูมิภาค
และกลุ่มเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลักอย่างเห็นได้ชัด คือมีค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่อาศยัต ่า
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กว่า 30 ตารางเมตรเป็นส่วนใหญ่ โดยที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบเช่น บ้านเดียว ตึกแถว มีค่าเฉลี่ยของขนาดที่
อยู่อาศัยอยู่ท่ี 30-60 ตารางเมตรและที่อยู่อาศัยประเภทแนวตั้ง เช่น คอนโด หอพักมีขนาดที่อยู่อาศัยเฉลี่ยต ่า
กว่า 30 ตารางเมตร ในขณะที่เมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมืองได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่สงขลา มี
ค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่อาศัยมากกว่าในเมืองหลวง คือ 100-200 ตารางเมตร (ที่อยู่อาศัยแนวราบ) และ 60-
100 ตารางเมตร (ท่ีอยู่อาศัยแนวตั้ง) เป็นส่วนใหญ่ เมืองเชียงใหม่มีขนาดของที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่กว่าอีกสอง
เมือง และเมื่อพิจารณาตามลักษณะที่อยู่อาศัยแล้วพบว่าทั้งสามเมืองหลักมีขนาดของที่อยู่อาศัยประเภท
แนวตั้งมีขนาดของที่อยู่อาศัยเล็กกว่าแนวราบอยู่ในทั้งสามเมือง  

ส าหรับกลุ่มของเมืองเล็กก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เมืองเล็กที่อยู่ไม่ไกลจากมหานครกรุงเทพมี
ค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่อาศัยเล็กที่สุดคือประมาณ 30-60 ตารางเมตร ในขณะที่เมืองรอง/เมืองเล็กรอบ
เชียงใหม่และหาดใหญ่-สงขลา กลับมีค่าเฉลี่ยประมาณ 100-200 ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่อาศัยมี
ความสัมพันธ์เชิงผกผันกับจ านวนประชากรในเมือง กล่าวคือ มหานครกรุงเทพมีจ านวนประชากรสูงที่สุดและ
ขนาดของที่อยู่อาศัยมีขนาดเล็กกว่าเทียบกับเมืองอื่นๆ อีกทั้งขนาดที่อยู่อาศัยประเภทแนวตั้งมีขนาดเล็กกว่า
แนวราบในทุกๆกลุ่มเมือง สาเหตุส าคัญในส่วนนี้น่าจะเป็นตลาดที่ดินและที่อยู่อาศัยที่มีราคาสูงกว่าและสูงขึ้น
มากในเมืองหลวง จึงท าให้ขนาดท่ีอยู่อาศัยเล็กกว่าและเล็กลงโดยปริยาย 

ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัย การส ารวจลักษณะการครอบครองแบ่งออก 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่ 1) ลักษณะเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมทั้งการไม่ได้ผ่อนและก าลังอยู่ในระหว่างผ่อน และ 2) ลักษณะแบบเช่า 
ซึ่งรวมถึงการเช่าทุกประเภท จากข้อมูลการวิเคราะห์พบว่าเมืองหลวงมีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยสูงที่สุดถึง
ร้อยละ 41 หากพิจารณารวมร่วมกับลักษณะการครอบครองแบบไม่เสียค่าเช่าเพราะรวมอยู่ ในค่าจ้างหรือใน
สวัสดิการด้วยแล้ว จะยิ่งท าให้การเช่ามหานครกรุงเทพมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 52 ในขณะที่การอยู่อาศัยแบบ
เป็นเจ้าของอยู่ที่ร้อยละ 47 ส่วนเมืองหลักภูมิภาคท้ังสามเมืองมีลักษณะใกล้เคียงกันคือพบว่ามีสัดส่วนของการ
เช่าที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 25 ของในทั้งสามเมือง และมีสัดส่วนของการครอบครองลักษณะเป็นเจ้าของเองสูง
ที่สุดอยู่ที ่ประมาณร้อยละ 60-70  ในส่วนของเมืองเล็กพบว่า เมืองรอง/เมืองเล็กรอบมหานครกรุงเทพมี
ลักษณะแตกต่างกันจากเมืองเล็กอื่นๆ คือมีสัดส่วนของการเช่าที่อยู่อาศัยสูงถึงร้อยละ 31 และเมืองรอง/เมือง
เล็กรอบเชียงใหม่มีสัดส่วนการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 20 ในขณะที่ เมืองรอง/เมืองเล็กรอบขอนแก่นและหาดใหญ่มี
สัดส่วนของการเช่าที่อยู่อาศัยเพียงร้อยละ 5 และ2 ตามล าดับ ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสรุปพ้ืนที่ที่มีความ
เป็นเมืองสูงจะมีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยสูงขึ้นด้วย 

ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย ในส่วนนี้เป็นการประเมินความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย โดยแบ่งออกเป็น 
3 ด้านคือ 1) การระบายอากาศ 2) ความเงียบสงบ และ 3) ขนาดของพ้ืนที่ พบว่าในทุกๆเมืองมีลักษณะความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะประเมินไว้ที่ค่อนข้างดีในทุกด้าน ยกเว้นในมหานครกรุงเทพ ซ่ึงมีความ
พึงพอใจระดับปานกลางในเรื่องของขนาดที่อยู่อาศัย ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ขนาดของที่
อยู่อาศัยก่อนหน้านี้ที่แสดงว่ามหานครกรุงเทพมีขนาดที่อยู่อาศัยในค่าเฉลี่ยเล็กกว่าในทุก ๆ เมือง 
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การอยู่อาศัยกับสถานการณ์โควิด ส่วนนี้เป็นการส ารวจเป็นส ารวจพฤติกรรมการอยู่อาศัยระหว่าง
ก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิดกับขณะที่เกิดการระบาดว่ามีพฤติกรรมการอยู่อาศัยแตกต่างกันอย่างไร 
ผลที่ได้จากการส ารวจมีลักษณะคล้ายกันในทุกเมือง คือ การใช้เวลาบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายในอาคาร
ในเกือบทุกเมืองมีการใช้งานเพิ่มขึ้น ยกเว้นเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเชียงใหม่ที่มีระยะการใช้งานน้อยลง ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะคนที่อยู่อาศัยในเมืองเล็กมีอาชีพที่ไม่สามารถท างานที่บ้านได้ จึงต้องมีการเดินทางเพิ่มมากข้ึน 
ส่วนในประเด็นของพฤติกรรมการใช้งานบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคารกลับพบมีความแตกต่าง
กันคือ มหานครกรุงเทพ เมืองหาดใหญ่-สงขลา และเมืองเล็กของทุกเมืองมีการใช้งานพื้นที่ดังกล่าวน้อยลง 
คาดว่าเป็นเพราะพื้นที่นอกบ้านมีความเสี่ยง พื้นที่ส่วนกลางทั้งในและนอกอาคารของทุกเมืองมีการใช้งานลด
น้อยลงเหมือนกันหมด ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้การอยู่อาศัยในบ้านเพ่ิม
มากขึ้น และการใช้งานพ้ืนที่นอกบ้านและพ้ืนที่ส่วนกลางลดน้อยลง  

พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะ การส ารวจการใช้งานพื้นที่สาธารณะในเมืองแบ่งออกเป็นการ
ใช้งานพื้นที่สาธารณะทั้งในและนอกอาคาร การใช้งานสถานพยาบาลและการใช้งานสถานศึกษา รวมถึง
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะของกลุ่มคนสูงวัย (กลุ่มคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มเด็ก 
(อายุ 12 ปีลงมา) ว่ามีพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะอย่างไร ผลการวิเคราะห์พบว่า การใช้งานพื้นที่
สาธารณะในอาคารและนอกอาคารของทุกเมืองมีลักษณะใกล้เคียงกัน มหานครกรุงเทพมีค่าเฉลี่ยของการใช้
งานพ้ืนที่สาธารณะต่อสัปดาห์น้อยที่สุดในทุกเมือง ถัดมาจะเป็นกลุ่มเมืองหลักภูมิภาค แล้วกลุ่มคนที่มีค่าเฉลี่ย
ของการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะมากท่ีสุดเป็นกลุ่มคนในเมืองเล็ก ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเป็นเพราะคนเมือง
ในมหานครกรุงเทพมีทางเลือกในการใช้เวลาได้หลากหลาย บางคนอาจจะใช้พื้นที่ห้าง ร้านกาแฟ ฯลฯ แทน
พ้ืนที่สาธารณะในเมือง 

ในด้านพฤติกรรมการใช้งานสถานพยาบาล พบว่าในกลุ่มคนเมืองมีการใช้งานสถานพยาบาลประเภท
โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมากที ่สุดในทุกเมือง แต่กลุ ่มที ่มีเข้ารับการรักษาในกลุ่ม
โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองมหานครกรุงเทพและเมืองเชียงใหม่ ส่วนในกลุ่มเมืองเล็กเกือบ
ทั้งหมดยกเว้นเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเชียงใหม่จะมีสัดส่วนการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนน้อยที่สุด 
ส าหรับในประเด็นเรื่องการเดินทางเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลพบว่า มหานครกรุงเทพใช้เวลาเฉลี่ยในการ
เดินทางมากที่สุดคือ เที่ยวละ 39 นาที รองลงมาคือเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่ใช้เวลาประมาณ 33 นาทีต่อเที่ยว 
ในขณะที่เมืองเชียงใหม่และขอนแก่นใช้เวลา 20 นาทีและ 16 นาที ซึ่งมีระยะเวลาต่อเที่ยวซึ่งน้อยกว่าเกือบ
เท่าตัว ส่วนในเมืองเล็กก็มีค่าเฉลี่ยในการเดินทางประมาณ 15-17 นาทีต่อเที่ยว สรุปได้ว่า ในทุกกลุ่มเมืองมี
การใช้งานสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลรัฐมากที่สุด และมีสัดส่วนการใช้งานโรงพยาบาลเอกชนที่สูงกว่า
ในเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรมากกว่า  

พฤติกรรมการเล่นของเด็ก ในทุกกลุ่มเมืองมีลักษณะใกล้เคียงกันคือสถานที่เล่นของกลุ่มเด็กอายุต ่า
กว่า 12 ปีส่วนใหญ่คือบริเวณรอบที่อยู่อาศัยและบ้านเพื่อนเป็นหลัก แต่เมืองขอนแก่นมีค วามแตกต่างจาก
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เมืองอื่นๆ คือส่วนใหญ่เล่นบริเวณพื้นที่ส่วนสาธารณะของเมืองเป็นหลัก ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับภาพรวม
ใช้งานพื้นที่สาธารณะของคนนเมืองขอนแก่น ซ่ึงใช้เวลาในพื้นที่สวนสาธารณะสูงกว่ากลุ่มเมืองหลวงและเมือง
หลักภูมิภาคอื่น ๆ ส่วนประเด็นเรื่องการใช้เวลาในพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้งานบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายใน
อาคารมากที่สุด และรองลงคือพ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายนอกอาคาร คล้ายกันในทุกกลุ่มเมือง 

พฤติกรรมการเล่นการใช้งานพื้นที่นันทนาการที่ใช้งานของผู้สูงวัย  ในภาพรวม กลุ่มผู้สูงวัยส่วน
ใหญม่ักจะใช้พ้ืนที่ศาสนสถาน ยกเว้นเมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่สงขลา และเมืองรอง/เมืองเล็กรอบกรุงเทพ
ที่เลือกที่จะใช้งานในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ และตลาดเป็นหลัก  

ระดับความเป็นชุมชน การส ารวจทัศนคติต่อชุมชนที่พักอาศัยแสดงระดับความเป็นชุมชนพบว่า ทุก
กลุ่มเมืองมีระดับความเป็นชุมชนไม่แตกต่างกันมาก คือ ที่ร้อยละ 70-78 ยกเว้นเมืองรอง/เมืองเล็กรอบ
หาดใหญ่และสงขลามีสัดส่วนความเป็นชุมชนสูงถึงร้อยละ 90 นอกจากนี้ ประเภทของที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อระดับความเป็นชุมชนแตกต่างกัน กล่าวคือ ในกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบในทุกกลุ่มเมืองจะมี
ระดับความเป็นชุมชนสูงกว่าที่อยู่อาศัยในแนวตั้ง รวมถึงในชุมชนที่มีการล้อมรั้วของที่อยู่อาศัยมักจะมีระดับ
ความเป็นชุมชนสูงกว่าชุมชนที่ไม่ล้อมรั้ว ยกเว้นในเมืองเชียงใหม่และเมืองรอง/เมืองเล็กรอบขอนแก่น ส่วน
ประเด็นเรื่องการใช้ดิจิทัลกับพฤติกรรมการอยู่อาศัย พบว่ากลุ่มคนที่อยู่ในเครือข่ายชุมชนออนไลน์มักจะมี
ระดับความเป็นชุมชนสูงกว่ากลุ่มคนที่ไม่อยู่ในเครือข่ายชุมชนออนไลน์ ยกเว้นเมืองเล็กขอนแก่น  

ความเสี่ยงที่จะกลายเป็นบ้านสูงวัยและบ้านร้าง การศึกษากลุ่มคนที่อายุอาศัยในครัวเรือนในอีก 20 
ปีข้างหน้าว่าจะมีความเสี่ยงกลายเป็นบ้านสูงวัยและบ้านร้างนั้น มุ่งไปทีก่ลุ่มคนที่สมาชิกในครัวเรือนปัจจุบันมี
อายุ 60 ปีขึ้นไปในครัวเรือนเพียงเท่านั้น และส าหรับความเสี่ยงบ้างร้างคือกลุ่มคนที่สมาชิกในครัวเรือนอายุ 
40 ปีขึ้นไปเท่านั้น จากข้อมูลพบว่าเมืองเชียงใหม่มีแนวโน้มที่จะจะมีบ้านร้างสูงถึงร้อยละ 14 ซึ่งสอดคล้องกับ
เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากแนวโน้มสังคมสูงวัยแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งคือการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงวัยอาศัย และผู้ที่เกษียณจากงานมักนิยมมาซื้อบ้านที่เชียงใหม่ท าให้สัดส่วนโอกาส
ที่จะเป็นบ้านร้างในอนาคตในเมืองเชียงใหม่สูงอย่างมาก ส าหรับบ้านที่มีโอกาสเป็นบ้านสูงวัยในอนาคตพบว่า 
เมืองหลวงมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือเมืองหลักภูมิภาคและน้อยที่สุดคือกลุ่มเมืองเล็ก สรุปได้ว่ากลุ่มเมือง
ที่มีความแน่นสูงมันจะมีโอกาสที่บ้านจะมีความเสี่ยงเป็นบ้านสูงวัยในอนาคต  

ตารางข้างล่างสรุปข้อมูลส าคัญเก่ียวกับพฤตกรรมการอยู่อาศัยของคนเมืองในแต่ละกลุ่มเมือง
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ตารางที่ 44 สรุปข้อมูลด้านการอยู่อาศัยของคนเมืองเปรียบเทียบระหว่างเมือง 
หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ขนาดที่อยู่อาศัย 

ค่าเฉลี่ยขนาดที่อยู่อาศัย เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

หาความซ ้า
มากที่สุด 

ต ่ากวา่ 30 
ตารางเมตร 

100-200 
ตารางเมตร 

60-100 
ตารางเมตร 

60-100 
ตารางเมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

60-100 
ตาราง
เมตร/100-
200 ตาราง
เมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

100-200 
ตารางเมตร 

- แนวราบ 30-60 ตาราง
เมตร 

100-200 
ตารางเมตร 

60-100 
ตารางเมตร 

60-100 
ตารางเมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

60-100 
ตาราง
เมตร/100-
200 ตาราง
เมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

100-200 
ตารางเมตร 

- แนวตั้ง ต ่ากวา่ 30 
ตารางเมตร 

60-100 
ตารางเมตร 

ต ่ากวา่ 30 
ตารางเมตร 

30-60 
ตารางเมตร 

ต ่ากวา่ 30 
ตารางเมตร 

30-60 
ตารางเมตร 

ต ่ากวา่ 30 
ตารางเมตร 

- 

การเช่าที่อยู่อาศัย 

ร้อยละการเช่าที่อยูอ่าศัย   ร้อยละ ร้อยละ 41.7 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 31.00  20%.00 ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 2.0 

ร้อยละของลักษณะการครอบครอง 

-ไม่มีการผ่อนช าระ   ร้อยละ 44.80 62.24 53.42 51.49 54.00 57.58 91.00 97.00 

- อยู่ระหวา่งการผ่อนช าระ   3.10 8.59 14.98 11.95 5.00 19.19 1.00 1.00 

- เช่าซ้ือ   3.40 0.59 0.94 5.86 1.00 1.01 0.00 0.00 

- เช่าตรง   37.20 16.94 21.82 15.06 25.00 19.19 5.00 2.00 

- เช่าตรง มีเซ้ง   1.10 0.12 0.24 2.41 3.00 0.00 0.00 0.00 

- เช่าช่วง มีเซ้ง   0.00 0.24 0.12 1.38 2.00 0.00 0.00 0.00 

- เช่าช่วง ไม่มีเซ้ง   0.00 6.82 2.12 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

- ไม่เสียค่าเช่าเพราะ รวมในค่าจ้าง   4.20 1.06 0.94 1.03 0.00 1.01 0.00 0.00 

- ไม่เสียค่าเช่าเพราะ ให้อยู่เปลา่   5.00 1.41 2.48 5.86 1.00 0.00 1.00 0.00 

- บุกรกุ   0.10 0.12 2 2.07 0.00 0.00 2.00 0.00 

- ไม่ระบ ุ   1.10 1.88 0.94 1.72 9.00 2.02 0.00 0.00 

ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย 

การระบายอากาศ   
หาความซ ้า
มากที่สุด 

ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้าง 
มาก 

ค่อนข้างมาก มากที่สุด 

ความเงียบสงบ   
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้าง 

มาก 
ค่อนข้างมาก มากที่สุด 

ขนาดของพื้นที ่   
ปานกลาง ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้าง 

มาก 
ค่อนข้างมาก มากที่สุด 

ความถี่ในการประกอบอาหาร 

ความถี่ในการประกอบอาหาร 
  หาความซ ้า

มากที่สุด 
ทุกวัน สัปดาห์ละ 3-

5 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 3-
5 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 
3-5 ครั้ง 

ทุกวัน ทุกวัน หลายครั้งต่อ
วัน 

ทุกวัน 

การใช้งานสถานพยาบาล 

ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้งานบ่อยที่สดุ เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

หาความซ ้า
มากที่สุด 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐ/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐ/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐ/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐ/
โรงพยาบาล
มหาวิทยา 
ลัย 

สถานีอนามยั/
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข/
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน/
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเดินทางเพื่อใช้บริการ
ทางด้านการแพทย ์

ค่าเฉลี่ย 39 นาที/
เท่ียว 

20 นาที/
เท่ียว 

16 นาที/
เท่ียว 

33 นาที/
เท่ียว 

17 นาที/
เท่ียว 

15 นาที/
เท่ียว 

10 นาที/เที่ยว 17 นาที/เที่ยว 

การอยูอ่าศัยกับสถานการณ์โควิด 

การใช้เวลาบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตวัภายใน
อาคาร 

เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

ค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น น้อยลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตวัภายนอกอาคาร น้อยลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น น้อยลง น้อยลง เท่าเดิม เท่าเดิม น้อยลง 

บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง - - 

บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง - - 

พฤติกรรมการเล่นของเด็ก 

พื้นที่เล่นของเด็ก เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

หาความซ ้า
มากที่สุด 

บ้านเพื่อน/
ห้างสรรพสินค้
า  

ซอย/ถนน 
รอบที่อยู่
อาศัย 

สวน 
สาธารณะ 

บ้านเพื่อน บ้านเพื่อน/
ห้างสรรพสินค้
า  

ซอย/ถนน 
รอบที่อยู่
อาศัย 

บ้านเพื่อน บ้านเพื่อน 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตวั ภายในอาคาร ค่าเฉลี่ย 79.31 52.11 30.95 28.08 35 57.69 76.44 179.75 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตวั ภายนอกอาคาร ค่าเฉลี่ย 35.3 52.31 12.43 11.36 8.7 64.833 18.75 208.55 

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ภายในอาคาร ค่าเฉลี่ย 8.2 9.00 4.25 9.00 - - - - 

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ภายนอกอาคาร ค่าเฉลี่ย 6.7 5.38 7.53 4.00 - - - - 

บริเวณพื้นที่สาธารณะในเมือง ภายในอาคาร ค่าเฉลี่ย 2.81 3.48 11.62 6.79 4.03 2.55 5.38 0 

บริเวณพื้นที่สาธารณะในเมือง ภายนอกอาคาร ค่าเฉลี่ย 3.03 2.44 7.49 5.08 4.03 2.9 13.57 0 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่เดินทางไปโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 13 นาที/
เท่ียว 

25 นาที/
เท่ียว 

15 นาที/
เท่ียว 

15 นาที/
เท่ียว 

10 นาที/
เท่ียว 

14 นาที/
เท่ียว 

16นาที/เที่ยว 23 นาที/เที่ยว 

ประเภทและความหลากหลายของพื้นที่นันทนาการที่ใช้งานของผู้สูงวัย 

พื้นที่ที่มีการใช้งานสูงที่สุด   หาความซ ้า
มากที่สุด 

พื้นที่ศาสน
สถาน 

พื้นที่ศาสน
สถาน 

ห้างสรรพสินค้
า 

ร้านกาแฟ
และ

ตลาดสด/
ตลาดนัด 

พื้นที่ศาสน
สถาน 

พื้นที่ศาสน
สถาน 

พื้นที่ศาสน
สถาน 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ห้างสรรพสิน
ค้า 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ภายในอาคาร 

  ค่าเฉลี่ย 5.98 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

6.35 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

4.8 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

4.13 
ชั่วโมง/
สัปดาห ์

4.9 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

5.5 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

5.032  
ชั่วโมง/
สัปดาห ์

19.66  
ชั่วโมง/
สัปดาห ์

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ภายนอกอาคาร 

  6.19 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

6.78 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

4.93 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

4.08 
ชั่วโมง/
สัปดาห ์

3.62ชั่วโมง/
สัปดาห ์

0.6 ชั่วโมง/
สัปดาห ์

12.19 
ชั่วโมง/
สัปดาห ์

15  ชั่วโมง/
สัปดาห ์

ระดับความเป็นชมุชน 

  
เปรียบเทียบแต่
ละชั้นภูม ิ

Correla-
tion 

คนเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองที่ยิ่งมีความหนาแน่นสูงจะยิ่งมี
ระดับความเป็นชุมชนต ่า 

- - - - 

คะแนนเฉลี่ยระดับเมือง เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

ค่าเฉลี่ย 
0.71 0.75 0.71 0.72 0.71 0.78 0.75 0.91 

สมมติฐานที่ 1 คนเมืองที่อยู่อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรั้ว จะรู้สกึถึงระดับความเป็น
ชุมชนต ่าคนเมืองที่อยู่ในพื้นที่โครงการไม่ล้อมรั้ว 

ภาพรวม ANOVA โดยชุมชน
ล้อมรั้วมี
ระดับความ
เป็นชุมชนสูง
กว่า 

ชุมชนไม่ล้อม
รั้วมีระดับ
ความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

โดยชุมชน
ล้อมรั้วมี
ระดับความ
เป็นชุมชนสูง
กว่า 

ไม่มีความ
แตกต่าง
อย่างมี
นัยส าคัญ 

ชุมชนล้อมรั้ว
มีระดับความ
เป็นชุมชนสูง
กว่า 

ชุมชนล้อม
รั้วมีระดับ
ความเป็น
ชุมชนสูง
กว่า 

ชุมชนไม่ล้อม
รั้วมีระดับ
ความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

- 

สมมติฐานที่ 2 คนเมืองที่อาศัยในที่อยูอ่าศัย
แนวตั้ง จะรู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนของ
สภาพแวดล้อมรอบบา้นต ่ากว่าคนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยูอ่าศัยแนวราบ 

เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มที่
อยู่อาศัย
แนวราบและ
แนวตั้ง 

ANOVA คนเมืองที่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง
จะรู้สึกถึง
ระดับความ
เป็นชุมชนต ่า

คนเมืองที่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวตั้งจะรู้สึกถึง
ระดับความเป็นชุมชนต ่ากว่าคนเมืองที่อาศัยใน
ที่อยู่อาศัยแนวราบ 

คนเมืองที่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง
จะรูส้ึกถึง
ระดับความ
เป็นชุมชนต ่า

คนเมืองที่
อาศัยในที่
อยู่อาศัย
แนวตั้งจะ
รู้สึกถึง
ระดับความ

คนเมืองที่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง
จะรู้สึกถึง
ระดับความ
เป็นชุมชนต ่า

- 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

กว่าคนเมืองที่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

กว่าคนเมืองที่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

เป็นชุมชน
ต ่ากวา่คน
เมืองที่
อาศัยในที่
อยู่อาศัย
แนวราบ 

กว่าคนเมืองที่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

สมมติฐานที่ 3 คนเมืองที่อยู่อาศัยในทีอ่ยู่อาศัย
แบบ mass housing จะรู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนของสภาพแวดล้อมรอบบ้านต ่ากวา่คน
เมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแบบ non-mass 
housing 

เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มที่
อยู่อาศัยMass
บและnon-
mass 

ANOVA ที่อยู่อาศัย
แบบเดียว 
(Nonmass) 
มีระดับความ
เป็นชุมชนสูง
กว่าทีอ่ยู่อาศัย
หมู่ (Mass) 

ไม่มีความ
แตกต่าง
อย่างมี
นัยส าคัญ 

ที่อยู่อาศัยหมู่ 
(Mass) มี
ระดับความ
เป็นชุมชนสูง
กว่าทีอ่ยู่อาศัย
เด่ียว 
(Nonmass) 

ไม่มีความ
แตกต่าง
อย่างมี
นัยส าคัญ 

ที่อยู่อาศัย
แบบเดียว 
(Nonmass) 
มีระดับความ
เป็นชุมชนสูง
กว่าทีอ่ยู่อาศัย
หมู่ (Mass) 

ที่อยู่อาศัย
หมู่ (Mass) 
มีระดับ
ความเป็น
ชุมชนสูง
กว่าทีอ่ยู่
อาศัยเด่ียว 
(Nonmass) 

ที่อยู่อาศัย
แบบเดียว 
(Nonmass) มี
ระดับความ
เป็นชุมชนสูง
กว่าทีอ่ยู่อาศัย
หมู่ (Mass) 

ที่อยู่อาศัย
แบบเดียว 
(Nonmass) มี
ระดับความ
เป็นชุมชนสูง
กว่าทีอ่ยู่อาศัย
หมู่ (Mass) 

สมมติฐานที่ 4 ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเปน็ชุมชน
ละแวกบ้านสูงมักจะมแีผนที่จะอยู่อาศัย
ยาวนาน 

วิเคราะห์
ความสัมพันธ ์

Correla-
tion 

กลุ่มที่มีการ
วางแผนอยู่
อาศัยในต้ังแต่ 
3 เดือนขึ้น
ไหมมีระดับ
ความเป็นชุม
ชมสูงกว่า 
กลุ่มคนที่ไม่ได้
วางแผน 

ไม่มีความ
แตกต่าง
อย่างมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มที่
วางแผนจะอยู่
อาศัยไปตลอด
ชีวิตมีค่าเฉลี่ย
ความเป็น
ชุมชนสูงที่สุด 

กลุ่มที่ไม่ได้
วางแผน
ระยะเวลา
การอยูอ่าศัย
ไว้มีระดับ
ความเป็น
ชุมชนสูง
ที่สุด 

ไม่มีความ
แตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคัญ 

กลุ่มที่
วางแผนจะ
อยู่อาศัยไป
ตลอดชีวิตมี
ค่าเฉลี่ย
ความเป็น
ชุมชนสูง
ที่สุด 

กลุ่มที่วางแผน
จะอยูอ่าศัยไป
ตลอดชีวิตมี
ค่าเฉลี่ยความ
เป็นชุมชนสูง
ที่สุด 

ไม่มีความ
แตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคัญ 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

สมมติฐานที่ 5 ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเปน็ชุมชน
ละแวกบ้านสูง มักเป็นผู้ที่อยู่อาศัย ณ ทีอ่ยู่
อาศัยนี้มาเป็นเวลานานแลว้ 

วิเคราะห์
ความสัมพันธ ์

Correla-
tion 

หาก
ระยะเวลาการ
อยู่อาศัยยิ่ง
มากระดับ
ความเป็น
ชุมชนก็จะยิ่ง
มากขึ้นด้วย 

ไม่มีมี
ความสัมพันธ์
ทางสถิติ 

หาก
ระยะเวลาการ
อยู่อาศัยยิ่ง
มากระดับ
ความเป็น
ชุมชนก็จะยิ่ง
มากขึ้นด้วย 

หาก
ระยะเวลา
การอยูอ่าศัย
ยิ่งมากระดับ
ความเป็น
ชุมชนก็จะยิ่ง
มากขึ้นด้วย 

ไม่มีความ
แตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคัญ 

หาก
ระยะเวลา
การอยู่
อาศัยยิ่ง
มากระดับ
ความเป็น
ชุมชนก็จะ
ยิ่งมากขึ้น
ด้วย 

หาก
ระยะเวลาการ
อยู่อาศัยยิ่ง
มากระดับ
ความเป็น
ชุมชนก็จะยิ่ง
มากขึ้นด้วย 

ไม่มีความ
แตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคัญ 

สมมติฐานที่ 6 คนเมืองที่ใช้งานพื้นที่สาธารณะ
มากกว่ามีแนวโน้มที่จะรู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

วิเคราะห์
ความสัมพันธ ์

Correla-
tion 

ความสัมพันธ์
ทางบวก 
 ยิ่งใช้งาน
พื้นที่
สาธารณะมาก
ยิ่งรู้สึกถึง
ระดับความ
เป็นชุมชนสูง 

ไม่มีนัยยะ
ส าคัญทาง
สถิติ 

ความสัมพันธ์
ทางลบ  
 ยิ่งใช้งาน
พื้นที่
สาธารณะมาก
ยิ่งรู้สึกถึง
ระดับความ
เป็นชุมชนต ่า
[2] 

ความสัมพัน
ธ์ทางบวก 
 ยิ่งใช้งาน
พื้นที่
สาธารณะ
มากยิ่งรู้สึก
ถึงระดับ
ความเป็น
ชุมชนสูง 

ไม่มีความ
แตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคัญ 

ไม่มีความ
แตกต่าง
อย่างมี
นัยส าคัญ 

ไม่มีความ
แตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคัญ 

ไม่มีความ
แตกตา่งอยา่ง
มีนัยส าคัญ 

สมมติฐานที่ 7 ยิ่งใช้งานโรงเรียนใกล้บ้าน ยิ่ง
รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนสูง 

วิเคราะห์
ความสัมพันธ ์

Correla-
tion 

ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเดินทางไปโรงเรียนกับระดับ
ความเป็นชุมชน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน ยิ่ง
ใช้เวลามากใน
การเดินทาง
ไปโรงเรียนจะ
มีระดับ
ความรู้สึก

ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเดินทางไป
โรงเรียนกับระดับความเป็นชุมชน 

about:blank#_ftn2
about:blank#_ftn2
about:blank#_ftn2
about:blank#_ftn2
about:blank#_ftn2
about:blank#_ftn2
about:blank#_ftn2
about:blank#_ftn2
about:blank#_ftn2
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ความเป็น
ชุมชนสูงขึ้น 

                      

การเช่าที่อยู่อาศัย                     

สมมติฐานที ่1 คนที่อยู่ในพื้นที่กลางเมอืงมี
อัตราการเช่าสูงกวา่พื้นที่ที่อยู่ไกลจาก
ศูนย์กลางเมืองออกไป 

เปรียบเทียบ
สัดส่วนร้อยละ
การเช่าของแต่
ละชั้นภูม ิ

สัดส่วนร้อย
ละ 

มีสัดส่วนการ
เช่าที่อยู่อาศัย
สูงเท่ากัน
ประมาณร้อย
ละ 40 ในย่าง 
เมือง ใจกลาง
เมือง และ
มหานคร (ชั้น
ภูมิที่ 5-10 )  

มีสัดส่วนการ
เช่าที่อยู่
อาศัยสูงที่สุด
คือชั้นภูมิที่ 8 
คือบริเวณ
กลางเมือง
เชียงใหม่ 
(ย่านเมืองเก่า 
ย่านนิมมาน
เหมินท์ ย่าน
มหาวยิาลัย
เชียงใหม่ ) มี
สัดส่วนการ
เช่าสูงถึงร้อย
ละ 54 และมี
สัดส่วนการ
เช่าลด
น้อยลงไป

มีสัดส่วนการ
เช่าที่อยู่อาศัย
สูงที่สุดในชั้น
ภูมิที่ 8 
บริเวณใจ
กลางเมือง
ขอนแก่น 
(ย่านถนนศรี
จันทร์) และ
ลดน้อยลง
เมืองห่างจาก
ตัวเมือง
ออกไป 

มีสัดส่วนของ
การเช่าที่อยู่
อาศัยสูง
ใกล้เคียงกัน
คือในชั้นภูมิ
ที่ 6-8 (ยา่น
เมืองเก่า
สงขลา ย่าน
ตัวเมือง
เศรษฐกิจ
เมือง
หาดใหญ่ 
ย่านมหาวยิา
ลัยสงขลา
นครินทร์) 
และชั้นภูมิ
อื่นลด
น้อยลงไป 

- - - - 
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

เมืองอยู่ไกล
เมืองออกไป 

สมมติฐานที ่2 อัตราการเช่าที่อยู่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนั 

เปรียบเทียบ
ระหว่าง mass 
housing และ 
non-mass 
housing 

สัดส่วนร้อย
ละ 

mass 
housing มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่า 

mass 
housing มี
สัดส่วนการ
อยู่อาศัยแบบ
เช่าน้อยกว่า 

mass 
housing มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่า 

mass 
housing มี
สัดส่วนการ
อยู่อาศัย
แบบเช่าน้อย
กว่า 

mass 
housing มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
สูงกว่า 

Nonmass 
housing มี
สัดส่วนการ
อยู่อาศัย
แบบเช่า 

Nonmass 
housing มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า 

Nonmass 
housing มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า 

เปรียบเทียบ
ระหว่าง gated 
community 
และ open 
community 

สัดส่วนร้อย
ละ 

ที่อยู่อาศัยประเภทที่มีรั้วของโครงการ (gated community) มี
สัดส่วนการอยู่อาศัยแบบเช่านอ้ยกว่าทีอ่ยู่อาศัยที่ไม่มีรั้วขอบ 
(open community) 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) 
มีสัดส่วนการ
อยู่อาศัยแบบ
เช่าน้อยกว่าที่
อยู่อาศัยที่ไม่มี
รั้วขอบ 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มี
รั้วของ
โครงการ 
(gated 
communit
y) มีสัดส่วน
การอยู่
อาศัยแบบ
เช่าน้อยกว่า
ที่อยู่อาศัยที่

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) 
มีสัดส่วนการ
อยู่อาศัยแบบ
เช่าน้อยกว่าที่
อยู่อาศัยที่ไม่มี
รั้วขอบ 

ที่อยู่อาศัยที่ไม่
มีรั้วขอบ 
(open 
community) 
มีการเช่า 
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

(open 
community) 

ไม่มีรั้วขอบ 
(open 
communit
y) 

(open 
community) 

เปรียบเทียบ
ตามลักษณะ
ของที่อยู่อาศัย 
(แนวตั้ง-
แนวราบ) 

สัดส่วนร้อย
ละ 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง
ในสัดส่วนที่สูง
กว่าทีอ่ยู่อาศัย
แนวราบ ที่อยู่
อาศัยแนวตั้งมี
สัดส่วนการ
เช่าอยู่ที่ร้อย
ละ 71 
ในขณะที่
แนวราบมี
เพียงร้อยละ 
26  

มีการเช่าที่อยูอ่าศัยแนวตั้งในสัดส่วนที่สงูกว่าที่
อยู่อาศัยแนวราบอย่างเห็นได้ชัด 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง
ในสัดส่วนที่สูง
กว่าทีอ่ยู่อาศัย
แนวราบ ที่อยู่
อาศัยแนวตั้งมี
สัดส่วนการ
เช่าสูงถึง 
100% 

มีการเช่าที่
อยู่อาศัย
แนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูง
กว่าทีอ่ยู่
อาศัย
แนวราบ
อย่างเห็นได้
ชัด 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง
ในสัดส่วนที่สูง
กว่าทีอ่ยู่อาศัย
แนวราบ ที่อยู่
อาศัยแนวตั้งมี
สัดส่วนการ
เช่าสูงถึง 
100% 

ที่อยู่อาศัย
แนวราบ  มี
การเช่า 

สมมติฐานที ่3 คนเมืองทีย่ังไม่ได้เป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัย ส่วนมากต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตัวเองในอนาคต 

  คนเมืองที่ยัง
ไม่ได้เป็น
เจ้าของที่อยู่
อาศัย ร้อย
ละ 54 ไม่
ต้องการที่
อยู่อาศัยเป็น

คนเมืองที่ยัง
ไม่ได้เป็น
เจ้าของที่อยู่
อาศัย ร้อยละ 
54 ไม่ต้องการ
ที่อยู่อาศัย
เป็นของ

คนเมืองที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
ส่วนมากต้องการมีที่อยูอ่าศัยเป็นของตัวเองใน
อนาคต 

คนเมืองที่ยัง
ไม่ได้เป็น
เจ้าของที่อยู่
อาศัย ร้อยละ 
54 ไม่ต้องการ
ที่อยู่อาศัย
เป็นของ

คนเมืองที่
ยังไม่ได้เป็น
เจ้าของที่อยู่
อาศัย 
ส่วนมาก
ต้องการมีที่
อยู่อาศัย

คนเมืองที่ยัง
ไม่ได้เป็น
เจ้าของที่อยู่
อาศัย 
ส่วนมาก
ต้องการมีที่อยู่
อาศัยเป็นของ

คนเมืองที่ยัง
ไม่ได้เป็น
เจ้าของที่อยู่
อาศัย 
ส่วนมาก
ต้องการมีที่อยู่
อาศัยเป็นของ
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ของตัวเอง
ในอนาคต 

ตัวเองใน
อนาคต 

ตัวเองใน
อนาคต 

เป็นของ
ตัวเองใน
อนาคต 

ตัวเองใน
อนาคต 

ตัวเองใน
อนาคต 

สมมติฐานที ่4 คนเมืองที่เช่าที่อยู่อาศยัใน
ปัจจุบันส่วนมากไมต่้องการอยู่แบบเชา่ไป
ตลอดชีวติ 

    คนเมืองที่เช่า
ที่อยู่อาศัยใน
ปัจจุบัน
ส่วนมากไม่
ต้องการอยู่
แบบเช่าไป
ตลอดชีวิต 
โดยมีเหตุผล
คือ ต้องการ
ความมั่นคง
จากการเป็น
เจ้าของที่อยู่
อาศัย 

คนเมืองที่เช่าที่อยู่อาศัยในปัจจุบันส่วนมากไม่
ต้องการอยู่แบบเช่าไปตลอดชีวิต โดยมีเหตุผล
คือ ต้องการความมั่นคงจากการเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัยและตอ้งการสร้างมรดกไว้ให้ลูกหลาน 
ส่วนกลุ่มคนที่มีแนวคิดเช่าที่อยู่อาศัยไปตลอด
ชีวิตมีเหตุผลคือ ต้องการอิสระในการเคลื่อนย้าย
ที่อยู่และค่าใช้จา่ยโดยรวมต า่กว่าการซ้ือบ้าน 

คนเมืองที่เช่า
ที่อยู่อาศัยใน
ปัจจุบัน  ร้อย
ละ 45 
ต้องการ 
เพราะ
ค่าใช้จ่าย
โดยรวมต ่า
กว่าการซ้ือ
บ้าน  

คนเมืองที่
เช่าที่อยู่
อาศัยใน
ปัจจุบัน
ส่วนมากไม่
ต้องการอยู่
แบบเช่าไป
ตลอดชีวิต 
เพราะ
ต้องการ
ความมั่นคง
จากการ
เป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัย 

คนเมืองที่เช่า
ที่อยู่อาศัยใน
ปัจจุบัน
ส่วนมากไม่
ต้องการอยู่
แบบเช่าไป
ตลอดชีวิต 
เพราะ
ต้องการความ
มั่นคงจากการ
เป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัย 

คนเมืองที่เช่า
ที่อยู่อาศัยใน
ปัจจุบัน
ส่วนมากไม่
ต้องการอยู่
แบบเช่าไป
ตลอดชีวิต 
เพราะ
ต้องการความ
มั่นคงจากการ
เป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัย 

การใช้ดิจทิัลกับพฤติกรรมการอยู่อาศยั                      

สมมติฐานที ่1 ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนละแวกบ้านสูง มักอยู่ในกลุ่มสื่อสังคม
ออนไลน์ของละแวกบ้านดว้ย 

วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ของระดับ
ความเป็น
ชุมชนในโลก

ANOVA กลุ่มที่มีอยู่เครื่อข่ายชุมชนออนไลน์จะมรีะดับความเป็นชุมชนสูง
กว่ากลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนออนไลน์ 

ตัวอยา่งไม่อยู่
ในชุมชน
ออนไลน์เลย 

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่าย
ชุมชน
ออนไลน์จะ
มีระดับ

กลุ่มที่มีไม่อยู่
เครื่อข่าย
ชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความ

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่าย
ชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความ
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ออนไลน์กับ
ระดับความเป็น
ชุมชนทาง
กายภาพ 

ความเป็น
ชุมชนสูง
กว่ากลุ่มที่
ไม่ได้อยู่ใน
ชุมชน
ออนไลน์  

เป็นชุมชนสูง
กว่ากลุ่มที่อยู่
ในชุมชน
ออนไลน์                         

เป็นชุมชนสูง
กว่ากลุ่มที่
ไม่ได้อยู่ใน
ชุมชน
ออนไลน์  

สมมติฐานที ่2 ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนละแวกบ้านสูง จะรู้สึกถึงระดับของ
สังคมออนไลน์ของละแวกบ้านสูงด้วยด้วย 

  Correla-
tion 

หากมีระดับความเป็นชุมชนในออนไลนส์ูง จะมีระดับความเป็น
ชุมชนสูงด้วยเช่นกัน 

หากมีระดับ
ความเป็น
ชุมชนใน
ออนไลน์สูง 
จะมีระดับ
ความเป็น
ชุมชนสูง
ด้วยเช่นกัน 

ไม่มีค่า
นัยส าคัญทาง
สติถ ิ

หากมีระดับ
ความเป็น
ชุมชนใน
ออนไลน์สูง 
จะมีระดับ
ความเป็น
ชุมชนสูงด้วย
เช่นกัน 

สมมติฐานที ่3 ที่อยู่อาศยัในที่อยู่อาศัย
ประเภทต่างกัน มีแนวโน้มจะรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน   

ANOVA ที่อยู่อาศัยประเภทต่างกัน มีแนวโน้มจะรู้สึกถึงความเป็นชุมชน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน  

ไม่มีค่า
นัยส าคัญ
ทางสติถิ 

ไม่มีค่า
นัยส าคัญทาง
สติถ ิ

ไม่มีค่า
นัยส าคัญทาง
สติถ ิ

ความเสี่ยงบ้านร้างและบ้านสูงวยั 

สมมติฐานที ่1  ที่อยู่อาศัยทีต่ั้งอยู่ไกลจาก
ศูนย์กลางเมืองมากกวา่มีโอกาสกลายเป็นบ้าน
ร้างสูงกว่า 

  

สัดส่วนร้อย
ละ 

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานโดย
พบว่า มี
สัดส่วนบ้านที่
มีโอกาสร้าง
ในในทุกชั้น

ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานโดยพบวา่ พื้นทีร่อยต่อ
ระหว่างชานเมืองและพื้นที่กลางเมือง 
(ประเภทชั้นกริดที่ 3-5) มีโอกาสเป็นบา้นร้าง
สูง 

- - - - 
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ภูมิระดบั
ใกล้เคียงกัน 

สมมติฐานที ่2  ที่อยู่อาศัยโครงสร้างไม้ มี
โอกาสกลายเป็นบา้นร้างสงูกว่าโครงสร้าง
ประเภทอื่น 

  

สัดส่วนร้อย
ละ 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้าน
โครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้าง
สูงที่สุด 

เป็นไปตามสมมุติฐานที่บ้านโครงสร้างบ้านมี
สัดส่วนเป็นบ้านร้างสูงที่สุด แต่เมื่อพิจาณาจาก
จ านวนจะพบว่าประเภทโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กมีจ านวนมากที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้าน
โครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้าง
สูงที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้าน
โครงสร้าง
บ้านมี
สัดส่วนเป็น
บ้านร้างสูง
ที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้าง
สูงที่สุด 

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
บ้านโครงสร้าง
คอนกรีตเสริม
เหล็กสัดส่วน
เป็นบ้านร้าง
สูงที่สุด 

สมมติฐานที ่3  ที่อยู่อาศัยในโครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างมากกวา่ที่อยู่อาศัย
ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการล้อมรั้ว 

  สัดส่วนร้อย
ละ 

เป็นไปตาม
สมมุติฐาน คือ
ที่อยู่อาศัยใน
โครงการล้อม
รั้ว มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างสูกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการ
ล้อม 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือที่อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว มีโอกาสกลายเป็นบา้นร้างน้อย
กว่าทีอ่ยู่อาศัยที่ไม่ได้อยู่ในโครงการล้อม 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือ
ที่อยู่อาศัยใน
โครงการล้อม
รั้ว มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่
ไม่ได้อยู่ใน
โครงการล้อม 

ไม่เป็นไป
ตาม
สมมติฐาน 
คือที่อยู่
อาศัยใน
โครงการ
ล้อมรั้ว มี
โอกาส
กลายเป็น
บ้านร้าง
น้อยกว่าที่
อยู่อาศัยที่
ไม่ได้อยู่ใน

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือ
ที่อยู่อาศัยใน
โครงการล้อม
รั้ว มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่
ไม่ได้อยู่ใน
โครงการล้อม 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือ
ที่อยู่อาศัยใน
โครงการล้อม
รั้ว มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่
ไม่ได้อยู่ใน
โครงการล้อม 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

โครงการ
ล้อม 

สมมติฐานที ่4  ที่อยู่อาศัยทีต่ั้งอยู่ไกลจาก
ศูนย์กลางเมืองมากกวา่มีโอกาสกลายเป็นบ้าน
ที่มีแต่ผู้สูงวยั 

  สัดส่วนร้อย
ละ 

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานโดย
พบว่า พื้นที่
รอยต่อ
ระหว่างชาน
เมืองและ
พื้นที่กลาง
เมือง 
(ประเภทชั้นก
ริดที่ 4-6) มี
โอกาสเป็น
บ้านของผู้วยั 

ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานโดยพบวา่ พื้นทีร่อยต่อ
ระหว่างชานเมืองและพื้นที่กลางเมือง 
(ประเภทชั้นกริดที่ 2-7) มีโอกาสเป็นบา้นของผู้
วัย 

- - - - 

สมมติฐานที ่5  ที่อยู่อาศัยประเภทแนวตั้งมี
โอกาสกลายเป็นบา้นของผู้สูงวัย 

  สัดส่วนร้อย
ละ 

เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่
อาศัยประเภท
แนวตั้งมี
โอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยสูง
กว่าแนวราบ 

ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้งมีโอกาสเป็นบา้นผู้สูงวัยน้อยกว่า
แนวราบ 

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่
อาศัยประเภท
แนวตั้งมี
โอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัย

ไม่เป็นไป
ตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่
อาศัย
ประเภท
แนวตั้งมี
โอกาสเป็น

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่
อาศัยประเภท
แนวตั้งมี
โอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัย

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่
อาศัยประเภท
แนวตั้งมี
โอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัย
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

น้อยกว่า
แนวราบ  

บ้านผู้สูงวัย
น้อยกว่า
แนวราบ  

น้อยกว่า
แนวราบ  

น้อยกว่า
แนวราบ  

การท่องเที่ยวกบัที่อยู่อาศัย 

สมมติฐานที ่1 ที่อยู่อาศยัที่เปดิใหบ้ริการเชา่
พักรายวันส าหรบันักท่องเที่ยวจะขยายออก
ไปสู่พื้นที่ชานเมืองมากขึ้น 

  สัดส่วนร้อย
ละ 

ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ส่วนใหญ่เลือกที่จะปรับปรับพื้นที่บา้น
ส าหรับลูกหลาน - - - - 

สมมติฐานที ่2 เมืองหลักที่พึ่งพาเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวสูง พื้นที่ใจกลางเมืองมักมีความเป็น
ชุมชนอยู่อาศัยน้อยลง 

  ANOVA สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า เมืองหลกัที่พึ่งพาเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวสูง พื้นที่ใจกลางเมืองมักมีความเป็นชุมชนอยู่อาศัย
น้อยลง  

- - - - 

หมายเหตุ     ช่องสีเขียว คือ เป็นไปตามตามสมมุติฐาน  
    ช่องสีแดง คือไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 



153 

2) การเปรียบเทียบระหว่างชั้นภูมิ 

การวิเคราะห์ส่วนต่อมาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ในการอยู่อาศัยของคนเมืองที่แบ่งพ้ืนที่เมืองตาม
ระดับความหนาแน่นของประชากร โดยแบ่งพ้ืนที่ของมหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมือง
หาดใหญ่-สงขลาออกเป็น 10 ชั้น แบ่งเป็นชั้นภูมิที ่ 1 ที่มีจ านวนประชากรตั้งแต่ 1-600 คนต่อสี่ตาราง
กิโลเมตร จนถึงชั้นภูมิที่ 10 ที่มีจ านวนประชากรมากกว่า 40,000 คนต่อสี่ตารางกิโลเมตร อย่างไรก็ดี ในพ้ืนที่
เมืองหลักในภูมิภาค 3 เมือง คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา จะมีชั้นภูมิถึงระดับ
ที่ 8 เท่านั้น ดังนั้น ชั้นภูมิที่ 9-10 เป็นข้อมูลเฉพาะของพ้ืนที่มหานครกรุงเทพ 

ขนาดที่อยู่อาศัย ไม่เป็นเรื่องแปลกใจที่ว่า พื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงขึ้นจะมีค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่
อาศัยเล็กลง สะท้อนให้เห็นความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มค้นจะส่งผลให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่มาก
ขึ้น ประกอบกับราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น ท าให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยมีขนาดเล็กลงเพื่อสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้
จ านวนมากขึ้น นอกจากนี้ ประเภทที่อยู่แนวตั้งจะสัดส่วนจ านวนมากขึ้นในพื้นที่มีความหนาแน่นสูงเช่นกัน  

ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัย มีความสอดคล้องกับปัจจัยด้านขนาดของที่อยู่อาศัย โดยพ้ืนที่ที่มี
ความหนาแน่นสูงขึ้นจะมีสัดส่วนของการเช่าที่อยู่อาศัยสูงขึ้น โดยในชั้นชั้นภูมิที่ 10 มีสัดส่วนการเช่าสูงถึงร้อย
ละ 46.58 ซึ่งสูงกว่าในชั้นภูมิที่ 1 ถึง 4 เท่าตัว ในขณะเดียวที่การเป็นเจ้าของเองมีลักษณะในทางตรงกันข้าม 
กล่าวคือ ในพื้นที่ที ่มีความหนาแน่นน้อยจะมีลักษณะการครอบที่เป็นเจ้าของเองสูงกว่าในพื้นที่ที ่มีความ
หนาแน่นสูง คาดได้ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุด้านราคาท่ีดินที่เพ่ิมสูงขึ้นในแหล่งที่มีความหนาแน่นสูง  

ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย การประเมินความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย 3 ด้านคือ 1) การระบายอากาศ 
2) ความเงียบสงบ และ 3) ขนาดของพื้นที่ พบว่า ลักษณะความพึงพอใจไม่แตกต่างกับผลการเปรียบเทียบ
ระหว่างเมือง กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ประเมินไว้ที่ค่อนข้างดีในทุกด้าน  

การอยู่อาศัยกับสถานการณ์โควิด ส่วนนี้เป็นการส ารวจเป็นส ารวจพฤติกรรมการอยู่อาศัยระหว่าง
ก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิดกับขณะเกิดการระบาดว่ามีพฤติกรรมการอยู่อาศัย พบว่า  การใช้เวลา
บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายในอาคารในเกือบชั้นภูมิทุกเมืองมีการใช้งานเพิ่มขึ้น การใช้งานบริเวณพื้นที่
อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคารในทุกระดับชั้นภูมิลดลง อาจเพราะพื้นที่นอกบ้านมีความเสี่ยง ในขณะที่พื้นที่
ส่วนกลางทั้งในและนอกอาคารของทุกเมืองมีการใช้งานลดน้อยลงเหมือนกันหมด สรุปได้ว่าพฤติกรรมการใช้
งานที่อยู่อาศัยในสถานการณ์ท่ีโรคระบาดก าลังเกิดขึ้นส่งผลให้การอยู่อาศัยในบ้านเพ่ิมมากขึ้น และการใช้งาน
พ้ืนที่นอกบ้านและพ้ืนที่ส่วนหลางลดน้อยลง  

พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะ การส ารวจการใช้งานพื้นที่สาธารณะในอาคารและนอกอาคาร
ในแต่ละประเภทชั้นกริด พบว่า พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นสูงจะมีค่าเฉลี่ยของการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะในอาคาร
และนอกอาคารลดน้อยลง ในชั้นภูมิที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะอยู่ที่ 15.28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ใขณะที่ชั้นภูมิที่ 10 เหลือเพียง 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สาเหตุประการหนึ่งอาจเป็นเพราะคนเมืองในชั้นภูมิที่
หนาแน่นมีทางเลือกของพื้นที่นันทนาการที่หลากหลายกว่า อาทิ ห้องสมุด พื้นที่ห้าง พื้นที่ร้านกาแฟ จึงใช้
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พ้ืนที่สาธารณะในเมืองน้อยกว่าคนในกลุ่มชั้นภูมิอ่ืน นอกจากนี้ มหานครกรุงเทพมีค่าเฉลี่ยของการใช้งานพ้ืนที่
สาธารณะต่อสัปดาห์น้อยที่สุดในทุกเมือง ถัดมาจะเป็นกลุ่มเมืองหลักภูมิภาค กลุ่มคนที่มีค่าเฉลี่ยของการใช้
งานพื้นที่สาธารณะมากที่สุดจะเป็นกลุ่มคนในเมืองเล็ก สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะคนเมืองในมหานครกรุงเทพ
มีทางเลือกหลากหลาย เช่น พ้ืนที่ห้างและพ้ืนที่ร้านกาแฟ จึงใช้พื้นที่เหล่านี้แทนพ้ืนที่สาธารณะในเมือง 

พฤติกรรมการใช้งานสถานพยาบาล ในแต่ชั้นประเภทชั้นภูมิไม่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
คนเมืองส่วนใหญ่ยังคงเลือกเข้าร ับบริการในสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยมากที่สุด แต่ในพื้นที่ชั้นภูมิที่มีความแน่นสูงขึ้นก็จะมีสัดส่วนการเข้ารับบริการในคลินิกเอกชน
เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งอาจเป็นเพราะในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงมักมีคลิกนิกเอกชนให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนใน
ประเด็นด้านการเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลพบว่าในแต่ละชั้นภูมิไม่มีความแตกต่างกัน  

พฤติกรรมการเล่นของเด็ก มีลักษณะไม่แตกต่างกับเปรียบเทียบระหว่างเมือง สถานที่เล่นของกลุ่ม
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ส่วนใหญ่คือบริเวณรอบที่อยู่อาศัยและบ้านเพื่อนเป็นหลัก การใช้เวลาในพื้นที่ส่วนใหญ่
จะเป็นบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายในอาคารมากที่สุด และรองลงคือพื้นที่บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัว 
ภายนอกอาคาร ซ่ึงคล้ายกันในทุกประเภทชั้นภูมิ 

พฤติกรรมการเล่นการใช้งานพื้นที ่นันทนาการที่ใช้งานของผู ้สูงวัยมีลักษณะไม่แตกต่างกับ
เปรียบเทียบระหว่างเมืองและมีความสอดคล้องกัน คือ ส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงวัยมักจะใช้พื้นที่นันทการคือศาสน
สถานเป็นส่วนใหญ่ในทุกชั้นภูมิ  

ระดับความเป็นชุมชน ระดับค่าคะแนนความเป็นชุมชนมีค่าเฉลี่ยมีผลลัพธ์ลดน้อยลงเมื่อพ้ืนที่มีความ
หนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพื้นที่ของเมืองที่มีความหนาแน่นสูงมีที่อยู่อาศัยประเภทแนวตั้ง 
และมีลักษณะการครอบครองแบบเช่าที่สูง ท าให้การพบปะเพื่อนบ้านหรือการพ่ึ งพาชุมชนที่อยู่อาศัยลด
น้อยลง ไม่เหมือนในพื้นท่ีที่มีความหนาแน่นน้อย จึงท าให้ค่าคะแนนเฉลี่ยความเป็นชุมชนลดน้อยลงไปด้วย  

ความเสี่ยงที่จะกลายเป็นบ้านร้างและบ้านสูงวัย ในด้านความเสี่ยงที่จะกลายเป็นบ้านสูงวัยใน
อนาคต พื้นที่มีความหนาแน่นสูงจะมีสัดส่วนของบ้านที่มีโอกาสเป็นบ้านสูงวัยในอนาคตมากกว่าในพื้นที่ที่มี
ความแน่นน้อย และพ้ืนที่รอยต่อระหว่างชานเมืองกับพ้ืนที่เมือง (ชั้นภูมิที่ 4-5) ก็มีโอกาสที่จะเป็นบ้านผู้สูงวัย
ในอนาคตเช่นกัน ส่วนในประเด็นความเสี่ยงที่จะเป็นบ้านร้างนั้นไม่พบความแตกต่างระหว่างชั้นภูมิ 

ตารางด้านล่างสรุปข้อมูลที่วิเคราะห์ประเด็นด้านที่อยู่อาศัยที่จ าแนกตามชั้นภูมิของเมือง
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ตารางที่ 45 สรุปข้อมูลด้านการอยู่อาศัยของคนเมืองเปรียบเทียบระหว่างช้ันภูม ิ

หัวข้อวิเคราะห ์
ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ขนาดที่อยู่อาศัย 

ค่าเฉลี่ยขนาดที่อยู่
อาศัย 

100-200 
ตารางเมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

100-200 
ตารางเมตร 

100-200 
ตารางเมตร 

60-100 ตาราง
เมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

60-100 ตาราง
เมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

ต ่ากวา่ 30 ตา
รางมเตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

- แนวราบ 100-200 
ตารางเมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

60-100 ตาราง
เมตร 

100-200 
ตารางเมตร 

60-100 ตาราง
เมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

60-100 ตาราง
เมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

30-60 ตาราง
เมตร 

- แนวตั้ง 30-60 ตาราง
เมตร 

ต ่ากวา่ 30 ตา
รางมเตร 

ต ่ากวา่ 30 ตา
รางมเตร 

ต ่ากวา่ 30 ตา
รางมเตร 

ต ่ากวา่ 30 ตา
รางมเตร 

ต ่ากวา่ 30 ตา
รางมเตร 

ต ่ากวา่ 30 ตา
รางมเตร 

ต ่ากวา่ 30 ตา
รางมเตร 

ต ่ากวา่ 30 ตา
รางมเตร 

ต ่ากวา่ 30 ตา
รางมเตร 

การเช่าที่อยู่อาศัย 

ร้อยละการเช่าที่อยู่
อาศัย 10.08 14.29 15.5 16.06 18.77 23.96 28.02 43.12 45.59 46.58 

ร้อยละของลักษณะการครอบครอง 

-ไม่มีการผ่อนช าระ 82.95 71.43 68.22 67.88 64.16 58.11 53.82 39.41 43.14 30.29 

- อยู่ระหวา่งการผ่อน
ช าระ 4.65 12.78 13.18 12.44 12.29 13.4 11.3 7.11 2.94 1.63 

- เช่าซ้ือ 0 0 3.1 0.52 2.39 1.89 2.55 3.55 5.39 5.54 

- เช่าตรง 10.08 12.03 12.4 12.95 14.33 18.87 21.59 31.38 40.2 38.11 

- เช่าตรง มีเซ้ง 0 0 0 1.55 0 1.89 0.78 0.77 0 2.93 

- เช่าช่วง มีเซ้ง 0 0 0 0.52 0 0.57 0.89 0.46 0 0 

- เช่าช่วง ไม่มีเซ้ง 0 2.26 0 0.52 2.05 0.75 2.21 6.96 0 0 

- ไม่เสียค่าเช่าเพราะ 
รวมในค่าจ้าง 0.78 0 0.78 0.52 1.02 0.94 0.89 2.16 0.49 11.07 

- ไม่เสียค่าเช่าเพราะ 
ให้อยู่เปล่า 0.78 0 0.78 2.59 2.39 1.89 3.54 4.64 5.39 9.77 

- บุกรกุ 0 0 0 0.52 0.34 0.19 0.78 1.55 0.49 0 
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หัวข้อวิเคราะห ์
ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- ไม่ระบ ุ 0.78 1.5 1.55 0 1.02 1.51 1.66 2.01 1.96 0.65 

ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย 

การระบายอากาศ ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก 

ความเงียบสงบ ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก 

ขนาดของพื้นที ่ ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก 

ความถี่ในการประกอบอาหาร 

ความถี่ในการประกอบ
อาหาร ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 

การใช้งาน
สถานพยาบาล                     

ประเภท
สถานพยาบาลที่ใช้
งานบ่อยที่สุด 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาล
รัฐบาล/
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการ
เดินทางเพื่อใช้บริการ
ทางด้านการแพทย ์ 24.75 23.16 23.19 19.52 22.12 18.1 18.47 39.62 23.32 22.42 

การอยู่อาศัยกับสถานการณ์โควิด 

การใช้เวลาบริเวณ
พื้นที่อยู่อาศัยส่วนตวั
ภายในอาคาร 

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย
ส่วนตัวภายนอก
อาคาร 

น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง 
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หัวข้อวิเคราะห ์
ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
ภายในอาคาร 

น้อยลง น้อยลง เท่าเดิม เท่าเดิม น้อยลง เพิ่มขึ้น น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง 

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
ภายนอกอาคาร  

น้อยลง น้อยลง เท่าเดิม น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง น้อยลง 

พฤติกรรมการเล่นของเด็ก 

พื้นที่เล่นของเด็ก                     

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย
ส่วนตัว ภายในอาคาร 74.3 72.6 94.2 136.2 41.9 88.8 67.2 46.5 35.2 77.4 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย
ส่วนตัว ภายนอก
อาคาร 8.3 21.1 26.2 48.3 12.9 15.6 13.5 9.6 5 32.2 

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 
ภายในอาคาร 29.5 0 0.7 2.5 33 6.4 8.3 4.6 0 0 

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 
ภายนอกอาคาร 30.5 1 0.5 3.5 30 15.3 32.9 0.7 0 0 

บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ในเมือง ภายในอาคาร 11.5 10.9 6.3 8.4 11.4 5.9 17.5 5.2 0.2 7.6 

บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ในเมือง ภายนอก
อาคาร 3.8 7.4 8.1 12.8 6.5 13.7 9.5 5.3 0.2 8.2 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่
เดินทางไปโรงเรียน 15.77 16.34 16.37 18.94 36.56 16.7 16.63 13.61 8.14 14.33 

ประเภทและความหลากหลายของพื้นที่นันทนาการที่ใช้งานของผู้สูงวัย 

พื้นที่ที่มีการใช้งานสูง
ที่สุด                     
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หัวข้อวิเคราะห ์
ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการ
ใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ภายในอาคาร 6.18 5.19 4.59 5.62 6.13 5.43 3.87 8.26 13.89 5.9 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการ
ใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ภายนอกอาคาร 7.3 7.29 1.67 91.18 6.2 3.74 4.59 6.57 13.24 6.21 

ระดับความเป็นชมุชน                     

  คนเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองที่ยิ่งมีความหนาแน่นสูงจะยิ่งมีระดับความเป็นชมุชนต ่า 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
เมือง 0.79 0.77 0.73 0.74 0.78 0.74 0.72 0.68 0.69 0.69 

สมมติฐานที่ 1 คน
เมืองที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่โครงการล้อมรั้ว 
จะรู้สึกถึงระดับความ
เป็นชุมชนต ่าคนเมือง
ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรั้ว 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
สูงคนเมืองที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรั้ว 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
สูงคนเมืองที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรั้ว 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
สูงคนเมืองที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรัว้ 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
สูงคนเมืองที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรั้ว 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ต ่าคนเมืองที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรั้ว 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ต ่าคนเมืองที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรั้ว 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
สูงคนเมืองที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรั้ว 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ต ่าคนเมืองที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรั้ว 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ต ่าคนเมืองที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
โครงการล้อมรั้ว 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
สูงคนเมืองที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ
ไม่ล้อมรั้ว 

สมมติฐานที่ 2 คน
เมืองที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะรู้สึก
ถึงระดับความเป็น
ชุมชนของ
สภาพแวดล้อมรอบ
บ้านต ่ากว่าคนเมืองที่

ที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะ
รู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า

ที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะ
รู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านสกว่า

ที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะ
รูส้ึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านสกว่า

ที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะ
รู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า

ที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะ
รู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวด
ล้อมรอบบ้านต ่า

ที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะ
รู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า

ที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะ
รู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า

ที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะ
รู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า

ที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะ
รู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านพอๆ

ที่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง จะ
รู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านพอๆ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
อยู่อาศัยในที่อยูอ่าศัย
แนวราบ 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

กว่าคนเมืองที่
อยู่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

กว่าคนเมืองที่
อยู่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

กว่าคนเมืองที่
อยู่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวราบ 

สมมติฐานที่ 3 คน
เมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ mass 
housing จะรู้สึกถึง
ระดับความเป็นชุมชน
ของสภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่าคน
เมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ non-mass 
housing 

mass housing 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า
คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ 
non-mass 
housing 

mass housing 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า
คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ 
non-mass 
housing 

mass housing 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านสูงกวา่
คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ 
non-mass 
housing 

mass housing 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านสูงกวา่
คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ 
non-mass 
housing 

mass housing 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า
คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ 
non-mass 
housing 

mass housing 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า
คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ 
non-mass 
housing 

mass housing 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า
คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ 
non-mass 
housing 

mass housing 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า
คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ 
non-mass 
housing 

mass housing 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่า
คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ 
non-mass 
housing 

mass housing 
จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชน
ของ
สภาพแวดล้อม
รอบบ้านสูงกวา่
คนเมืองที่อยู่
อาศัยในที่อยู่
อาศัยแบบ 
non-mass 
housing 

การเช่าที่อยู่อาศัย                     

สมมติฐานที่ 1 คนที่
อยู่ในพื้นที่กลางเมืองมี
อัตราการเช่าสูงกวา่
พื้นที่ที่อยู่ไกลจาก
ศูนย์กลางเมืองออกไป 10.08 14.29 15.5 16.06 18.77 23.96 28.02 43.12 45.59 46.58 

สมมติฐานที่ 2 อัตรา
การเช่าที่อยูอ่าศัยในที่
อยู่อาศัยแต่ละ

mass housing 
มีสัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
สูงกว่า 

mass housing 
มีสัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่า 

mass housing 
มีสัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่า 

mass housing 
มีสัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่า 

mass housing 
มีสัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
สูงกว่า 

mass housing 
มีสัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่า 

mass housing 
มีสัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่า 

mass housing 
มีสัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
สูงกว่า 

mass housing 
มีสัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่า 

mass housing 
มีสัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่า 



 

160 

หัวข้อวิเคราะห ์
ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ประเภทมีความ
แตกต่างกัน 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
มากกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีรั้ว
ขอบ (open 
community) 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีรั้ว
ขอบ (open 
community) 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีรั้ว
ขอบ (open 
community) 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีรั้ว
ขอบ (open 
community) 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
มากกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีรั้ว
ขอบ (open 
community) 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีรั้ว
ขอบ (open 
community) 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีรั้ว
ขอบ (open 
community) 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีรั้ว
ขอบ (open 
community) 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีรั้ว
ขอบ (open 
community) 

ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้ว
ของโครงการ 
(gated 
community) มี
สัดส่วนการอยู่
อาศัยแบบเช่า
น้อยกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีรั้ว
ขอบ (open 
community) 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูงกว่า
ที่อยู่อาศัย
แนวราบ 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูงกว่า
ที่อยู่อาศัย
แนวราบ 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูงกว่า
ที่อยู่อาศัย
แนวราบ 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูงกว่า
ที่อยู่อาศัย
แนวราบ 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูงกว่า
ที่อยู่อาศัย
แนวราบ 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูงกว่า
ที่อยู่อาศัย
แนวราบ 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูงกว่า
ที่อยู่อาศัย
แนวราบ 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูงกว่า
ที่อยู่อาศัย
แนวราบ 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูงกว่า
ที่อยู่อาศัย
แนวราบ 

มีการเช่าที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใน
สัดส่วนที่สูงกว่า
ที่อยู่อาศัย
แนวราบ 

สมมติฐานที่ 3 คน
เมืองที่ยังไม่ได้เป็น
เจ้าของที่อยูอ่าศัย 
ส่วนมากต้องการมีที่
อยู่อาศัยเป็นของ
ตัวเองในอนาคต 

มีความต้องการ
ร้อยละ 61.54 56.25 70 53.33 57.14 74.8 71.24 66.24 50.54 50.35 

สมมติฐานที่ 4 คน
เมืองที่เช่าที่อยู่อาศัย
ในปัจจุบันส่วนมากไม่

มีความต้องการ
ร้อยละ 23.08 31.25 35 13.33 28.57 14.63 16.74 25.64 32.26 36.36 
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ต้องการอยู่แบบเช่าไป
ตลอดชีวิต 

การใช้ดิจทิัลกับพฤติกรรมการอยู่อาศยั  

สมมติฐานที่  1 ผู้ที่
รู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนละแวกบ้านสูง 
มักอยู่ในกลุ่มสื่อสังคม
ออนไลน์ของละแวก
บ้านด้วย 

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่ายชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
ในชุมชน
ออนไลน์  

กลุ่มที่มีไม่อยู่
เครื่อข่ายชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า
กลุ่มที่อยู่ใน
ชุมชนออนไลน์                         

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่ายชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
ในชุมชน
ออนไลน ์ 

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่ายชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
ในชุมชน
ออนไลน ์ 

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่ายชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
ในชุมชน
ออนไลน์  

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่ายชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
ในชุมชน
ออนไลน ์ 

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่ายชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
ในชุมชน
ออนไลน์  

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่ายชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
ในชุมชน
ออนไลน์  

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่ายชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
ในชุมชน
ออนไลน์  

กลุ่มที่มีอยู่
เครื่อข่ายชุมชน
ออนไลน์จะมี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
ในชุมชน
ออนไลน์  

สมมติฐานที่  2 ผู้ที่
รู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนละแวกบ้านสูง 
จะรู้สึกถึงระดับของ
สังคมออนไลน์ของ
ละแวกบ้านสูงด้วย
ด้วย 

กลุ่่มที่อยู่ในกลุ่ม
สังคมออนไลน์มี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

กลุ่มที่ไม่อยู่ใน
กลุ่มสังคม
ออนไลน์มีระดับ
ความเป็นชุมชน
สูงกว่า 

กลุ่่มที่อยู่ในกลุ่ม
สังคมออนไลน์มี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

กลุ่่มที่อยู่ในกลุ่ม
สังคมออนไลน์มี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

กลุ่่มที่อยู่ในกลุ่ม
สังคมออนไลน์มี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

กลุ่่มที่อยู่ในกลุ่ม
สังคมออนไลน์มี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

กลุ่่มที่อยู่ในกลุ่ม
สังคมออนไลน์มี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

กลุ่่มที่อยู่ในกลุ่ม
สังคมออนไลน์มี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

กลุ่่มที่อยู่ในกลุ่ม
สังคมออนไลน์มี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

กลุ่่มที่อยู่ในกลุ่ม
สังคมออนไลน์มี
ระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า 

สมมติฐานที่ 3 ที่อยู่
อาศัยในที่อยูอ่าศัย
ประเภทต่างกัน มี
แนวโน้มจะรู้สึกถึง
ความเป็นชุมชนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
ต่างกัน 

ไม่มีค่านัยส าคัญ
ทางสติถิ 

ไม่มีค่านัยส าคัญ
ทางสติถิ 

ไม่มีค่านัยส าคัญ
ทางสติถิ 

ไม่มีค่านัยส าคัญ
ทางสติถิ 

ไม่มีค่านัยส าคัญ
ทางสติถิ 

ไม่มีค่านัยส าคัญ
ทางสติถิ 

ไม่มีค่านัยส าคัญ
ทางสติถิ 

ไม่มีค่านัยส าคัญ
ทางสติถิ 

ไม่มีค่านัยส าคัญ
ทางสติถิ 

ไม่มีค่านัยส าคัญ
ทางสติถิ 
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ความเสี่ยงบ้านร้างและบ้านสูงวยั 

สมมติฐานที่ 1  ที่อยู่
อาศัยที่ตั้งอยู่ไกลจาก
ศูนย์กลางเมือง
มากกว่ามีโอกาส
กลายเป็นบา้นร้างสูง
กว่า 10.08 10.53 8.53 12.44 6.48 10.94 8.19 5.87 12.75 7.82 

สมมติฐานที่ 2  ที่อยู่
อาศัยโครงสร้างไม้ มี
โอกาสกลายเป็นบ้าน
ร้างสูงกว่าโครงสร้าง
ประเภทอื่น 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้างสูง
ที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้างสูง
ที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้างสูง
ที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้างสูง
ที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้างสูง
ที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้างสูง
ที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้างสูง
ที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้างสูง
ที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้างสูง
ที่สุด 

เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่
บ้านโครงสร้าง
บ้านมีสัดส่วน
เป็นบ้านร้างสูง
ที่สุด 

สมมติฐานที่ 3  ที่อยู่
อาศัยในโครงการล้อม
รั้ว มีโอกาสกลายเป็น
บ้านร้างมากกว่าทีอ่ยู่
อาศัยที่ไม่ได้อยู่ใน
โครงการล้อมรั้ว 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือที่
อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการ
ล้อม 

เป็นไปตาม
สมมุติฐาน คือที่
อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างสูกว่าที่อยู่
อาศัยที่ไม่ได้อยู่
ในโครงการล้อม 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือที่
อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการ
ล้อม 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือที่
อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการ
ล้อม 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือที่
อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการ
ล้อม 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือที่
อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการ
ล้อม 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือที่
อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการ
ล้อม 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือที่
อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการ
ล้อม 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือที่
อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการ
ล้อม 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือที่
อยู่อาศัยใน
โครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาส
กลายเป็นบา้น
ร้างน้อยกวา่ที่
อยู่อาศัยที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการ
ล้อม 

สมมติฐานที่ 4  ที่อยู่
อาศัยที่ตั้งอยู่ไกลจาก 37.21 41.35 33.33 47.15 40.27 35.85 36.88 34.62 56.86 56.03 
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หัวข้อวิเคราะห ์
ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ศูนย์กลางเมือง
มากกว่ามีโอกาส
กลายเป็นบา้นที่มีแต่ผู้
สูงวัย 

สมมติฐานที่ 5  ที่อยู่
อาศัยประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสกลายเป็นบ้าน
ของผู้สูงวัย 

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยน้อย
กว่าแนวราบ  

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยน้อย
กว่าแนวราบ  

ไม่เป็นไปตาม
สมมตุิฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยน้อย
กว่าแนวราบ  

เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยสูง
กว่าแนวราบ 

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยน้อย
กว่าแนวราบ  

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยน้อย
กว่าแนวราบ  

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยน้อย
กว่าแนวราบ  

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยน้อย
กว่าแนวราบ  

เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยสูง
กว่าแนวราบ 

ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
พบว่าทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทแนวตั้ง
มีโอกาสเป็น
บ้านผู้สูงวัยน้อย
กว่าแนวราบ  

หมายเหตุ     ช่องสีเขียว คือ เป็นไปตามตามสมมุติฐาน  
    ช่องสีแดง คือไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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3) พฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนเมืองจ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

 การวิเคราะห์ส่วนนี้เปรียบเทียบพฤติกรรมของคนเมืองโดยจ าแนกตามสัดส่วนของกลุ่มรายได้ ภายใต้
สมติฐานที่ว่า รายได้ของคนเมืองที่แตกต่างกันนั้นท าให้พฤติกรรมการการอยู่อาศัย ระดับความเป็นชุมชนและ
การใช้งานพื้นที่สาธารณธแตกต่างกันด้วย การวิเคราะห์มุ่ง 4 ประเด็นหลักประกอบด้วย 1) ขนาดที่อยู่อาศัย 
2) ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัย 3) ระดับคะแนนความเป็นชุมชน 4) การใช้งานพื้นท่ีสาธารณะ   ดังนี้ 

 พฤติกรรมการการอยู่อาศัยของคนเมือง 

ขนาดที่อยู่ จากข้อมูลการส ารวจค่าเฉลี่ยของขนาดของที่อยู่อาศัยของทุกกลุ่มรายได้อยู่ที่ 99.93 
ตารางเมตรต่อครัวเรือน โดยกลุ่มคนที่ไม่สามารถรถบุรายได้ กลุ่มคนรายได้น้อย และกลุ่มคนชั้นกลาง มี
ค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่อาศัยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั้งสิ้นดังนี้ กลุ่มที่ไม่สามารถระบุรายได้จะมีค่าเฉลี่ยของขนาดที่
อยู่อาศัยอยู่ที ่ 77 ตารางเมตรต่อครัวเรือน กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะมีค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่อาศัยอยู่ที ่ 86  
ตารางเมตรต่อครัวเรือนกลุ่มคนชั้นกลางจะมีค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 97  ตารางเมตรต่อครัวเรือน 
ในขณะที่กลุ่มคนรวยจะมีค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 150 ตารางเมตรต่อครัวเรือนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มเดียว
ที่มีขนาดมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม ซึ่งภาพรวมสามารถสรุปได้ว่ายิ่งมีรายได้รายสูงจะมีค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่
อาศัยเพ่ิมข้ึนด้วย 

ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัย จากข้อมูลการส ารวจในทุกกลุ่มรายได้มีลักษณะสัดส่วนของการ
ครอบครองที่อยู่อาศัยคล้ายกันทุกกลุ่มโดยเป็นลักษณะเป็นเจ้าของเองในสัดส่วนสูงที่สุดและรองมาด้วยการเช่า
ที่อยู่อาศัยในทุกกลุ่ม โดยกลุ่มคนรวยมีสัดส่วนการครอบครองที่อยู่อาศัยลักษณะเป็นเจ้าของถึงร้อยละ 72.53 
ซึ่งมากที่สุดในทุกกลุ่มรายได้ ส่วนกลุ่มที่มีสัดส่วนลักษณะการครอบครองประเภทการเช่าสูงที่สุดคือกลุ่มไม่
สามารถระบุรายได้และกลุ่มรายได้น้อยซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยลละ 35.92 และ 30.70 ตามล าดับ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่ากลุ่มคนรวยจะมีลักษณะการครอบครัวที่อยู่อาศัยแบบเป็นเจ้าของเองมากที่สุด ส่วนกลุ่มที่มีรายได้
น้อยและกลุ่มท่ีไม่สามารถระบุรายได้จะมีสัดส่วนลักษณะการครอบครองแบบการเช่าสูง 

ระดับคะแนนความเป็นชุมชน มีภาพรวมของทุกกลุ่มรายได้อยู่ที่ร้อยละ 64.96 ในขณะที่กลุ่มที่ไม่
สามารถระบุรายได้มีระดับคะแนนความเป็นชุมชนอยู่ที่ร้อยละ 63.96 กลุ่มท่ีมีรายได้น้อยมีระดับคะแนนความ
เป็นชุมชนอยู่ที่ร้อยละ 64.80 และกลุ่มคนชั้นกลางมีระดับคะแนนความเป็นชุมชนอยู่ที่ร้อยละ 64.93  ซึ่งทั้ง
สามกลุ่มมีระดับความเป็นชุมชนน้อยกว่าภาพรวมทั้งสิ้น ส่วนกลุ่มคนรวยจะมีระดับคะแนนความเป็นชุมชนสูง
ที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 66.49 จึงสามารถสรุปได้ว่าระดับคะแนนความเป็นชุมชนอาจจะมี ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
รายได้ ยิ่งมีรายได้ครัวเรือนสูงจะยิ่งมีระดับความเป็นชุมชนสูงด้วย 

การใช้งานพื้นที่สาธารณะ   จากข้อมูลการส ารวจการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งเป็นการส ารวจการใช้
งานทั้งในอาคารและนอกอาคารในพื้นที ่สาธารณะในเมืองพบว่าในภาพรวมมีการใช้งานพื้นที ่สาธารณะ
โดยประมาณอยู่ที่ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  แต่การศึกษาโดยจ าแนกกลุ่มรายได้พบว่ากลุ่มที่ไม่สามารถระบุรายได้
และกลุ่มที่มีรายได้น้อยมีการใช้งานพื้นที่สาธารณะโดยประมาณอยู่ที่ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ 11 ชั่วโมงต่อ
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สัปดาห์ ตามล าดับซึ่งทั้งสองกลุ่มมีการใช้งานมากว่าภาพรวม ในขณะที่กลุ่มคนชั้นกลางและกลุ่มคนรวย จะมี
การใช้งานพื้นที่สาธารณะโดยประมาณอยู่ที่ 10.56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ 9.47 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยทั้งสอง
กลุ่มมีการใช้งานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวม ซึ่งสามารถสรุปสรุปได้ว่า กลุ่มคนชั้นกลางและกลุ่มคนรวยจะมี
ค่าเฉลี่ยการใช้งานพื้นท่ีสาธารณะน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้น้อย  

ในภาพรวมสามารถการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนเมืองโดยจ าแนกตามกลุ่ม
รายได้พบว่ากลุ่มท่ีมีระดับรายได้ครัวเรือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอยู่อาศัย ระดับความเป็นชุมชนและ
การใช้งานพื้นที่สาธารณะแตกต่างกันออกไปด้วย โดย กลุ่มคนรวยจะเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนค่าเฉลี่ยของขนาดที่
อยู่อาศัยใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย มีลักษณะการถือครองที่อยู่อาศัยแบบเป็นเจ้าของมากที่สุด มีระดับความเป็นชุมชน
สูงที่สุด ในขณะที่มีการใช้งานพื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะกลุ่มคนรวยมีการใช้งานพื้นที่อื่นๆ
นอกเนื่องการใช้งานพื้นที่สาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ พื้นที่ห้างสรรพสินค้า ส่วนกลุ่มกลาง จะเป็นกลุ่มที่มีมี
ค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่อาศัยและมีสัดส่วนการถือครองที่อยู่อาศัยรองลงมาจากกลุ่ม คนรวย รวมถึงระดับ
คะแนนความเป็นชุมชน แต่มีการใช้งานพื้นที่สาธารณะมากกว่ากลุ่มคนรวย และกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยจะ
ค่าเฉลี่ยของขนาดของที่อยู่อาศัยเล็กลงและมีสัดส่วนการถือครองลักษณะเช่าสูงกว่าสองกลุ่มแรกอย่างเห็นได้
ชัด แต่จะมีการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะต่อสัปดาห์สูงกว่าสองกลุ่มแรก  

ตารางที่ 46 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนเมืองจ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

รายการ 
ลักษณะครัวเรือนตามระดับรายได้ 

ไม่สามารถ
ระบุรายได้ 

ผู้มีรายได้
น้อย 

คนชั้นกลาง คนรวย ภาพรวม 

ขนาดที่อยู่อาศัย (ตารางเมตร) 77.1 86.1 97.8 150.1 99.94 

ลักษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศัย (ร้อยละ)           

- เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 54.69 60.94 69.36 72.53 63.95 

- เช่าท่ีอยู่อาศัย 35.92 30.70 24.49 21.01 28.36 

- ที่อยู่อาศัยรวมอยู่ในค่าจ้างหรือสวัสดิการ 6.39 5.17 3.87 5.44 5.16 

- บุกรุก 0.95 1.79 0.34 0.13 0.98 

ระดับคะแนนความเป็นชุมชน (ร้อยละ) 63.69 64.80 64.93 66.49 64.96 

การใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะ  (ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 10.57 12.15 11.17 10.74 11.66 
ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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4) บุคลักษณ์ด้านการอยู่อาศัย 

 เนื้อหาในส่วนนี้ยกตัวอย่างบุคลักษณ์ (persona) ด้านการอยู่อาศัย โดยประมวลข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์และการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ส ารวจ ตาม
กรอบแนวคิดท่ีใช้มาตั้งแต่ปีแรกของงานวิจัยชุดนึ้ ซึ่งแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มมวลชน กลุ่มนอกรีตหรือล ้าสมัย และกลุ่มชายขอบ 

ตารางที ่47 บุคลักษณ์ด้านการอยู่อาศัย 

  มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ ่- สงขลา 

กลุ่มมวลชน 

คุณเอฟ 
พนักงาน
ออฟฟิศจบ
ใหม่ วัย 22 
ปี 

     การใช้ชีวิตส่วนใหญ่มกัจะ
อยู่ที่ท างานเป็นหลกัเนื่องจากมี
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครอบ
ครันร่วมถึงแหล่งอาหารที่
หลากหลายด้วย และวางแผน
วางในอนาคตจะซ่ึงคอนโดใกล้
รถไฟฟ้าและไม่คิดจะซ้ือบ้าน
เนื่องจากมีบ้านของพ่อแม่ที่
ต่างจังหวัดแล้ว 

คุณ จูน รับ
ราชการวยั 
40 ป ี

คุณจูน เปน็พนักงานราชการ
ในจังหวัดเชียงใหม่ ยา้ยมาแต่
งานกับสามารถได้เกือบ 10 
กว่าป ีโดยปัจจบุันเลือกซ้ือ
บ้านบริเวณชานเมืองที่ต้องขับ
รถประมาณ15-20 นาทีเข้ามา
ท างานเน่ืองจากบา้นในเมืองมี
ราคาแพง และชอบวถิีชีวิต
แบบไม่เร่งรีบ  

นัน นักศึกษา
ขาวร้อยเอ็ด 
อาย ุ20 ป ี

นันปัจจุบันเรียนปีสุดท้ายใน
มหาวิทยาลัย โดยปัจจบุันเช่า
หอบริเวณใกล้มหาวิทยาลัย 
โดยนันวางแผนว่าในอนาคต
เมื่อจบจะหางานท าใน
ขอนแก่นและซื้อบ้านเป็นของ
ตัวเองและจะพาพ่อและแม่มา
อยู่ด้วย 

คุณณัฐ 
แพทย์จบ
ใหม่ อายุใกล้ 
30 ปี 

     การใช้ชีวิตส่วนใหญ่มกัจะ
อยู่ที่โรงพยาบาลเป็น จึงอาศัย
อยู่ในหอพกัในโรงพยาบาล 
และถึงแม้ว่าบ้านพอ่และแมอ่ยู่
ไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่
มากแต่โดยเหตุผลในการ
เดินทางท าให้คุณณัฐตัดสินใจ
อยู่หอในโรงพยาบาล แต่
ปัจจุบันคุณณัฐได้มีการซ้ือที่ดิน
บริเวณที่ไม่ไกลจากโรงพยาบาล
ที่ตัวเองท างาน หวังว่าจะปลูก
บ้านในอนาคต 
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  มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ ่- สงขลา 

กลุ่มนอกรีต 
หรือล ้าสมัย 

คุณกร 
ผู้บริหาร 
อายุ40กว่าป ี

เนื่องจากเป็นคนที่ชอบสะสม
ทรัพย์ในรูปแบบของ
อสังหาริมทรัพย์ คุณกรจึงมีที่
อยู่อาศัยหลายแห่งปรับเปลี่ยน
ไปตามลักษณะงานใน่วงนั้นๆ 
คือเมื่อมีงานที่ต้องเข้าออฟฟิศ
จะอยู่ในคอนโด ขนาด 60 
ตารางเมตรที่ไม่ไกลจาก
ออฟฟิศที่ท างานอยู่ และเสาร์
อาทิตย์จะไปอยู่บา้นเด่ียวแถว
ชานเมือง ในอนาคตคุณกร
วางแผนที่จะไปเกษยีณที่เมือง
เชียงใหม่ จึงมีการซ้ือที่อยู่
อาศัยในเมืองเชียงใหม่ซ่ึงจะไป
อาศัยบางชว่งหยุดยาว 

ไบรอัน 
ดิจิตอลนอร์
แมต ชาว
อังกฤษ 

ไบรอันมเป็นชาวอังกฤษ โดย
ย้ายเขา้มาเช่าอพาร์ทเม้น 
เซอร์วิสในเมืองเชียงใหม่ราว 6 
เดือนแล้ว ไบรอันให้เหตุผลวา่
ที่เชียงใหม่บรรยากาศดีและค่า
ครองชีพถูกจึงเลือกที่จะมา
อาศัยที่ดี แตอ่นาคตอาจจะมี
การย้ายไปอยู่ที่อื่น 

อ.สุภา คุณครู
วัยใกล้เกษยีณ 

อ.สุภา ย้ายมาบรรจุราชการที่
ขอนแก่นตั้งแต่ 30 กวา่ปีที่
แล้ว โดยปลูกบา้นเองที่บริเวณ
บึงทุ่งสร้าง ปัจจุบันมีบริเวณ
นั้นมีการพัฒนาหมูบ่้านจัดสรร
ขึ้นหลายแห่ง และเนื่องจากครู
สุภาชอบท าไร่ท าสวน วันเสาร์
อาทิตย์หรือวันหยุดยาวก็
มักจะออกไป อยู่บา้นสวนใน
ต่างอ าเภอ และคิดว่าจะเป็นที่
อยู่หลังเกษียณ 

คุณเอก 
ธุรกิจส่วนตวั
วัย 30 ป ี

คุณเอกประกอบอาชีพพัฒนา
หมู่บ้านจัดสรรในเมืองหาดใหญ่ 
คุณเอกมีที่พักอาศัยที่เป็นบา้น
พ่อแม่แต่เลือกจะยา้ยมาอยู่ใน
คอนโด เพราะสะดวกกว่า โดย
คุณเอกมักจะเดินทางไป
ต่างประเทศบ่อยครั้งท าให้ไม่
อยากมีบ้านเพราะไม่ชอบการ
ดูแลเยอะ 

กลุ่มชายขอบ 

คุณหม ูอาย ุ
50 ปี 
ปัจจุบัน
ว่างงาน 

คุณหม ูไม่มีที่อยู่ที่แน่นอน จะ
ย้ายไปอยู่ตามที่เป็นแหล่งงาน
ซ่ึงส่วนใหญ่คือตามพื้นที่
ก่อสร้าง และบางช่วงจะไปอยู่
วัดหากไม่มีงาน 

ซูซู แรงงาน
ชาวอาข่า 

แรงงานชาวอาขา่ลงมาท างาน
เป็นพนักงานร้านอาหารใน
เมืองเชียงใหม่ พักอยู่ใน
ตึกแถวทีแ่บ่งเป็นห้องเช่า หาร
ค่าพักอาศัยอยูก่ับเพื่อน  
เพราะท างานไม่ตรงกัน 

ลุงอิ่ม 50 ปี 
อาชีพแรงงาน
ก่อสร้าง 

นายหมูเป็นคนอุบลย้ายมา
ขอนแก่นตั้งแต่ เกอืบ10ปีก่อน 
เพราะมีแรงงานก่อสร้าง แต่
ครัง้ที่งานส าเร็จก็ไม่ได้ย้าย
กลับไป ปัจจบุันเช่าห้องพกั
ขนาดเล็กที่บุกรุกที่ดินราง
รถไฟอาศัยอยู ่

Siyas 
แรงงาน
ประมงจาก
หมู่บ้าน
มุสลิมใน
กัมพูชา 

อาศัยอยู่ในที่พักที่แพประมง
จัดหาให้ ไม่ได้อยู่ทีพ่ัก
ตลอดเวลา เพราะเวลาเข้าที่พกั
จะขึ้นอยู่กับว่าได้กลับเข้าฝั่ง
ในช่วงไหน และฤดูไหนเป็นช่วง
ที่ออกหาปลา แต่เนื่องจากได้
คบหากับแฟนชาติเดียวกันที่
ท างานที่แพแกะกุ้ง และคิด
อยากจะอยู่ด้วยกัน เลยก าลัง
สอบถามหอ้งเช่าจากเพือ่นที่
เดินทางมาจากหมูบ่้านเดียวกัน
ในกัมพูชา  
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5.1.2 การท างาน 

 ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานของคนเมือง ผู้วิจัยได้แบ่งการเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน
ระหว่างพ้ืนทีใ่นสามมิติเช่นเดียวกันในการวิเคราะห์เรื่องการอยู่อาศัย มิติแรกเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเมือง
หลวง เมืองหลักในภูมิภาค และเมืองเล็กที่ตั ้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงและเมืองหลัก มิติที ่สองเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ชั้นภูมิที่แบ่งตามระดับความหนาแน่นของจ านวนประชากร 10 ระดับ และมิติที่สาม
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ การวิเคราะห์แต่ละส่วนมุ่งไปที่ประเด็นการท างานของคนเมืองใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การย้ายถิ่น 2) ประสบการณ์ท างาน 3) ลักษณะการท างาน และ 4) สถานะทางเศรษฐกิจ แต่ละส่วน
มีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) การเปรียบเทียบระหว่างเมืองหลวงและเมืองหลักในภูมิภาค 

การย้ายถิ่น ในภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างในเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาคมีสัดส่วนของผู้ที่เคยมี
การย้ายถิ่นทีสู่งกว่ากลุ่มตัวอย่างในเมืองเล็ก โดยเฉพาะในเมืองขอนแก่นที่มีกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 54 เป็นผู้
มีประสบการณ์ย้ายถิ่น ในขณะที่เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองสงขลาหาดใหญ่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 3 
เท่านั้นที่เคยย้ายถิ่น สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ไม่เคยย้ายถิ่นไปที่ใดเลย ผล
ดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของพลวัตของเมืองจากการเคลื่อนย้ายของประชากรในปัจจุบันที่
เมืองหลักจะมีแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายของคนสูงกว่าเมืองรอง ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เคยย้ายถิ่นของแต่
ละเมืองเคยย้ายถิ่นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1-2 ครั้ง  

เมื่อพิจารณากลุ่มปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การเชื่อมต่อสื่อสาร 2) 
ด้านเศรษฐกิจและการท างาน 3) ด้านสังคมและการอยู่อาศัย และ 4) สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ผลการ
วิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างของทุกเมืองประเมินผลสอดคล้องกันว่าปัจจัยทุกมิติเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจย้ายถิ่นในระดับ “มากที่สุด” อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสถานภาพ
ปัจจุบันในปัจจัยแต่ละมิติของเมือง พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างของทุกเมืองมีความพึงพอใจต่อปัจจัยทุกมิติ
ของเมืองที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันในระดับ “มาก” เป็นที่น่าสังเกตว่า คะแนนประเมินความพึงพอใจของปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและการท างานของทุกเมืองมีแนวโน้มจะต ่ากว่ามิติอื่นๆ ซึ่งสะท้อนว่าการตอบสนองโอกาสทาง
เศรษฐกิจและการท างานยังสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มตัวอย่างได้ไม่เทียบเท่ากับการใช้ชีวิตในเมืองในมิติอ่ืนๆ  

หากพิจารณาผลการประเมินในภาพรวมที่แบ่งตามศักดิ์ของเมือง คือ เมืองหลวง เมืองหลักและเมือง
เล็ก ในด้านความพึงพอใจต่อสถานภาพของเมืองในปัจจุบันก็ชี ้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มจะมีการแลกเปลี่ยนผล 
(trade-off) ในด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม โดยเมืองล าดับศักดิ์สูงมีแนวโน้มจะมีความพึงพอใจต่อ
โอกาสทางเศรษฐกิจสูงเมืองเทียบกับเมืองล าดับศักดิ์อื่น แต่ก็ต้องแลกกับผลด้านสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความ
พอใจให้ได้น้อยกว่าเมืองส าดับศักดิ์อ่ืนเช่นกัน ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเมืองใหญ่ยังคงดึงดูดด้วยโอกาส
ทางเศรษฐกิจและการท างานมากกว่าเมืองเล็ก แต่เมืองเล็กก็ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมและความยั่งยืนของ
เมืองได้ดีกว่า  
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ประสบการณ์ท างาน ในภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกเมืองมีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 40-45 ปี ในด้าน
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างในเมืองล าดับศักดิ์สูง (เมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค) มีแนวโน้มจะมีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในเมืองล าดับศักดิต์ า่ (เมืองเล็ก) ผลดังกล่าวอาจสะท้อนถึงโอกาสของงานที่อาศัย
ทักษะสูงและใช้วุฒิการศึกษาสูงยังคงกระจุกอยู่ในพื้นที่ล าดับศักดิ์สูงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
จากประสบการณ์ท างานโดยเฉลี่ยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาคมีประสบการณ์
ท างานโดยเฉลี่ยต ่ากกว่ากลุ่มตัวอย่างในเมืองเล็ก สะท้อนให้ว่าในพื้นที่เมืองหลวงและเมืองหลักอาจจะเป็น
พ้ืนที่โอกาสของกลุ่มคนที่เข้ามาหางานท าและยังมีอายุการท างานไม่มาก  

กลุ่มตัวอย่างในทุกเมืองประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน (basic services) 
เป็นส่วนใหญ่ เช่น พนักงานในร้านค้า แม่บ้าน พนักงานโรงแรม บริการซักรีด เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในพ้ืนที่เมือง
หลวงและเมืองหลักก็ยังพบกลุ่มอาชีพที่เป็นแรงงานบริการขั้นส่งเสริม (advanced services) เช่น แพทย์ 
พยาบาล อาจารย์ พนักงานบัญชี นักการเงิน เป็นต้น ในขณะที่พื้นที่ เมืองรอง/เมืองเล็กรอบหลวงและเมือง
หลักจะพบงานด้านการผลิตและการเกษตรมากขึ้น เช่น พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกร พนักงาน
แท่นขุดเจาะน ้ามัน เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพาะของงานที่ยังยึดติดกับลักษณะพื้นที่
ทางกายภาพค่อนข้างสูง โดยเฉพาะงานบริการขั้นสูงยังคงกระจุกอยู่ในพ้ืนที่เมืองหลวงและหลัก ในขณะที่งาน
ด้านการผลิตและอุตสาหกรรมจะอยู่รอบนอกเมืองเหล่านั้น 

เมื่อพิจารณาในมิติพื้นที่ดิจิทัลพบว่า การขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายได้ลดหย่อน
หรือท าลายขอบเขตพื้นที่การท างานที่เคยยึดติดกับพื้นที่กายภาพ และก่อให้เกิดการท างานหรือการหารายได้
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นทั้งในเมืองหลวง เมืองหลักและเมืองเล็ก โดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์ และผล
ดังกล่าวยังก่อให้เกิดงานสืบเนื่อง เช่น ลูกจ้างบรรจุสินค้าที่ สั่งออนไลน์ ไรเดอร์ส่งของและอาหาร เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์โควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการท างาน โดยท าให้จ านวนงานของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง
ที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มีแนวโน้มลดลงในทุกเมืองเมื่อเทียบกับก่อนเกิดการแพร่ระบาด ใน
ภาพรวมพบว่าสัดส่วนของผู้ที่ไม่มีงานท าและผู้ที่เหลืองานท า 1 งานเพิ่มขึ้น นั่นคือ มีผู้ตกงานเพิ่มขึ้นและผู้ที่
ประกอบอาชีพมากกว่า 1 งานมีจ านวนงานลดลง  

ลักษณะการท างาน ประเภทงานของกลุ่มตัวอย่างเกือบทุกเมืองประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืองานอิสระ
แบบไม่มีลูกจ้างส่วนใหญ่ สอดคล้องกับอาชีพหลักที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ คือ ค้าขาย และมักเป็น
ธุรกิจขนาดเล็กเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องมีลูกจ้าง ในขณะที่เมืองหาดใหญ่-สงขลามีประเภทงานที่เป็นลูกจ้างของ
หน่วยงานภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับอาชีพหลักท่ีส่วนใหญ่เป็นการรับจ้าง  

การท างานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเป็นท างานแบบดั้งเดิมที่ยังคงเลือกรับงานโดยตรงผ่านการรับ
สมัครเอง และมีสัดส่วนของผู้เลือกหางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลน้อยในทุกเมือง และส่วนใหญ่ยังคงท างาน
แบบติดที่ โดยมีสถานที่ท างานส่วนใหญ่คือสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างได้จัดเตรียมไว้ให้ นอกจากนี้ การท างานยังคงเป็น
การท างานที่เน้นปฏิสัมพันธ์โดยตรงในพื้นที่ทางกายภาพ โดยเฉพาะในมหานครกรุงเทพและเชียงใหม่ที่อาชีพ
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หลักส่วนใหญ่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการท างาน ในขณะที่เมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่ -
สงขลา งานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลา  

ในกรณีกลุ่มเมืองเล็ก พบว่าเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนของผู้ที่ประกอบอาชีพที่
จ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเทียบเท่ากับเมืองหลักอื่น ๆ สังเกตจากบางอาชีพที่ปรากฏในพื้นที่ที่มี
ความถี่สูงกว่าเมืองเล็กอื่นๆ เช่น ขายของออนไลน์ ไรเดอร์ส่งของส่งอาหาร เป็นต้น ในขณะที่ เมืองรอง/เมือง
เล็กรอบเมืองอ่ืนๆ มีสัดส่วนของงานที่จ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างต ่า โดยเฉพาะเมืองรอง/เมืองเล็กรอบ
เมืองขอนแก่นทีม่ีสัดส่วนของงานที่ไม่จ าเป็นต้องอินเทอร์เน็ตเลยถึงร้อยละ 75 สอดคล้องกับข้อมูลอาชีพที่งาน
ส่วนใหญ่ยังเป็นงานด้านการผลิตและบริการขั้นพื้นฐานที่ยึดติดกับพื้นที่ เช่น แม่บ้านท าความสะอาด และ
แรงงานในภาคการก่อสร้าง 

สถานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในเมืองหลวงและเมืองหลักมีรายได้ต่อสัปดาห์/เดือน
อย่างสม ่าเสมอ โดยเมืองหาดใหญ่-สงขลามีรายได้รวมโดยเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 35,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็
ดี เมื่อพิจารณาจากรายได้ที่มาจากการท างานเท่านั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างในมหานครกรุงเทพมีรายได้ต่อเดือน
สูงสุด แต่ก็เป็นระดับที่ใกล้เคียงกับเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายได้จากการท างานก็พบว่า ทั้ง 3 เมืองมีค่าเฉลี่ยรายได้จากการท างานแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่เมืองเชียงใหม่มีระดับรายได้จากการท างานที่แตกต่างจากเมืองอ่ืนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สะท้อนว่าเมืองหลักภูมิภาคในบางเมือง เช่น ขอนแก่น และหาดใหญ่ -สงขลาก็มีโอกาสทาง
ในการท างานและมีรายระดับที่ไม่แตกต่างกันกับเมืองหลวง  หรือความแตกต่างของโอกาสในการท างาน
ระหว่างเมืองหลวงและเมืองหลักอาจลดลง  

ส่วนในกรณีเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลัก กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มมีรายได้ไม่
สม ่าเสมอหรือมีรายได้น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองเชียงใหม่ที่กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีรายค่อนข้างสม ่าเสมอ และมีรายได้จากการท างานสูงกว่าเมืองรองอ่ืน ๆ ด้วย  

 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายในภาพรวมตามล าดับศักดิ์เมืองพบว่า เมืองล าดับศักดิ์สูง
จะมีระดับรายได้จากการท างานและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันสูงกว่าเมืองล าดับศักดิ์ต ่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ในเมืองใหญ่แม้จะมีระดับรายได้สูงจากโอกาสในการท างาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีระดับค่า ครองชีพหรือ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันสูงด้วยเช่นกัน ผลดังกล่าวจะท าให้รายได้สุทธิของแต่ละเมืองแตกต่างกันน้อยลง 
ข้อมูลนี้ไม่น่าแปลกใจและยืนยันความคิดท่ีเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป 
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มหานครกรุงเทพ เชียงใหม่ 

  
ขอนแกน่ หาดใหญ่-สงขลา 

ภาพที่ 36 ความถี่ของอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลวงและเมืองหลัก 
ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 

ภาพที่ 37 ความถี่ของอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างในเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลัก 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 

  
เมืองรอง/เมืองเล็กรอบมหานครกรุงเทพ เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองเชียงใหม ่

 

 
เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองขอนแก่น เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่ 38 การเปลี่ยนของจ านวนงานก่อนและระหว่างเกิดโควดิ 19 ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
 

ตารางที่ 48 ความพึงพอใจต่อสถานภาพของเมืองแบ่งตามศักดิ์เมือง 

ความพึงพอใจต่อสถานะปัจจุบัน เมืองหลวง เมืองหลัก 
เมืองรอง/เมืองเล็ก
รอบเมืองหลวงเมือง

หลัก 
ปัจจัยด้านการเช่ือมต่อสื่อสาร 3.88 4.11 4.03 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการท างาน 3.66 3.64 3.62 
ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย 3.78 3.96 4.00 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน 3.57 3.72 4.07 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
 

ตารางที่ 49 ความพึงพอใจต่อสถานภาพของเมืองแบ่งตามศักดิ์เมือง 

รายได้และค่าใช้จ่าย เมืองหลวง เมืองหลัก 
เมืองรอง/เมืองเล็ก
รอบเมืองหลวงเมือง

หลัก 

รายได้จากการท างาน (บาทต่อเดอืน) 20,348 16,585 13,117 
ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาทต่อเดือน) 9,809 9,529 7,512 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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ตารางที่ 50 สรุปข้อมูลด้านการท างานของคนเมืองเปรียบเทียบระหว่างเมือง 
รายการ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานครกรุงเทพ เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา 

การย้ายถิ่น 

ผู้เคยย้ายถิ่นฐาน (ร้อยละ) 33.2 41.3 53.9 35.7 25.0 36.4 29.0 3.0 

จ านวนครั้งของการย้ายถิ่นเฉลี่ย [ช่วง] (ครั้ง) 1.16 [1-4] 1.36 [1-4] 1.28 [1-9] 1.61 [1-11] 1.4 [1-11] 1.10 [1-4] 2 2 

คะแนนประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น*       

ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร 4.32 4.31 4.22 4.31 4.28 4.34 3.46 4.83 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการท างาน 4.26 4.35 4.36 4.30 4.30 4.40 3.85 4.65 

ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย 4.24 4.35 4.28 4.28 4.30 4.40 3.67 4.67 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 4.36 4.50 4.34 4.30 4.26 4.55 3.78 4.75 

คะแนนประเมินความพึงพอใจตอ่สถานภาพปจัจุบัน**        

ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร 3.88 4.11 4.04 4.19 4.05 4.07 3.74 4.36 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการท างาน 3.66 3.52 3.64 3.75 3.64 3.61 3.13 3.90 

ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย 3.78 3.93 3.97 3.99 3.92 3.99 3.85 4.25 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 3.57 3.70 3.73 3.75 3.72 4.14 3.67 4.50 

ประสบการณ์ท างาน 

อายุ (ปี) 46 46 41 40  49 54 49 

การศึกษาสูงสุด  ส่วนใหญ่ ม.ปลาย ส่วนใหญ่ปริญญาตร ี ประถมศึกษา
ตอนต้น 

ส่วนใหญ่ประถมศึกษาตอนปลาย 

(ร้อยละ) 22.9 29.4 34.7 31.9 27.1 36.5 28.3 25.5 

ประสบการณ์ท างานตลอดชีวิตเฉลี่ย (ปี) 19.86  21.87  19.80  16.65  20.21 26.36 31.17 24.75 

จ านวนงานก่อนโควิด 19 เฉลี่ย (งาน) 1.07  0.91  0.77  1.32 1.03 1.21 0.76 1.17 

จ านวนงานระหว่างโควิด 19 เฉลี่ย (งาน) 1.03  0.83  0.71  1.03  0.91 0.96 0.74 1.08 

ลักษณะการท างาน 

ประเภทงาน ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิส่วนตวัแบบไม่มลีูกจ้าง ลูกจ้างเอกชน ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิส่วนตวัแบบไม่มลีูกจ้าง 
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รายการ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานครกรุงเทพ เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา 

(ร้อยละ) 45 34 31 27 60 30 31 37 

วิธีการรับงาน ส่วนใหญ่ผ่านการรับสมัครเอง ผ่านการบอกต่อ ผ่านรับสมัครเอง ผ่านการบอกต่อ ผ่านรับสมัครเอง 

(ร้อยละ) 65 67 79 80 72 69 54 69 

หางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล  (ร้อยละ) 1 4 3 2 1 9 0 3 

การใช้อินเทอร์เน็ตในฐานะองค์ประกอบในการท างาน   

จ าเป็นต้องใช้ตลอดเวลา (ร้อยละ) 12 27 33 37 1 31 3 17 

ไม่จ าเป็นต้องใช้เลย (ร้อยละ) 38 29 30  14 24 23 75 45 

ลักษณะสถานที่ท างาน  เป็นสถานที่ที่ผู้ว่าจา้งจัดหาให้เป็นหลักแหล่ง เช่น ส านักงาน บ้านผู้วา่จ้าง จัดหาด้วยตนเอง
ไม่เป็นหลักแหล่ง
ในพื้นที่ส่วน
บุคคลหรือ
ส่วนรวมที่ต้อง
เป็นสมาชิก  

เป็นสถานที่ที่ผู้ว่าจา้งจัดหาให้เป็นหลัก
แหล่ง เช่น ส านักงาน บ้านผูว้่าจา้ง 

จัดหาด้วยตนเอง
เป็นหลักแหล่งใน
พื้นที่สาธารณะ 
เช่น ข้างถนน 
ตลาด 

(ร้อยละ) 40 43 58 50 59 40 39 36 

สถานะทางเศรษฐกิจ 

ความสม ่าเสมอของรายได้  ส่วนใหญ่มีรายได้สม ่าเสมอ (มีรายได้ 4-5 วันต่อสัปดาห์/ มีเงินเดือนประจ า) ไม่สม ่าเสมอ (มี
รายได้น้อยกว่า 
4 วันต่อสัปดาห์) 

ส่วนใหญ่มีรายได้
สม ่าเสมอ (มี
รายได้ 4-5 วันตอ่
สัปดาห์/ มี
เงินเดือนประจ า) 

ไม่สม ่าเสมอ (มีรายได้น้อยกว่า 4 วันต่อ
สัปดาห์) 

(ร้อยละ) 61 52 56 65 49 63 41 54 

รายได้รวม (บาทต่อเดือน) 23,213 15,683 23,956 34,807 23,273 23,151 7,432 10,124 

ค่าใช้จ่ายรวม (บาทต่อเดือน) 10,349 10,094 13,888 11,603 11,127 13,365 7,308 6,642 

รายได้จากการท างาน (บาทต่อเดือน) 20,348 12,497 19,246 18,427 17,208 20,063 7,545 9,202 
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รายการ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานครกรุงเทพ เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา 

ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาทต่อ
เดือน) 

9,809 8,786 10,946 8,829 9,391 10,133 6,244 6,376 

หนี้สินรวม (บาท) 9,945 47,498 3,179 39,098 35,640 28,345 1,323 2,427 

หมายเหตุ: * ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น: 0.00-0.99 = น้อยที่สุด 1.00-1.99 = น้อย , 2.00-2.99 = ปานกลาง, 3.00-3.99 = มาก และ 4.00-5.00 = มากที่สุด 
 ** สถานภาพของเมืองที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน: 1.00-1.80 = แย่มาก, 1.81-2.60 = แย่, 2.61-3.40 = ปานกลาง, 3.41-4.20 = ดี  และ 4.21-5.00 = ดีมาก 
 รายได้รวม = รายได้จากการท างาน + รายได้จากการรับความช่วยเหลือ + รายได้จากสินทรัพย ์
 ค่าใช้จ่ายรวม = รายจ่ายอุปโภคบริโภค + รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น + รายจ่ายอื่นๆ 
ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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2) การเปรียบเทียบระหว่างชั้นภูมิ 

การวิเคราะห์ในส่วนนี้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ในประเด็นการท างานของคนเมืองที่แบ่งพ้ืนที่เมือง
ตามระดับความหนาแน่นของประชากร โดยแบ่งพ้ืนที่ของมหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และ
เมืองหาดใหญ่-สงขลาออกเป็น 10 ชั้น นับตั้งแต่ชั้นภูมิที่ 1 ที่มีจ านวนประชากรตั้งแต่ 1-600 คนต่อสี่ตาราง
กิโลเมตร จนถึงชั้นภูมิที่ 10 ที่มีจ านวนประชากรมากกว่า 40,000 คนต่อสี่ตารางกิโลเมตร อย่างไรก็ดี ในพ้ืนที่
เมืองหลักในภูมิภาค 3 เมือง คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลามีชั้นภูมิถึงระดับที่ 8 
เท่านั้น ดังนั้น ชั้นภูมิที่ 9-10 เป็นข้อมูลเฉพาะของพ้ืนที่มหานครกรุงเทพ 

การย้ายถิ่น เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงขึ้นจะมีสัดส่วนของผู้เคยย้ายถิ่นอาศัยอยู่สูง 
สะท้อนให้เห็นพลวัตของพื้นที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากร ส าหรับกลุ่มปัจจัยหลักที่มีผลต่อการพิจารณา
หากต้องมีการตัดสินใจย้ายถิ่น ได้แก่ การเชื่อมต่อสื่อสาร เศรษฐกิจและการท างาน สังคมและการอยู่อาศัย 
และสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน พบว่ากลุ่มตัวอย่างของทุกชั้นภูมิมีผลประเมินสอดคล้องกันว่า กลุ่มปัจจัย
ทั้งหมดเป็นปัจจัยส าคัญต่อการย้ายถิ่นในระดับ “มากที่สุด” อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึง
พอใจสถานะปัจจุบันในแต่ละด้านของแต่ละชั้นภูมิพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างของทุกชั้นภูมิมีความพึง
พอใจในระดับ “มาก” ในทุกมิติ 

 ประสบการณ์ท างาน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานและประสบการณ์ท างานของกลุ่มตัวอย่าง ใน
ภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 40-46 ปี ด้านระดับการศึกษาพบว่าในชั้นภูมิที่ 1-9 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในชั้นภูมิที่ 10 ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณ์ท างานโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 17–22 ปี 
นอกจากนี้สถานการณ์โควิด 19 ยังท าให้จ านวนงานโดยเฉลี่ยที่ท างานก่อนโควิด 19 และระหว่างโควิด 19 มี
แนวโน้มลดลงทุกชั้นภูมิ ยกเว้นชั้นภูมิที่ 10 ที่พบว่าค่าเฉลี่ยของจ านวนงานเพิ่มขึ้น 

ลักษณะการท างาน ประเภทงานส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างทุกชั้นภูมิเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว
แบบไม่มีลูกจ้าง การท างานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเป็นท างานแบบดั้งเดิมที่ยังคงเลือกรับงานโดยตรงผ่าน
การรับสมัครเอง และมีสัดส่วนของผู้เลือกหางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลน้อย  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาความจ าเป็นของการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบในการท างาน พบว่า 
พ้ืนที่ทีม่ีความจ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการท างานเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นภูมิตรงกลาง ในขณะที่พ้ืนที่ที่มี
ความหนาแน่นต ่าสุด (ชั้นภูมิ 1-2) และความหนาแน่นสูงสุด (ชั้นภูมิ 9-10) กลับพบว่าเป็นพื้นที่ที ่มีความ
จ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการท างานน้อย ในแง่ของงานบริการอาจสะท้อนได้ว่า พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของ
งานบริการที่เน้นการปฏิสัมพันธ์และมีการพบกันเป็นส าคัญ 
 สถานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อสัปดาห์/เดือนอย่างสม ่าเสมอ โดยชั้นภูมิที่ 5 
มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด ประมาณ 48,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากรายได้ที่มาจากการท างาน
เท่านั้น จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างในชั้นภูมิที่ 9 มีรายได้ต่อเดือนสูงสุด ทั้งนี้ เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
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รายได้จากการท างาน พบว่า ชั้นภูมิที ่ 9 มีค่าเฉลี่ยรายได้จากการท างานแตกต่างกับชั้นภูมิอื ่น ๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับชั้นภูมิที่ 4 
 

 
ภาพที่ 39 สัดส่วนของผู้ที่มีความจ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการท างานของแต่ละช้ันภูม ิ

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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ตารางที่ 51 สรุปข้อมูลด้านการท างานของคนเมืองเปรียบเทียบระหว่างช้ันภูมิ 

หัวข้อวิเคราะห ์
ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การย้ายถิ่น 

ผู้เคยย้ายถิ่นฐาน (ร้อยละ) 18.5 19.7 34.4 42.2 38.0 39.3 45.5 46.7 40.4 39.4 

จ านวนครั้งของการย้ายถิ่นเฉลี่ย [ช่วง] (ครั้ง) 1.2 [1-3] 1.2 [1-2] 1.2 [1-3] 1.1 [1-3] 1.3 [1-9] 1.2 [1-4] 1.4 [1-8] 1.4 [1-11] 1.4 [1-4] 1.1 [1-3] 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น*           

ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร 4.32 4.21 4.29 4.13 4.13 4.31 4.31 4.36 4.01 4.33 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการท างาน 4.34 4.29 4.29 4.13 4.13 4.37 4.34 4.34 3.97 4.28 

ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย 4.36 4.25 4.25 4.21 4.20 4.35 4.30 4.25 3.99 4.26 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 4.44 4.43 4.43 4.35 4.35 4.42 4.35 4.41 4.15 4.21 

ความพึงพอใจต่อสถานภาพปัจจุบัน**           

ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร 3.98 3.90 4.02 3.99 4.17 4.09 4.14 4.04 3.88 4.04 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการท างาน 3.70 3.65 3.65 3.56 3.68 3.62 3.67 3.62 3.61 3.64 

ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย 3.85 3.84 3.88 3.86 4.03 3.97 3.97 3.89 3.78 3.91 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 3.87 3.94 3.80 3.88 3.90 3.77 3.67 3.49 3.57 3.68 

ประสบการณ์ท างาน 

อายุ (ปี) 44 45 46 47 46 44 43 40 47 46 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาตร ี ม.ปลาย 

(ร้อยละ) 36.8 25.4 28.7 22.8 28.0 31.2 29.2 32.2 26.8 30.1 

ประสบการณ์ท างานตลอดชีวิตเฉลี่ย (ปี) 21.21  20.58  20.72  21.09  19.98  19.28  19.43  17.68 19.57 21.08 

จ านวนงานก่อนโควิด 19 เฉลี่ย (งาน) 0.88 0.95 1.00 1.07 1.02 0.97 1.11 0.95 1.03 1.01 

จ านวนงานระหว่างโควิด 19 เฉลี่ย (งาน) 0.85 0.95 1.00 0.90 0.85 0.83 0.93 0.82 1.01 1.09 

ลักษณะการท างาน 

ประเภทงาน ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิส่วนตวัแบบไม่มลีูกจ้าง 

(ร้อยละ) 41.8 38.6 38.1 30.6 36.2 29.3 32.9 31.2 40.0 35.1 
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หัวข้อวิเคราะห ์
ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

วิธีการรับงาน ส่วนใหญ่ผ่านการรับสมัครเอง 

(ร้อยละ) 65.4 63.5 62.7 73.9 69.0 79.5 64.7 73.8 72.7 86.3 

หางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล  (ร้อยละ) 1.9 0.0 1.5 0.0 2.8 2.7 3.8 1.8 1.1 1.3 

การใช้อินเทอร์เน็ตในฐานะองค์ประกอบในการท างาน 

จ าเป็นต้องใชต้ลอดเวลา (ร้อยละ) 15.7 16.3 22.2 23.1 29.8 30.1 31.0 27.0 17.6 13.6 

ไมจ่ าเป็นต้องใชเ้ลย (ร้อยละ) 42.7 30.6 27.8 26.6 28.8 23.4 19.8 22.6 44.3 39.8 

ลักษณะสถานที่ท างาน  ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่ผู้วา่จ้างจัดหาให้เป็นหลักแหล่ง เช่น ส านักงาน บ้านผู้วา่จ้าง 

(ร้อยละ) 45.2 40.8 41.2 44.2 48.5 47.7 43.9 53.0 43.2 45.0 

สถานะทางเศรษฐกิจ 

ความสม ่าเสมอของรายได้  มีรายได้สม ่าเสมอ (มีรายได้ 4-5 วันต่อสัปดาห์/ มีเงินเดือนประจ า) 

(ร้อยละ) 50.9 57.7 51.9 56.5 56.3 57.5 58.5 58.1 70.5 65.1 

รายได้รวม (บาทต่อเดือน) 15,860 18,240 21,701 26,667 48,461 18,002 22,703 24,069 30,818 17,912 

ค่าใช้จ่ายรวม (บาทต่อเดือน) 9,783 10,185 12,296 13,474 11,639 10,814 12,092 10,938 11,575 10,525 

รายได้จากการท างาน (บาทต่อเดือน) 13,440 16,035 18,046 23,490 15,200 14,636 18,358 16,449 30,257 15,922 

ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาทต่อเดือน) 8,756 8,757 10,726 10,086 9,076 9,079 9,778 9,242 10,619 10,094 

หมายเหตุ: * ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น: 0.00-0.99 = น้อยที่สุด 1.00-1.99 = น้อย , 2.00-2.99 = ปานกลาง, 3.00-3.99 = มาก และ 4.00-5.00 = มากที่สุด 
 ** สถานภาพของเมืองที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน: 1.00-1.80 = แย่มาก, 1.81-2.60 = แย่, 2.61-3.40 = ปานกลาง, 3.41-4.20 = ดี  และ 4.21-5.00 = ดีมาก 
 รายได้รวม = รายได้จากการท างาน + รายได้จากการรับความช่วยเหลือ + รายได้จากสินทรัพย ์
 ค่าใช้จ่ายรวม = รายจ่ายอุปโภคบริโภค + รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น + รายจ่ายอื่นๆ 
ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564)  
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3) พฤติกรรมการท างานของคนเมืองจ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

 การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะการท างานของคนเมืองที่แบ่งครัวเรือนตาม
ระดับรายได้ โดยพบว่าลักษณะการท างานของคนเมืองในแต่ละกลุ่มครัวเรือนตามรายได้แทบไม่แตกต่างกันทั้ง
ประเภทงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ การสมัครงานเอง และท างานในสถานที่ที่เป็นหลักแหล่ง  

อย่างไรก็ดี พบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบในการท างานของแต่ละกลุ่มครัวเรือนมี
ความแตกต่างกันระหว่างครัวเรือนรายได้น้อยและกลุ่มคนรวย กล่าวคือ กลุ ่มคนรวยมีสัดส่วนของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในการท างานสูงกว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ในระดับที่ต ่ากว่า ผลดังกล่าวอาจสะท้อนความ
แตกต่างของช่องทางโอกาสในการสร้างรายได้ เช่น การค้าขายออนไลน์ที่อาจจะมีโอกาสเข้าถึงตลาดที่กว้าง
กว่าการค้าขายแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลต่อรายได้ด้วย 

ตารางที่ 52 ลักษณะการท างานของคนเมืองเปรียบเทียบตามลักษณะครัวเรือน 

รายการ 
ลักษณะครัวเรือนตามระดับรายได้ 

รายได้น้อย คนชั้นกลาง คนรวย 

ประเภทงาน ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวแบบไม่มีลูกจ้าง 

(ร้อยละ) 33.8 32.1 32.8 

วิธีการรับงาน ส่วนใหญ่ผ่านการรับสมัครเอง 

(ร้อยละ) 69.7 69.4 72.5 

หางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล  (ร้อยละ) 3.0 2.1 2.2 

การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบในการท างาน 
ส่วนใหญ่การท างานไม่ขึ้นอยู่กับ 

อินเทอร์เน็ตเลย 

ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้
อินเทอร์เน็ตในการ

ท างานเกือบตลอดเวลา
จึงจะท างานได้ 

(ร้อยละ) 27.3 28.4 30.2 

ลักษณะสถานท่ีท างาน ส่วนใหญ่เป็นสถานท่ีท่ีผู้ว่าจ้างจัดหาให้เป็นหลักแหล่ง  
เช่น ส านักงาน บ้านผู้ว่าจ้าง 

(ร้อยละ) 44.3 43.4 49.9 
ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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4) บุคลักษณ์ด้านการท างาน 

 ในการสร้างบุคลักษณ์ด้านการท างาน ผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์และการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ส ารวจ  โดยสามารถแบ่งกลุ่มคน
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มมวลชน กลุ่มนอกรีตหรือล ้าสมัย และกลุ่มชายขอบ 

ตารางที ่53 บุคลักษณ์ด้านการท างาน 

 มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ ่- สงขลา 

กลุ่มมวลชน 

พลอย  อายุ 
23 ปี 
สัญชาติไทย 
อาชีพนัก
ตรวจสอบ
บัญชี 
  

โตมาจากครอบครัวขนาดเล็กที่
อยู่ในคอนโดในกรุงเทพฯ เมื่อ
ท างานได้แล้วจึงย้ายออกมาเช่า
คอนโดราคาถูกอยู่กับแฟน 
 เป็นนักตรวจสอบบัญชีที่ก าลัง
เร่ิมไต่เต้าท างานอยู่ในบริษัท
ขนาดกลาง รายได้ไม่มากนักแต่
พออยู่ได้ พ่อแม่อาย ุ60 ต้น ๆ 
แต่ทั้งคู่ยังท างานอยู่ พอ่เป็น
ผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง และแม่
เป็นหมอที่เปิดคลินิกเป็นของ
ตนเอง 

บอย อายุ 
35 สัญชาติ
ไทย อาชีพ
เจ้าของ
ร้านอาหาร 

เป็นคนเชียงใหม่ จบด้าน
บริหารธุรกิจ มารับชว่งต่อ
ธุรกิจร้านอาหารของที่บ้านซ่ึง
เป็นร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดัง
ของเมืองเชียงใหม่ มักจะ
ท างานอยู่ที่ร้านเป็นหลัก 
นอกจากนี้ยังต่อยอดธุรกจิด้วย
การท าผลิตภัณฑ์ขาย เช่น 
น ้าพริก แคบหมูสมุนไพร เป็น
ต้น และวางขายบนช่องทาง
ออนไลน ์

ปรีชา อายุ 
45 ปี 
สัญชาติไทย 
อาชีพรับ
ราชการคร ู

เป็นคนล าพูนแต่ได้บรรจุ
ราชการที่เชียงใหม่ จึงปกัหลัก
และย้ายครอบครัวมาอยู่
เชียงใหม่ โดยมีภรรยาเป็น
พนักงานราชการของเทศบาล 
และลูกชายวยั 10 ขวบที่เรียน
อยู่โรงเรียนเดียวกบัที่นาย
ปรีชาสอนอยู ่ 

นารี อายุ 40 
ปี สัญชาติ
ไทย อาชีพ
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

เป็นคนสตูล เข้ามาหางานที่เมือง
หาดใหญ่และได้งานเป็นพนักบริษัท
ประกัน ซ่ึงต้องเข้าท างานที่ออฟฟิศ
ทุกๆ วันจันทร์และอังคาร และออก
พบลูกค้า บอ่ยครั้งมักจะนัดทีมไป
ประชุมงานที่ co-working space 
ที่ให้บริการห้องประชุมเพื่อสรุปงาน
และวางแผนหายอดลูกค้า 
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 มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ ่- สงขลา 

กลุ่มนอกรีต 
หรือล ้าสมัย 

แดน อายุ 
30 ปี 
สัญชาติ
แอฟริกาใต้ 
อาชีพนัก
แต่งเพลง
อิสระ 

เป็นคนแอฟริกาใต้เช้ือสายจีน 
 เป็นนักแต่งเพลงส าหรับใช้ใน
ภาพยนตร์ เป็นนักเขียนบล็อก
ออนไลน์เกี่ยวกับเสียงและดนตรี 
และเป็นครูสอนดนตรีตามที่ต่าง 
ๆ อีกดว้ย มีความสัมพันธ์แบบ
เปิดและเป็นคนไร้ถิ่นดิจิทัล 
(digital nomad) 

เจฟฟี่ อาย ุ
35 สัญชาติ
อเมริกา 
อาชีพนัก
ผลิตสือ่
โษฆณา
ออนไลน ์

เป็นคนอเมริกาที่มีความสนใจ
เฉพาะเรื่องวัฒนธรรมและ
มักจะเดินทางไปยังเมืองต่างๆ 
เพื่อหาแรงบันดาลใจ หนึ่งใน
นั้นคือเมืองเชียใหม่ที่เลือกอยู่
เพื่อท างาน โดยมักจะเดิน
ทางเลือกพื้นที่ท างานใน co-
working space และพื้นที่
สาธารณะของเมืองที่ท าให้เห็น
วิถีชีวิตของคนและแหล่ง
ธรรมชาติต่างๆ ภายในเมือง 

เปรม อาย ุ
32 ปี 
สัญชาติไทย 
graphic 
designer 

คนขอนแก่นตั้งแต่ก าเนิด เรียน
และท างานอยู่ในเมืองขอนแก่น 
ท างานผ่านแพลตฟอร์ม โดย
รับจ้างออกแบบกราฟฟิคที่รับ
งานทั้งในและต่างประเทศ ส่ง
งานผ่านทางออนไลน์ทั้งหมด 
นอกจากนี้ยังท าธุรกิจอาหาร
สุขภาพรว่มกับแฟนสาว เพราะ
เห็นแนวโน้มความสนใจด้าน
สุขภาพของผู้คนมากขึ้น โดย
เน้นการขายผา่นช่องทาง
ออนไลน ์และบ่อยครั้งมักจะ
ออกไปพบลกูค้าหรือนั่งท างาน
ตามร้านกาแฟ 

นิ้ง อาย ุ27 
ปี สัญชาติ
ไทย ฟรี
แลนซ์ 
(ให้บริการ
ด้านภาษา) 

คนสงขลาโดยก าเนิด ส าเร็จ
การศึกษาดา้นภาษาและสามารถ
สื่อสารและแปลได้หลายภาษาทั้ง
ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น มี
อาชีพหลกัในการรับจา้งแปล
เอกสารผ่านแพลตฟอร์ม เช่น 
upwork และเขียนบทความด้าน
การท่องเท่ียวลงในบล็อกแนะน า
การท่องเท่ียว มักจะนั่งท างานที่
บ้านเป็นหลัก แต่บางครั้งก็ออกไป 
workation ในแหล่งท่องเท่ียวต่าง 
ๆ เพื่อหาข้อมูลมาเขยีนบล็อก 

กลุ่มชายขอบ 

ป้าดี อายุ 
60 ปี 
สัญชาติไทย 
อาชีพ
รับจ้าง
ทั่วไป 

เป็นผู้น าครอบครัว เป็นคนเดียว
ที่หารายได้เข้าบา้น มีหลาน 2 
คน อาย ุ7 และ 9 ขวบที่ต้อง
เล้ียงดูเพราะลูกของตนแต่งงาน
ใหม่ สามีพิการจากอุบัติเหตุ
มอเตอร์ไซค์เมื่อ 5 ปีที่แล้ว จึง
ต้องดูแลเช่นกัน เรียนจบเพียง 
ป.4 รับจ้างทั่วไป มีทกัษะการ
นวดและงานช่าง 
 อยู่ในชุมชนคนมีรายได้น้อย 
บ้านสร้างขึ้นมาเองจากวัสดุที่
พอหาได ้

มะขิ่น อายุ 
43 ปี 
สัญชาติ
เมียร์มา 
อาชีพ 
แม่บ้าน 

ชาวเมียน์มาร์ที่มกีารจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้า
เมืองตามกฎหมาย ประกอบ
อาชีพแม่บา้นให้กบันายจ้างที่
เป็นแพทย์ สว่นใหญ่จะท างาน
อยู่แต่ในบ้าน จะออกไปขา้ง
นอกบ้างกรณีที่ออกไปซื้อ
วัตถุดิบเพื่อเตรียมอาหาร และ
มักจะนัดพบกลุ่มเพื่อนชาว
เมียร์ในวันพระเพื่อไปท าบุญ 

แอ๊ด อายุ 
42 ปี 
สัญชาติไทย 
อาชีพ
บริการส่ง
ของในตลาด 

เป็นคนขอนแก่น ประกอบ
อาชีพให้บริการรถบ่วงเพื่อ
ขนส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน
ตลาดและส่งไปยังร้านค้าต่างๆ 
ที่ว่าจา้ง โดยได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายครั้ง  

ป้าศรี อายุ 
51 ปี 
สัญชาติไทย 
อาชีพแม่ค้า
หาบเร ่

มาจากอ าเภอระโนด มาปักหลักอยู่
ในเมืองสงขลา อยู่ร่วมกับคนรู้จกั
ที่มาจากตา่งถิ่นด้วยกันอยู่กันเป็น
ชุมชน ประกอบอาชพีเป็นแม่ค้า
หาบเร่ขายอาหารปรุงสุกบริเวณ
ศูนย์ราชการ  
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5.1.3 การเดินทาง 

การวิเคราะห์การเดินทางของคนเมืองเปรียบเทียบประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในเชิง
พ้ืนที ่ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 มิติ มิติแรกคือการเปรียบเทียบระหว่างเมืองหลวง เมืองหลักในภูมิภาค และเมืองรอง/
เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลัก และมิติที่สองคือการเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ชั้นภูมิที่แบ่งตามระดับ
ความหนาแน่นของจ านวนประชากร 10 ระดับ  และมิติที่สาม การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ 

1) การเปรียบเทียบระหว่างเมืองหลวงและเมืองหลักในภูมิภาค 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนี้มุ่งไปที่ประเด็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) 
สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share) 2) การเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือการพึ ่งพารถยนต์ (car 
dependency) 3) ทศิทางการเดินทาง 4)ความเหลื่อมล ้าในการเดินทาง 5) ผลกระทบของโควิด 6) ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีขนส่ง 7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง และ 8) ทัศนคติในการเดินทาง  โดยมีผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง ผลการวิเคราะห์สัดส่วนรูปแบบการเดินทางของแต่ละเมืองมีความ
แตกต่างกัน โดยเมืองหลวงมีสัดส่วนการเดินทางรูปแบบไร้เครื่องยนต์สูงสุด การเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ใน
ที่นี้หมายถึงการเดินเท้าและการใช้จักรยาน ในขณะที่เมืองหลักในภูมิภาค และเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมือง
หลวงและเมืองหลักต่างมีสัดส่วนการเดินทางรูปแบบรถจักรยานยนต์และรถยนต์มากท่ีสุด  

 เมืองหลวงมีสัดส่วนการเดินทางรูปแบบไร้เครื่องยนต์ ร้อยละ 44 รองลงมาคือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 
31 ส าหรับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ นิยมใช้รถโดยสารประจ าทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง มี
สัดส่วนการเดินทาง ร้อยละ 66 และร้อยละ 25.5 ตามล าดับ 

 เมืองหลักในภูมิภาคมีสัดส่วนการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์สูงสุดทุกเมือง โดยเมืองเชียงใหม่ เมือง
ขอนแก่น และเมืองสงขลา-หาดใหญ่ มีสัดส่วนร้อยละ 60 ร้อยละ 48 และร้อยละ 62 ตามล าดับ รองลงมาคือ
การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ โดยสัดส่วนการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทางหรือรถสองแถวใน
เมืองขอนแก่นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ในขณะที่เมืองสงขลา-หาดใหญ่มี
สัดส่วนการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.6 

 เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลักมีสัดส่วนการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์สูงสุดทุก
เมือง ทั้ง มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่สงขลา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ร้อย
ละ 44 ร้อยละ 49 และร้อยละ 68 ตามล าดับ 

  สัดส่วนรูปแบบการเดินทางเหล่านี้สะท้อนว่าวิถีชีวิตการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคและเมืองรอง/
เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลักพึ่งพารถจักรยานยนต์และรถยนต์มากกว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
ภายในเมือง และมีโอกาสที่เมืองเหล่านี้จะเป็นเมืองจักรยานยนต์  นอกจากนี้ การเติบโตแบบไร้ทิศทาง การ
ขยายตัวของเมืองออกสู่พื้นที่ชนบท ความไร้ประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะ และการขาดการพัฒนา
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ระบบขนส่งมวลชน ท าให้การเคลื่อนที่ในเมืองส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้รถยนต์ อีกทั้ง แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้
สูงวัย จะท าให้การเคลื่อนที่ด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ้น  รวมทั้ง การพัฒนาบริการขนส่งบน
แพลตฟอร์มโดยการให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) ก็มีโอกาสส่งผลให้การ
เดินทางด้วยรถยนต์เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่มีความปัจเจกมากขึ้น
ในอนาคต 

 การพึ่งพารถยนต์ เกณฑ์ก าหนดการพึ่งพารถยนต์ของโคดูกูลา (Kodukula, 2011) ระบุว่า สัดส่วนผู้
ถือครองรถยนต์ต่อพันคนที่มีค่าน้อยกว่า 200 ถือว่ามีการพึ่งพารถยนต์ในระดับต ่า (low car dependency) 
ค่าระหว่าง 200–400 ถือว่ามีการพึ่งพารถยนต์ในระดับกลาง (multi-modal) และค่ามากกว่า 400 ถือว่ามี
การพึ่งพารถยนต์ในระดับสูง จากการวิเคราะห์การเดินทางด้วยเกณฑ์ก าหนดการพึ่งพารถยนต์ของโคดูกูลา
พบว่า เมืองทุกระดับในการศึกษาครั้งนี้มีการพึ่งพารถยนต์ในระดับสูงถึงปานกลาง  

เมืองหลวงมีสัดส่วนผู้ถือครองรถยนต์ระหว่าง 600-1,200 ซึ่งถือว่ามีการพึ่งพารถยนต์ระดับสูง
เนื่องจากเป็นเมืองมหานครที่มีประชากรและมีแหล่งงานหนาแน่นมาก จึงดึงดูดผู้คนให้เดินทางเข้ามาในเมือง 
ทั้งจากในระยะใกล้และระยะไกล แต่เนื่องจากการบริการระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ครอบคลุมถึงย่านที่อยู่
อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้คนบางส่วนจึงเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางจ านวนมาก  

เมืองหลักในภูมิภาคมีการพึ่งพารถยนต์ระดับปานกลาง โดยเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมือง
หาดใหญ่-สงขลามีค่าสัดส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์อยู่ระหว่าง 200-400 จากการส ารวจครัวเรือนในเมือง
หลักภูมิภาคทั้งสามเมืองหลักที่พบว่า เกือบทุกครัวเรือนในเมืองมีการครอบครองยานพาหนะอย่างน้อย 1 คัน 
คิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของครัวเรือนทั้งหมด และครัวเรือนที่ใช้รถยนต์เดินทางเกือบทุกวันมีมากกว่าร้อยละ 
25 รวมทั้งมีการครอบครองรถจักรยานยนต์ประมาณ 4-6 คันต่อครัวเรือนประมาณร้อยละ 56 

เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลัก พบว่าจ านวนยานพาหนะในครัวเรือนในเมือง
เชียงใหม่ และเมืองหาดใหญ่-สงขลาส่วนใหญ่มีจ านวนยานพาหนะในครัวเรือนประมาณ 2-3 คัน คิดเป็นร้อย
ละ 55 และร้อยละ 49 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เมืองทั้งสองถือครองรถจักรยานยนต์เกินกว่าร้อยละ 50 
ในขณะที่เมืองขอนแก่นและมหานครกรุงเทพส่วนใหญ่มีรถ 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 43 และร้อยละ 44 ตามล าดับ 
โดยส่วนใหญ่เมืองทั้งสองไม่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์เกินกว่าร้อยละ 50  

จากการส ารวจข้อมูลการพึ่งพารถยนต์จากเมืองทุกระดับข้างต้นมีความสอดคล้องกับบทวิเคราะห์
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2563 ที่คาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อไป ในขณะ
ที่ข้อมูลสถิติการจ าหน่ายรถยนต์และการพยากรณ์การจ าหน่ายรถยนต์ระหว่างช่วงปี 2558 -2578 โดย TDRI 
(2017) พบว่าตลาดส าหรับยานยนต์สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มตลาดที่ก าลังขยาย ประกอบด้วย
รถยนต์เครื่องสันดาปภายในที่มีประสิทธิภาพ รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และ (2) กลุ่มตลาดที่
อาจยังไม่ขยายตัวในเร็ววันนี้ ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ และรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง แต่
สาเหตุที่ท าให้รถไฟฟ้ายังไม่พร้อมขยายตัวในเร็ววันนี้มาจากหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยียังไม่พร้อม โดยเฉพาะ 
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battery range ที่ยังมีข้อจ ากัดวิ่งได้ระยะทางไม่มากเท่าที่ควร และใช้เวลาในการชาร์จไฟนานท าให้รถยนต์
ไฟฟ้าไม่สามารถตอบสนองรูปแบบการเดินทางในปัจจุบันได้ทั้งหมด รวมทั้งยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
สถานีอัดประจุไฟ รองรับอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ราคาน ้ามันที่จะยังคงต ่าไปอีกระยะหนึ่ง ท าให้ต้นทุนการใช้
งานรถยนต์แบบเดิมต ่ากว่ารถไฟฟ้า เป็นต้น  

 ทิศทางการเดินทาง เมืองหลวงมีการเดินทางจากบ้านที่อยู่ศูนย์กลางเมืองไปที่ท างานที่อยู่ศูนย์กลาง
เมือง รองลงมาคือการเดินทางจากย่านชานเมืองเข้าสู่ศูนย์กลางเมือง เมืองหลักในภูมิภาคมีทิศทางการเดินทาง
ไปท างาน หรือเรียนหนังสือที่เป็นการเดินทางหลักของเมืองหลักที่คล้ายกันในทุกเมือง  คือ เป็นการเดินทาง
ภายในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองมีสัดส่วนส่วนที่สุด สะท้อนให้เห็นการอยู่อาศัยในเมืองและท างานในเมือง รองลงมา
คือ เป็นการเดินทางเข้าออกระหว่างชานเมืองกับศูนย์กลางเมือง ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเดินทางด้วยรถ
ส่วนตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ เมืองสงขลา-หาดใหญ่มีสัดส่วนการเดินทางภายในเมืองสูงที่สุด และ
เมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนการเดินทางระหว่างชานเมืองกับในเมืองสูงที่สุด สะท้อนภาพการขยายตัวในแนวราบ
ของเมืองเช่นเดียวกับสถานการณ์ในเมืองหลวง 

  จากการวิเคราะห์ทิศทางการเดินทางของผู้คนในเมืองที่ผู้คนนิยมเดินทางในย่านศูนย์กลางเมืองและ
ชานเมืองในสัดส่วนมาก จึงมีโอกาสพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานตาม
แนวคิดเมืองกระชับ (compact city) ให้เกิดการเดินทางระยะสั้น ลดความจ าเป็นในการใช้รถส่วนตัว ส่งเสริม
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนเมือง 

 ความเหลื่อมล ้าในการเดินทาง ในเมืองหลวงมีสัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า  
10% คิดเป็นร้อยละ 82 และมีความถี่ในการเดินทางภายในย่านศูนย์กลางเมืองมากท่ีสุด ในขณะที่กลุ่มมวลชน
มีการกระจายตัวของค่าเดินทางมากท่ีสุด เมืองหลักในภูมิภาคมีสัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนน้อย
กว่า 10% ของทุกเมืองคิดเป็น ร้อยละ 85 เมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่นมีความถี่ในการเดินทางในย่าน
ศูนย์กลางเมืองมากที่สุด ในขณะที่เมืองหาดใหญ่-สงขลามีการเดินทางในย่านขอบเมืองและชนบทเข้าสู่พื้นที่
ศูนย์กลางเมืองมากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มล ้าสมัยของเมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่-สงขลามีการกระจายตัว
ของค่าเดินทางมากท่ีสุด ในขณะที่กลุ่มมวลชนของเมืองขอนแก่นมีการกระจายตัวของค่าเดินทางมากท่ีสุด 

 เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลักมีสัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 
10% ของทุกเมืองคิดเป็น ร้อยละ 78 เช่นเดียวกับเมืองหลวงและเมืองหลักในภูมิภาค ภาระค่าเดินทางแยก
ตามกลุ่มรายได ้ในทุกรายได้จะมีสัดส่วนภาระค่าเดินทางส่วนใหญ่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ในขณะที่กลุ่มล ้าสมัยมี
การกระจายตัวของค่าเดินทางมากท่ีสุด 

 สังเกตได้ว่าเมืองทุกระดับมีสัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 10% เกินกว่า 2 ใน 3 
โดยเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และมหานครกรุงเทพมีสัดส่วนการเดินทางภายในเมืองศูนย์กลางเมือง
จ านวนมาก แต่เมืองหาดใหญ่-สงขลามีสัดส่วนผู้เดินทางจากย่านขอบเมืองและชนบทเข้าสู่ย่านศูนย์กลางเมือง
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มากกว่าเมืองอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนที่เดินทางระยะไกลเหล่านี้  มีโอกาสแบกรับค่าใช้จ่ายจากการ
เดินทางระยะไกลมากกว่าเมืองอ่ืน 

ผลกระทบของโควิด วิถีชีวิตคนเมืองหลวงทุกกลุ่มมีสัดส่วนการเดินทางลดลงในทุกพื้นที่ และมี
วัตถุประสงค์การเดินทางเหมือนเดิม คือการออกไปกินอาหารนอกบ้าน หรือออกไปท างานบริการรับ-ส่งอาหาร 
หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อของออนไลน์ วิถีชีวิตคนเมืองหลักในภูมิภาคทุกกลุ่มค่อนข้างเหมือนเดิม คือสัดส่วน
การเดินทางในช่วงเกิดโควิดและระหว่างเกิดโควิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก วิถีชีวิตคน เมืองรอง/เมืองเล็ก
รอบเมืองหลวงและเมืองหลักทุกกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ มีการ
เดินทางลดลงและท าอาหารทานที่บ้านมากขึ้น สรุปได้ว่า การแพร่ระบาดของโควิดส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางที่ลดลง แต่วิถีชีวิตผู้คนยังคงมีวัตถุประสงค์การเดินทางเหมือนเดิม   

ผลกระทบของเทคโนโลยีขนส่ง เมืองหลวงมีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเรียก
บริการรถถึงร้อยละ 97 มีเพียงกลุ่มล ้าสมัยเคยใช้บริการ ร้อยละ 5.2 และกลุ่มมวลชนเคยใช้ร้อยละ 3.2 ส่วน
ใหญ่จะใช้ในการเดินทางไปท างาน ไปเรียน และซื้อของ ส่วนเมืองหลักในภูมิภาคมีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ไม่
เคยใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถเฉลี่ยถึงร้อยละ 88.03 โดยเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่นมีผู้เคยใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียกรถ ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 14.3 ตามล าดับ ในขณะที่เมืองหาดใหญ่ -สงขลามีผู้เคยใช้
บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพียง ร้อยละ 7.4 ทั้งนี้เมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่-สงขลามีกลุ่มล ้าสมัยที่เคย
ใช้บริการแต่เป็นส่วนน้อย ในขณะที่เมืองขอนแก่นมีกลุ่มมวลชนที่เคยใช้บริการเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วน
เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลักมีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการ
รถเช่นเดียวกับเมืองหลวง และเมืองหลักในภูมิภาค 

ผลการส ารวจในข้างต้นสะท้อนว่าเทคโนโลยีการขนส่งไม่มีผลกับพฤติกรรมการเดินทางในแต่ละพื้นที่
ของเมืองหลัก มีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีขนส่งในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่คือกลุ่มล ้าสมัยและคน
ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่เคยใช้แอปพลิเคชันเรียกรถ เนื่องจากค่าเดินทางในระยะสั้นถูกว่าระยะไกล และสะท้อนว่า
การเข้าถึงเทคโนโลยีการขนส่งยังคงจ ากัดในคนบางกลุ่มเท่านั้น การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถส่วนใหญ่
เพื่อไปซื้อของหรือไปท าธุระเป็นครั้งคราว สัดส่วนครัวเรือนที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมือง
ขอนแก่นและเมืองเชียงใหม่สูงกว่าเมืองหาดใหญ่และสงขลา 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง ปัจจัยด้านราคาค่าเดินทางและความเป็นย่านไม่มีผลต่อ
รูปแบบการเดินทางในเมืองหลวง ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและเวลามีผลต่อรูปแบบการเดินทางในเมืองหลัก
มากที่สุดในทุกเมือง โดยพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละย่าน ทั้งย่านอยู่
อาศัยในเมือง และไม่ได้อยู่ในเมือง 

ปัจจัยด้านเวลาและราคามีผลต่อรูปแบบการเดินทางในเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมือง
หลัก โดยพฤติกรรมการเดินทางในในเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลักมีความแตกต่างกันในแต่
ละย่าน ทั้งย่านอยู่อาศัยในเมือง และไม่ได้อยู่ในเมือง 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของเมืองทุกระดับพบว่า ปัจจัยด้านเวลามีผล
ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้คนมากที่สุด แต่ส าหรับเมืองหลัก ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือก
รูปแบบการเดินทางมีการค านึงถึงประสิทธิภาพมากกว่าราคา ในขณะที่เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและ
เมืองหลักให้ความส าคัญของราคมมากกว่าประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมจ าเป็นต้องค านึงถึงระยะเวลาในการขนส่งผู้ใช้บริการ ราคา และประสิทธิภาพการ
ให้บริการเป็นล าดับแรก   

ทัศนคติในการเดินทาง ทัศนคติในการเดินทางของผู้คนในเมืองหลวง ส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ โดยพิจารณาจากการมีระบบขนส่งมวลชนทางรางและราคาที่ถูก แต่ในอนาคตส่วนใหญ่เลื อกใช้รถ
ส่วนตัวมากที่สุด ทัศนคติในการเดินทางของผู้คนในเมืองหลักในภูมิภาคส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
โดยพิจารณาจากราคาที่ถูกมากกว่าการมีระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งก็เป็นเรื่องแน่นอนเพราะไม่ทางเลือก
ดังกล่าวในปัจจุบัน แต่ในอนาคตส่วนใหญ่เลือกใช้รถส่วนตัวมากที่สุด 

ในด้านทัศนคติในการเดินทางของผู้คนในเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลัก พบว่า 
เมืองเชียงใหม่ และเมืองขอนแก่นจะเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แต่เมืองหาดใหญ่ -สงขลา และมหานคร
กรุงเทพจะไม่เลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แต่ในอนาคตส่วนใหญ่เลือกใช้รถส่วนตัวมากที่สุด 

จากการส ารวจทัศนคติการเดินทางของคนเมืองทุกระดับพบว่า  ระบบขนส่งสาธารณะเป็นสิ่งส าคัญ 
และประชาชนมีความต้องการ “ระบบขนส่งมวลชน” ที่มี “ค่าโดยสารราคาถูก” อย่างไรก็ดี การพ่ึงพารถยนต์
ทั้งในเมืองหลักยังคงจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานในอนาคต 

ตารางข้างล่างสรุปข้อมูลส าคัญที่เปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนในเมืองแต่ละระดับ 
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ตารางที่ 54 สรุปข้อมูลด้านการเดนิทางของคนเมืองเปรียบเทียบระหว่างเมือง 
หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลัก เมืองหลวง เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ 

สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share)  

1. รูปแบบการ
เดินทาง 

แบ่งเป็นรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถ
โดยสารสาธารณะ 
การเดินทางไม่ใ่่ช้
เครื่องยนต์ 

สัดส่วนร้อยละ รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 60 

รถยนต์สูงสุด คิด
เป็นร้อยละ 48 

รถมอเตอร์ไซค์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 62 

การเดินทางไร้
เครื่องยนต์สูงสุด คิด
เป็นร้อยละ 44 

รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 44 

รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 49 

รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 65 

รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 31 

2. รูปแบบการ
เดินทางแบ่งตาม
พื้นที่ 

แบ่งพื้นที่เป็นย่าน
ศูนย์กลางเมือง ชาน
เมือง และชนบท 

สัดส่วนร้อยละ ศูนย์กลางเมืองใช้
รถยนต์ ชานเมือง
และชนบทใช้
รถจักรยานยนต ์

ใช้รถยนต์ในทุก
พื้นที่ 

ใช้รถจักรยานยนต์
ในทุกพื้นที่ 

ใช้รถจักรยานยนต์ใน
ทุกพื้นที่ และใช้รถ
สาธารณะในสัดส่วน
ที่น้อย 

- - - - 

3. การเดินทาง
ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ 

แบ่งเป็้นแอปพลิเค
ชันเรียกรถ รถ
โดยสารประจ าทาง 
รถรับส่งพนักงาน/
นักเรียน 
รถจักรยานยนต์
รับจ้าง รถแท็กซ่ี เรือ  

สัดส่วนร้อยละ รถรับส่งพนักงาน/
นักเรียนกับรถ
โดยสารประจ าสูง
ที่สุด 

รถสองแถวกับแอป
พลิเคชันเรียกรถ
สูงสุด 

รถโดยสารประจ า
ทางกับ
รถจักรยานยนต์
รับจ้างสูงที่สุด 

รถโดยสารประจ า
ทางกับ
รถจักรยานยนต์
รับจ้างสูงที่สุด 

ไม่มี รถรับส่งพนักงาน/
นักเรียนสูงที่สุด 

รถจักรยานยน
รับจ้างสูงที่สุด 

รถรับส่งพนักงาน/
นักเรียนสูงที่สุด 

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว     
1. การพึ่งพา
รถยนต์ (car 
dependency) 

เกณฑ์แบ่งสัดส่วน
ของการถือครอง
รถยนต์ จากเกณฑ์

เทียบจาก
กราฟตามชว่ง

ส่วนใหญ่อยู่ระดบั
ปานกลาง 

ส่วนใหญ่อยู่ระดบั
ต ่าและปานกลาง 

ส่วนใหญ่อยู่ระดบั
ต ่าและปานกลาง 

อยู่ระดับสูง - - - - 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลัก เมืองหลวง เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ 

ก าหนดการพึ่งพา
รถยนต์โดยการ
พึ่งพารถยนต์ต ่า 
สัดส่วนถือครองน้อย
กว่า 200 
 การพึ่งพารถยนต์
ปานกลาง สัดส่วน
ถือครอง 200–400 
 การพึ่งพารถยนต์สูง 
สัดส่วนถือครอง 400 
ขึ้นไป 

สัดส่วนการถือ
ครองรถยนต์ 

2. จ านวน
ยานพาหนะใน
ครัวเรือน 

แบ่งการมีรถเป็น ไม่
มี, มี 1 คัน, มี 2-3 
คัน, มี4-5 คัน และมี
มากกว่า 5 คันขึ้นไป 

สัดส่วนร้อยละ ส่่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
54 มีรถ 1 คัน คิด
เป็นร้อยละ 27 
และมีรถ 4-5 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 13 

ส่่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
52 มีรถ 1 คัน คิด
เป็นร้อยละ 35 
และมีรถ 4-5 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 8 

ส่่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
59 มีรถ 1 คัน คิด
เป็นร้อยละ 25 และ
มีรถ 4-5 คัน คิด
เป็นร้อยละ 12 

ส่วนใหญ่มีรถ 1 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 43 
รองลงมามีรถ 2-3 
คัน ร้อยละ 36 และ
มีรถมากกว่า 5 คัน
ขึ้นไป ร้อยละ 19 

ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
55 

ส่วนใหญ่มีรถ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
43 

ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
49 

ส่วนใหญ่มีรถ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
44 

3. จ านวนรถยนต์
และ
รถจักรยานยนต์ใน
ครัวเรือน 

แบ่่งสัดส่วนจ านวน
รถในครัวเรือน 

สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย
ละ 47 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
53 

ส่วนใหญ่่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย
ละ 47 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
57 

ส่วนใหญ่่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย
ละ 52 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
53 

ส่วนใหญ่่ ไม่มีรถยนต์ 
54 และมี
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
56 

ส่วนใหญ่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย
ละ 56 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
61 

ส่วนใหญ่ไม่มี
รถยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 85 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
47 

ส่วนใหญ่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย
ละ 75 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
43 

ส่วนใหญ่ไม่มี
รถยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 55 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
45 
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4. การเดินทาง
ด้วยรถยนต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

แบ่งสัดส่วนการใช้
รถยนต์ในการ
เดินทางและการ
เดินทางด้วยวิธอีืน ๆ 
และสัดส่วนการใช้
รถยนต์โดยแบ่งเป็น
น้อยกว่า 5 วัน 5 วัน 
และมากกวา่ 5 วัน 

สัดส่วนร้อยละ ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 28 โดยใช้
น้อยกว่า 5 วัน คิด
เป็นร้อยละ 49 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 47 โดยใช้
น้อยกว่า 5 วัน คิด
เป็นร้อยละ 68 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 28 โดยใช้
น้อยกว่า 5 วัน คิด
เป็นร้อยละ 40 

ใช้รถยนต์คิดเป็นร้อย
ละ 24 โดยใช้น้อย
กว่า 5 วัน คิดเป็น
ร้อยละ 56 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 33 โดยใช้
น้อยกว่า 5 วัน คิด
เป็นร้อยละ 41 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 2 โดยใช้
มากกว่า 5 วัน คิด
เป็นร้อยละ 44 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 14 โดยใช้
น้อยกว่า 5 วัน คิด
เป็นร้อยละ 71 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 34 โดยใช้
น้อยกว่า 5 วัน คิด
เป็นร้อยละ 64 

5. ประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน
ยานพาหนะ 
(vehicle 
utilization)  

แบ่งเป็น 2 ประเด็น 
คือ จ านวนคน
เดินทางในครัวเรือน
และประสิทธภิาพ
การใช้งานพาหนะ 
จากการหาสัดส่วน
จ านวนรถต่อจ านวน
คน  

สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่จะ
เดินทางคนเดียว 
หรือ 2-3 คน โดยมี
สัดส่วนเท่ากันคิด
เป็นร้อยละ 35 
และมีจ านวนรถ
มากกว่าคนเดินทาง
คิดเป็นร้อยละ 51 

ส่วนใหญ่จะ
เดินทาง 2-3 คน 
โดยมีสัดส่วน
เท่ากันคิดเป็นร้อย
ละ 41 และมี
จ านวนรถเท่ากับ
คนเดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 50 

ส่วนใหญ่จะเดินทาง 
2-3 คน โดยมี
สัดส่วนเท่ากันคิด
เป็นร้อยละ 46 และ
มีจ านวนรถมากกว่า
คนเดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 43 

ส่วนใหญ่จะเดินทาง
คนเดียว คิดเป็นร้อย
ละ 41 และมีจ านวน
รถเท่ากับคนเดินทาง
คิดเป็นร้อยละ 49 

ส่วนใหญ่จะ
เดินทางคนเดียว 
คิดเป็นร้อยละ 63 
และมีจ านวนรถ
น้อยกว่าคน
เดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 58 

ส่วนใหญ่จะ
เดินทางคนเดียว 
คิดเป็นร้อยละ 41 
และมีจ านวนรถ
เท่ากับคนเดินทาง
คิดเป็นร้อยละ 44 

ส่วนใหญ่จะ
เดินทาง 2-3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63 
และมีจ านวนรถ
เท่ากับคนเดินทาง
คิดเป็นร้อยละ 37 

ส่วนใหญ่จะไม่
เดินทาง คิดเป็น
ร้อยละ 52 และมี
จ านวนรถเท่ากับ
คนเดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 42 

6. คนเดินทางต่อผู้
มีใบขับขี่รถ
ส่วนตัว 

แบ่งเป็็น 2 ประเด็น 
คนเดินทางต่อผู้มี
ใบขับขี่รถยนต์ และ
คนเดินทางต่อผู้มี
ใบขับขี่
รถจักรยานยนต์ 
เปรียบเทียบกัน 3 
เมือง 

สัดส่วนร้อยละ คนเดินทางน้อย
กว่าผู้มีใบขบัขี่
รถยนต์และรถจกั
รายนยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 36 และ 
38 ตามล าดับ 

คนเดินทางเท่ากับผู้
มีใบขับขี่รถยนต์
และรถ
จักรยายนยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 42 
และ 45 ตามล าดบั 

คนเดินทางน้อยกว่า
ผู้มีใบขับขี่รถยนต์
และรถจัก
รายนยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 42 และ 51 
ตามล าดับ 

คนเดินทางเท่ากับผู้มี
ใบขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยายนยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 53 และ 
66 ตามล าดับ 

คนเดินทางน้อย
กว่าผู้มีใบขบัขี่
รถยนต์และรถ
จักรยายนยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 53 
และ 56.9 
ตามล าดับ 

คนเดินทางเท่ากับ
ผู้มีใบขับขี่รถยนต์
คิดเป็นร้อยละ 50 
และคนเดินทาง
มากกว่าผู้มีใบขับขี่
รถจักรยายนยนต ์
คิดเป็นร้อยละ 
47.1 

คนเดินทาง
มากกว่าผู้มีใบขับขี่
รถยนต์และรถ
จักรยายนยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 69.5 
และ 72.2 
ตามล าดับ 

คนเดินทางน้อย
กว่าผู้มีใบขบัขี่
รถยนต์และรถ
จักรยายนยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 48.8 
และ 52.5 
ตามล าดับ 
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7. การเดินทาง
ด้วย
รถจักรยานยนต์
ของเด็กต ่ากวา่ 12 
และเยาวชนอายุ 
18 ป ี

แบ่งเป็นการมีเด็กต ่า
กว่า 12 เป็น
ผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ และ
เยาวชนอาย ุ18 เป็น
ผู้ขี่รถจักรยานยนต ์

สัดส่วนร้อยละ มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 27 
และมีเยาวชนอายุ 
18 เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 10 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 24 
และมีเยาวชนอายุ 
18 เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 13 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 33 และ
มีเยาวชนอาย ุ18 
เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 13 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 เป็น
ผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 37 และ
มีเยาวชนอาย ุ18 
เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์ด้วย
ตนเอง คิดเป็นร้อย
ละ 6 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 62 
และมีเยาวชนอายุ 
18 เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเองและมี
คนเดินทางด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 7 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 36 
และมีเยาวชนอายุ 
18 เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเองและมี
คนเดินทางด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 7 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 50 
และมีเยาวชนอายุ 
18 เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิด
เป็นร้อยละ 35 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 52 
และมีเยาวชนอายุ 
18 เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิด
เป็นร้อยละ 7 

8. ครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต ์

แบ่งเป็นมีกับไม่มี สัดส่วนร้อยละ มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 54 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 51 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 44 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 30 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 59 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 41 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 49 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 24 

9. การเดินทาง
แบ่งตามวัย 

เทียบวิธกีารด้านทาง
แบ่งตามวัย โดยเป็น
วัยผู้สูงอายุ วยั
ท างาน และวัยเด็ก 

สัดส่วนร้อยละ วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
มากสุดคิดเป็นร้อย
ละ 80.4 วัยท างาน 
เดินทางด้วย
รถยนต์มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 
72.4 และวัยเด็ก 
เดินทางด้วย

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
มากสุดคิดเป็นร้อย
ละ 36.3 วัยท างาน 
เดินทางด้วย
รถยนต์มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 
51.5 และวัยเด็ก 
เดินทางด้วย

วัยผู้สูงอายุ เดินทาง
ด้วย
รถจักรยานยนต์
มากสุดคิดเป็นร้อย
ละ 40 วยัท างาน 
เดินทางด้วยรถยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 62.1 และ
วัยเด็ก เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์

วัยผู้สูงอายุ เดินทาง
แบบไร้เครื่องยนต์
มากที่สุดร้อยละ 
67.5 เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ คิด
เปน็ร้อยละ 16.9 วยั
ท างาน เดินทางด้วย
รถยนต์มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 33.0 
และวัยเด็ก เดินทาง

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางแบบไร้
เครื่องยนต์มาก
ที่สุดร้อยละ 63.6 
วัยท างาน เดินทาง
ด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 46 และไม่

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางแบบไร้
เครื่องยนต์มาก
ที่สุดร้อยละ 60 
วัยท างาน เดินทาง
ด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 55.6 และ

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุดร้อยละ 
58.3 วัยท างาน 
เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 66.2 และ

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางแบบไร้
เครื่องยนต์มาก
ที่สุดร้อยละ 66.7 
วัยท างาน เดินทาง
ด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 32.6 และ
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รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 57.1 

รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 77.8 

และรถโดยสาร
สาธารณะมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 41.2 

ด้วยรถจกัรยานยนต์ 
รถโดยสารสาธารณะ 
และไร้เครื่องยนต์ใน
สัดส่วนเท่ากัน คิด
เป็นร้อยละ 33.3 

มีกลุ่มตัวอยา่งวัย
เด็ก 

ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
วัยเด็ก 

ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
วัยเด็ก 

ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
วัยเด็ก 

10. วัตถุประสงค์
การเดินทาง 

แบ่งสััดส่วนของ
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเทียบแต่ละ
เมือง 

สัดส่วนร้อยละ เดินทางไปท างาน
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 41.3 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 42.5 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 44.8 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 55.7 

เดินทางไปท างาน
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 39.6 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 45.9 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 58 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 77.6 

ทิศทางการเดินทาง     
1. การเดินทาง
จากบา้นไปท างาน 
(home based 
work trip)  

แบ่งพื้นที่เป็นย่าน
ศูนย์กลางเมือง ย่าน
ชานเมืองและย่าน
ชนบท แสดง
แผนภาพสัดส่วนการ
เดินทางจากบ้านไปที่
ท างาน  

สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่จะเป็น
การเดินทางจาก
บ้านที่อยู่ศูนย์กลาง
เมืองไปที่ท างานที่
อยู่ศูนย์กลางเมือง
เช่นกัน คิดเป็นร้อย
ละ 35.62 

ส่วนใหญ่จะเป็น
การเดินทางจาก
บ้านที่อยู่ศูนย์กลาง
เมืองไปที่ท างานที่
อยู่ศูนย์กลางเมือง
เช่นกัน คิดเป็นร้อย
ละ 40.92 

ส่วนใหญ่จะเป็นการ
เดินทางจากบ้านที่
อยู่ศูนย์กลางเมือง
ไปที่ท างานที่อยู่
ศูนย์กลางเมือง
เช่นกัน คิดเป็นร้อย
ละ 51.69 

ส่วนใหญ่จะเป็นการ
เดินทางจากบ้านทีอ่ยู่
ศูนย์กลางเมืองไปที่
ท างานที่อยู่
ศูนย์กลางเมือง
เช่นกัน คิดเป็นร้อย
ละ 17.67  

- - - - 

2. จุดหมายการ
เดินทาง 

แบ่่งพื้นที่เป็นย่าน
ศูนย์กลางเมือง ย่าน
ชานเมืองและย่าน
ชนบท แสดงเป็น
แผนภาพซ้อนกับ
ย่านที่เป็นจุดหมาย

สัดส่วนร้อยละ ย่านที่เป็นจุดหมาย
ส าหรับการเดินทาง
ในระดับมากที่สุด
จะอยู่ในพื้นทีย่่าน
ศูนย์กลางเมือง 

ย่านที่เป็นจุดหมาย
ส าหรับการเดินทาง
ในระดับมากที่สุด
จะอยู่ในพื้นทีย่่าน
ศูนย์กลางเมือง 

ย่านที่เป็นจุดหมาย
ส าหรับการเดินทาง
ในระดับมากที่สุด
จะอยู่ในพื้นทีย่่าน
ศูนย์กลางเมือง 

ย่านที่เป็นจุดหมาย
ส าหรับการเดินทาง
ในระดับมากที่สุดจะ
อยู่ในพื้นที่ยา่น
ศูนย์กลางเมือง 

- - - - 



 

193 

หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลัก เมืองหลวง เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 
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การเดินทางตาม
สัดส่วน 

ความเหลื่อมล ้าในการเดินทาง     
1.ค่าเดินทางเฉลี่ย
ต่อรายได้
ครัวเรือน 

แบ่งสัดส่นเป็นน้อย
กว่า 10 %, 10-
20%, 20-30% และ
มากกว่า 30% 

สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 
10% คิดเป็นร้อย
ละ 84  

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 
10% คิดเป็นร้อย
ละ 85  

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 
10% คิดเป็นร้อย
ละ 85  

ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วน
น้อยกว่า 10% คิด
เป็นร้อยละ 82 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 
10% คิดเป็นร้อย
ละ 75 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 
10% คิดเป็นร้อย
ละ 75 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 
10% คิดเป็นร้อย
ละ 72 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 
10% คิดเป็นร้อย
ละ 91 

2. ภาระค่า
เดินทางแยกตาม
กลุ่มรายได้ 

พิจารณาแต่ละเมือง
โดยแบ่งเป็นรายได้
สูง รายได้ปานกลาง 
และรายได้ต ่า 

สัดส่วนร้อยละ ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 10 

ในทกุรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 

3. ค่าเดินทาง
เฉลี่ยแบ่งตาม
พื้นที่ 

ใช้กราฟ box plot 
เพื่อดูการเกาะกลุ่ม
ของข้อมูล 

ดูการเกาะ
กลุ่มของข้อมูล 

ค่าเดินทางในพื้นที่
เมืองหนาแน่นสูงมี
การกระจายของ
ค่าเฉลี่ยค่าเดินทาง
มากที่สุด และสว่น
ใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูง 

ค่าเดินทางในพื้นที่
เมืองหนาแน่นปาน
กลางมีการกระจาย
ของค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางมากที่สุด 
และส่วนใหญ่มี
ค่าใช้จ่ายสูง 

ค่าเดินทางในพื้นที่
ขอบเมืองและ
ศูนย์กลางชนบทมี
การกระจายของ
ค่าเฉลี่ยค่าเดินทาง
มากที่สุด และสว่น
ใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูง 

ค่าเดินทางทุกพื้นที่มี
ค่าเฉลี่ยในการ
เดินทางใกล้เคียงกัน 
โดยเฉพาะศูนย์กลาง
เมืองที่การกรัจายตัว
ของค่าเดินทางมาก
ที่สุด 

- - - - 

4. ค่าเดินทางรวม
เฉลี่ยต่อเดือนแบ่ง
ตามบุคลักษณ ์

ใช้กราฟ box plot 
เพื่อดูการเกาะกลุ่ม
ของข้อมูล 

ดูการเกาะ
กลุ่มของข้อมูล 

ค่าเดินทางของกลุ่ม
ล ้าสมัยมีกค่าเฉลีย่
ค่าเดินทางมาก
ที่สุด  

ค่าเดินทางของกลุ่ม
มวลชนมีกค่าเฉลี่ย
ค่าเดินทางมาก
ที่สุด  

ค่าเดินทางของกลุ่ม
ล ้าสมัยมีกค่าเฉลีย่
ค่าเดินทางมากที่สุด  

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียงกัน 
และกลุ่มมวลชนมี

ค่าเดินทางของ
กลุ่มล ้าสมัยมีก
ค่าเฉลี่ยค่าเดินทาง
มากที่สุด 

ค่าเดินทางของ
กลุ่มล ้าสมัยมีก
ค่าเฉลี่ยค่าเดินทาง
มากที่สุด 

ค่าเดินทางของ
กลุ่มล ้าสมัยมีก
ค่าเฉลี่ยค่าเดินทาง
มากที่สุด 

ค่าเดินทางของ
กลุ่มล ้าสมัยมีก
ค่าเฉลี่ยค่าเดินทาง
มากที่สุด 
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การกระจายตวัของ
ค่าเดินทางมากที่สุด 

ผลกระทบของโควิด     
1.การ
เปลี่ยนแปลงการ
เดินทางแบ่งตาม
พื้นที่ 

แบ่งเป็นมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
เหมือนเดิม หรือ
ลดลง 

สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการเดินทาง
ที่เหมือนเดิมคือไม่
เปลี่ยนแปลงในทุก
พื้นที่ 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการเดินทาง
ที่เหมือนเดิมคือไม่
เปลี่ยนแปลงในทุก
พื้นที่ 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการเดินทาง
ที่เหมือนเดิมคือไม่
เปลี่ยนแปลงในทุก
พื้นที่ 

ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วน
การเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมี
การเดินทางลดลงใน
ทุกพื้นที ่

- - - - 

2.การ
เปลี่ยนแปลงการ
เดินทางแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ 

แบ่งเป็นมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
เหมือนเดิม หรือ
ลดลง 

สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเหมือนเดิม 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเหมือนเดิม 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเหมือนเดิม 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเหมือนเดิม 
โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อไป
กินอาหารนอกบา้น
มากที่สุด รองลงมา
คือไปส่งอาหาร และ
การซ้ือของออนไลน ์

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทาง
เหมือนเดิม และ
จะมีการท าอาหาร
กินเองในบ้าน
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 27.1 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทาง
เหมือนเดิม และ
จะมีการท าอาหาร
กินเองในบ้าน
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 45 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทาง
เหมือนเดิม และ
จะมีการท าอาหาร
กินเองในบ้าน
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 46.9 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทาง
เหมือนเดิม และ
จะมีการท าอาหาร
กินเองในบ้าน
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 48.1 

3.การ
เปลี่ยนแปลงการ
เดินทางแบ่งตามบุ
คลักษณ ์

แบ่งเป็นมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
เหมือนเดิม หรือ
ลดลง 

สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการเดินทาง
ที่เหมือนเดิมคือไม่
เปลี่ยนแปลงในทุก
กลุ่ม 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการเดินทาง
ที่เหมือนเดิมคือไม่
เปลี่ยนแปลงในทุก
กลุ่ม 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการเดินทาง
ที่เหมือนเดิมคือไม่
เปลี่ยนแปลงในทุก
กลุ่ม 

ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วน
การเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมี
การเดินทางลดลงใน
ทุกกลุ่ม 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการ
เดินทางที่
เหมือนเดิมคือไม่
เปลี่ยนแปลงในทุก
กลุ่ม 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการ
เดินทางที่
เหมือนเดิมคือไม่
เปลี่ยนแปลงในทุก
กลุ่ม แต่กลุ่มล ้า

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการ
เดินทางที่
เหมือนเดิมคือไม่
เปลี่ยนแปลงในทุก
กลุ่ม 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการ
เดินทางที่ลดลง 
โดยเฉพาะกลุ่มล ้า
สมัยคิดเป็นร้อย
ละ 91.7 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลัก เมืองหลวง เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ 

สมัยจะลดการ
เดินทางลงคิดเป็น
ร้อยละ 50 

ผลกระทบของเทคโนโลยีขนส่ง     
1.การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ     
เคย 

 
สัดส่วนร้อยละ 14.20% 14.30% 7.40% 3.00% 15% 0% 0% 0% 

ไม่เคย 
 

สัดส่วนร้อยละ 85.80% 85.70% 92.60% 97.00% 85% 100% 100% 100% 

2.การใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียก
รถแบ่งตามพื้นที ่

แบ่งเป็นมีการ
เปลี่ยนแปลงเคยใช้
หรือไม่เคยใช้ 

สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ 

ส่วนใหญ่จะไม่เคยใช้
บริการ 

- - - - 

3.การใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียก
รถแบ่งตามบุ
คลักษณ ์

แบ่งเป็นมีการ
เปลี่ยนแปลงเคยใช้
หรือไม่เคยใช้ 

สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และกลุ่ม
ล ้าสมัยจะเคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถมากกว่า
กลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และกลุ่ม
มวลชนจะเคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถมากกว่า
กลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และกลุ่ม
ล ้าสมัยจะเคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถมากกว่า
กลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคยใช้
บริการ และกลุ่มล ้า
สมัยจะเคยใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียกรถ
มากกว่ากลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ 

ทุกกลุ่มไม่เคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถ 

ทุกกลุ่มไม่เคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถ 

ทุกกลุ่มไม่เคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถ 

4.วัตถุประสงค์
การใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกรถ
แบ่งตามพื้นที ่

แบ่่งตาม
วัตถุประสงค์การใช้
บริการแอปพลิเคชัน
ในแต่ละพื้นที่ 

สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่จะใช้ใน
การเดินทางไป
ท างาน/เรียน 

ส่วนใหญ่จะใช้ใน
การเดินทางไป
ท างาน/เรียน และ
ซ้ือของด้วย 

ส่วนใหญ่จะใช้ใน
การเดินทางไป
ท างาน/เรียน 

ส่วนใหญ่จะใช้ในการ
เดินทางไปท างาน/
เรียน และซ้ือของ
ด้วย 

- - - - 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดนิทางกับทีต่ั้งและบุคลักษณ ์

1. พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภมูิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่      
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลัก เมืองหลวง เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ 

การทดสอบ
สมมติฐานย่อยที ่
1 ที่ตั้งหรือ
ลักษณะกายภาพ
ของพื้นที่อยู่อาศัย
ที่ต่างกันของคน
เมืองเชียงใหม่ มี
ผลต่อราคาค่า
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกัน  

เปรียบเทียบควาาม
สัมพันธ์ระหว่างที่ตั้ง
กับค่าเดินทางเฉลี่ย 

ANOVA 

พื้นที่อยู่อาศัยของ
คนเมืองเชียงใหม่
อย่างน้อย 2 กลุ่มที่
มีค่าเดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

พื้นที่อยู่อาศัยของ
คนเมืองขอนแก่นมี
ค่าเดินทางเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

พื้นที่อยู่อาศัยของ
คนเมืองหาดใหญ่-
สงขลาอย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีค่าเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

พื้นที่อยู่อาศัยของคน
เมืองกรุงเทพมีค่า
เดินทางเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

- - - - 

การทดสอบ
สมมติฐานย่อยที ่
2 ที่ตั้งหรือ
ลักษณะกายภาพ
ของพื้นที่อยู่อาศัย
ที่ต่างกันของคน
เมืองเชียงใหม่ มี
ผลต่อระยะเวลา
การเดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกัน  

เปรียบเทียบควาาม
สัมพันธ์ระหว่างที่ตั้ง
กับเวลาเดินทาง
เฉลี่ย 

ANOVA 

พื้นที่อยู่อาศัยของ
คนเมืองเชียงใหม่
อย่างน้อย 2 กลุ่มที่
มีระยะเวลาในการ
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

พื้นที่อยู่อาศัยของ
คนเมืองขอนแก่นมี
เวลาในการเดินทาง
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ  

พื้นที่อยู่อาศัยของ
คนเมืองหาดใหญ่-
สงขลามีระยะเวลา
เดินทางเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ  

พื้นที่อยู่อาศัยของคน
เมืองกรุงเทพมี
ระยะเวลาเดินทาง
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

- - - - 

2. พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภมูิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบคุลักษณ์      
การทดสอบ
สมมติฐานย่อยที ่

เปรียบเทียบควาาม
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

ANOVA กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคนเมือง

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลัก เมืองหลวง เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ 

3 กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณท์ี่ต่างกัน
ของคนเมือง
เชียงใหม่ มีผลต่อ
ราคาค่าเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกัน  

คนหรือบุคลักษณก์ับ
ค่าเดินทางเฉลี่ย 

เมืองเชียงใหม่อย่าง
น้อย 2 กลุ่มที่มีค่า
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

เมืองขอนแก่นอย่าง
น้อย 2 กลุ่มที่มีค่า
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

เมืองหาดใหญ่-
สงขลาอย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีค่าเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

กรุงเทพอย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีค่าเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

เมืองรองเชียงใหม่
อย่างน้อย 2 กลุ่ม
ที่มีค่าเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

เมืองรองขอนแก่น
มีค่าเดินทางเฉลี่ย
ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

เมืองรองหาดใหญ่-
สงขลาอย่างน้อย 
2 กลุ่มที่มีค่า
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

เมืองรองกรุงเทพมี
ค่าเดินทางเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

การทดสอบ
สมมติฐานย่อยที ่
4 กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณท์ี่ต่างกัน
ของคนเมือง
เชียงใหม่มีผลต่อ
ระยะเวลาการ
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกัน  

เปรียบเทียบควาาม
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
คนหรือบุคลักษณก์ับ
เวลาเดินทางเฉลี่ย 

ANOVA กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองเชียงใหม่อย่าง
น้อย 2 กลุ่มที่มี
ระยะเวลาในการ
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองขอนแก่นมี
ระยะเวลาในการ
เดินทางเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองหาดใหญ่-
สงขลาอย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีระยะเวลา
ในการเดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคนเมือง
กรุงเทพอย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีระยะเวลาใน
การเดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองรองเชียงใหม่
อย่างน้อย 2 กลุ่ม
ที่มีระยะเวลาใน
การเดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองรองขอนแก่น
อย่างน้อย 2 กลุ่ม
ที่มีระยะเวลาใน
การเดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองรองหาดใหญ่-
สงขลาอย่างน้อย 
2 กลุ่มที่มี
ระยะเวลาในการ
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองรองกรุงเทพมี
ระยะเวลาในการ
เดินทางเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมภิาค 

1. ปัจจัยในการ
เลือกรูปแบบการ
เดินทาง 

แบ่งเป็นปัจจัยดา้น
ราคา ปัจจยัด้าน
เวลา ปัจจัยด้าน
ขนาด ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพ ปจัจยั
ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยดา้นคุณค่า 

สัดส่วนร้อยละ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกวิธกีาร
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา รองลงมา
เป็นราคา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกวิธกีาร
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา รองลงมา
เป็นประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกวิธกีารเดินทาง
คือ ปัจจยัด้านเวลา 
รองลงมาเป็นราคา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกวิธกีารเดินทาง
คือ ปัจจยัด้านเวลา 
รองลงมาเป็น
ประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็นราคา 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็นราคา 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็นราคา 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็น
ประสิทธิภาพ 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลัก เมืองหลวง เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ 

2. ปัจจัยที่มีต่อ
พฤติกรรมการ
เดินทาง 

พิจารณาแต่ละเมือง
แบ่งตาม2. กลุ่มพื้นที่
อยู่อาศัย กลุ่มคน
หรือบุคลักษณ ์ราคา
ค่าเดินทาง และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางซ่ึงเป็นตัว
แปรอิสระ มีผลต่อ
วิธีการเดินทางที่
ก าหนดให้เป็นตัว
แปรตามมี 3 วิธ ีคือ 
รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และ
รถโดยสารสาธารณะ 
อย่างมีนัยส าคัญ 

Multinomial 
Logistic 

Regression 

1. ราคาค่าเดินทาง 
2. กลุ่มพื้นที่อยู่
อาศัย 

1. ราคาค่าเดินทาง 
2. กลุ่มพื้นที่อยู่
อาศัย 3. ลกัษณะบุ
คลักษณ ์

1. ราคาค่าเดินทาง 
2. เวลาเดินทาง 3. 
กลุ่มพื้นที่อยูอ่าศัย 

1. ราคาค่าเดินทาง 
2. กลุ่มพื้นที่อยูอ่าศัย 
3. ลักษณะบุคลักษณ ์

ไม่มี ไม่มี 1.ลักษณะบุ
คลักษณ ์

ไม่มี 

ทัศนคติในการเดินทาง     
1. การตัดสินใจใช้
ระบบขนส่ง
สาธารณะใน
อนาคต 

เปรียบเทียบ 3 เมือง สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะเลือกใช้
ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะเลือกใช้
ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะเลือก
ไม่ใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะเลือก
ไม่ใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

2. การตัดสินใจใช้
ระบบขนส่ง

เปรียบเทียบ 3 เมือง สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่เลือกใช้ 
โดยพิจารณาจาก
ราคาที่ถูกและการ

ส่วนใหญ่เลือกใช้ 
โดยพิจารณาจาก
ราคาที่ถูกและการ

ส่วนใหญ่เลือกใช้ 
โดยพิจารณาจาก
ราคาที่ถูกและการมี

ส่วนใหญ่เลือกใช้ 
โดยพิจารณาจากการ
มีระบบขนส่งมวลชน

ส่วนใหญ่เลือกไม่
ใช้ แต่หากเลือกใช้
จะพิจารณาจาก

ส่วนใหญ่เลือกใช้ 
โดยพิจารณาจาก
การมีบริการรับส่ง

ส่วนใหญ่เลือกใช้ 
โดยพิจารณาจาก
การมีระบบขนส่ง

ส่วนใหญ่เลือกใช้ 
โดยพิจารณาจาก
การมีราคาที่ถูก 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลัก เมืองหลวง เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ-่
สงขลา 

มหานครกรุงเทพ 

สาธารณะหากมี
การพัฒนา 

มีระบบขนส่ง
มวลชนทางราง 

มีระบบขนส่ง
มวลชนทางราง 

ระบบขนส่งมวลชน
ทางราง 

ทางราง และมีราคาที่
ถูก 

การมีราคาที่ถูก
และการมีระบบ
ขนส่งมวลชนทาง
ราง 

แบบประตูสู่ประตู 
(รับส่งจากบ้านถึง
ที่หมาย) และการ
มีระบบขนส่ง
มวลชนทางราง 

มวลชนทางราง 
และมีราคาที่ถูก 

3. รูปแบบการ
เดินทางในอีก 5 ปี
ข้างหน้าในแต่ละ
เมืองหลักภูมิภาค  

เปรียบเทียบ 3 เมือง สัดส่วนร้อยละ ส่วนใหญ่เลือกใช้รถ
ส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้รถ
ส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้รถ
ส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้รถ
ส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมาก
ที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมาก
ที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมาก
ที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมาก
ที่สุด 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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2) การเปรียบเทียบระหว่างชั้นภูมิ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ต่อมาเป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางที่อาจสัมพันธ์กับรูปแบบของ
พ้ืนที่ โดยแบ่งตามระดับความหนาแน่นของจ านวนประชากร 10 ระดับ ได้แก่ 1) พ้ืนที่ชนบทหนาแน่นต ่ามาก 
2) พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่า 3) พื้นที่ศูนย์กลางชนบท 4) พื้นที่ขอบเมือง 5) พื้นที่ชานเมือง 6) พื้นที่เมือง
หนาแน่นปานกลาง 7) พ้ืนที่เมืองหนาแน่นสูง 8) พ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง 9) พ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูง และ 
10) พื้นที่ศูนย์กลางมหานคร ประเด็นการวิเคราะห์ มี 8 ด้าน ได้แก่ 1) สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode 
share) 2) การเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือการพึ่งพารถยนต์ 3) ทิศทางการเดินทาง 4) ความเหลื่อมล ้าในการ
เดินทาง 5) ผลกระทบของโควิด 6) ผลกระทบของเทคโนโลยีขนส่ง 7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง 
และ 8) ทัศนคติในการเดินทาง  โดยมีผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง มีการใช้รถจักรยานยนต์ในทุกชั้นภูมิ แต่ในเมืองมหานครนิยมเดินทาง
แบบไร้ยานยนต์มากในย่านพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูงและพ้ืนที่ศูนย์กลางมหานคร (ชั้นภูมิที่ 9 และ 10) 
ในขณะที่พื้นที่ศูนย์กลางชนบทและพื้นที่ขอบเมือง (ชั้นภูมิที่ 4 และ 5) มีการใช้รถยนต์ในสัดส่วนมากที่สุด 
ทั้งนี้ รูปแบบการเดินทางอาศัยรถโดยสารประจ าทางสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ชานเมือง และย่าน
ศูนย์กลางเมือง ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีความนิยมมากที่สุดในทุก
พ้ืนที่ แต่พ้ืนที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูงการส่งเสริมการเดินทางที่ไร้เครื่องยนต์ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

การพึ่งพารถยนต์ เมืองทุกชั้นภูมิมีรถยนต์ประมาณ 2-3 คันในระดับเกินกว่าร้อยละ 50 ทุกชั้นภูมิแต่
เมืองในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูงและพื้นที่ศูนย์กลางมหานคร (ชั้นภูมิที่ 9 และ 10) ส่วนใหญ่มีการถือ
ครองรถยนต์จ านวนเพียงแค่ 1 คัน และทุกครัวเรือนที่ถือครองรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์น้อยกว่า 5 วันต่อ
สัปดาห์ในทุกพื้นที่ แต่จ านวนผู้ร่วมเดินทางในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูงและพื้นที่ศูนย์กลางมหานคร
ส่วนใหญ่เดินทางเพียงคนเดียว ซึ่งต่างจากเมืองในพ้ืนที่อ่ืน ส าหรับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเมืองแต่ละพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีเป็นผู้ขับขี่ด้วยตนเองและมีผู้โดยสารเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีในทุกพื้นที่ โดยมี
จ านวนมากที่สุดในย่านพื้นที่ขอบเมือง 

ทิศทางการเดินทาง วิถีชีวิตผู้คนในเมืองมีการเดินทางจากบ้านไปที่ท างาน หรือไปซื้อของโดยมี
ทิศทางความเชื่อมโยงของการเดินทางจากที่พักอาศัยไปท างานในพื้นที่ละแวกบ้าน โดยมีสัดส่วนของทิศ
ทางการเดินทางจากย่านที่อยู่ในย่านศูนย์กลางเมืองไปท างานในย่านศูนย์กลางเมืองเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ
การเดินทางจากย่านชานเมืองเข้ามาท างานในย่านศูนย์กลางเมือง และมีบางส่วนเดินทางข้ามพ้ืนที่กริดในระยะ
ทางไกล เช่น เดินทางจากชานเมืองหรือชนบทเข้ามาท างานในย่านศูนย์กลางเมือง 

 ความเหลื่อมล ้าในการเดินทาง ค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อย
ละ 10 ในพ้ืนที่เมืองทุกชั้นภูมิ แต่กลุ่มคนมีรายได้น้อยในย่านชนบทและย่านชานเมืองจะมีรายจ่ายในสัดส่วนที่
สูงกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้มาก ในขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้ระดับปานกลางในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูงจะ
มีค่าเดินทางเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อย 
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ผลกระทบของโควิด ผลกระทบช่วงการแพร่ระบาดของโควิดมีผลต่อการเดินทางในเมืองทุกชั้นภูมิแต่
ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์การเดินทางเหมือนเดิม คือการเดินทางเพื่อไปซื้ออาหาร แต่มีการท าอาหารกินเอง
ในบ้านเพิ่มขึ้น และเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านลดลง 

ผลกระทบของเทคโนโลยีขนส่ง วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียกรถ ส่วนผู้ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในทุกพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มล ้าสมัย ยกเว้นใน
พ้ืนที่พ้ืนที่ชานเมืองและพ้ืนที่ศูนย์กลางมหานคร กลุ่มผู้เคยใช้บริการแอปพลิเคชันจะเป็นกลุ่มมวลชน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง ราคาเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดส าหรับการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
การเดินทางในพื้นที่เมืองทุกชั้นภูมิรองลงมาเป็นปัจจัยด้านเวลาและประสิทธิภาพ แต่ในพื้นที่ชนบท พื้นที่
ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูง และพื้นที่ศูนย์กลางมหานคร ผู้คนจะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคามากกว่า
ประสิทธิภาพ 

ทัศนคติในการเดินทาง วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองทุกพ้ืนที่ส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะในทุก
พื้นที่ยกเว้นในพื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่ามาก ผู้คนจะไม่นิยมใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และพื้นที่ ศูนย์กลางเมือง
หนาแน่นสูงผู้คนยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ในขณะที่ผู้คนในเมืองทุกชั้นภูมิยังคงมี
ทัศนคติเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด จึงมีโอกาสที่รถยนต์จะยังคงเป็นยานพาหนะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนเมือง
ต่อไปอีกนานในอนาคต 

ตารางด้านล่างสรุปข้อมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางในแต่ละชั้นภูมิของเมือง 
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ตารางที่ 55 สรุปข้อมูลด้านการเดนิทางของคนเมืองเปรียบเทียบระหว่างช้ันภูมิ 
หัวข้อวิเคราะห ์ ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share)  

1. รูปแบบการ
เดินทาง 

รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 46.9 

รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 41.4 

รถยนต์สูงสุด คิด
เป็นร้อยละ 40.8 

รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
สูงสุดเท่ากัน คิด
เป็นร้อยละ 40 

รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 31 

รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 39.5 

รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 46.9 

รถจักรยานยนต์
สูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 45.1 

การเดินทางไร้ครื่
องยนต์สูงสุด คิด
เป็นร้อยละ 38.2 

การเดินทางไร้ครื่
องยนต์สูงสุด คิด
เป็นร้อยละ 54.7 

2. รูปแบบการ
เดินทางแบ่งตาม
พื้นที่ 

- - - - - - - - - - 

3. การเดินทาง
ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ไม่มี รถโดยสารประจ า
ทางสูงที่สุด 

รถโดยสารประจ า
ทางสูงที่สุด 

รถโดยสารประจ า
ทางสูงที่สุด 

รถโดยสารประจ า
ทางสูงที่สุด 

รถรับส่งพนักงาน/
นักเรียนสูงที่สุด 

รถโดยสารประจ า
ทางสูงที่สุด 

รถโดยสารประจ า
ทางสูงที่สุด 

รถโดยสารประจ า
ทางสูงที่สุด 

รถจักรยานยนต์
รับจ้างสูงที่สุด 

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว 

1. การพึ่งพา
รถยนต์ (car 
dependency) 

- - - - - - - - - - 

2. จ านวน
ยานพาหนะใน
ครัวเรือน 

ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
53.5 

ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
56.4 

ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
59.7 

ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
57 

ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
53.9 

ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
52.3 

ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
55.6 

ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
42.2 

ส่วนใหญ่มีรถ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
39.2 

ส่วนใหญ่มีรถ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
43.6 

3. จ านวนรถยนต์
และ

ส่วนใหญ่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย

ส่วนใหญ่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย

ส่วนใหญ่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย

ส่วนใหญ่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย

ส่วนใหญ่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย

ส่วนใหญ่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย

ส่วนใหญ่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย

ส่วนใหญ่มีรถยนต์ 
1 คัน คิดเป็นร้อย

ส่วนใหญ่ไม่มี
รถยนต์ คิดเป็น

ส่วนใหญ่ไม่มี
รถยนต์ คิดเป็น
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รถจักรยานยนต์ใน
ครัวเรือน 

ละ 60.2 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
53.1 

ละ 52.7 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
53.8 

ละ 59.4 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
55.6 

ละ 56.7 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
51.6 

ละ 47.8 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
50.9 

ละ 45 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
53 

ละ 49.1 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
56.5 

ละ 44.7 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
55.2 

ร้อยละ 52 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
61.3 

ร้อยละ 72.2 และ
รถจักรยานยนต์ 1 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
54.4 

4. การเดินทาง
ด้วยรถยนต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 37.3 โดย
ใช้น้อยกวา่ 5 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 
47.7 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 37.2 โดย
ใช้มากกวา่ 5 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 
38.6 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 50.7 โดย
ใช้น้อยกวา่ 5 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 
61.1 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 40.4 โดย
ใช้น้อยกวา่ 5 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 
48.6 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 42.2 โดย
ใช้น้อยกวา่ 5 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 
59.4 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 35.7 โดย
ใช้น้อยกวา่ 5 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 
59.2 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 33.4 โดย
ใช้น้อยกวา่ 5 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 
62.8 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 27 โดยใช้
น้อยกว่า 5 วัน คิด
เป็นร้อยละ 61.7 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 22.2 โดย
ใช้น้อยกวา่ 5 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 
61.1 

ใช้รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 12 โดยใช้
น้อยกว่า 5 วัน คิด
เป็นร้อยละ 54.5 

5. ประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน
ยานพาหนะ 
(vehicle 
utilization)  

ส่วนใหญ่ครัวเรือน
จะมีเดินทาง 2-3 
คน คิดเป็นร้อยละ 
46.6 และมี
จ านวนรถมากกว่า
คนเดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 47.7 

ส่วนใหญ่ครัวเรือน
จะมีเดินทาง 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
32.5 และมีจ านวน
รถมากกว่าคน
เดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 40.4 

ส่วนใหญ่ครัวเรือน
จะมีเดินทาง 2-3 
คน คิดเป็นร้อยละ 
40.2 และมีจ านวน
รถมากกว่าคน
เดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 47.4 

ส่วนใหญ่ครัวเรือน
จะมีเดินทาง 2-3 
คน คิดเป็นร้อยละ 
43.6 และมีจ านวน
รถมากกว่าคน
เดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 45.3 

ส่วนใหญ่ครัวเรือน
จะมีเดินทาง 2-3 
คน คิดเป็นร้อยละ 
42.5 และมีจ านวน
รถมากกว่าคน
เดินทางคิดเป็นร้อย
ละ 45.5 

ส่วนใหญ่ครัวเรือน
จะมีเดินทาง 2-3 
คน คิดเป็นร้อยละ 
39.6 และมีจ านวน
รถเท่ากับคน
เดินทางคิดเป็นร้อย
ละ 43.1 

ส่วนใหญ่ครัวเรือน
จะมีเดินทาง 2-3 
คน คิดเป็นร้อยละ 
39.6 และมีจ านวน
รถมากกว่าคน
เดินทางคิดเป็นร้อย
ละ 43.7 

ส่วนใหญ่ครัวเรือน
จะมีเดินทาง 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
43.2 และมีจ านวน
รถเท่ากับคน
เดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 52.2 

ส่วนใหญ่ครัวเรือน
จะมีเดินทาง 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
45.4 และมีจ านวน
รถเท่ากับคน
เดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 45.8 

ส่วนใหญ่ครัวเรือน
จะมีเดินทาง 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
42.5 และมีจ านวน
รถเท่ากับคน
เดินทางคิดเป็น
ร้อยละ 50 

6. คนเดินทางต่อ
ผู้มีใบขับขี่รถ
ส่วนตัว 

คนเดินทางน้อย
กว่าผู้มีใบขบัขี่
รถยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 51.9 และ
คนเดินทางเท่ากับ
ผู้มีใบขับขี่
รถจักรยานยน

คนเดินทางน้อย
กว่าผู้มีใบขบัขี่
รถยนต์คิดเป็นร้อย
ละ 44.8 และคน
เดินทางเท่ากับผู้มี
ใบขับขี่รถจักรยาน
ยนยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 48.1 

คนเดินทาง
มากกว่าผู้มีใบขับขี่
รถยนต์คิดเป็นร้อย
ละ 35.5 และคน
เดินทางเท่ากับผู้มี
ใบขับขี่รถจักรยาน
ยนยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 40 

คนเดินทางเท่ากับ
ผู้มีใบขับขี่รถยนต์
และรถ
จักรยายนยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 53.6 
และ 54.3 
ตามล าดับ 

คนเดินทางเท่ากับผู้
มีใบขับขี่รถยนต์คิด
เป็นร้อยละ 47.6 
และคนเดินทาง
น้อยกว่าผู้มีใบขับขี่
รถจักรยานยนยนต ์
คิดเป็นร้อยละ 
38.5 

คนเดินทางมี
สัดส่วนทั้งน้อยกวา่
และเท่ากับผู้มี
ใบขับขี่รถยนต์คิด
เป็นร้อยละ 53.3 
ตามล าดับ และคน
เดินทางเท่ากับผู้มี
ใบขับขี่รถจักรยาน

คนเดินทางเท่ากับผู้
มีใบขับขี่รถยนต์
และรถ
จักรยายนยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 44.9 
และ 55.8 
ตามล าดับ 

คนเดินทางเท่ากับ
ผู้มีใบขับขี่รถยนต์
และรถ
จักรยายนยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 56.8 
และ 58.2 
ตามล าดับ 

คนเดินทางเท่ากับ
ผู้มีใบขับขี่รถยนต์
และรถ
จักรยายนยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 46 
และ 50.4 
ตามล าดับ 

คนเดินทางเท่ากับ
ผู้มีใบขับขี่รถยนต์
และรถ
จักรยายนยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 50.8 
และ 51.0 
ตามล าดับ 
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ยนต์ คิดเป็นร้อย
ละ 39.3 

ยนยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 

7. การเดินทาง
ด้วย
รถจักรยานยนต์
ของเด็กต ่ากวา่ 12 
และเยาวชนอายุ 
18 ป ี

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 35 
และมีเยาวชนอายุ 
18 เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิด
เป็นร้อยละ 9.5 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
15.6 และมี
เยาวชนอาย ุ18 
เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 27.3 และ
มีคนเดินทางด้วย
คิดเป็นร้อยละ 3 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
27.3 และมี
เยาวชนอาย ุ18 
เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 11.1 และ
มีคนเดินทางด้วย
คิดเป็นร้อยละ 
13.9 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
52.8 และมี
เยาวชนอาย ุ18 
เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 7.7 และมี
คนเดินทางด้วยคิด
เป็นร้อยละ 12.8 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 35 
และมีเยาวชนอายุ 
18 เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 11.6 และมี
คนเดินทางด้วยคิด
เป็นร้อยละ 16.3 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เปน็ผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
25.3 และมีเยาวชน
อาย ุ18 เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 12.8 และมี
คนเดินทางด้วยคิด
เป็นร้อยละ 7.4 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
24.3 และมีเยาวชน
อาย ุ18 เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 10 และมี
คนเดินทางด้วยคิด
เป็นร้อยละ 6.9 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
31.5 และมี
เยาวชนอาย ุ18 
เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 11.6 และ
มีคนเดินทางด้วย
คิดเป็นร้อยละ 
11.6 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผูโ้ดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
28.6 และมี
เยาวชนอาย ุ18 
เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
และมีคนเดินทาง
ด้วย คิดเป็นร้อย
ละ 16.7 

มีเด็กต ่ากวา่ 12 
เป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
42.3 และมี
เยาวชนอาย ุ18 
เป็นผู้ขี่
รถจักรยานยนต์
และมีคนเดินทาง
ด้วย คิดเป็นร้อย
ละ 15.4 

8. ครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต ์

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 48.6 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 45.7 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 30.3 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 54.2 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 39.8 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 49.7 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 47.6 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 48.5 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 26.5 

มีผู้สูงอายุขับขี่
รถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ คิด
เป็นร้อยละ 34 

9. การเดินทาง
แบ่งตามวัย 

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุดร้อยละ 
58.3 วัยท างาน 

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางไร้
เครื่องยนต์มาก
ที่สุดร้อยละ 50 
วัยท างาน เดินทาง

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางไร้
เครื่องยนต์มาก
ที่สุดร้อยละ 50 วยั
ท างาน เดินทาง

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางไร้
เครื่องยนต์และ
ด้วย
รถจักรยานยนต์

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุดร้อยละ 
47.1 วัยท างาน 

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางไร้
เครื่องยนต์มาก
ที่สุดร้อยละ 44.4 
วัยท างาน เดินทาง

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางไร้
เครื่องยนต์มาก
ที่สุดร้อยละ 50.8 
วัยท างาน เดินทาง

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางไร้
เครื่องยนต์มาก
ที่สุดร้อยละ 61.5 
วัยท างาน เดินทาง

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางไร้
เครื่องยนต์มาก
ที่สุดร้อยละ 70 
วัยท างาน เดินทาง

วัยผู้สูงอายุ 
เดินทางไร้
เครื่องยนต์มาก
ที่สุดร้อยละ 66.7 
วัยท างาน เดินทาง
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เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 45.2 และ
ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
วัยเด็ก 

ด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 43.6 และ
วัยเด็กเดินทางด้วย
รถสาธารณะ คิด
เป็นร้อยละ 66.7 

ด้วยรถยนต์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 43.5 และวยั
เด็กเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
66.7 

มากที่สุดเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 
37.5 วัยท างาน 
เดินทางด้วย
รถยนต์มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 
41.5 และวัยเด็ก
ไม่มี 

เดินทางด้วยรถยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 41.6 และ
วัยเด็กเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
และเดินทางแบบไร้
เครื่องยนต์มากที่สุด
เท่ากัน คิดเป็นร้อย
ละ 50 

ด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 48.3 และ
วัยเด็กเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
และรถสาธารณะ
มากที่สุดเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 50 

ด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 และ
วัยเด็กเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
และรถสาธารณะ
มากที่สุดเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 40 

ด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 50.6 และ
วัยเด็กเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
62.5 

ด้วย
รถจักรยานยนต์
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 38.4 และ
วัยเด็กเดินทางด้วย
รถสาธารณะ คิด
เป็นร้อยละ 100 

ไร้เครื่องยนต์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 53.8 และวยั
เด็กเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 
100 

10. วัตถุประสงค์
การเดินทาง 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 
41.9 

เดินทางไปท างาน
มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 39.5 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 48.3 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 44.4 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 44.9 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 42.9 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 39.5 

เดินทางไปซือ้ของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 36.8 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 54.3 

เดินทางไปซื้อของ
ตลาดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 56.3 

ทิศทางการเดินทาง 

1. การเดินทาง
จากบา้นไปท างาน 
(home based 
work trip)  

- - - - - - - - - - 

2. จุดหมายการ
เดินทาง 

- - - - - - - - - - 

ความเหลื่อมล ้าในการเดินทาง 

1.ค่าเดินทางเฉลี่ย
ต่อรายได้
ครัวเรือน 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 

ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนน้อยกว่า 
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10% คิดเป็นร้อย
ละ 72.5 

10% คิดเป็นร้อย
ละ 76.5 

10% คิดเป็นร้อย
ละ 82.9 

10% คิดเป็นร้อย
ละ 68.4 

10% คิดเป็นร้อย
ละ 73.8 

10% คิดเป็นร้อย
ละ 74.4 

10% คิดเป็นร้อย
ละ 77.3 

10% คิดเป็นร้อย
ละ 83.6 

10% คิดเป็นร้อย
ละ 80.1 

10% คิดเป็นร้อย
ละ 82 

2. ภาระค่า
เดินทางแยกตาม
กลุ่มรายได้ 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 

ทุกรายได้ส่วนใหญ๋
จะมีสัดส่วนภาระ
ค่าเดินทางส่วน
ใหญ่น้อยกว่า ร้อย
ละ 10 แต่รายได้
ต ่าภาระค่า
เดินทางน้อยกวา่
ร้อยละ 10 จะ
เท่ากับร้อยละ 10-
20 แสดงว่าคนจน
จ่ายแพงกวา่ 

ทุกรายได้ส่วนใหญ๋
จะมีสัดส่วนภาระ
ค่าเดินทางส่วน
ใหญ่น้อยกว่า ร้อย
ละ 10 แต่รายได้
ต ่าภาระค่าเดินทาง
น้อยกว่าร้อยละ 
10 จะเท่ากับร้อย
ละ 10-20 แสดง
ว่าคนจนจา่ยแพง
กว่า 

ทุกรายได้ส่วนใหญ๋
จะมีสัดส่วนภาระ
ค่าเดินทางส่วน
ใหญ่น้อยกว่า ร้อย
ละ 10 แต่รายได้
ต ่าส่วนใหญ่ภาระ
ค่าเดินทางร้อยละ 
10-20 แสดงว่าคน
จนจ่ายแพงกว่า 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 แต่รายได้ต ่าจะ
มีสัดส่วนร้อยละ 10 
น้อยที่สุด แสดงวา่
คนจนจ่ายแพงกวา่ 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 แต่รายได้ต ่าจะ
มีสัดส่วนร้อยละ 
10 น้อยที่สุด แสดง
ว่าคนจนจา่ยแพง
กว่า 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 แต่รายได้ต ่าจะ
มีสัดส่วนร้อยละ 
10 น้อยที่สุด แสดง
ว่าคนจนจา่ยแพง
กว่า 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 แต่รายได้ต ่าจะ
มีสัดส่วนร้อยละ 
10 น้อยที่สุด 
แสดงว่าคนจนจ่าย
แพงกว่า 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 แต่รายได้ปาน
กลางจะมีสัดส่วน
ร้อยละ 10 น้อย
ที่สุด แสดงว่าคน
รายไดป้านกลาง
จ่ายแพงกวา่ 

ในทุกรายได้จะมี
สัดส่วนภาระค่า
เดินทางส่วนใหญ่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
10 

3. ค่าเดินทาง
เฉลี่ยแบ่งตาม
พื้นที่ 

- - - - - - - - - - 

4. ค่าเดินทางรวม
เฉลี่ยต่อเดือนแบ่ง
ตามบุคลักษณ ์

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียง
กัน โดยกลุ่ม
มวลชนมีการ
กระจายตัวของค่า
เดินทางมากที่สุด 
และกลุ่มล าสมัยมี

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียง
กัน โดยกลุ่ม
มวลชนมีการ
กระจายตัวของค่า
เดินทางมากที่สุด 
และกลุ่มล ้าสมัยมี

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียง
กัน โดยกลุ่ม
มวลชนมีการ
กระจายตัวของค่า
เดินทางมากที่สุด 
และกลุ่มล ้าสมัยมี

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียง
กัน แต่กลุ่มล า้สมัย
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
โดยกลุ่มชายขอบมี
การกระจายตวั

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียง
กัน โดยกลุ่ม
มวลชนมีการ
กระจายตัวของค่า
เดินทางมากที่สุด 
และกลุ่มล ้าสมัยมี

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียง
กัน โดยกลุ่ม
มวลชนมีการ
กระจายตัวของค่า
เดินทางมากที่สุด 
และกลุ่มล ้าสมัยมี

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียง
กัน โดยกลุ่มชาย
ขอบและกลุ่ม
มวลชนมีการ
กระจายตัวของค่า
เดินทางมากที่สุด 

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียง
กัน โดยกลุ่มชาย
ขอบและกลุ่ม
มวลชนมีการ
กระจายตัวของค่า
เดินทางมากที่สุด 

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียง
กัน โดยกลุ่มชาย
ขอบและกลุ่ม
มวลชนมีการ
กระจายตัวของค่า
เดินทางมากที่สุด 

ค่าเดินทางของทุก
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยค่า
เดินทางใกล้เคียง
กัน โดยกลุ่มชาย
ขอบและกลุ่ม
มวลชนมีการ
กระจายตัวของค่า
เดินทางมากที่สุด 
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ค่าเดินทางแพง
ที่สุด 

ค่าเดินทางแพง
ที่สุด 

ค่าเดินทางแพง
ที่สุด 

ของค่าเดินทาง
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยและค่า
เดินทางแพงที่สุด 

ค่าเฉลี่ยและค่า
เดินทางแพงที่สุด 

และกลุ่มล ้าสมัยมี
ค่าเฉลี่ยและค่า
เดินทางแพงที่สุด 

และกลุ่มล ้าสมัยมี
ค่าเฉลี่ยและค่า
เดินทางแพงที่สุด 

และกลุ่มล ้าสมัยมี
ค่าเฉลี่ยและค่า
เดินทางแพงที่สุด 

ผลกระทบของโควิด 

1.การ
เปลี่ยนแปลงการ
เดินทางแบ่งตาม
พื้นที่ 

- - - - - - - - - - 

2.การ
เปลี่ยนแปลงการ
เดินทางแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทาง
เหมือนเดิม และ
จะมีการท าอาหาร
กินเองในบ้าน
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 42.7 และ
เดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้าน
ลดลง 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทาง
เหมือนเดิม และ
จะมีการท าอาหาร
กินเองในบ้าน
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 35.1 และ
เดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้าน
ลดลง 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเหมือนเดิม 
และจะมีการ
ท าอาหารกินเองใน
บ้านเพิ่มขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 39.5 
และเดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้าน
ลดลง 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเหมือนเดิม 
และจะมีการ
ท าอาหารกินเองใน
บ้านเพิ่มขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 37.6 
และเดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้าน
ลดลง 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเหมือนเดิม 
และจะมีการ
ท าอาหารกินเองใน
บ้านเพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 29.4 และ
เดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้าน
ลดลง 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเหมือนเดิม 
และจะมีการ
ท าอาหารกินเองใน
บ้านเพิ่มขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 36.5 
และเดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้าน
ลดลง 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเหมือนเดิม 
และจะมีการ
ท าอาหารกินเองใน
บ้านเพิ่มขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 38 
และเดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้าน
ลดลง 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทางเหมือนเดิม 
และจะมีการ
ท าอาหารกินเองใน
บ้านเพิ่มขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 36.5 
และเดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้าน
ลดลง 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทาง
เหมือนเดิม และ
จะมีการท าอาหาร
กินเองในบ้าน
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 52.3 และ
เดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้าน
ลดลง 

ส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์การ
เดินทาง
เหมือนเดิม และ
จะมีการท าอาหาร
กินเองในบ้าน
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 46.7 และ
เดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้าน
ลดลง 

3.การ
เปลี่ยนแปลงการ
เดินทางแบ่งตามบุ
คลักษณ ์

สวนใหญ่การ
เดินทางจะลดลง
ในทุกกลุ่มยกเว้น
กลุ่มชายขอบที่มี

สวนใหญ่การ
เดินทางจะลดลง
ในทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะกลุ่มล ้า

สวนใหญ่การ
เดินทางจะลดลงใน
ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่ม
ชายขอบที่มีการ
เดินทางเหมือนเดิม 

สวนใหญ่การ
เดินทางจะลดลงใน
ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่ม
มวลชนที่มีการ
เดินทางเหมือนเดิม 

สวนใหญ่การ
เดินทางจะลดลงใน
ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่ม
ชายขอบที่มีการ
เดินทางเหมือนเดิม 

สวนใหญ่การ
เดินทางจะลดลงใน
ทุกกลุ่ม 

สวนใหญ่การ
เดินทางจะ
เหมือนเดิมในทุก
กลุ่มยกเว้นกลุ่ม

สวนใหญ่การ
เดินทางจะลดลงใน
ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่ม
ชายขอบที่มีการ
เดินทางเหมือนเดิม 

สวนใหญ่การ
เดินทางจะลดลง
ในทุกกลุ่ม 

สวนใหญ่การ
เดินทางจะลดลง
ในทุกกลุ่มยกเว้น
กลุ่มชายขอบที่มี
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การเดินทาง
เหมือนเดิม 

สมัยลดลงมากถึง
ร้อยละ 82.5 

ชายขอบที่มีการ
เดินทางลดลง 

การเดินทาง
เหมือนเดิม 

ผลกระทบของเทคโนโลยีขนส่ง 

1.การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ 

เคย 11% 6% 7% 7% 8% 11% 10% 14% 5% 4% 

ไม่เคย 90% 94% 93% 93% 92% 89% 91% 86% 95% 96% 

2.การใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียก
รถแบ่งตามพื้นที ่

- - - - - - - - - - 

3.การใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียก
รถแบ่งตามบุ
คลักษณ ์

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และ
กลุ่มล ้าสมัยจะเคย
ใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกรถ
มากกว่ากลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และ
กลุ่มล ้าสมัยจะเคย
ใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกรถ
มากกว่ากลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และกลุ่ม
ล ้าสมัยจะเคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถ
มากกว่ากลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และ
กลุ่มล ้าสมัยจะเคย
ใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกรถ
มากกว่ากลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และกลุ่ม
มวลชนจะเคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถมากกว่า
กลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และกลุ่ม
มวลชนจะเคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถมากกว่า
กลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และกลุ่ม
ล ้าสมัยจะเคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถมากกว่า
กลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และกลุ่ม
ล ้าสมัยจะเคยใช้
บริการแอปพลิเค
ชันเรียกรถ
มากกว่ากลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และ
กลุ่มล ้าสมัยจะเคย
ใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกรถ
มากกว่ากลุ่มอื่น 

ส่วนใหญ่จะไม่เคย
ใช้บริการ และ
กลุ่มมวลชนจะเคย
ใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกรถ
มากกว่ากลุ่มอื่น 

4.วัตถุประสงค์
การใช้บริการแอป
พลิเคชันเรียกรถ
แบ่งตามพื้นที ่

- - - - - - - - - - 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดนิทางกับทีต่ั้งและบุคลักษณ ์

1. พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภมูิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  

การทดสอบ
สมมติฐานย่อยที ่

- - - - - - - - - - 
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1 ที่ตั้งหรือ
ลักษณะกายภาพ
ของพื้นที่อยู่อาศัย
ที่ต่างกันของคน
เมืองเชียงใหม่ มี
ผลต่อราคาค่า
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกัน  

การทดสอบ
สมมติฐานย่อยที ่
2 ที่ตั้งหรือ
ลักษณะกายภาพ
ของพื้นที่อยู่อาศัย
ที่ต่างกันของคน
เมืองเชียงใหม่ มี
ผลต่อระยะเวลา
การเดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกัน  

- - - - - - - - - - 

2. พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภมูิภาคมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบคุลักษณ์  

การทดสอบ
สมมติฐานย่อยที ่
3 กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณท์ี่ต่างกัน
ของคนเมือง

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 1 (ชั้นก
ริด 1) มีค่า
เดินทางเฉลี่ยไม่

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 2 (ชั้นก
ริด 2) อย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีค่าเดินทาง

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 3 (ชั้นก
ริด 3) มีค่าเดินทาง
เฉลี่ยไม่แตกต่าง

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 4 (ชั้นก
ริด 4) อย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีค่าเดินทาง

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 5 (ชั้นก
ริด 5) อย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีค่าเดินทาง

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 6 (ชั้นก
ริด 6) อย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีค่าเดินทาง

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 7 (ชั้นก
ริด 7) อย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีค่าเดินทาง

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 8 (ชั้นก
ริด 8) อย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีค่าเดินทาง

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 9 (ชั้นก
ริด 9) อย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีค่าเดินทาง

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 10 
(ชั้นกริด 10) อยา่ง
น้อย 2 กลุ่มที่มีค่า
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เชียงใหม่ มีผลต่อ
ราคาค่าเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกัน  

แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

กันอยา่งมี
นัยส าคัญ 

เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

การทดสอบ
สมมติฐานย่อยที ่
4 กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณท์ี่ต่างกัน
ของคนเมือง
เชียงใหม่มีผลต่อ
ระยะเวลาการ
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกัน  

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 1 (ชั้นก
ริด 1)มีระยะเวลา
ในการเดินทาง
เฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันอยา่งมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 2 (ชั้นก
ริด 2)มีระยะเวลา
ในการเดินทาง
เฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันอยา่งมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 3 (ชั้นก
ริด 3)มีระยะเวลา
ในการเดินทาง
เฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันอยา่งมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 4 (ชั้นก
ริด 4)มีระยะเวลา
ในการเดินทาง
เฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันอยา่งมี
นัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 5 (ชั้นก
ริด 5)มีระยะเวลา
ในการเดินทางเฉลี่ย
ไม่แตกต่างกันอยา่ง
มีนัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 6 (ชั้นก
ริด 6) อย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีระยะเวลา
ในการเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 7 (ชั้นก
ริด 7) อย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีระยะเวลา
ในการเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 8 (ชั้นก
ริด 8) อย่างน้อย 2 
กลุม่ที่มีระยะเวลา
ในการเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 9 (ชั้นก
ริด 9) อย่างน้อย 2 
กลุ่มที่มีระยะเวลา
ในการเดินทาง
เฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

กลุ่มคนหรือบุ
คลักษณข์องคน
เมืองพื้นที่ 10 
(ชั้นกริด 10) อยา่ง
น้อย 2 กลุ่มที่มี
ระยะเวลาในการ
เดินทางเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักภูมภิาค 

1. ปัจจัยในการ
เลือกรูปแบบการ
เดินทาง 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็น
ประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็นราคา 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็นราคา 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็น
ประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกวิธกีาร
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา รองลงมา
เป็นประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกวิธกีาร
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา รองลงมา
เป็นประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกวิธกีาร
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา รองลงมา
เป็นประสิทธิภาพ
และราคา 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็น
ประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็นราคา 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกวธิีการ
เดินทางคือ ปัจจัย
ด้านเวลา 
รองลงมาเป็นราคา 

2. ปัจจัยที่มีต่อ
พฤติกรรมการ
เดินทาง 

1.ราคาค่าเดินทาง 1.ลักษณะบุ
คลักษณ ์

ไม่มี 1.ระยะเวลา
เดินทาง 2.บุ
คลักษณ ์

1.ราคาค่าเดินทาง 
2.บุคลักษณ ์

1.ราคาค่าเดินทาง 
2.บุคลักษณ ์

1.ราคาค่าเดินทาง 1.ราคาค่าเดินทาง 1.ระยะเวลา
เดินทาง 

ไม่มี 

ทัศนคติในการเดินทาง 
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หัวข้อวิเคราะห ์ ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. การตัดสินใจใช้
ระบบขนส่ง
สาธารณะใน
อนาคต 

ส่วนใหญ่จะเลือก
ไม่ใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะเลือกใช้
ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะเลือกใช้
ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะเลือกใช้
ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะเลือก
ไม่แน่ใจระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

ส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

2. การตัดสินใจใช้
ระบบขนส่ง
สาธารณะหากมี
การพัฒนา 

การเลือกใช้จะ
พิจารณาจากการ
มีระบบขนส่ง
มวลชนทางราง
และการมีราคาที่
ถูกมากที่สุด
ตามล าดับ 

การเลือกใช้จะ
พิจารณาจากการมี
ราคาที่ถูกและการ
มีระบบขนส่ง
มวลชนทางราง
มากที่สุด
ตามล าดับ 

การเลือกใช้จะ
พิจารณาจากการมี
ราคาที่ถูกและการ
มีระบบขนส่ง
มวลชนทางราง
มากที่สุด
ตามล าดับ 

การเลือกใช้จะ
พิจารณาจากการมี
ระบบขนส่ง
มวลชนทางราง
และการมีราคาที่
ถูกมากที่สุด
ตามล าดับ 

การเลือกใช้จะ
พิจารณาจากการมี
ราคาที่ถูกและการมี
ระบบขนส่งมวลชน
ทางรางมากที่สุด
ตามล าดับ 

การเลือกใช้จะ
พิจารณาจากการมี
ระบบขนส่งมวลชน
ทางรางและการมี
ราคาที่ถูกมากที่สุด
ตามล าดับ 

การเลือกใช้จะ
พิจารณาจากการมี
ราคาที่ถูกและการ
มีระบบขนส่ง
มวลชนทางรางมาก
ที่สุดตามล าดับ 

การเลือกใช้จะ
พิจารณาจากการมี
ระบบขนส่ง
มวลชนทางราง
และการมีราคาที่
ถูกมากที่สุด
ตามล าดับ 

การเลือกใช้จะ
พิจารณาจากการมี
ระบบขนส่ง
มวลชนทางราง
และการมีราคาที่
ถูกมากที่สุด
ตามล าดับ 

การเลือกใช้จะ
พิจารณาจากการมี
ระบบขนส่ง
มวลชนทางราง
และการมีบริการ
รับส่งแบบประตูสู่
ประตูมากที่สุด
ตามล าดับ 

3. รูปแบบการ
เดินทางในอีก 5 ปี
ข้างหน้าในแต่ละ
เมืองหลักภูมิภาค 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมาก
ที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้รถ
ส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้รถ
ส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้รถ
ส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมากที่สุด 

ส่วนใหญ่เลือกใช้
รถส่วนตัวมาก
ที่สุด 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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3) พฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองจ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

 การวิเคราะห์การเดินทางของคนเมือง เป็นการเปรียบเทียบประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางในเชิงพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ภาพรวมพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองจ าแนกตามกลุ่ม
รายได้ 2) การเปรียบเทียบระหว่างเมืองหลวงหรือมหานครกรุงเทพ เมืองหลักในภูมิภาค และเมืองรอง/เมือง
เล็ก และ 3) การเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ชั้นภูมิที่แบ่งตามระดับความหนาแน่นของจ านวนประชากร 10 
ระดับ ดังนี้ 
 3.1) ภาพรวมพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองจ าแนกตามกลุ่มรายได้  
 ภาพรวมพฤติกรรมการเดินทางของคนเมือง จ าแนกตามกลุ่มรายได้พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเดินทางต่างกัน กลุ่มคนรวยเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงที่สุด 
เฉลี่ยประมาณ 1,616 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ถือครองรถยนต์มากกว่า 1 คันต่อครัวเรือน กลุ่มคนชั้น
กลาง มีสัดส่วนการถือครองรถยนต์ใกล้เคียงกับกลุ่มคนรวย แต่มีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเฉลี่ย
ประมาณ 1,071 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่กลุ่มคนชั้นกลางมีการถือครองรถยนต์ประมาณ 1 คันต่อครัวเรือน 
และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีสัดส่วนผู้ถือครองรถยนต์น้อยที่สุด โดยมีการถือครองรถยนต์ประมาณ 1 คันต่อ
ครัวเรือน และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางน้อยที่สุด  

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับพฤติกรรมการพึ่งพารถยนต์ตามรายได้ของเมืองทั่วโลกจะเห็นว่า คนมีรายได้สูงของ
เมืองทั่วโลกส่วนใหญ่จะถือครองรถยนต์มากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อยอย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องกับที่กลุ่มคน
รวยเมืองในประเทศไทยกลับมีสัดส่วนการถือครองรถยนต์ที่สูงที่สุด 

ตารางที่ 56 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางของคนเมืองจ าแนกตามกลุ่มรายได ้

รายการ ลักษณะครัวเรือนจ าแนกตามระดับรายได้ 

ผู้มีรายได้น้อย คนชัน้กลาง คนรวย 

การถือครองรถยนต์ (ร้อยละ) 42.82 61.95 84.55 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บาท) 692 1,072 1,616 

การใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถ (ร้อยละ) 15.19 20.16 25.70 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 

ตารางที่ 57 สัดส่วนการถือครองจ านวนรถยนต์จ าแนกตามระดับรายได้ 

ลักษณะครัวเรือนตามระดับรายได้ สัดส่วนจ านวนรถยนต์ท่ีถือครอง 
1 คัน 2 คัน 3 คัน 4 คัน 5 คัน 

คนรวย (ร้อยละ) 58.38 26.35 11.23 2.54 1.35 
คนช้ันกลาง (ร้อยละ) 81.43 18.57 - - - 
ผู้มีรายได้น้อย (ร้อยละ) 85.54 14.46 - - - 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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ภาพที่ 40 จ านวนผู้ถือครองรถยนต์จ าแนกตามรายได้ของเมืองทั่วโลก 

ที่มา: World bank blog (2013) 

 

 ในด้านการเปรียบเทียบการเดินทางระหว่างเมือง และการเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ชั้นภูมิที่แบ่งตาม
ระดับความหนาแน่นของจ านวนประชากร 10 ระดับ มีประเด็นหลักที่พิจารณา ได้แก่ 1) สัดส่วนรูปแบบการ
เดินทาง (mode share) 2) การเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือการพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 3) ทิศ
ทางการเดินทาง 4) ความเหลื่อมล ้าในการเดินทาง และ 5) ผลกระทบของเทคโนโลยีขนส่ง ร่วมกับการ
พิจารณารายได้ของครัวเรือนที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีรายได้
ระหว่าง 1-7,000 บาทต่อเดือน) กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง (กลุ่มคนชั้นกลาง มีรายได้ระหว่าง 7,001-
19,999 บาทต่อเดือน และอยู่ในบ้านจัดสรร) และกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูง (กลุ่มคนรวย มีรายได้ระหว่าง 
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และถือครองรถมากกว่า 3 คันขึ้นไป) โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 3.2) การเปรียบเทียบการเดินทางระหว่างเมือง 
การเปรียบเทียบการเดินทางระหว่างเมืองเป็นการเปรียบเทียบการเดินทางของเมือง 3 ระดับ ได้แก่ 

1) เมืองหลวงหรือมหานครกรุงเทพ 2) เมืองหลักในภูมิภาค 3 เมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา และ 3) เมืองรอง/เมืองเล็ก ประกอบด้วย (1) เมืองรอง/เมืองเล็กของมหานครกรุงเทพ 
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(2) เมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองเชียงใหม่ (3) เมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองขอนแก่น และ (4) เมืองรอง/เมือง
เล็กของเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีประเด็นการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง 2) การเดินทาง
ด้วยรถส่วนตัวหรือการพึ่งพารถยนต์ 3) ทิศทางการเดินทาง 4) ความเหลื่อมล ้าในการเดินทาง 5) ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีขนส่ง โดยมีผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share)  
ผลการวิเคราะห์สัดส่วนรูปแบบการเดินทางของแต่ละเมืองมีความแตกต่างกัน โดยเมืองหลวง มี

สัดส่วนการเดินทางรูปแบบไร้เครื่องยนต์สูงสุด ในขณะที่เมืองหลักในภูมิภาค และเมืองรอง/เมืองเล็กของเมือง
หลวงและเมืองรอง/เมืองเล็ก มีสัดส่วนการเดินทางรูปแบบรถจักรยานยนต์และรถยนต์มากที่สุด (ดังภาพท่ี 42) 

เมืองหลวง มีสัดส่วนการเดินทางรูปแบบไร้เครื่องยนต์ ร้อยละ 44 รองลงมาคือรถจักรยานยนต์ ร้อย
ละ 31 ส าหรับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ นิยมใช้รถโดยสารประจ าทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
มีสัดส่วนการเดินทาง ร้อยละ 66 และร้อยละ 25.5 ตามล าดับ 

เมืองหลักในภูมิภาค มีสัดส่วนการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์สูงสุดทุกเมือง โดยเมืองเชียงใหม่ เมือง
ขอนแก่น และเมืองสงขลา-หาดใหญ่ มีสัดส่วนร้อยละ 60 ร้อยละ 48 และร้อยละ 62 ตามล าดับ รองลงมาคือ
การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ โดยสัดส่วนการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทางหรือรถสองแถวใน
เมืองขอนแก่นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ในขณะที่เมืองสงขลา-หาดใหญ่มี
สัดส่วนการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.6 

เมืองรอง/เมืองเล็ก มีสัดส่วนการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์สูงสุดทุกเมือง ทั้ง มหานครกรุงเทพ 
เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่สงขลา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ร้อยละ 44 ร้อยละ 49 และร้อย
ละ 68 ตามล าดับ 

 

 

ภาพที่ 41 สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share) 
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เมืองหลักเชียงใหม่

เมืองหลักขอนแก่น

เมืองหลักหาดใหญ่สงขลา

เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ การเดินทางไร้ครื่องยนต์
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 เมื่อพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับรายได้ของครัวเรือนต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงกว่าครัวเรือนที่มี
รายได้สูง กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยประมาณร้อยละ 16.63 ของ
รายได้ครัวเรือน กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8.3 ของ
รายได้ครัวเรือนในขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยประมาณเพียงร้อยละ 5.3 
ของรายได้ครัวเรือน 
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ภาพที่ 42 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อรายได้ครัวเรือน 
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สัดส่วนรูปแบบการเดินทางเหล่านี้สะท้อนว่าวิถีชีวิตการเดินทางในเมืองหลวง เมืองหลักในภูมิภาค 
และเมืองรอง/เมืองเล็ก พึ่งพารถจักรยานยนต์และรถยนต์มากกว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมือง 
และมีโอกาสที่เมืองเหล่านี้จะเป็นเมืองจักรยานยนต์ สาเหตุที่ท าให้เมืองส่วนใหญ่มีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์
เนื่องจาก 1) การเติบโตแบบไร้ทิศทาง การขยายตัวของเมืองออกสู่พ้ืนที่ชนบท ความไร้ประสิทธิภาพของระบบ
ขนส่งสาธารณะ และการขาดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ท าให้การเคลื่อนที่ในเมืองส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้
รถยนต์ 2) แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยท าให้การเคลื่อนที่ด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 3) การ
พัฒนาบริการขนส่งบนแพลตฟอร์มโดยการให้บริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride hailing service) มี
โอกาสส่งผลให้การเดินทางด้วยรถยนต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่มี
ความปัจเจกมากข้ึนในอนาคต  

นอกจากนี้ สิ่งที่ผู้เดินทางในเมืองเลี่ยงไม่ได้คือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จากข้อมูลการเปรียบเทียบ
รายได้ครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครัวเรือนพบว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและรายได้ปาน
กลางมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่สูงกว่าครัวเรือนที่มีรายได้สูง ดังนั้นสิ่งส าคัญส าหรับการก าหนด
นโยบายพัฒนาบริการระบบขนส่งสาธารณะ คือการพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายและการก าหนดราคา
บริการที่เหมาะสมกับรายได้ของครัวเรือนทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง 

 
การเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือการพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 
เกณฑ์ก าหนดการพึ่งพารถยนต์ของโคดูกูลา (Kodukula, 2011) ระบุว่า สัดส่วนผู้ถือครองรถยนต์ต่อ

พันคนที่มีค่าน้อยกว่า 200 ถือว่ามีการพึ่งพารถยนต์ในระดับต ่า (low car dependency) ค่าระหว่าง 200–
400 ถือว่ามีการพ่ึงพารถยนต์ในระดับกลาง (multi-modal) และค่ามากกว่า 400 ถือว่ามีการพ่ึงพารถยนต์ใน
ระดับสูง (automobile Dependent) จากการวิเคราะห์การเดินทางด้วยเกณฑ์ก าหนดการพ่ึงพารถยนต์ของ
โคดูกูลาพบว่า เมืองทุกระดับมีการพ่ึงพารถยนต์ในระดับสูงถึงปานกลาง  

เมืองหลวงมีสัดส่วนผู้ถือครองรถยนต์ระหว่าง 600 -1,200 ซึ่งถือว่ามีการพึ่งพารถยนต์ระดับสูงมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองมหานครที่มีประชากรและมีแหล่งงานหนาแน่นมาก จึงดึงดูดผู้คนให้เดินทางเข้ามาใน
เมือง ทั้งจากในระยะใกล้และระยะไกล แต่เนื่องจากการบริการระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ครอบคลุมถึงย่านที่
อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้คนบางส่วนจึงเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง  

เมืองหลักในภูมิภาคพึ่งพารถยนต์ระดับปานกลาง เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-
สงขลามีค่าสัดส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์อยู่ระหว่าง 200-400 จากการส ารวจครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาค
ทั้งสามเมืองหลักที่พบว่า เกือบทุกครัวเรือนในเมืองมีการครอบครองยานพาหนะอย่างน้อย 1 คัน คิดเป็น
สัดส่วน 2 ใน 3 ของครัวเรือนทั้งหมด และครัวเรือนที่ใช้รถยนต์เดินทางเกือบทุกวันมีมากกว่าร้อยละ 25 
รวมทั้งมีการครอบครองรถจักรยานยนต์ ประมาณ 4-6 คัน ต่อครัวเรือนประมาณร้อยละ 56 

เมืองรอง/เมืองเล็กพบว่าจ านวนยานพาหนะในครัวเรือนในเมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองเชียงใหม่ และ
เมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองหาดใหญ่-สงขลามีจ านวนยานพาหนะในครัวเรือนประมาณ 2-3 คัน คิดเป็นร้อย
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ละ 55 และร้อยละ 49 ตามล าดับ และถือครองรถจักรยานยนต์เกินกว่าร้อยละ 50 ในขณะที่เมืองรอง/เมือง
เล็กของเมืองขอนแก่นและเมืองรอง/เมืองเล็กของมหานครกรุงเทพส่วนใหญ่มีรถ 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 43 และ
ร้อยละ 44 ตามล าดับ ทัง้นี้เมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองขอนแก่นและมหานครกรุงเทพมีครัวเรือนที่ไม่มีรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของทั้งสองเกินกว่าร้อยละ 50  

จากการส ารวจข้อมูลการพึ่งพารถยนต์จากเมืองทุกระดับข้างต้นมีความสอดคล้องกับบทวิเคราะห์
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2563 ที่คาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อไป ในขณะ
ที่ข้อมูลสถิติการจ าหน่ายรถยนต์และการพยากรณ์การจ าหน่ายรถยนต์ระหว่างช่วงปี 2558 -2578 โดย TDR 
(2017) พบว่าตลาดส าหรับยานยนต์สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตลาดที่ก าลังขยาย ประกอบด้วย
รถยนต์เครื่องสันดาปภายในที่มีประสิทธิภาพ รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และ 2) กลุ่มตลาดที่
อาจยังไม่ขยายตัวในเร็ววันนี้ ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ และรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง แต่
สาเหตุที่ท าให้รถไฟฟ้ายังไม่พร้อมขยายตัวในเร็ววันนี้มาจากหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยียังไม่พร้อม โดยเฉพาะ 
battery range ที่ยังมีข้อจ ากัดวิ่งได้ระยะทางไม่มากเท่าที่ควร และใช้เวลาในการชาร์จไฟนานท าให้รถยนต์
ไฟฟ้าไม่สามารถตอบสนองรูปแบบการเดินทางในปัจจุบันได้ทั้งหมด รวมทั้งยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
สถานีอัดประจุไฟ รองรับอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ราคาน ้ามันที่จะยังคงต ่าไปอีกระยะหนึ่ง ท าให้ต้นทุนการใช้
งานรถยนต์แบบเดิมต ่ากว่ารถไฟฟ้า เป็นต้น  

 

 

ภาพที่ 43 การเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือการพึ่งพารถยนต ์
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรือนและการถือครองรถยนต์ ด้วยวิธีการ Regression 
ที่ระดับนัยยะส าคัญ 0.05 พบว่า รายได้ครัวเรือนค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับการถือครองรถยนต์ของครัวเรือน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในเมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองเชียงใหม่และเมืองรอง/เมืองเล็กของเมือง
ขอนแก่น ครัวเรือนที่มีรายได้สูงมีความสัมพันธ์กับการครอบครองรถยนต์มากกว่าครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง
เกือบทุกเมือง ยกเว้นเมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองหาดใหญ่-สงขลา และยังสังเกตได้ว่าเมืองที่มีครัวเรือนรายได้
ปานกลางและรายได้สูงมีโอกาสครอบครองรถยนต์สูง โดยเฉพาะเมืองหลวง เมืองหลักขอนแก่น เมืองหลัก
หาดใหญ่-สงขลา และเมืองรอง/เมืองเล็กของมหานครกรุงเทพ เมืองเหล่านี้จึงมีโอกาสเป็นเมืองพึ่งพารถยนต์
สูง  

ตารางที่ 58 สรุปผลการวเิคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรอืนกับการถือครองรถยนต์ของครวัเรือน จ าแนกรายเมือง 

ล าดับศักดิ์เมือง ค่า R 
ค่า sig. 

ครัวเรือนท่ีมรีายได้
ปานกลาง 

ครัวเรือนท่ีมรีายไดสู้ง 

เมืองหลวง .195 .034 .000 
เมืองหลักเชียงใหม่ .107 .629 .002 
เมืองหลักขอนแก่น .342 .003 .000 
เมืองหลักหาดใหญ่-สงขลา .336 .023 .000 
เมืองรอง/เมืองเล็ก ของมหานครกรุงเทพ .375 .048 .000 

เมืองรอง/เมืองเล็ก ของเมืองเชียงใหม่ .421 .234 .000 
เมืองรอง/เมืองเล็ก ของเมืองขอนแก่น .441 .345 .000 

เมืองรอง/เมืองเล็ก ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา .172 .674 .092 
หมายเหตุ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) เพื่อเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการน าผลมา
วิเคราะห์ โดยใช้ตัวแปรครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป็นตัวแปรอ้างอิง 

 

ทิศทางการเดินทาง                               
เมืองหลวง มีการเดินทางจากบ้านที่อยู่ศูนย์กลางเมืองไปที่ท างานที่อยู่ศูนย์กลางเมืองมากท่ีสุด 

รองลงมาคือการเดินทางจากย่านชานเมืองเข้าสู่ศูนย์กลางเมือง  
เมืองหลักในภูมิภาค มีทิศทางการเดินทางไปท างาน หรือเรียนหนังสือที่เป็นการเดินทางหลักของเมือง

หลักที่คล้ายกันในทุกเมือง คือ เป็นการเดินทางภายในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองมีสัดส่วนส่วนที่สุด สะท้อนให้เห็น
การอยู่อาศัยในเมืองและท างานในเมือง รองลงมาคือ เป็นการเดินทางเข้าออกระหว่างชานเมืองกับศูนย์กลาง
เมือง ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเดินทางด้วยรถส่วนตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอ่ืน ๆ เมืองสงขลา-หาดใหญ่
มีสัดส่วนการเดินทางภายในเมืองสูงที่สุด และเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนการเดินทางระหว่างชานเมืองกับในเมือง
สูงที่สุด สะท้อนภาพการขยายตัวในแนวราบของเมืองเช่นเดียวกับสถานการณ์ในเมืองหลวง (ดังภาพที่ 45-48) 
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จากการวิเคราะห์ทิศทางการเดินทางของผู้คนในเมือง ที่ผู้คนนิยมเดินทางในย่านศูนย์กลางเมืองและ
ชานเมืองในสัดส่วนมาก จึงมีโอกาสพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานตาม
แนวคิดเมืองกระชับ (Compact city) ให้เกิดการเดินทางระยะสั้น ลดความจ าเป็นในการใช้รถส่วนตัว ส่งเสริม
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนเมือง 

 

 

ภาพที่ 44 ทิศทางการเดินทางของมหานครกรุงเทพ 

  
ภาพที่ 45 ทิศทางการเดินทางของเมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 46 ทิศทางการเดินทางของเมืองขอนแก่น 

 

 

ภาพที่ 47 ทิศทางการเดินทางของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ความเหลื่อมล ้าในการเดินทาง  
เมืองหลวง มีสัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 10% คิดเป็นร้อยละ 82 และมี

ความถี่ในการเดินทางภายในย่านศูนย์กลางเมืองมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มมวลชนมี การกระจายตัวของค่า
เดินทางมากท่ีสุด 

เมืองหลักในภูมิภาค มีสัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 10% ของทุกเมืองคิดเป็น 
ร้อยละ 85 เมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่นมีความถี่ในการเดินทางในย่านศูนย์กลางเมืองมากที่สุด ในขณะที่
เมืองหาดใหญ่-สงขลามีการเดินทางในย่านขอบเมืองและชนบทเข้าสู่พื้นที่ศูนย์กลางเมืองมากที่สุด นอกจากนี้
กลุ่มล ้าสมัยของเมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่-สงขลามีการกระจายตัวของค่าเดินทางมากที่สุด ในขณะที่
กลุ่มมวลชนของเมืองขอนแก่นมีการกระจายตัวของค่าเดินทางมากที่สุด 

เมืองรอง/เมืองเล็ก  มีสัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 10% ของทุกเมืองคิดเป็น 
ร้อยละ 78 เช่นเดียวกับเมืองหลวงและเมืองหลักในภูมิภาค ภาระค่าเดินทางแยกตามกลุ่มรายได้ ในทุกรายได้
จะมีสัดส่วนภาระค่าเดินทางส่วนใหญ่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ในขณะที่กลุ่มล ้าสมัยมีการกระจายตัวของค่า
เดนิทางมากท่ีสุด 

สังเกตได้ว่าเมืองทุกระดับมีสัดส่วนค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 10% เกินกว่า 2 ใน 3 
โดยเมืองหลักเชียงใหม่ เมืองหลักขอนแก่น และมหานครกรุงเทพมีสัดส่วนการเดินทางภายในเมืองศูนย์กลาง
เมืองจ านวนมาก แต่เมืองหลักหาดใหญ่-สงขลามีสัดส่วนผู้เดินทางจากย่านขอบเมืองและชนบทเข้าสู่ย่าน
ศูนย์กลางเมืองมากกว่าเมืองอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนที่เดินทางระยะไกลเหล่านี้ มีโอกาสแบกรับ
ค่าใช้จ่ายจากการการเดินทางระยะไกลมากกว่าเมืองอ่ืน 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยวิธี Regression 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า รายได้ครัวเรือนค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในเมืองหลักเชียงใหม่และเมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองเชียงใหม่ ครัวเรือนที่มี
รายได้สูงมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง โดยเฉพาะในเมืองหลักภูมิภาคทุกเมือง  เมืองรอง/เมือง
เล็กของเมืองเชียงใหม่ และเมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองขอนแก่นมากท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่าเมืองหลักเชียงใหม่ 
และเมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่ผู้คนที่มีรายได้สูงมีโอกาสแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สูง  

ทั้งนี้ เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยไปตามแนวโครงข่ายถนนวงแหวนออกจาก
ย่านศูนย์กลางเมืองสู่พื ้นที่ชานเมือง จากข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักของภูมิภาค: 
กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ (2554) พบว่าเมืองเชียงใหม่มีแนวโน้มการครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคลต่อ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ท าให้มีปริมาณการเดินทางด้วยรถยนต์ในเมืองเพิ่มขึ้น แต่ระบบขนส่งมวลชนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการเดินทางภายในเมือง จึงส่งผลให้เมืองเชียงใหม่ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศจาก
ปริมาณจราจรในเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ โดยค านึงถึงอัตราการบริการค่าโดยสารและคุณภาพ
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ของการบริการที่เหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควรมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ิมการ
กระจายตัวของแหล่งงานและบริการทางสังคมให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองในย่านต่าง ๆ เพื่อลดการเดินทางเข้า
พ้ืนที่เมืองและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   

ตารางที่ 59 สรุปผลการวเิคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรอืนกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครัวเรือน จ าแนกราย
เมือง 

ล าดับศักดิ์เมือง ค่า R 
ค่า sig. 

ครัวเรือนท่ีมรีายได้
ปานกลาง 

ครัวเรือนท่ีมรีายไดสู้ง 

เมืองหลวง .062 .067 .252 

เมืองหลักเชียงใหม่ .413 .000 .000 

เมืองหลักขอนแก่น .158 .429 .000 

เมืองหลักหาดใหญ่-สงขลา .272 .001 .000 

เมืองรอง/เมืองเล็กของมหานครกรุงเทพ .087 .507 .511 

เมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองเชียงใหม่ .523 .881 .000 

เมืองรอง/เมืองเล็กของเมืองขอนแก่น .360 .160 .001 

เมืองรอง/เมืองเล็ก ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา .172 .674 .092 

หมายเหตุ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) เพื่อเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการน าผลมา
วิเคราะห์ โดยใช้ตัวแปรครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป็นตัวแปรอ้างอิง 

 
ผลกระทบของเทคโนโลยีขนส่ง 

เมืองหลวง มีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถถึงร้อยละ 97 มีเพียงกลุ่ม
ล ้าสมัยเคยใช้บริการ ร้อยละ 5.2 และกลุ่มมวลชนเคยใช้ร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่จะใช้ในการเดินทางไปท างาน 
ไปเรียน และซื้อของ 

เมืองหลักในภูมิภาค มีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถเฉลี่ยถึงร้อยละ 
88.03 โดยเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่นมีผู้เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 
14.3 ตามล าดับ ในขณะที่เมืองหาดใหญ่-สงขลามีผู้เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพียง ร้อยละ 7.4 ทั้งนี้
เมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่-สงขลามีกลุ่มล ้าสมัยที่เคยใช้บริการแต่เป็นส่วนน้อย ในขณะที่เมืองขอนแก่น
มีกลุ่มมวลชนที่เคยใช้บริการเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น  

เมืองรอง/เมืองเล็ก  มีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถเช่นเดียวกับเมือง
หลวง และเมืองหลักในภูมิภาค 
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ผลการส ารวจในข้างต้นสะท้อนว่าเทคโนโลยีการขนส่งไม่มีผลกับพฤติกรรมการเดินทางในแต่ละพื้นที่
ของเมืองหลัก มีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีขนส่งในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่คือกลุ่มล ้าสมัยและคน
ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่เคยใช้แอปพลิเคชันเรียกรถ เนื่องจากค่าเดินทางในระยะสั้นถูกว่าระยะไกล และสะท้อนว่า
การเข้าถึงเทคโนโลยีการขนส่งยังคงจ ากัดในคนบางกลุ่มเท่านั้น การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถส่วนใหญ่
เพื่อไปซื้อของหรือไปท าธุระเป็นครั้งคราว สัดส่วนครัวเรือนที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในเมือง
ขอนแก่นและเมืองเชียงใหม่สูงกว่าเมืองหาดใหญ่และสงขลา 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถ ด้วยวิธี Regression 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า รายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถในเมือง
หลักขอนแก่นมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสิติ โดยครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางของเมืองหลักขอนแก่นและ
เมืองหลวงมีความสัมพันธ์กับการใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถมากท่ีสุด 

ตารางที่ 60 สรุปผลการวเิคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรอืนกับการใช้แอปพลิเคชันเรียกบรกิารรถ จ าแนกรายเมือง 

ล าดับศักดิ์เมือง ค่า R 
ค่า sig. 

ครัวเรือนท่ีมรีายได้
ปานกลาง 

ครัวเรือนท่ีมรีายไดสู้ง 

เมืองหลวง .071 .035 .215 
เมืองหลักเชียงใหม่ .074 .228 .163 

เมืองหลักขอนแก่น .107 .004 .083 
เมืองหลักหาดใหญ่-สงขลา .012 .795 .776 

หมายเหตุ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) เพื่อเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการน าผลมา
วิเคราะห์ โดยใช้ตัวแปรครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป็นตัวแปรอ้างอิง 

 3.3) การเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ชั้นภูมิ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของเมืองระหว่างพื้นที่ ชั้นภูมิเป็น
การวิเคราะห์การเดินทางที่มีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ที่แบ่งตามระดับความหนาแน่นของจ านวนประชากร 
10 ระดับ ได้แก่ 1) พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่ามาก 2) พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่า 3) พื้นที่ศูนย์กลางชนบท 4) 
พื้นที่ขอบเมือง 5) พื้นที่ชานเมือง 6) พื้นที่เมืองหนาแน่นปานกลาง 7) พื้นที่เมืองหนาแน่นสูง 8) พื้นที่
ศูนย์กลางเมือง 9) พื้นที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูง และ 10) พื้นที่ศูนย์กลางมหานคร มีประเด็นการ
วิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share) 2) การเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือ
การพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 3) ทิศทางการเดินทาง 4) ความเหลื่อมล ้าในการเดินทาง และ5) 
ผลกระทบของเทคโนโลยีขนส่ง โดยมีผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้
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สัดส่วนรูปแบบการเดินทาง (mode share)  

มีการใช้รถจักรยานยนต์ในทุกชั้นภูมิ แต่ในเมืองมหานครนิยมเดินทางแบบไร้ยานยนต์มากในย่านพ้ืนที่
ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูงและพื้นที่ศูนย์กลางมหานคร ในขณะที่พื้นที่ศูนย์กลางชนบทและพื้นที่ขอบเมืองมี
การใช้รถยนต์ในสัดส่วนมากที่สุด ทั้งนี้รูปแบบการเดินทางอาศัยรถโดยสารประจ าทางสูงสุดโดยเฉพาะในพ้ืนที่
ชนบท ชานเมือง และย่านศูนย์กลางเมือง สะท้อนให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีความนิยมมาก
ที่สุดในทุกพ้ืนที่ แต่พ้ืนที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูงการส่งเสริมการเดินทางท่ีไร้เครื่องยนต์ถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด 

การเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือการพึ่งพารถยนต์ (car dependency) 

เมืองทุกชั้นภูมิมีรถยนต์ประมาณ 2-3 คัน เกินกว่าร้อยละ 50 ทุกชั้นภูมิ แต่เมืองในพื้นที่ศูนย์กลาง
เมืองหนาแน่นสูงและพื้นที่ศูนย์กลางมหานครส่วนใหญ่มีการถือครองรถยนต์จ านวนเพียงแค่ 1 คัน และทุก
ครัวเรือนที่ถือครองรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์น้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ในทุกพ้ืนที่ แต่จ านวนผู้ร่วมเดินทางใน
พ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูงและพ้ืนที่ศูนย์กลางมหานครส่วนใหญ่เดินทางเพียงคนเดียว ซึ่งต่างจากเมืองใน
พ้ืนที่อ่ืน ส าหรับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเมืองแต่ละพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีเป็นผู้ขับขี่ด้วยตนเอง
และมีผู้โดยสารเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีในทุกพ้ืนที่ โดยมีจ านวนมากท่ีสุดในย่านพื้นที่ขอบเมือง 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรือนกับการถือครองรถยนต์ จ าแนกรายชั้นภูมิพื้นที่ 
ด้วยวิธี Regression ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พื้นที่ย่านชานเมือง พื้นที่เมืองหนาแน่นปานกลาง 
และพื้นที่เมืองหนาแน่นสูงมีความสัมพันธ์กับการถือครองรถยนต์มากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ครัวเรือนที่มีรายได้สูงมีความสัมพันธ์กับการถือครองรถยนต์ในย่านพื้นที่ขอบเมือง พื้นที่ชานเมือง พื้นที่เมือง
หนาแน่นปานกลาง พื้นที่เมืองหนาแน่นสูง พื้นที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูง และพื้นที่ศูนย์กลาง มหานคร 
ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางมีความสัมพันธ์กับการถือครองรถยนต์ ในย่านพื้นที่ชานเมืองและพื้นที่
เมืองหนาแน่นปานกลางมากท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่าย่านชานเมือง ย่านศูนย์กลางเมือง และย่านศูนย์กลางมหา
นครมีโอกาสเป็นพื้นที่กลุ่มคนชั้นกลางและกลุ่มคนรวยถือครองรถยนต์มากกว่าพื้นที่อื่น ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
การบริการระบบขนส่งภายในเมืองไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถดึงดูดให้ผู ้คนหันมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะแทนการใช้รถยนต์ได้ ท าให้พื้นที่ย่านดังกล่าวมีโอกาสเกิดปัญหาจราจรหนาแน่นมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน  

จากการสืบค้นข้อมูลแผนนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งในประเทศไทย พบว่าการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะภายในเมืองขาดการให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการเดินทาง การใช้ประโยชน์
ที่ดิน และการวางแผนพัฒนาโครงข่ายภายในเมือง การขาดการบูรณาการองค์ประกอบเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้การบริการระบบขนส่งภายในเมืองที่ผ่านมาไม่สามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรมของผู้
เดินทางในเมืองได้ การดึงดูดผู้คนให้หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะภายในเมืองจึงไม่ประสบความส าเร็จ การ
วางแผนพัฒนาระบบขนส่งภายในเมืองในอนาคตจึงควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมผู้เดินทาง รวมทั้งพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ  (Efficiency of Public Transports) เพ่ือ



 

226 

ตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของผู้เดินทาง เช่น การเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะให้เข้าถึงย่านที่อยู่อาศัย
และแหล่งงานหรือย่านอื่น ๆ อย่างสะดวก มีความหลากหลายของระบบบริการ ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย ความคล่องตัวในการเดินทาง ความตรงต่อเวลา สภาพของยานพาหนะดี และมีอัตราค่าโดยสาร
คุ้มค่าต่อการเดินทางท่ีเหมาะสมกับรายได้ของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

ตารางที่ 61 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรือนกับการถือครองรถยนต์ จ าแนกรายช้ันภูม ิ

ช้ันภูมิ 
การถือครองรถยนต ์

ค่า R ค่า Sig.รายได้ปานกลาง ค่า Sig.รายได้สูง 

ย่านชนบท 
1) พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่ามาก .165 0.08 0.35 
2) พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่า .177 0.5 0.11 
3) พื้นที่ศูนย์กลางชนบท .206 0.41 0.06 

ย่านชานเมือง 
4) พื้นที่ขอบเมือง .285 0.06 0.00 
5) พื้นที่ชานเมือง .344 0.00 0.00 

ย่านศูนย์กลาง
เมือง 

6) พื้นที่เมืองหนาแน่นปานกลาง .362 0.01 0.00 
7) พื้นที่เมืองหนาแน่นสูง .346 0.07 0.00 
8) พื้นที่ศูนย์กลางเมือง .068 0.93 0.09 

ย่านศูนย์กลาง
มหานคร 

9) พื้นที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสงู .300 0.21 0.00 
10) พื้นที่ศูนย์กลางมหานคร .257 0.31 0.00 

หมายเหตุ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) เพื่อเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการน าผลมา
วิเคราะห์ โดยใช้ตัวแปรครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป็นตัวแปรอ้างอิง 

 

ทิศทางการเดินทาง  

วิถีชีวิตผู้คนในเมืองมีการเดินทางจากบ้านไปที่ท างาน หรือไปซื้อของโดยมีทิศทางความเชื่อมโยงของ
การเดินทางจากที่พักอาศัยไปท างานในพ้ืนที่ละแวกบ้าน โดยมีสัดส่วนของทิศทางการเดินทางจากย่านที่อยู่ใน
ย่านศูนย์กลางเมืองไปท างานในย่านศูนย์กลางเมืองเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการเดินทางจากย่านชานเมือง
เข้ามาท างานในย่านศูนย์กลางเมือง และมีบางส่วนเดินทางข้ามพื้นที่กริดในระยะทางไกล เช่น เดินทางจาก
ชานเมืองหรือชนบทเข้ามาท างานในย่านศูนย์กลางเมือง 
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ความเหลื่อมล ้าในการเดินทาง  

ค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนน้อยกว่า 10 % ในพื้นที่เมืองทุกชั้นภูมิ แต่
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในย่านที่ชนบทและย่านชานเมืองจะมีรายจ่ายที่แพงกว่ากลุ่มคนรวย ในขณะที่กลุ่มคนชั้น
กลางในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสูงแพงกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อย  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรือนกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ าแนกรายชั้นภูมิพ้ืนที่ 
ด้วยวิธี Regression ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า พ้ืนที่ย่านชานเมืองและพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองมีความสัมพันธ์
กับการค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากที่สุด อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนที ่มีรายได้สูงมี
ความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางในย่านพื้นที่ขอบเมือง พื้นที่ชานเมือง พื้นที่เมืองหนาแน่นปานกลาง 
พ้ืนที่เมืองหนาแน่นสูง และพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองมากที่สุด ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางมีความสัมพันธ์
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางในย่านพื้นที่เมืองหนาแน่นสูงและพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าวิถี
ชีวิตของผู้คนที่อาศัยหรือท างานในพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูงและมีรายได้ค รัวเรือนสูง มีโอกาสแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง พื้นที่ในย่านเมืองจึงควรออกแบบโครงข่ายการคมนาคมและระบบขนส่ง
สาธารณะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการใช้พลังงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง และการส่งเสริมเส้นทางเดิน
เท้า ทางจักรยานที่เชื่อมต่อย่านส าคัญต่าง ๆ ภายในเมืองเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางในเมือง   

ตารางที่ 62 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรือนกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ าแนกรายช้ันภูม ิ

ช้ันภูมิ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ค่า R ค่า Sig.รายได้ปานกลาง ค่า Sig.รายได้สูง 

ย่านชนบท 
1) พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่ามาก .191 0.10 0.09 
2) พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่า .110 0.84 0.22 

3) พื้นที่ศูนย์กลางชนบท .190 0.51 0.07 

ย่านชานเมือง 
4) พื้นที่ขอบเมือง .241 0.92 0.00 

5) พื้นที่ชานเมือง .314 0.41 0.00 

ย่านศูนย์กลาง
เมือง 

6) พื้นที่เมืองหนาแน่นปานกลาง .168 0.21 0.00 

7) พื้นที่เมืองหนาแน่นสูง .252 0.00 0.00 
8) พื้นที่ศูนย์กลางเมือง .310 0.65 0.00 

ย่านศูนย์กลาง
มหานคร 

9) พื้นที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสงู .069 0.67 0.42 

10) พื้นที่ศูนย์กลางมหานคร .120 0.04 0.52 
หมายเหตุ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) เพื่อเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการน าผลมา
วิเคราะห์ โดยใช้ตัวแปรครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป็นตัวแปรอ้างอิง 
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ภาพที่ 48 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อรายได้ของครัวเรือนช้ันภูม ิ
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ผลกระทบของเทคโนโลยีขนส่ง  

วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีผู้ที่ไม่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ ส่วนผู้ที่เคยใช้
บริการแอปพลิเคชันเรียกรถในทุกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มล ้าสมัย ยกเว้นในพื้นที่พื้นที่ชานเมืองและพื้นที่
ศูนย์กลางมหานคร กลุ่มผู้เคยใช้บริการแอปพลิเคชันจะเป็นกลุ่มมวลชน 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรือนกับการใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถ จ าแนกราย
ชั้นภูมิพ้ืนที่ ด้วยวิธี Regression ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พ้ืนที่ศูนย์กลางชนบท พ้ืนที่ขอบเมือง 
พ้ืนที่ชนบทหนาแน่นต ่า และพ้ืนที่ชนบทหนาแน่นต ่ามากมีความสัมพันธ์กับการใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถ
มากที่สุดอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางมีความสัมพันธ์กับการใช้แอปพลิเค
ชันเรียกบริการรถในพื้นที่ศูนย์กลางชนบทมากที่สุด ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้สูงมีความสัมพันธ์กับการใช้
แอปพลิเคชันเรียกบริการรถในย่านศูนย์กลางเมืองมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตของกลุ่มชนชั้นกลางที่
อาศัยในย่านชนบทและย่านชานเมืองบางส่วนตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันบริการเรียกรถมากกว่าคนที่อยู่
อาศัยในย่านศูนย์กลางเมือง การบริการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองจึงต้องค านึ งถึงเส้นทางการบริการที่
ครอบคลุมไปยังพื้นท่ีอยู่อาศัยและแหล่งงานในย่านชนบทและย่านชานเมืองให้มีประสิทธิภาพในการบริการ ทั้ง
ด้านราคา ระยะเวลาในการให้บริการ และทางเลือกในการเชื ่อมต่อแอปพลิเคชันการเดินทางให้มีความ
หลากหลาย เช่น การบริการแบบ door to door การบริการที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ การเดินทาง
แบบจองล่วงหน้า หรือการเหมาจ่าย เพ่ือการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ตารางที่ 63 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรือนกับการใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถ จ าแนกรายช้ันภูม ิ

ช้ันภูมิ 
การใช้แอปพลิเคชันเรียกบริการรถ 

ค่า R ค่า Sig.รายได้ปานกลาง ค่า Sig.รายได้สูง 

ย่านชนบท 
1) พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่ามาก .138 0.35 -1.41 
2) พื้นที่ชนบทหนาแน่นต ่า .138 0.35 0.16 

3) พื้นที่ศูนย์กลางชนบท .200 0.03 0.89 

ย่านชานเมือง 
4) พื้นที่ขอบเมือง .157 0.07 0.44 

5) พื้นที่ชานเมือง .045 0.94 0.45 

ย่านศูนย์กลาง
เมือง 

6) พื้นที่เมืองหนาแน่นปานกลาง .09 0.25 0.05 
7) พื้นที่เมืองหนาแน่นสูง .071 0.70 0.04 
8) พื้นที่ศูนย์กลางเมือง .034 0.41 0.93 

ย่านศูนย์กลาง
มหานคร 

9) พื้นที่ศูนย์กลางเมืองหนาแน่นสงู .069 0.34 0.73 
10) พื้นที่ศูนย์กลางมหานคร .098 0.11 0.29 

หมายเหตุ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) เพื่อเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการน าผลมา
วิเคราะห์ โดยใช้ตัวแปรครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป็นตัวแปรอ้างอิง 
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4) บุคลักษณ์ด้านการเดินทาง 

ในการสร้างบุคลักษณ์ด้านการเดินทาง ผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์และการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ส ารวจ โดยสามารถแบ่งกลุ่มคน
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มมวลชน กลุ่มนอกรีตหรือล ้าสมัย และกลุ่มชายขอบ 

ตารางที ่64 บุคลักษณ์ด้านการเดินทาง 

 มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ ่- สงขลา 

กลุ่มมวลชน 

 

นายสุชาติ อายุ 
50 ปี อาชพี
เป็นข้าราชการ
ประจ า 

อยู่คอนโดกบัภรรยาสองคน
ในซอยลึกแถวสะพานควาย 
ในเมือง ไม่มีรถส่วนบุคคล 
ในอนาคตคิดว่าจะไปท างาน
พร้อมภรรยาดว้ยรถเมล์ไร้
คนขับที่ให้บริการแบบ on-
demand จองเวลาให้มารับ
ส่งผ่านแอปพลิเคชัน ใช้
เวลาไม่เกิน 30 นาที วันที่
ไม่เร่งรีบก็เดินไปท างาน 
บางวันจะปั่นจักรยานไป
สวนรถไฟเพื่อออกก าลังกาย 
โดยใช้ช่องแยกประเภท
ยานพาหนะโดยเฉพาะ ก่อน
เดินทางจะตรวจสอบสภาพ
จราจรผ่านระบบแอปพลิเค
ชันแบบเรียลไทม์  ถา้ต้อง
ไปท าธุระชานเมืองจะเช่า
ยานยนต์ไฟฟา้ประชารัฐ 
ด้วยระบบคะแนน

ภูวา อายุ 36 ปี 
อาชีพ อ.
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอยู่หางดงนอกเมือง
เชียงใหม่ เดิมนั่งรถขนส่ง
สาธารณะจากชานเมืองเข้า
มาท างานที่มหาลยัเชียงใหม่ 
แต่ใช้เวลานานมากประมาณ 
40 นาที จึงเปลี่ยนมาขับ
รถยนต์ส่วนตัวแทนใช้เวลา
เพียง 15 นาที ในอนาคตคิด
ว่าการใช้ชีวิตหากเมือง
เชียงใหม่มีการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะภายในเมือง
และนอกเมืองให้เชื่อมต่อกัน
ได้อย่างสะดวก หรือเช่ือม
กับระบบขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่อย่างรถไฟฟา้รางเบา 
จะท าให้พื้นที่ในเมืองมีการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยแ์บบ
เช่ามากขึ้น อาจจะย้ายมา
ซ้ือหรอืเช่าคอนโดตามแนว
รถไฟฟ้า เมื่อเบื่อก็จะย้าย

พี่โดม อายุ 38 
ปี อาชพี อ.
มหาวิทยาลัย 

เป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยบ้านอยู่ชาน
เมือง เดินทางไปท างาน
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง ด้วย
รถยนต์ส่วนตัว บางครั้งนั่ง
รถตู้จากคณะไปประชุมที่
ต่างอ าเภอ สุดสัปดาห์
เรียกบริการจากแกร็บคาร์
ไปส่งที่สนามบินเพื่อไปซื้อ
ของที่กรุงเทพ อนาคตคิด
ว่าอยู่ชานเมือง เรียกใช้
บริการแบบ on demand 
เวลาไปซื้อของ หรือไป
สนามบิน แต่เวลาไปซื้อ
ของที่ตลาดใกล้บ้านจะ
เดินไปตลาด ใช้เวลาเดิน
ประมาณ 5-15 นาท ีโดย
ถนนทางเดินจะมีขนาด
กว้าง มีความต่อเนื่องและ
เช่ือมกับร้านค้าท าให้เดิน

อ. สืบสกุล อาย ุ
70 ปี อาชพีเดิม
เป็นอาจารย์และ
ผู้ไกล่เกลี่ย
ประจ าศาล
จังหวัด ปัจจุบัน
เป็นประธาน
เครือข่ายคน
รักษ์เมืองสงขลา 
และนักจัด
รายการวิทยุ
รายงานข่าวสาร
ต่าง ๆ ของเมือง
สงขลา 

เดิมตอนเป็นอาจารย์สอน
หนังสือ บ้านอยู่ในเมืองสงขลา 
ตอนเช้าจะตื่นมาปั่นจักรยาน
ไปที่ชายหาดทะเลสงขลาเพื่อ
ว่ายน า้ จากนั้นกลับมาแต่งตัว
ไปสอนหนังสือด้วยการขับ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ใช้
เวลาประมาณ 20 นาที แต่เมื่อ
เกษียนแล้วจะมีเวลาว่างจะนัด
เพื่อนวัยเดียวกันขบัรถขน
เรือคยัคไปพายที่ทะเลสงขลา 
ช่วงสายกลับมาพากลุ่ม
นักเรียน นักท่องเที่ยว ทัศน
ศึกษาเยี่ยมชมเมืองด้วยรถราง
ชมเมือง หรือแนะน าให้
นักท่องเที่ยวใช้จักรยาน หรือ
เดินชมเมืองได้ตั้งแต่เช้าถึงค ่า 
การเดินทางในเมืองสงขลาจึง
เดินทางได้ทั้งวันทั้งคืน และมี
การเดินทางหลายโหมดให้
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 มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ ่- สงขลา 

พฤติกรรม (social credit 
score) ที่เลือกรูปแบบ
ยานพาหนะได้ เลือกชว่งใช้
บริการได้ทั้งแบบรายวัน
และรายเดือนได้ สิ้นเดือน
จะชวนเพื่อนรว่มคอนโดที่
สนิทไปซื้อของที่ห้างด้วยกัน
ผ่านการเรียกบรกิารรถร่วม
โดยสาร เพราะไม่ต้องห่วง
เร่ืองหาที่จอดรถ 

ออกไปอยู่ย่านใหม่แถว
สถานีย่านอื่น เพราะเมือง
เชียงใหม่มีความเป็นย่านที่
เฉพาะตัวกระจายอยู่หลาย
แห่งมาก สถานีต่าง ๆ ย่อม
ไปตั้งตามย่านชุมชนเหล่านี้ 
และอาจชว่ยให้ชุมชนมี
ชีวิตชีวามากขึ้นกวา่เดิม 
พื้นที่ละแวกชุมชนจะได้รับ
การปรับปรุงให้เดินเท้าได้
อย่างสนุก เมืองจะน่าอยู่ 
แต่หากเมืองไม่พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะหรือการ
เดินทางที่คล่องตัว ราคา
เหมาะสม ระยะเวลา
เหมาะสม กจ็ะยังอยู่ที่ชาน
เมืองต่อไป 

ได้แบบเพลิดเพลิน มีทาง
เช่ือมต่อไปยังป้ายรถ
ประจ าทางได้ง่าย ๆ และมี
ป้ายแผนที่บอกเส้นทาง
และเวลาความถี่การ
ให้บริการของรถขนส่ง
สาธารณะภายในชุมชนชน
ชัดเจน เผ่ือระหว่างการ
เดินทางอยากตัดสินใจไปที่
อื่นต่อได้จะได้ไม่ต้องห่วง 

เลือกได้ตามอัธยาศัย ใน
อนาคตคิดว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่
เป็นประชากรหลักของเมือง
สงขลาและหาดใหญ ่ณ เวลานี้
อาจไม่อยูก่ันแล้ว ในขณะที่คน
ในยุคปัจจุบันจะเข้ามาแทนที่
เป็นกลุ่มคนสูงวัยแทน และใน
อนาคตระบบขนส่งสาธารณะ
ในเมืองควรต้องพัฒนารถไฟฟ้า
หรือรถรางให้ประชาชนหรือ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง
สงขลาที่ก าลังจะเป็นเมือง
มรดกได้สะดวก ควรมีรถบัส
เช่ือมต่อจากเมืองสงขลา-
สนามบินหาดใหญ-่ปีนัง-มะละ
กา ในอนาคตผู้คนจะหันมาใช้
รถสาธารณะ รถยนต์ไฟฟ้า 
รถจักรยาน รถสกู๊ตเตอร์มาก
ขึ้น และเมืองควรจะมีสถานีพัก
รถที่มีระบบสาธารณูปโภคครบ
ทุกรูปแบบ เช่น ที่ชารจ์
รถไฟฟ้า ที่บริการแนะน าการ
เดินทาง มีหน่วยเฉพาะกิจคอย
ดูแลคอยช่วยเหลือที่พร้อม
ปฏิบัติการที่ทันสมัย  
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กลุ่มนอกรีต 

หรือล ้าสมัย 

 

นายสมชาย 
อาย ุ25 ป ี เพิ่ง
เรียนจบคอร์
สออนไลน์ด้าน
การออกแบบ  

ชอบเทคโนโลยี ความล ้า
สมัย และรักธรรมชาติ เป็น
คนต่างจังหวัดที่เข้ามา
ท างานใน gig economy 
หารายได้จากการท างาน
หลายแบบ พกัอาศัยอยู่
คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง 
แถวราชเทว ีมีรายได้ปาน
กลาง ไม่ซ้ือรถเนื่องจากไม่
ชอบมีภาระ เดินทางไป
ท างานที่ออฟฟิศแถวสาทร
ด้วยรถไฟฟ้า  ไปท างาน
ประจ าแค่สัปดาห์ละ 2 วัน 
ท างานวันละ 6 ชั่วโมง ใน
อนาคตคิดว่าจะใช ้PMDs 
เดินทางไปท างานแทน นอก
เวลางานจะไปท างานขบัรถ
ให้บริการรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสารหลายบริษัทเพื่อหา
รายได้เสริม โดยจะรับงานที่
บริษัทรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสารจัดเตรียมไว้ให้ 
เนื่องจากไม่ต้องแบกรับ
ความเส่ียงด้านสวัสดิการ
และการดูแลรับผิดชอบหาก
เกิดอุบัติเหตุแต่เพียงผู้เดียว 

อาร์ม อายุ 34 
ปี อาชพีท า
ธุรกิจให้เช่า
โรงแรม 
Airbnb 
จ าหน่ายและให้
เช่า
รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า และ
บริการเช่ารถ
แท็กซ่ี 

บ้านอยู่ในเมือง เป็นเจ้าของ
ธุรกิจเกีย่วกบั sharing 
economy ทั้งที่พักและ
บริการรถเช่า เดินทางไป
ติดต่อลูกค้าเกือบทุกวัน 
พยายามส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายให้ลูกค้าและคนท า
ธุรกิจร่วมกันใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
คิดว่าในอนาคตจะย้าย
ออกไปอยู่ชานเมืองมี
รถยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้งานเวลา
เดินทางไกล แต่เวลาเดิน
ทางเข้าเมืองจะขึ้นรถราง
ไฟฟ้าแบบ LRT หรือ ART 
เข้ามาในเมือง แต่เวลาไปซื้อ
ของที่ตลาดใกล้บ้านจะใช้ส
กูตเตอร์ และคิดว่าตลอด
เส้นทางการเดินทางจะมีจุด
ชาร์จให้รรถยนต์ไฟฟ้าได้
อย่างสะดวก 

สรรค์ อายุ 40 
ปีแกร็บคาร ์

พักแถวชานเมือง อดีต
พนักงานโรงงาน และ
รับจ้างทั่วไป ไม่ใช่คน
ขอนแก่นแตก่ าเนิด แต่
แต่งงานแล้วย้ายมาอยู่
ขอนแก่นตามภรรยา จึง
หันมาเปลี่ยนเป็นขับรถ
แกร็บแก้เบือ่ เพราะไม่มี
งานประจ า โดยตอนเช้าจะ
ไปส่งลูกที่โรงเรียน แล้ว
กลับมานอน รอให้รถหาย
ติด ค่อยออกไปวิ่งรับลูกค้า
ช่วงบ่าย ๆ ถึง ดกึ ๆ วิ่งรถ
ได้ประมาณ 6-7 เท่ียวตอ่
วัน รายได้จากการวิ่งรถ
แกร็บสามารถเอามาผ่อน
บ้าน และผอ่นรถได้ และมี
ลูกค้าในย่านประจ าแถว
ร้านอาหาร เพราะทีจ่อด
รถแพง ลูกค้าจึงมักเรียก
แกร็บไปร้านอาหารแทน
จะได้ไม่เสียเวลา เสียเงิน
ให้ที่จอดรถแพง ๆ  
อนาคตคิดว่าจะเขา้ร่วม
ระบบแลตฟอร์มบริการ
รถยนต์ส่วนบุคคลร่วม

ออม อาย ุ35 ปี 
อาชีพนักออ
แกนไนซ์ 

บ้านอยู่ในเมือง ขบัรถยนต์ไป
ท างานเป็นประจ า บางครั้ง
เสาร์อาทิตย์ เดินทางไปซื้อของ
ที่กรุงเทพ แต่ส่วนใหญ่นิยมสั่ง
ของออนไลน์ แล้วใหข้นส่งมาที่
บ้านมากกวา่ อนาคตคิดว่าถ้า
เร่ิมแก่ตัวจะไม่ขับรถเอง จะใช้
รถสองแถวหรือเรียกบริการรถ
ผ่านแพลตฟอร์ม แต่หาก
เดินทางไปไหนใกล้ๆ จะเดิน
หรือเล่น เซิร์ฟเสกตไปเพื่ออก
ก าลังกาย และคิดว่าสภาพ
เมืองเก่าสงขลาหาดใหญ่มีภูมิ
ทัศน์อาคารน่าท่องเท่ียว แต่
ต้องปรับปรุงทางเท้า และ
ปรับปรุงอาคารเก่าให้กลับมามี
ชีวิตชีวาเพือ่ส่งเสริมการเดิน
เท้า 
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ส่วนในช่วงที่จอดรอรับส่ง
คนและสินค้า ก็จอดรอตาม
สถานีบริการชารจ์ไฟหรือ
สถานีรอลูกค้าของแต่ละ
บริษัทรถส่วนบุคคลร่วม
โดยสาร โดยจะให้บริการ
เป็นโซน  

บริการ โดยเลือกที่มี
ประกันรายได้และความ
ปลอดภัยในการขับขี ่และ
เลือกวิ่งให้บริการในยา่นที่
อยู่ละแวกบา้นเป็นหลัก 
แต่หากลกูค้าต้องการ
เดินทางข้ามจังหวัดให้
ลูกค้ากดเลือกบริการแบบ
เหมาจ่าย และให้บริษัท
ช่วยออกค่าใช้จา่ยระหว่าง
โดยเดินทางกลับกรณีไม่มี
ลูกค้าเรียกระหว่างทาง 

กลุ่มชายขอบ 

นายเฉลิม ชาย
สูงวัย อายุ 65 
ปี อาชพีขับ
รถจักรยานยนต์
รับจ้าง 

 เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามา
หางานท าในกรุงเทพฯ เพื่อ
ความเป็นอยูแ่ละรายได้ที่ดี
ขึ้น เขาเช่าอะพาร์ตเมนต์อยู่
ในเมือง แถวอนุสาวรีชัย
สมรภูมิ ขับรถจกัรยานยนต์
รับจ้างมาแล้วกวา่ 30 ป ี
ในช่วงวัยหนุ่มเคยเช่าชว่ง
เส้ือวิน แต่อนาคตอาจเลิก
อาชีพวินรถจักรยานยนต์
รับจ้าง เพราะถกูรถส่วน
บุคคลร่วมโดยสารแย่งลูกค้า  
แต่ด้วยใจรักในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ คิดวา่จะไป

ลุงบุญชิน อาย ุ
60 ปี ขับรถ
สองแถว 

บ้านอยู่นอกเมือง ขับรถสอง
แถวรอบเมืองเชียงใหม่ 
ตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเย็น 
อาศัยอยู่ชานเมืองนอกตวั
เมืองเชียงใหม่ โดยเช้าตรู่จะ
วิ่งรับผู้โดยสารที่เป็นแม่่ค้า
จากต่างอ าเภอไปส่งที่ตลาด
ในเมืองก่อนรอบแรก 
จากนั้นรอรับเด็กนกัเรียน
และคนท างานในตลาดไปส่ง
ที่โรงเรียนกับสถานที่
ราชการต่างๆ รอบตวัเมือง
เชียงใหม่ ช่วงสายจะกลับมา
วิ่งรับกลุ่มแม่ค้าที่มาซ้ือ

ตาเสริฐ อายุ 
50 ปี ขับรถ
สองแถว 

ชายสููงอายุ อาศัยในตัว
เมือง ขับรถสองแถวมาก
ว่า 20 ป ีออกมาขบัรถ
สองแถวตั้งแต่ 05.30 ถึง 
16.00 น. โดยตอนเช้าจะ
รับเด็กนักเรียน คนแก ่
หรือคนท างานที่รู้จักจาก
ในซอยหมู่บ้านออกมาขึ้น
รถโรงงานที่หน้าปากซอย 
รายได้หลักมาจากเด็ก
นักเรียนและแม่บา้นในช่วง
เช้า ตอนช่วงกลางวันจะ
จอดรอรับผู้โดยสารสูงอายุ
หน้าตลาด แต่รายได้น้อย

มิว อายุ 23 ปี 
อาชีพนักศึกษา 

บ้านอยู่ในเมือง เดินทางภายใน
เมืองหาดใหญ่ด้วยการเรียก 
แกร็บคาร ์หรือรถจากทีบ่้าน
คอยรับส่ง เนื่องจากบา้นอยู่
ซอยลึกจากถนนใหญ ่ช่วงวัน
ศุกร ์เสาร ์อาทิตย์ ส าหรับเช้า
วันจันทร์จะเดินทางโดยรถ
แกร็บไปขึ้นเครื่องบิน เดินทาง
มาเรียนที่กรุงเทพ อนาคตคิด
ว่าจะยังใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะอยู่ทั้งรถสองแถว 
การเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน 
และการซ้ือของ แต่เวลาพา
ครอบครัวไปเที่ยวหรือไปกิน
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ขับขี่รถจักรยานยนตบ์ริการ
นักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเค
ชันด้วยรถจกัรยานยนต์
ไฟฟ้า และมีเครือขา่ย
พันธมิตรด้านการท่องเท่ียว
ทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ชว่ยสนับสนุน 

กลับไปต่างอ าเภอ ช่วงกอ่น
เท่ียงถึงก่อนเลิกเรียนจะไป
รับนักท่องเที่ยวหนา้ม.
เชียงใหม่ หรือตามวัดตา่ง ๆ 
ในตัวเมืองไปแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆในเชียงใหม่ 
ช่วงใกล้เลิกเรียนจะกลับไป
รับเด็กนักเรียน และคนเลิก
งานกลับบ้านย่านชานเมือง 
ในอนาคตคิดว่าจะเลิกขบัรถ
สองแถว แตจ่ะให้ลูกหลาน
รับช่วงต่อหรือขายให้คนวยั
หนุ่มสาวที่มีก าลังเอาไปขับ
ต่อ และคิดวา่าจะปรับ
สภาพรถให้ดีกว่านี ้แต่ขาด
งบปรับปรุง จึงหวังว่าขนส่ง
สาธารณะจะมีงบปรับปรุง
สภาพรถสองแถว ก าหนด
ราคาบริการและจัดเส้นทาง
บริการให้ชัดเจน รวมทั้งมี
แอปพลิเคชันสื่อสารภาษา
ต่างชาติให้คนขับขี่รถสอง
แถวไว้ใช้งานเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว 

กว่าชว่งเช้า ช่วงเย็นจะมี
รายได้และเวลาท างานไม่
สม ่าเสมอ ขึ้นกับความ
เหนื่อยล้าของร่างกาย 
และสภาพอากาศ หากฝน
ตกก็จะกลับบ้านเร็วหน่อย 
เพราะรถจะติดมากท ารอบ
ไม่คุ้มค่าน ้ามัน ค่าเสียเวลา 
คิดว่าในอนาคตจะให้ลกู
ชายรับช่วงต่อขบัรถสอง
แถว แต่จะปรับปรุงสภาพ
รถให้ด ีติดแอร ์และติด 
GPS เช่ือมกับระบบ
แพลตฟอร์มเรียกรถ
สาธารณะ 

อาหารแบบหลายๆคนตาม
สไตล์ลูกหลานคนจีน ก็จะ
เตรียมซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า หรอืรถ
ตู้ไฟฟ้าที่ให้ผู้สูงอายุนั่งสบาย ๆ 
ได้ 
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5.1.4 การซื้อของ 

เช่นเดียวกับมิติอื่น ๆ ที่ได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ การวิเคราะห์ประเด็นการซื้อของของคนเมืองจะ
แบ่งการวิเคราะห์เปรียบเทียบออกเป็น 3 มิติ มิติแรกเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเมืองหลวงและเมืองหลักใน
ภูมิภาค และเปรียบเทียบระหว่างเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวง และเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลัก
ภูมิภาค มิติที่สองเป็นการเปรียบเทียบระหว่างชั้นภูมิทั้ง 10 ระดับของเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค และ
มิติที่สามคือการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ โดยจะประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ประเด็นได้แก่ (1) 
การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป (2) การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน (3) การ
กินอาหารนอกบ้าน (4) การซื้อของออนไลน์ (5) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคระบาดโควิด 19 

1) การเปรียบเทียบระหว่างเมืองหลวงและเมืองหลักในภูมิภาค   

รูปแบบการค้าดั้งเดิม ตลาดสดยังคงเป็นแหล่งซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่ได้รับความ
นิยมและมีบทบาทมากที่สุดในการเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของคนเมืองทั้งในเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค 
ความแตกต่างระหว่างเมืองอยู่ที่ความถี่ในการใช้งาน โดยเมืองหลวงมีความถี่ในการใช้ตลาดสดมากกว่า โดย
ส่วนใหญ่อยู่ที่เฉลี่ย 3-5 ครั้งแต่สัปดาห์ ในขณะที่เมืองหลักภูมิภาคเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาในรูปแบบการเดินทางไปตลาดสด พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นหลัก รองลงมา
เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ในส่วนของร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนนั้น  ได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองหลัก
ภูมิภาค แต่แทบไม่ได้รับความนิยมเลยในเมืองหลวง โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักซื้อของที่ร้านค้า
ทั่วไปตามชุมชนในความถี่ส่วนใหญ่ที่ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อพิจารณาในรูปแบบการเดินทางพบว่าเดินทาง
ด้วยรถจักรยานยนต์และการเดินเท้าเป็นหลัก โดยเฉพาะในพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นต ่า 

รูปแบบการค้าสมัยใหม่ (modern trade) ร้านค้าสมัยใหม่เช่นซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้รับความนิยมทั้ง
ในเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูงจะมีแนวโน้มใช้งาน
ที่มากกว่าพื้นที่อื ่น ภาพดังกล่าวเห็นชัดเจนในเมืองหลวงและเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ในประเด็นนี้อาจตั้ง
ข้อสังเกตไดว้่า หาดใหญ่สงขลามีสัดส่วนของพฤติกรรมที่พ่ึงพารูปแบบการค้าสมัยใหม่เยอะกว่าเมืองหลักอ่ืน ๆ 
โดยเฉลี่ยมีความถี่ส่วนใหญ่ที่ไม่แตกต่างกันมากนักที่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  เมื่อพิจารณาในรูปแบบการเดินทาง
พบว่า มีความต่างกันที่สัดส่วนของรูปแบบการเดินทาง เมืองหลวงมีรูปแบบพาหนะที่หลากหลายกว่า แม้จะ
เน้นการใช้รถจักรยานยนต์ทีร่้อยละ 46 รถยนต์ส่วนบุคคลร้อยละ 39 รถโดนสายประจ าทางร้อยละ 8 ในขณะ
ที่เมืองหลักภูมิภาคจะเน้นการใช้รถยนต์ส่วนบุคคยที่ร้อยละ 46-82 และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 10-45 

ในกรณีเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและรอบเมืองหลักภูมิภาค การซื้อของสดของแห้งพบว่ามัก
พึ่งพารูปแบบการค้าดั้งเดิมที่สูงกว่ารูปแบบการค้าสมัยใหม่ ทั้งยังมีความหลากหลายกว่าและแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละเมือง นอกจากสัดส่วนการใช้ตลาดสดเป็นส่วนใหญ่แล้ว ในเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงมี
สัดส่วนการใช้รถพุ่มพวงที่สูงถึงร้อยละ 16 ในขณะที่เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลักอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 3 
พฤติกรรมดังกล่าวอาจสะท้อนวิถีการบริโภคของผู้สูงอายุที่นิยมอาศัยอยู่ที่บ้านมากกว่าออกเดินทางมากข้าง
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นอก นอกจากนี้ ในเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงแทบไม่มีสัดส่วนของการพึ่งพารูปแบบการค้าสมัยใหม่  
เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากเมืองรอง/เมืองเล็กรอบ
เชียงใหม่ ซึ่งมีสัดส่วนของการใช้รูปแบบการค้าสมัยใหม่ถึงร้อยละ 23 สัดส่วนดังกล่าวสูงกว่าเมืองรอง/เมือง
เล็กรอบเมืองอื่น ๆ และมีความถี่ในการไปในตลาดสดมากกว่าเมืองหลักเล็กน้อย ส่วนวิธีการเดินทางโดยรวม
นั้นไม่แตกต่างจากกลุ่มเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค 

การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การค้าสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการเป็นแหล่งซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันมากกว่ าการค้ารูปแบบ
ดั้งเดิม โดยเฉพาะซูเปอร์เซนเตอร์ ซ่ึงได้รับความนิยมทั้งในเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค (สงขลา-หาดใหญ่ 
มีสัดส่วนการใช้งานเท่าเมืองหลวง)  โดยเฉพาะพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากในเมืองหลวงมีการใช้งานถึงร้อยละ 
18-33 ในขณะที่เมืองหลักภูมิภาคเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ทั้งพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูงและหนาแน่นต ่า ทั้งเมือง
หลวงและเมืองหลักภูมิภาคมีความถี่ของการใช้งานที่ใกล้เคียงกันที่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อพิจารณาในรูปแบบ
การเดินทางพบว่าเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 85  

รูปแบบการค้าดังเดิมอย่างตลาดสดและร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนยังมีบทบาทในการเป็นแหล่งซื้อ
ของใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่บ้าง โดยเฉพาะกับพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นต ่าของเมืองหลวงและเมืองหลักใน
ขณะเดียวกันความถี่ในการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันที่ตลาดสดทั้งในเมืองหลว งและเมืองหลัก
ภูมิภาคมีความถี่ของการใช้งานเฉลี่ยใกล้เคียงกันที่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ (เฉพาะเชียงใหม่ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์) 
ขณะที่ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนจะมีความแตกต่างกันระหว่างเมืองหลวงที่ 1 -2 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจาก
เมืองหลวงมีสัดส่วนการใช้งานร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนน้อยอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเช่นเดียวกับของสดของแห้ง 
และเมืองหลักภูมิภาคที่ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์เช่นเดียวกับของสดของแห้ง เมื่อพิจารณาในรูปแบบการเดินทาง
พบว่า ทั้งตลาดสดและร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนจะมีสัดส่วนการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นหลัก 
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 และการเดินเท้าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 40 ทั้งในเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค 

ในกรณีเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและรอบเมืองหลักภูมิภาค การซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน
พ่ึงพารูปแบบการค้าดั้งเดิมที่สูงกว่ารูปแบบการค้าสมัยใหม่ ซ่ึงต่างจากเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาคที่พึงพา
รูปแบบการค้าสมัยใหม่เป็นหลัก ในเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงมีสัดส่วนการใช้ร้านค้าทั่วไปตามแหล่ง
ชุมชนร้อยละ 27 ในขณะที่เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลักภูมิภาคเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 42 (ขอนเก่นมากสุดที่
ร้อยละ 66) นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนการพึ่งพารูปแบบการค้าสมัยใหม่อย่างซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยในเมืองรอง/
เมืองเล็กรอบเมืองหลวงมีสัดส่วนการใช้งานมากที่สุดถึงร้อยละ 22 และเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลักเฉลี่ย
ร้อยละ 12 สัดส่วนดังกล่าวคาดได้ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในเมืองรอง/เมืองเล็กรอบ
เมืองหลวง ในขณะที่ความถ่ีและวิธีการเดินทางโดยรวมไม่แตกต่างจากกลุ่มเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค 
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การกินอาหารนอกบ้าน 

สถานที่กินอาหารนอกบ้านของคนในเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาคมีลักษณะคล้ายกัน  ซึ่ง
ประกอบด้วยร้านอาหารในระยะเดินเท้า ร้านอาหารนอกระยะเดินเท้า และร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แต่เมืองหลวงมีสัดส่วนของการกินอาหารที่ร้านอาหารในระยะเดินเท้าเป็นหลักที่ร้อยละ 37 
ตามด้วยร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าที่ร้อยละ 20 โดยเฉพาะในพ้ืนที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง ในขณะที่
เมืองหลักภูมิภาคจะมีสัดส่วนของร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าเป็นหลักเฉลี ่ยร้อยละ 29 -39 ตามด้วย
ร้านอาหารในระยะเดินเท้าเฉลี่ยร้อยละ 12-24 โดยมีความถี่ของร้านอาหารทั้ง 3 ประเภทใกล้เคียงกันที่ 1-2 
ครั้งต่อสัปดาห์เป็นหลักในทุกเมือง แต่สัดส่วนของการกินอาหารนอกบ้านทุกวันในเมืองหลวงจะสูงกว่าเมือง
หลักภูมิภาค โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 10-35 โดยเฉพาะพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง  

ส าหรับมื้ออาหารที่นิยมออกไปกินนอกบ้านพบว่า ในเมืองหลวงมีสัดส่วนของการออกไปกินอาหารมื้อ
กลางวันและม้ือเย็นที่ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 39 และร้อยละ 35 ตามล าดับ โดยเฉพาะในพ้ืนที่อยู่อาศัยที่มีความ
หนาแน่นสูงจะมีแนวโน้มการออกไปกินอาหารนอกบ้านมากกว่า พฤติกรรมดังกล่าวแตกต่างอย่างมากกับเมือง
หลักภูมิภาค ซ่ึงมีสัดส่วนของการออกไปกินอาหารมื้อเย็นเป็นหลักที่เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 โดยที่ความถี่ของ
การกินอาหารนอกบ้านทั้งมื้อเที่ยงและมื้อเย็น ในเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาคมีความถี่ใกล้เคียงกันที่ 1 -2 
ครั้งต่อสัปดาห์เป็นกลุ่มใหญ่ รองลงมาด้วยความถี่ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีสัดส่วนความถี่ของการกินทุกวัน
เฉพาะมื้อกลางวันที่ร้อยละ 5-30 ในทุกเมือง 

ส าหรับในกรณเีมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและรอบเมืองหลักภูมิภาค การกินอาหารนอกบ้านมี
ข้อแตกต่างจากเมืองหลักและเมืองรองอย่างชัดเจน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเมืองรอง/เมืองเล็กรอบ
เมืองหลวงร้อยละ 46 และเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองเชียงใหม่ร้อยละ 37 นั้นไม่กินอาหารนอกบ้านเลย 
ในขณะที่ลักษณะของเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองขอนแก่นและสงขลาหาดใหญ่จะนิยมกินที่ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้าและในระยะเดินเท้า สรุปได้ว่า ความถี่ของการกินอาหารนอกบ้านของเมืองรอง/เมืองเล็กมี
สัดส่วนที่น้อยกว่าเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค  

การซื้อของออนไลน์ 

ส่วนการซื้อของออนไลน์ของคนในเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค ในภาพรวมพบว่าคนเมืองมี
ประสบการณ์การซื้อของออนไลน์ในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (platform shopping) มากเป็นอันดับแรก
เฉลี่ยร้อยละ 35 ในเมืองหลวง ร้อยละ 57 ในเมืองหลักภูมิภาค รองลงมาคือช่องทางโซเชียลมีเดีย (social 
media shopping) เฉลี่ยร้อยละ 17 ในเมืองหลวง ร้อยละ 31 ในเมืองหลักภูมิภาค  แม้ว่าการซื้อของผ่าน
ช่องทางโทรทัศน์ (TV Shopping) ถือเป็นรูปแบบการซื้อของ “ออนไลน์” รูปแบบแรก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ผู้คนทั่วไปจึงน่าจะมีประสบการณ์ในส่วนนี้มาก่อน แต่จากการ
ส ารวจด้วยแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการซื้อผ่านทางช่องทางโทรทัศน์น้อยที่สุด โดย
คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 5 ในเมืองหลวง ไม่เกินร้อยละ 10 ในเมืองเชียงใหม่และขอนแก่น ไม่เกินร้อยละ 15 ใน
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เมืองสงขลา-หาดใหญ่ ข้อมูลดังกล่าวอาจสะท้อนการกระจุกตัวและความหลากหลายของสินค้าในตลาดใน
เมืองหลวง จึงท าให้คนเมืองหลวงมีความต้องการพึ่งพาตลาดออนไลน์น้อยกว่าคนในเมืองหลักภูมิภาค อนึ่ง 
เนื่องจากครัวเรือนที่นับส ารวจได้ในเมืองหลวงมีระดับรายได้ค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างใน
เมืองหลัก จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ข้อมูลในส่วนนี้ไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงก็ได้ 

ในด้านความถี่ของการสั่งของออนไลน์ การซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการซื้อของผ่าน
โซเชียลมีเดียในภาพรวมไม่แตกต่างกันมาก การซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีความถี่ในการสั่ง 1-2 ครั้ง
ต่อเดือน เฉลี่ยร้อยละ 54 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียที่เฉลี่ยร้อยละ 48 ส่วน
การซื้อของผ่านช่องทางโทรทัศน์มีอยู่น้อยมาก 

หมวดสินค้าที่โดดเด่นในการสั่งออนไลน์ทั้งในรูปแบบของการซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และ
การซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียของเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค ได้แก่ สินค้าประเภท เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องประดับ เครื่องส าอาง ของใช้ในชีวิตประจ าวัน อาหารเสริม ขนมพร้อมกิน อุปกรณ์กีฬาและงานอดิเรก 
เป็นต้น   

ในกรณีเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและรอบเมืองหลัก ประสบการณ์ในการซื ้อของผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์และการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าคนเมืองหลวงและคนเมืองหลัก
อย่างมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 17 ในเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวง และเฉลี่ยร้อยละ 29 ในเมืองรอง/
เมืองเล็กรอบเมืองหลัก ดังนั้นความถี่ในการซื้อจึงต ่ามากเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากประเภทสินค้าส่วนใหญ่ที่คน
เมืองหลวงและคนเมืองหลักนิยมสั่ง อาทิ เสื้อผ้า/เครื่องส าอาง/เครื่องประดับ นั้นอาจไม่ใช่ปัจจัยส าคัญ หรือ
ความจ าเป็น หรือเรื่องของค่านิยมส าหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองรอง/เมืองเล็ก เนื่องจากสามารถหาซื้อได้จาก
ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนและซูเปอร์เซนเตอร์อยู่แล้ว สัดส่วนการพึ่งพาร้านเหล่านี้จึงสูงมากในหมวดของ
การซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันของเมืองรอง/เมืองเล็ก 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโควิด 19 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจเปลี่ยนแปลงบางพฤติกรรมในการซื้อของหรือการออกไป
กินอาหารนอกบ้าน ดังนี้ 

ประเด็นแรกเป็นเรื่องพฤติกรรมการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป รวมถึงของใช้
ในชีวิตประจ าวัน ถึงแม้ค าตอบส่วนใหญ่จากกลุ่มได้ระบุว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลง (เกินร้อยละ 50) ทั้งใน
เมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค แต่ค าตอบที่ระบุว่าการซื้อของดังกล่าวมีสัดส่วนลดลงเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 43 
ในเมืองหลวง และร้อยละ 37 ในเมืองหลักภูมิภาค เช่นเดียวกับพฤติกรรมการออกไปซื้ ออาหารกลับมากินที่
บ้านที่ส่วนใหญ่ลดลง แต่เฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น ในขณะที่พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านมีความชัดเจน
ยิ่งกว่า โดยมีผู้ตอบว่าการกินอาหารนอกบ้านลดลงคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 69 ในเมืองหลวงและร้อยละ 
52 ในเมืองหลักภูมิภาค จึงเป็นที่ชัดเจนว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการออกนอกบ้านในระดับที่แตกต่างกัน และในพื้นที่ที่แตกต่างกันด้วย สังเกตจาก
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พฤติกรรมที่ลดลงในเมืองหลวงมีสัดส่วนมากว่าเมืองหลัก พฤติกรรมที่มีแนวโน้มให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มาก อย่างการกินอาหารนอกบ้าน รวมถึงการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงนั้นอาจรุนแรงมากกว่าในเมือง
หลักเนื่องจากจ านวนและความหนาแน่นของประชากรที่มากกว่า 

ส่วนพฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารนั้น ค าตอบส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลวงและเมือง
หลักมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยพบว่าในเมืองหลวงมีสัดส่วนการสั่งที่ลดลงกว่าร้อยละ 52 ซึ่งสวนทางกับ
พฤติกรรมการท าอาหารเองที่บ้านที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48 ในขณะที่พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารในเมืองหลัก
ภูมิภาคภาพรวมไม่เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร้อยละ 57 เช่นเดียวกับการท าอาหารเองท่ีบ้านที่เฉลี่ยร้อยละ 53 

ในด้านพฤติกรรมการซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดีย ค าตอบส่วน
ใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลวงและเมืองหลักมีพฤติกรรมที่ แตกต่างกัน ในเมืองหลวงมีสัดส่วนการสั่งที่
ลดลงคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างในเมืองเดียวกัน ในขณะที่เมืองหลักภูมิภาคมีภาพรวมไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก ร้อยละ 58 ของครัวเรือนยังคงซื้อของออนไลน์เช่นเดิม 

ส าหรับกรณีเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและรอบเมืองหลัก เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 โดยส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองรอง/
เมืองเล็กรอบเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น พฤติกรรมการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหาร
ส าเร็จรูป รวมถึงของใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้บริการส่งอาหารและการท าอาหารกินเอง และการซื้อของ
ออนไลน์โดยส่วนใหญ่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ส าหรับกรณีของเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงมี
พฤติกรรมการเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน การซื้อกลับเข้ามากิน การใช้บริการขนส่งอาหาร และการสั่งของ
ออนไลน์ในสัดส่วนที่ลดลง ในกรณีของเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่มีพฤติกรรมการออกจาก
บ้านในการซื้อของกินของใช้ และกินอาหารนอกบ้านเท่านั้นที่ลดลง อาจกล่าวได้ว่า เมืองรอง/เมืองเล็กรอบ
เมืองหลวงและรอบเมืองหาดใหญ่-สงขลา อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมากกว่าเมืองรอง/เมืองเล็ก
รอบเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น 

ตารางด้านล่างสรุปข้อมูลที่แสดงความแตกต่างในการซื้อของของเมืองในระดับต่าง ๆ 
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ตารางที่ 65 สรุปข้อมูลด้านการซือ้ของของคนเมืองเปรียบเทียบระหว่างเมือง 
หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

1.การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป 

1.1 สถานที่ซ้ือ
ของสดของแห้ง 
และอาหาร
ส าเร็จรูป 

เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

สัดส่วนร้อยละ ซ้ือที่ตลาดสด
มากที่สุด  
(ร้อยละ 60) 

ซ้ือที่ตลาดสด
มากที่สุด  
และมากกวา่
เมืองอื่น  
(ร้อยละ 70) 
ใช้งานตลาดนัด
น้อยกว่าเมืองอื่น  
(ร้อยละ 5) 

ซ้ือที่ตลาดสด
มากที่สุด  
(ร้อยละ 50) 

ซ้ือที่ตลาดสด
มากที่สุด  
(ร้อยละ 45) 
ซ้ือที่ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ 
มากกว่าเมืองอื่น 
(ร้อยละ 25) 

ซ้ือที่ตลาดสด
มากที่สุด  
(ร้อยละ 35) 
ใช้งานรถพุ่ม
พวงมากกว่าทุก
เมือง (ร้อยละ 
16)  

ซ้ือที่ตลาดสด 
ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
และซูเปอร์เซน
เตอร์ (มากที่สดุ
ในทุกเมือง) 
ร้อยละ 24, 23, 
23 ตามล าดับ 

ซ้ือที่ร้านค้า
ทั่วไปตามแหล่ง
ชุมชนมากที่สุด
ในทุกเมือง ร้อย
ละ 58 

ซ้ือที่ตลาดสด
และตลาดนัด
มากกว่าทุก
เมือง ร้อยละ 
60, 50 ตามล า
ด าดับ 

เปรียบเทียบแต่
ละชั้นกริด 

สัดส่วนร้อยละ พื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นสูงนิยม
ใช้ตลาดสด และ
ซูเปอร์เซนเตอร์
มากกว่าพื้นที่ที่มี
ความหนาแน่น
น้อย 

ที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูงจะมีความนิยมใช้รูปแบบ
การค้าสมัยใหม ่เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต  
ร้านสะดวกซ้ือมากกว่าพื้นที่ชั้นกริดท่ีมคีวามหนาแน่นต ่า 
ที่พบว่าตลาดสดและร้านค้าทัว่ไป 
ตามแหล่งชุมชนเป็นแหล่งซ้ือของที่ได้รับความนิยม
มากกว่า 

  
  
  
  

1.2 ความถี่ใน
การเดินทางไป
ซ้ือของสดของ
แห้งและ 
อาหารส าเร็จรูป
ในแหล่งซ้ือของ
ที่ส าคัญ 

เลือกวิเคราะห์
สถานที่ 
ที่ส าคัญตามข้อ 
1.1 

อันดับ/ร้อยละ ตลาดสด อันดับ
ความถี่ (ใชง้าน
ถี่สุดในทุกเมือง) 
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 40-
70 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
และ 3-5 ครั้ง 
2.ใช่งานทุกวัน 
ร้อยละ 15-45  

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
และ 3-5 ครั้ง 
2.ใช่งานทุกวัน 
ร้อยละ 20-30 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
และ 3-5 ครั้ง 
2.ใช่งานทุกวัน 
ร้อยละ 10-25 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 58 
2.ใช่งานทุกวัน 
ร้อยละ 25 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 41 
2.สัปดาห์ละ 1-2 
ร้อยละ 33 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 55 
2.สัปดาห์ละ 1-2 
ร้อยละ 29 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-
5 ครั้ง ร้อยละ 
46 
2.สัปดาห์ละ 1-
2 ร้อยละ 33 
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

2.ใช่งานทุกวัน 
ร้อยละ 10-45 

(มากสุดใน 3
เมืองหลัก) 

ใช้งานร้านค้า
ทั่วไปตามแหล่ง
ชุมชนน้อยที่สุด
ในทุกเมือง (น้อย
กว่าร้อยละ 15) 

ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน อันดับความถี ่
1.ไปทุกวันและสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ร้อยละ 20-100 
2.สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 10-75 
(ทั้ง 3 เมืองไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยยะ) 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง 
2.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง 
ร้อยละ 29 
เท่ากัน 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 87 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 50 
2.ทุกวัน ร้อยละ 
33 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
อันดับความถี ่
1.ทุกวัน ร้อยละ 
42 
2.สัปดาห์ละ 3-
5 ครั้ง ร้อยละ 
31 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง  
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง  

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง  
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง  

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง  
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง  

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง  
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง  

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 67 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง/ทุกวัน  
ร้อยละ 17  

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 87 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 100 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-
5 ครั้ง ร้อยละ 
66 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

1.3 รูปแบบการ
เดินทางไปซื้อ
ของสดของแห้ง 
และอาหาร
ส าเร็จรูปใน
แหล่งซ้ือของที่
ส าคัญ 

เลือกวิเคราะห์
สถานที่ 
ที่ส าคัญตามข้อ 
1.1 

อันดับ/ร้อยละ ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 40 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล และรถ
โดยสารประจ า
ทาง ร้อยละ20 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล เกินร้อย
ละ 15 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล เกินร้อย
ละ 15 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล เกินร้อย
ละ 10 
(สัดส่วนการใช้
รถยนต์ 
น้อยที่สุดใน 3 
เมือง) 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 58 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
31 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 60 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
26 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 82 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 9 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 85 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
10 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.การเดินเท้า 
ร้อยละ 70 
2.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 15 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.การเดินเท้า 
ร้อยละ 50 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.การเดินเท้า 
เกินร้อยละ 50 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.การเดินเท้า 
ร้อยละ 35  
(สัดส่วนการเดิน
เท้า 
น้อยที่สุดใน 3 
เมือง) 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.การเดินเท้า 
ร้อยละ 50 
2.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 30 
3.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
10 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 60 
2.การเดินเท้า 
เกินร้อยละ 30 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.การเดินเท้า 
ร้อยละ 65 
2.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 22 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 78 
2.การเดินเท้า 
เกินร้อยละ 19 
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
2.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 45 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
เกินร้อยละ 35 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
เกินร้อยละ 75 
2.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 30 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
เกินร้อยละ 80 
2.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 20 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
เกินร้อยละ 75 
2.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 30 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
ร้อยละ 83  
2.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 17 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 78 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง  
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
ร้อยละ 22 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล มีเพื่อน
ร่วมทาง ร้อยละ 
100 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียว ร้อยละ 
100 

2 การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวติประจ าวัน 

2.1 การเดินทาง
ไปซื้อของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

สัดส่วนร้อยละ มีสัดส่วนการไป
ซื้อของที่ซูเปอร์
เซ็นเตอร์มาก
ที่สุด เกินกว่า
ร้อยละ 30 
รองลงมาคือ 
ตลาดสด ร้าน
สะดวกซ้ือ และ
ตลาดนัด
ตามล าดับ 

มีสัดส่วนการไป
ซ้ือของที่ซูเปอร์
เซ็นเตอร์มาก
ที่สุด เกินกวา่
ร้อยละ 20 
รองลงมาคือ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ตลาดสด และ
ร้านค่าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน
ตามล าดับ 

มีสัดส่วนการไป
ซ้ือของที่ซูเปอร์
เซ็นเตอร์มาก
ที่สุด เกินกวา่
ร้อยละ 25 
รองลงมาคือ
ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน ร้าน
สะดวกซ้ือ และซุ
เปอร์มาร์เก็ต
ตามล าดับ 

มีสัดส่วนการไป
ซื้อของที่ซูเปอร์
เซ็นเตอร์มาก
ที่สุด เกินกว่า
ร้อยละ 30 
รองลงมาคือร้าน
สะดวกซ้ือ ตลาด
สด และร้านค้า
ทั่วไปรมมแหล่ง
ชุมชนตามล าดับ 

ซ้ือที่ร้านค้า
ทั่วไปตามแหล่ง
ชุมชน ร้อยละ 
27 แต่มีสดัส่วน
การไปซื้อของที่
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ร้อยละ 22 ซ่ึง
มากกว่าเมือง
รองอื่นๆ 

มีสัดส่วนการใช้
งานตลาดสด
มากที่สุด ร้อย
ละ 61 และ
มากกว่าเมือง
รองอื่นๆ  

มีสัดส่วนการใช้
งานร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่ง
ชุมชนมากที่สุด 
ร้อยละ 66 และ
มากกว่าเมือง
รองอื่นๆ  

มีสัดส่วนการใช้
งานร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน
มากที่สุด ร้อย
ละ 41 
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

เปรียบเทียบแต่
ละชั้นกริด 

สัดส่วนร้อยละ ในพื้นที่หน้าแน่น
จะนิยมแหล่งซ้ือ
ของสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ร้อยละ 20-50 
(มากที่สุดในทุก
เมือง) 

ในพื้นที่หน้าแน่น
จะนิยมแหล่งซ้ือ
ของสมัยใหม่ 
ในขณะที่ชั้นกริด
ที่อยู่นอกเมือง
จะนิยมใช้งาน
ตลาดสด 

ซุเปอร์เซนเตอร์
เป็นแหล่งซ้ือของ
ที่ได้รับความ
นิยมในทุกชั้นก
ริด ร้อยละ 20-
30 

ซุเปอร์เซนเตอร์
เป็นแหล่งซ้ือของ
ที่ได้รับความ
นิยมในทุกชั้นก
ริด ร้อยละ 30-
50 

  
  
  
  

2.2 ความถี่ใน
การเดินทางไป
ซ้ือของใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันใน
แหล่งซ้ือของที่
ส าคัญ 

เลือกวิเคราะห์
สถานที่ 
ที่ส าคัญตามข้อ 
2.1 

อันดับ/ร้อยละ ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง 
2.สัปดาห์ละ3-5 
ครั้ง ร้อยละ 5-
50 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง 
2.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 25-
60 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง 
2. สัปดาห์ละ3-5 
ครั้ง ร้อยละ 20-
50 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง 
2.สัปดาห์ละ3-5 
ครั้ง ร้อยละ 5-
50 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 61 
2.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 22 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 39 
2.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 31 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 75 

ตลาดสด อันดับ
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-
2 ครั้ง ร้อยละ 
75 
2.สัปดาห์ละ3-5 
ครั้ง ร้อยละ 25 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 35 

ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน อันดับความถี ่
1.ไปทุกวันและสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ร้อยละ 20-100 
2.สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 10-75 
(ทั้ง 3 เมืองไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยยะ) 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 41 
2.สัปดาห์ละ3-5 
ครั้ง ร้อยละ 22 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
อันดับความถี ่
1.ทุกวัน ร้อยละ 
62 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 29 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 82 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 7.6 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
อันดับความถี ่
1.ทุกวัน ร้อยละ 
37 
2.สัปดาห์ละ 3-
5 ครั้ง ร้อยละ 
34 
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง  
2.สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง  
(ชั้นกริดท่ีหนาแน่นมีแนวโน้ม 
การใช้งานที่บ่อยกวา่) 

ซูเปอร์เซนเตอร์ อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 85 - 93 
(อยู่ในระดับใกล้เคียงกันในทุกเมือง) 

2.3 รูปแบบการ
เดินทางไปซื้อ
ของใช้ในชีวิต 
ประจ าวันใน
แหล่งซ้ือของที่
ส าคัญ 

เลือกวิเคราะห์
สถานที่ 
ที่ส าคัญตามข้อ 
2.1 

อันดับ/ร้อยละ ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
20 
3.เดิน ร้อยละ10 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
35 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
30 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
20  

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 56 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
33  

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 67 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
28 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 62 
2.รถยนต์
จักรยานยนต์
รับจ้าง  
ร้อยละ 25 

ตลาดสด อันดับ
การเดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 64 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
29 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.การเดินเท้า 
ร้อยละ 65 (มาก
ที่สุดในทุกเมือง) 
2.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 20 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.การเดินเท้า 
ร้อยละ 14-40 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.การเดินเท้า 
ร้อยละ 14-40 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 50 
2.การเดินเท้า 
ร้อยละ 10-30 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 30 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ร้อยละ 
11 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 43 
2.การเดินเท้า 
และจักรยาน  
ร้อยละ 29 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1เดิน ร้อยละ 58 
2.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 27 
3.จักรยาน ร้อย
ละ 15 

ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.การเดินเท้า 
ร้อยละ 76 
2.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 17 
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
ถึงร้อยละ 90  
2.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 40 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
ถึงร้อยละ 100  
2.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 70 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
ถึงร้อยละ 100  
2.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 40 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
ถึงร้อยละ 85  
2.
รถจักรยานยนต์ 
เกินร้อยละ 40  

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
ร้อยละ 59 (มาก
ที่สุดในทุกเมือง) 
2.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 36 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.ร ร้อยละ 57 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
ร้อยละ 43 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 88 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
ร้อยละ 13 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
อันดับการ
เดินทางด้วย 
1.
รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 71 
2.รถยนต์ส่วน
บุคคล ทั้ง
เดินทาง 
คนเดียวและมี
เพื่อนร่วมทาง  
ร้อยละ 29 

3.การกินอาหารนอกบ้าน 

3.1 แหล่งการ
กินอาหารนอก
บ้าน 

เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

สัดส่วนร้อยละ ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
ร้อยละ 35 
รองลงมาคือ ร้า
อาหารในหา้ง
และร้านอาหาร
นอกระยะเดิน
เท้าตามล าดับ 

ร้านอาหารอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกระยะ
เดินเท้า ร้อยละ 
35 
รองลงมาคือ 
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
และร้านอาหาร
ในห้าง 
ตามล าดับ 

ร้านอาหารอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกระยะ
เดินเท้า ร้อยละ 
40 รองลงมาคือ 
ร้านอาหารใน
ห้าง และ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
ตามล าดับ 

ร้านอาหารอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกระยะ
เดินเท้า ร้อยละ 
30 รองลงมาคือ 
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
และร้านอาหาร
ในห้าง 
ตามล าดับ 

ร้อยละ 46 ไม่
ทานข้าวนอก
บ้าน 
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหารที่อยู่
นอกและในระยะ
เดิน คิดเป็นร้อย
ละ 7, 4 ,3 ตาม
ละดับ 

ร้อยละ 37 ไม่
ทานอาหารนอก
บ้าน 
ร้านอาหารอื่น ๆ 
ที่อยู่ในและนอก
ระยะเดินเท้า คิด
เป็นร้อยละ 23, 
22 ตามล าดับ 

ร้านอาหารอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกระยะ
เดินเท้า ร้อยละ 
26 รองลงมาคือ 
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
ร้อยละ 14 

ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
ร้อยละ 42
รองลงมาคือ 
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
ร้อยละ 14 
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

เปรียบเทียบแต่
ละชั้นกริด 

สัดส่วนร้อยละ ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า
ได้รับความนิยม
สูงสุดในทุกชั้นก
ริด เกิดนร้อยละ 
20 และนิยมมาก
ที่สุดในชั้นกริดท่ี
มีความหนาแน่น
มาก  

ร้านอาหารอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกระยะ
เดินเท้าได้รับ
ความนิยมสูงสุด
ทุกชั้นกริด ร้อย
ละ 25-40 ของ
ทุกชั้นกริด 

ร้านอาหารอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกระยะ
เดินเท้าได้รับ
ความนิยมสูงสุด
ทุกชั้นกริด ร้อย
ละ 30-45 ของ
ทุกชั้นกริด 

ร้านอาหารอื่น ๆ 
ที่อยู่นอกระยะ
เดินเท้าได้รับ
ความนิยมสูงสุด
ทุกชั้นกริด ร้อย
ละ 20-40 ของ
ทุกชั้นกริด 

  
  
  

3.2 ความถี่ใน
การของการกิน
อาหารนอกบ้าน 
ในแหล่งการกิน
อาหารที่ส าคัญ 

เลือกวิเคราะห์
สถานที่ 
ที่ส าคัญตามข้อ 
3.1 

อันดับ/ร้อยละ มีสัดส่วนของ
การใช้งานทุกวัน
มากกว่าเมืองอื่น
ถึงร้อยละ 15 

ร้านอาหารอื่น ๆ นอกระยะเดินเท้ามีการใช้งานสัปดาห์ละ 
1-2 ครั้งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดทั้งสามเมือง 

ร้านอาหารอื่น ๆ นอกระยะเดินเท้ามีการใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นกลุ่ม
ใหญ่ที่สุดในทุกเมือง 

ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 30 
- 100 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 10-
50 
3.ทุกวัน ร้อยละ 
10-35 

ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ถึงร้อยละ 
100 (ในชั้นกริด 
3,1) 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 20-
50 
3.ทุกวัน ร้อยละ 
5-25 

ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 20-
65 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 30-
50 
3. ทุกวัน ร้อยละ 
10-50 

ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
อันดับความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 20-
65 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 15-
65 
3.ทุกวัน ร้อยละ 
10-50 

ร้านอาหารอื่น ๆ ในระยะเดินเท้ามีการใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นกลุ่มใหญ่
ที่สุดในทุกเมือง 



 

248 
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มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
หรือซูเปอร์เซ็น
เตอร ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 75-
100 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 5-
20 

ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
หรือซูเปอร์เซ็น
เตอร ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 50-
100 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 5-
50 

ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
หรือซูเปอร์เซ็น
เตอร ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 65-
100 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 5-
35 

ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
หรือซูเปอร์เซ็น
เตอร ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 50-
100 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 15-
30 

ร้านอาหารอื่น ๆ ในห้างสรรพสินค้า 
หรือซูเปอร์เซ็นเตอร มีการใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในทุก
เมือง 

3.3 มื้ออาหารที่
กินอาหารนอก
บ้าน 

เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนของมื้อ
เย็นและมื้อเท่ียง
ใกล้เคียงกันที่
ร้อยละ 20 - 45 

ทั้งสามเมืองมีแนวโน้มเดียวกัน โดยมื้อเย็นประมาณร้อย
ละ 40 - 60 รองลงมาคือมื้อกลางวันร้อยละ 10-30 

1.มื้อกลางวัน 
ร้อยละ 15 
2.มื้อเย็น ร้อยละ 
7 

1.มื้อเย็น ร้อยละ 
39 
2.มื้อกลางวัน 
ร้อยละ 26 

1.มื้อกลางวัน 
ร้อยละ 34 
2.มื้อเย็น ร้อยละ 
10 

1.มื้อกลางวัน 
ร้อยละ 38 
2.มื้อเย็น ร้อย
ละ 23 

3.4 ความถี่ใน
การของการกิน
อาหารนอกบ้าน
ตามมื้ออาหารที่
ได้รับความนิยม 

เลือกวิเคราะห์
มื้อที่ 
ที่ส าคัญตามข้อ 
3.3 

อันดับ/ร้อยละ มือเย็นกินด้วย
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 50-
90 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 5-
40 

มือเย็นกินด้วย
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 50-
95 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 5-
35 

มือเย็นกินด้วย
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 55-
90 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 10-
40 
3.ทุกวัน ร้อยละ 
5-35  

มือเย็นกินด้วย
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 55-
90 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 5-
25 

มื้อเย็นกินด้วย
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 57 

มือเย็นกินด้วย
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 59 
2.ทุกวัน ร้อยละ 
20 

มือเย็นกินด้วย
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 40 

มือเย็นกินด้วย
ความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-
2 ครั้ง ร้อยละ 
87 
2.สัปดาห์ละ 3-
5 ครั้ง ร้อยละ 
13 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มือกลางวันกิน
ด้วยความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 45-
100 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครัง้ ร้อยละ 5-
30 
3.ทุกวัน ร้อยละ 
5-25 

มือกลางวันกิน
ด้วยความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 30-
100 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 15-
65 
3.ทุกวัน ร้อยละ 
15-50 

มือกลางวันกิน
ด้วยความถี ่
1.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 25-
50 
2.ทุกวัน ร้อยละ 
15-45 
3.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 10-
65 

มือกลางวันกิน
ด้วยความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 25-
55 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 10-
40 
3.ทุกวัน ร้อยละ 
5-35 

มือกลางวันกิน
ด้วยความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 93 

มือกลางวันกิน
ด้วยความถี ่
1.ทุกวัน ร้อยละ 
46 
2.สัปดาห์ละ 1-
2/3-5 ครั้ง ร้อย
ละ 23 

มือกลางวันกิน
ด้วยความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 56 
2.สัปดาห์ละ 3-5 
ร้อยละ 26 

มือกลางวันกิน
ด้วยความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-
2 ครั้ง ร้อยละ 
74 
2.สัปดาห์ละ 3-
5 ร้อยละ 18 

4.การซื้อของออนไลน์ 

4.1 
ประสบการณ์
การซ้ือของ
ออนไลน์ของ
ครัวเรือน 

เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

สัดส่วนร้อยละ 1.Platform 
Shopping ร้อย
ละ 35 
2.Social Media 
Shopping ร้อย
ละ 17 
3.TV Shopping 
ร้อยละ 5 
(สัดส่วนการซ้ือ
ของออนไลน์
น้อยที่สุดในทุก
เมือง)  

1.Platform 
Shopping ร้อย
ละ 50 
2.Social Media 
Shopping ร้อย
ละ 25 
3.TV Shopping 
ร้อยละ 5 

1.Platform 
Shopping ร้อย
ละ 55 
2.Social Media 
Shopping ร้อย
ละ 25 
3.TV Shopping 
ร้อยละ 5 

1.Platform 
Shopping ร้อย
ละ 60 
2.Social Media 
Shopping ร้อย
ละ 40 
3.TV Shopping 
ร้อยละ 15 
(สัดส่วนการซ้ือ
ของออนไลน์
มากที่สุด) 

1.Platform 
Shopping ร้อย
ละ 21 
2.Social Media 
Shopping ร้อย
ละ 12 

1.Platform 
Shopping ร้อย
ละ 45 
2.Social Media 
Shopping ร้อย
ละ 25 
3.TV Shopping 
ร้อยละ 1 

1.Platform 
Shopping ร้อย
ละ 20 
2.Social Media 
Shopping ร้อย
ละ 21 
3.TV Shopping 
ร้อยละ 2 

1.Platform 
Shopping ร้อย
ละ 42 
2.Social Media 
Shopping ร้อย
ละ 16 
3.TV Shopping 
ร้อยละ 2 

เปรียบเทียบแต่
ละชั้นกริด 

สัดส่วนร้อยละ ไม่พบแนวโน้มที่ชั้นกริดจะมีความสัมพนัธ์กับประสบการณ์ซ้ือของออนไลน์ใน 
รูปแบบต่าง ๆ ของครัวเรือน 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

4.2 ความถี่ใน
การของการซ้ือ
ของออนไลน์ 
ทางช่องทางต่าง 
ๆ 

เปรียบเทียบแต่
ละชั้นกริด 

อันดับ/ร้อยละ TV Shopping 
จะใช้บริการด้วย
ความถี่ประมาณ
เดือนละ 1-2 
ครั้ง ถึง ต ่ากว่าปี
ละ 4 ครั้ง  

TV Shopping 
จะใช้บริการด้วย
ความถี่ประมาณ
เดือนละ 
1-2 ครั้ง ถึง ต ่า
กว่าปีละ 4 ครั้ง 

TV Shopping 
จะใช้บริการด้วย
ความถี่ประมาณ
เดือนละ 
1-2 ครั้ง ถึง ต ่า
กว่าปีละ 4 ครั้ง 

TV Shopping 
จะใช้บริการด้วย
ความถี่ประมาณ
เดือนละ 1-2 
ครั้ง ถึง ต ่ากว่าปี
ละ 4 ครั้ง  
(แต่มีสัดส่วนที่
มากกว่าเมือง
อื่น) 

ไม่มีการใช้ TV 
Shopping 

TV Shopping 
จะใช้บริการด้วย
ความถี่ต ่ากว่าปี
ละ 4 ครั้ง 

TV Shopping 
จะใช้บริการด้วย
ความถี่ประมาณ
เดือนละ 
1-2 ครั้ง ถึง ต ่า
กว่าปีละ 4 ครั้ง 

TV Shopping 
จะใช้บริการด้วย
ความถี่ประมาณ
เดือนละ 
1-2 ครั้ง 

เช่นเดียวกับ
เมืองหลัก แต่พบ
ความถี่ของการ
ซ้ือวันละหลาย
ครั้ง แต่ทุกวันที่
มากกว่าเมือง
อื่นๆ 

Platform Shopping ครัวเรือนส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์
ใช้งาน จะใช้บริการดว้ยความถี่ประมาณ สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ถึง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นหลัก ไม่สังเกตเห็นความ
แตกต่างระหวา่งเมืองหรือชั้นกริดใน ช่องทางนี้ 

Platform 
Shopping ใช้
ด้วยความถี ่
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 48 
2.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 29 
3.ปีละ 4-6 ครั้ง 
ร้อยละ 19 

Platform 
Shopping ใช้
ด้วยความถี ่
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 56 
2.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 27 
3.สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง ร้อยละ 13 

Platform 
Shopping ใช้
ด้วยความถี ่
1.ปีละ 4-6 ครั้ง 
ร้อยละ 50 
2.เดือนละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 40 

Platform 
Shopping ใช้
ด้วยความถี ่
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 48 
2.สัปดาห์ละ 3-
5 ครั้ง ร้อยละ 
24 
3.สัปดาห์ละ 1-
2 ครั้ง ร้อยละ 
19 



 

251 

หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

เช่นเดียวกับ
เมืองหลัก แต่พบ
ความถี่ของการ
ซ้ือวันละหลาย
ครั้ง แต่ทุกวันที่
มากกว่าเมือง
อื่นๆ 

Social Media Shopping มีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียง
กับ Platform Shopping ไม่ค่อยสังเกตเห็น ความ
แตกต่างระหวา่งเมืองหรือชั้นกริดในช่องทางน 

Social Media 
Shopping ใช้
ด้วยความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 58 
2.เดือนละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 17 

Social Media 
Shopping ใช้
ด้วยความถี ่
1.สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 36 
2.เดือนละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 36 

Social Media 
Shopping ใช้
ด้วยความถี ่
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 76 
2.ปีละ 4-6 ครั้ง 
ร้อยละ 14 

Social Media 
Shopping ใช้
ด้วยความถี ่
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง ร้อยละ 56 
2.สัปดาห์ละ 3-
5 ครั้ง ร้อยละ 
25 

4.3 สินค้าที่
ครัวเรือนซื้อทาง
ออนไลน์ทาง
ช่องทางต่าง ๆ 

เปรียบเทียบ 3 
เมือง ในแต่ละ
ช่องทาง 

สัดส่วนร้อยละ เช่นเดียวกับ
เมืองหลัก แต่พบ
ลักษณะของ
พื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นสูงมาก 
และหนาแน่นต า่
มากในการใช้
งานเป็นหลักที่
ชัดเจน โดย
สินค้าที่ซ้ือเป็น
สินค้าประเภท
ใกล้เคียงกัน 

TV Shopping มีแนวโน้มไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอยา่งมีขนาดเล็ก แต่สินค้าที่ดูแลว้น่าจะมีแนวโน้มใน
ช่องทางนี้ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT เครื่องเขียน/
อุปกรณ์การท างาน อาหารเสริม/เครื่องส าอาง เส้ือผ้า/
เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ไม่มีการใช้ TV 
Shopping 

TV Shopping มีแนวโน้มไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอยา่งมีขนาดเล็ก แต่สินค้าที่ดูแลว้น่าจะมีแนวโน้มใน
ช่องทางนี้ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT เครื่องเขียน/
อุปกรณ์การท างาน อาหารเสริม/เครื่องส าอาง เส้ือผ้า/
เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ในชีวิตประจ าวนั 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

เช่นเดียวกับ
เมืองหลัก โดย
หมวดที่มีความ
โดดเด่นในพื้นที่
คือ เส้ือผ้า/
เครื่องนุ่งห่ม 
นอกจากนั้นมี
ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ของสดของแห้ง/
ส าหรับประกอบ
อาหาร และ
หมวดหมู่จ าพวก
อุปกรณ์กีฬา/
งานอดิเรกที่
มากกว่าเมือง
อื่นๆ 

Platform Shopping และ Social Media Shopping 
หมวดที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ทั้งสามเมืองคือ เส้ือผ้า/ 
เครื่องนุ่งห่ม นอกจากนั้นก็มีของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
อาหารเสริม/เครื่องส าอาง เครื่องประดับ อาหาร/ขนม 
พร้อมกิน/เครื่องดื่มเป็นต้น 

Platform Shopping และ Social Media Shopping หมวดที่มีความโดดเด่น
ในพื้นที่ทุกเมืองคือ เส้ือผ้า/ 
เครื่องนุ่งห่ม นอกจากนั้นก็มีของใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

มีแนวโน้มที่ผู้อยู่
อาศัยนอกเมือง
มีความนิยมใน
การ ซ้ือสินค้า
หลายชนิด
ออนไลน์มากกว่า 

มีแนวโน้มที่ผู้อยู่
อาศัยนอกเมือง
มีความนิยมใน
การ ซ้ือสินค้า
หลายชนิด
ออนไลน์มากกว่า 
  

ผู้อยู่อาศัยใกล้ 
ศูนย์กลางเมือง
มีความนิยมซ้ือ
สินค้าออนไลน์
มากกว่า 

ไม่มีลักษณะ
พิเศษ 

  
  
  
  

5 ความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากโควิด 19 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

5.1 การเดินทางไปซื้อของและอาหาร 

- การเดินทางไป
ซ้ือของสดของ
แห้งและอาหาร
ส าเร็จรูป 

เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

ค่าเฉลี่ย/สัดส่วน ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่ลดลง 

- การเดินทางไป
ซ้ือของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

สัดส่วนคงเดิม 
และลดลง
ใกล้เคียงกัน 

ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่ลดลง 

- การเดินทางไป
กินอาหารนอก
บ้าน 

เกินกว่าครึ่ง
น้อยลง (ลดลง
มากที่สุดในทุก
เมือง) 

เกินกว่าครึ่ง
ลดลง 

ส่วนใหญ่คงเดิม เกินกว่าครึ่ง
ลดลง 

ส่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่ลดลง 

- การเดินทางไป
ซ้ืออาหารมากิน
ที่บ้าน 

ส่่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม 

5.2 การใช้บริการส่งอาหารและการท าอาหารกินเอง 

- การใช้บริการ
ส่งอาหาร 

เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

ค่าเฉลี่ย/สัดส่วน ส่่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม 
(ชั้นกริดท่ีใกล้
ศูนย์กลางเมืองมี
แนวโน้มใช้
เพิ่มขึ้น) 

ส่วนใหญ่คงเดิม 
(ชั้นกริดท่ีใกล้
ศูนย์กลางเมืองมี
แนวโน้มใช้
เพิ่มขึ้น) 

ส่วนใหญ่คงเดิม 
(ชั้นกริดท่ีใกล้
ศูนย์กลางเมืองมี
แนวโน้มใช้
เพิ่มขึ้น) 

ส่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม 
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หัวข้อวิเคราะห ์ รายละเอียดการวิเคราะห ์ เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองหดและเมืองทรง) 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

มหานคร
กรุงเทพ 

เชียงใหม ่ ขอนแก่น หาดใหญ่-
สงขลา 

- การท าอาหาร
กินเองในบ้าน 

ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 40-60) 

ส่วนใหญ่คงเดิม 
(สัดส่วนที่ตอบ
เพิ่มขึ้นมีมากกว่า
ค าถามอื่นร้อย
ละ 30-50) 

ส่วนใหญ่คงเดิม 
(สัดส่วนที่ตอบ
เพิ่มขึ้นมีมากกว่า
ค าถามอื่นร้อย
ละ 30-50) 

ส่วนใหญ่คงเดิม 
(สัดส่วนที่ตอบ
เพิ่มขึ้นมีมากกว่า
ค าถามอื่นร้อย
ละ 35-75 ซ่ึง
มากสุดใน 3 
เมือง) 

ส่วนใหญ่คงเดิม 
(มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
37) 

ส่วนใหญ่คงเดิม 
(มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
31) 

ส่วนใหญ่คงเดิม 
(มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
40) 

คงเดิม และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่เท่ากัน 
ร้อยละ 42 

5.3 การซื้อของออนไลน์ 

- TV Shopping เปรียบเทียบ 3 
เมือง 

ค่าเฉลี่ย/สัดส่วน ส่่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม 

- Platform & 
Social Media 
Shopping 

ส่่วนใหญ่ลดลง ลดลงมีสัดส่วน
มากกว่าเพิ่มขึ้น 

ลดลงมีสัดส่วน
เท่ากับเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้นมีสัดส่วน
มากกว่าลดลง 

ส่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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2) การเปรียบเทียบระหว่างชั้นภูมิ 

การเดินทางไปซื้อของสดของแห้ง  

ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือการค้ารูปแบบดั้งเดิมอย่างตลาดสดยังคงมีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมาก
ในการเป็นแหล่งซื้อของสดของแห้งหลักของคนเมือง และยิ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง (ชั้นภูมิที่ 7 -10) ก็
จะยิ่งได้รับความนิยมมากเช่นกัน (ระหว่างร้อยละ 40-70) โดยมีความถี่การใช้งานส่วนใหญ่ที่ 3-5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ไม่เกินร้อยละ 47 และ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่เกินร้อยละ 37  

เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทางพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็น
หลัก หากเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมากจะมีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายมากข้ึน ในขณะที่ตลาดนัดและ
ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนจะได้ความนิยมและมีบทบาทที่ผกผันกับตลาดสด โดยลดหลั่นลงไปตามความ
หนาแน่นของที่อยู่อาศัย กล่าวคือ ความหนาแน่นยิ่งน้อยก็จะมีบทบาทมาก ในขณะที่รูปแบบการค้าสมัยใหม่
อย่างซูเปอร์มารเก็ต ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และร้านสะดวกซ้ือจะได้รับความนิยมมากในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  

การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน  

รูปแบบการค้าสมัยใหม่ อาทิ ซูเปอร์เซนเตอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ได้รับความนิยมและมี
บทบาทมากกว่ารูปแบบอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง (ชั้นภูมิที่ 6-10) ก็จะยิ่งได้รับ
ความนิยมมาก โดยมีความถี่การใช้งานส่วนใหญ่ที่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ กล่าวคือ ยิ่งชั้นภูมิสูงขึ้นก็จะมีแนวโน้ม
ใช้งานถี่ขึ้นด้วย  

เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทางพบว่าโดยส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและ
รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก หากเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากจะมีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายมากข้ึน 
ในขณะที่รูปแบบการค้าดั้งเดิม อาทิตลาดสด ตลาดนัด และร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนจะได้รับความนิยม
มากกว่า หากยิ่งเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นต ่า (ชั้นภูมิที่ 1-5)  ก็จะยิ่งได้รับความนิยมมากเช่นกัน โดยมีความถ่ี
การใช้งานส่วนใหญ่ที่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ กล่าวคือ ยิ่งชั้นภูมิต ่าลงจะมีแนวโน้มใช้งานถี่ขึ้น เมื่อพิจารณา
รูปแบบการเดินทางพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและการเดินเท้าเป็นหลัก 

มิติของการกินอาหารนอกบ้าน  

ส่วนใหญ่แล้วคนเมืองจะนิยมกินอาหารในร้านอาหารที่อยู่ในระยะเดินเท้าและร้านอาหารนอกระยะ
เดินเท้าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง (ชั้นภูมิที่ 6-10) จะมีสัดส่วนการกินอาหารนอก
บ้านทั้งร้านอาหารที่อยู่ในระยะเดินเท้าและร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าที่มากกว่าพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นต ่า 
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบในรายละเอียดจะพบว่า ยิ่งพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูงก็จะมีความนิยมร้านอาหาร
ที่อยู่ในระยะเดินเท้ามากกว่าร้านอาหารนอกระยะเดินเท้า โดยมีความถ่ีส่วนใหญ่ที่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และยิ่ง
พ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูงก็จะมีความถี่ท่ีสูงอย่างการกินทุกวัน และ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ด้วย เมื่อพิจารณามื้อที่



 

256 

นิยมทานนอกบ้านพบว่า ส่วนใหญ่แล้วเป็นมื้อเที่ยงและมื้อเย็น และยิ่งพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง (ชั้นภูมิที่ 6-
10) จะมีสัดส่วนของการกินมื้อเที่ยงสูงกว่า  

การซื้อของออนไลน์  

คนเมืองส่วนใหญ่นิยมซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ร้อยละ 40-60 ซึ่งมากกว่าช่องทาง
โซเชียลมีเดีย ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 19-33 อย่างไรตาม ความนิยมและความความถี่ในการซื้อไม่แปรผัน
ตามชั้นภูมิ กล่าวคือ ความหนาแน่นของแหล่งที่อยู่อาศัยไม่มีผลกับความถี่และประสบการณ์การสั่งของ
ออนไลน์ในทุกรูปแบบ แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลได้ลดและท าลายขอบเขตและข้อจ ากัดเชิงกายภาพ
ของการซื้อของ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  

ในช่วงโรคระบาดโควิด พฤติกรรมบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เช่น การออกไปกินอาหาร
นอกบ้านลดลงอย่างชัดเจนแทบทุกชั้นภูมิ ครัวเรือนร้อยละ 49-97 ตอบว่ากินอาหารนอกบ้านน้อยลง ในขณะ
ที่ชั้นภูมิที่ 9 ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูงที่มีแค่เฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น พบลักษณะพฤติกรรมที่ต่างไป
จากชั้นภูมิอ่ืน เช่น พฤติกรรมการเดินทางไปซื้อของใช้จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน การซื้ออาหารมากินที่บ้าน การ
ใช้บริการส่งอาหาร ตลอดจนการซื้อของออนไลน์ มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่มีสัดส่วนของการท าอาหารทานเอง
ที่บ้านเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่างออกไปจากชั้นภูมิอ่ืน  

ตารางด้านล่างสรุปข้อมูลส าคัญท่ีเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อของจ าแนกตามชั้นภูมิ 
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ตารางที่ 66 สรุปข้อมูลด้านการซือ้ของของคนเมืองเปรียบเทียบระหว่างช้ันภูมิ 
หัวข้อ

วิเคราะห ์
ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป 

1.1 สถานที่ซ้ือ
ของสดของ
แห้ง และ
อาหาร
ส าเร็จรูป 

 ความนิยม 
1.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.ตลาดนัด 
มากกว่า 20% 

 ความนิยม 
1.ตลาดสด  
มากกว่าร้อยละ 
40 
2.ตลาดนัด 
มากกว่า 20% 

 ความนิยม 
1.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.ตลาดนัด 
มากกว่า 20% 

 ความนิยม 
1.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.ตลาดนัด 
มากกว่า 20% 

 ความนิยม 
1.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.ตลาดนัด 
มากกว่าร้อยละ 
20 

 ความนิยม 
1.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.ตลาดนัด 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยม 
1.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.ซูเปอร์เซน
เตอร์ มากกว่า
ร้อยละ 10 

 ความนิยม 
1.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.ร้านสะดวกซ้ือ 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยม 
1.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.ตลาดนัด มาก
ว่าร้อยละ 10 

 ความนิยม 
1.ตลาดสด เกิน
ร้อยละ 70 
2.ตลาดนัด น้อย
ว่าร้อยละ 10 

1.2 ความถี่ใน
การเดินทางไป
ซ้ือของสดของ
แห้งและ 
อาหาร
ส าเร็จรูปใน
แหล่งซ้ือของที่
ส าคัญ 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.ทุกวัน 
มากกว่าร้อยละ 
30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.ทุกวัน 
มากกว่าร้อยละ 
30 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.ทุกวัน 
มากกว่าร้อยละ 
30 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
1หลายครั้งต่อ
วัน มากกว่าร้อย
ละ 50 
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2.ทุกวัน 
มากกว่า 20% 

2.ทุกวัน 
มากกว่าร้อยละ 
40 

2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

2.ทุกวัน 
มากกว่าร้อยละ 
30 

2.ทุกวัน 
มากกว่าร้อยละ 
30 

2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

2.ทุกวัน 
มากกว่าร้อยละ 
30 

2.ทุกวัน 
มากกว่าร้อยละ 
50 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 85 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 

1.3 รูปแบบ
การเดินทางไป
ซ้ือของสดของ
แห้ง 
และอาหาร
ส าเร็จรูปใน
แหล่งซ้ือของที่
ส าคัญ 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40  

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถยนต์ 
มากกว่า 20% 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถยนต์ 
มากกว่า 20% 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
10 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
10 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถยนต์ น้อย
กว่าร้อยละ 10 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
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1.การเดิน 
มากกว่าร้อยละ 
40  
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 

1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 
2.การเดิน 
มากกว่าร้อยละ 
30 

1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
70 
2.การเดิน 
มากกว่า 20% 

1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.การเดิน 
มากกว่า 20% 

1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 
2.การเดิน 
มากกว่าร้อยละ 
40 

1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.การเดิน 
มากกว่า 20% 

1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.การเดิน 
มากกว่า 20% 

1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.การเดิน 
มากกว่าร้อยละ 
30 

1.การเดิน 
มากกว่าร้อยละ 
40  
2.รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่า 20% 

1.การเดิน ร้อย
ละ 100 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
70 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
80 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
10 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
80 
2.
รถจักรยานยนต์ 
น้อยกว่าร้อยละ 
10 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
80 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
10 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รถยนต์ 
มากกว่า 20% 
3.รถประจ าทาง 
น้อยกว่าร้อยละ 
10 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถยนต์ 
มากกว่า 20% 
3.รถประจ าทาง 
มากกว่าร้อยละ 
10 

2 การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวติประจ าวัน 



 

260 

หัวข้อ
วิเคราะห ์

ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1 การ
เดินทางไปซื้อ
ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ความนิยมของ
แหลงซ้ือของใช้ 
1.ซูเปอร์เซน
เตอร์ มากกว่า 
20% 
2.ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมของ
แหลงซ้ือของใช้ 
1.ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
มากกว่าร้อยละ 
10 
2.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมของ
แหลงซ้ือของใช้ 
1.ซูเปอร์เซน
เตอร์ มากกว่า 
20% 
2.ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมของ
แหลงซ้ือของใช้ 
1.ซูเปอร์เซน
เตอร์ มากกว่า 
20% 
2.ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมของ
แหลงซ้ือของใช้ 
1.ซูเปอร์เซน
เตอร์ มากกว่า 
20% 
2.ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมของ
แหลงซ้ือของใช้ 
1.ซูเปอร์เซน
เตอร์ มากกว่า 
20% 
2.ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
มากกว่า 20% 

 ความนิยมของ
แหลงซ้ือของใช้ 
1.ซูเปอร์เซน
เตอร์ มากกว่า 
20% 
2.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมของ
แหลงซ้ือของใช้ 
1.ซูเปอร์เซน
เตอร์ มากกว่า 
20% 
2.ซูเปอร์มาร์เก็ต 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมของ
แหลงซ้ือของใช้ 
1.ซูเปอร์เซน
เตอร์ มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.ตลาดสด 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมของ
แหลงซ้ือของใช้ 
1.ตลาดสด 
มากกว่า 20% 
2.ร้านสะดวกซ้ือ 
มากวา่ 20% 

2.2 ความถี่ใน
การเดินทางไป
ซ้ือของใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน
ในแหล่งซ้ือ
ของที่ส าคัญ 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ตลาดสด 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-

ความถี่ของ
ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.ทุกงวัน 
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5ครั้ง มากกว่า 
20% 

5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

5ครั้ง มากกว่า 
20% 

5ครั้ง มากกว่า 
20% 

5ครั้ง มากกว่า 
20% 

5ครั้ง มากกว่า 
20% 

มากกว่าร้อยละ 
10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 90 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ซูเปอร์เซนเตอร์ 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

2.3 รูปแบบ
การเดินทางไป
ซ้ือของใช้ใน
ชีวิต 
ประจ าวันใน
แหล่งซ้ือของที่
ส าคัญ 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40  

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
70 
2.รถยนต์ 
มากกว่า 20% 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถยนต์ 
มากกว่า 20% 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.รถยนต์ 
มากกว่า 20% 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถยนต์ 
มากกว่า 20% 

รูปแบบการ
เดินทางไปตลาด
สด 
1.รก
จักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.เดิน มากกวา่ 
20% 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1.

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชน 
1..การเดิน 

รููปแบบการ
เดินทางไป
ร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน 
1..การเดิน 
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รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.การเดิน 
มากกว่า 20% 

รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.การเดิน 
มากกว่า 20% 

รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
80 
2.การเดิน 
มากกว่าร้อยละ 
10 

รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 
2.การเดิน/ปั่น
จักรยาน 
มากกว่า 20% 

รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 
2.การเดิน 
มากกว่าร้อยละ 
40 

รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.การเดิน 
มากกว่า 20% 

รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.การเดิน 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.การเดิน 
มากกว่า 20% 

มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถยนต์/
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่า 20% 

มากกว่าร้อยละ 
60 
2.รถประจ าทาง/
รถจักรยานยนต์/
จักรยาน 
มากกว่าร้อยละ 
10 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
70 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่า 20% 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
70 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
10 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
70 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่า 20% 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
70 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่า 20% 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
60 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
50 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
30 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.รถยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 
2.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 
2.รถยนต์ 
มากกว่า 20% 

รูปแบบการ
เดินทางไป
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.
รถจักรยานยนต์ 
มากกว่าร้อยละ 
40 
2.รถยนต์ 
มากกว่า 20% 

3.การกินอาหารนอกบ้าน 
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3.1 แหล่งการ
กินอาหารนอก
บ้าน 

 ความนิยมรับ
กินอาหารนอก
บ้าน 
1.ร้านนอกระยะ
เดินเท้า 
มากกว่า 20% 
2.ร้านใน
ห้างสรรพสินค้า 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมรับ
กินอาหารนอก
บ้าน 
1.ร้านนอกระยะ
เดินเท้า 
มากกว่า 20% 
2.ร้านในระยะ
เดินเท้า 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมรับ
กินอาหารนอก
บ้าน 
1.ร้านนอกระยะ
เดินเท้า 
มากกว่า 20% 
2.ร้านใน
ห้างสรรพสินค้า 
มากกว่า 20% 

 ความนิยมรับ
กินอาหารนอก
บ้าน 
1.ร้านนอกระยะ
เดินเท้า 
มากกว่า 20% 
2.ร้านใน
ห้างสรรพสินค้า 
มากกว่า 20% 

 ความนิยมรับ
กินอาหารนอก
บ้าน 
1.ร้านนอกระยะ
เดินเท้า 
มากกว่าร้อยละ 
30 
2.ร้านใน
ห้างสรรพสินค้า 
มากกว่า 20% 

 ความนิยมรับ
กินอาหารนอก
บ้าน 
1.ร้านนอกระยะ
เดินเท้า 
มากกว่าร้อยละ 
30 
2.ร้านในระยะ
เดินเท้า 
มากกว่า 20% 

 ความนิยมรับ
กินอาหารนอก
บ้าน 
1.ร้านนอกระยะ
เดินเท้า 
มากกว่า 20% 
2.ร้านในระยะ
เดินเท้า 
มากกว่าร้อยละ 
10 

 ความนิยมรับ
กินอาหารนอก
บ้าน 
1.ร้านในระยะ
เดินเท้า 
มากกว่าร้อยละ 
30 
2.ร้านนอกระยะ
เดินเท้า 
มากกว่า 20% 

 ความนิยมรับ
กินอาหารนอก
บ้าน 
1.ร้านในระยะ
เดินเท้า 
มากกว่าร้อยละ 
30 
2.ร้านใน
ห้างสรรพสินค้า 
มากกว่า 20% 

 ความนิยมรับ
กินอาหารนอก
บ้าน 
1.ร้านในระยะ
เดินเท้า มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.ตลาดสด/นอก
ยะเยเดินเท้า 
มากกว่าร้อยละ 
10 

3.2 ความถี่ใน
การของการ
กินอาหารนอก
บ้าน 
ในแหล่งการ
กินอาหารที่
ส าคัญ 

ความถี่ของ
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.ทุกวัน 
มากกว่าร้อยละ 
10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 

ความถี่ของ
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของ
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.ทุกวัน 
มากกว่า 20% 

ความถี่ของ
ร้านอาหารนอก
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.ทุกวัน/สัปดาห์
ละ 3-5ครั้ง น้
อบกวา่ร้อยละ 
10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
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2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.ทุกวัน/
สัปดาห์ละ 3-5
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 10 

2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 100 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 90 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 90 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้งน้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของ
ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 80 
2.ทุกวัน น้อย
กว่าร้อยละ 10 

3.3 มื้ออาหาร
ที่กินอาหาร
นอกบ้าน 

1.มื้อกลางวัน 
มากกว่า 20% 
3.มื้อเย็น 
มากกว่าร้อยละ 
50 

1.มื้อกลางวัน 
มากกว่า 20% 
3.มื้อเย็น 
มากกว่าร้อยละ 
40 

1.มื้อกลางวัน 
มากกว่าร้อยละ 
40 
3.มื้อเย็น 
มากกว่าร้อยละ 
10 

1.มื้อกลางวัน 
มากกว่าร้อยละ 
40 
3.มื้อเย็น 
มากกว่า 20% 

1.มื้อกลางวัน 
มากกว่าร้อยละ 
40 
3.มื้อเย็น 
มากกว่าร้อยละ 
10 

1.มื้อกลางวัน 
มากกว่าร้อยละ 
10 
3.มื้อเย็น 
มากกว่าร้อยละ 
40 

1.มื้อกลางวัน 
มากกว่า 20% 
3.มื้อเย็น 
มากกว่าร้อยละ 
40 

1.มื้อกลางวัน 
มากกว่าร้อยละ 
30 
3.มื้อเย็น 
มากกว่าร้อยละ 
50 

1.มื้อกลางวัน 
มากกว่าร้อยละ 
30 
3.มื้อเย็น 
มากกว่าร้อยละ 
30 

1.มื้อกลางวัน 
มากกว่าร้อยละ 
40 
3.มื้อเย็น 
มากกว่าร้อยละ 
40 

3.4 ความถี่ใน
การของการ
กินอาหารนอก
บ้านตามมื้อ

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
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อาหารที่ได้รับ
ความนิยม 

ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 70 
2.ทุกวัน น้อย
กว่าร้อยละ 10 

ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของการ
กินมื้อกลางวัน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.ทุกวัน 
มากกว่าร้อยละ 
30  

ความถี่ของการ
กินมื้อกลางวัน 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 70 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
กินมื้อเย็น 
1.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 3-
5ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

4.การซื้อของออนไลน์ 
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4.1 
ประสบการณ์
การซ้ือของ
ออนไลน์ของ
ครัวเรือน 

 TV Shopping 
1.เคย  ร้อยละ 
10 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
80 
 
Platform 
1.เคย ร้อยละ 
40 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
50 
 
Social media 
1.เคย  20% 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
70 

 TV Shopping 
1.เคย  ร้อยละ 
5 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
90 
 
Platform 
1.เคย ร้อยละ 
40 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
40 
 
Social media 
1.เคย  20% 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
60 

 TV Shopping 
1.เคย  ร้อยละ 
5 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
80 
 
Platform 
1.เคย ร้อยละ 
50 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
40 
 
Social media 
1.เคย  20% 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
60 

 TV Shopping 
1.เคย  ร้อยละ 
5 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
80 
 
Platform 
1.เคย ร้อยละ 
50 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
40 
 
Social media 
1.เคย  20% 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
70 

 TV Shopping 
1.เคย  ร้อยละ 
10 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
80 
 
Platform 
1.เคย ร้อยละ 
50 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
40 
 
Social media 
1.เคย  20% 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
60 

 TV Shopping 
1.เคย  ร้อยละ 
5 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
60 
 
Platform 
1.เคย ร้อยละ 
40 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
30 
 
Social media 
1.เคย  20% 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
50 

 TV Shopping 
1.เคย  ร้อยละ 
5 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
80 
 
Platform 
1.เคย ร้อยละ 
50 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
30 
 
Social media 
1.เคย ร้อยละ 
30 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
60 

 TV Shopping 
1.เคย  ร้อยละ 
5  
2.ไม่เคย ร้อยละ 
80 
 
Platform 
1.เคย ร้อยละ 
50 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
40 
 
Social media 
1.เคย ร้อยละ 
30 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
60 

 TV Shopping 
1.เคย  น้อยกว่า
ร้อยละ 5  
2.ไม่เคย ร้อยละ 
90 
 
Platform 
1.เคย ร้อยละ 
30 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
60 
 
Social media 
1.เคย  20% 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
70 

 TV Shopping 
1.เคย  ร้อยละ 5 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
90 
 
Platform 
1.เคย ร้อยละ 
40 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
50 
 
Social media 
1.เคย  20% 
2.ไม่เคย ร้อยละ 
70 

4.2 ความถี่ใน
การของการ
ซ้ือของ
ออนไลน์ 
ทางช่องทาง
ต่าง ๆ 

ความถี่ของการ
ใช ้TV Shoping 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 30 
2.ปีละ 4-6 ครั้ง 

ความถี่ของการ
ใช้ TV Shoping 
1.ต ่ากว่าปีละ 4 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 60 
2.เดือนละ 1-2
ครั้ง/ปีละ4-6 

ความถี่ของการ
ใช้ TV Shoping 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 30 
2.ต ่ากว่าปีละ 4 

ความถี่ของการ
ใช้ TV Shoping 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.ปีละ 4-6 ครั้ง 

ความถี่ของการ
ใช้ TV Shoping 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.ปีละ 4-6 ครั้ง 

ความถี่ของการ
ใช้ TV Shoping 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.ต ่ากว่าปีละ 4 

ความถี่ของการ
ใช้ TV Shoping 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.ต ่ากว่าปีละ 4 

ความถี่ของการ
ใช้ TV Shoping 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.ปีละ 4-6 ครั้ง 
มากกว่า 20% 

ความถี่ของการ
ใช้ TV Shoping 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.ปีละ 4-6 ครั้ง 

ความถี่ของการ
ใช้ TV Shoping 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
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มากกว่าร้อยละ 
30 

ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 10 

ครั้ง มากกวา่ 
20% 

มากกว่าร้อยละ 
40 

มากกว่าร้อยละ 
30 

ครั้ง มากกวา่ 
20% 

ครั้ง มากกวา่ 
20% 

มากกว่าร้อยละ 
10 

2 ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 10 

ความถี่ของการ
ใชแ้พลตฟอร์ม 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของการ
ใชแ้พลตฟอร์ม 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
ใชแ้พลตฟอร์ม 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
ใชแ้พลตฟอร์ม 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของการ
ใชแ้พลตฟอร์ม 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
ใชแ้พลตฟอร์ม 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
ใชแ้พลตฟอร์ม 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของการ
ใช้แพลตฟอร์ม 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของการ
ใชแ้พลตฟอร์ม 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของการ
ใชแ้พลตฟอร์ม 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 60 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
ใชโ้ซเชียลมีเดีย 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
ใชโ้ซเชียลมีเดีย 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 30 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
ใชโ้ซเชียลมีเดีย 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 30 
2.ปีละ 4-6 ครั้ง 
มากกว่า 20% 

ความถี่ของการ
ใชโ้ซเชียลมีเดีย 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
ใชโ้ซเชียลมีเดีย 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของการ
ใชโ้ซเชียลมีเดีย 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

ความถี่ของการ
ใชโ้ซเชียลมีเดีย 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 10 

ความถี่ของการ
ใช้โซเชียลมีเดีย 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 40 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
ใชโ้ซเชียลมีเดีย 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า 
20% 

ความถี่ของการ
ใชโ้ซเชียลมีเดีย 
1.เดือนละ 1-2 
ครั้ง มากกวา่
ร้อยละ 50 
2.สัปดาห์ละ 1-
2ครั้ง มากกว่า
ร้อยละ 30 

4.3 สินค้าที่
ครัวเรือนซื้อ
ทางออนไลน์
ทางช่องทาง
ต่าง ๆ 

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน TV 
Shoping 
  
 1.เส้ือผ้า ร้อย
ละ 115 
 2.ของใช้ใน

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน TV 
Shoping 
  
 1.
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ร้อยละ 80 

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน TV 
Shoping 
  
 1.ของสด ร้อย
ละ 50 
 2.อาหาร/ของ

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน TV 
Shoping 
  
 1.ของใช้/
เส้ือผ้า/อาหาร
เสริม/

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน TV 
Shoping 
  
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
40 
2.อาหารเสริม 

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน TV 
Shoping 
  
1.อาหารเสริม 
ร้อยละ 40 
2.เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน TV 
Shoping 
  
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
50 
2.เครื่องประดับ  

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน TV 
Shoping 
  
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
60 
2.อาหารเสริม 

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน TV 
Shoping 
  
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
40 
2.ของสด/ของ

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน TV 
Shoping 
  
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
110 
2.ของใช้/
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ชีวิตประจ าวัน 
ร้อยละ 100 
 3.อาหารเสริม 
ร้อยละ 90 

 2.อุปกรณ์กีฬา 
ร้อยละ 60 
 3.อาหาร/ของ
สด/ของใช้ ร้อย
ละ 50 

ใช้/เสื้อฟ้า/
อุปกรณ์กีฬา  
20% 
 3.อาหารเสริม 
ร้อยละ 10 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ร้อยละ 40 
 2.อุปกรณ์กีฬา  
20%  
 3.อาหาร/
เครื่องประดับ 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 30 
3.เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ร้อยละ 30 

ร้อยละ 40 
3.อาหาร  20% 

20% 
3.อาหารเสริม  
20% 

ร้อยละ 30 
3.ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
20% 

ใช้/
เครื่องประดับ/
เครื่องเขียน/
เครื่องใช้ไฟฟ้า/
อุปกรณ์กีฬา  
20% 
3.อาหาร/
อาหารเสริม 
ร้อยละ 10 

เครื่องประดับ/
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ร้อยละ 80 
3.อาหาร/ของ
สด/อาหาร
เสริม/อุปกรณ์
กีฬา ร้อยละ 70 

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน 
แพลตฟอร์ม 
และโซเชียล
มีเดีย  
 
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
50 
2.อาหารเสริม  
20% 
3.อาหาร/ของใช้  
20% 
  

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน 
แพลตฟอร์ม 
และโซเชียล
มีเดีย  
 
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
50 
2.อาหารเสริม 
ร้อยละ 30 
3.เครื่องประดับ  
20% 
  

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน 
แพลตฟอร์ม 
และโซเชียล
มีเดีย  
 
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
40 
2.อาหารเสริม  
20% 
3.อาหาร  20% 
  

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน 
แพลตฟอร์ม 
และโซเชียล
มีเดีย  
 
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
40 
2.ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
20% 
3.อาหาร/
เครื่องประดับ 
ร้อยละ 10 

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน 
แพลตฟอร์ม 
และโซเชียล
มีเดีย  
 
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
30 
2.อาหารเสริม 
ร้อยละ 10 
3.อาหาร ร้อย
ละ 10 
  

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน 
แพลตฟอร์ม 
และโซเชียล
มีเดีย  
 
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
50 
2.อาหารเสริม 
ร้อยละ 40 
3.ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ร้อยละ 30 
  

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน 
แพลตฟอร์ม 
และโซเชียล
มีเดีย  
 
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
40 
2.อาหารเสริม  
20% 
3.เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ร้อยละ 10 
  

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน 
แพลตฟอร์ม 
และโซเชียล
มีเดีย  
 
1.เส้ือผ้า ร้อยละ 
40 
2.อาหารเสริม  
20% 
3.ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
20% 
  

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน 
แพลตฟอร์ม 
และโซเชียล
มีเดีย  
 
1.เส้ือผ้า  20% 
2.ของสดของ
แห้ง ร้อยละ 10 
3.ของใช้/
อุปกรณ์กีฬา 
ร้อยละ 10 
  

ประเภทของที่
ซ้ือผ่าน 
แพลตฟอร์ม 
และโซเชียล
มีเดีย  
 
1.เส้ือผ้า  20% 
2.ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ร้อยละ 10 
3.อุปกรณ์กีฬา 
ร้อยละ 10 
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5 ความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากโควิด 19 

5.1 การเดินทางไปซื้อของและอาหาร 

- การเดินทาง
ไปซื้อของสด
ของแห้งและ
อาหาร
ส าเร็จรูป 

ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม 

- การเดินทาง
ไปซื้อของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม 

- การเดินทาง
ไปกินอาหาร
นอกบ้าน 

ส่่วนใหญ่ลดลง ส่่วนใหญ่ลดลง ส่่วนใหญ่ลดลง ส่่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม ส่่วนใหญ่ลดลง ส่่วนใหญ่ลดลง ส่่วนใหญ่ลดลง ส่่วนใหญ่ลดลง ส่่วนใหญ่ลดลง 

- การเดินทาง
ไปซื้ออาหาร
มากินที่บ้าน 

ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม 

5.2 การใช้บริการส่งอาหารและการท าอาหารกินเอง 

- การใช้บริการ
ส่งอาหาร 

ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม 

- การ
ท าอาหารกิน
เองในบ้าน 

ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่คงเดิม 

5.3 การซื้อของออนไลน์ 

- TV 
Shopping 

ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม 



 

270 

หัวข้อ
วิเคราะห ์

ชั้นภูม ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Platform &
โซเชียลมีเดีย 

ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่วนใหญ่คงเดิม ส่่วนใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่คงเดิม 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ (2564) 
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3) พฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองจ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

 การวิเคราะห์ในส่วนนี้เปรียบเทียบพฤติกรรมของคนเมืองโดยจ าแนกตามสัดส่วนของกลุ่มรายได้  
ภายใต้สมมติฐานที่ว่า “รายได้ของคนเมืองที่แตกต่างกันนั้น ท าให้พฤติกรรมการเลือกซื้อของด้วยสถานที่และ
ความถี่แตกต่างกัน” การวิเคราะห์มุ่ง 4 ประเด็นหลักประกอบด้วย 1) การซื้อของสดของแห้งและของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของคนเมือง 2) การกินอาหารนอกบ้าน 3) ความถี่ในการซื้อของออนไลน์ และ 4) พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการซื้อของสดของแห้งและของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมือง 

การซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป 

ในการซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
4,779 คน สามารถจ าแนกออกเป็นคนรวย 932 คน (ร้อยละ 19.5) คนชั้นกลาง 1,082 คน (ร้อยละ 22.6) ผู้มี
รายได้น้อย 1,957 คน (ร้อยละ 40.9) และไม่สามารถระบุรายได้อีก 808 คน (ร้อยละ 16.9) จากผลการส ารวจ
พบว่า ตลาดสดเป็นแหล่งซื้อของหลักท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากได้รับความนิยมจากทุกกลุ่มโดยส่วนใหญ่ (เฉลี่ย
ร้อยละ 47.2 ) และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มรายได้ในสถานที่อ่ืนๆ ด้วยจะพบว่า 

- คนรวยใช้งานรูปแบบการค้าสมัยใหม่ในสัดส่วนที่มากกว่าคนกลุ่มอ่ืน โดยใช้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ร้อยละ 
12.8 ซูเปอร์มาร์เก็ตร้อยละ 5.8 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเองร้อยละ 5.7 และห้างสรรพสินค้า
ร้อยละ 4.1 

- คนชั้นกลางใช้งานรูปแบบการค้าดั้งเดิมและรูปแบบการค้าสมัยใหม่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดย
รูปแบบการค้าดั้งเดิมที่ตลาดนัดร้อยละ 12.8 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนร้อยละ 10.1 รูปแบบ
การค้าสมัยใหม่ที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ร้อยละ 11.0 

- ผู้มีรายได้น้อยใช้งานรูปแบบการค้าดั้งเดิมมากกว่า เช่นเดียวกับกลุ่มที่ไม่สามารถระบุรายได้ โดยที่
ตลาดนัดร้อยละ 15.1 (ร้อยละ 16.3 ในกลุ่มท่ีไม่สามารถระบุรายได้) ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน
ร้อยละ 14.8 (ร้อยละ 12 ในกลุ่มที่ไม่สามารถระบุรายได้) รถเร่/รถพุ่มพวงร้อยละ 2.4 (ร้อยละ 
2.5 ในกลุ่มท่ีไม่สามารถระบุรายได้)  
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ตารางที่ 67 สถานท่ีซื้อของสดของแห้งของคนเมือง จ าแนกตามกลุม่รายได้  
กลุ่มรายได ้ ตลาด

สด 

ตลาด

นัด 

ร้านค้า

ทั่วไป

ตาม

แหล่ง

ชุมชน 

รถเร่/รถ

พุ่มพวง 

ร้าน

สะดวก

ซื้อ 

ซูเปอร์

เซ็น

เตอร์ 

(เช่น บิ๊ก

ซี เทสโก

โลตัส) 

ซูเปอร์มา

ร์เก็ต 

(เช่น ท็

อปส์ 

โลตัส

ตลาด) 

ร้านค้า

เงินสด

และ

บริการ

ตนเอง 

(เช่น 

แม็คโคร) 

ห้างสรรพสิ

นค้า (เช่น 

เซ็นทรัล โร

บินสัน

รวมถึง

ซูเปอร์มาร์เ

ก็ตภายใน

ห้างฯ ด้วย) 

อ่ืนๆ

ระบ ุ

คนรวย  47.7 9.9 6.2 1.4 4.8 12.8 5.8 5.7 4.1 1.6 

คนชั้นกลาง  49.5 12.8 10.1 2.4 4.7 11.0 3.4 3.0 2.3 0.7 

ผู้มีรายได้น้อย  45.5 15.1 14.8 2.4 6.3 8.4 3.3 2.4 0.8 1.1 

ไม่สามารถ

ระบุได ้ 45.8 16.3 12.0 2.5 6.2 9.3 3.0 2.5 1.0 1.5 

รวม 46.9 13.7 11.6 2.2 5.6 10.0 3.8 3.2 1.8 1.2 

 

 

ภาพที่  49 สถานท่ีซื้อของสดของแห้งของคนเมือง จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

 

การซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ในการซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4,100 คน 
สามารถจ าแนกออกเป็นคนรวย 818 คน (ร้อยละ 20) คนชั้นกลาง 934 คน (ร้อยละ 22.4) ผู้มีรายได้รายได้
น้อย 1,610 คน (ร้อยละ 39.3) และไม่สามารถระบุรายได้อีก 738 คน (ร้อยละ 18) จากผลการส ารวจพบว่า 
รูปแบบการค้าสมัยใหม่มีบทบาทในการเป็นแหล่งซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมืองมากกว่ารูปแบบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

ตลาดสด ตลาดนดั

รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน รถเร่/รถพุ่มพวง

รา้นสะดวกซือ้ ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์(เช่น บิก๊ซี เทสโกโลตสั)

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต (เช่น ท็อปส ์โลตสัตลาด) รา้นคา้เงินสดและบริการตนเอง (เช่น แม็คโคร)

หา้งสรรพสนิคา้ (เช่น เซ็นทรลั โรบนิสนัรวมถงึซูเปอรม์ารเ์ก็ตภายในหา้งฯ ดว้ย) อื่นๆระบุ

รูปแบบการค้าสมัยใหม่ รูปแบบการค้าด้ังเดิม 
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การค้าดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เฉลี่ยร้อยละ 27.2) แต่ก็ยังมีการพึ่งพาตลาดสดอยู่ด้วย
เช่นกัน (เฉลี่ยร้อยละ 16.1) และเม่ือพิจารณาตามกลุ่มรายได้ในสถานที่อ่ืนๆ จะพบว่า 

- คนรวยใช้งานรูปแบบการค้าสมัยใหม่ในสัดส่วนที่มากกว่าคนกลุ่มอื่น โดยที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์
มากกว่ากลุ ่มอื ่นถึงร้อยละ 35.1 ทั้งยังมีที ่ร ้านค้าเงินสดและบริการตนเองร้อยละ 8.4 และ
ห้างสรรพสินค้าร้อยละ 10.3 

- คนชั้นกลางใช้งานรูปแบบการค้าสมัยใหม่ในสัดส่วนที่มากกว่ารูปแบบการค้าดั้งเดิม เป็นซูเปอร์
เซ็นเตอร์ร้อยละ 26.8 และซูเปอร์มาร์เก็ตร้อยละ 12.2 ในขณะเดียวกันก็ใช้งานตลาดสดร้อยละ 
17  

- ผู้มีรายได้น้อยใช้งานรูปแบบการค้าสมัยใหม่ในสัดส่วนที่มากกว่ารูปแบบการค้าดั้งเดิมเล็กน้อย 
เป็นซูเปอร์เซ็นเตอร์ร้อยละ 22.4 ร้านสะดวกซ้ือร้อยละ 13.4 และใช้ตลาดสดร้อยละ 16.8 

- กลุ่มผู้ไม่สามารถระบุรายได้ใช้งานรูปแบบการค้าสมัยใหม่มากกว่ารูปแบบการค้าดั้งเดิมเล็กน้อย 
เป็นซูเปอร์เซ็นเตอร์ร้อยละ 24.4 ในขณะเดียวกันก็ไปตลาดสดร้อยละ 15.4 และใช้ร้านค้าทั่วไป
ร้อยละ 16.8 

ตารางที่ 68 สถานท่ีซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมือง จ าแนกตามกลุม่รายได้ 
กลุ่มรายได้ ตลาดสด ตลาด

นัด 

ร้านค้า

ท่ัวไปตาม

แหล่ง

ชุมชน 

รถเร่/รถ

พุ่มพวง 

ร้าน

สะดวก

ซื้อ 

ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ 

(เช่น บิ๊ก

ซี เทสโก

โลตัส) 

ซูเปอร์มาร์เก็

ต (เช่น ท็

อปส์ โลตัส

ตลาด) 

ร้านค้า

เงินสด

และ

บริการ

ตนเอง 

(เช่น 

แม็คโคร) 

ห้างสรรพสินค้

า (เช่น 

เซ็นทรัล โรบิน

สันรวมถึง

ซูเปอร์มาร์เก็ต

ภายในห้างฯ 

ด้วย) 

อื่นๆระบุ 

คนรวย  15.0 3.4 5.4 0.4 8.9 35.1 11.6 8.4 10.3 1.5 

คนชั้นกลาง  17.0 4.8 13.2 1.1 12.0 26.8 12.2 4.8 6.7 1.4 

ผู้มีรายได้น้อย  16.8 7.1 21.2 1.1 13.4 22.4 10.3 3.3 2.8 1.7 

ไม่สามารถระบุ

ได้ 15.4 6.2 16.8 1.6 14.1 24.4 10.0 3.4 5.3 2.7 

รวม 16.3 5.7 15.4 1.0 12.3 26.3 11.0 4.7 5.6 1.8 
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ภาพที่  50 สถานท่ีซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมืองของคนเมือง จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 
 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มระดับรายที่แตกต่างกันจะมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อทั้งของสดของแห้งและของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในสถานที่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ยิ่งรวยก็จะยิ่งใช้งานรูปแบบการค้าสมัยใหม่มากกว่ ารูปแบบ
การค้าดังเดิม อนึ่ง เป็นที่สังเกตว่าสัดส่วนของผู้มีรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มไม่สามารถระบุรายได้มีลักษณะความ
นิยมในแหล่งซื้อของใกล้เคียงกัน จึงมีข้อสันนิษฐานว่ากลุ่มไม่สามารถระบุรายได้อาจประกอบด้วยสัดส่วนของ
คนรายได้น้อยหรือคนที่ไม่มีรายได้ เช่น ผู้สูงอายุหรือเด็กนักเรียนหรือคนที่อาศัยในชุมชนแออัดรวมอยู่ในกลุ่ม
นี้ด้วย โดยพิจารณาจากสัดส่วนการพึ่งพาร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนที่สูงถึงร้อยละ 12.0 ในการซื้อของสด
ของแห้ง ร้อยละ 16.8 ในการซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งยังมีการพ่ึงพารถเร่/รถพุ่มพวง ร้อยละ 2.5 ในการ
ซ้ือของสดของแห้ง ร้อยละ 1.6 ในการซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วนดังกล่าวสูงมากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืน 
เนื่องมาจากร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนและรถเร่/รถพุ่มพวง อาจเป็นรูปแบบของบริการที่มีข้อได้เปรียบใน
เชิงราคา และการที่เคลื่อนที่สามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนขนาดเล็กได้ดีกว่า 

ในกรณีของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป แม้แต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มไม่สามารถระบุรายได้ 
แต่ก็มีสัดส่วนการใช้งานร้านสะดวกซ้ือที่เป็นรูปแบบการค้าสมัยใหม่ โดยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยร้อยละ 6.3 และ
ในกลุ่มที่ไม่สามารถรถระบุรายได้ร้อยละ 6.2  ตัวเลขดังกล่าวอาจสะท้อนความสะดวกในการเข้าถึงของร้าน
สะดวกซื้อในแหล่งชุมชน รวมทั้งพฤติกรรมการซื้อในลักษณะที่ซื้อทีละชิ้นหรือซื้อในปริมาณที่น้อยต่อครั้ง อาจ
เนื่องมาจากข้อจ ากัดของรายได้  

 2) พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของคนเมือง 

จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3,313 คน สามารถจ าแนกออกเป็นคนรวย 782 
คน (ร้อยละ 23.6) คนชั้นกลาง 767 คน (ร้อยละ 23.2) ผู้มีรายได้รายได้น้อย 1,201 คน (ร้อยละ 36.3) และ
ไม่สามารถระบุรายได้อีก 563 คน (ร้อยละ 17) พบว่า คนเมืองมีความนิยมกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหาร
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คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

ตลาดสด ตลาดนดั

รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน รถเร่/รถพุ่มพวง

รา้นสะดวกซือ้ ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์(เช่น บิก๊ซี เทสโกโลตสั)

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต (เช่น ท็อปส ์โลตสัตลาด) รา้นคา้เงินสดและบริการตนเอง (เช่น แม็คโคร)

หา้งสรรพสนิคา้ (เช่น เซ็นทรลั โรบนิสนัรวมถงึซูเปอรม์ารเ์ก็ตภายในหา้งฯ ดว้ย) อื่นๆระบุ

รูปแบบการคา้ดัง้เดมิ รูปแบบการคา้สมัยใหม่
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อื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก (เฉลี่ยร้อยละ 30.7) รองมาคือร้านอาหารในระยะเดินเท้า (เฉลี่ย
ร้อยละ 27.8) และร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เฉลี่ยร้อยละ19.6) โดยที่ในแต่ละกลุ่ม
รายได้จะมีสัดส่วนความนิยมในประเภทร้านอาหารที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้  

- คนรวยนิยมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารประเภทอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าเป็นล าดับ
แรก ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยละ 27 โดย
ร้านอาหารทั ้งสองประเภทนี้มีสัดส่วนการพึ่งพาที ่มากที ่สุดเมื ่อเทียบกับกลุ ่มรายได้อื ่น ใน
ขณะเดียวกันก็มีร้านอาหารในระยะเดินเท้าร้อยละ 20.6 ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนการใช้งานที่น้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อ่ืนด้วยเช่นกัน  

- คนชั้นกลางนิยมกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารประเภทอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าเป็นล าดับ
แรก ร้อยละ 30.9 (น้อยกว่ากลุ่มคนรวย) รองลงมาคือร้านอาหารในระยะเดินเท้า ร้อยละ 29.9 
และร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยละ 18.6 เป็นล าดับสุดท้าย 

- ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มไม่สามารถระบุรายได้นิยมกินอาหารนอกบ้านในระยะเดินเท้าเป็นล าดับ
แรกร้อยละ 31.6 ส าหรับผู้มีรายได้น้อย และร้อยละ 29.1 ส าหรับกลุ่มไม่สามารถระบุรายได้ 
รองลงมาคือร้านอาหารประเภทอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าร้อยละ 29.5 ส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
และร้อยละ 23.3 ส าหรับกลุ่มไม่สามารถระบุรายได้ และร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์
เซ็นเตอร์ร้อยละ 13.2 ส าหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นล าดับสุดท้ายในทุกกลุ่มรายได้ และร้อยละ 19.7 
ส าหรับกลุ่มไม่สามารถระบุรายได้ 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มระดับรายที่แตกต่างกันจะมีแนวโน้มที่จะเลือกกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหาร
ประเภทที่แตกต่างกันด้วย ในส่วนนี้ อาจอนุมานจากผลการส ารวจได้ว่ากลุ่มคนรวยมีทางเลือกที่มากกว่า อีก
ทั้งมีความสามารถในการเคลื่อนที่ (mobility) ที่สูงพอต่อการเดินทางไปร้านอาหารประเภทที่ไม่สามารถใช้
รูปแบบการเดินทางด้วยจักรยานหรือการเดินเท้าได้เป็นหลักได้ อาทิ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า และ
ร้านอาหารอื่นๆ นอกระยะเดินเท้า อีกแง่มุมคือ การเลือกอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรหรือแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดี
บริเวณย่านชานเมือง ท าให้ทางเลือกในการกินอาหารนอกบ้านที่ต้องพ่ึงพารูปแบบการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วน
บุคคลเป็นหลัก จึงท าให้ผลส ารวจของกลุ่มคนรวยมีส่วนแบ่งของค าตอบอยู่ที่ร้านอาหารอื่นๆ นอกระยะเดิน
เท้าเป็นส่วนใหญ่ 
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ตารางที่ 69 การกินอาหารนอกบ้านของคนเมือง จ าแนกตามกลุม่รายได้ 
กลุ่มรายได ้ ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารใน

ระยะเดินเทา้ 

ร้านอาหาร

อ่ืนๆ ที่อยู่นอก

ระยะเดินเทา้ 

ร้านอาหารใน

ห้างสรรพสินค้า

หรือซูเปอร์เซ็น

เตอร์ 

อ่ืนๆระบุ 

คนรวย  4.7 3.1 20.6 39.3 27.0 5.4 

คนชั้นกลาง  7.4 4.6 29.9 30.9 18.6 8.6 

ผู้มีรายได้น้อย  6.6 7.3 31.6 29.5 13.2 11.7 

ไม่สามารถระบุได้ 4.4 6.4 29.1 23.3 19.7 17.1 

รวม 6.0 5.5 28.2 31.1 18.8 10.4 

 

 

ภาพที่  51 สถานท่ีกินอาหารนอกบ้านของคนเมือง จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

 

 อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้าน โดยจ าแนกออกเป็นในแต่ละระดับตาม
ขนาดของเมือง โดยแบ่งออกเป็นเมืองหลวง (กรุงเทพมหานคร) เมืองหลักภูมิภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น และ
หาดใหญ่-สงขลา) เมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวงและเมืองหลักภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
ขอนแก่น และหาดใหญ-่สงขลา) ด้วยแล้วจะท าให้เข้าใจภาพของพฤติกรรมการกินอาหารที่แตกต่างกันออกไป
ในแต่เมืองตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองหลวง 

จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 985 คน สามารถจ าแนกออกเป็นคนรวย 195 
คน (ร้อยละ 19.8) คนชั้นกลาง 264 คน (ร้อยละ 26.8) ผู้มีรายได้น้อย 332 คน (ร้อยละ 33.7) และไม่สามารถ
ระบุรายได้อีก 194 คน (ร้อยละ 19.7) พบว่า คนเมืองหลวงมีความนิยมกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารใน
ระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก (เฉลี่ยร้อยละ 36.5) รองลงมาคือร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็น
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คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

ตลาดสด ตลาดนดั รา้นอาหารในระยะเดินเทา้ รา้นอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเทา้ รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้หรือซูเปอรเ์ซ็นเตอร์ อื่นๆระบุ
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เตอร์ (เฉลี่ยร้อยละ 21.1) โดยที่ในแต่ละกลุ่มรายได้จะมีสัดส่วนความนิยมในประเภทร้านอาหารที่แตกต่างกัน
เล็กน้อยดังต่อไปนี้  

- คนรวยนิยมการกินอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหารในระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก ร้อยละ 35.9 
รองลงมาคือร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยละ 29.2 ซึ่งถือว่ามีสัดส่วน
การใช้งานที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อ่ืน  

- คนชั้นกลางนิยมกินอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหารในระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก ร้อยละ 37.1 
รองลงมาคือร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยละ 20.1  

- ผู้มีรายได้น้อยนิยมกินอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหารในระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก ร้อยละ 40.7
รองลงมาคือร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยละ 17.5 

ส าหรับการกินอาหารนอกบ้านของคนในเมืองหลวง จะเห็นได้ว่ากลุ่มรายได้มีความแตกต่างกันแต่กลับ
มีแนวโน้มเลือกกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารประเภทเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
ออกไป กล่าวคือ คนเมืองหลวงนิยมกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารประเภทเดียวกันแต่ในสัดส่วนที่ต่างกัน 
โดยยิ่งรวยก็จะยิ่งนิยมกินอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
ไม่สามารถระบุรายได้มีสัดส่วนการพึ่งพาร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าน้อยที่สุดจากทุกกลุ่มรายได้ที่ร้อยละ 
17.5  อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ไม่สามารถระบุรายได้จะนิยมกินอาหารจากร้านอาหารในระยะเดินเท้า
มากเป็นอันดับแรกที่ร้อยะ 32.5 ตามด้วยร้านอาหาร “อื่นๆ ระบุ” ที่ร้อยละ 30.9 ซึ่งเมื่อพิจารณาในค าตอบ
ส่วนใหญ่จากร้านอาหารประเภทนี้คือการเลือกที่จะไม่ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเลย เป็นหลัก 

ตารางที่ 70 การกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองหลวง จ าแนกตามกลุ่มรายได ้
กลุ่มรายได ้ ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารใน

ระยะเดินเทา้ 

ร้านอาหาร

อ่ืนๆ ที่อยู่นอก

ระยะเดินเทา้ 

ร้านอาหารใน

ห้างสรรพสินค้า

หรือซูเปอร์เซ็น

เตอร์ 

อ่ืนๆระบุ 

คนรวย  7.7 3.1 35.9 11.3 29.2 12.8 

คนชั้นกลาง  9.5 4.2 37.1 10.2 20.1 18.9 

ผู้มีรายได้น้อย  10.5 7.5 40.7 10.5 17.5 13.3 

ไม่สามารถระบุได้ 6.7 6.7 32.5 5.7 17.5 30.9 

รวม 8.9 5.6 37.2 9.6 20.5 18.2 

 



 

278 

 

ภาพที่  52 สถานท่ีกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองหลวง จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

 

 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองหลักภูมิภาค 

จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,322 คน สามารถจ าแนกออกเป็นคนรวย 587 
คน (ร้อยละ 25.3) คนชั้นกลาง 517 คน (ร้อยละ 22.3) ผู้มีรายได้น้อย 803 คน (ร้อยละ 34.6) และไม่สามารถ
ระบุรายได้อีก 415 คน (ร้อยละ 17.9) พบว่า คนเมืองหลักภูมิภาคมีความนิยมกินอาหารนอกบ้านใน
ร้านอาหารอื่นๆ นอกระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก (เฉลี่ยร้อยละ 37) รองลงมาคือร้านอาหารในระยะเดินเท้า 
(เฉลี่ยร้อยละ 20.8) และร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เฉลี่ยร้อยละ 18) โดยที่ในแต่ละ
กลุ่มรายได้จะมีสัดส่วนความนิยมในประเภทร้านอาหารที่แตกต่างดังต่อไปนี้  

- คนรวยนิยมการกินอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหารอื่นๆ นอกระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก ร้อยละ 
46.8 ซึ่งมากที่สุดในทุกกลุ่มรายได้ รองลงมาคือร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ร้อยละ 25.2 ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนการใช้งานที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อ่ืนเช่นกัน  

- คนชั้นกลางนิยมกินอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหารอื่นๆ นอกระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก ร้อยละ 
38.1 รองลงมาคือร้านอาหารในระยะเดินเท้า ร้อยละ  22.4  

- ผู้มีรายได้น้อยนิยมกินอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหารอ่ืนๆ นอกระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก ร้อยละ 
34.6 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า ร้อยละ 23.9 ในขณะที่มีสัดส่วนของการรับประทานอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์เซ็นเตอร์น้อยท่ีสุดในทุกกลุ่มรายได้ ที่ร้อยละ 12.2 ด้วยเช่นกัน
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คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

ตลาดสด ตลาดนดั รา้นอาหารในระยะเดินเทา้ รา้นอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเทา้ รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้หรือซูเปอรเ์ซ็นเตอร์ อื่นๆระบุ
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ตารางที่ 71 การกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองหลักภูมภิาค จ าแนกตามกลุม่รายได้ 
กลุ่มรายได ้ ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารใน

ระยะเดินเทา้ 

ร้านอาหาร

อ่ืนๆ ที่อยู่นอก

ระยะเดินเทา้ 

ร้านอาหารใน

ห้างสรรพสินค้า

หรือซูเปอร์เซ็น

เตอร์ 

อ่ืนๆระบุ 

คนรวย  3.4 3.1 14.3 46.8 25.2 7.2 

คนชั้นกลาง  5.6 4.4 22.4 38.1 16.6 12.8 

ผู้มีรายได้น้อย  4.4 7.3 23.9 34.6 12.2 17.6 

ไม่สามารถระบุได้ 2.7 5.1 22.7 28.4 18.1 23.1 

รวม 4.1 5.2 20.9 37.4 17.5 14.9 

 

 

ภาพที่  53 สถานท่ีกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองหลักภูมภิาค จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

 

 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองรอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวง-เมืองหลักภูมิภาค 

จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 279 คน สามารถจ าแนกออกเป็นคนรวย 30 คน 
(ร้อยละ 10.8) คนชั้นกลาง 58 คน (ร้อยละ 20.8) ผู้มีรายได้น้อย 161 คน (ร้อยละ 57.7) และไม่สามารถระบุ
รายได้อีก 30 คน (ร้อยละ 10.8) พบว่า คนเมืองรอง/เมืองเล็กร้อบเมืองหลวง-เมืองหลักภูมิภาคมีความนิยมกิน
อาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก (เฉลี่ยร้อยละ 26.4) รองลงมาคือร้านอาหารอ่ืนๆ 
ที ่อยู ่นอกระยะเดินเท้า (เฉลี ่ยร้อยละ 22) โดยที่ในแต่ละกลุ ่ม รายได้จะมีสัดส่วนความนิยมในประเภท
ร้านอาหารที่แตกต่างดังต่อไปนี้  

คนรวยนิยมการกินอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหารอื่นๆ นอกระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก ร้อยละ 33.3 
ซึ่งมากท่ีสุดในทุกกลุ่มรายได้ รองลงมาคือร้านอาหารในระยะเดินเท้า และในขณะเดียวกันก็พบว่ามีร้านอาหาร

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

ตลาดสด ตลาดนดั รา้นอาหารในระยะเดินเทา้ รา้นอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเทา้ รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้หรือซูเปอรเ์ซ็นเตอร์ อื่นๆระบุ
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ในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันที่ ร้อยละ 20 ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนการใช้งานที่มาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อ่ืนอีกด้วย 

- คนชั้นกลางนิยมกินอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหารในระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก ร้อยละ 25.9 
รองลงมาคือร้านอาหารอื่นๆ นอกระยะเดินเท้า ร้อยละ 22.4   

- ผู้มีรายได้น้อยนิยมกินอาหารนอกบ้านที่ร้านอาหารในระยะเดินเท้าเป็นอันดับแรก ร้อยละ 32.9 
อื่นๆ ซึ่งมากที่สุดในทุกกลุ่มรายได้ และร้านอาอาหารในระยะเดินเท้าร้อยละ 25.5 นอกระยะเดิน
เท้าเป็นอันดับแรก ร้อยละ 34.6 รองลงมาคือร้านอาหารอื่นๆ นอกระยะเดินเท้า ร้อยละ 23.9 
ในขณะที่มีสัดส่วนของการรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์เซ็นเตอร์น้อยที่สุดใน
ทุกกลุ่มรายได้ ที่ร้อยละ 1.9 ด้วยเช่นกัน 

ตารางที่ 72 การกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองรอง/เมืองเล็ก จ าแนกตามกลุม่รายได้ 
กลุ่มรายได ้ ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารใน

ระยะเดินเทา้ 

ร้านอาหาร

อ่ืนๆ ที่อยู่นอก

ระยะเดินเทา้ 

ร้านอาหารใน

ห้างสรรพสินค้า

หรือซูเปอร์เซ็น

เตอร์ 

อ่ืนๆระบุ 

คนรวย  6.7 0.0 23.3 33.3 20.0 16.7 

คนชั้นกลาง 5.2 1.7 25.9 22.4 6.9 37.9 

ผู้มีรายได้น้อย  5.6 2.5 32.9 25.5 1.9 31.7 

ไม่สามารถระบุได้ 3.3 6.7 23.3 6.7 6.7 53.3 

รวม 5.4 2.5 29.4 23.7 5.4 33.7 

 

 

ภาพที่  54 สถานท่ีกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองรอง/เมืองเล็ก จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

ตลาดสด ตลาดนดั รา้นอาหารในระยะเดินเทา้ รา้นอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเทา้ รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้หรือซูเปอรเ์ซ็นเตอร์ อื่นๆระบุ
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จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบในระดับเมือง ได้สะท้อนให้เห็นภาพความแตกต่างเชิงพฤติกรรม
ระหว่างคนรวย คนชั้นกลาง และผู้มีรายได้อย่างชัดเจน โดยจะเห็นได้ว่าคนรวยในทุกพ้ืนที่เมือง ไม่ว่าจะเป็นที่
อาศัยอยู่ในเมืองหลวง หรืออาศัยอยู่ในเมืองรอง/เมืองเล็กก็ตาม จะเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการพ่ึงพาร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์มากที่สุดจากทุกกลุ่มรายได้เสมอ ในขณะที่คนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อย
จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเมือง โดยคนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยในเมืองหลวงจะมีสัดส่วน
การพึ่งพาร้านอาหารในระยะเดินเท้ามากกว่า ซึ่งต่างจากคนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยในเมืองหลักภูมิภาคท่ี
จะเน้นไปที่ร้านอาหารอื่นๆ นอกระยะเดินเท้า ส่วนคนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยในเมืองรอง/เมืองเล็กจะมี
สัดส่วนของร้านอาหารในระยะเดินเท้าสูงกว่าร้านอาหารอ่ืนๆ นอกระยะเดินเท้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค าตอบในส่วนของ “อื่นๆระบุ” จากทุกกลุ่มรายได้ในทุกเมืองแล้ว พบว่าโดย
ส่วนใหญ่จะให้ค าตอบว่าไม่กินอาหารนอกบ้านเลยในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มไม่สามารถระบุรายได้ จึงเป็นที่ตั้ง
ข้อสังเกตว่าสัดส่วนของการไม่พ่ึงพาร้านอาหารเลยหรือการไม่ออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยนั้นจะยิ่งเพ่ิมขึ้นสวน
ทางกับขนาดของกลุ่มรายได้ ทั้งยังเพ่ิมข้ึนสวนทางกับขนาดของเมืองด้วย (เมืองหลวง เมืองหลักภูมิภาค เมือง
รอง/เมืองเล็กรอบเมืองหลวง-เมืองหลักภูมิภาค) กล่าวคือ ยิ่งมีรายได้น้อยก็จะมีแนวโน้มออกไปกินข้าวนอก
บ้านน้อย และยิ่งอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมีความหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต ่าก็จะยิ่งมีแนวโน้ม
ออกไปกินข้าวนอกบ้านน้อยลงด้วยเช่นกัน ท าให้อาจกล่าวสรุปได้ว่าพฤติกรรมคนเมืองจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามเศรษฐสถานะของครัวเรือน รวมถึงความแตกต่างของพื้นความหนาแน่นของประชากรและความ
เข้มข้นของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองที่แต่ละครัวเรือนอาศัยอยู่ 

 3) พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของคนเมือง 

 การซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3,916 คน สามารถจ าแนกออกเป็นคนรวย 783 
คน (ร้อยละ 20) คนชั้นกลาง 870 คน (ร้อยละ 22.2) ผู้มีรายได้รายได้น้อย 1,543 คน (ร้อยละ 39.4) และไม่
สามารถระบุรายได้อีก 720 คน (ร้อยละ 18.4) พบว่า คนเมืองทุกกลุ่มโดยส่วนใหญ่ให้ค าตอบว่าเคยซื้อของ
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากกว่าให้ค าตอบว่าไม่เคย โดยคนรวยจะมีสัดส่วนที ่ตอบว่าเคยมี
ประสบการณ์มากที่สุดในทุกกลุ่มรายได้ที่ร้อยละ 64.2 ในขณะที่คนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยจะมีสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 49.5 และ 46.1 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 73 สัดส่วนของผู้มีประสบการณ์การซื้อผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์ จ าแนกตามกลุม่รายได้ 
กลุ่มรายได ้ เคย ไม่เคย ไม่ทราบ 

คนรวย  64.2 33.8 1.9 

คนชั้นกลาง  49.5 48.9 1.6 

ผู้มีรายได้น้อย  46.1 51.8 2.1 

ไม่สามารถระบุได้ 48.5 49.3 2.2 

รวม 50.9 47.1 2.0 

 

ภาพที่  55 สัดส่วนของผู้มีประสบการณ์การซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

 

 ในด้านความถี่พบว่า คนเมืองโดยส่วนใหญ่ทุกกลุ่มรายได้ที่เคยซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์จะสั่งของด้วยความถี่ใกล้เคียงกันที่เดือนละ 1-2 ครั้ง  ในขณะที่คนรวยมีความถ่ีในการสั่งบ่อยที่สูงกว่า
กลุ่มรายได้อ่ืน โดยที่สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง (ร้อยละ 9.4) และสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (ร้อยละ 26.9) ซึ่งมีสัดส่วนสูง
กว่ากลุ่มรายได้อ่ืนเช่นกัน  

ตารางที่ 74 ความถี่ของการซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จ าแนกตามกลุม่รายได้ 
กลุ่มรายได ้ หลายครั้ง

ต่อวัน 

ทุกวัน สัปดาห์ละ 

3-5 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 1-

2 ครั้ง 

เดือนละ 1-2 

ครั้ง 

ปีละ 4-6 

ครั้ง 

ต ่ากว่าปีละ 

4 ครั้ง 

ไม่ทราบ 

คนรวย  0.0 1.4 9.4 26.9 50.3 8.2 3.6 0.2 

คนชั้นกลาง  0.0 1.6 8.1 24.1 51.5 9.7 4.4 0.5 

ผู้มีรายได้น้อย  0.8 1.0 6.4 23.3 55.4 9.9 3.0 0.3 

ไม่สามารถระบุ

ได้ 0.9 1.4 7.5 26.1 54.9 7.2 1.7 0.3 

รวม 0.5 1.3 7.7 24.9 53.2 9.0 3.2 0.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ
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ภาพที่  56 ความถี่ของการซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน ์จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

 

การซื้อของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย 

จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3,877 คน สามารถจ าแนกออกเป็นคนรวย 776 
คน (ร้อยละ 20) คนชั้นกลาง 863 คน (ร้อยละ 22.3) ผู้มีรายได้รายได้น้อย 1,522 คน (ร้อยละ 39.3) และไม่
สามารถระบุรายได้อีก 716 คน (ร้อยละ 18.5) คนเมืองทุกกลุ่มโดยส่วนใหญ่ให้ค าตอบว่าไม่เคยมีประสบการณ์
ซื้อของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งส่วนน้อยตอบว่าเคย โดยที่คนรวยมีสัดส่วนที่ตอบว่าเคยมีประสบการณ์
มากที่สุดร้อยละ 37.8 ในขณะที่คนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 26.7 และ 25.5 
ตามล าดับ  

ตารางที่ 75 สัดส่วนของผู้มีประสบการณ์การซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 
กลุ่มรายได ้ เคย ไม่เคย ไม่ทราบ 

คนรวย  37.8 58.6 3.6 

คนชั้นกลาง  26.7 70.3 3.0 

ผู้มีรายได้น้อย  25.5 71.6 2.9 

ไม่สามารถระบุได้ 26.5 70.4 3.1 

รวม 28.4 68.5 3.1 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ เดือนละ 1-2 ครัง้ ปีละ 4-6 ครัง้ ต ่ากว่าปีละ 4 ครัง้ ไม่ทราบ
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ภาพที่  57 ความถี่ของการซื้อของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

 

ในด้านความถี่พบว่า คนเมืองโดยส่วนใหญ่ทุกกลุ่มรายได้ที่เคยซื้อของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียจะสั่ง
ของด้วยความถี่ใกล้เคียงกันที่เดือนละ 1-2 ครั้ง  ในขณะที่คนรวยมีความถ่ีในการสั่งบ่อยที่สูงกว่ากลุ่มรายได้อ่ืน 
โดยที่สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง (ร้อยละ 10.9) และสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (ร้อยละ 27.6)  

ตารางที่ 76 ความถี่ของการซื้อของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดยี จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

กลุ่มรายได้ 
หลายครั้ง

ต่อวัน 
ทุกวัน 

สัปดาห์ละ 

3-5 ครั้ง  

สัปดาห์ละ 1-

2 ครั้ง  

เดือนละ 1-2 

ครั้ง  

ปีละ 4-6 

ครั้ง  

ต ่ากวา่ปีละ 

4 ครั้ง  
ไม่ทราบ 

คนรวย  0.0 2.7 10.9 27.6 45.1 9.9 3.8 0.0 

คนชั้นกลาง  0.9 0.4 10.4 21.7 55.2 7.8 2.2 1.3 

ผู้มีรายได้น้อย  0.0 2.7 10.9 27.6 45.1 9.9 3.8 0.7 

ไม่สามารถระบุ

ได้ 
2.1 1.6 7.9 26.5 45.5 12.2 3.7 0.5 

รวม 0.9 1.3 9.1 24.7 48.4 11.3 3.6 0.5 

 

 

ภาพที่  58 ความถี่ของการซื้อของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

เคย ไม่เคย ไม่ทราย

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ เดือนละ 1-2 ครัง้ ปีละ 4-6 ครัง้ ต ่ากว่าปีละ 4 ครัง้ ไม่ทราบ
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สรุปได้ว่า คนรวยจะมีสัดส่วนที่เคยมีประสบการณ์ซื้อของออนไลน์ทั้งในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ 
และโซเชียลมีเดียมากกว่ากลุ่มรายได้อื่นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังมีความถี่ในการสั่งบ่อยที่สูงกว่ากลุ่มรายได้อ่ืน
ด้วยเช่นกัน ในขณะกลุ่มรายได้อื่นๆ อย่างคนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยโดยส่วนใหญ่จะให้ค าตอบว่าเคยซื้อ
ของออนไลน์ทั้งในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียในสัดส่วนและความถี่ที่ใกล้เคียงกัน 

 4) ผลกระทบจากโควิด  

จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3,970 คน สามารถจ าแนกออกเป็นคนรวย 790 
คน (ร้อยละ 19.9) คนชั้นกลาง 878 คน (ร้อยละ 22.1) ผู้มีรายได้รายได้น้อย 1,567 คน (ร้อยละ 39.5) และ
ไม่สามารถระบุรายได้อีก 735 คน (ร้อยละ 18.5) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมาส่งกระทบให้
บางพฤติกรรมของคนเมืองเปลี่ยนแปลงไป โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยดังต่อไปนี้  

การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป 

การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งนอกบ้านโดยส่วนใหญ่เหมือนเดิมในทุกกลุ่มรายได้ แต่มีจ านวนของ
ผู้ที่ให้ค าตอบว่าลดลงในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ให้ค าตอบว่าเพิ่มขึ้น โดยคนรวยมีสัดส่วนค าตอบที่ลดลงมากที่สุด 
ร้อยละ 38.8 เมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อ่ืน  

ตารางที่ 77 การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป จ าแนกตามกลุม่รายได้ 
กลุ่มรายได ้ เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง 

คนรวย  9.3 51.9 38.8 

คนชั้นกลาง  11.8 49.9 38.2 

ผู้มีรายได้น้อย  8.8 53.5 37.7 

ไม่สามารถระบุได้ 12.4 55.2 32.4 

รวม 10.2 52.7 37.0 

ภาพที่  59 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

เพิ่มขึน้ เหมือนเดิม ลดลง



 

286 

 การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันโดยส่วนใหญ่เหมือนเดิมในทุกกลุ่มรายได้ แต่มีจ านวนผู้ให้
ค าตอบว่าลดลงในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ให้ค าตอบว่าเพิ่มขึ้น โดยคนชั้นกลางมีสัดส่วนค าตอบที่ลดลงมากที่สุด ที่
ร้อยละ 44.1 เมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อ่ืน  

 ตารางที่ 78 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน จ าแนกตามกลุม่รายได้ 
กลุ่มรายได ้ เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง 

คนรวย  4.3 51.8 43.8 

คนชั้นกลาง  5.9 50.1 44.1 

ผู้มีรายได้น้อย  4.7 54.0 41.3 

ไม่สามารถระบุได้ 6.0 54.8 39.3 

รวม 5.1 52.8 42.1 

 

 

ภาพที่  60 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

 

3. การท าอาหารกินเองในบ้าน 

การท าอาหารกินเองในบ้านโดยส่วนใหญ่เหมือนเดิม แต่มีระดับความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มรายได้ 
และมีจ านวนของผู้ที่ให้ค าตอบว่าเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ให้ค าตอบว่าลดลง โดยเฉพาะกลุ่มคนรวยส่วน
ใหญ่ตอบว่าเพ่ิมขึ้นมากที่สุดร้อยละ 47.5 เมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อ่ืน ในขณะที่คนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อย
โดยส่วนใหญ่จะให้ค าตอบว่าเหมือนเดิม  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

เพิ่มขึน้ เหมือนเดิม ลดลง
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ตารางที่ 79 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท าอาหารกินเองในบ้าน จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 
กลุ่มรายได ้ เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง 

คนรวย  47.5 47.0 5.5 

คนชั้นกลาง  45.4 48.3 6.4 

ผู้มีรายได้น้อย  39.0 55.0 6.0 

ไม่สามารถระบุได้ 34.1 59.4 6.5 

รวม 41.2 52.7 6.1 

 

 

ภาพที่ 61 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท าอาหารกินเองในบ้าน จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

 

 การเดินทางไปซื้ออาหารมากินที่บ้าน 

การเดินทางไปซื้ออาหารมากินที่บ้านโดยส่วนใหญ่เหมือนเดิมในทุกกลุ่มรายได้ แต่มีจ านวนของผู้ที่ให้
ค าตอบว่าลดลงในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ให้ค าตอบว่าเพิ่มขึ้น โดยคนชั้นกลางจะมีสัดส่วนค าตอบที่ลดลงมากที่สุด 
ร้อยละ 35.3 เมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อ่ืน  

ตารางที่ 80 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปซื้ออาหารมากินท่ีบ้าน จ าแนกตามกลุม่รายได้ 
กลุ่มรายได ้ เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง 

คนรวย  20.6 48.6 30.7 

คนชั้นกลาง  18.1 46.5 35.3 

ผู้มีรายได้น้อย  18.7 51.9 29.3 

ไม่สามารถระบุได้ 18.6 53.7 27.6 

รวม 19.0 50.4 30.6 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

เพิ่มขึน้ เหมือนเดิม ลดลง
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ภาพที่ 62 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปซื้ออาหารมากินท่ีบ้าน จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

 

 การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน 

การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านโดยส่วนใหญ่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในทุกกลุ่มรายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มคนรวยที่ให้ค าตอบว่าลดลงสูงถึงร้อยละ 66.8 กลุ่มคนชั้นกลางที่ให้ค าตอบร้อยละ 66.7 และกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยค าตอบร้อยละ 57.1 ตามล าดับ  

ตารางที่ 81 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 
กลุ่มรายได ้ เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง 

คนรวย  1.3 31.9 66.8 

คนชั้นกลาง  1.1 32.2 66.7 

ผู้มีรายได้น้อย  0.8 42.1 57.1 

ไม่สามารถระบุได้ 1.3 48.1 50.6 

รวม 1.0 39.0 60.0 

 

 

ภาพที่ 63 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

เพิ่มขึน้ เหมือนเดิม ลดลง

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

เพิ่มขึน้ เหมือนเดิม ลดลง
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 การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร 

การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหารโดยส่วนใหญ่เหมือนเดิมในทุกกลุ่มรายได้ แต่จ านวนของผู้ที่ให้
ค าตอบว่าลดลงมีสัดส่วนสูงกว่าผู้ให้ค าตอบว่าเพ่ิมขึ้น โดยคนชั้นกลางตอบว่าลดลงในสัดส่วนมากที่สุดที่ร้อยละ 
32.6 เมื่อเทียบกับกลุ่มรายได้อื่น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากทางฝั่งผู้ที่ให้ค าตอบเพิ่มขึ้น พบว่ากลุ่มคน
รวยมีพฤติกรรมของการสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหารในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืนถึง ร้อยละ 20.7  

ตารางที่ 82 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 
กลุ่มรายได ้ เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง 

คนรวย  20.7 53.7 25.6 

คนชั้นกลาง  16.0 51.4 32.6 

ผู้มีรายได้น้อย  11.1 62.3 26.6 

ไม่สามารถระบุได้ 14.5 61.4 24.1 

รวม 14.7 58.0 27.3 

 

 

ภาพที่ 64 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

 

 การซื้อของออนไลน์ (แพลตฟอร์มและโซเชียลมีเดีย) 

การซื้อของออนไลน์โดยส่วนใหญ่เหมือนเดิมในทุกกลุ่มรายได้ แต่มีจ านวนของผู้ที่ให้ค าตอบว่าลดลง
ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ให้ค าตอบว่าเพ่ิมข้ึน โดยคนชั้นกลางจะมีสัดส่วนค าตอบที่ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 34.1 เมื่อ
เทียบกับกลุ่มรายได้อื่น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากทางฝั่งผู้ที่ให้ค าตอบเพิ่มขึ้น พบอีกว่ากลุ่มคนรวยมี
พฤติกรรมของการซื้อของออนไลน์ในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืนอยู่ที่ร้อยละ 19.5 
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คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

เพิ่มขึน้ เหมือนเดิม ลดลง
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ตารางที่ 83 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ จ าแนกตามกลุม่รายได้ 
กลุ่มรายได ้ เพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ลดลง 

คนรวย  19.5 56.0 24.5 

คนชั้นกลาง  12.3 53.6 34.1 

ผู้มีรายได้น้อย  8.6 60.4 31.0 

ไม่สามารถระบุได้ 11.9 62.3 25.8 

รวม 12.2 58.4 29.4 

 

 

ภาพที่ 65 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ จ าแนกตามกลุม่รายได้ 

 

สรุปได้ว่าการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด 19 ที ่ท าให้เกิดการล็อคดาวน์ได้ส่งผลกระทบให้
พฤติกรรมของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่แตกต่างกัน ถึงแม้ผลการส ารวจโดยส่วนใหญ่ระบุว่าแทบทุก
พฤติกรรมมีสัดส่วนที่เหมือนเดิม แต่ในหลายด้านมีสัดส่วนและความถี่ลดลง โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีความ
จ าเป็นต้องเดินทางออกไปนอกบ้าน บางกลุ่มรายได้ได้รับผลกระทบมากกว่า จึงให้มีสัดส่วนและความถี่ลดลง
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ อาทิเช่น พฤติกรรมการออกไปซื้อของสดของแห้ง ของใช้ในชี วิตประจ าวัน การซื้ออาหาร
เข้ามากิน ออกไปกินอาหารนอกบ้าน และพฤติกรรมการสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร รวมถึงการซื้อของ
ออนไลน์ นอกจากนี้ บางพฤติกรรมของกลุ่มคนรวยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มรายได้อื ่นอาทิ การ
ท าอาหารทานเองที่บ้าน การซื้ออาหารเข้ามากินที่บ้าน การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร รวมถึงการสั่งของ
ออนไลน์ด้วย ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มที่ไม่สามารถระบุรายได้ น่าจะเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในทุกกลุ่มรายได้ ทั้งนี้อาจไม่ใช่เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่ส่งผล
กระทบกับกลุ่มคนเหล่านี้ แต่อาจเป็นเพราะต้นทุนและทางเลือกที่มีจ ากัดจึงไม่ท าให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองไปได้มากเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อดังเช่นกลุ่มคนรวยและคนชั้นกลาง 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

คนรวย 

คนชัน้กลาง 

ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

ไม่สามารถระบไุด้

รวม

เพิ่มขึน้ เหมือนเดิม ลดลง
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4) บุคลักษณ์ด้านการซื้อของ 

 ในการสร้างบุคลักษณ์ด้านการซื้อของ ผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์และการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ส ารวจ  โดยสามารถแบ่งกลุ่มคน
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มมวลชน กลุ่มนอกรีตหรือล ้าสมัย และกลุ่มชายขอบ 

ตารางที ่84 บุคลักษณ์ด้านการซื้อของ 

  มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ ่- สงขลา 

กลุ่มมวลชน 

คุณนพ 
อาย ุ39 ป ี
พนักงาน
ออฟฟิต 

อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ไกลจาก
ศูนย์กลางเมืองมากนัก โดยปกติจ
จะเดินทางไปท างานด้วยรถไฟฟา้ 
แต่จะใช้รถยนต์ส่วนตวัในวันสุด
สัปดาห์เนื่องจากจ าเป็นต้องแวะ
ซ้ือของกินของใช้กลับที่พักโดยจะ
ซ้ือส าหรับพออยู่ได้ 1-2สัปดาห ์
ปกติไม่ค่อยประกอบ แตจ่ะซ้ือ
จากร้านอาหารระแวกยา่นทีตน
อาศัยอยู่ พอมีทักษะในการสั่งของ
ของออนไลน์ จึ่งสั่งของใช้-สินค้าที่
จ าเป็นบ้าง รวมถึงสินค้าที่
เกี่ยวขอ้งกับงานอดิเรกของตน 

พี่อาร์ต 
อาย ุ35 ปี 
สถาปนิก  
ฟรีแลนซ์ 

อาศัยอยู่ที่บ้านกับแม ่และ
ไม่ได้แต่งงาน ชอบดื่มกาแฟจึง
ไปคาเฟ่เป็นประจ า และชอบ
นั่งท างาน-นัดคุยงานที่ที่คาเฟ่
ด้วย ตนไม่ประกอบอาหาร 
มื้อเช้าจะรับกินอาหารที่แม่ท า
ไว้ก่อนไปท างาน มือ้เทียงและ
มื้อเย็นจะกินอาหารตามร้าน
ทั่วไปในเชียงใหม่ เช่นแถว
ย่านนิมมาน หรือหลัง ม.
เชียงใหม่  สั่งของออนไลน์โดย
จะเน้นไปที่กลุ่มสินค้าที่
เกี่ยวขอ้งกับงานอดิเรก 

พี่ปราณ 
อาย ุ37 ปี 
รับราชการ 

จะท าอาหารรับทานเองบ้างบางมื้อ
ในวันหยุด โดยจะซื้อวัตถุดิบสดจาก
ตลาดสดใกล้บ้าน หรือของ-อาหาร
แช่แข็งที่เซนทรัลมาเก็บไว้ทานใน
ภายหลัง ในวันท างานหลังจากไปส่ง
ลูกที่โรงเรียนก่อนเข้าส านกังานจะ
แวะซื้อกาแฟจากคาเฟ่ในเมือง มื้อ
เท่ียงมักจะชวนเพือ่นออกไปกิน
อาหารที่ร้านรอบๆ เมืองขอนแก่น
แต่จะไม่ไกลจากส านักงานมาก หรือ
มีบางครั้งที่จะสั่งผ่าน Food 
delivery ให้มาส่งที่ส านักงาน มื้อ
เย็นหลังรับลูกจากโรงเรียนส่วนใหญ่
จะแวะซ้ืออาหารกลับไปทานทีบ่้าน 

มิวนิช อายุ 
27 ปี 
นักศึกษา
ปริญญาโท 

ที่บ้านไม่ค่อยประกอบอาหาร
จึงนิยมอกไปกินขา้งนอกกับ
ครอบครัวเป็นประจ า โดยจะมี
หลายๆร้านที่ชอบไปอยู่ทัว่เมือง
สงขลา วันไหนที่ออไปเรียนก็
จะกินที่โรงอาหารของ
มหาวิทยาลัย หรือซ้ือจากแหล่ง
ร้านใกล้ๆ ชอบนั่งท างานและ
อ่านหนังสือที่คาเฟ่เป็นประจ า 
และปกติใช้แพลต์ฟอร์ม
ออนไลน์ในการซ้ือของเป็น
ประจ า สินค้าจ าพวกเส้ือผ้า
เครื่องแต่งกาย แฟชันที่ราคาไม่
แพง 
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  มหานครกรุงเทพ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ ่- สงขลา 

กลุ่มนอกรีต 
หรือล ้าสมัย 

คุณแบงค์ 
อาย ุ28 ป ี
ท างาน 
Startup 

เป็นคนรุ่นใหม่ที่ท างานพัฒนา
ธุรกิจ Startup เนื่องจากรูปแบบ
งานที่มีความยืดหยุ่นสามารถ
ท างานได้ทุกที่จึงเลือกอาศัยอยู่ที่
ตามแนวรถไฟฟา้เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางและการพบปะ
ผู้ร่วมงาน มีความรู้และเขา้ใจ
ทางด้านเทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์ม จึงมองวา่การสั่งของ
ออนไลน์รวมถึงแพลตฟอร์ม
บริการส่งอาหารเป็นเร่ืองสะดวก 
ทั้งยังสามารถลดต้นทุนทั้งเวลา
และการเดินทางได้มาก จึงสั่งซ้ือ
ของทุกอยา่งผ่านระบบอนไลน์จาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

คุณเจี๊ยบ 
อาย ุ55 ปี 
นักธุรกิจที่
ย้ายจาก
กรุงเทพ
มาอยู่
เชียงใหม่ 

เดิมเป็นคนกรุงเทพที่ย้ายมาใช้
ชีวิตก่อนวัยเกษยีณ สร้างบ้าน
สวนที่สะเมิงกับสามี  ปกติจะ
ใช้ผักผลไม้ปลอดสารที่ตน
ปลูกในการประกอบอาหาร 
และขับรถไปซื้อวัตถุดิบบาง
ชนิดจากตลาดสินค้าออแกนิค
ในชุมชน ปกติท างานออนไอน
ไลน์แต่ไม่ไม่นิยมใชแฟลต
ฟอร์มส่งอาหาร แต่จะใช้สั่ง
อาหารเสริม วิตามิน หรอื
แคลเซียม อยู่บ้าง  

อ.ศุภางค์ 
อาย ุ48 ปี 
อาจารย์
มหาวิทยาลั
ยขอนแก่น 

จะนิยมบริโภคสินค้าแบบรีฟิล-
วัตถุดิบออแกนิคเป็นหลักจาก
เครือข่ายเกษตรออแกนิคเพื่อสึภาพ 
เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกินเอง
และให้กับสมาชกิภายในบา้นเป็น
บางมื้อ ในส่วนขา้วของเครื่องใช้ที่ใช้
เป็นประจ าจะสั่งออนไลน์เป็นหลัก 
และมักจะเดินทางเข้ากรุงเทพแบบ
ไปกลับทุกเดือนเพื่อซื้อสินค้าบาง
ประเภท อาทิเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 
Brandname เครื่องส าอาง 
เนื่องจากมีแบบให้เลือกเยอะกวา่  

คุณมล อายุ 
50 ปี 
เจ้าของ
ธุรกิจ
โรงแรม 

ที่บ้านจะมีแมบ่้านท าอาหารให้
กิน แต่ตนจะเป็นคนเดินทางไป
หาเลือกซ้ือวัตถุดบิเองที่ตลาด
พลาซ่า และจะมีกลุ่มเฉพาะ
เมื่อต้องการวัตถุดิบ หรือ
เครื่องเทศที่มีความแปลก หรือ
หายาก เส้ือผา้แฟชัน จะนยิม
ไปซื้อที่เซ็นทรัล เดินทางไป
กรุงเทพ หรือเดินทางไป
ต่างประเทศใกล้ๆ อาทิ 
มาเลเซีย สิงค์โปร เป็นต้น 

กลุ่มชายขอบ 

ลุงพรชัย 
อาย ุ61 ปี  
พนักงาน
ขับรถ
แท็กซ่ี 

เป็นพนักงานขับรถแทก็ซ่ีมากว่า 
20 ปี อาศัยอยูก่ับภรรยาและลกูที่
บ้านเด่ียวย่านชานเมือง ก่อน
ออกไปขับรถจะรับกินอาหารเช้าที่
ภรรยาเป็นคนท าหรือถ้าวันไหน
ออกสายจะเกบ็อหารที่ภรรยาท า
ไว้ไปกินเป็นมื้อถัดไปแต่ขับออกไป
แวะกินข้างทางก่อนท างาน ปกติ
จะใช้แต่เงินสดเท่านั้นในการซ้ือ
ของส่วนตัวในแต่ละวัน แต่จะให้
ลูกหลานสั่งของออนไลน์ให้แทน  

ป้ามล 
อาย ุ59 ปี 
พนักงงาน
ท าความ
สะอาดที่
โรงแรม 

เป็นพนักงานท าความสะอาด
ประจ าโรงแรมแห่งหนึงที่ตัว
เมืองเชียงใหม่ ทุกเช้าจะ
ท าอาหารในปริมาณที่มากเผ่ือ
มื้อเที่ยง และจะน าไปรับบ
ทานที่ท างาน บางวันจะแวะ
ซ้ือจากตลาดเช้าใกลก้ับบ้าน 
ไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีจึงไม่เคยใช้บริการ
ส่งอาหาร รวมถึงการสั่งของ
ออนไลน ์

พี่ณัฐพล 
อาย ุ43 ปี 
อาชีพ
รับจ้างทั่วไป 

อาศัยและท างานเป็นช่างเชื่อมเหล็ก 
และรับท าเบาะหนังอยู่ในชุมชน
แออัดริมทางรถไฟ ที่บ้านไม่มีครัว
จึงไม่ประกอบอาหาร แต่จะอาศัย
ซ้ือข้าวแกงถุงละ 20-40 บาทจาก
ในชุมชน หรือตลาดสดบริเวณ
ใกล้เคียงแทน มื้อไหนที่ทานเหลือ
จะเก็บไว้กินมือ้ถัดไป 

ซิยาส อายุ 
53 ปี 
แรงงาน
ประมง 

ไม่นิยมเข้าร้านสะดวกซ้ือ หรือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงการสั่ง
ออนไลน์ แต่จะซื้อของที่ตลาด
ท้องถิ่นที่มีราคาถูก บริเวณ
ใกล้เคียงกับที่พักโดยปกติจะซื้อ
กักตุนไว้เป็นจ านวนมาก โดย
เป็นส่วนที่ใช้ประกอบอาหาร
เพื่อกินเองตอนอยู่ฝั่ง และมี
ส่วนที่เพื่อเป็นสเบียงในการ
เดินเรือ 
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5.1.5 การเปรียบเทียบวิถชีีวิตคนเมืองของประเทศไทย 

เนื้อหาส่วนก่อนหน้านี้ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละด้าน ทั้งการอยู่อาศัย การท างาน การ
เดินทาง และการซื้อของ ในเมืองหลวง เมืองหลักและเมืองรอง/เมืองเล็ก เนื้อหาในส่วนนี้จะแสดงข้อค้นพบที่
ระบคุวามสอดคล้องและความแตกต่างกันของวิถีชีวิตเมืองในแต่ละพ้ืนที่  

ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ไม่เป็นที่น่าแปลกใจและเป็นไปตามความคิดทั่วไปเกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างมหานครกรุงเทพ เมืองหลักในภูมิภาค และเมืองรอง/เมืองเล็กในพ้ืนที่ใกล้เคียง เมืองที่มีขนาดใหญ่กว่า
และมีความหนาแน่นมากกว่าก็จะมีขนาดที่อยู่อาศัยที่เล็กลง มีการเช่ามากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น เป็นต้น ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือคนในเมืองใหญ่มีการใช้งานพื้นที่สาธารณะน้อยกว่า
เมืองที่มีขนาดเล็กลง (ยกเว้นขอนแก่น) แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชั้นภูมิ พบว่า ระดับความเป็นชุมชนขึ้นอยู่
กับรูปแบบหรือประเภทของย่านที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของเมือง แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจะ
อยู่ในเมืองที่มีขนาดใหญ่ แต่ผู้คนก็อาจสามารถเลือกอยู่อาศัยและใช้ชีวิตในพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดความเป็นชุมชนได้ 

ในด้านการท างาน พื้นที่เมืองหลักมีการย้ายถิ่นฐานสูงที่สุดและกลุ่มเมืองรองมีล าดับการย้ายถิ่นฐาน
ต ่าที่สุด ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ไม่น่าแปลกใจ ยิ่งเมืองมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็น่าจะมีผู้คนที่ย้ายมาจากถิ่นฐานอ่ืนมาก
ขึ้นเท่านั้น ในด้านรายได้หากยิ่งมีความเป็นเมืองสูงขึ้นจะยิ่งมีรายได้สม ่าเสมอมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะมีความพึงพอใจในด้านอ่ืนๆ มากขึ้นตามมา 

 ส่วนในด้านการเดินทาง พื้นที่ความเป็นเมืองสูงจะยิ่งมีการครอบครองรถยนต์น้อยลง และเลือกการ
เดินทางด้วยการเดินหรือการเดินทางไร้เครื่องยนต์มากขึ้น ในขณะที่กลุ่มเมืองหลักและเมืองรองจะเดินทางโดย
รถจักรยานยนต์สูงที่สุด และมีการครอบครองรถยนต์ 2-3 คัน ในภาพรวมของทุกกลุ่มเมืองจะมีการเดินทางไป
ซื้อของที่ตลาดสอดคล้องกัน รวมถึงค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนน้อยกว่า  10% 
เช่นเดียวกัน หากมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในอนาคต ในกลุ่มเมืองหลวงจะพิจารณาเลือกการเดินทาง
ขนส่งมวลชนทางรางสูงที่สุด แต่ในกลุ่มเมืองหลักและเมืองรองจะพิจารณาเลือกรูปแบบที่ราคาถูกมากท่ีสุด  

 ส าหรับในด้านการซื้อของ ในทุกกลุ่มเมืองจะนิยมซื้อของสดและของแห้งที่ตลาดสด และเดินทางด้วย
จักรยานยนต์สูงที่สุด แต่ในการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูงอย่างเมือง
หลวงและเมืองหลักจะนิยมไปซื้อที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์มากที่สุด  และเดินทางไปโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุด 
ส่วนเมืองรองจะนิยมซื้อที่ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนมากที่สุด และเลือกเดินทางไปโดยรถจักรยานยนต์มาก
ที่สุด ในด้านการกินอาหารนอกบ้าน ประชากรในกลุ่มเมืองรองจะไม่นิยมกินอาหารนอกบ้าน แตกต่างจาก
พ้ืนที่เมืองหลวงจะเลือกร้านอาหารในระยะเดินเท้า และเมืองหลักจะเลือกร้านอาหารอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกระยะเดิน
เท้า ส่วนการซื้อของออนไลน์ทุกเมืองสอดคล้องกันโดยมักซื้อของทางแพลตฟอร์มและโซเชียลมีเดียมาก และ
เลือกซื้อประเภทสิ้นค้ากลุ่ม เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

ตารางด้านล่างเปรียบเทียบข้อค้นพบส าคัญในการใช้ชีวิตแต่ละด้านของเมืองในระดับต่างๆ
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ตารางที ่85 การเปรียบเทียบวิถีชีวิตคนเมืองของประเทศไทย 

ประเด็นส าคญั สรุปข้อมูล เมืองหลวง  
(มหานครกรุงเทพ) 

เมืองหลัก (เชยีงใหม ่ 
ขอนแก่น สงขลา) 

เมืองรอง 
 (เมืองทรง+หด) 

การอยู่อาศัย 

ขนาดที่อยู่อาศัย ยิ่งมีความเป็นเมืองสูงขึ้น 
ขนาดของที่อยู่อาศัยจะ
ค่าเฉลี่ยเล็กลง 

ขนาดต ่ากว่า 30 ตาราง
เมตร 

30-60 ตารางเมตร 100-200 ตารางเมตร 

การเช่าที่อยู่
อาศัย 

ยิ่งมีความเป็นเมืองสูงขึ้น 
สัดส่วนของการเช่าที่อยู่
อาศัยจะเพิ่มมากขึ้น 

สัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 41 

สัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 25 

สัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 9 

ความพึงพอใจ
ในที่อยู่อาศัย 

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน ความพึงพอใจในด้านทีอ่ยู่อาศัยมีค่าเฉลีย่ของคะแนนไม่แตกต่างกัน 

การใช้
เทคโนโลยีกับ
การอยู่อาศัย 

ในครัวเรือนในกลุ่มเมือง
หลวงและเมืองหลักมี
สัดส่วนการใช้อุปกรณ์ 
IOT มากกว่าเมืองรอง  

สัดส่วนครัวเรือนที่ใช้
อุปกรณ์ IOT ร้อยละ 14.2 

สัดส่วนครัวเรือนที่ใช้
อุปกรณ์ IOT ร้อยละ 19.7 

สัดส่วนครัวเรือนที่ใช้อุปกรณ์ 
IOT ร้อยละ 9.3 

ในครัวเรือนในเมืองหลักมี
สัดส่วนการครัวเรือนที่มี
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด 

สัดส่วนครัวเรือนที่มี
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 53.4 

สัดส่วนครัวเรือนที่มี
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 69 

สัดส่วนครัวเรือนที่มี
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 42.3 

การใช้งานพื้นที่
สาธารณะ 

ยิ่งมีความเป็นเมืองสูงขึ้น 
จะมีค่าเฉลี่ยของการใช้
งานพื้นที่สาธารณะของ
เมืองน้อยลง 

ค่าเฉลี่ยการใช้งาน 12.93 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

ค่าเฉลี่ยการใช้งาน 14.23 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

ค่าเฉลี่ยการใช้งาน 19.56 
ชัวโมงต่อสัปดาห ์

การใช้งาน
สถานพยาบาล 

ทุกเมืองมีสัดส่วนการใช้
สถานพยาบาลประเภท
โรงพยาบาลรัฐมากที่สุด 

การใช้บริการโรงพยาบาลเอ
รัฐร้อยละ 65.50 

การใช้บริการโรงพยาบาลเอ
รัฐร้อยละ 59.72 

การใช้บริการโรงพยาบาลเอ
รัฐร้อยละ 66.76 

ยิ่งมีความเป็นเมืองสูงขึ้น 
จะมีการใช้โรงพยาบาล
เอกชนเพิ่มขึ้น  

การใช้บริการโรงพยบาล
เอกชนร้อยละ 19.74 

การใช้บริการโรงพยบาล
เอกชนร้อยละ 18.08 

การใช้บริการโรงพยบาล
เอกชนร้อยละ 7.31 

ยิ่งมีความเป็นเมืองสูงขึ้น 
จะมีการใช้ รพ.สต 
(Primary Care) 
น้อยลง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลร้อยละ 6.4 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลร้อยละ 12.73 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลร้อยละ 19.97 

ระดับความเป็น
ชุมชน 

ระดับความเป็นชุมชนไม่
มีความแตกต่างระหว่าง
เมือง แต่จะมีความ
แตกต่างระหว่างชั้นภมู ิ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 71 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 72 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 78 

ความเสี่ยงบ้าน
สูงวัย 

เมืองหลวงและเมืองหลัก 
มีความเสี่ยงที่จะ
กลายเป็นบ้านสูงวัย 
มากกว่าเมืองรอง 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 53 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 

การท างาน 
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ประเด็นส าคญั สรุปข้อมูล เมืองหลวง  
(มหานครกรุงเทพ) 

เมืองหลัก (เชยีงใหม ่ 
ขอนแก่น สงขลา) 

เมืองรอง 
 (เมืองทรง+หด) 

การย้ายถิ่น ภาพรวมที่สอดคล้องกัน - ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นสูงที่สุด คือ ปัจจยัด้านสิ่งแวดลอ้มและความยั่งยืน 
ด้านความพึงพอใจตอ่สถานภาพปัจจุบัน ปัจจยัด้านการเชื่อมต่อสื่อสารสูงที่สุด และปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจและการท างานพอใจต ่าที่สุด แต่ในภาพรวมความพอใจต่อปัจจัยทกุมติิของเมือง
ยังคงอยู่ในระดับ “มาก”  

ความแตกต่างรายเมือง  ผู้เคยย้ายถิ่นฐาน ร้อยละ 
33.2 

ผู้เคยย้ายถิ่นฐาน ร้อยละ 
43.6 

ผู้เคยย้ายถิ่นฐาน ร้อยละ 
23.4 

ประสบการณ์
ท างาน 

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน - กลุ่มตัวอยา่งอายุเฉลีย่ใกล้เคียงกันที่ 40-45 ปี 
- ส่วนใหญป่ระกอบอาชพีค้าขาย รับจา้ง และการให้บรกิารขั้นพื้นฐาน (basic services) เป็น
ส่วนใหญ่ เช่น พนกังานในร้านค้า แม่บ้าน พนักงานโรงแรม บรกิารซักรีด                  

ความแตกต่างรายเมือง - บางส่วนพบเป็นแรงงาน
บริการขั้นส่งเสริม เช่น 
แพทย์ พยาบาล อาจารย ์
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ ่ม.
ปลาย 
- ประสบการณ์การท างาน
ตลอดชีวิตเฉลี่ย 20 ป ี

- บางส่วนพบเป็นแรงงาน
บริการขั้นส่งเสริม เช่น 
แพทย์ พยาบาล อาจารย ์
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ ่
ปริญญาตร ี
- ประสบการณ์การท างาน
ตลอดชีวิตเฉลี่ย 20 ป ี

- บางส่วนพบงานด้านการ
ผลิตและการเกษตร เช่น 
พนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เกษตรกร 
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ ่
ประถมศึกษา 
- ประสบการณ์การท างาน
ตลอดชีวิตเฉลี่ย 25 ป ี

ลักษณะการ
ท างาน 

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิส่วนตวัหรืองานอิสระแบบไม่มีลูกจา้ง 

ความแตกต่างรายเมือง - การรับงานผ่านการรับ
สมัครเอง 
- งานมีความจ าเป็นต้องใช้
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 12 
- หางานผา่นแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลร้อยละ 1 
- สถานที่ท างานผู้ว่าจ้าง
จัดหาให้เป็นหลักแหล่ง เช่น 
ส านักงาน บา้นผู้ว่าจ้าง 

- การรับงานผ่านการรับ
สมัครเอง 
- งานมีความจ าเป็นต้องใช้
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 32 
- หางานผา่นแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลร้อยละ 3 
- สถานที่ท างานผู้ว่าจ้าง
จัดหาให้เป็นหลักแหล่ง เช่น 
ส านักงาน บา้นผู้ว่าจ้าง 

- การรับงานส่วนใหญ่ผ่าน
การบอกตอ่ 
- งานมีความจ าเป็นต้องใช้
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 13 
- หางานผา่นแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลร้อยละ 3.3 
- สถานที่ท างานเป็นทั้ง
สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้
เป็นหลักแหล่ง และจัดหา
ด้วยตนเองไม่เป็นหลักแหล่ง
ในพื้นที่ส่วนบุคคล 

สถานะทาง
เศรษฐกิจ 

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน ส่วนใหญ่มีรายได้สม ่าเสมอ (มีรายได้ 4-5 วันต่อสัปดาห์/ มี
เงินเดือนประจ า) 

มีรายได้ไม่สม ่าเสมอ (มี
รายได้น้อยกว่า 4 วันตอ่
สัปดาห์) 

  ความแตกต่างรายเมือง - รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 
23,213 บาท/คน 
- รายจ่ายต่อเดือน 10,349 
บาท 
- หนี้สินรวม 9,945 บาท 

- รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 
24,815 บาท/คน 
- รายจ่ายต่อเดือน 11,861 
บาท 
- หนี้สินรวม 29,925 บาท 

- รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 
15,995 บาท/คน 
- รายจ่ายต่อเดือน 9,610 
บาท 
- หนี้สินรวม 16,933 บาท 

การเดินทาง 

สัดส่วนรูปแบบ
การเดินทาง 
(mode share) 

ความแตกต่างรายเมือง - การเดินทางไร้เครื่องยนต์
สูงสุด 
- หากเดินทางโดยขนส่ง

- เดินทางโดย
รถจักรยานยนต์สูงสุด 
- หากเดินทางโดยขนส่ง

- เดินทางโดย
รถจักรยานยนต์สูงสุด 
- หากเดินทางโดยขนส่ง
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ประเด็นส าคญั สรุปข้อมูล เมืองหลวง  
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เมืองหลัก (เชยีงใหม ่ 
ขอนแก่น สงขลา) 

เมืองรอง 
 (เมืองทรง+หด) 

สาธารณะ จะใช้รถโดยสาร
ประจ าทางกบัจักรยานยนต์
รับจ้างสูงที่สุด 

สาธารณะ จะใช้รถรับส่ง
พนักงาน/นักเรียน รถ
โดยสารประจ าทาง รถสอง
แถว รถจักรยานยนต์รับจา้ง 

สาธารณะ จะใช้รถรับส่ง
พนักงาน/นักเรียน  

การเดินทาง
ด้วยรถส่วนตัว 

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน - ส่วนใหญ ่ไม่มีรถยนต์ และ
มีรถจักรยานยนต์ 1 คัน 
- เดินทางไปซื้อของตลาด
มากที่สุด 

- ส่วนใหญ่มีรถ 2-3 คัน โดยมากมีรถยนต์ 1 คัน และมี
รถจักรยานยนต์ 1 คัน 
- เดินทางไปซื้อของตลาดมากที่สุด 

ความแตกต่างรายเมือง ส่วนใหญ่จะเดินทางคนเดียว ส่วนใหญ่จะเดินทาง 2-3 คน ส่วนใหญ่จะเดินทางคนเดียว 

ความเหลื่อมล ้า
ในการเดินทาง 

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน ค่าเดินทางเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือน ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนน้อยกว่า 10% 

ผลกระทบของ
โควิด 

ความแตกต่างรายเมือง - ส่วนใหญจ่ะมีวัตถุประสงค์
การเดินทางเหมือนเดิม โดย
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปกิน
อาหารนอกบ้านมากที่สุด 
รองลงมาคือไปส่งอาหาร 
และการซ้ือของออนไลน์ 

- ส่วนใหญจ่ะมีวัตถุประสงค์
การเดินทางเหมือนเดิม 

- ส่วนใหญจ่ะมีวัตถุประสงค์
การเดินทางเหมือนเดิม และ
จะมีการท าอาหารกินเองใน
บ้านเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรม
การเดินทาง 

ความแตกต่างรายเมือง ปัจจัยในการเลือกรูปแบบ
การเดินทางคือ ปัจจยัด้าน
เวลา รองลงมาเป็น
ประสิทธิภาพ 

ปัจจัยในการเลือกรูปแบบ
การเดินทางคือ ปัจจยัด้าน
เวลา รองลงมาเป็นราคา 

ปัจจัยในการเลือกรูปแบบ
การเดินทางคือ ปัจจยัด้าน
เวลา รองลงมาเป็นราคา 

ทัศนคติในการ
เดินทาง 

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หากมกีารพัฒนาในอนาคต 
แต่การเดินทางในอีก 5 ปีข้างหนา้ ยังคงจะใช้รถยนต์ส่วนตวัอยู่ 

ความแตกต่างรายเมือง หากจะใช้ระบบขนส่ง จะ
พิจารณาจากการมีระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง 

หากจะใช้ระบบขนส่ง จะ
พิจารณาจากราคาที่ถกู 

หากจะใช้ระบบขนส่ง จะ
พิจารณาจากราคาที่ถกู 

การซื้อของ 

การเดินทางไป
ซื้อของสดของ
แห้งและอาหาร
ส าเร็จรูป  

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน ทุกเมืองนิยมซ้ือที่ตลาดสดมากที่สุด  
และเดินทางไปโดยรถจักรยานยนต์มากที่สุด  

  ความแตกต่างรายเมือง การใช้งานร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน ไปน้อยที่สุดใน
ทุกเมือง 

การใช้งานร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน  ไป 3-5 ครั้งต่อ
สัปดาห ์

การใช้งานร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชน ไป 3-5 ครั้งต่อ
สัปดาห ์

การเดินทางไป
ซื้อของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน - นิยมซ้ือที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์มากที่สุด  
- โดยไปสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง  
- เดินทางไปโดยรถยนต์สว่นบุคคลมากที่สุด 

- นิยมซ้ือที่ร้านค้าทัว่ไปตาม
แหล่งชุมชนมากที่สุด  
- โดยไปสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 
- เดินทางไปโดย
รถจักรยานยนต์มากที่สุด 

 การกินอาหาร
นอกบ้าน 

ความแตกต่างรายเมือง - เลือกร้านอาหารในระยะ
เดินเท้า  

- เลือกร้านอาหารอื่น ๆ ที่
อยู่นอกระยะเดินเท้า  

- ส่วนใหญ่ไม่ทานข้าวนอก
บ้าน 
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ประเด็นส าคญั สรุปข้อมูล เมืองหลวง  
(มหานครกรุงเทพ) 

เมืองหลัก (เชยีงใหม ่ 
ขอนแก่น สงขลา) 

เมืองรอง 
 (เมืองทรง+หด) 

- ไปสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 
ส่วนใหญ่ออกไปทานมื้อเย็น
และมื้อกลางวันใกล้เคียงกัน 

- ไปสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 
ส่วนใหญ่ออกไปทานมื้อเย็น 

- หากทานสว่นใหญ่ออกไป
มื้อกลางวัน 

การซื้อของ
ออนไลน์ 

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน - มักซ้ือของทาง 1)แพลตฟอร์ม 2)โซเชียลมีเดีย 3) TV Shopping มาก-น้อยตามล าดับ 
- ประเภทสิ้นค้า เส้ือผ้า/เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ในชีวิตประจ าวัน อาหารเสริม/เครื่องส าอาง 
เครื่องประดับ อาหาร/ขนม 
พร้อมกิน/เครื่องดื่มเป็นต้น 

  ความแตกต่างรายเมือง -แพลตฟอร์ม ครัวเรือนส่วนใหญ่จะใช้บริการด้วยความถี่
ประมาณ สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ถึง สัปดาห์ละ 1-2  

-แพลตฟอร์ม ใช้ด้วยความถี่
เดือนละ 1-2 ครั้ง 

ความ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดจาก โควิด 
19 

ภาพรวมที่สอดคล้องกัน การเดินทางไปซื้อของและอาหารส่วนใหญ่คงเดิม 

  ความแตกต่างรายเมือง - การใช้บริการส่งอาหาร
ส่วนใหญ่ลดลง 
- การท าอาหารกินเอง
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40-60 
- การซ้ือของออนไลน์ลดลง 

- การใช้บริการส่งอาหาร
ส่วนใหญ่คงเดิม 
- การท าอาหารกินเองส่วน
ใหญ่คงเดิม 
- การซ้ือของออนไลน์ โดย
ลดลงมีสัดส่วนมากกวา่
เพิ่มขึ้น 

- การใช้บริการส่งอาหารส่วน
ใหญ่คงเดิม 
- การท าอาหารกินเองส่วน
ใหญ่คงเดิม 
- การซ้ือของออนไลน์คงเดิม 
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5.2 การวิเคราะห์ภาพรวมวิถีชีวิตเมืองของประเทศไทย 

การศึกษาในส่วนนี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อชีวิตคนเมืองในมิติต่างๆ ทั้งการอยู่
อาศัย การเดินทาง การท างาน และการซื ้อของ โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ ( multiple 
regression analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 

ตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่สะท้อนชีวิตคนเมืองทั้ง 4 มิติ เช่น ด้านการอยู่อาศัย ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปร
ขนาดที่อยู่อาศัย คะแนนความเป็นชุมชน และจ านวนชั่วโมงการใช้พ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ตัวแปร
ตามที่ใช้ในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรอันดับ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 88 

ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงพื้นที่และลักษณะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร
หลัก คือ 1) รายได้ครัวเรือน 2) จ านวนประชากรของเมือง ที่สะท้อนประเภทเมือง (เมืองหลวงและเมืองหลัก) 
และ 3) ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ที ่สะท้อนประเภทพื้นที่ตามชั้นกริด และเทอมปฏิสัมพันธ์ 
(interaction term) 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) รายได้ครัวเรือนและจ านวนประชากรของเมือง 2) รายได้ครัวเรือน
และความหนาแน่นของประชากร และ 3) จ านวนประชากรของและความหนาแน่นของประชากร 

ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ แต่ละสมการจะวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรตามที่แตกต่างกันไปตามตารางที่ 1 
และทุกสมการจะวิเคราะห์โดยมีตัวแปรอิสระชุดเดียวกัน ในกรณีที่ตัวแปรตามเป็นตัวแปรต่อเนื่องจะวิเคราะห์
ด้วยการถดถอยแบบเส้นตรง (linear regression) และในกรณีท่ีตัวแปรตามเป็นตัวแปรอันดับจะวิเคราะห์ด้วย
การถดถอยโลจิสติกส์แบบอันดับ (ordinal logistic regression) ผลการวิเคราะหแ์สดงดังตารางที่ 89 และ 90 

 
ตารางที่ 86 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

ตัวแปร ประเภทตัวแปร  หน่วยวัดตวัแปร 

ตัวแปรตาม   

1. ขนาดของพื้นที่อยู่อาศัย ตัวแปรต่อเนื่อง  ตารางเมตร 

2. คะแนนรวมความเป็นชุมชน  คะแนน 

3. จ านวนชั่วโมงการใช้พื้นที่สาธารณะ  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

4. จ านวนรถยนต์  คัน 

5. จ านวนรถจักรยานยนต์  คัน 

6. ค่าเดินทางเฉลี่ย  บาทต่อเดือน 

7. จ านวนชั่วโมงท างาน  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

8. ระดับความถี ่ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน
เดินทาง 

ตัวแปรอันดับ 1= ไม่เคยใช้บริการ, 2 = เคยใช้บริการ, 3 = ใช้งานเป็นประจ า 

9. ระดับความจ าเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ตท างาน 

 1 = การท างานไม่ขึ ้นกับอินเทอร์เน็ตเลย , 2 = ไม่จ าเป็นต้องมี
อินเทอร์เน็ต แต่หากมีจะเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน , 3 = ต้องมี
อินเทอร์เน็ตบ้างเป็นครั้งคราวจึงจะท างานได้ม 4 = จ าเป็นต้องมี
อินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลาจึงจะท างานได้ 

10. ระดับความถี่ในซ้ืออาหารในร้านค้าแบบดั้งเดิม  
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ตัวแปร ประเภทตัวแปร  หน่วยวัดตวัแปร 

11. ระดับความถี่ในซ้ืออาหารในร้านค้าสมัยใหม่  1 = สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง, 2 = สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง, 3 = ทุกวัน, 4 
= หลายครั้งต่อวัน 12. ระดับความถี่ในซ้ือของในร้านค้าแบบดั้งเดิม  

13. ระดับความถี่ในซ้ือของในร้านค้าสมัยใหม่  

14. ระดับความถี่ในการทานข้าวนอกบ้านในระยะ
ทางเดินเท้า 

 

15. ระดับความถี ่ในการทานข้าวนอกบ้านนอก
ระยะทางเดินเท้า 

 

16. ระดับความถี่ในการทานข้าวในห้างสรรพสินค้า  

17. ระดับความถี่ในการซ้ือของออนไลน์ 
 1 = ไม่ใช้งานเลย, 2 = ต ่ากว่าปีละ 4 ครั้ง,  3 = ปีละ 4-6 ครั้ง,  4 

= เดือนละ 1-2 ครั้ง, 5 = สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง, 6 = สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้ง, 7 = ทุกวัน, 8 = หลายครั้งต่อวัน 

ตัวแปรอิสระ   

1. จ านวนสมาชิกครัวเรือน ตัวแปรต่อเนื่อง คนต่อครัวเรือน 

2. (ln) รายได้ครัวเรือน บาทต่อเดือน 

3. (ln) จ านวนประชากร   คนต่อเมือง - ประเภทเมือง 

4. (ln) ความหนาแน่นของประชากร   คนต่อ 4 ตารางกิโลเมตร - ประเภทพื้นที่ 

5. (ln) รายได้ครัวเรือน*(ln)จ านวนประชากรของ
เมือง 

  

6. (ln) รายได้ครัวเรือน*(ln) ความหนาแน่นของ
ประชากร 

 เทอมปฏิสัมพันธ์  

7. (ln) จ านวนประชากรของเมือง*(ln) ความ
หนาแน่นของประชากร 

  

 

การอยู่อาศัย  

ด้านความเป็นชุมชน พบว่า ขนาดครัวเรือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความเป็นชุมชน ในขณะที่
จ านวนประชากรของเมืองและความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ระดับคะแนนความเป็นชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือเมืองใหญ่ที่มีจ านวนประชากรมากและพื้นที่มี
ความหนาแน่นสูงจะมีระดับความเป็นชุมชนต ่าลง อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์เทอมปฏิสัมพันธ์แสดงผลไป
ในทางบวก ซึ่งเมื่อน าไปพิจารณาประกอบกับค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละปัจจัยแยกกันแล้ว ก็จะไปลดอิทธิพลใน
เชิงลบของแต่ละปัจจัยต่อความเป็นชุมชน อธิบายโดยง่ายคือ ในพ้ืนที่เมืองที่มีความหนาแน่นมากขึ้นในเมืองที่
ใหญ่ขึ้น ความเป็นชุมชนจะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยแม้ในภาพรวมยังเป็นลบอยู่ก็ตาม 

ด้านการใช้พื้นที่สาธารณะ พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจะใช้พ้ืนที่สาธารณะมากขึ้น แม้ว่าอาจไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ก็ตาม ในขณะเดียวกัน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีจ านวนประชากรสูงจะมี
จ านวนชั่วโมงการใช้พื้นที่สาธารณะสูงขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์เทอมปฏิสัมพันธ์แล้วจะเห็นได้ว่า รายได้
ครัวเรือนกับจ านวนประชากรมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงลบ จึงไปลดระดับอิทธิพลของแต่ละปัจจัยต่อการใช้พื้นที่
สาธารณะ  
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นอกจากนี้ ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่สูงจะมีจ านวนชั่วโมงการใช้
พื้นที่สาธารณะน้อยลง แต่เมื่อวิเคราะห์เทอมปฏิสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความหนาแน่นก็พบว่ามีอิทธิพลต่อ
การใช้พื้นที่สาธารณะในเชิงบวก แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าในภาพรวมยิ่งพื้นที่หนาแน่นเท่าไหร่ก็จะมีคนใช้พื้นที่
สาธารณะน้อยลงก็ตาม แต่รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนก็ท าให้มีการใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมขึ้นได้บ้าง 

การเดินทาง  

ด้านการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล พบว่าครัวเรือนที่มีขนาดครัวเรือนใหญ่ขึ้น หรือมีรายได้ครัวเรือน
สูงขึ้น จะมีแนวโน้มจะมีจ านวนรถยนต์มาก ในขณะที่คนที่อยู่ในเมืองที่มีจ านวนประชากรมากก็จะมีแนวโน้ม
จะมีจ านวนรถยนต์สูงมากขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธ์ร่วมของรายได้กับจ านวน
ประชากรมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบเล็กน้อย แสดงว่า รายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในเมืองที่ใหญ่ขึ้นอาจช่วยลดการ
ใช้รถยนต์ได้บ้างเล็กน้อย อีกนัยหนึ่งคือ คนที่มีรายได้สูงเท่ากันในเมืองใหญ่มีโอกาสที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อย
กว่าคนในเมืองเล็กกว่าอยู่เล็กน้อย ในขณะเดียวกัน ค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับความหนาแน่น
เป็นลบ นั่นหมายความว่า ในพ้ืนที่ที่หนาแน่นมากขึ้นในเมืองที่ใหญ่ขึ้นจะมีโอกาสถือครองรถยนต์ส่วนตัวลดลง
เล็กน้อย แม้ว่าในภาพรวมยังเป็นบวกอยู่ก็ตาม  

ส าหรับการครอบครองรถจักรยานยนต์ พบว่าคนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีจ านวนสมาชิกมากมีแนวโน้มจะ
มีจ านวนรถจักรยานยนต์มากขึ้น ในขณะที่รายได้ที่มากขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะมีจักรยานยนต์น้อยลง (แม้ว่าไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) เมื่อวิเคราะห์เทอมปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งสองนี้แล้ว พบว่ามีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการถือครองจักรยานยนต์เล็กน้อย ซึ่งหมายความว่า อิทธิพลของรายได้ต่อการถือครองจั กรยานยนต์จะ
ลดลงเล็กน้อยในเมืองที่มีขนาดใหญ่ข้ึน  

การที่ครัวเรือนขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะมีการครอบครองยานพาหนะจ านวนมากทั้งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์นั้น อาจอนุมานได้ว่าครัวเรือนลักษณะนี้ยังคงเน้นการเดินทางแบบส่วนบุคคล เนื่องจาก
ครัวเรือนมีจ านวนสมาชิกมากจึงจ าเป็นต้องมียานหาพนะจ านวนมากเพ่ือให้เพียงพอในการเดินทางส่วนบุคคล 

ด้านค่าเดินทาง พบว่า คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่ที ่มีความหนาแน่นของประชากรสูงมีแนวโน้มจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต ่าอย่างมีนัยส าคัญ  ส่วนการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถ พบว่า คนที่อยู่ในครัวเรือนขนาด
ใหญ่และมีรายได้ครัวเรือนสูงมีแนวโน้มจะมีความถี่ในการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถสูง ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ
คนในพื้นที่ศูนย์กลางมหานครมีแนวโน้มจะเดินทางด้วยการเดินทางด้วยรถส่วนตัวน้อยกว่าคนในพื้นที่ชนบท 
สะท้อนจากการจ านวนครอบครองรถยนต์ที่น้อยกว่า มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงกว่า และมีความถี่ในการใช้
บริการแอปพลิเคชันในการเรียกรถสูงกว่า 

การท างาน  

ในด้านการท างาน คนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ครัวเรือนสูงมีแนวโน้มจะมีจ านวนชั่วโมงการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อท างานมาก ในขณะที่ความหนาแน่นประชากรยิ่งมากยิ่งมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเช่นกัน 
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ผลการวิเคราะห์นี้อาจสะท้อนระดับพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่ กล่าวคือ พื้นที่ยิ่งหนาแน่น
เท่าไหร่ยิ่งมีระดับความเร็วและระดับการแข่งขันในการให้บริการมากข้ึนเท่านั้น 

การซื้อของ  

ด้านการซื้ออาหาร พบว่าคนที่อยู่ในครัวเรือนขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะมีความถี่ในการซื้ออาหารจาก
ร้านค้าแบบดั้งเดิมสูง ส่วนคนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ครัวเรือนสูงมีแนวโน้มจะมีความถี่ในการซื้ออาหารจาก
ร้านค้าแบบดั้งเดิมต ่า อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์เทอมปฏิสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับขนาดของเมืองได้ผลเป็นบวก 
แสดงว่า ครัวเรือนที่มีรายได้สูงขึ้นในเมืองใหญ่ขึ้นมีโอกาสที่จะซื้ออาหารจากร้านอาหารทั่วไปมากขึ้นเล็กน้อย 
แม้ในภาพรวมยังเป็นลบอยู่ก็ตาม 

ด้านการซื้อของ คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่สูงจะมีความถี่ในการ
ซื้อของจากร้านค้าแบบดั้งเดิมสูง แต่หากอยู่ในเมืองใหญ่ก็อาจมีความเป็นไปได้น้อยลงเล็กน้อยในการซื้อของ
จากร้านแบบดั้งเดิม ส่วนการซื้อของในร้านสมัยใหม่ก็ลดลงตามขนาดครัวเรือนและรายได้ 

การรับประทานอาหารนอกบ้าน พบว่า คนที่อยู่ในครัวเรือนขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะมีความถี่ในการ
รับประทานอาหารนอกบ้านในระยะเดินเท้าคนสูง และมีแนวโน้มจะมีความถี่ในการรับประทานอาหารนอก
บ้านนอกระยะเดินเท้าน้อย 

การซื้อของออนไลน์  พบว่าคนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีขนาดครัวเรือนใหญ่และครัวเรือนที่มีรายได้
ครัวเรือนสูงมีแนวโน้มจะมีความถี่ในการซื้อของออนไลน์ต ่า และคนที่อยู่ในเมืองที่มีประชากรสูงก็มีแนวโน้มจะ
มีความถ่ีในการซื้อของออนไลน์ต า่  
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ตารางที่ 87 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มผีลต่อชีวิตคนเมืองในมิติต่างๆ (ข้อมลูตัวแปรตามเป็นข้อมลูต่อเนื่อง) 

หมายเหตุ: * คือ มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา: วิเคราะหโ์ดยผู้วจิัย 
 

 

 

 

 

 

ตัวแปร 
การอยูอ่าศัย การเดินทาง การท างาน 

ขนาดของที่อยูอ่าศัย 
คะแนนรวมความ

เป็นชุมชน 
จ านวนชัว่โมงการ
ใช้พื้นที่สาธารณะ 

จ านวนรถยนต ์
จ านวน

รถจักรยานยนต ์
ค่าเดินทาง จ านวนชัว่โมงท างาน 

ค่าคงที่ -1,647.61 120.37 -13.26 -8.79 5.81 3,010.46 -76.45 

จ านวนสมาชกิครัวเรือน 8.95 1.20* 0.16 0.15* 0.20* -5.69 -0.74 

ln (รายได้) 180.72 -1.11 4.29 0.99* -0.28 581.99 19.10* 

ln (จ านวนประชากร) 89.38 -3.32* 3.58* 0.48* -0.40* -212.76 4.04 

ln (ความหนาแน่นของประชากร) 71.76 -8.80* -5.35* 0.26 0.13 -1,019.49* -4.03 

ln (รายได)้*ln (จ านวนประชากร) -8.10 -0.01 -0.53* -0.05* 0.03* -34.94 -0.96* 

ln (รายได้)* ln (ความหนาแน่นของ
ประชากร) 

-4.54 0.14 0.36* -0.01 -0.02 29.36 -0.46 

ln (จ านวนประชากร)*ln (ความหนาแน่น
ของประชากร) 

-3.27 0.41* 0.13 -0.02* 0.00 54.80* 0.64 
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ตารางที่ 88 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มผีลต่อชีวิตคนเมืองในมิติต่างๆ (ข้อมลูตัวแปรตามเป็นข้อมลูที่มีมาตรวดัเรยีงอันดับ) 

ตัวแปร 

การเดินทาง การท างาน การซ้ือของ 

ระดับความถี่ใน
การใช้บริการ
แอปพลิเคชัน

เดินทาง 

ระดับความ
จ าเป็นในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต

ท างาน 

ระดับความถี่
ในซ้ืออาหารใน
ร้านค้าแบบ

ดั้งเดิม 

ระดับความถี่
ในซ้ืออาหารใน

ร้านค้า
สมัยใหม่ 

ระดับความถี่
ในซ้ือของใน
ร้านค้าแบบ

ดั้งเดิม 

ระดับความถี่
ในซ้ือของใน

ร้านค้า
สมัยใหม่ 

ระดับความถี่ใน
การทานขา้ว
นอกบ้านใน

ระยะทางเดิน
เท้า 

ระดับความถี่ใน
การทานขา้ว
นอกบ้านนอก
ระยะทางเดิน

เท้า 

ระดับความถี่ใน
การทานขา้วใน
ห้างสรรพสินค้า 

ระดับความถี่ใน
การซ้ือของ
ออนไลน์ 

จ านวนสมาชกิครัวเรือน 0.18* -0.05 0.17* 0.04 0.04 -0.21* -0.23* -0.22* -0.24 -0.09* 

ln (รายได้) 1.41* 1.24* -1.57* 0.09 -0.25 -1.83* -1.14 -1.77 -0.86 -2.55* 

ln (จ านวนประชากร) -0.42 0.20 -0.48 1.30 0.49 -0.53 -0.45 -2.04 -1.05 -0.86* 

ln (ความหนาแน่นของ
ประชากร) 

0.06 1.51* 0.26 1.17 1.08* 0.34 -0.79 -0.97 -0.35 -0.12 

ln (รายได)้*ln (จ านวน
ประชากร) 

-0.04 -0.01 0.10* -0.02 0.03 0.11* 0.03 0.13 0.05 0.15* 

ln (รายได)้* ln (ความ
หนาแน่นของประชากร) 

-0.07 -0.07 0.03 0.03 -0.02 0.03 0.10 -0.01 0.01 0.02 

ln (จ านวนประชากร)*ln 
(ความหนาแน่นของ
ประชากร) 

0.06 -0.05* -0.03 -0.10 -0.08* -0.04 0.01 0.09 0.05 -0.01 

หมายเหตุ: * คือ มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา: วิเคราะหโ์ดยผู้วจิัย 
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การอภิปรายผลการวิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากรายได้และขนาดครัวเรือนที่มีผลต่อพฤติกรรม
โดยตรงแล้ว ล าดับศักดิ์ ขนาดเมือง และความหนาแน่นของเมืองมีผลต่อพฤติกรรมของคนเมืองทั้งโดยตรงและ
ในเชิงปฏิสัมพันธ์ (interaction) บางพฤติกรรมขึ้นอยู่กับรายได้เป็นหลัก แต่ระดับอิทธิพลจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ขึ้นอยู่กับขนาดเมืองและความหนาแน่นของพ้ืนเมือง ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงขอเลือกอภิปรายบางประเด็นที่คิดว่ามี
นัยส าคัญเชิงทฤษฎีและเชิงนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาเมือง 

การเดินทาง 

ในด้านพาหนะการเดินทาง ยิ่งขนาดครัวเรือนใหญ่หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ หรือเป็นครัวเรื่องใน
เมืองขนาดใหญ่เท่าไหร่ ยิ่งเป็นเจ้าของรถยนต์มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยิ่งรายได้น้อยลงเท่าไหร่ หรืออยู่ใน
เมืองเล็กเท่าไหร่ ยิ่งใช้มอเตอร์ไซค์เยอะมากขึ้นเท่านั้น นอกจากผลกระทบโดยตรงแล้ว ในเชิงปฏิสัมพันธ์
อิทธิพลของรายได้ต่อการเป็นเจ้าของรถยนต์จะลดลงไปตามขนาดเมืองที่ใหญ่ขึ้น ในขณะที่อิทธิพลของรายได้
ต่อการเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์จะเพิ่มขึ้นตามขนาดเมืองที่ใหญ่ขึ้น แม้ในภาพรวม รายได้ยิ่งเพิ่มขึ้น การใช้
มอเตอร์ไซค์จะลดลงก็ตาม  

ระดับผลกระทบของปัจจัยหนึ่งต่อพฤติกรรมคนเมืองสามารถเพิ่มลดไปตามขนาดของเมือง แสดงให้
เห็นว่าขนาดของเมืองมีความส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงนโยบาย ในเชิงทฤษฎี ผลการวิเคราะห์ในงานนี้
ยืนยันองค์ความรู้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลกระทบของขนาดเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์กับผลกระทบของรายได้ต่อ
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและหน่วยธุรกิจในเมือง ส่วนในเชิงนโยบาย ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า นโยบาย
สาธารณะที่มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเมืองตามเกณฑ์รายได้ในการก าหนดมาตรการใดๆ อาจพิจารณา
ขนาดของเมืองเป็นเกณฑ์หนึ่งด้วย เนื่องจากพฤติกรรมของคนรายได้เท่ากันอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของ
เมืองที่อาศัยอยู่ 

ความเป็นชุมชน 

ในด้านความเป็นชุมชน ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ขนาดครัวเรือนยิ่งใหญ่ ยิ่งรู้สึกมีความเป็น
ชุมชนมากขึ้น แต่รายได้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีนัยส าคัญต่อความรู้สึกเป็นชุมชน ในขณะเดียวกัน เมืองยิ่งมีขนาด
ใหญ่เท่าไหร่ หรือพื้นที่ยิ่งหนาแน่นเท่าไหร่ ครัวเรือนยิ่งมีความรู้สึกเป็นชุมชนน้อยลง อย่างไรก็ตาม อิทธิพล
ของความหนาแน่นต่อความเป็นชุมชนจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของเมืองบ้าง แม้ในภาพรวมยังเป็นเชิงลบ  ข้อ
ค้นพบในส่วนนี้มีนัยส าคัญในการคาดการณ์ภาพอนาคตและในเชิงนโยบาย กล่าวคือ เมื่อขนาดของครัวเรือนมี
ผลต่อความรู้สึกในความเป็นชุมชน ในเมืองใหญ่ที่ขนาดครัวเรือนมักมีขนาดเล็กกว่าเมืองขนาดเล็ก และมีขนาด
เล็กลงเรื่อยๆ แสดงความคนเมืองจะรู้สึกถึงความเป็นชุมชนน้อยลง  



 

305 

แม้ว่าประเด็นเรื่องสุขภาพจิตไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ แต่อาจสามารถอนุมานได้ว่า 
หากความรู้สึกเป็นชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญในด้านสุขภาพจิตของคนเมือง ข้อค้นพบเกี่ยวกับขนาดครัวเรือน 
ความหนาแน่นและขนาดของเมืองที่มีต่อความเป็นชุมชนสามารถน ามาใช้ในการออกแบบนโยบายสาธารณะได้ 
โดยเฉพาะในด้านวางแผนและออกแบบเมืองและการพัฒนาชุมชนเมือง 

พื้นที่สาธารณะ 

ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะได้รับความสนใจมากขึ้นในวงการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองใน
ประเทศ สังเกตได้จากประเด็นในการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่าน
มา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการออกแบบสอบถามสรุปได้ว่า รายได้ครัวเรือนยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งใช้
พื้นที่สาธารณะมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ครัวเรือนที่อยู่ในเมืองขนาดใหญ่เท่าไหร่ ก็จะยิ่งใช้พื้นที่สาธารณะมา
ขึ้น แต่ในทางกลับกัน ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่หนาแน่นมากกลับยิ่งใช้พื้นที่สาธารณะน้อยลง ส่วนผลกระทบใน
เชิงปฏิสัมพันธ์นั้น พบว่า ยิ่งเมืองขนาดใหญ่เท่าไหร่ อิทธิพลของรายได้ต่อการใช้พื้นที่สาธารณะลดลงเท่านั้น 
ในทางกลับกัน ยิ่งพื้นที่หนาแน่นเท่าไหร่ อิทธิพลของรายได้ยิ่งมากขึ้น คือ พื้นที่หนาแน่นมากขึ้น โอกาสที่คน
รวยจะใช้พื้นที่สาธารณะก็ยิ่งมากขึ้นตามมา เนื่องจากงานวิเคราะห์ในส่วนนี้ไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุลึกลงไปถึง
ระดับราคาที่ดินและที่อยู่อาศัย แต่สามารถอนุมานได้ว่า พื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงมักมีราคาที่ดินและที่อยู่
อาศัยสูง ขนาดของที่อยู่อาศัยก็จะเล็กลงไปตามความหนาแน่นและราคาที่ดิน จึงท าให้ผู้คนหันออกมาใช้พื้นที่
สาธารณะมากยิ่งขึ้น 

การท างาน 

หนึ่งในประเด็นด้านการท างานที่มีนัยส าคัญส าหรับนโยบายการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองใน
ปัจจุบันคือการใช้อินเทอร์เน็ตในการท างาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ครัวเรือนยิ่งอยู่ใน
พื้นที่หนาแน่นมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งใช้อินเทอร์เน็ตท างานมากขึ้นเท่านั้น แต่อิทธิพลของความหนาแน่นต่อ
การใช้อินเทอร์เน็ตจะลดลงตามขนาดเมือง  

แม้ว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ท าไมครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่หนาแน่นมากกว่าจึงใช้
อินเทอร์เน็ตในการท างานมากกว่า แต่อาจพออนุมานได้ว่า คนที่สามารถท างานออนไลน์ได้มักเลือกที่จะอาศัย
อยู่ในพื้นท่ีเมืองที่มีกิจกรรมต่างๆ อยู่มากและหลากหลาย ในกรณีนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้านความหนาแน่นกับพฤติกรรมอาจตอบไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล เนื่องจากพฤติกรรมและความ
จ าเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ตอาจท าให้คนท างานเลือกอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูงกว่าก็เป็นได้ 
ในทางกลับกัน ความหนาแน่นประชากรอาจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บริษัทบริการอินเทอร์เน็ต
เลือกพื้นที่การให้บริการ และท าให้พื้นที่นั้นมีบริการอินเทอร์เน็ตที่เร็วและครอบคลุมกว่าพื้นที่อื ่น จึงเป็น
แรงจูงใจให้คนท างานที่ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นก็ได้ ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้จึงไม่
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สามารถระบุทิศทางความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ แต่อย่างน้อยก็สามารถยืนยันได้ว่ามีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน  

การซื้อของ 

ผลลัพธ์หนึ่งที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามคือ ครัวเรือนยิ่งมีรายได้สูง หรือยิ่งอยู่
ในเมืองขนาดใหญ่ ยิ่งซื้อของออนไลน์น้อยลง แต่เมื่อเมืองใหญ่ขึ้น อิทธิพลของรายได้ต่อการซื้อของออนไลน์จะ
ลดลง ในขณะเดียวกัน ครัวเรือนยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่าไหร่ หรือยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่เท่าไหร่ ยิ่งซื้ออาหารจาก
ร้านแบบดั้งเดิมน้อยลงเท่านั้น ข้อค้นพบเหล่านี้อาจไม่แปลกใจมากนัก เนื่องจากในเมืองใหญ่มีตลาด ร้านค้า
และร้านอาหารอยู่มาก ความจ าเป็นในการซื้อของออนไลน์จึงน้อยลง 

ในภาพรวม สามารถสรุปจากผลการวิเคราะห์ข้างต้นได้ว่า ขนาดเมือง ล าดับศักดิ์ และความหนาแน่น
ของเมืองมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในเมือง ทั้งนี้ เมื่อน าผลการวิเคราะห์นี้ไปประกอบการคาดการณ์ภาพ
อนาคตของเมืองในประเทศไทยก็อาจพออนุมานได้ว่า ในภาพอนาคตฐานของประเทศไทยอีก 20 ปีได้นั้น 
ล าดับศักดิข์องเมืองมีโอกาสต ่ามากท่ีจะเปลี่ยน เนื่องจากมหานครกรุงเทพมีขนาดใหญ่กว่าเมืองหลักในภูมิภาค
หลายสิบเท่า ในขณะที่เมืองหลักเองก็มีขนาดใหญ่กว่าเมืองอื่นมาก ส่วนขนาดเมืองนั้นก็อาจพอเปลี่ยนได้บ้าง 
โดยเฉพาะเมืองหลวงและเมืองหลักที่จะยังคงดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและประชากรต่อไป แต่เมืองรอง
เมืองเล็กหลายแห่งก็อาจถดถอยและมีขนาดเล็กลงไปอีก ด้วยเหตุนี้ โอกาสในการปรับเปลี่ยนล าดับศักดิ์ของ
เมืองด้วยนโยบายสาธารณะจึงแทบไม่มีเลยในอีก 20 ปีข้างหน้า แต่อาจพอมีบ้างส าหรับการปรับเปลี่ยนขนาด
ของเมือง  

ดังนั้น ความหนาแน่นของพื้นที่จึงเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านของเมือง (urban 
transitions) ที่ส าคัญส าหรับประเทศไทยในอนาคต ไม่เพียงเพราะความหนาแน่นมีนัยส าคัญส าหรับพฤติกรรม
คนเมือง แต่มีนัยส าคัญในด้านการใช้ทรัพยากร ในประเด็นนี้อาจกล่าวได้ว่า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ
การออกแบบและพัฒนาเมืองด้วยความหนาแน่นที่เหมาะสมจะเป็นปัจจัยหลักที่ก าหนดชีวิตเมืองในอนาคต 

5.3 การวิเคราะห์บุคลักษณ์จากผลการส ารวจ 

นอกจากการแบ่งบุคลักษณ์เป็น 3 กลุ่ม (marginal, mass, maverick) ตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ตั ้งแต่
ตอนแรกแล้ว งานวิจัยในครั้งนี้ยังได้ทดลองวิเคราะห์แบ่งกลุ่มครัวเรือนที่ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามมาโดย
ไม่ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มใดๆ ทั้งสิ้นไว้ก่อน วิธีการวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม 
(clustering algorithm) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวิทยาการข้อมูล (Data Science) วิธีการแบ่งกลุ่มมีอยู่
หลากหลายในการจัดกลุ่มคน สัตว์หรือสิ่งของที่เหมือนกันหรือคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และจัดกลุ่มสิ่งที่
แตกต่างกันให้อยู่คนละกลุ่มนี้ เช่น การวิเคราะห์กลุ่ม (cluster analysis) โดยให้อัลกอริทึมในการจัดกลุ่มซึ่ง
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (machine learning) ที่ให้มีการเรียนรู้ผ่านข้อมูลโดยไม่ต้องอาศัย
ผู้สอน (unsupervised learning) (Nagesh Singh Chauhan, 2020; Big Data Thailand, 2020) 
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ส าหรับเทคนิคของการวิเคราะห์กลุ่มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาแต่เดิมมี 2 เทคนิคด้วยกัน คือ การ
วิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis) และการวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั ้นตอน 
(Nonhierarchical  Cluster  Analysis หรือเรียกว่า  K-Means Cluster Analysis) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2552) ในช่วงที ่ไม่กี ่ปีที ่ผ่านมา วงการวิทยาการข้อมูลได้พัฒนาเทคนิคต่างๆ เพิ ่มมากขึ ้น  เช่น Affinity 
propagation, DBSCAN, และ Gaussian mixture (Nagesh Singh Chauhan, 2020) อย่างไรก็ตามเทคนิค 
K-Means ยังคงได้รับความนิยมอันเนื่องมาจากความเรียบง่าย และประสิทธิภาพของการแบ่งกลุ่มที่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ (Big Data Thailand, 2020)  

หลักการพ้ืนฐานของเทคนิค K-Means คือ ขั้นตอนแรกจะจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อย โดยก าหนด
จ านวนกลุ่มที่ต้องการไว้เป็นจ านวน k กลุ่ม จากนั้นตามเทคนิค K-Means จะมีการวิเคราะห์หลายรอบ 
(iteration) โดยในแต่ละรอบจะมีการรวมแต่ละตัวอย่างหรือกรณี (cases) ให้ไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดย
เลือกกลุ่มที่ case นั้นมีระยะห่างจากค่ากลางของกลุ่มน้อยที่สุด แล้วค านวณค่ากลางของกลุ่มใหม่ การ
วิเคราะห์จะด าเนินการเช่นนี้ไปเรื ่อยๆ จนกระทั่งค่ากลางของกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลง หรือครบจ านวนรอบที่
ก าหนดไว้ ส่วนระยะห่างนั้นสามารถค านวณได้โดยใช้ค่าระยะทาง เช่น Euclidean distance เป็นต้น (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2552; Big Data Thailand, 2020) 

อย่างไรก็ตาม เทคนิค K-Means มีข้อจ ากัดหลักคือต้องก าหนดจ านวนกลุ่มที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า ซึ่งท า
ให้ดูเหมือนไม่มีหลักการใดๆ วิธีการหนึ่งที่ใช้เพื่อหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมคือการวิเคราะห์ด้วยวิธี K-Means 
หลายๆ ครั้ง โดยในแต่ละครั้งก าหนดจ านวนกลุ่มแตกต่างกันไป เช่น 3, 4 หรือ 5 กลุ่ม แล้วผู้วิจัยจะพิจารณา
หาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมส าหรับการจัดกลุ่ม ทั้งนี้ค่าคะแนน Silhouette (Silhouette Score) เป็นวิธีการ
หนึ่งที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของกลุ่มที่จัดโดยใช้ K-Means ในแต่ละครั้งที่มีจ านวนกลุ่มแตกต่างกัน
ว่ามีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลเพียงใด ดังแสดงตัวอย่างแนวคิดของวิธีการดังกล่าวในภาพที่ 66 และสมการที่ 
(1) (Wang et al. 2017; Kumar, 2020) 

Silhouette Score = (b-a)/max(a,b)     (1) 

โดยที่  a = ระยะทางเฉลี่ยภายในกลุ่ม เช่น ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแต่ละจุดภายในกลุ่ม 

 b = ระยะทางเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม คือ ระยะทางเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทั้งหมด 

ค่าของคะแนน Silhouette จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ -1 ถึง 1 หากคะแนนเป็น 1 แสดงว่ากลุ่มที่สร้าง
ขึ้นมีความหนาแน่นและมีการแยกตัวจากกลุ่มอื่นได้ดี ส าหรับค่าคะแนนที่ใกล้ 0 แสดงถึงกลุ่มที่สร้างขึ้นมีการ
ทับซ้อนกันโดยมีตัวอย่างที่อยู่ใกล้กับขอบเขตของกลุ่มที่อยู่ใกล้เคียง และช่วงค่าคะแนนที่ติดลบ คือในช่วง
ระหว่าง -1 ถึง 0 บ่งชี้ว่ากลุ่มท่ีสร้างข้ึนมีการก าหนดที่ไม่เหมาะสม (Kumar, 2020; Bhardwaj, 2020) 
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ภาพที่  66 แนวคิดการค านวณค่าคะแนน Silhouette (Bhardwaj, 2020) 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการข้างต้น สามารถแบ่งบุคลักษณ์ของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างในเมือง
หลวง เมืองหลักและเมืองรอง/เมืองเล็กได้ 29 กลุ่มด้วยกัน (เพิ่มเติมในภาคผนวก ง) ตามที่แสดงในตาราง
ด้านล่างนี้ 
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ตารางที่ 89 การวิเคราะห์บุคลักษณ์จากการส ารวจ 

บุคลักษณ ์ 1: คนเมืองท่ัวไป      
(22/3109 คน) 

2: คนวัยทองมหานครกรุงเทพ 
(376/3109 คน)                  

3: คนสร้างตัวเมืองขอนแก่น  
(168/3109 คน)                                          

4: คนเมืองรองแต่ด้ังเดิม 
(204/3109 คน)                  

5 คนสูงวัยเมืองเชียงใหม่   
(146/3109 คน)                                      

การต้ังถิ่น
ฐาน       

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเมืองช้ันในของ
ทุกเมือง 

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเมืองของมหา
นครกรุงเทพ 

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเมือง
ของขอนแก่น 

อาศัยอยู่ในเมืองเล็กและรอง
รอบเมืองหลักภูมิภาค 

กระจายอยู่ในทุกช้ันภูมิของ
เมือง ส่วนใหญ่เป็นคนเชียงใหม ่

ช่วงอายุ วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 30 ปี เข้าใกล้วัยสูงอายเุฉลี่ย 50 ปี วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 30 ปี  วัยกลางคนเฉลี่ย 52 ป ี ผู้สูงวัย เฉลี่ย 64 ปี 

รายได้ รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 17,000 
บาท 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 15,000 
บาท 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 16,000 
-26,000 บาท 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 10,000 
บาท 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 7,000 -
10,000 บาท หรือรายได้น้อย 

รายละเอียด    คนเมืองช้ันในท่ีเป็นวัยท างาน
ระดับต้นอยู่ตัวคนเดียว มีความ
เคยชินกับการใช้เทคโนโลยสีูง 
และใช้ชีวิตแบบคนใหม่รุ่นใหม่ที่
เดินทาง สั่งอาหาร ช้อปปิ้ง ผ่าน
มือถือ มีหนี้ในระบบเล็กน้อย
ส าหรับการใช้ชีวิตยานพาหนะ
ของตนเองทั้งรถและ
รถจักรยานนยนต์อย่างน้อย 1 
คัน 

คนมหานครกรุงเทพในวัย
กลางคน ไม่เคยย้ายถิ่นฐาน อยู่
บ้านสร้างเอง อาจเป็นคนมหา
นครกรุงเทพแต่ดั้งเดิม รายได้
น้อย อยู่ตัวคนเดียว มี
รถจักรยานนยนต์เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้ชีวิตผ่านมือถือ
ในการสั่งอาหารและช้อปปิ้ง  

คนเมืองหลักอายุน้อย วัน
ท างานอาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง 
อาศัยอยู่ตัวคนเดียว มีรายได้
ค่อนข้างสูงแต่ก็มีหนี้สินสูงด้วย
เช่นกัน มีรถยนต์และ
รถจักรยานนยนต์ ใช้
แอพพลิเคช่ันเพื่อสั่งอาหารอย่าง
เดียว 

คนเมืองพ้ืนเพเดิมไมม่ีการย้าย
ถิ่นฐานท่ีอาศัยอยู่ชานเมือง อยู่
ในลักษณะครอบครัวเดี่ยว อายุ
ใกล้เข้าสูผู่้สูงวัย รายได้น้อยโดย
เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาท
และไม่สม ่าเสมอ แต่จ านวน
หนี้สินค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกบั
รายได้ งานสามารถตดัขาดจาก
อินเตอร์เนต็ได้ โดยมีรถยนต์1
คันและทีมอเตอรไ์ชค์มากกว่า 1 
คัน ใช้แอพเพื่อสั่งอาหารอย่าง
เดียว 

กลุ่มผูสู้งอายุช่วงหลังเกษียณ 
อยู่ตัวคนเดียวในเมืองหลัก
ภูมิภาค  รายได้น้อย  ใช้
อินเตอร์เนต็และสมาร์ทโฟน
น้อยมาก ไมต่้องการสังคม
ออนไลน์ ไม่ใช้แอพพลิเคชั่น
เดินทางและสั่งอาหาร แต่กลับ
สั่งสินค้าออนไลน์บ่อยครั้ง 
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บุคลักษณ ์ 6: คนวัยท างานมหานคร
กรุงเทพ (119/3109 คน)                  

7: คนวัยท างานเมืองหาดใหญ่ 
– สงขลา (121/3109 คน)                  

8: คนชานเมืองเมืองหลกั
ภูมิภาค (79/3109 คน)                  

9: คนรวยด้ังเดิมมหานคร
กรุงเทพ (155/3109 คน)                  

10: คนรวยจัดสรรเมือง
ขอนแกน่ (127/3109 คน)                  

การต้ังถิ่น
ฐาน       

ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีศูนย์กลาง
เมืองมหานครกรุงเทพ 

อาศัยในพื้นเมืองถึงพื้นที่ชนบท
ในเมืองหาดใหญ่ - สงขลา 

อาศัยอยู่ชานเมือง ของเมือง
เชียงใหม่และขอนแก่น 

ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีเมืองช้ันใน
ของมหานครกรุงเทพ 

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเมือง ส่วนใหญ่
เป็นคนขอนแก่น 

ช่วงอายุ วัยท างานเฉลี่ย 38 ปี วัยท างานเฉลี่ย 33 ป ี ก าลังเข้าสู่วัยท างานตอนปลาย 
เฉลี่ย 44 ป ี

ก าลังเข้าสู่วัยกลางคนเฉลี่ย 45 
ปี 

วัยท างานเฉลี่ย 39 ป ี

รายได้ รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 16,000 
-20,000 บาท 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 23,000 
-50,000 บาท หรือรายได้สูง 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 17,000 
บาท 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 30,000 
บาท หรือรายไดสู้ง 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 70,000 
-200,000 บาท หรือรายไดสู้ง 

รายละเอียด    คนเมืองมหานครกรุงเทพ อยู่ตัว
คนเดียวในช่วงวัยท างาน
ตอนกลาง ไมม่ีภาระหนีส้ิน 
ต้องการอินเตอรเ์น็ตตลอดเวลา 
ชีวิตต้องการความสะดวกสบาย 
ซื้อของออนไลน์และใช้
แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารทุกวัน 

คนเมืองหลักตา่งจังหวัด วัย
ท างานมีครอบครัว บ้านอยู่ชาน
เมือง รายได้สูงประมาณ 
23,000 -50,000 บาทต่อเดือน 
แต่ภาระหนี้สินกส็ูงเช่นกัน   

คนชานเมืองต่างจังหวัด ก าลัง
จะเข้าสู่วยัท างานตอนปลาย มี
ภาระหนี้สินสูงกว่ารายได้ต่อ
เดือน อยู่ตัวคนเดียวในชานเมือง 
มักใช้รถยนต์เดินทาง ไม่ซื้อของ
ออนไลน์ ไม่ใช้แอพพลิเคชั่นตา่ง 
ๆ 

คนเมืองในมหานครกรุงเทพ เริ่ม
เข้าสู่วยักลางคน อาศัยอยู่เป็น
ครอบครัวเดี่ยวในเมือง ไมเ่คย
ย้ายถิ่นฐานไปไหน มีรายได้สูง
แต่ไมส่ม ่าเสมอ ไม่มภีาระหนี้สิน 
ไม่มรีถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
ชอบซื้อของออนไลน์เป็นประจ า 

คู่รักวัยกลางคนในเมืองหลัก
ต่างจังหวัด ย้ายถิ่นฐานมาและ
ส่วนใหญ่อยู่ในบ้านจัดสรร มี
รายได้สูงและสม ่าเสมอ แต่
ภาระหนี้สินกส็ูงเช่นกัน มีบัญชี
ธนาคารมากกว่า 1 บัญชี 
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บุคลักษณ ์ 11: คนรวยวัยท างานเมือง
ขอนแกน่ (110/3109 คน)                  

12: คนจนเมืองขอนแกน่ 
(2/3109 คน)                  

13: คนจนเมืองหาดใหญ่ – 
สงขลา (1/3109 คน)                  

14: คนวัยกลางคนเมืองหลัก
(601/3109 คน)                  

15: คนจนเมืองและชนบท 
(4/3109 คน)                  

การต้ังถิ่น
ฐาน       

ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีชานเมือง 
ของเมืองขอนแก่น 

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเมืองช้ันใน 
เมืองขอนแก่น 

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเมืองช้ันใน 
เมืองหาดใหญ่ - สงขลา 

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเมือง
หลักภูมภิาค 

อาศัยในพ้ืนท่ีชนบทและพื้นที่
เมืองขอนแก่น และสงขลา 

ช่วงอายุ วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 30 ปี อายุวัยกลางคนเฉลี่ย 53 ปี ผู้สูงวัยเฉลี่ย 60 ปี เข้าสู่วัยกลางคน เฉลี่ย 48 ปี วัยท างานตอนปลายเฉลี่ย 51 ปี 

รายได้ รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 23,000 
-40,000 บาท หรือรายได้สูง 

รายได้น้อยเฉลี่ย 4,500 บาท รายได้น้อยต ่ากว่า 2,000 บาท รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 
10,000-15,000 บาท 

รายได้น้อยต ่ากว่า 2,500 บาท 

รายละเอียด    กลุ่มคนอายุน้อยในวัยท างาน 
อยู่คนเดียว อาศัยอยู่ในเมือง มี
รายได้สูงแตเ่ป็นหนี้จ านวนมาก 
ท างานท่ีจ าเป็นต้องใช้
อินเตอร์เนต็ แต่มีการช้อป
ออนไลน์และสั่งอาหารมาไม่
บ่อย 

คนท่ีมีรายได้น้อยอาศัยอยู่ในตัว
เมืองขอนแก่น อายุเข้าสู่วัย
กลางคน ส่วนใหญ่มบีัญชี
ธนาคารในการใช้จ่ายอย่างเดียว 
ไม่มรีถยนต์แต่อาจจะมีรถ
มอเตอรไ์ซค์ มีการใช้เทคโนโลยี
ในการซื้อของและสั่งอาหารบ้าง 

คนท่ีมีรายได้น้อยในตัวเมือง
สงขลา อายุจัดว่าเป็นผูสู้งวัย 
และเคยย้ายถิ่นฐานมาก่อน มี
การใช้บัญชีธนาคารและมีการใช้
เทคโนโลยีในการซื้อของและสั่ง
อาหารบ้าง 

คนเมืองวัยกลางคนอาศัยอยู่ใน
เมืองหลักภมูิภาค รายได้อยู่ใน
ระดับหมื่นต้นๆ แต่มีหนีส้ิน
จ านวนมาก มีรถยนต์และ
มอเตอรไ์ชค์เป็นพาหนะ และไม่
ใช้แอพในการสั่งอาหารและซื้อ
ของออนไลน ์

คนท่ีมีรายได้น้อยในตัวเมืองและ
ชนบทของเมืองสงขลาและ
ขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นวัย
กลางคน มีหนีสินเล็กน้อย มีการ
ใช้บัญชีธนาคาร แต่ไมม่ีการใช้
เทคโนโลยีในการซื้อของและสั่ง
อาหาร 
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บุคลักษณ ์ 16: คนวัยทองเมืองเชียงใหม่ 
(14/3109 คน)                  

17: คนโสดรายได้น้อย เมือง
หาดใหญ่-สงขลา (17/3109 
คน)                  

18: คนวัยท างานรายได้น้อย 
เมืองหลัก (46/3109 คน)                  

19: คนชนบททั่วไป  
(71/3109 คน)                  

20: คนวัยทองรายได้น้อย 
เมืองหลัก (46/3109 คน)                  

การต้ังถิ่น
ฐาน       

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเมืองช้ันใน ส่วน
ใหญ่เป็นคนเมืองเชียงใหม ่

อาศัยในพ้ืนท่ีเมืองช้ันในจนถึง
พื้นที่ชนบท ในเมืองหาดใหญ่ - 
สงขลา 

ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีเมืองช้ันใน 
เมืองเชียงใหม่และคนเมือง
ขอนแก่น 

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชนบทของทุก
เมือง 

อาศัยอยู่ในทุกระดับชั้นภมูิของ
พื้นที่เมือง ของเมืองหลักภูมิภาค 

ช่วงอายุ วัยกลางคนเฉลี่ย 51 ปี เข้าสู่วัยกลางคนเฉลีย่ 43 ปี วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 36 ป ี วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 44 ป ี วันท างานตอนปลายเฉลี่ย 51 ปี 

รายได้ รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 
15,000-18,000 บาท  

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 9,000 
บาท  

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 9,000-
12,000 บาท 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 12,000 
บาท 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 7,000 
บาท  

รายละเอียด    คนเมืองวัยกลางคนอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เมืองช้ันในของเมืองหลัก
ภูมิภาค รายได้อยู่ในระดับหมื่น
ปลายๆ แต่มีหนีส้ินน้อย อยู่ตัว
คนเดียว มรีถยนต์และมอเตอร์
ไชค์เป็นพาหนะ และไม่ใช้แอพ
ในการสั่งอาหารและซื้อของ
ออนไลน ์

คนเมืองวัยกลางคนอาศัยอยู่ใน
ของเมืองหลักภูมิภาค รายได้อยู่
น้อยอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาท 
แต่มีหนี้สินน้อย ไมม่ี internet 
banking อยู่ตัวคนเดยีว มี
รถยนต์และมอเตอรไ์ชค์มากกว่า 
1 คันเป็นพาหนะ และไม่ใช้แอพ
ในการสั่งอาหารและซื้อของ
ออนไลน ์

คนเมืองอายุน้อย คนอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เมืองช้ันในของเมืองหลัก
ภูมิภาค รายได้ประหมาณหมื่น
ต้น แต่มีหนีส้ินมากเมื่อเทียบกับ
รายได้ อยู่ตัวคนเดียว มีรถยนต์
และมอเตอรไ์ชค์มากกว่า 1 คัน
เป็นพาหนะ  

คนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชนบท 
อาศัยอยู่ตัวคนเดียวรายได้อยู่ที่
ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน 
แต่มีหนี้สินสูงกว่ารายได้อยู่มาก 
ในครัวเรือนมรีถยนต์และ
มอเตอรไ์ชค์ แต่ไม่ซื้อของ
ออนไลน์และไม่สั่งอาหาร 

คนเมืองหลักภมูิภาค อายุวักลาง
คน มีรายได้น้อยเฉลี่ย 7,000 
บาท มีบัญชีธนาคารแตส่่วน
ใหญ่ไมม่ีสมาร์ทโฟนใช้ และไม่
ใช้งานแอพส าหรับสั่งอาหาร
หรือซือ้ของออนไลน์  มีรถ
มอเตอรไ์ชค์เป็นพาหนะ 
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บุคลักษณ ์ 21: คนเมืองไม่พึ่งเทคโนโลยี 
เมืองเชียงใหม่ (93/3109 คน)                  

22: คนเมืองโลกออนไลน์ มหา
นครกรุงเทพ (167/3109 คน)                  

23: คนโสดวัยกลางคน เมือง
หาดใหญ่-สงขลา (33/3109 
คน)                  

24: คนรวยชานเมือง เมือง
หาดใหญ่-สงขลา (1/3109 
คน)                  

25: คนชานเมือง ในเมืองหลัก 
(21/3109 คน)                  

การต้ังถิ่น
ฐาน       

ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีเมืองช้ันใน
เมืองเชียงใหม่ 

แต่ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีชานเมือง 
ของมหานครกรุงเทพ 

ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีเมืองช้ันใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
ชานเมือง เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเมืองและชาน
เมือง 

ช่วงอายุ วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 40 ปี วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 40 ป ี วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 42 ปี วัยกลางคนเฉลี่ย 55 ปี วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 40 ปี 

รายได้ รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 16,000 
บาท  

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 13,000 
บาท  

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 8,700-
19,000 บาท  

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 75,000 
บาท หรือรายไดสู้ง 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 16,000 
บาท  

รายละเอียด    คนเมืองวัยกลางคนอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เมืองช้ันในของเมืองหลัก
ภูมิภาค รายได้อยู่ในระดับหมื่น
ปลายๆ แต่มีหนีส้ินจ านวนมาก 
อยู่ตัวคนเดียว มีรถยนต์ และ
มอเตอรไ์ชค์เป็นพาหนะ และไม่
ใช้แอพในการสั่งอาหารและซื้อ
ของออนไลน ์

คนเมืองวัยกลางคนอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ชานเมืองของมหานคร
กรุงเทพ รายไดส้ม า่เสมออยู่ใน
ระดับหมื่นต้นๆ แต่มีหนีส้ิน
จ านวนมาก อยู่ตัวคนเดียว มี
รถยนต์ และมอเตอร์ไชค์เป็น
พาหนะ และไม่ใช้แอพในการสั่ง
อาหารและซื้อของออนไลน ์

คนเมืองวัยกลางคนอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เมืองช้ันในของเมืองหลัก
ภูมิภาค รายได้อยู่ในระดับตั้งแต่ 
8,000บาทถึง20,000บาท และ
มีหนี้สินน้อย  อยู่ตัวคนเดียว มี
รถยนต์ และมอเตอร์ไชค์เป็น
พาหนะ และใช้แอพในการสั่ง
อาหารและซื้อของออนไลน์บ้าง 

คนเมืองหลักท่ีเคยย้ายถิ่นฐาน 
มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชานเมือง
ของเมืองหาดใหญ่ เริม่เข้าสู่วยั
สูงอายุ มีรายไดสู้ง อาศัยอยู่ตัว
คนเดียว ไม่มีหนีส้ิน มีบัญชี
ธนาคารมากกว่า 1 บัญชี พร้อม
บัตรเดบิตและเครดติ ที่บ้านมี
ยานพาหนะมากกว่า 2 คัน และ
ใช้เทคโนโลยีบ้าง 

คนเมืองหลักภมูิภาคอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เมืองและชานเมือง อายุวัย
กลางคน มีหนี้ค่อนข้างมากเมื่อ
เทียบกับรายได้ มยีานพาหนะ
เป็นรถยนต์และมอเตอรไ์ชค์ แต่
เป็นกลุ่มคนท่ีไม่ค่อยใช้
เทคโนโลยี  
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บุคลักษณ ์ 26: คนรายได้สูง เมืองหลัก 
(16/3109 คน)                    

27: คนเมืองรองรายได้สูง 
(52/3109 คน)                  

28: คนเมืองไม่พึ่งเทคโนโลยี 
เมืองเชียงใหม่ (204/3109 
คน)                  

29: คนทั่วไปในมหานคร
กรุงเทพ (81/3109 คน)                  

 

การต้ังถิ่น
ฐาน       

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเมืองและชาน
เมือง เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
และเมืองเชียงใหม ่

ส่วนใหญ่อยู่ในของเมืองเล็กและ
รองของเมืองภูมิภาค 

กระจายตัวอาศัยอยู่ในทุก
ระดับชั้นภมูิของพื้นที่เมือง ส่วน
ใหญ่เป็นคนเมืองเชียงใหม่ 

กระจายตัวอาศัยอยู่ในทุก
ระดับชั้นภมูิของพื้นที่เมือง ส่วน
ใหญ่เป็นคนมหานครกรุงเทพ 

 

ช่วงอายุ ก าลังเข้าสู่วัยกลางคนเฉลี่ย 45 
ปี 

ก าลังเข้าสู่วัยกลางคนเฉลี่ย 45 
ปี 

เข้าสู่วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 
34 ปี 

วัยท างานตอนกลางเฉลีย่ 42 ปี  

รายได้ รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 24,000 
บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้สูง 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 
39,000-100,000 บาท อยู่ใน
เกณฑร์ายได้สูง 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 25,000 
บาท อยู่ในเกณฑ์รายได้สูง 

รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 19,000 
-29,000 บาท อยู่ในเกณฑ์
รายได้สูง 

 

รายละเอียด    คนเมืองหลักภมูิภาคอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เมืองและชานเมือง อายุวัย
กลางคน มีหนี้สินค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับรายได้ มี
ยานพาหนะเป็นรถยนต์และ
มอเตอรไ์ชค์ แต่เป็นกลุ่มคนที่ใช้
ค่อยใช้เทคโนโลยบี้าง 

คนเมืองท่ีอาศัยอยู่ในเมืองเล็ก
หรือเมืองรองของเมืองภูมิภาค 
มีรายได้ค่อยข้างสูงอาจจะรับ
ราชการ มีลักษณะอยูเ่เบบ
ครอบครัวเดียวคือตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป มีหนี้ข้างค่างน้อยเมื่อ
เทียบกับรายได้ ส าหรับ
ยานพาหนะก็มีทั้งรถยนต์และ
มอเตอรไ์ชค์ 

คนเมืองหลักมี มรีายได้ค่อยข้าง
สูง อายุน้อย ครอบครัวเดียวคือ
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีหนี้ข้างค่าง
น้อยเมื่อเทียบกับรายได้ ส าหรับ
ยานพาหนะก็มีทั้งรถยนต์และ
มอเตอรไ์ชค์ แต่เป็นกลุ่มคนที่ไม่
ค่อยใช้เทคโนโลยี  

คนรอบนอกของมหานคร
กรุงเทพมี มีรายได้ค่อยข้างสูง
และสม ่าเสมอ อายุเริ่มเข้าสู่วัย
กลางคน  มีหนี้ข้างค่างน้อยเมื่อ
เทียบกับรายได้ ส าหรับ
ยานพาหนะก็มีทั้งรถยนต์และ
มอเตอรไ์ชค์ เดินทางด้วย
ยานพาหนะส่วนตัว แต่เป็นกลุ่ม
คนท่ีใช้เทคโนโลยีบ้างเล็กน้อย 
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บทท่ี 6 การคาดการณว์ิถีชีวิตเมืองของประเทศไทย 

บทก่อนหน้านี้น าเสนอภาพรวมของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเมือง ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้
จากการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิใน
เชิงพื้นที่และในเชิงพฤติกรรมที่ได้จากการประมวลข้อมูลจากรายงานและฐานข้อมูลต่าง ๆ เนื้อหาในบทนี้เป็น
การคาดการณ์ภาพรวมวิถีชีวิตเมืองของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเป็นการประมวลผลการ
คาดการณ์ที่นักวิจัยในชุดโครงการ “คนเมือง 4.0” และ “คนเมืองในภูมิภาค 4.0” ได้ด าเนินการไปในช่วงกว่า 
2 ปีที่ผ่านมา 

ในอีก 20 ปีข้างหน้า ชีวิตคนเมืองหลักในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร การคาดการณ์ในที่นี้ออกเป็น
สองส่วน ส่วนแรกเป็นอนาคตฐานที่คาดการณ์แนวโน้มตามปัจจัยขับเคลื่อนที่ประเมินว่ามีผลกระทบสูงต่อวิถี
ชีวิตและพฤติกรรมคนเมืองในอนาคตและมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเช่นเดียวกัน ส่วนที่สองเป็นอนาคตทางเลือก
หรือฉากทัศน์ ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า ปัจจัยขับเคลื่อนบางประการมีผลกระทบสูง แต่ก็มีความไม่แน่นอนสูง
เช่นกัน ความไม่แน่นอนสูงในที่นี้อาจหมายความว่า เหตุการณ์นั้นมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดหรือไม่เกิด หรือ
อาจหมายความว่า เหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดข้ึนแต่ไม่แน่นอนในมิติของผลลัพธ์ว่าจะออกมาในรูปแบบใด  

เนื้อหาในส่วนแรกเป็นการอภิปรายปัจจัยขับเคลื่อนที่น่าจะมีความส าคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้ชีวิตในอนาคต ต่อจากนั้นเป็นการจินตนาการภาพอนาคตฐาน ซึ่งเป็นการต่อยอดภาพ
แนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื้อหาส่วนต่อจากนั้นเป็นการฉายภาพอนาคตทางเลือกหรือฉากทัศน์ ซึ่งแสดง
ภาพทางเลือกของการใช้ชีวิตของคนเมืองในอนาคตที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง 

6.1 แนวโนม้และอนาคตฐานของชีวิตเมืองหลักในภูมิภาคของประเทศไทย 

ในการวิจัยเรื่อง “คนเมือง 4.0” ในปีแรก คณะผู้วิจัยได้ประมวลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเมืองใน
ประเทศไว้หลายแนวโน้มด้วยกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามกรอบแนวคิด STEEP ได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ 
แนวโน้มด้านประชากรและสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง แนวโน้ม
เหล่านี้เป็นประเด็นที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไปในวงการวิชาการและนโยบายสาธารณะของไทย จึงไม่จ าเป็นต้อง
อธิบายในรายละเอียด เช่น สังคมสูงวัย นคราภิวัตน์ การบรรจบกันของเทคโนโลยีระดับฐานราก เช่น ระบบ
อัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์และชีวสังเคราะห์ ดิจิทัลภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวคิดเสรี
นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นต้น 

ในที่นี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวโน้มดังกล่าวในลักษณะปฏิทรรศน์ (paradox) ที่อาจฟังดูย้อนแย้งกัน 
และในเชิงแนวโน้มกับแนวโน้มตรงกันข้าม (trend and counter-trend) เพื่อให้เห็นภาพตรงกันข้ามที่เป็นคู่
เทียบของแนวโน้มที่น่าจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต สัญญาณของแนวโน้มและแนวโน้มตรงกันข้ามที่คาดว่า
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จะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของคนเมืองในประเทศไทยทั้งในเมืองหลวงและเมืองหลักในอนาคตอีก 20 
ข้างหน้า ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย คาดได้ว่าแนวโน้มบางอย่างในด้านประชากร สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมืองน่าจะยังคงเป็นไปตามแนวโน้มที่ผ่านมา แนวโน้มเหล่านี้ถือเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนส าคัญที่ก าหนดภาพอนาคตฐานในอีก 20 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกัน รูปแบบการใช้ชีวิตเมืองใน
เมืองหลักในภูมิภาคก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับที่เกิดขึ้นในมหานครกรุงเทพดังที่เสนอไว้ในผลงานวิจัยใน
ปีแรก จึงสามารถสรุปเป็นแนวโน้มและอนาคตฐานของเมืองหลักได้ดังนี้ 

1) สังคมสูงวัยทีจ่ านวนเด็กน้อยลง ยิ่งท าให้แรงงานต่างชาติมากขึ้น เพราะการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เครื่องจักรและหุ่นยนต์ไม่เร็วและกว้างขวางพอที่จะรองรับความต้องการในการใช้แรงงาน แม้คาด
ว่าจะมีคนหนุ่มสาวย้ายถิ่นเข้ามาเพ่ิมเติมในเมืองหลักก็ตาม ก็น่าจะประสบกับสถานการณ์สังคมสูง
วัยที่มีนัยส าคัญด้านตลาดแรงงาน  

2) ครอบครัวแนวใหม่ ครัวเรือนคนเมืองต่อจากนี้ไปอีก 20 ปีข้างหน้าน่าจะมีความหลากหลายมาก
ขึ้น อาทิ (1) ครอบครัวขยายสามรุ่นมากขึ้น เนื่องจากพ่อแม่มาช่วยเลี้ยงหลานมากขึ้น แต่ครัวเรือน
ที่อยู่เดี่ยวก็มากขึ้น (2) คู่รักเพศเดียวกันมากขึ้น แม้ว่ากฎหมายไทยยังไม่รองรับ แต่ก็มีโอกาสที่
ได้รับการรับรองมากขึ้นตามกระแสโลกเสรีนิยม และ (3) คนเมืองอยู่อาศัยคนเดียวเพ่ิมมากขึ้น แต่
ก็มีสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 

3) ชีวิตวิถีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท าให้ชีวิตเมืองแตกต่างกันไปจากเดิม 
โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการด ารงชีวิต แนวโน้มส าคัญ ได้แก่ (1) คนเป็นเจ้าของ
อุปกรณ์ดิจิทัลมากขึ้น (2) คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และพื้นที่ให้บริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
แต่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มคน (3) ยอดสั่งซื้อของออนไลน์เพ่ิมสูงขึ้น อีคอมเมิร์ซ 
และ e-Payment เพิ ่มสูงขึ ้น แต่สินค้าไทยยังมีสัดส่วนน้อยเมื ่อเปรียบเทียบกับสินค้าจาก
ต่างประเทศ (4) ความคล่องตัวในการขายออนไลน์มากขึ้น คนในเมืองเล็กและชนบทใช้ประโยชน์
ในการซื้อขายของมากขึ้น แต่เจ้าของแพลตฟอร์มตลาด (online marketplace platform) เป็น
ธุรกิจรายใหญ่จากต่างประเทศมากขึ้น และ (8) การค้าข้ามประเทศเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่
กฎหมายดิจิทัลยังท างานได้ไม่เต็มที่ จึงเกิดความลักลั่นระหว่างความเป็นจริงเชิงพฤตินัยกับกรอบ
สถาบันเชิงนิตินัย 

4) ชีวิตเชื่อมต่อด้วยดิจิทัลตลอดเวลา แต่เป็นเรื่องยากมากขึ้นในการสร้างความผูกพันทางสังคม
ระหว่างผู้คนในเมือง ความเป็นชุมชนของคนในเมืองใหญ่น้อยกว่าในเมืองเล็ก ท่ามกลางพ้ืนที่ดิจิทัล
ขยายกว้างมากขึ้น รัฐไทยสามารถควบคุมพ้ืนที่ดังกล่าวได้น้อยลงแม้จะพยายามมากข้ึนตาม 

5) ทุกอย่างเป็นการบริการ (XaaS: Everything as a Service) จากแนวโน้มของเศรษฐกิจร่วมใช้
ประโยชน์ (sharing economy) ที่เพิ่มขึ้นและแนวคิดความต้องการเป็นเจ้าของลดน้อยลง ท าให้
เกิดธุรกิจการบริการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีแพลต์ฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามารองรับกิจกรรมท าให้กระแส
ธุรกิจการบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตเมืองที่ส าคัญ 
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ได้แก่ (1) การเช่าที่อยู่อาศัยรายวันเพิ่มขึ้น แม้ยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณ์โควิด (2) การบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นในเมือง
ใหญแ่ม้ยังผิดกฎหมาย แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการตรากฎหมายรองรับในอนาคต (3) ประสบการณ์ซื้อ
ของที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลเพิ่มขึ้น แต่ความปลอดภัยด้านข้อมูลยังต ่า (4) เครื่อง
จ าหน่ายสินค้าแบบพร้อมทานมีมากขึ ้น แต่ร้านค้าแผงลอยก็ยังมีจ านวนมาก และ (5) ความ
ตระหนักในความปลอดภัยของอาหารเพิ่มข้ึน แต่การสืบคืนย้อนกลับข้อมูลยังมีข้อจ ากัด 

6) ชีวิตที่ยืนยาวพร้อมกับการเจ็บป่วยมากขึ้น แม้ว่าเทคโนโลยีด้านการแพทย์จะพัฒนาขึ้นมากเท่าใด
ก็ตาม ความจ าเป็นในการพึ่งเทคโนโลยีการแพทย์ยิ่งเพ่ิมมากข้ึน 

7) ผู้คนพึ่งตนเองได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี แต่ท าให้ไม่ต้องรับผิดชอบกับตนเองมากขึ้น เพราะกลับ
ยิ่งพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างที่คนรุ่นก่อนสามารถท าได้ด้วยตนเอง ก็จะท าไม่ได้
อีกต่อไป สัมผัสมนุษย์เป็นของหรูหราในยุคที่หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่มนุษย์ใน
แทบทุกด้านของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

8) โอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นพร้อมกับความเหลื่อมล ้า นอกจากความเหลื่อมล ้าระหว่างกลุ่มคน
ต่างเศรษฐสถานะแล้ว ยังมีความเหลื่อมล ้าเชิงพ้ืนที่ต่อไป สังคมเมืองใหญ่ที่เติบโตขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด 
ในขณะทีเ่มืองเล็กถดถอยลงไปเรื่อย ๆ  

9) โลกาภิวัตน์ของชีวิตเศรษฐกิจสังคมท่ามกลางกระแสท้องถิ่นและพื้นถิ่นนิยม การท่องเที่ยวจะ
ยังคงมีอยู่ต่อไปและในจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิดท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวหายไปแทบหมด แต่ในที่สุดก็น่าจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยเช่นเดิม และน่าจะในจ านวน
ที่เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม  

10) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น แต่การเตรียมพร้อมรับมือยังช้า ในขณะเดียวกันชีวิตที่
พยายามเอาชนะธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ยิ่งกลับต้องพึ่งและแพ้ภัยธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น 

11) ที่อยู่อาศัยมีมากขึ้นในเมืองด้วยการลงทุนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่ราคาที่ดินและที่อยู่
อาศัยยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น จนท าให้ความสามารถและความอยากเป็นเจ้าของลดน้อยลง 

12) สินค้าสโมสร (club goods) เพิ่มมากขึ้นในเมือง ในขณะที่ความถวิลหาสมบัติส่วนรวม เช่น 
สวนสาธารณะ ก็ยิ่งเพ่ิมมากข้ึน 

13) ชักเย่อหลายแพร่งแห่งอ านาจจะยังคงมีอยู่ต่อไป ความขัดแย้งระหว่างรุ่นอาจเพิ่มความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อคนรุ่นใหม่มีอ านาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น และคนรุ่น
เก่าอ่อนแรงลงไป 

นอกเหนือจากแนวโน้มและภาพอนาคตฐานดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกบางประเด็นที ่น่าจะเป็นปัจจัย
ขับเคลื ่อนส าคัญที ่ก าหนดภาพอนาคตฐานของชีวิตของคนเมืองหลักในอีก 20 ปีข้างหน้า แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเมืองที่จะน าเสนอเพ่ิมเติมในส่วนนี้ได้มาจากการประมวลผลการวิเคราะห์ได้มาจากข้อ
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ค้นพบในโครงการ “คนเมืองในภูมิภาค” 5 โครงการที่ครอบคลุมมิติด้านการอยู่อาศัย การท างาน การเดินทาง 
การซื้อของและความยากจน ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขยายพื้นที่ของความเป็นเมืองใน
ประเทศไทยตามนิยามของการบริโภค และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตทางประชากรและเศรษฐกิจ
ระดับเมือง รวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากการออกแบบสอบถามระดับครัวเรือนเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้ชีวิต 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลแบบสอบถาม สามารถอน ุมานได้ว่า 
นอกเหนือจากระดับรายได้แล้ว โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป็นกรอบที่ก าหนดวิถีชีวิตและพฤติกรรมของ
ผู้คนในเมือง วิถีชีวิตและพฤติกรรมเหล่านี้มีนัยส าคัญในด้านประสิทธิภาพและผลิตภาพของเศรษฐกิจเมือง 
ความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากร และความเหลื่อมล ้าและความเป็นธรรมทางสังคม การมองภาพอนาคตในส่วน
นี้จึงเริ่มจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนในระดับโครงสร้างที่คาดว่าจะยังคงมีผลต่อพฤติกรรมคนเมืองในอนาคต
อีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อระบุปัจจัยขับเคลื่อนระดับโครงสร้างแล้ว จึงอนุมานต่อว่าชีวิตผู้คนภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าวจะเป็นอย่างไร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างพื้นฐานคือปัจจัยขับเคลื่อนหลักของชีวิตคนเมืองในอนาคต 

งานศึกษาในชุดโครงการ “คนเมือง 4.0” และ “คนเมืองในภูมิภาค 4.0” มีวัตถุประสงค์หลักของชุด
วิจัยนี้คือเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองของประเทศไทยทั้งในเมืองหลวง เมืองหลักและเมืองรอง /
เมืองเล็กที่มีล าดับศักดิ์ลดหลั่นลงไป และในพื้นที่ที่มีล าดับศักดิ์ของความหนาแน่นลดหลั่นกันลงไป จากการ
ทบทวนวรรณกรรมตามที่ประมวลมาก่อนหน้านี ้ จะเห็นได้ว่างานเขียนและงานวิ จัยด้านสังคมศาสตร์ 
โดยเฉพาะในสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และภูมิศาสตร์จ านวนมากได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้าง (structure) และความสามารถกระท าการ (agency) ที่สามารถใช้มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนไปได้ โครงสร้างในที่นี ้หมายถึงการจัดวางทางสังคม 
(social arrangements) ในรูปแบบที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ าและมีอิทธิพลต่อทางเลือกและโอกาสในการกระท า
ของคนในสังคมนั้น ส่วนความสามารถในกระท าการหมายถึงความสามารถของปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจ
และกระท าการได้อย่างอิสระด้วยตนเอง 

ส าหรับงานวิจัยในชุดนี้ ผู้วิจัยไม่ได้วิเคราะห์พฤติกรรมของคนเมืองในเชิงลึกด้วยกรอบแนวคิดด้าน
สังคมศาสตร์ที่กล่าวไปข้างต้นโดยตรง ซึ่งจ าเป็นต้องวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงลึกที่นักวิจัยใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น 
ชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) และทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในชุดนี้
ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว โดยตั ้งเป็นกรอบแนวคิดพื ้นฐานว่า โครงสร้างพื ้นฐานของเมืองนับเป็น 
“โครงสร้าง” ที่มีอิทธิพลต่อทางเลือกและโอกาสในการตัดสินใจในการด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวัน  

แน่นอนว่าในระยะกลางและระยะยาว “โครงสร้าง” อาจสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการ
และการผลักดันทางการเมืองโดยปัจเจกท่ีมีการรวมกลุ่มกันหรือเกิดจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ การตัดสินใจ
ทางสังคมผ่านกระบวนการทางการเมืองอาจท าให้ผู้คนในเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานได้ตามที่
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มุ่งหวังไว้ ประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจและกระบวนการทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลง “โครงสร้าง” 
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีนัยส าคัญทางนโยบาย แต่เกินความเชี่ยวชาญของคณะผู้วิจัย จึงอยู่นอกขอบเขตของ
การวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ 

กรุงเทพภิวัตน์ 

การประมวลข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิของโครงการย่อยในชุดโครงการ “คนเมืองในภูมิภาค 4.0” 
แสดงให้เห็นแนวโน้มปลีกย่อยตามที่ได้น าเสนอไปข้างต้น แต่ในภาพรวมสามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มหลักของ
ชีวิตเมืองหลักภูมิภาคคือกรุงเทพภิวัตน์ กล่าวคือ วิถีชีวิตของคนเมืองหลักจะมีแนวโน้มที ่เป็นไปตาม
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วในกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการอยู่อาศัย การเดินทาง การ
ท างานและการซื้อของ  

ปรากฏการณ์กรุงเทพภิวัตน์ของชีวิตเมืองในต่างจังหวัดนัยหนึ่งเป็นไปตามชุดแนวคิดการกระจายตัว
เชิงพื้นที่ของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวคิดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) หนึ่งในชุด
แนวคิดนี้คือข้อเสนอที่ว่า การประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมนั้น (Griliches, 1957) อีกแนวคิดหนึ่งคือการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ท าให้เกิดพฤติกรรมใหม่นั้นจะเป็นไปตามล าดับศักดิ์ของเมือง คือจากเมืองใหญ่ไปเมืองเล็ก และในระดับย่าน 
(neighborhood) ซึ ่งก าหนดโดยระยะใกล้ไกลเชิงภูมิศาสตร์ (geographical proximity) (Hagerstrand 
1967) งานวิจัยในยุคต่อมาได้ทดสอบกระบวนการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของความคิด แนวทางปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ 
และคน เช่น การกระจายตัวของแนวคิด (ideas) (Gould 1975) วัฒนธรรม (Bauernschuster and Falck 
2015) และการซื้อของออนไลน์ (Farag et al. 2006; Wang et al. 2021)  

งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียก็มีลักษณะการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ที่สะท้อนล าดับศักดิ์
ของเมือง โดยในช่วงแรกเป็นการกระจายตัวระหว่างเมืองใหญ่ที่มีระยะทางห่างกันมาก แต่หลังจากนั้นจึงเป็น
การกระจายตัวในระดับท้องถิ่นและย่านเมื่อถึงในระดับเมืองเล็ก (Leskovec and Horvitz 2014) งานวิจัย
ในช่วงหลังเริ่มให้ความส าคัญกับพลวัตการกระจายตัวผ่านทางเครือข่ายทางสังคมมากขึ้น และแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบเชิงเครือข่าย (network effects) ของการกระจายตัวของพฤติกรรมออนไลน์ (Centola 2010; 
Karsai et al. 2016) งานวิจัยเชิงประจักษ์เมื่อไม่นานมานี้ก็ยังยืนยันว่า การกระจายตัวของนวัตกรรมเกิดขึ้น
ตามล าดับศักดิ์ของเมือง (Bokanyi et al. 2021)  

แม้ว่างานวิจัยชุดคนเมือง 4.0 ไม่ได้มุ่งทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับรูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของ
พฤติกรรมในการใช้ชีวิตโดยตรง แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากแบบสอบถามประกอบกับข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ น่าจะยืนยันได้ว่า ทิศทางการกระจายตัวของความคิด นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศคือกรุงเทพมหานครก่อน แล้วจึงแพร่กระจายไปสู่เมืองหลัก
และเมืองรอง/เม ืองเล ็ก แม้กระทั ่งผล ิตภ ัณฑ์และความคิดที ่มาจากต่างประเทศและไม่ได ้เก ิดใน
กรุงเทพมหานคร ก็ยังเข้ามาที่กรุงเทพมหานครก่อนแล้วจึงแพร่กระจายไปยังเมืองอื่น  ทิศทางการกระจายตัว
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เชิงพื้นที่นี้ถือเป็นทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานของการคาดการณ์ภาพอนาคตได้ อีกนัย
หนึ่งคือ หากต้องการเห็นภาพอนาคตฐานของชีวิตเมืองในภูมิภาคก็ต้องวิเคราะห์ว่าในปัจจุบันมีแนวโน้มและ
ปัจจัยขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในภาคมหานคร  

ข้อสมมติหลักที่เป็นฐานคิดของการคาดการณ์ชีวิตของคนเมืองหลักในอีก 20 ปีข้างหน้าคือกรุงเทพภิ
วัตน์ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทิศทางการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ ซึ่งท าให้วิถีชีวิตและ
พฤติกรรมของคนเมืองหลักในอนาคตจะด าเนินไปตามแนวโน้มของชีวิตคนกรุงเทพในอนาคต แนวโน้มดังกล่าว
ไม่ได้ขึ้นทุกประเทศในโลกและเสมอไป เมืองล าดับศักดิ์ที่สองของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ไม่ได้ท าตาม
เมืองล าดับศักดิ ์ที ่หนึ ่งในทุกๆ ด้าน และในบางด้านอาจล ้าสมัยกว่าเมืองล าดับศักดิ ์ที ่หนึ ่งเสียด้วยซ ้า 
ตัวอย่างเช่น เมืองบอสตันและซานฟรานซิสโก เป็นแหล่งสร้างสรรค์แนวคิดและนวัตกรรมหลายด้านก่อนเมือง 
เช่นเดียวกัน เมืองเคมบริดจ์และออกซ์ฟอร์ด หรือแม้แต่แมนเชสเตอร์ก็ไม่เดินตามกรุงลอนดอนเสมอไป 
ในขณะที่เมืองลียงและมาร์กเซยก็พยายามแข่งขันกับกรุงปารีส เมืองโอซาก้าและนาโงย่าพยายามก้าวพ้นและ
น าหน้ากรุงโตเกียว เป็นต้น เมืองเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างของเมืองล าดับศักดิ์รองลงมาที่สามารถสร้าง
นวัตกรรมเป็นของตนเองได้ และผู้คนในเมืองอาจเป็นผู้น าในด้านความคิด การผลิต การบริโภค หรือแม้แต่ใน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นต้นแบบของเมืองอ่ืนๆ ตามมาได้ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยขนาดและความหลากหลายในด้านเศรษฐกิจของมหานครกรุงเทพในปัจจุบัน จึง
เป็นไปได้ยากมากที่จะจินตนาการปัจจัยเชิงโครงสร้างของเมืองและพฤติกรรมของผู้คนในเมืองหลักที่แตกต่าง
จากคนเมืองหลวงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและพฤติกรรมการบริโภค อย่างไรก็ตาม ภายใน
กรอบภาพอนาคตฐานว่าเมืองหลักในภูมิภาคจะด าเนินรอยตามกรุงเทพมหานครในด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เมืองนั้น ก็อาจมีทางแพร่งของอนาคตที่ท าให้เมืองหลักแตกต่างจากเมืองหลวงได้  

เมืองใหญ่ยังคงเติบโตต่อไป 

หากไม่เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่ท าลายล้างระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับ
โลก เช่น สงครามโลกครั้งที่สามและโรคระบาดทั่วโลกที่ยืดยาวกว่ากรณีไวรัสโควิด 19 ในอนาคตอีก 20 ปี
ข้างหน้า เมืองหลวงและเมืองหลักในประเทศไทยคาดว่าจะยังคงเติบโตต่อไปทั้งในด้านประชากรและด้าน
เศรษฐกิจ ความประหยัดจากการกระจุกตัวจะเกิดขึ้นพร้อมกับความประหยัดจากขนาดและจากขอบเขต 
(scope and scale economies) จากที่ได้อภิปรายและคาดการณ์ไว้ในรายงานปีที่หนึ่งของชุดโครงการนี้ การ
เติบโตของมหานครกรุงเทพมีความแน่นอนค่อนข้างมาก ภาคมหานครจึงจะยังคงเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทยไปอีกนาน 

ส าหรับเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามแห่งที่เป็นกรณีศึกษาในงานนี้นั้น ก็คาดว่าจะมีการเติบโตต่อไปใน
ระยะยาวเช่นกัน แม้ว่าอาจมีปัจจัยหลายประการในปัจจุบันที่ท าให้อัตราการเติบโตไม่สูงเท่ากับที่เคยมีมาก่อน 
โดยเฉพาะผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ที่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อฐานเศรษฐกิจหลักของทั้งสามเมือง 
โดยเฉพาะผลกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของเศรษฐกิจในเชียงใหม่และหาดใหญ่ แต่ในภาพรวม 
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เมืองทั้งสามมีฐานเศรษฐกิจและประชากรที่มีขนาดและความหลากหลายมากพอที่จะเป็นแรงขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจในระยะยาวต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจฐานข้อมูล ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

เมืองทั้งสามแห่งยังคงจะได้รับประโยชน์จากมีมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ แม้ว่ามหาวิทยาลัยในอนาคต
อาจมีนักศึกษาน้อยลง และรูปแบบการเรียนการสอนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในอีก 10-20 ข้างหน้า แต่
มหาวิทยาลัยก็น่าจะยังคงมีกิจกรรมอ่ืนๆ เข้ามาแทนท่ี เช่น การบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและ
พัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากเมืองทั้งสามแห่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ผูกโยงกับการเรยีน
การสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงน่าจะยังคงเป็นแหล่งงานและสร้างรายได้ให้กับเมืองต่อไปได้ 
โดยเฉพาะในสังคมสูงวัยที่ผู้คนจะให้ความส าคัญและยินดีจ่ายเงินเพ่ือการรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะยิ่งท าให้
กิจการด้านการแพทย์จะเป็นแหล่งงานส าคัญให้กับเมืองทั้งสามแห่งมากยิ่งข้ึน 

ส่วนการท่องเที่ยวก็น่าจะยังคงเป็นฐานเศรษฐกิจส าคัญของเชียงใหม่ไปอีกระยะหนึ่ง แม้ว่าปัญหา
ควันพิษและคุณภาพอากาศจะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยากและมีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ในทาง
กลับกัน หากหาดใหญ่-สงขลาไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก
มาเลเซียและตลาดอื่นได้ ก็ไม่น่าจะพึ่งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสืบเนื่องดังเดิมได้ กระนั้นก็ตาม หาดใหญ่ก็
ยังมีบทบาทเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม การศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของภาคใต้ตอนล่าง จึงน่าจะ
ยังคงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรอยู ่ แม้ว่าอาจไม่เพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วเหมือนยุคก่อน ส่วน
ขอนแก่นนั้น จากแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอยู่ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวไม่น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจส าคัญได้ เมื ่อเปรียบเทียบกับแหล่ งท่องเที ่ยวอื ่นในประเทศไทย และเมื ่อเปรียบเทียบกับ
ฐานเศรษฐกิจของขอนแก่นเอง 

ฐานเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งของเมืองหลักทั้งสามคือกิจการภาคราชการ ซึ่งได้
สร้างกระแสรายได้ที่สม ่าเสมอให้กับเมืองทั้งสามแห่ง โดยเฉพาะในกรณีของขอนแก่นที่แรงพลังในการเติ บโต
ของเมืองในช่วงแรกคือการจ้างงานในภาคราชการ คาดได้ว่าเศรษฐกิจภาคราชการจะยังคงมีความส าคัญต่อไป
ในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า แม้ว่าอาจมีการปฏิรูประบบราชการและการกระจายอ านาจได้ก็ตาม และ
แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชนและบริหารรัฐกิจจะพัฒนามากขึ้นก็ตาม แต่ท้ายที่สุด
ขนาดของรัฐและการจ้างงานในภาครัฐก็ไม่น่าจะลดลงและน่าจะเพ่ิมขึ้นเสียด้วยซ ้า แม้ว่าในอนาคตการจ้างงาน
ภาครัฐอาจมีสัดส่วนลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชน แต่ก็จะยังคงเป็นสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
เมืองหลักท้ังสามแห่ง 

ชานเมืองภิวัตน์ 

การพัฒนาเมืองในเมืองหลักภูมิภาคท้ังสามแห่ง คือ เชียงใหม่ หาดใหญ่-สงขลา และขอนแก่น เป็นไป
ตามรูปแบบการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คุณลักษณะหลักประการแรกคือชาน
เมืองภิวัตน์ (suburbanization) ซึ่งหมายถึงการขยายตัวของพื้นที่เมืองไปยังชานเมือง ในเมืองหลักทั้งสาม
กรณีนี้ แรงผลักดันหลักที่ท าให้เกิดการขยายตัวไปชานเมืองคือจากการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรโดยบริษัทพัฒนา
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อสังหาริมทรัพย์เอกชน แล้วจึงตามด้วยการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมในรูปแบบอาคารพาณิชย์หรือห้องแถว 
เมื่อมีการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรและพื้นที่พาณิชยกรรมมากระดับหนึ่งแล้ว ก็มักเกิดการพัฒนาห้างสรรพสินค้า
และห้างโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ในบริเวณชานเมือง รูปแบบและล าดับการพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นในลักษณะ
คล้ายกันทั้งสามเมือง และมีส่วนที่คล้ายกับการพัฒนาพ้ืนที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานครในบางพ้ืนที่  

สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การพัฒนาชานเมืองเป็นไปตามล าดับดังกล่าวคือการกระจุกตัวของ
แหล่งงานในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองและข้อจ ากัดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้กับแหล่งงาน ไม่ว่าจะเป็น
กรณีของเชียงใหม่ ขอนแก่นหรือหาดใหญ่สงขลา แหล่งงานในเมืองเหล่านี้ต่างก็กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เมืองที่
พัฒนามาแต่เดิม ทั้งพื้นที่พาณิชยกรรม ตลาดและหน่วยงานราชการ แม้ว่าการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองจะท าให้
เกิดการกระจายตัวของแหล่งงานออกจากศูนย์กลางเมืองเดิมอยู่บ้าง แต่ในกรณีของเมืองหลักทั้งสามแห่งนี้ 
สามารถกล่าวได้ว่า แหล่งงานยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองที่มีขอบเขตมากกว่าเดิม นัยหนึ่งคือ
เมืองหลักในภูมิภาคก็ยังคงมีโครงสร้างเมืองแบบศูนย์กลางเดี่ยว (monocentric)  

อีกองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญคือมหาวิทยาลัย แม้ว่ามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของทั้งสามเมืองทั้งมหา
วิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าหรือ
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมเดิม แต่ก็ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองเดิมที่ไม่ไกลจากศูนย์กลางเมืองมากเพียงประมาณ 3-5 
กิโลเมตร เมื่อมหาวิทยาลัยขยายตัวทั้งในด้านจ านวนนักศึกษาและพนักงาน ก็ท าให้พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย
กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งงานที่ส าคัญของเมือง บนเส้นถนนสายหลักท่ีเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
พ้ืนที่ศูนย์กลางพาณิชยกรรมเดิมก็มีการพัฒนาที่ดินที่มีความหนาแน่นมากข้ึน จนกลายเป็นเนื้อเมืองเดียวกัน 

ในกรณีของเชียงใหม่และหาดใหญ่ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองยิ่งท าให้พลัง
ของการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก ความต้องการในการพัฒนาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพื่อพาณิชยกรรม
และการท่องเที ่ยว อีกทั ้งรูปแบบการถือครองที ่ดินที ่ท าให้อุปทาน ( supply) ของที ่ดินในเมืองมีจ  ากัด 
โดยเฉพาะในกรณีของหาดใหญ่ที่เจ้าของที่ดินขนาดใหญ่มีฐานะดีมากจนไม่จ าเป็นต้องปล่อยขายที่ดิน ปัจจัย
เหล่านี้ยิ่งท าให้ราคาที่ดินในพื้นที่เมืองเพิ่มสูงมากขึ้น จนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนไม่สามารถหา
ที่ดินในพื้นที่เมืองเดิมได้ใหญ่พอและราคาเหมาะสมกับการสร้างบ้านที่คนชั้นกลางสามารถจ่ายได้ จึงเกิดการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง เมื่อจ านวนผู้คนย้ายออกมาอยู่ชานเมืองมากข้ึน การพัฒนาอาคารพาณิช
ยกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ จึงเพิ่มขึ้นตามมา  

ในกรณีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การพัฒนาชานเมืองเกิดขึ้นในสองทิศทางด้วยกัน ทิศทาง
แรกเกิดจากการขยายตัวของพ้ืนที่ส าหรับการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมออกจากพ้ืนที่เมืองชั้นในและชั้นกลาง
ออกไปเรื่อย ๆ จนมีการพัฒนาทั้งที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชยกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก แต่ผู้คนจ านวน
มากยังเดินทางเข้ามาท างานในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง เนื่องจากแหล่งงานส าคัญยังคงอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์กลางพาณิช
ยกรรม (Central Business Districts) อีกทิศทางหนึ่งของการพัฒนาชานเมืองในมหานครกรุงเทพเกิดจากการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมที่ตอบรับกับแหล่งงานด้านอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างจากศูนย์กลาง
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เมืองเดิม ทั้งในบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมของรัฐและเอกชน และในแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่กระจุกตัว
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการพัฒนาบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และ
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

รูปแบบการพัฒนาชานเมืองที่มีปัจจัยสาเหตุมาจากนิคมและอุตสาหกรรมไม่ปรากฏอย่างชัดเจนใน
เมืองหลักภูมิภาคทั้งสามแห่ง แม้ว่านิคมอุตสาหกรรมล าพูนอาจเป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญที่ตั้งอยู่ไม่ไกล
มากจากตัวเมืองเชียงใหม่ แต่ก็มีระยะห่างเกือบ 30 กิโลเมตร อีกท้ังขนาดของแหล่งงานในนิคมอุตสาหกรรมก็
ไม่ได้ใหญ่มาก การพัฒนาพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมล าพูนจึงไม่ได้ขยายตัวมาก นิคมอุตสาหกรรมล าพูนจึง
ไม่ได้ส่งผลต่อการขยายตัวของชานเมืองเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ก็
เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะตั้งอยู่ในอ าเภอหาดใหญ่ แต่ก็ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร และไม่ได้มีขนาด
ใหญ่มากจนถึงระดับที่น าไปสู่การพัฒนาเมืองโดยรอบ ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชานเมืองขอนแก่นก็
ไม่ได้ใหญ่พอที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาชานเมือง จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาชานเมืองในเมืองหลัก
ภูมิภาคทั้งสามแห่งในภาพรวมเริ่มจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบรับกับความต้องการของคนที่ท างานใน
เมืองก่อน แล้วจึงมีการพัฒนาพาณิชยกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ตามมา 

อีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้แนวโน้มชานเมืองภิวัตน์จะยังคงมีอยู่ต่อไปและเป็นปัจจัยระดับโครงสร้างที่ จะ
ก าหนดชีวิตคนเมืองหลักในภูมิภาคไปอีกนานคือยานยนต์ส่วนบุคคลทั้งรถยนต์ส่วนตัวและจักรยานยนต์ส่วนตัว 
ภายใต้สถานการณ์ที ่แทบไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลัก อีกทั้งรถยนต์และ
มอเตอร์ไซค์มีขายในระดับราคาที่เข้าถึงได้ตามระดับรายได้ของครัวเรือน จึงท าให้การเดินทางด้วยพาหนะส่วน
บุคคลเป็นทางเลือกที่เลี่ยงไม่ได้ และเป็นแรงผลักดันให้ชานเมืองภิวัตน์จะยังคงมีอยู่ต่อไป 

กระแสชานเมืองภิวัตน์ที่ผ่านมามีอีกคุณลักษณะหนึ่งที่ท าให้พื้นที่ชานเมืองทั้งในเมืองหลวงและเมือง
หลักภูมิภาคแตกต่างจากพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง นั่นคือการพัฒนาแบบกล่องใหญ่ (big-box development) ซึ่ง
ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าและห้างโมเดิร์นเทรดขนาดที่ใหญ่กว่าการพัฒนาย่านและอาคารพาณิชยกรรมแต่
เดิม การพัฒนาอาคารพาณิชยกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ชานเมืองนี้มีผลกระทบอย่างมาก ไม่
เพียงต่อพ้ืนที่ชานเมืองและพฤตกรรมของคนเมือง แต่รวมไปถึงโครงสร้างเมืองโดยรวม 

ด้วยร้านค้าที่มีขนาดและรูปแบบการบริการที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากตลาดและพื้นที่พาณิชยกรรม
ดั้งเดิม ความเป็นพื้นที่ (spatiality) ในห้างสรรพสินค้าและห้างโมเดิร์นเทรดเหล่านี้จึงไม่เหมือนกับพ้ืนที่พาณิช
ยกรรมและตลาดทั่วไป ทั้งนี้ เหตุผลที่ผู้คนในเมืองไปห้างสรรพสินค้าไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงในมิติของการซื้อของ 
แต่คนจ านวนหนึ่งไปเดินเที่ยวเล่นและชมสินค้าไม่ได้ซื้อ (window shopping) หรอือาจไปซื้อของบางอย่างแต่
ใช้เวลาโดยมากในการเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าตามพฤติกรรมที่เรียกว่า “เดินห้าง” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
จากการส ารวจในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า ตลาดนัดเป็นองค์ประกอบของชานเมืองภิวัตน์ที่เป็นทางเลือกที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของคนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ชานเมือง  
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พื้นที่กึ่งเมือง (peri/quasi-urbanization)  

จากแผนที่บนเว็บไซต์เช่น Google Maps จากภาพที่พบเห็นเวลานั่งรถผ่าน และจากข้อมูลที่ประมวล
ได้จากการส ารวจพฤติกรรมครัวเรือนในงานศึกษานี้ สามารถกล่าวได้ว่า  กระบวนการชานเมืองภิวัตน์ใน
ประเทศไทยอย่างน้อยในเมืองหลวงและเมืองหลักที่เป็นกรณีศึกษาในชุดโครงการนี้มีคุณลักษณะเฉพาะ
ประการหนึ่งที่ท าให้พื้นที่ชานเมือง (suburbs) ไม่ได้มีความเป็นหนึ่งเดียวหรือเหมือนกันทั้งหมด พื้นที่ชาน
เมืองส่วนหนึ่งในภาคมหานครและเมืองหลักมีความต่อเนื่องของพื้นที่ปลูกสร้าง เมื่อสังเกตในระดับแนวราบ
และสังเกตจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศก็จะเห็นว่าพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน โดย
ไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมแทรกอยู่เท่าใดนัก แต่ในขณะเดียวกัน พื้นที่ชานเมืองหลาย บริเวณก็
ยังคงมีพ้ืนทีว่่างหลงเหลืออยู่มาก พ้ืนที่บางส่วนอาจยังคงใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าวหรือพืชผักผลไม้ แต่
พื้นที่หลายส่วนก็กลายเป็นพื้นที่ว่างและไม่ ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง พื้นที่ส่วนนี้จึงมีคุณลักษณะที่
แตกต่างจากพ้ืนที่ชานเมืองที่มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างขึ้นอยู่เต็มไปหมด โดยมีรูปแบบผสมปนเปกันระหว่างภูมิ
ทัศน์กายภาพแบบเมืองกับแบบชนบทในพื้นที่ติดกัน พื้นที่ชานเมืองประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่กึ่งเมือง 
(quasi/peri urban areas) 

พื้นที่กึ่งเมืองมีความซับซ้อนและนัยส าคัญไม่เพียงเฉพาะในมิติทางภูมินิเวศและผังเมือง แต่รวมไปถึง
มิติทางสังคมและมิติด้านบริหารจัดการเมืองและการเมืองในพ้ืนที่ดังกล่าว ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดพ้ืนที่กึ่งเมือง
ที่พบเห็นในภาคมหานครกรุงเทพและเมืองหลักในภูมิภาคทั้งสามแห่งคือการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่
ชนบทเดิมที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมาก ด้วยการพัฒนาทางหลวง ทางเลี่ยงเมืองและทางด่วนท าให้การเดินทาง
จากพ้ืนที่ชั้นในเมืองไปยังชานเมืองสะดวกมากยิ่งขึ้น คนชั้นกลางที่ขับรถยนต์ส่วนตัวจ านวนมากจึงย้ายออกไป
อยู่พื้นที่ก่ึงเมือง เมื่อคนชั้นกลางในเมืองย้ายถิ่นไปอยู่อาศัยในพ้ืนที่กึ่งเมืองและใช้ชีวิตท่ามกลางพ้ืนที่ชนบท คน
กลุ่มนี้มาพร้อมกับวิถีชีวิตและค่านิยมแบบเมือง อีกทั้งยังมีความคาดหวังที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภูมิทัศน์ 
ปฏิสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจสังคม และการบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งแตกต่างจากคนท้องถิ่นดั้งเดิมที่เติบโตมากับ
ความเป็นชนบทในพ้ืนที่นั้น    

ในขณะเดียวกัน คนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่กึ่งเมืองนี้มีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่
ไม่แตกต่างจากคนชั้นกลางในพื้นที่อ่ืน แต่แตกต่างอย่างชัดเจนจากคนกลุ่มอื่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
ปรากฏการณ์นี้ไม่แตกต่างกันระหว่างคนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรในภาคมหานครกรุงเทพหรือใน
เมืองหลักภูมิภาคทั้งสามแห่ง แสดงให้เห็นว่า ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ได้มีนัยส าคัญมากนักส าหรับคนชั้นกลาง
เหล่านี้ 

ดิจิทัลภิวัตน์ของโครงสร้างพื้นฐาน 

ดิจิทัลภิวัตน์ (digitalization) เป็นปัจจัยขับเคลื่อนระดับฐานรากที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก
ระบบอื่นๆ และแนวโน้มสืบเนื่องอื่นๆ ตามมา แนวโน้มหนึ่งที่เริ่มเห็นเค้าลางแล้วว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็น
ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชีวิตคนเมืองต่อไปในอนาคตอีก 
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20 ปีข้างหน้าได้คือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานฉลาด (smart infrastructure) ซึ่งประสานระบบกายภาพและ
ดิจิทัล (digital-physical system) เข้าด้วยกัน โครงสร้างพื ้นฐานฉลาดจะส่งเสริมการบริหารจัดการทุก
องค์ประกอบของเมืองด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยและหลากหลาย โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล
มหาศาลที่เก็บรวมรวมได้แบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันในระบบ แล้วประมวลผลได้ทันทีเพ่ือ
ยกระดับการให้บริการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในด้านประสิทธิภาพ ผลิตภาพ ความปลอดภัยและความยั่งยืน การ
พัฒนาระบบไอโอที ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นเทคโนโลยีระดับฐานรากท่ีจะยิ่งท าให้โครงสร้าง
พื้นฐานฉลาดมีความก้าวหน้าและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โครงการเมืองฉลาดหรือสมาร์ทซิตี้ (Smart City) โดย
ส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฉลาดอยู่  

6.2 อนาคตทางเลือกของเมืองหลักในประเทศไทย 

จากการประมวลปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อชีวิตเมืองในอนาคตของผู้คนในเมืองหลักภูมิภาคทั้งในด้านการอยู่
อาศัย การเดินทาง การท างานและการซื้อของ ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในงานนี้  
ผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยขับเคลื่อนสองประการที่คาดว่าน่าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญเพ่ือใช้ในการก าหนด
ตรรกะฉากทัศน์ระดับสูง (meta-scenarios) ของชีวิตเมืองหลักในอีก 20 ข้างหน้า แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
เช่นกันว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ในกรณีของเมืองหลักในภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจัยสองประการนี้ ได้แก่ 
(1) รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง และ (2) รูปแบบและขอบเขตของเครือข่ายในการใช้ชีวิต ซึ่งแต่
ละปัจจัยสามารถแบ่งเป็นสองข้ัวดังค าอธิบายดังต่อไปนี้ 

รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง – สีน ้าตาลหรือสีเขียว 

ปัจจัยแรกที่ใช้เป็นตรรกะในการก าหนดฉากทัศน์ของอนาคตเมืองหลักในภูมิภาคคือรูปแบบการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่รองรับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยมีทั้งโครงสร้างระดับเมือง ชุมชนและย่าน และครัวเรือน โครงสร้างพื้นฐานมีตั้งแต่ด้านการ
ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา ไปจนถึงการก าจัดและบ าบัดของเสียในเมือง ตามท่ีได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ แนวโน้มส าคัญ
ที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานเมืองในปัจจุบันคือดิจิทัลภิวัตน์ ซึ่ง เป็นแนวโน้มที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูง จึง
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดภาพอนาคตฐานของโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง  

อีกแนวโน้มหนึ่งที่ส าคัญและเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวโครงสร้างพื้นฐานของเมืองคือแนวคิด
ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร ซึ่งท าให้การออกแบบ วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานต้อง
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมาก และจะมีผลอย่างมากต่อรูปแบบและพฤติกรรมการใช้ชีวิตเมืองในอนาคต อย่างไรก็
ตาม แนวโน้มนี้ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงในช่วงเวลา 20 ปีข้างหน้า จึงสามารถน ามาใช้เป็นแกนในการ
สร้างภาพอนาคตทางเลือกของเมืองหลักในภูมิภาคได้ ปัจจัยขับเคลื่อนนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้วหลักคือ
รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานแบบสีน ้าตาลและรูปแบบสีเขียว 
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเชิงสีน ้าตาล (brown development of infrastructure) สื่อถึงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและมีการหมุนเวียนของการใช้ทรัพยากรไม่มาก ไม่
ว่าจะเป็นในด้านที่ดิน น ้า พลังงาน ไปจนถึงการใช้แรงงานจ านวนมาก อีกท้ังการใช้ทรัพยากรยังมีประสิทธิภาพ
ต ่า และอาจท าให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ โครงสร้างพ้ืนฐานเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันยังห่างไกล
มากจากภาพในอุดคมติในมิตินี้ ทั้งระบบการใช้พลังงานและน ้าในอาคาร ระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึงการใช้
แร่ธาตุและทรัพยากรต่างๆ ในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน หากการพัฒนาอาคารและโครงสร้าง
พื้นฐานของเมืองหลวง เมืองหลักและเมืองรองของประเทศไทยยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป ย่อมไม่เพียงสิ้นเปลือง
ทรัพยากรเท่านั้น แต่ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศที่มักเป็นแหล่งที ่ตั ้งของ
อุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ (extractive industry) และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ในทางกลับกัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบสีเขียวมุ่งเน้นการประหยัดและลดความจ าเป็นในการ
ใช้ทรัพยากรในทุกด้าน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาดีเช่นเดิมหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ค าว่าการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในงานนี้ครอบคลุมไม่เพียงเฉพาะแนวคิดโครงสร้างพื้นฐานสีเขี ยว (green 
infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานสีน ้าเงินและสีเขียว (blue-green infrastructure) ที่สื่อถึงโครงข่าย
ขององค์ประกอบที่มุ่งแก้ไขปัญหาเมืองและด้านภูมิอากาศด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศธรรมชาติ ซึ่งมี
องค์ประกอบหลักด้านกายภาพ เช่น การบริการจัดการน ้าฝน การเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศในเมือง 
แต่โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในที่นี้หมายความรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานแบบคาร์บอนต ่า ( low-carbon) เช่น 
ระบบพลังงานทดแทน ระบบจัดการน ้า ขยะและของเสียแบบหมุนเวียน และระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น 

แนวโน้มของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนเริ ่มชัดเจนมากขึ้น 
ตัวอย่างขององค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในด้านนี้คือการปรับเข้าสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบการขนส่ง 
นับตั้งแต่ระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไปจนถึงรถเมล์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า และจักรยานยนต์
ไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนก็ได้รับการสนับสนุนและความนิยมมากขึ้นในระดับโลก
และในประเทศไทย การติดตั้งโซล่าเซลล์ในระดับครัวเรือนก็แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย จึงถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญท่ีน่าจะเปลี่ยนโครงสร้างของเมืองได้ 

ความท้าทายส าคัญที่เมืองทั่วโลกก าลังประสบอยู่ในปัจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
ท าให้เมืองต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแยก (decouple) การใช้ทรัพยากรออกจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ พูดโดยง่ายคือ จะท าให้อย่างให้เมืองยังคงสามารถมีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปได้ โดยที่อัตราการ
ใช้ทรัพยกรยังเท่าเดิมหรือลดน้อยลง ในการนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวจะท าให้เกิดการแยกกัน 
(decoupling) ของการใช้ทรัพยากรในสองมิต ิ ในมิต ิแรก การประหยัดการใช้ทรัพยากร ( resource 
decoupling) หรือที่เรียกว่า dematerialization มุ่งไปที่การลดอัตราการใช้ทรัพยากรต่อหน่วยการผลิตทาง
เศรษฐกิจ ในมิติที่สอง การลดผลกระทบ (impact decoupling) มุ่งไปที่การเพิ่มกิจกรรมและมูลค่าการผลิต
ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นที่เชื่อหวังกันว่า การมุ่งพัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานแบบสีเขียวจะไม่เพียงช่วยส่งเสริมกิจกรรมและเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะท าให้
เกิดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ถูกท าลายไปในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งยังสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคมมากขึ้นด้วยเช่นกัน  

รูปแบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อในการใช้ชีวิต – ยึดติดที่ตั้งหรือเชื่อมโยงไร้รอยต่อ 

อีกปัจจัยหนึ่งที่เลือกใช้เป็นแกนของฉากทัศน์นี้ประยุกต์มาจากการสร้างฉากทัศน์ในงานวิจัยคนเมือง 
4.0 ในปีแรกที่มุ่งฉายภาพอนาคตของผู้คนในมหานครกรุงเทพ แนวคิดพื้นฐานของปัจจัยนี้คือการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ย่อมเกิดขึ้นบนพื้นที่ (space) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งพื้นที่ในการใช้ชีวิตนั้นจะสะท้อนรูปแบบ
ของเครือข่ายการเชื่อมต่อและการมีปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของแต่ละคน  

การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกด้านของการใช้ชีวิต ประกอบกับความสะดวก
ในการเดินทางทั้งในเมือง ระหว่างเมือง และระหว่างประเทศ ท าให้ความจ าเป็นในการประกอบกิจกรรมใน
ต าแหน่งแห่งหนึ่งแห่งใดลดน้อยลง แต่ขณะเดียวกัน บางพ้ืนที่ในเมืองก็ยังมีแรงดึงดูดให้เกิดการกระจุกตัวของ
ผู้คนและกิจกรรมมากไปกว่าเดิม และบางกิจกรรมก็ยังคงต้องมีการรวมตัวและพบปะกันของผู้คน  การ
เปลี่ยนแปลงในการใช้พื้นที่ของชีวิตเมืองในอนาคตจึงขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดสองขั้ว คือ การยึดติดกับที่ตั้งทาง
กายภาพ (bound by physical fixity) และการปลดปล่อยด้วยการเชื ่อมโยงแบบไร้รอยต่อ ( freed by 
connectivity) ซึ่งผลักดันโดยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการเดินทางด้วยเครื่องบิน 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการเดินทางท าให้เงื่อนไขและโอกาสของการใช้ชีวิต
มนุษย์เปลี่ยนไปอย่างมาก เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตท าให้คนจ านวนหนึ่งสามารถท างาน
จากบ้านหรือจากที่ไหนก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางทุกเช้าเพ่ือเข้าไปท างานที่ส านักงาน ในขณะเดียวกันก็ท า
ให้สามารถท างานกับคนอื่นๆ ในพ้ืนที่ห่างไกลกันได้ทั่วโลก ตราบได้ท่ีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ
ดีเพียงพอ ในขณะเดียวกัน รูปแบบและพฤติกรรมการซื้อขายของก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การซื้อขายของ
ออนลน์ตามช่องทางต่างๆ เปิดโอกาสให้ทั้งคนซื้อและคนขายไม่จ าเป็นต้องเจอกันตัวต่อตัวที่ตลาด แต่สามารถ
ซื้อขายของผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ยิ่งตลาดออนไลน์มีความสะดวกและมีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ก็ยิ่งท า
ให้ผู้คนเข้าไปซื้อขายของผ่านตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น ระบบขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ก็พัฒนามากขึ้น ท าให้
ขอบเขตของตลาดครอบคลุมพื้นที่กว้างได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน จะเห็นได้ว่า ความก้าวหน้าและความแพร่หลาย
ของระบบอินเทอร์เน็ตท าให้การผูกติดกับท่ีตั้งกายภาพแต่เดิมได้ลดน้อยลงไปมาก 

กระนั้นก็ตาม การใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ยังคงผูกติดกับที่ตั้งอยู่มากเช่ นเดิม แม้ว่าพื้นที่ดิจิทัลได้เพ่ิม
ความส าคัญมากขึ้นก็ตาม การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมืองก็
ยังคงจ าเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันในพ้ืนที่กายภาพ การกินอาหารร่วมกันกับครอบครัวและเพ่ือนฝูง การท างาน
เป็นกลุ่มที่พบปะกันเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันในประเด็นรายละเอียดที่ต้องใช้อวัจนภาษา (nonverbal 
communication) งานบริการที่จ าเป็นต้องอยู่ในพื้นที่นั ้น เช่น การท าความสะอาด การตัดผม ฯลฯ การ
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เลือกสรรในการซื้อของที่จ าเป็นต้องมีการจับต้องและมองดูรายละเอียดที่ไม่สามารถเห็นได้ครบถ้วนทางภาพ
ออนไลน์ เป็นต้น 

6.3 ฉากทัศน์ชีวิตในเมืองหลักภูมภิาค พ.ศ. 2585 

เมื่อน าปัจจัยขับเคลื่อนทั้งสองมาไขว้กันแล้ว ก็จะได้ภาพอนาคตทางเลือกของชีวิตเมืองในภูมิภาคของประเทศ
ไทย 4 ฉากทัศน์ด้วยกันตามแผนภาพข้างล่างนี้ 

 

 เครือข่ายแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ  

พื้นฐานโครงสร้าง
สีน ้าตาล 

 
(2) 
 

 
(4) 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน

สีเขียว  
(1) 

 
(3) 
 

 เครือข่ายแบบยึดติดที่ตั้ง 
 

 

ภาพที่ 67 ฉากทัศน์ชีวิตในเมืองหลักภูมิภาค พ.ศ.2585 

 

ฉากทัศนที่ 1: โครงสร้างพ้ืนฐานสีน ้าตาล – เครือข่ายยึดติดที่ตั้ง 

ฉากทัศน์นี้เป็นภาพอนาคตที่ใกล้เคียงกันภาพปัจจุบันมากที่สุด เมื่อโครงสร้างพื้นฐานในเมืองยังคงใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง อาคารเก่ายังไม่มีการรื้อถอนและสร้างใหม่ ในขณะที่อาคารใหม่ยังไม่ได้สร้างตาม
มาตรฐานการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและทรัพยากร การก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารที่อยู่อาศัย
และพาณิชยกรรมยังคงใช้วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีไม่แตกต่างจากที่ผ่านมาในด้านการใช้พลังงาน น ้าและ
การก าจัดของเสีย ส่วนระบบการขนส่งเดินทางยังคงพึ่งรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก ระบบแอป
พลิเคชันเรียกรถ (ride-hailing application) จะได้รับความแพร่หลายจนท าให้ระบบขนส่งมวลชนได้รับความ
นิยมน้อยลง เหลือเพียงรถสองแถวรุ่นเก่าที่คนขับไม่ได้ปรับตัวไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่ารัฐบาล
จะสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าด้วยมาตรการต่างๆ ก็ตาม แต่คนจ านวนมากก็ยังใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ที่ใช้
เครื่องยนต์แบบเดิม  

ระบบดิจิทัลมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปเรื่อย ๆ โดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต การบริโภคและการบริหารจัดการองค์กร อย่างไรก็ตาม การใช้ชีวิตของผู้คนจ านวน
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มากยังคงใช้ประโยชน์ไม่ได้มากจากระบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนามากข้ึน เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาทักษะใน
การท างานที่สามารถคว้าโอกาสจากการพัฒนาระบบดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติได้ ใน
ขณะเดียวกัน การเดินทางไปเมืองอ่ืนและประเทศอ่ืนยังคงจ ากัดอยู่เพียงคนรวยและคนชั้นกลางที่สามารถจ่าย
ค่าเดินทางได้ คนจ านวนมากในเมืองจึงยังมีการด ารงชีวิตที่ผูกติดกับระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น
เป็นส่วนใหญ่ 

ฉากทัศน์ที่ 2: โครงสร้างพ้ืนฐานสีน ้าตาล – เครือข่ายเชื่อมโยงไร้รอยต่อ 

โครงสร้างพื้นฐานในฉากทัศน์นี้ไม่แตกต่างจากฉากทัศน์ที่ 1 เนื่องจากมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
สีเขียวไม่มากพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองมากเท่าใดนัก จุดที่แตกต่างจากฉาก
ทัศน์แรกคือการใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกอย่างมาก ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และดิจิทัลและการเดินทางด้วยเครื่องบิน คนจ านวนมากสามารถท างานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่
จ าเป็นต้องมีส านักงานอยู่ในเมือง ลูกค้าก็เป็นบริษัทและคนต่างถิ่นที่ติดต่อธุรกิจกันผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

โดยเฉพาะคนในเมืองเชียงใหม่และขอนแก่น การพัฒนาระบบถนนและระบบรางที ่เชื ่อมต่อกับ
ประเทศจีน ได้ท าให้เมืองหลักทั้งสองแห่งมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับประเทศจีน ในขณะที่สายการบินต้นทุน
ต ่าได้กลับมาให้บริการอย่างเต็มที่และมากกว่าเดิมในยุคหลังโควิด คนในเมืองหลักทั้งสองสามารถท าการค้า
และธุรกิจกับต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานคร  

การเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ท าให้การด ารงชีวิตมีความสะดวก
มากขึ้น ทั้งในด้านการอยู่อาศัยในบ้านฉลาด (smart home) ที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมด ในขณะที่การขนส่ง
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและจักรยานยนต์ส่วนตัวยังคงเป็นพาหนะส าคัญในการเดินทางของคนเมือง ระบบ
แอปพลิชันเรียกรถได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ไม่ได้ท าให้การใช้พลังงานลดน้อยลง เพราะความสะดวกท่ีเกิดขึ้น
ท าให้เกิดผลกระทบย้อนกลับ (rebound effect หรือ take-back effect) กล่าวคือ ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยกรต่อหน่วย แต่กลับท าให้อัตราการบริ โภคทรัพยากรนั้นเพ่ิม
มากขึ้นด้วยเนื่องจากความต้องการเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม ปริมาณการใช้ทรัพยากรในภาพรวมจึงไม่ได้ลดลงตามที่
ตั้งใจไว้แต่เดิม  

ในลักษณะคล้ายกัน การซื้อขายของออนไลน์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นเรื่องปกติของการ
ใช้ชีวิตในเมือง โดยไม่จ ากัดเพียงการซื้อขายของแห่งของช า แต่รวมไปถึงของสดทั้งผักและผลไม้ที่สามารถ
สั่งซื้อได้โดยตรงจากเกษตรกร ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพสูงมาก และเชื่อมต่ออย่างดีกับ
ระบบการผลิต ท าให้คนเมืองสามารถซื้อของสดได้โดยตรงจากผู้ขายในพ้ืนที่ชนบท 

ฉากทัศน์ที่ 3: โครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว – เครือข่ายยึดติดที่ตั้ง 

ภายใต้ฉากทัศน์นี้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในเมืองหลักของ
ประเทศ นับตั ้งแต่ระบบการใช้พลังงานในบ้าน คอนโดมิเนียม ไปจนถึงอาคารพาณิชย์และส านักงาน 
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ห้างสรรพสินค้าและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส่วนระบบสาธารณูปโภคก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
ครั้งใหญ่ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากยิ่งขึ้น ต้นทุนที่ลดลงท าให้เจ้าของ
อาคารเลือกที่จะสร้างอาคารประหยัดพลังงานมากข้ึน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ทั่วไป 

ราคาน ้ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นมากในช่วงปี 2566 อันเนื่องมาจากสงครามในยูเครน รวมถึงปัญหาด้านห่วงโซ่
อุปทานในการผลิต ท าให้คนจ านวนมากเริ่มหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ ใน
ขณะเดียวกัน ระบบขนส่งมวลชนก็ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงมากข้ึนในพ้ืนที่เมือง กลุ่มคนที่ใช้จักรยานในการ
เดินทางในเมืองก็เพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด นโยบายและมาตรการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดก็
ช่วยลดปัญหาผลกระทบย้อนกลับของการใช้ทรัพยากรได้ดีขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานและน ้า
ก็ไม่น าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง จึงถือว่าความพยายามในการแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจาก
การใช้ทรัพยากรและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (decoupling) สามารถเกิดข้ึนได้จริง  

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นกระแสหลักในแทบทุกมิติของการใช้ชีวิตในเมือง ความนิยม
ในความเป็นท้องถิ่นและพื้นถิ่น (localism & vernacularism) ท าให้เกิดความนิยมในการบริโภคผลิตผลทาง
การเกษตรและอาหารที่ผลิตได้ในท้องถิ่น ในด้านการซื้อของ ในทุกเมืองได้เกิดตลาดผักผลไม้และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่เกษตรกรมาขายเอง (farmers’ market) รวมถึงระบบการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน 
(community-supported agriculture – CSA) ท าให้เกิดฟาร์มการเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่
ชนบทที่ไม่ห่างจากเมือง ซึ่งผลิตสินค้าการเกษตรแล้วส่งขายให้กับลูกค้าในเมืองได้โดยตรง 

ตามอนาคตฐาน การพัฒนาระบบดิจิทัลยังคงมีอยู่ต่อไปในทุกฉากทัศน์รวมทั้งในฉากทัศน์นี้ อย่างไรก็
ตาม ความสามารถในการเข้าถึงดิจิทัลในกรณีนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนในสังคม ในขณะเดียวกัน การ
เดินทางไปต่างประเทศเพื่อด าเนินธุรกิจและท่องเที่ยวในยามว่างยังจ ากัดอยู่เพียง ในกลุ่มคนรวยและคนชั้น
กลาง จึงเกิดช่องว่างในการด้านใช้ชีวิตและการสร้างรายได้ของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม  

ฉากทัศน์ที่ 4: โครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว – เครือข่ายเชื่อมโยงไร้รอยต่อ 

ในมิติของการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนและผลิตภาพที่เป็นพ้ืนฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ฉากทัศน์นี้
น่าจะเป็นภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองหลักในภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากในภาพฉากทัศน์นี้ เมือง
หลักในภูมิภาคได้พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานสีเขียวอย่างเต็มที ่ ท าให้อาคารบ้านเรือนจ านวนมากมีการ
ปรับเปลี่ยนและรื้อสร้างเป็นบ้านฉลาดและยั่งยืนมากขึ้น ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่เชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายในบ้านที่เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานและทรัพยากรได้อย่างดี ทั้งในการใช้ไฟฟ้าและน ้าประปาในบ้านเรือน 
ระบบบ้านฉลาดที่สามารถปรับระดับการใช้งานของไฟฟ้าและประปาได้ในระดับที่เหมาะสมท าให้เกิดความ
ประหยัดในการใช้งานได้อย่างมหาศาล 

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลดปริมาณขยะตามแนวคิด 3R คือ การใช้
น้อย (Reduce) คือการลดปริมาณการบริโภคทรัพยากร การใช้ซ ้า (Reuse) คือการใช้สิ่งของให้คุ้มค่าที่สุดกับ
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ทรัพยากรที่ต้องเสียไป และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) คือการคัดแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อน ากลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ในกระบวนการผลิต และอาจไปถึงการออกแบบเพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ (Upcycle) 
นอกจากนี้ อาจรวมไปถึงระบบการซ่อมแซม (Repair) และระบบการเติม (Refill) ได้ด้วยเช่นกัน เศรษฐกิจ
หมุนเวียนจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่าง
เดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบที่การผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ในปัจจุบัน การพัฒนาและการกระจายนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานฉลาดและโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนเริ่มประสานและหลอมรวมเข้าหากันมากขึ้นทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้าน
ธุรกิจ โครงการสมาร์ทซิตี้ที่ด าเนินการอยู่ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็มุ่งเน้นไปที่การใช้ระบบดิจิทัลในการ
ยกระดับประสิทธิภาพและความยั่งยืนการใช้ทรัพยากรของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เมือง นับได้ว่า ความพยายามในการแยกการเติบโตของเมืองออกจากการใช้ทรัพยากร (growth-resource 
decoupling) ได้เกิดข้ึนแล้วในระดับเมือง แต่จะประสบความส าเร็จและแพร่หลายเท่าใดนั้น ก็ยังคงต้องจับตา
มองต่อไป 

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในมหานครกรุงเทพถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญที่ช่วยลดการใช้
พลังงานที่ใช้ในการเดินทางของคนในเมืองได้ ระบบขนส่งมวลชนแบบรางได้กลายเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ส าหรับการเดินทางของคนกรุงเทพฯ แม้ว่าราคาในปัจจุบันยังสูงเกินกว่าความสามารถในการจ่ายของคน
จ านวนมาก จากแผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน คาดได้ว่าระบบรถไฟฟ้าในมหานคร
กรุงเทพจะยังคงเดินหน้าต่อไป ส่วนในระบบรถประจ าทางและขนส่งสาธารณะในรูปแบบอื่น ๆ นั้น ก็คงจะ
ยังคงมีอยู่ และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้เป็นแบบไฟฟ้ามากข้ึนได้ในอนาคต  

ด้วยเงื ่อนไขด้านความหนาแน่นประชากร รายได้ของผู ้บริโภค และยุทธศาสตร์การลงทุนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การขยายโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่บริการระบบยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงแรก
คาดว่าจะเริ่มจากพื้นที่มหานครกรุงเทพก่อน จากนั้นจึงขยายไปยังเมืองหลักในภูมิภาค แนวคิด “กรุงเทพภิ
วัตน์” จึงน่าจะใช้อธิบายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพ้ืนฐานและชีวิตคนเมืองในมิตินี้ได้ 

ความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในเมืองและระหว่างเมืองท าให้ผู้คนในเมืองหลักภูมิภาคใน
ฉากทัศน์นี้สามารถด ารงชีวิตที่เชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยและในต่างประเทศไทยได้อย่างเ สรี มี
ประสิทธิภาพและด้วยต้นทุนที่ต ่าได้ ดิจิทัลภิวัตน์ในทุกด้านของการใช้ชีวิตได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคน
เมืองหลักไปมาก ผู้คนจ านวนมากสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลได้เป็นอย่างดี แม้กระทั่งผู้ผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนก็สามารถขายของที่ผลิตขึ้นมาไปยังเมืองอ่ืนและในต่างประเทศได้ด้วยความสะดวก  
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ตารางที่ 90 ตัวอย่างภาพวิถีชีวิตในฉากทัศน์ 
ตัวอย่างภาพ 
ในฉากทัศน์ 

(1) น ้าตาล-ติดที ่ (2) น ้าตาล-ไร้พรมแดน (3) เขียว-ติดที ่ (4) เขียว-ไร้พรมแดน 

การอยู่อาศัย  บ้านจัดสรรทั่วไป 
ชุมชนคนดั้งเดิมใน
ละแวกบ้าน 

บ้านฉลาด 
ชุมชน digital nomads 

บ้านติดหลังคาโซล่าเซลล ์
ชุมชนนิเวศวิถี  
(Eco Districts/ 
neighborhoods) 

บ้านฉลาดและยั่งยืน 
Smart eco-social 
networks 

การท างาน แม่บ้าน 
ท างานใกล้บ้าน 

โปรแกรมเมอร ์
ท างานท่ีไหนก็ได ้

ช่างติดตั้งโซลาเซลล ์
ท างานใกล้บ้าน 

ตัวแทนซื้อขายคาร์บอน
เครดติ 
ท างานท่ีไหนก็ได ้

การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว 
รถแดงเชียงใหม ่
 

รถยนต์ส่วนตัวและ 
รถแดงในระบบแอป 

รถยนต์/มอเตอร์ไซค/์รถ
แดงไฟฟ้า 

รถยนต์/มอเตอร์ไซค/์รถ
แดงไฟฟ้าที่เรียกใช้ได้ใน
ระบบแอป 
QoL (quality-of-life) - 
MaaS 

การซื้อของ ตลาดสดทั่วไป 
กินข้าวใกล้บ้าน 

ตลาดออนไลน์ท่ัวไป 
สั่งอาหารผ่านแอป 

ตลาดปลูกผักไรส้ารพิษ
และออร์แกนิกท่ี
สนับสนุนโดยชุมชน 
(CSA) 

ตลาดออนไลน์ท่ีเชื่อม
ตรงระหวา่งเกษตรกร
ปลูกผักผลไม้ออร์แกนิกท่ี
สนับสนุนโดยชุมชน  

นัยของฉากทัศนใ์นด้านล าดับศักดิ์ ขนาด การเติบโตและความเหลื่อมล ้า 

ฉากทัศน์ทั้ง 4 ภาพที่ได้น าเสนอไปข้างต้นมีนัยส าคัญในด้านล าดับศักดิ์ ขนาดและอัตราการเติบโตของเมือง ไม่
เพียงเฉพาะส าหรับเมืองหลักในภูมิภาคของประเทศไทย แต่รวมไปถึงมหานครกรุงเทพและเมืองรองเมืองเล็ก
ทั่วประเทศ เนื่องจากรูปแบบเศรษฐกิจ (น ้าตาลหรือเขียว) และรูปแบบการเชื่อมต่อ (ยึดติดที่ตั้งหรือไร้รอยต่อ) 
ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อฐานเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนเมืองในอนาคต 

ตามฉากทัศน์ข้างต้น เศรษฐกิจสีเขียวและการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อจะกลายเป็นฐานเศรษฐกิจ
ส าหรับอนาคต โดยการผลิต การกระจายและการบริโภคสินค้าและการบริการจะมีความยั่งยืนมากขึ้น อีกทั้ง
ยังเชื่อมต่อกับพ้ืนที่อ่ืนทั่วโลกทั้งในเชิงกายภาพและเชิงดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียวและการเชื่อมต่อถือเป็นพ้ืนฐาน
ของการสร้างรายได้ ความมั่งค่ังและความเป็นอยู่ของคนเมืองมากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน ตามที่ได้น าเสนอไว้ก่อน
หน้านี้ โครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของคนเมือง ภาพอนาคตของเมืองแต่
ละแห่งและในภาพรวมของประเทศไทยจะเป็นไปในฉากทัศน์ใดย่อมขึ้นอยู่กับว่า โครงสร้างพื้นฐานและการ
ด าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ จะสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้มากขนาดไหน และจะสร้าง
ความเชื ่อมต่อกับพื ้นที่อื ่นได้ดีและมีประสิทธิภาพมากน้อยเท่าใด ทั ้งนี ้ ฉากทัศน์แต่ละภาพก็มีนัยด้าน
ฐานเศรษฐกิจและการเติบโตที่แตกต่างกันออกไป 



 

333 

ฉากทัศน์ที่ 1 (น ้าตาล-ติดที่) แสดงภาพของฐานเศรษฐกิจแบบเดิมที่ยังคงใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 
ในขณะเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมก็ยังคงอยู่ในภายในวงจ ากัด เมืองที่อยู่ในภาพนี้
ในปัจจุบันคือกลุ่มเมืองทรงและเมืองหดที่มีอยู่จ านวนมากในประเทศไทยตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ในบทก่อนหน้านี้ 
เมืองเหล่านี ้ไม่สามารถปรับเปลี ่ยนฐานเศรษฐกิจให้ทันตามการเปลี ่ยนแปลงของ เศรษฐกิจโลกได้ ใน
ขณะเดียวกันการเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นก็มีอยู่อย่างจ ากัด จึงไม่สามารถดึงดูดการลงทุนและประชากรที่น าไปสู่
การเติบโตของเมืองต่อไปได้ นัยส าคัญในส่วนนี้คือ หากเมืองทรงเมืองหดเหล่านี้ไม่สามารถปรับเปลี ่ยน
ฐานเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและเพ่ิมการเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆ ก็จะไม่สามารถก้าวพ้นกับดักที่ประสบ
อยู่ในปัจจุบันได้ และอาจถดถอยลงไปยิ่งกว่าเดิมทั้งในด้านประชากรและเศรษฐกิจ แนวโน้มสังคมสูงวัยที่
เกิดข้ึนอย่างชัดเจนในเมืองขนาดเล็กจะยิ่งท าให้การกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง  

ฉากทัศน์ที่ 2 (น ้าตาล-ไร้พรมแดน) สื่อถึงการพัฒนาเมืองที่ฐานเศรษฐกิจยังเน้นการใช้ทรัพยากร
แบบเดิม แต่มีการเชื่อมต่อทางการเดินทางและการสื ่อสารมากขึ้น เมืองในกลุ่มนี้ ยังคงมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยู่บ้าง เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลกอยู่  แม้ยังเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแบบสีน ้าตาลเหมือนที่ผ่านมา การผลิตและซื้อขายสินค้าเกิดขึ ้นผ่านช่องทางออนไลน์และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็อาจมีการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยสร้างรายได้และพยุงเศรษฐกิจท้องถิ่น
ได้บ้าง แต่รายได้ก็ผันแปรไปตามฤดูกาลและเหตุการณ์ที่มีผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว  อย่างไรก็ตาม 
ในโลกอนาคตที่เศรษฐกิจสีเขียวจะเป็นแหล่งรายได้และความมั ่งคั ่งส าคัญ หากเมืองไม่พยายามปรับ
ฐานเศรษฐกิจไปสู่แบบสีเขียวอย่างเต็มที่ ก็อาจประสบกับความถดถอยในอนาคตได้เช่นกัน ในทางกลับกัน 
หากเมืองเหล่านี้สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานเศรษฐกิจสีเขียวขึ้นมาใหม่ได้ ก็อาจจะท าให้สามารถ
ฟ้ืนตัวและพัฒนาเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากมีศักยภาพจากการเชื่อมต่อใน
ปัจจุบันแล้ว โดยมุ่งเข้าสู่ฉากทัศน์ที่ 4 

ฉากทัศน์ที่ 3 (เขียว-ติดที่) สื ่อถึงเมืองหรือชุมชนบางแห่งที่การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้สูงมาก 
เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเน้นการผลิตและบริโภคอย่างหมุนเวียนในท้องถิ่นและภายในเมืองเดียวกันเป็น
หลัก มากกว่าการเชื่อมต่อเพ่ือส่งออกไปขายพื้นที่อื่นเพื่อสร้างรายได้ รูปแบบหนึ่งคือชุมชนหรือหมู่บ้านนิเวศ 
(ecological communities/villages) ในฉากทัศน์นี้ ฐานการผลิตและการบริโภคในเมืองเน้นความยั่งยืนใน
การใช้ทรัพยากร และความเก้ือหนุนกันในเชิงเศรษฐกิจสังคม จึงท าให้ความเป็นอยู่ของผู้คนในพ้ืนที่อยู่ในระดับ
ที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจมีข้อจ ากัดในเชิงขนาดและความหลากหลายของสินค้าและการบริการที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น แม้ว่าระบบเมืองในฉากทัศน์นี้จะเน้นชุมชนขนาดเล็ก แต่ เงื่อนไขส าคัญของฉากทัศน์นี้ก็ยังอยู่ที่การ
ลงทุนในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิต การกระจายและการบริโภคแบบสีเขียว 

ฉากทัศน์ที่ 4 (เขียว-เชื่อมต่อ) แสดงภาพของเมืองที่มีการเปลี่ยนผ่านไม่เพียงการเข้าสู่ฐานเศรษฐกิจที่
เป็นสีเขียวและหมุนเวียนอย่างเต็มตัวเท่านั้น แต่รวมถึงการเชื่อมต่อในด้านต่างๆ ที่ท าให้คนเมืองสามารถ
ด าเนินธุรกิจที่สร้างรายได้และความมั่งคั่งจากธุรกิจใหม่ที่มีแตกต่างจากเดิมและมีความรับผิดชอบและยั่งยืนใน
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ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากกว่าเดิม ฉากทัศน์นี้จึงเหมือนเป็นภาพอนาคตที่พึงประสงค์และเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาเมืองในอนาคตได้ เงื่อนไขส าคัญของฉากทัศน์นี้คือการลงทุนในการเชื่อมต่อในทุกด้านไปพร้อมกับ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าฉากทัศน์ที่ 2-4 สื่อว่าบางเมืองอาจมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้ทั้งในด้านขนาด
เศรษฐกิจและจ านวนประชากร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ล าดับศักดิ์ของเมืองในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้ เป็นเรื่องค่อนข้างแน่นอนว่า ภายใน 20 ปีต่อจากนี้ไป หากไม่มีปัจจัยพลิกผันที่ท าให้เกิดวิกฤติครั้งใหญ่ใน
มหานครกรุงเทพและเมืองหลักในภูมิภาคที่ท าให้เศรษฐกิจล่มสลายและประชากรต้องล้มตายหรือย้ายออกจาก
เมืองใหญ่ ล าดับศักดิ์ของเมืองในประเทศไทยก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน มหานครกรุงเทพก็ยังคง
เป็นเมืองโตเดี่ยวอยู่เช่นเดิม ในขณะที่เมืองหลักในภูมิภาคก็คงมีการเติบโตอยู่ต่อไป เนื่องจากพลังของความ
ประหยัดจากขนาดและความหลากหลาย (scale and scope economies) ที่มาพร้อมกับการกระจุกตัวของ
ผู้คนและกิจกรรมในเมืองใหญ่จะยังท าให้เมืองเหล่านี้ดึงดูดผู้คน เศรษฐกิจและทรัพยากรต่อไปได้เรื่อยๆ  

ส่วนนัยด้านความเหลื่อมล ้าของฉากทัศน์ในอนาคตสามารถอนุมานได้จากแหล่งที่มาของรายได้และ
ความมั่งค่ังกล่าวคือ จากปัจจัยขับเคลื่อนที่ใช้ในการก าหนดฉากทัศน์ที่ได้อธิบายไปข้างต้น ปัจเจกบุคคล ธุรกิจ 
องค์กรและเมืองใดที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวได้ไปพร้อมกับการพัฒนาการเชื่อมต่อกับธุรกิจและพื้นที่
อ่ืนๆ ก็จะเติบโตไปต่อได้ ในขณะที่บางบริษัทหรือเมืองที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะทรงตัวหรือถดถอยต่อไป ใน
ฉากทัศน์ 4 ภาพข้างต้น ความเหลื่อมล ้าจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนระหว่างฉากทัศน์ที่ 1 กับ 2, 3, และ 4 ในขณะ
ที่ความเหลื่อมล ้าระหว่างฉากทัศน์ที่ 2 และ 3 จะขึ้นอยู่กับระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจสี
เขียว เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆ ในภาพระยะสั้นและระยากลาง เมือง
ในฉากทัศน์ที่ 2 อาจมีรายได้และความมั่งคั่งมากกว่าเมืองในฉากทัศน์ที่ 3 เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับพื้นที่อ่ืน 
แต่หากการผลิตและการบริโภคยังใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะ
กลางและระยะยาว กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนน่าจะท าให้เกิดผลเสียที่ย้อนกลับมาท าให้รายได้และความ
มั่งค่ังของเมืองและผู้คนในเมืองลดลงได้เช่นกัน  

6.4 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับเมืองหลักในภูมภิาค 

การคาดการณ์ภาพอนาคตของชีวิตคนในเมืองหลักภูมิภาคในอีก 20 ปีข้างหน้าในงานนี้มีข้อสมมติส าคัญสอง
ประการด้วยกัน ประการแรก โครงสร้างพื้นฐานจะก าหนดวิถีชีวิตและพฤติกรรมในการด ารงชีวิตของคนเมือง 
ประการที่สองคือกรุงเทพภิวัตน์ของชีวิตคนเมืองหลัก ด้วยข้อสมมติทั้งสองประการ สามารถอนุมานได้ว่า การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทิศทางการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการที่เป็นไปในแนวเดียวกับกรุงเทพมหา
นครจะท าให้ชีวิตของคนเมืองหลักเป็นไปตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนกรุงเทพ ดังนั้น หากสามารถพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและทั่วถึงได้ ก็จะท าให้คนเมืองหลักในภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก
ขึ้น  
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ในขณะเดียวกัน ตามท่ีได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ในหัวข้อนัยของฉากทัศน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เมืองสีเขียวและการเชื่อมต่อทางดิจิทัลจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาฐานเศรษฐกิจในเมือง ซ่ึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะก าหนดว่าเมืองไหนในอนาคตจะเติบโตต่อไป จะฟ้ืนตัวกลับขึ้นมาใหม่ หรือว่าจะถดถอยต่อไปอีก ไม่
ว่าจะเป็นเมืองล าดับศักดิ ์ไหนหรือขนาดไหนก็ตาม ทั้ง เมืองหลวง เมืองหลักและเมืองรอง/เมืองเล็ก ใน
ขณะเดียวกัน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็ยังจะมีผลต่อการเติบโตและกระจายตัวของประชากรและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก การเลือกต าแหน่งและรัศมีการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานจะมีผลต่อการเติบโตและถดถอยของพ้ืนที่เมือง 

ทั้งนี้ทั้งนั้น การตัดสินใจว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นอย่างไรและเกิดขึ้นที่ไหนย่อมเป็น
กระบวนการทางการเมือง ไม่ว่าจะด้วยการตัดสินใจของข้าราชการประจ าหรือข้าราชการการเมือง ดังนั้น 
รูปแบบโครงสร้างอ านาจในการตัดสินใจลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของแต่ละเมือง ดังนั้น การกระจายอ านาจจึงถือเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งต่ออนาคตเมืองในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานเมืองสีเขียว 

ในข้อสมมติแรกว่าด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น หากภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองหลักในอนาคตคือ
เมืองที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียวและมีระบบการเดินทางและติดต่อสื่อสารที่ท าให้ผู้คนมีเครือข่ายการใช้ชีวิตที่
เป็นอิสระและไร้พรมแดน ยุทธศาสตร์ส าคัญในส่วนนี้จึงอยู่ที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวให้เกิดขึ้นได้
อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการลงทุนในระบบเครือข่ายดิจิทัลและการเดินทางที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตและ
การด าเนินธุรกิจแบบไร้พรมแดนมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของเมืองมีอยู่หลายระบบ ในที่นี้จึง
ขอจ ากัดข้อเสนอในเชิงนโยบายไว้ที่โครงสร้างพ้ืนฐานเพียง 2 ประเภทที่คิดว่าส าคัญเป็นพิเศษและมีการศึกษา
ไว้ในชุดโครงการนี้ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบการขนส่งเดินทาง 

จากข้อมูลที่ได้ประมวลมาพบว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีความครอบคลุมดี แม้ใน
พ้ืนที่ห่างไกลก็มีสัญญาณสูง ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็ครอบคลุมไปหลายพ้ืนที่ ภาคเอกชนเองก็ได้ลงทุน
ขยายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญในเรื่องนี้อยู่ที่
ต้นทุนในการเข้าถึง กล่าวคือ คนจนและผู้ด้อยโอกาสจ านวนมากไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงได ้ประเด็นส าคัญในเรื่องดิจิทัลภิวัตน์ของไทยจากมุมมองของชีวิตคนเมืองจึงอยู่ที่ความเหลื่อมล ้าและความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานด้านดิจิทัล ด้วยเหตุนี้  การส่งเสริมการเข้าถึงการบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในราคาที่จ่ายได้จึงควรเป็นนโยบายเร่งด่วนในระยะสั้น ซ่ึงจะช่วยประชาชนทั่วไปในด้านการเข้าถึง
บริการพื้นฐานที่นับวันก็เข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น อีกท้ังยังช่วยเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น 

ส าหรับนโยบายในระยะกลางและระยะยาว องค์ประกอบส าคัญของโครงสร้างพื้นฐานเมืองสีเขียวใน
อนาคตคือการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานทั้งในอาคาร ในการขนส่งเดินทางและในการผลิตให้เป็นระบบไฟฟ้า
ให้ได้มากที่สุด ปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดภาพอนาคตฐานของการเป็นเมืองฐานไฟฟ้าอย่างเต็มที่คือ
นโยบายภาครัฐ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้ประกาศมุ่งด าเนินนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง
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เต็มที่ หนึ่งในนั้นคือแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย 30/30 ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าประเทศไทยจะ
ผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยาน
ยนต์ทั้งหมดใน พ.ศ. 2573 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกหลายรายได้เริ่มขยายฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แนวโน้มการพัฒนาและความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจนแล้วในระดับโลก ประกอบกับนโยบายสนับสนุนของกลุ่มประเทศยุโรป และราคาน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอัน
เนื่องมาจากสงครามในยูเครน จะยิ่งท าให้ผู้บริโภค ผู้ผลิตและรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ยานยนต์ส่วนบุคคลแม้ใช้พลังงานไฟฟ้าก็ถือว่าไม่ยั ่งยืนเท่าใดนักในด้านการใช้
ทรัพยากรตราบใดที่แหล่งพลังงานยังคงผลิตก๊าซเรือนกระจกและมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยกว่าร้อยละ 50 มาจากก๊าซธรรมชาติ จึงท าให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
พ้ืนฐานในเมืองเป็นไฟฟ้าไม่ได้ท าให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษเป็นศูนย์อย่างแท้จริง นโยบายที่
ส าคัญในส่วนนี้จึงอยู่ที่การส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากขึ้น แต่เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนี้
ต้องใช้ระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนา อีกท้ังยังต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงมากในการรื้อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานขึ้นใหม่ การลงทุนโดยตรงของรัฐบาลจึงมีนัยส าคัญด้านการคลัง แม้ว่านโยบายส่วนนี้จะสร้างผลลัพธ์
อย่างชัดเจนในระยะกลางและระยะยาว แต่ควรเริ ่มด าเนินการเลย อย่างน้อยในเชิงกรอบนโยบายและ
มาตรการสนับสนุน 

นอกจากนี้ รถยนต์ส่วนตัวยังก่อให้เกิดการจราจรติดขัด หากแต่ละคนแต่ละครัวเรือนยังคงเป็นเจ้าของ
และใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปไหนมาไหนในเมือง การสร้างถนนเพ่ิมข้ึนเท่าใดก็ไม่เพียงพอ การเปลี่ยน
จากรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ในขณะเดียวกัน การส่งเสริม
รถยนต์ไฟฟ้ายังมีนัยด้านความเป็นธรรม เนื่องจากคนจ านวนมากอาจไม่สามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล
ได้ ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ขาดไม่ได้ส าหรับเมืองในอนาคตคือการลงทุนในระบบขนส่งมวลชนที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน  

นโยบายการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนทางรางในมหานครกรุงเทพนั้น โดยรวมแล้วดูเหมือนว่าจะ
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง อย่างน้อยในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาค่าโดยสาร
ยังอยูในระดับสูงมากเกินกว่าความสามารถในการจ่ายของคนจ านวนมาก นโยบายส าหรับในส่วนนี้คือการ
บรรเทาภาระด้านค่าโดยสารในระบบราง กระนั้นก็ตาม การบริการรถประจ าทางยังไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าที ่ควร จ ึงน ับเป ็นนโยบายเร ่งด ่วนในระยะสั ้นที ่ร ัฐบาลและองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น เช่น 
กรุงเทพมหานคร ควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบรถประจ าทางให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่วนในระยะ
กลางและระยะยาว ก็ควรนโยบายบูรณาการระบบการขนส่งมวลชนทุกด้านเข้าด้วยกัน โดยให้ความส าคัญกับ
การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการสร้างระบบบริการการสัญจรตามความต้องการหรือ มาส (Mobility-as-a-
service: MaaS)  
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เช่นเดียวกัน ส าหรับในกรณีของเมืองหลักในภูมิภาค ทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญคือระบบขนส่งมวลชนตาม
ความต้องการหรือออนดีมาน (on-demand) ตามแนวคิดการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลในการใช้
ขนส่งมวลชนสาธารณะ (personalization of mass transit) ในระยะสั้น จึงควรมีการยกระดับระบบขนส่ง
มวลชนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรถแดงที่เชียงใหม่หรือสองแถวในเมืองอื่น บริการขนส่งมวลชน
เหล่านี้มีศักยภาพที่จะต่อยอดและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 ส่วนในอนาคตระยะยาวอาจมีการพัฒนาระบบดังกล่าวให้กลายเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนในเมืองหลักของประเทศไทย เนื่องจากเหมาะสมกับโครงสร้างเมืองและความหนาแน่นประชากร
ที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งท าให้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบรางไม่คุ้มทุนและคุ้มค่าเนื่องจากมีต้นทุนในการ
ก่อสร้างและบริหารจัดการสูงกว่ามาก อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการให้บริการที่ต ่ากว่าและไม่เหมาะสมกับ
ความต้องการของคนในเมืองที่ต้องการความยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ส าหรับแนวคิด CASE  
(Connected, Autonomous, Shared, Electric) นั้น อาจด าเนินโครงการทดลองหรือโครงการสาธิตได้ แต่
ส่วนของยานยนต์ไร้คนขับอาจห่างไกลจากความเป็นจริงมากเกินไปในกรณีเมืองหลักของประเทศไทยด้วย
ฐานความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็อาจมีการศึกษาเตรียมพร้อมไว้บ้างส าหรับอนาคตระยะยาว  

ยุทธศาสตร์กระจายอ านาจเพื่อต้านหรือปรับกระแสกรุงเทพภิวัตน์ 

ข้อสมมติที่สองของการคาดการณ์อนาคตเมืองหลักในภูมิภาคคือกรุงเทพภิวัตน์ ซึ่ง เสนอว่าการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบการพัฒนาเมืองจะเป็นไปตามทิศทางของกรุงเทพฯ ซึ่งจะท าให้ชีวิตคน
เมืองหลักในภูมิภาคเป็นไปตามคนกรุงเทพฯ เช่นกัน ในขณะเดียวกัน การกระจุกตัวของการลงทุนในบริการ
สาธารณะในพื้นที่มหานครกรุงเทพก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เมืองหลวงยังคงเติบโตต่อไป ในขณะที่เมือง
หลักมีการเติบโตน้อยกว่า และเมืองรองเมืองเล็กจ านวนมากก าลังประสบกับภาวะเมืองทรงเมืองหด 

ข้อสมมติว่าด้วยวิถีชีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามล าดับศักดิ์ของเมืองอาจใช้ไม่ได้เสมอไปใน
ประเทศอื่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเมืองล าดับศักดิ์ที่สองของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ไม่ได้
ท าตามเมืองล าดับศักดิ์ที่หนึ่งในทุกด้านเสมอไป ดังในกรณีของเมืองชิคาโก ซานฟรานซิสโกและบอสตันใน
สหรัฐอเมริกา เมืองแมนเชสเตอร์ เคมบริดจ์และออกซ์ฟอร์ดในอังกฤษ เมืองลียง มาร์กเซยและตูลูซในฝรั่งเศส 
เมืองโอซาก้า เกียวโตและนาโงย่าในญี่ปุ่น เมืองเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างของเมืองล าดับศักดิ์รองลงมาท่ี
สามารถสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเองได้ และผู้คนในเมืองอาจเป็นผู้น าในด้ านความคิด การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นต้นแบบของเมืองอื่นๆ ตามมาได้ โดยไม่ต้องท าตามเมืองล าดับศักดิ์ที่หนึ่งของประเทศนั้นๆ เช่น 
นิวยอร์ก ลอนดอน ปารีสและโตเกียว 

แต่ในกรณีของประเทศไทย ด้วยขนาดและความหลากหลายของมหานครกรุงเทพ รวมถึงการรวมศูนย์
ในแทบทุกด้านของการบริหารรัฐกิจและการลงทุนของภาคเอกชน จึงเป็นไปได้ยากมากที่จะจินตนาการ
เส้นทางอนาคตของชีวิตคนเมืองหลักที่แตกต่างจากคนเมืองหลวงอย่างมีนัยส าคัญ หากปัจจัยเชิงโครงสร้างของ
เมืองมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรุงเทพมหานคร อนาคตทางเลือกที่อาจท าให้เมืองหลักแตกต่าง
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จากเมืองหลวงได้จ าเป็นต้องเป็นปัจจัยเชิงนโยบายที่ท าให้เมืองหลักมีทิศทางการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่แตกต่างจากเมืองหลวงอย่างมีนัยส าคัญ  

ด้วยเหตุดังกล่าว การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นจึงถือเป็นปัจจัยเชิงนโยบายส าคัญที่อาจจะท าให้อนาคต
ของเมืองหลักแตกต่างจากเมืองหลวงได้ เนื่องจากการกระจายอ านาจอาจมีผลต่อรูปแบบและขนาดการลงทุน
และการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ นับตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ไฟฟ้า
และประปา ไปจนถึงโรงพยาบาล โรงเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เนื่องจากการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานเหล่านี้ที่ผ่านมามักด าเนินการโดยหน่วยงานรัฐจากส่วนกลาง นโยบายการกระจายอ านาจจึงมีนัยส าคัญ
ต่ออนาคตการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านนี้เป็นพิเศษ     

ประเภทของโครงสร้างพ้ืนฐานและมิติการใช้ชีวิตของคนเมืองที่มีโอกาสจะเปลี่ยนไปอย่างมากจากการ
กระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นคือด้านการเดินทางโดยเฉพาะในด้านขนส่งมวลชน ข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง
มหานครกรุงเทพกับเมืองหลักและเมืองขนาดรองลงมาคือการลงทุนในระบบขนส่งมวลชน ที่ผ่านมาสัดส่วน
ของการลงทุนด้านขนส่งมวลชนของประเทศไทยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้ว่าเมือง
หลักอาจมีแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอยู ่บ้าง แต่การลงทุนของภาครัฐในด้านนี ้ถือว่าน้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรุงเทพฯ และการลงทุนในด้านอ่ืน  

การกระจายอ านาจคาดว่าจะเพิ่มอ านาจในการตัดสินใจในการลงทุนในระบบขนส่งมวลชนในเมือง
หลักให้มากขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
เงื่อนไขหลายประการอาจเป็นอุปสรรคที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนในระบบขนส่งมวลชน ต้นทุนในการลงทุนในระบบ
ขนส่งมวลชนอาจสูงมากเกินกว่าความสามารถด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะถ้าเป็น
ระบบขนส่งมวลชนแบบราง นอกจากนี้ ท้องถิ่นอาจไม่มีขีดความสามารถในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่และ
บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนเองได้ ในกรณีนี้ ทางออกคือการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในรูปแบบ PPP 
(public-private partnerships) กระนั ้นก็ตาม เมืองหลักในภูมิภาคของประเทศไทยมีความหนาแน่น
ประชากรที่ค่อนข้างต ่า การลงทุนในระบบขนส่งมวลชนแบบรางอาจคืนทุนได้ยาก ไม่เพียงในด้านการเงิน 
แม้กระท่ังในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็อาจไม่คุ้มค่า  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการพ้ืนฐานด้านดิจิทัลในปัจจุบันด าเนินการโดยภาคเอกชนเป็นหลัก การ
กระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นอาจไม่มีผลโดยตรงในด้านความครอบคลุมเชิงพื้นที่ของการบริการดิจิทัล จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประกอบกับการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งอื่นๆ ปัญหาส าคัญของ
บริการพื้นฐานด้านดิจิทัลของคนเมืองคือความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงดิจิทัล โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่จะกลายเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการท างานและด ารงชีวิตในหลายด้าน นโยบายการลงทุนด้านดิจิทัลของท้องถิ่น
จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการกระจายอ านาจ การลงทุนของท้องถิ่ นในการเข้าถึงดิจิทัลมีหลายรูปแบบ
ด้วยกัน เช่น การให้เงินอุดหนุนเพื่อการติดตั้งและให้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับประชาชนทั่วไป การพัฒนา
ระบบห้องสมุดสาธารณะที่มีบริการด้านดิจิทัลที่ทั่วถึง เป็นต้น 
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แม้ว่าการกระจายอ านาจอาจเกิดขึ้นได้จริง แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านการคลังและด้านการเมือง ผู้น า
ท้องถิ่นอาจเลือกที ่จะไม่ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานสีเขียวและเครือข่ายดิจิทัลเพิ่มเติม แต่ลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมเหมือนกับที่ผ่านมา ในทางกลับกัน หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางอาจเป็นผู้วางแผน 
ด าเนินการและร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ฉลาดและยั่งยืนในเมืองหลักก็เป็นได้ ดังนั้น การ
กระจายอ านาจจึงอาจไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอส าหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของเมืองไปสู่รูปแบบที่
ยั่งยืนมากกว่าเสมอไป แต่อย่างน้อยก็เป็นเงื่อนไขจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ของการก าหนดอนาคตของเมืองหลักใน
ภูมิภาคที่แตกต่างจากกรุงเทพมหานคร 

อนึ่ง ในช่วงการเลือกตั้งผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เกิดกระแสการรณรงค์เรียกร้องให้มีการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด แม้ข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ แต่ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวส าคญัที่
อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและนโยบายในการกระจายอ านาจออกจากหน่วยงานรัฐบาลส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตของความเป็นเมือง พฤติกรรมการใช้ชีวิตเมือง
และจากการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ข้อเสนอเฉพาะเจาะจงที่ได้จากงานวิจัยชุดนี้คือ การบริหารจัดการเมือง
ในเมืองหลักในภูมิภาคควรเป็นแบบภาคมหานครที่มีกลไกในการวางแผน พัฒนาและบริหารจัดการด้านบริการ
พ้ืนฐานของเมืองทีก่ว้างกว่าขอบเขตการปกครองระดับเทศบาลแต่แคบกว่าระดับจังหวัด 

 ดังนั้นในระยะสั้นและระยะกลางจึงควรมีการศึกษาและผลักดันทางการเมืองให้เกิดกลไกการบริหาร
จัดการแบบ “เชียงใหม่มหานคร” “ขอนแก่นมหานคร” หรือ “สงขลา/หาดใหญ่มหานคร” โดยอาจจัดตั้ง
องค์กรในลักษณะคล้ายกับกรุงเทพมหานครและมีพันธกิจในการบริหารจัดการเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่เมือง
ทั้งหมดที่กว้างกว่าเขตเทศบาลเมืองแต่ละแห่ง แต่ไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัดแบบในกรณีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออาจจัดตั้งสภามหานครที่มีตัวแทนมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่เมืองเดียวกัน
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ภาคผนวก ก 
 แบบส ารวจคนเมือง 4.0                                                                                               

สารบัญข้อค าถาม 
▪ CODE BOOK 
▪ ส าหรับผู้เก็บข้อมลู 
▪ ส่วนท่ี 1 ค าถามระดบัครัวเรือน 

- ข้อมูลที่อยู่อาศัย  
▪ ส่วนท่ี 2 ค าถามระดบัสมาชิกในครัวเรือน  

- ข้อมูลประชากร 
- ระดับการศึกษา 
- การท างาน 
- การใช้อุปกรณ์เทคโนโลย ี
- สวัสดิการและความช่วยเหลือ 
- การเดินทางในชีวิตประจ าวัน 
- การเงิน 

▪ ส่วนท่ี 3 ค าถามพฤติกรรมสมาชิกครัวเรือน 
- การเดินทาง  
- การซื้อของและอาหาร และการเดนิทาง  
- การใช้พื้นที่ท่ีสาม และการเดินทาง  
- การใช้สาธารณูปการเมือง และการเดินทาง  

▪ (ส่วนท่ี 3a) ค าถามพฤติกรรมผู้สูงอายุ (ถ้าในครัวเรือนมีคนอายมุากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี) 
- พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
- พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง และการเดินทาง  

▪ (ส่วนท่ี 3b) ค าถามพฤติกรรมเด็ก (ถ้าในครัวเรือนมีคนอายตุ ่ากว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 
- พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
- พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง และการเดินทาง  

▪ ส่วนท่ี 4 ค าถามระดบับุคคล 
- การย้ายถิ่นฐานและที่อยู่อาศัย  
- การเลือกถิ่นฐานและแรงจูงใจ  
- ข้อมูลด้านความเป็นชุมชน  
- พฤติกรรมการอยู่อาศัย  
- การท างานท่ีสร้างรายได้  
- พฤติกรรมการซื้อของ  
- พฤติกรรมการเดินทาง  
- รายได้และรายจ่าย  
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CODE BOOK 

Code Answer code 

A 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ภรรยา สามี 3. ลูกสาว ลูกชาย 4. ลูกเขย ลูกสะใภ้ 5. บิดา มารดา 6. พ่อแม่ ของสามี
หรือภรรยา 7. น้องชาย น้องสาว พี่ชาย พ่ีสาว 8. หลาน 9. ลูกพ่ีลูกน้อง 10. ญาติ 11. พี่เขย พี่สะใภ้ น้องเขย 
น้องสะใภ้ 12. บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ 

B 1. ชาย 2. หญิง 3. อื่นๆ 

C 1. ประถมศึกษาตอนต้น 2. ประถมศึกษาตอนปลาย  3. มัธยมศึกษาตอนต้น 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย  5. ปวช. 
6. ปวส. 7. ป.ตรี  8. ตั้งแต่ป.โทขึน้ไป 9.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 10. ไม่ได้เรยีนอยู่  11. ไม่แน่ใจ 12. ไม่ทราบ 13. 
ไม่ตอบ 

D 1.สม ่าเสมอ (มีรายได้ 4-7 วันต่อสัปดาห์/มีเงินเดือนประจ า) 2. ไมส่ม ่าเสมอ (มีรายได้น้อยกว่า 4 วันตอ่สัปดาห์) 
3. ไม่มีรายได้ 4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไม่ตอบ 

E 1. มี สมาร์ทโฟน 2. มี แทบเล็ต 3. มี สมาร์ทโฟนและแทบเลต็ 4. ไม่มี 5. ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไมต่อบ 

F 1. มีความสัมพันธ์มาก (ขาดไมไ่ด้) 2. ไม่ความสมัพันธ์ปานกลาง (จ าเป็นต้องใช้ แต่ไม่เสมอไป) 3. มีความสัมพันธ์
น้อย (ไม่ใช้ก็ได้) 4. ไม่แน่ใจ 5. ไมท่ราบ 6. ไม่ตอบ 

G 1.บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 2. เบี้ยผู้สงูอายุ 3 เบี้ยคนพิการ 4. ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา 5. เงินสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผูไ้ร้ทีพ่ึ่ง 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไมต่อบ  

H 1.รถยนต์ส่วนตัว 2. รถจักรยานยนต์ส่วนตัว 3. รถสองแถวประจ าทาง 4. รถโดยสายประจ าทาง 5. รถสวัสดิการ 
6. เดิน 7. จักรยาน  

I 1.มี  2. มี มากกว่า 1 บัญชี  3. ไม่มี  4. ไม่แน่ใจ  5. ไม่ทราบ  6. ไม่ตอบ 

J 1.  มี ใช้งานเป็นประจ า (มากกว่าสัปดาหล์ะ 3 ครั้ง) 2. มี ใช้งานปานกลาง (น้อยกว่าสัปดาหล์ะ 3 ครัง้) 3. มี ใช้
งานน้อย (น้อยกว่าเดือนละ 1 ครัง้) 4. มี ไม่เคยใช้งาน 5. ไม่มี 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไมต่อบ 

K 1.มีบัตรเครดติและเดบติ 2. มี เฉพาะบัตรเครดติ 3. มี เฉพาะบตัรเดบิต 4. ไม่มี 5.ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไม่ตอบ 

L **ความถี1่** 

M **ความถี2่** 

N 5.พอใจมาก 4.ค่อนข้างพอใจ 3.ปานกลาง 2.ไม่ค่อยพอใจ  1.ไม่พอใจเลย 

O 5.มากที่สุด 4.ค่อนข้างมาก 3.ปานกลาง 2.น้อย  1.น้อยมาก 



 

349 

ส าหรับผู้เก็บข้อมูล 

ตอบโดยการสังเกตของผู้เก็บข้อมูล 

1. เลขแบบสอบถาม ___ ___ ___ ___ ___ 

2. ผู้เก็บข้อมูล 
 

3. วัน/เวลาเก็บขอ้มูล วันที่………. เวลาเร่ิมต้น………. เวลาสิ้นสดุ……….  

4. เมือง ⚪ เชียงใหม่   ⚪ ขอนแก่น   ⚪ หาดใหญ่-สงขลา 

5. ต าแหน่งพื้นที ่ อ าเภอ………. ต าบล………. หมู่บ้าน/หมูท่ี่………. 

6. ต าแหน่งพื้นที ่ Lat………. Lon………. (ระบุต าแหน่งละติจูด ลองติจูดจากแผนที่) 

7. ประเภทพื้นที ่ ⚪ ไม่ตั้งอยู่ในโครงการ/ชุมชน ⚪ ในพื้นที่สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ 

⚪ ในโครงการจัดสรรที่ดินเอกชนมีรั้ว ⚪ ในโครงการจัดสรรที่ดินเอกชนไม่มีรั้ว  

⚪ ในโครงการบ้านมั่นคง     ⚪ ในโครงการเคหะชุมชน  

⚪ ในโครงการบ้านเอื้ออาทร ⚪ ในชุมชนแออัด/สลัม    

⚪ ในชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟหรือเขตทางสาธารณะ  

⚪ อื่น ๆ ระบุ………. 

8. ประเภทที่อยูอ่าศัย ⚪ บ้านเด่ียว ⚪ ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด  

⚪ ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว   ⚪ ห้องพักในอาคารพาณิชยห์รือตึกแถว    

⚪ คอนโดมิเนียม/อพาร์ตเมนท์  ⚪ แฟลต  

⚪ เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์    ⚪ หอพัก  

⚪ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง  

⚪ อื่นๆ ระบุ……… 

9. คุณภาพที่อยูอ่าศัย ⚪ แย่ ⚪ ปานกลาง ⚪ ดี  

10.  ความแออัดของที่อยู่อาศัย ⚪ แออัด ⚪ ไม่แออัด 

ถามหลังจากการตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้ว 

11.  ยินยอมให้ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์
เชิงลึกต่อไป 

⚪ ไม่ยินยอม ⚪ ยินยอม ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทร: ……...……...……...  
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ส่วนที่ 1 ค าถามระดับครัวเรือน 

1. ข้อมูลที่อยู่อาศัย 

1.1. ประเภทโครงสร้างหลัก (หากเป็นอยา่งละคร่ึงให้เช็คสองข้อ)  ❏ ไม้   ❏ เหล็ก   ❏ คอนกรีตเสรมิเหล็ก  

❏ วัสดุไม่ถาวร/วัสดุใช้แล้ว   ❏ อื่น ๆ โปรดระบุ.................... 

1.2. อายุอาคาร ......ปี 

1.3. ขนาดที่อยูอ่าศัยต่อครัวเรือนโดยประมาณ ......ตารางเมตร 

1.4. ลักษณะการแบ่งห้องของที่อยูอ่าศัย ⚪เป็นห้องเดียวแบบสตูดิโอ ⚪ไม่เป็นห้องเดียวแบบสตูดิโอ 

1.5. โปรดเลือกห้องหรือพื้นที่ที่มีทั้งหมดในทีอ่ยู่อาศัย 
(หากเป็นอาคารชุดให้เลือกเฉพาะที่มีในห้องชุด) 

❏ หอ้งนอน จ านวน………ห้อง 

❏ พื้นที่นั่งเล่น ในอาคาร  

❏ พื้นที่นั่งเล่น นอกอาคาร 

❏ หอ้งน ้า จ านวน………ห้อง 

❏ หอ้งเก็บของ จ านวน………ห้อง 

❏ หอ้งครัว  

❏ พื้นที่ครัว แบบไม่กั้นห้อง อยู่ในอาคารรวมอยูก่ับห้องอื่น 

❏ พื้นที่ครัว แบบไม่กั้นห้อง อยู่นอกอาคาร (เช่นระเบียง ลานหลังบา้น) 

❏ ระเบียง จ านวน………แห่ง 

❏ พื้นทีจ่อดรถ 

❏ สวนหรือสนามหญา้นอกบ้าน 

❏ อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................................  

1.6. ประเภทของพื้นที่ส่วนกลางในโครงการ 
(กรณีที่เป็นอาคารชุดหรือหมู่บา้นจัดสรร) 

 ⚪ ไม่มี 

 ⚪ มี (โปรดเลือกประเภทพื้นที่ที่ทั้หงมดจากมีด้านล่าง) 
พื้นที่นอกอาคาร 

❏ ลานโล่ง ❏ สนามหญ้า   ❏ ที่จอดรถ   ❏ สวน  

❏ แปลงผัก   

❏ สนามเด็กเล่น   ❏ สนามกีฬา   ❏ สระวา่ยน า้   

❏ พื้นที่นั่งเล่น / ศาลานั่งเล่น  

❏ อื่น ๆ โปรดระบุ........................... 
 
พื้นที่ในอาคาร 

❏ ฟิตเนส   ❏ ครัวกลาง   ❏ ห้องหรือพื้นที่กินอาหาร  

❏ หอ้งซักรีด ❏ หอ้งหรือพื้นที่ท างาน/ห้องสมุด    

❏ หอ้งหรือพื้นที่นั่งเล่น   

❏ หอ้งหรือพื้นที่เด็กเล่น (มีการติดตั้งเครื่องเล่นและของเล่น) 

❏ หอ้งหรือพื้นที่ดูภาพยนต ์❏ ห้องหรือพื้นที่เล่นเกมส์  
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❏ อื่น ๆ โปรดระบุ........................... 

1.7. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของพื้นที่ส่วนกลาง 
ในภาพรวม (กรณีที่เป็นอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร) 

ระดับความพึงพอใจ (CODE N) ………………...…………..…………..… 
ความเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………………..……… 

1.8. ลักษณะการครอบครองที่อยูอ่าศัยในปัจจุบัน 
(อ้างอิงส ารวจการยา้ยถิ่น) 

⚪ (1) เป็นเจ้าของไม่มีการผ่อนช าระ 

⚪ (2) เป็นเจ้าของอยู่ระหวา่งการผ่อนช าระ  

⚪ (3) เช่าซ้ือ   

⚪ (4) เช่าตรง มีเซ้ง      

⚪ (5) เช่าตรง ไม่มีเซ้ง       

⚪ (6) เช่าช่วง มีเซ้ง   

⚪ (7) เช่าช่วง ไม่มีเซ้ง  

⚪ (8) ไม่เสียค่าเช่าเพราะ รวมในค่าจ้าง 

⚪ (9) ไม่เสียค่าเช่าเพราะ ให้อยู่เปลา่ 

⚪ (10) บุกรุก 

⚪ (11) อื่น ๆ (ระบุ).....……..……… 

1.9. หากขอ้ 1.7 ตอบ 1-2 ... 
1.9.1. คุณมีแผนจะส่งมอบที่อยู่อาศัยนี้ต่อให้ใคร 

ในอนาคต 

 

⚪ ลูกหลาน   ⚪ ญาติ   ⚪ บคุคลอื่น ๆ โปรดระบุ ………….....………   

⚪ ไม่มีผู้ที่คิดว่าจะส่งมอบให้  

⚪ ประกาศขาย 

1.10. หากขอ้ 1.7 ตอบ 3-7 ... 
1.10.1. ระยะสัญญาเช่ารวมนานเท่าใด 
1.10.2. ระยะสัญญาคงเหลืออกีนานเท่าใด 

 
........ปี........เดือน.......สัปดาห์ 
........ปี........เดือน.......สัปดาห์ 

1.11. หากขอ้ 1.7 ตอบ 3-10... 
1.11.1. ท่านมีที่อยู่อาศัยอื่นที่ตวัท่านเป็นเจ้าของ หรือไม่ 
1.11.2. ในอนาคตคุณมีความต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศั

ยหรือไม่ หากต้องการคุณต้องการที่ 
อยู่อาศัยประเภทใด 

1.11.3. คุณมีแผนจะเช่าที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคตอีกเป็น
ระยะเวลานานเท่าไร 
(อาจเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยใน 
ปัจจุบันก็ได้) 

1.11.4. คุณมีความเห็นอย่างไรต่อการเช่าที่อยู่ 
อาศัยตลอดชีวิต 

1.11.5. หากการเช่าที่อยู่อาศัยตลอดชีวิตมีค่าใช ้
จ่ายรวมต า่กว่าการซ้ือบ้าน 
คุณจะเลือกการอยู่อาศัยโดยการเช่าที่อยู่ 
อาศัยตลอดชีวิตหรือไม่ 
 

 

1.11.1 ⚪ มีเป็นเจ้าของเอง  ⚪ มีเป็นของบิดามารดา ⚪ ไม่ม ี

1.11.2 ⚪ ต้องการ ระบุประเภท………….....………   

⚪ ไม่ต้องการ ⚪ ไม่แน่ใจ 
 

1.11.3 ⚪ ไม่เกิน 2 ปี    ⚪ 2-5 ปี   ⚪ มากกวา่ 5 ป ี   

⚪ ตลอดไป 
 
 

1.11.4 ⚪ สนใจ ⚪ ไม่สนใจ  
เพราะ …………………………………………….……………….…………… 

1.11.5 ⚪เลือก ⚪ ไม่เลือก 
เพราะ …………………………………………….……………….…………… 
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1.12. ในครัวเรือนของคุณมีอินเทอร์เน็ตหรือไม่ 
(ไม่รวมการใช้งานผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ) 
 

⚪ มี   ⚪ ไม่มี  

1.13. ในครัวเรือนของคุณมีอุปกรณ์ IoT 
หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่สั่งการผ่าน 
โทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ (เช่น หุ่นยนตด์ูดฝุ่น 
ระบบออโต้ล็อค เครื่องปรับอากาศที่สั่งการได้ 
จากโทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด ฯลฯ) 
หากมีโปรดระบุอุปกรณ์ IoT ทั้งหมดที่มใีน ครัวเรือน 

⚪ ไม่มี 

⚪ มี ได้แก่ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………..... 
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ส่วนที่ 2 ค าถามระดับสมาชิกในครัวเรือน 
*หากมีหลายคนที่พร้อมตอบแบบสอบถาม ให้ส ารวจจากหวัหน้าครัวเรือนหรอืผู้ที่มีงานท าในครัวเรือนนั้น ๆ เป็นหลัก 
Code A: 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ภรรยา สาม ี3. ลูกสาว ลูกชาย 4. ลูกเขย ลูกสะใภ ้5. บิดา มารดา 6. พ่อแม ่ของสามีหรือภรรยา 7. น้องชาย น้องสาว พี่ชาย พี่สาว 8. หลาน 9. ลูกพี่ลูกน้อง  10. ญาติ 11. พี่เขย พี่สะใภ ้
น้องเขย น้องสะใภ้ 12. บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ 
Code B: 1. ชาย 2. หญิง 3. อื่นๆ 
Code C: 1. ประถมศึกษาตอนต้น 2. ประถมศึกษาตอนปลาย  3. มธัยมศึกษาตอนต้น 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย  5. ปวช. 6. ปวส. 7. ป.ตรี  8. ตั้งแต่ป.โทขึ้นไป 9.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 10.  ไม่ได้เรียนอยู่  11. ไม่แน่ใจ 
12. ไม่ทราบ 13. ไม่ตอบ 
Code D: 1. สม ่าเสมอ (มีรายได้ 4-7 วนัต่อสัปดาห์/มีเงินเดือนประจ า) 2. ไม่สม ่าเสมอ (มีรายได้น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์) 3. ไม่มีรายได้ 4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไม่ตอบ 

 ข้อมูลประชากร ระดับการศึกษา การท างาน 

ล าดับ ความสัมพันธก์ับ
ผู้ตอบแบบสอบ

ถาม 

อาย ุ 
(ปี) 

เพศ สัญชาติ ระดับการศึกษา
สูงสุด 

ขณะนี้ก าลังเรีย
นอยู่ระดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเ
ดือน 

ความสม ่าเสมอ
ของรายได้ 

งาน  
(1) 

งาน 
(2) 

งาน 
(3) 

Code Code A อธิบาย Code B ……… Code C Code C ………บ./เดือน Code D  ……… ……… ……… 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6            

7            

...            
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Code E: 1. มี สมาร์ทโฟน 2. ม ีแทบเล็ต 3. มี สมาร์ทโฟนและแทบเล็ต 4. ไมม่ี 5. ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไม่ตอบ 
Code F: 1. มาก (จ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลาจึงจะท างานได้) 2. ปานกลาง (ตอ้งมีอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นครั้งคราวจึงจะท างานได้) 3. น้อย (ไม่จ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต แต่หากมีจะเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน) 4. 
ไม่มีเลย (การท างานไม่ขึ้นกับอินเทอร์เน็ตเลย) 5. ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไม่ตอบ  
Code G: 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. เบี้ยผู้สูงอาย ุ3 เบี้ยคนพกิาร 4. ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา 5. เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไม่ตอบ  
Code H: 1. รถยนต์ส่วนตวั 2. รถจกัรยานยนต์สว่นตัว 3. รถสองแถวประจ าทาง 4. รถโดยสายประจ าทาง 5. รถสวัสดิการ 6. เดิน 7. จกัรยาน  
Code I: 1. มี 2. มี มากกว่า 1 บัญชี 3. ไม่มี  4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไม่ตอบ 
Code J: 1.  มี ใช้งานเป็นประจ า (มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง) 2. มี ใช้งานปานกลาง (น้อยกวา่สัปดาห์ละ 3 ครั้ง) 3. ม ีใช้งานน้อย (นอ้ยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง) 4. มี ไม่เคยใช้งาน 5. ไม่มี 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไม่ตอบ 
Code K: 1. มีบัตรเครดิตและเดบิต 2. มี เฉพาะบัตรเครดิต 3. มี เฉพาะบัตรเดบิต 4. ไม่มี 5ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไมต่อบ 

 
การใช้อุปกรณเ์ทคโนโลยี สวัสดิการและความช่วยเหลือ การเดินทางในชีวิตประจ าวัน การเงิน 

ล าดับ การถือครอง
สมาร์ทโฟน/

แทบเล็ต 

การท างานสัมพันธ์กับ
การมีสมาร์ทโฟน/

อินเทอร์เน็ต 

สวัสดิการและ
ความ

ช่วยเหลือ 
(1) 

สวัสดิการและ
ความ

ช่วยเหลือ 
(2) 

สวัสดิการและ
ความ

ช่วยเหลือ 
(3) 

สถานที่
ท างาน/
โรงเรียน 

การเดินทาง
ไปท างาน/

เรียน 

ระยะเวลาในการ
เดินทางไป

ท างาน/เรียน 
 (นาที/เที่ยว) 

ค่าเดินทางไป
ท างาน/ไป

เรียน 
(ต่อเที่ยว) 

บัญชี
ธนาคาร 

การใช้งาน
ธนาคาร
ออนไลน์ 

การมีบัตร
เครดิต/บัตร

เดบิต 

Code Code E Code F Code G Code G Code G ……… Code H ………นาที/เที่ยว ……บ./เท่ียว Code I Code J Code K 

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6             

…..             
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ส่วนที่ 3 ค าถามพฤติกรรมสมาชิกครัวเรือน 

1. พฤติกรรมการเดินทาง 

พฤติกรรมการเดินทางด้วยรถสว่นตัว 

1.1. ครัวเรือนของท่านมียานพาหนะในครอบครองหรือไม่ อะไรบ้าง ⚪ ไม่มี  

❏ รถยนต ์จ านวน……………………คัน 

❏ รถจกัรยานยนต์ จ านวน ………………...คัน 

❏ อื่นๆ ……………………………………….... 

1.2. สมาชิกในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์หรือไม่ จ านวนกี่คน ⚪ ไม่มี  

❏ มีผู้มีใบขับขี่รถยนต์ จ านวน……………………คน 

❏ มีผู้มีใบขับขี่รถจักรยานยนต ์จ านวน ………………...คน 

ในแต่ละสัปดาห์ สมาชิกในครัวเรือนของท่านมักใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้อค าถาม 
 
 
 
ประเภทรถ 

1.3. บ่อยแค่ไหน 
(1) ทุกวัน (2) 5-6 วันต่อสัปดาห ์ 
(3) 3-4 วันต่อสัปดาห์ (4) 1-2 วันตอ่สปัดาห ์
(5)  นาน ๆ ครั้ง ใช้เมื่อจ าเป็น 

1.4. ไปเพื่อ… 
(1) ไปท างาน (2) ไปโรงเรียน (3) ไปโรงพยาบาล (4) 
ไปซื้อของ (5) ไปเที่ยวพกัผ่อน 
(6) ไปเยี่ยมญาติ (7) อื่น ๆ ระบุ... 

รถยนต ์   

รถจักรยานยนต ์   

อ่ืน ๆ ระบุ...   
 

พฤติกรรมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

1.5. สมาชิกในครัวเรือนของท่าน 
รวมถึงตัวท่านเองใช้บริการรถสองแถว  

⚪ เคยใช้บริการ ⚪ ไม่เคยใช้บริการ 

1.6. ในกรณีที่เคยใช้บริการ ใช้เพื่อไปไหนบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

กิจกรรม เป็นประจ าเกือบทกุวัน 
ในแต่ละสัปดาห์  

เป็นบางครั้ง 1-3 
วันในแต่ละสัปดาห ์

นานๆ ครั้ง ใช้เป็นบางโอกาส 

ไปท างาน / โรงเรียน     

ไปซื้อของ/ตลาด    

ไปออกก าลังกาย/พักผ่อน       

ไปโรงพยาบาล    

ไปเยี่ยมเพื่อน/ญาต ิ    

ไปท าธุระ    

อื่น ๆ ........................................    
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1.7. สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวทา่นเอง 
ใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถ  

⚪ เคยใช้บริการ ⚪ ไม่เคยใช้บริการ 
 

1.8. ในกรณีที่เคยใช้บริการ ใช้เพื่อท าอะไรบา้ง  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

กิจกรรม เป็นประจ าเกือบทกุวัน 
ในแต่ละสัปดาห์  

เป็นบางครั้ง 1-3 
วันในแต่ละสัปดาห ์

นานๆ ครั้ง 
ใช้เป็นบางโอกาส 

ใช้บริการเรียกรถเพื่อเดินทาง    

ใช้บริการเรียกรถเพื่อสั่งอาหาร    

ใช้บริการเรียกรถเพื่อส่งของ    

อื่น ๆ…………………………………    
 

1.9. มีรถสองแถวที่ใช้บริการเป็นประจ าหรือไม่ 
(สามารถโทรให้มารับได้) 

⚪ มี ⚪ ไม่มี 

1.10. สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวทา่นเองใช้บริการซิตี้บัส ⚪ เคยใช้บริการ ⚪ ไม่เคยใช้บริการ 

1.11. ในกรณีที่เคยใช้บริการ ใช้เพื่อไปไหนบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

กิจกรรม เป็นประจ าเกือบทกุวัน 
ในแต่ละสัปดาห์  

เป็นบางครั้ง 1-3 
วันในแต่ละสัปดาห ์

นานๆ ครั้ง 
ใช้เป็นบางโอกาส 

❏ เดินทางทั่วไปในเมือง    

❏ เดินทางไปสนามบิน    

❏ อื่น ๆ…………………………………    
 

 

2. พฤติกรรมการซ้ือของและการบริโภค 

การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป 

2.1. สมาชิกในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทางไปซื้อของ 
สดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป 

………………………………………………… 

2.2. ครัวเรือนของท่านซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปจากแหล่งต่อไปนี้ ดว้ยความถี่อย่างไร 

สถานที่ ต าแหน่ง ความถี่ (Code…) 

ตลาดสด   

ตลาดนัด   

ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน   

รถเร่/รถพุ่มพวง   

ร้านสะดวกซ้ือ   

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส)   



 

357 

ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท้อปส์ โลตัสตลาด)   

ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (แม็คโคร)   

ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน)   

อื่น ๆ…………………………………   
 

การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ของใช้ในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก สบู่ น ้ายาล้างห้องน ้า ฯลฯ) 

2.3. สมาชิกในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตปร
ะจ าวัน 

………………………………………………… 

2.4. ครัวเรือนของท่านซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันจากแหล่งต่อไปนี้ ด้วยความถีอ่ยา่งไร 

สถานที่ ต าแหน่ง ความถี่ (Code…) 

ตลาดสด   

ตลาดนัด   

ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน   

รถเร่/รถพุ่มพวง   

ร้านสะดวกซ้ือ   

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส)   

ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท้อปส์ โลตัสตลาด)   

ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (แม็คโคร)   

ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน)   

อื่น ๆ…………………………………   
 

การกินอาหารนอกบ้าน 

2.5. ครัวเรือนของท่านเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านที่สถานที่ต่อไปนี้ ดว้ยความถี่อย่างไร (หากอยู่คนเดียวให้หมายถึงตัวทา่น 
หากอยู่ร่วมกันมากกวา่ 1 คน ใหห้มายถึงกรณีที่เดินทางไปด้วยกันมากกว่า 1 คน) 

สถานที่ ความถี่ (Code…) 

ตลาดสด  

ตลาดนัด  

ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

ร้านอาหารอื่น ๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้า  

ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

อื่น ๆ…………………………………  
 

2.6. การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้นของครัวเรือนของท่าน มักเกิดขึ้นในมื้อใด ด้วยความถีอ่ย่างไร 

มื้ัอ ความถี่ต่อสัปดาห ์(Code …) 

เช้า  
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กลางวัน  

เย็น  

อื่น ๆ…………………………………  
 

การสั่งอาหารด้วยบริการสง่อาหาร 

2.7. ครัวเรือนของท่านใช้บริการส่งอาหาร (Grab/Food 
Panda/Line Man/Gojek ฯลฯ) ดว้ยความถี่อย่างไร 

……………………...ครั้ง/สัปดาห์ 

2.8. ในกรณีที่เคยมีการใช้งาน 
สมาชิกคนใดในครัวเรือนของท่านเป็นผู้สั่งอาหาร 

……………………… 

การซื้อของออนไลน์ 

2.9. ครัวเรือนของท่าน ซ้ือของทาง TV Shopping หรือไม่ 
ถ้าซ้ือสมาชิกคนใดเป็นผู้ซ้ือ 

⚪ ไม่ซ้ือ 

⚪ ซ้ือ โดย ……………………...เป็นผู้ซื้อ  

2.10. ครัวเรือนของท่าน ซ้ือของออนไลน์ หรอืไม่ 
ถ้าซ้ือสมาชิกคนใดเป็นผู้ซ้ือ 

⚪ ไม่ซ้ือ 

⚪ ซ้ือ โดย ……………………...เป็นผู้ซื้อ  

2.11. ส าหรับครัวเรือนที่มีการซ้ือของออนไลน์ 
โดยเฉลี่ยมีสินค้ามาส่งที่บา้นประมาณกีค่รั้งต่อสัปดาห์ 

……………………...ครั้ง/สัปดาห์ 

2.12. สินค้าที่ครัวเรือนของท่านมักซ้ือออนไลน์คืออะไร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

❏ อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม 

❏ ของสดของแห้ง/วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหาร 

❏ ของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ) 

❏ เส้ือผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 

❏ เครื่องประดับ 

❏ เครื่องส าอาง 

❏ เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการท างาน 

❏ เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT 

❏ อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก 

❏ เฟอร์นิเจอร ์

❏ อื่น ๆ ………………………… 

ความเปลีย่นแปลงที่เกิดจากโควิด19 

2.13. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือของครัวเรือนของท่าน เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
(โปรดระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรอื เหมือนเดิม (x)) 

พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค ความถี่ 

การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป  

การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวนั  
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การท าอาหารกินเองในบ้าน   

การเดินไปไปซ้ืออาหารมากินที่บ้าน  

การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น   

การสั่งอาหารดว้ยบรกิารส่งอาหาร   

การซ้ือของออนไลน ์   

อื่น ๆ…………………………………   
 

 

3. พฤติกรรมการใช้งานสาธารณูปการ 

3.1. โปรดระบุรายละเอยีดการใช้บริการด้านการแพทย์ของท่านจากสถานที่ต่อไปนี้ (เฉพาะที่เคยใช้งาน) 

สถานที่ ชื่อสถานที ่
  

วิธีการ 
เดินทาง 
(CODE) 

ระยะ 
เวลา 
เดินทาง  
(นาที) 

จ านวน 
ครั้งที่เคย 
ใช้งานใน 
ช่วง 2 ปีที่ 
ผ่านมา 
(ครั้ง) 

สิ่งที่เข้ารับบ
ริการ / 
อาการ 
ที่เข้ารับ 
การรักษา 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวด 
ล้อมทางกายภาพของสถานที ่
ดังกล่าวในภาพรวม  
(เช่น ความหนาแน่นของพื้นที่ 
ความสะดวกของพื้นที่ใช้สอย 
การบ ารุงรักษาอาคาร 
คุณภาพแสงธรรมชาติ ความสะอาด 
คุณภาพอากาศ) 

สถานีอนามยั/ศูนย์ 
บริการสาธารณสุข/ 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 

     CODE N………………… 
ความเห็นเพิ่มเติม………………………….. 

โรงพยาบาลรัฐบาล 
/โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัย 

        CODE N………………… 
ความเห็นเพิ่มเติม………………………….. 

โรงพยาบาลเอกชน         CODE N………………… 
ความเห็นเพิ่มเติม…………………… 

คลินิกเอกชน         CODE N………………… 
ความเห็นเพิ่มเติม…………………… 

อื่นๆ (โปรดระบ ุเช่น 
ร้านขายยา 
หมอพื้นบ้าน) 

        CODE N………………… 
ความเห็นเพิ่มเติม…………………… 

 

3.2. โปรดระบุรายละเอยีดการใช้บริการด้านการศึกษา (เฉพาะที่เคยใช้งาน) ของท่านและสมาชิกในบา้นในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา 

ประเภทสถานที ่ ชื่อสถานที ่ วิธีการ 
เดินทาง 
(CODE) 

ระยะ 
เวลา 
เดินทาง  
(นาที) 

กิจกรรมอื่นที่ท านอ
กเหนือจาก 
รับบริการด้าน 
การศึกษา (เช่น 
ออกก าลังกาย 
พักผ่อน ฯลฯ) 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพของสถานที่ดังกล่าวในภาพ รวม 
(เช่น ความหนาแน่นของพื้นที่ 
ปริมาณพื้นที่สีเขียว การบ ารุงรักษา อาคาร 
คุณภาพแสงธรรมชาติ ความสะอาด 
คุณภาพอากาศ ) 

สถานรับเล้ียงเด็ก     CODE N………………… 
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ความเห็นเพิ่มเติม……………………… 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        CODE N………………… 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………… 

โรงเรียนอนุบาล        CODE N………………… 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………… 

โรงเรียนประถม         CODE N………………… 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………… 

โรงเรียนมัธยม 
ศึกษาตอนต้น 

       CODE N………………… 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………… 

โรงเรียนมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 

       CODE N………………… 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………… 

 

 

4. พฤติกรรมการใช้พื้นที่พกัผ่อนและนันทนาการ 

4.1. นอกจากบ้านและที่ท างานแล้ว สถานที่ใดต่อไปนี้ที่ท่านชอบไปเป็นประจ าในชวีติประจ าวัน   

สถานที่  
(เช่น.. 
ร้านกาแฟ 
ร้านเสริมสวย 
สวนสาธารณะ  
หน้าปากซอย 
พิพิธภัณฑ์  
ห้องสมุดชุมชน 
บ้านเพื่อน 
ห้างสรรพสินค้า 
ฯลฯ) 

กิจกรรมที่ท า 
(เช่น.. 
คุยกับเพื่อน 
เดินเล่น 
ออกก าลังกาย 
เล่นหมากรุก 
เข้าสังคม ฯลฯ) 

ชื่อและต าแหน่งของสถา
นที่ 

การเดินทาง ก่อนโควิด ช่วงโควิด 
+ มากขึ้น   
0เท่าดิม 
- น้อยลง 

วิธีเดิน 
ทางหลัก 
(CODE) 

ระยะ      
เวลาเดิน 
ทางจากที่อ
ยู่ อาศัย 
(นาที) 

ความถี่ 
ในการ 
ใช้งาน 
(ครั้ง/ 
สัปดาห์) 

ระยะ 
เวลาการใ
ช้งานต่อค
รั้ง  
(ชั่วโมง) 

1.              

2.              

3.              

4.         

5.        
 

4.2. ท่านใช้เวลาในพื้นที่เหล่านี้โดยรวมเฉลี่ยแล้วประมาณสัปดาห์ล
ะกี่ชั่วโมง 

……………….ชั่วโมง 
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(ส่วนที่ 3a) ค าถามพฤติกรรมผู้สูงอายุ (ถ้าในครัวเรือนมีคนอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี) 

5. พฤติกรรมการอยู่อาศัย 

5.1. หากมีสมาชกิที่เป็นผู้สูงอายุเกิน 65 ปี สมาชิกคนดังกล่าวมกัใช้เวลาพกัผ่อน / ท ากิจกรรมนันทนาการ / ท างานอดิเรกในพื้นที่ใดเมื่ออยู่ที่บ้าน 
(ไม่นับการนอนในตอนกลางคืน) 

ล าดับ ชื่อพื้นที ่ กิจกรรมที่ท า ระยะเวลาใช้งานต่อวัน  

1      ……….ชั่วโมง …………….นาท ี

2      ……….ชั่วโมง …………….นาท ี

3      ……….ชั่วโมง …………….นาท ี
 

5.2. คุณคิดว่าที่อยู่อาศัยของคุณมีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งา
นของสมาชิกผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใด 

………………CODE O 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………………………………………... 

5.3. ปัจจุบันผู้สูงอายุในบ้านของท่านมกีารใช้อุปกรณ์ 
ดิจิทัลด้านสุขภาพหรือไม่ (เช่น นาฬิกาวัดค่าการเต้นของหวัใจ 
ค่าความดัน)  

⚪ มี โปรดระบุชื่ออุปกรณ์…………………………………………. 

⚪ ไม่มี 

5.4. ปัจจุบันในบ้านของท่านมีการติดตั้งอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อดูแลเพื่อ
สูงอายุหรือไม่ (เช่น กล้องวงจรปิด อปุกรณ์ล็อคประตูอัตโนมัติ)  

⚪ มี โปรดระบุชื่ออุปกรณ์…………………………………………. 

⚪ ไม่มี 

6. พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมืองและการเดินทาง 

6.1. ในครัวเรือนของท่านมีผู้สูงอายุ (อายุมากกวา่ 65 ปี) 
ที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือไม ่

⚪ ไม่มี 

❏ คนในครัวเรือน/ญาติพาไปด้วยรถยนต์  

❏ คนในครัวเรือน/ญาติพาไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ 

❏ ขับรถยนต์ไปเอง ❏ ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเอง 

❏นั่งรถรับจ้าง/รถสองแถวไปเอง ❏ ใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถ 

❏ อื่น ๆ...................................................................... 

6.2. ในครัวเรือนของท่านมีผู้สูงอายุ (อายุมากกวา่ 65 ปี) 
ที่ยังขับรถเองอยู่หรือไม ่

⚪ ไม่มี 

❏ ขับรถยนต์เอง ❏ ขับรถมอเตอร์ไซค์เอง ❏ อื่นๆ…… 

6.3. หากมีสมาชกิที่เป็นผู้สูงอายุเกิน 65 ปี สมาชิกคนดังกล่าวมกัออกไปใช้ท ากิจกรรม /เข้าสังคม /พักผ่อนในพื้นที่ใดนอกบา้น เป็นประจ าบ้าง 

ล าดับ ชื่อพื้นที่ และ 
ต าแหน่ง ที่ตั้ง 

กิจกรรมที่ท า วิธีการ 
เดินทาง 

ระยะ 
เวลา 
เดินทาง 

ความถี่ในกา
รใช้งาน 
(ครั้ง/
สัปดาห์) 

ระยะเวลาใช้งานต่อคร้ัง 

1         ……….ชั่วโมง …………….นาท ี

2         ……….ชั่วโมง …………….นาท ี

3         ……….ชั่วโมง …………….นาท ี

4      ………..ชั่วโมง …………….นาท ี

5      ………..ชั่วโมง …………….นาท ี
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(ส่วนที่ 3b) ค าถามพฤติกรรมเด็ก (ถ้าในครัวเรือนมีคนอายตุ า่กว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 

7. พฤติกรรมการอยู่อาศัย 

7.1. หากมีสมาชกิที่เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีในบ้าน สมาชกิคนดังกล่าวมักเล่นในพืน้ที่ใดของบ้าน (กรณีมีพื้นที่ส่วนกลางให้ระบุไว้พร้อมชื่อ) 

ล าดับ ชื่อพื้นที ่ ลักษณะพื้นที ่ กิจกรรมที่ท า อุปกรณ์ที่ใช้ (เช่น  
แท็ปเล็ต จักรยาน 
ฯลฯ) 

ความถี่ใน 
การใช้งาน 
(ครั้ง/
สัปดาห์) 

ระยะเวลาใช ้
งานต่อคร้ัง 

1   ⚪ ในอาคาร ⚪ นอกอาคาร      …….นาท ี

2   ⚪ ในอาคาร ⚪ นอกอาคาร       …….นาท ี

3   ⚪ ในอาคาร ⚪ นอกอาคาร       …….นาท ี

4  ⚪ ในอาคาร ⚪ นอกอาคาร     …….นาท ี

5  ⚪ ในอาคาร ⚪ นอกอาคาร     …….นาท ี
 

7.2. ท่านคิดว่าที่อยู่อาศัยของท่านมีพื้นที่เล่นในอาคารที่
เพียงพอส าหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

……………….CODE O 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………………………………………... 

7.3. ท่านคิดว่าที่อยู่อาศัยของท่านมีพื้นที่เล่นนอกอาคารที ่
เพียงพอส าหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

……………….CODE O 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………………………………………... 

7.4. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพของพื้นที่ 
เล่นของเด็กในที่อยู่อาศัยปจัจุบันของท่าน 
(ทั้งในและนอกอาคาร) ในภาพรวม 

……………….CODE N 
ความเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………….. 

7.5. เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปีในบา้นของท่านกนิอาหารนอก 
บ้านสัปดาห์ละกี่มื้อโดยประมาณ 
(รวมอาหารที่ซ้ือส าเร็จรูปจากข้างนอกมาทานที่บ้าน 
ไม่นับรวมอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดหาให้) 

……………มื้อ  

 

8. พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง 

8.1. หากมีสมาชกิที่เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีในบ้าน สมาชกิคนดังกล่าวมักไปเล่นทีใ่ดนอกบ้านบา้ง (เช่น บ้านเพือ่น หา้งสรรพสินค้า 
สวนสาธารณะ ลานวัด ฯลฯ) 

ล าดับ ชื่อพื้นที่และต า 
แหน่งที่ตั้ง 

กิจกรรมที่ท า วิธีการ เดินทาง ระยะ เวลา 
เดินทาง 

ความถี่ใน 
การใช้งาน 
(ครั้ง/สัปดาห์) 

ระยะเวลาใช้งานต่อคร้ัง 

1         ………..ชั่วโมง …………….นาท ี

2         ………..ชั่วโมง …………….นาท ี

3         ………..ชั่วโมง …………….นาท ี

4      ………..ชั่วโมง …………….นาท ี

5      ………..ชั่วโมง …………….นาท ี
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8.2. ท่านคิดว่าในชุมชนละแวกบา้นมีพื้นที่เลน่ส าหรับเด็กที่เพียงพอ
มากเพียงใด 

……………….CODE O 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………………………………………... 

8.3. โปรดระบุพื้นที่ส าหรับเด็กที่ทา่นต้องการให้มีในละแวกบา้น 1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………. 

8.4.  ในครัวเรือนของท่านมีเด็ก (อายุน้อยกว่า 18 ปี) ไม่มีใบขับขี่ 
และขับรถหรือไม่ 

⚪ ไม่มี 

❏ ขับรถยนต ์

❏ ขับรถมอเตอร์ไซค์ 

❏ อื่นๆ………………………………………………………………. 

8.5. ในครัวเรือนของท่านมีเด็ก (อายุน้อยกวา่ 12 ขวบ) 
ที่มักเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เป็นประจ า (เป็นผู้โดยสาร) 
หรือไม ่

⚪ มี 

⚪ ไม่มี 
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ส่วนที่ 4 ค าถามระดับบุคคล 

1. การย้ายถิ่นฐานและที่พักอาศัย (อ้างอิงจากการส ารวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร) 

1.1. สถานที่บ้านเกิด (อยูอ่าศัยในวยัแรกเกิด) ประเทศ………… จังหวัด………… อ าเภอ………… ต าบล……… 

1.2. ที่อยู่อาศัยตามทะเบยีนบ้าน ⚪ เหมือนบ้านเกิด 

⚪ ประเทศ……… จังหวัด……… อ าเภอ……… ต าบล………  

⚪ ไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

1.3. ถิ่นฐานหลักในปัจจบุัน (อยู่มาแล้วหรือวางแผนที่จะอยู่เกิน 1 
ปี) 

⚪ เหมือนบ้านเกิด ⚪ ตามทะเบยีนบ้าน 

⚪ ประเทศ……… จังหวัด……… อ าเภอ……… ต าบล………  

⚪ ไม่มีถิ่นฐานหลัก 

1.4. ถิ่นฐานหลักกอ่นหน้าการยา้ยมาสู่ถิ่นฐานในปัจจุบันอยู่ที่ใด ⚪ เหมือนบ้านเกิด ⚪ ตามทะเบยีนบ้าน 

⚪ ประเทศ……… จังหวัด……… อ าเภอ……… ต าบล………  

⚪ ไม่มีถิ่นฐานหลัก 

1.5. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คุณย้ายถิ่น* มาแล้วกี่ครั้ง ………ครั้ง (ย้ายไปแลว้ยา้ยกลบั นับเป็น 2 คร้ัง) 

*การย้ายถิ่น หมายถึง การที่ยา้ยสถานที่อยู่อาศัยจากพื้นที่หนึ่งไปยังเทศบาลอืน่ อบต.อื่น จังหวัดอื่น หรือประเทศอื่น 
โดยแต่ละครั้งอาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ทั้งน้ี ไม่นับการเปลี่ยนเขตเทศบาลหรือ อบต. เนื่องจาก การขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน 
โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจ าที่เดิม และการยา้ยสถานที่อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

1.6. สถานที่พักอาศัยในปัจจุบัน (ที่ท าการส ารวจ) ⚪ เป็นถิ่นฐานหลัก ⚪ ไม่ใช่ถิ่นฐานหลัก  

1.7. อยู่ในที่อยูอ่าศัยในปจัจุบันมาแล้วกี่ปี ……….... เดือน………ปี 

1.8. วางแผนจะอยู่ที่นี่อกีนานเท่าใด ⚪ ต ่ากวา่ 3 เดือน ⚪ 3-5.9 เดือน ⚪ 6-11.9 เดือน 

⚪ 1-1.9 ปี ⚪ 2 ปีขึ้นไป ⚪ คิดจะอยู่ตลอดไป  

 

2. การเลือกถิ่นฐานและแรงจูงใจ (อ้างอิงจากการส ารวจการยา้ยถิ่นฐานของประชากร) 

2.1. ในตอนที่คุณตัดสินใจย้ายเข้าสู่ถิ่นฐานหลักใน ปัจจุบัน 
มีสาเหตุหลักในการย้ายอะไรบ้าง 
(เลือกทุกข้อตามความเป็นจริง) 

❏ หางานท า ❏ ตอ้งการเปลี่ยนงาน  

❏ ต้องการรายได้เพิ่มขึ้น ❏ หนา้ที่การงาน ❏ ศึกษาต่อ  

❏ ยา้ยทีอ่ยู่อาศัย ❏ กลับภูมิล าเนา  

❏ ติดตามคนในครอบครัว ❏ ท ากิจการครอบครัว  

❏ รักษาตัว ❏ ขาดคนดูแล ❏ เพื่อดูแลผู้อื่น  

❏ อื่น ๆ (ระบุ)……… 
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ข้อค าถาม 
 
 
 
 
 
 
รายการปัจจัยเสริมในระดบัเมือง 

2.2. กรุณาให้คะแนนความส าคัญขอ
งปัจจัยต่าง ๆ 
ต่อการตัดสินใจเลือกถิ่น 
ฐานหลักของคุณ 

(0 ไม่มีความส าคัญ /  
1 ส าคัญน้อย ที่สุด / 2 นอ้ย /     
3 ปานกลาง / 
4 มาก / 5 ความส าคัญมากที่สุด) 

2.3. กรุณาให้คะแนน 
สถานภาพปัจจบุัน 
ของปัจจัยต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่เมืองที่ ส ารวจ 

(1 สถานภาพแย่มาก / 2 แย ่ 
/ 3 ปานกลาง / 4 ด ี/  
5 สถานภาพดีมาก) 

0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร (connectivity) 

1. การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต            

2. ความสะดวกในการเดินทางระยะไกล            

3. ความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง            

4. ความสะดวกในการเดินทางในระดับย่าน            

ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจและการท างาน (workability) 

5. ค่าครองชีพ            

6. ค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย            

7. แรงงานคุณภาพ            

8. โอกาสงาน            

9. แหล่งการวิจยัและการคิดค้นนวัตกรรม            

ปัจจัยดา้นสังคมและการอยู่อาศัย (livability) 

10. การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ            

11. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ            

12. การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและความหลากหลาย            

13. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน            

14. ความรู้สึกมีเครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับ            

15. การยอมรับในความหลากหลายของสังคม            

16. กิจกรมและพื้นที่นันทนาการในเมือง            

17. วัฒนธรรมท้องถิ่น            

ปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน (sustainability) 

18. ลักษณะภูมิอากาศ            

19. ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิ            

20. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม            

21. การรับมือกับความเส่ียงภยัทางธรรมชาติ            
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3. ความเป็นชุมชนทั้งในโลกกายภาพและโลกดิจิทัล 

ความเป็นชมุชนละแวกบ้าน (กายภาพ)  

3.1. โปรดระบุความเห็นต่อขอ้ความตอ่ไปนี้  

ข้อความ 

ระดับความเห็นด้วย  
(5 เห็นด้วยมาก / 4 ค่อนข้างเห็นด้วย/ 3 
เห็นด้วยปานกลาง / 2 ไม่ค่อยเห็นด้วย /  
1 ไม่เห็นด้วยเลย) 

5 4 3 2 1 

1. คุณสามารถหาสิ่งที่คุณต้องการได้จากชุมชนนี้      

2. ชุมชนนี้ตอบความต้องการต่างๆ ของคุณ      

3. คุณรู้สึกว่าคุณเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนนี้ (membership)      

4. คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ (sense of belonging)      

5. คุณสามารถส่งเสียงหรือออกความเหน็ต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้ได้      

6. ผู้คนในชุมชนนี้ต่างมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน      

7. คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับชุมชนนี้      

8. คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในชุมชนนี้      

9. คุณสามารถพึ่งพิงเพื่อนบ้านได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน      

10. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนนี้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ขึ้นได้      

11. คุณรู้สึกว่าโครงการที่คุณอยู่อาศัยเป็นชุมชนที่ปลอดภัย 
(กรณีที่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด) 

     

12. คุณรู้สึกว่าย่านที่คุณอยูอ่าศัยเป็นชมุชนที่ปลอดภัย 
(กรณีที่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด หมายถึงพื้นที่บริเวณรอบๆนอกโครงการ) 

     

 

3.2. หากคุณมีปัญหาคุณจะนกึถึงใครเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นอั
นดับแรก 

⚪ ครอบครัว (พ่อ แม่ พี ่น้อง ภรรยา) ⚪ เครือญาติ  

⚪ เพื่อนสมัยเรียน ⚪ เพือ่นที่ท างาน ⚪คนละแวกบา้น ⚪ อื่น ๆ 
(โปรดระบุ) …….. 

ความเป็นชมุชนบนโลกดิจทิัล 

3.3. คุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวก บ้านหรือไม่ ⚪ อยู่ ⚪ ไม่อยู่ เพราะ……………………………………... 

3.4. คุณเคยทักทายพูดคุยกบัเพื่อนบ้านที่รูจ้กัผ่านกลุ่ม 
ไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบา้นหรือไม่ 

⚪ เคย ประมาณ ……………ราย 

⚪ ไม่เคย 
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3.5. คุณเคยขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนบา้นผ่านกลุ่ม 
ไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบา้นหรือไม่ 

⚪ เคย โปรดระบุเร่ืองที่เคยขอความช่วยเหลือ………………………..…………… 

⚪ ไม่เคย โปรดระบุเหตุผลที่ไม่เคยขอความช่วยเหลือ…………………………… 

3.6. หากคุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้าน 
คุณเห็นด้วยกับข้อความนี้มากน้อยเพียงใด  

3.6.1. “คุณคิดว่าคุณและสมาชิกคนอื่นในกลุ่มไลน์/กลุ่มเ
ฟสบุ๊คนี้ เป็นเพื่อนบ้านกัน” 

3.6.2. “คุณคิดว่าคุณหากมีเหตุฉุกเฉินใน        
ที่อยู่อาศัยคุณสามารถขอความช่วยเหลอื 
จากสมาชกิคนอื่นผ่านกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ได้” 

3.6.3. “หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
แวดล้อมบ่างอย่างในละแวกที่อยู่อาศัย 
คุณสามารถขอความร่วมมอืและนา่จะได้รับความร่ว
มมือจากสมาชิกคนอื่นผ่านกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ไ
ด้” 

 
 
3.6.1……………………CODE O 
 
3.6.2……………………CODE O 
 
 
 
3.6.3……………………CODE O 

 

4. ข้อมูลพฤติกรรมการอยู่อาศัย 

การใช้พื้นที่ส่วนตัวในบา้น 

4.1. ระบุสมาชิกที่มีและไม่มีหอ้งนอนส่วนตัวในบ้าน ⚪ มี .................................................................(ระบุสมาชิกที่มี) 

⚪ ไม่มี .........................................................(ระบุสมาชิกที่ไม่มี) 

4.2. คุณมีพื้นที่ส่วนตัวในบ้านหรือไม่  ⚪ มี (ระบุชื่อพื้นที่) ....................................... ⚪ ไม่มี  

4.3. หากขอ้ 4.2 ตอบ “ไม่มี” 
โปรดระบุระดับความต้องการพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน  

⚪ 5 ต้องการมาก ⚪ 4 ต้องการ ⚪ 3 ปานกลาง  

⚪ 2 ไม่ค่อยต้องการ ⚪ 1 ไม่ต้องการเลย 

4.4. หากขอ้ 4.2 ตอบ “มี” โดยปกติแลว้ ในระหว่างที่คุณต่ืนนอน 
คุณใช้เวลาในพื้นที่ส่วนตัว มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ 
ของบ้านใช่หรือไม ่

⚪ ใช่  

⚪ ไม่ใช่ ⚪ ใช้พื้นที่ส่วนอื่นในระยะเวลาใกล้เคียงกับใชพ้ื้นที่ส่วนตัว 

⚪ ไม่ใช่ ใช้พื้นที่ส่วนอื่นเป็นส่วนใหญ่ 

4.5. หากขอ้ 4.2 ตอบ “มี” 
โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ดงักล่าว 

ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม……………………………………….. 

 5 4 3 2 1 

คุณภาพโดยรวมของพื้นที่ส่วนตวั      

คุณภาพของแสงธรรมชาต ิ          

คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ          

ความเงียบสงบ          

ขนาดของพื้นที ่      

การประกอบอาหารและกินอาหาร 
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4.6. ความถี่ในการประกอบอาหารทานเองในครัวเรือน ⚪ ทุกวัน ⚪ 4-6 วันตอ่สัปดาห ์⚪ 1-3 วันต่อสัปดาห ์

⚪ เดือนละ 1-3 คร้ัง ⚪ ไม่ประกอบอาหารทานเองเลย 

4.7. หากขอ้ 2.1 ตอบ “เดือนละ 1-3 คร้ัง” 
หรือ“ไม่ประกอบอาหารทานเองเลย” 
โปรดเลือกเหตุผลในการไม่ประกอบอาหารทานเอง เป็นประจ า  

❏ ไม่มีพื้นที่ประกอบอาหารที่เหมาะสม   

❏ ต้องการประหยัดเวลา   ❏ ต้องการประหยัดเงิน  

❏ ไม่มีแหล่งซ้ือวัตถุดิบให้ใกลบ้้าน    

❏ อื่น ๆ โปรดระบุ ................................................................ 

4.8. สมาชิกในครัวเรือนคนใดเป็นผู้ประกอบอาหาร ................................ CODE A 

4.9. โปรดระบุพื้นที่ในที่อยูอ่าศัยที่คุณใช้กินอาหาร     เป็นประจ า ⚪ ไม่กินอาหารที่บา้นเลย 

⚪ พื้นที่ในบ้านหรือบริเวณบา้น (โปรดระบุชื่อพื้นที่/ชื่อห้อง) 
.......................... 

⚪ พื้นที่ส่วนกลาง (โปรดระบุชื่อพื้นที่/ชื่อห้อง) ..................... 

⚪ อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................ 

4.10. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ประกอบอาหารของที่อยู่
อาศัย  

ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม……………………………………….. 

 5 4 3 2 1 

คุณภาพพื้นที่ประกอบอาหารในภาพรวม      

คุณภาพของแสงธรรมชาต ิ          

คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ          

ความสะอาดและถูกสขุลักษณะ      

ขนาดของพื้นที ่      

การท างานในบ้าน 

4.11. คุณมีช่วงเวลาท างานที่สร้างรายได้ในบ้านหรือไม่ ⚪ ไม่มี ⚪ มี  
โปรดระบุลักษณะงานที่ท าและจ านวนชัว่โมงเฉลี่ยต่อวันใน การท างาน 
งาน 1 ...........................  
จ านวนชัว่โมงท างานเฉลี่ย..............ชั่วโมง 
พื้นที่ท างาน (ระบุชือ่ห้อง)......................... 
งาน 2 ...........................  
จ านวนชัว่โมงท างานเฉลี่ย..............ชั่วโมง 
พื้นที่ท างาน (ระบุชือ่ห้อง)......................... 

4.12. หากขอ้ 4.11 ตอบ “มี” 
โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ท างานของคุณ 
(หากมีมากกว่า 1 พื้นที่ ให้เลือกพื้นที่ที่ใช้งานมากกว่า) 

 5 4 3 2 1 

คุณภาพพื้นที่ท างานในภาพรวม      

คุณภาพของแสงธรรมชาต ิ          

คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ          

ความเงียบสงบและเอื้อต่อการท างาน          

ขนาดของพื้นที ่      



 

369 

ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม……………………………………….. 

 การพักผ่อนและเล่นในบ้าน 

4.13. นอกจากการนอนหลับพกัผ่อนในตอนกลางคืน คุณมักพักผ่อน/ท ากจิกรรมนันทนาการ/ท างานอดิเรกในพื้นที่ใดของบ้าน 
(เป็นได้ทั้งในอาคารและนอกอาคารหรอืพื้นที่ส่วนกลาง) 

ล าดับ ประเภทพื้นที ่ ชื่อพื้นที ่ กิจกรรมที่ท า ระยะเวลาใช้งาน (ชั่วโมง/สัปดาห์) 

1 ⚪ ในที่อยู่อาศัย ⚪ พื้นที่สว่นกลาง       

2 ⚪ ในที่อยู่อาศัย ⚪ พื้นที่สว่นกลาง       

3 ⚪ ในที่อยู่อาศัย ⚪ พื้นที่สว่นกลาง       

4 ⚪ ในที่อยู่อาศัย ⚪ พื้นที่สว่นกลาง    

5 ⚪ ในที่อยู่อาศัย ⚪ พื้นที่สว่นกลาง    
 

 ความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัยในภาพรวม 

4.14. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัยในหัวขอ้ต่อไปนี้  

หัวข้อ 5 4 3 2 1 

คุณภาพของบ้านในภาพรวม         

การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยในภาพรวม      

ขนาดพื้นที่ภายในบา้นหรือภายในหอ้งชุด         

ขนาดพื้นที่ภายนอกอาคาร (ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนกลาง)      

ขนาดและจ านวนของห้องน ้า      

ขนาดระเบียง (กรณีเป็นอาคารชุด หอพกั แฟลต)         

ขนาดของโครงการ (กรณีเป็นที่ิอยู่อาศัยในโครงการ)      

ความเป็นส่วนตัว      

ความสงบจากมลภาวะทางเสียง      

คุณภาพอากาศภายในและการระบายอากาศ      

คุณภาพแสงธรรมชาต ิ      
 

 อ่ืนๆ 

4.15. ในที่อยู่อาศัยของคุณมีห้องที่ไม่มีการใช้งานในช่วง    
2 ปีที่ผ่านมาหรือไม ่

⚪ มี  โปรดระบุชือ่ห้องและจ านวน    
ห้อง..............................จ านวน................ห้อง 
ห้อง..............................จ านวน................ห้อง 

⚪ ไม่มี 

4.16. ในข้อ 4.15 กรณีที่บ้านของคุณมีห้องหรอืพื้นที่ที่ไม่มี 
การใช้งาน คุณมีแผนจะใช้งานห้องหรือพื้นที่ดังกล่าว 
อย่างไรในอนาคต   

⚪ มีแผนใช้งาน (โปรดเลือกไม่เกิน 3 ข้อ) 

❏ เปิดให้นักทอ่งเที่ยวเช่าค้างแรมในระยะสั้น    

❏ เปิดให้นักเรียนนกัศึกษาเช่ารายปี 
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❏ ปรับปรุงเป็นร้านขายของหรือรา้นอาหาร  

❏ ปรับปรุงเป็นพื้นที่ท างานสว่นตัว   

❏ ปรับปรุงเป็นพื้นที่ส านกังาน 

❏ รอญาติหรือบุตรหลานกลับมาอยู่อาศัย  

❏ อื่นๆ โปรดระบ ุ.............................................. 

⚪ ไม่มีแผนจะใช้งาน 

4.17. ระบุชื่อพื้นที่ที่คุณต้องการให้มีเพิ่มเติมในที่อยู่อาศัย 
นอกเหนือจากที่มีอยู่ในปัจจบุัน  

1……………………… เพราะ………………………………………… 
2……………………… เพราะ………………………………………… 
3……………………… เพราะ………………………………………... 

 

5. การท างานที่สร้างรายได้  

5.1. ประสบการณ์ท างานรวมทั้งสิ้น ……...ปี 

5.2. ในช่วง 1 ปีก่อนวิกฤตโควิด คุณท างานที่สร้างราย ได้กี่งาน ……...งาน 

5.3. ใน 1 ปีที่ผ่านมา คุณท างานที่สร้างรายได้กี่งาน ……...งาน 

5.4. ใน 1 ปีที่ผ่านมา คุณท ากิจกรรมที่ไม่สร้างรายได้โดย 
5.5. เฉลี่ยกี่ชั่วโมง/สัปดาห์ (เลือกทุกข้อตามความเป็นจริง) 

❏ การเรียนรู้ในระบบ ……...ชม./สัปดาห์ รวม กศน. 

❏ การเรียนรู้นอกระบบ ……...ชม./สัปดาห์ เช่น เรียนพิเศษ 

❏ การฝึกงานหรือท างานโดยไม่มีรายได้ ……...ชม./สัปดาห์ 

❏ การให้บริการและดูแลสมาชิกในครวัเรือน ……...ชม./สัปดาห์ 

❏ การให้บริการชุมชนและอาสาสมัคร ……...ชม./สัปดาห์ 

5.6. จากขอ้ 5.3 และ 5.4 กรุณาระบุรายละเอียดแต่ละงานดังนี้ 
*หากปัจจบุันเป็นนักเรียน นกัศึกษา ใหต้อบการเรียนรู้เป็นงานอันดับแรก พร้อมทั้งถามรายละเอยีดอื่นๆ ยกเว้นหมวดค่าจ้าง  
**หากมีการตอบ “รับจ้างทั่วไป” ให้ถามรายละเอียดของงานที่รับจ้าง แจงตามประเภทงาน/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับที่ (แจงตามจ านวนงานที่ตอบในขอ้ 5.3 - 5.4) 1 2 3 4 5 … 

ลักษณะ 
งาน 

5.6.1. งาน (อธิบายงานที่ท า)……...       

5.6.2. อุตสาหกรรม (กิจกรรมหลักที่ท าอยู่เป็นกิจกรรมหรือผลิตอะไร)……...       

5.6.3. สถานภาพการท างาน 

⚪ (1) จ้างโดยรัฐบาล ⚪ (2) จา้งโดยรัฐวิสาหกิจ ⚪ (3) จ้างโดยเอกชน 

⚪ (4) จ้างโดยบุคคล ⚪ (5) รับจา้งหลายเจ้า ⚪ (6) เป็นนายจา้ง  

⚪ (7) การรวมกลุ่ม ⚪ (8) ประกอบธุรกิจสว่นตัวไม่มีลูกจา้ง  

⚪ (9) ประกอบธุรกิจครัวเรือนไม่มีค่าจ้าง  

      

5.6.4. หากเป็นงานที่เกิดจากการวา่จ้าง (ขอ้ 5.6.3. ตอบ 1-5) ให้ระบุวธิีการรับงาน 

⚪ (1) ผ่านการสมัครเอง ⚪ (2) ผา่นการบอกต่อ  
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⚪ (3) ผ่านนายหน้า/บริษัท ⚪ (4) ผ่านพื้นที่รองานที่ชัดเจน เช่น วิน ตลาด  

⚪ (5) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

5.6.5. ลักษณะสถานที่ท างาน (อ้างอิงส ารวจแรงงานนอกระบบ) 

⚪ (1) ในที่ที่ผู้ว่าจา้งจัดหาให้เป็นหลกัแหล่ง เช่น ส านกังาน บา้นผู้ว่าจ้าง  

⚪ (2) ขึ้นอยูก่ับผู้วา่จ้างไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ตามจุดหมาย ตามบ้าน ที่ก่อสร้าง 

⚪ (3) จัดหาดว้ยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น บ้าน co-working 

⚪ (4) จัดหาดว้ยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่สาธารณะ เช่น ขา้งถนน ตลาด 

⚪ (5) จัดหาดว้ยตนเองไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ร้านกาแฟ ขา้งถนน ตลาดนัด 

      

5.6.6. ต าแหน่งสถานที่มักใช้เป็นที่ท างานหลัก 
อ าเภอ………. ต าบล………. หมู่ที่………. 
Lat………. Lon………. (ระบุต าแหน่งละติจูด ลองติจูดจากแผนที่) 

⚪ ตามที่พักอาศัยในปัจจุบัน ⚪ ไม่มีที่ท างานหลัก 

      
 
 
 

5.6.7. องค์ประกอบการท างาน 

⚪ จ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลาจึงจะท างานได้ 

⚪ ต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นครั้งคราวจึงจะท างานได้ 

⚪ ไม่จ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต แต่หากมีจะเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน 

⚪ การท างานไม่ขึ้นกับอินเทอร์เน็ตเลย 

      

เวลา งาน 5.6.8. จ านวนชัว่โมงท างานของงาน เฉลีย่ ……...ชั่วโมง/สัปดาห์       

5.6.9. กรอบเวลาการวา่จ้างงาน (ไม่นับรวมแผนที่จะออกจากงาน) 
เร่ิมท างานนี้ตั้งแต่…(ดด/ปป)... 

⚪ สิ้นสุดแล้วเมื่อ…(ดด/ปป)... 

⚪ ถึงปัจจุบัน แต่การว่าจา้งจะสิ้นสุดเมื่อ…(ดด/ปป)... 

⚪ ถึงปัจจุบัน และไม่มีก าหนดสิ้นสุดการท างานที่ชัดเจน 

      

ค่าจ้าง 5.6.10. อัตราค่าจ้างของงานโดยเฉลี่ย คิดเป็น 

⚪ ……...บาท/เที่ยวหรือครั้ง ⚪ ……...บาท/โครงการ  

⚪ ……...บาท/ชั่วโมง ⚪ ……...บาท/วัน ⚪ ……...บาท/สัปดาห์  

⚪ ……...บาท/เดือน ⚪ อื่น ๆ (ระบุ)...  

      

5.6.11. ค่าจ้างที่ได้รับเฉลี่ยเดือนละ ……...บาท/เดือน       
 

 

6. พฤติกรรมการซ้ือของและการบริโภค 

การกินอาหารนอกบ้าน 

6.1. ท่านเดินทางไปกินอาหารนอกบา้นที่สถานที่ต่อไปนี้ ด้วยความถีอ่ยา่งไร  



 

372 

สถานที่ ความถี่ต่อสัปดาห ์(Code…) 

ตลาดสด  

ตลาดนัด  

ร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากบ้าน  

ร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา (ถ้าท างานที่บ้านให้เป็น 0)  

ร้านอาหารอื่น ๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าจากบา้น  

ร้านอาหารอื่น ๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา  

ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

อื่น ๆ ระบุ......…….  
 

6.2. ท่านมักเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านในมื้อใด ด้วยความถี่อย่างไร 

มื้อ ความถี่ต่อสัปดาห ์(Code…) 

เช้า  

กลางวัน  

เย็น  

อื่น ๆ ระบุ......…….  

 
6.3. สาเหตุที่ท าให้ท่านเลือกเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน (ตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้) 

❏ มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก 

❏ ไม่มีเวลาประกอบอาหาร 

❏ ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาหาร 

❏ ราคาถกูกว่าเมื่อเทียบกับประกอบอาหารเอง 

❏ หอ้งครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร 

❏ มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้แหล่งงาน/สถานศึกษา 

❏ มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้บา้น 

❏ อื่น ๆ………………………… 

การสั่งอาหารด้วยบริการสง่อาหาร 

6.4. ท่านเคยใช้บริการส่งอาหาร (Grab/Food Panda/Line 
Man/Gojek ฯลฯ) มาที่บ้านหรือไม่ ด้วยความถีอ่ย่างไร 

⚪ ไม่เคย 

⚪ เคย นาน ๆ ครั้ง 

⚪ ใช้ประจ า โดยใช้บริการรวมกันประมาณ……...ครั้ง/สัปดาห์ 

6.5. ท่านเคยใช้บริการส่งอาหาร (Grab/Food Panda/Line 
Man/Gojek ฯลฯ) มาที่ท างาน/สถานศึกษาหรือไม่ 
ด้วยความถี่อยา่งไร 

⚪ ไม่เคย 

⚪ เคย นาน ๆ ครั้ง 

⚪ ใช้ประจ า โดยใช้บริการรวมกันประมาณ……...ครั้ง/สัปดาห์ 
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6.6. สาเหตุที่เลือกใช้งานบริการส่งอาหาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ❏ มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก 

❏ ไม่มีเวลาประกอบอาหาร 

❏ ไม่มีเวลาเดินทางไปซื้ออาหาร 

❏ ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาหาร 

❏ รวมค่าส่งแลว้ราคายังถูกกวา่เมื่อเทียบกับประกอบอาหาร 
เองหรือเดินทางไปซื้อ 

❏ หอ้งครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร 

❏ มีโปรโมชั่นดึงดูดใจ 

❏ ชอบความหลากหลายของอาหาร ไม่จ าเจ 

❏ อื่น ๆ………………………… 

การซื้อของออนไลน์ 

6.7. ท่านเคยซ้ือของทาง TV Shopping หรอืไม่ ด้วยความถี่อย่างไร ⚪ ไม่เคย 

⚪ เคย นาน ๆ ครั้ง 

⚪ ใช้ประจ า โดยซ้ือประมาณ ……...ครั้ง/เดือน 

6.8. ท่านเคยซ้ือของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น Shopee 
Lazada JD Central ฯลฯ) หรือไม่ ด้วยความถีอ่ย่างไร 

⚪ ไม่เคย 

⚪ เคย นาน ๆ ครั้ง 

⚪ ใช้ประจ า โดยซ้ือประมาณ ……...ครั้ง/เดือน 

6.9. ท่านเคยซ้ือของผ่านสื่อสังคม (Social Media) (เช่น 
Facebook Twitter Instagram ฯลฯ) หรือไม่ 
ด้วยความถี่อยา่งไร 

⚪ ไม่เคย 

⚪ เคย นาน ๆ ครั้ง 

⚪ ใช้ประจ า โดยซ้ือประมาณ ……...ครั้ง/เดือน 

6.10. สินค้าที่ท่านมักซ้ือออนไลน์คืออะไร (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) ❏ อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม 

❏ ของสดของแห้ง/วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหาร 

❏ ของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ) 

❏ เส้ือผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 

❏ เครื่องประดับ 

❏ เครื่องส าอาง 

❏ เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการท างาน 

❏ เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT 

❏ อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก 

❏ เฟอร์นิเจอร ์

❏ อื่น ๆ………………………… 

6.11. เวลาที่ท่านซ้ือของออนไลน์ ทา่นให้ส่งสินค้าไปที่ใดเป็นหลัก ⚪ บ้าน 

⚪ แหล่งงาน/สถานศึกษา 

⚪ ร้านสะดวกซ้ือ 
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⚪ อื่น ๆ………………………… 

6.12. สาเหตุที่ท าให้ท่านซ้ือของออนไลน์ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) ❏ มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก 

❏ ไม่มีเวลาเดินทางไปเลือกซ้ือของ 

❏ ไม่มีสินค้าประเภทนั้นขายในเมืองที่อยู่อาศัย 

❏ ไม่สะดวกที่จะเดินทาง 

❏ มีคนรับของที่จะมาส่งให้เสมอ 

❏ มีโปรโมชั่นดึงดูดใจ 

❏ สินค้ามีความหลากหลาย แปลกใหม่อยู่เสมอ 

❏ ราคาถกูกว่าซ้ือตามหน้าร้าน 

❏ อื่น ๆ………………………… 

ความเปลีย่นแปลงที่เกิดจากโควิด19 

6.13. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือของท่าน 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง (โปรดระบวุา่ เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรอื เหมือนเดิม (x)) 

พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค ความถี่ 

การท าอาหารกินเองในบ้าน   

การเดินไปไปซ้ืออาหารมากินที่บ้าน  

การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น   

การสั่งอาหารดว้ยบรกิารส่งอาหาร   

การซ้ือของออนไลน ์   

อื่น ๆ .........................   
 

 

7. พฤติกรรมการเดินทาง 

7.1.  ในแต่ละสัปดาห์ทา่นเดินทางไปที่ไหนบ้างเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) โปรดระบุรายละเอยีดข้อมูลการเดินทาง  

ประเภทการ 
เดินทาง 

สถานที่ 
(ชื่อย่าน ต าบล 
อ าเภอ) 

ความถี่ในการเดิ
นทาง 
(วัน/สัปดาห์) 

วิธีการ 
เดินทาง 

ราคาค่า 
เดินทาง 
(บาท/เทีย่ว) 

เวลาในการ 
เดินทาง 
(นาที/เที่ยว) 

จ านวนผู้ร่วม 
เดินทาง (คน) 

       

       

       

       

วิธีการเดินทาง          01 รถยนต์สว่นบุคคล (เดินทางคนเดียว) 02 รถยนต์ส่วนบุคคล (มีเพื่อร่วมทาง) 03 รถโดยสารประจ าทาง 04รถไฟ 05 
รถรับส่งพนักงาน/นักเรียน 06 รถแทก้ซ่ี 07 เรือ 08 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 09 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 10 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง 11 จักรยาน 12 เดิน 13 แอพลิเคชั่นเรียกรถ 14 อื่น ๆ………………………… 
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ประเภทการเดินทาง 01 ไปท างาน 02 ไปโรงเรียน 03 ไปซื้อของ/ตลาด 04 ไปโรงพยาบาล 05 ไปออกก าลังกาย/พกัผอ่น 06 ไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน 
07 อื่น ๆ………………………… 

7.2. หลังจากใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถ การเดินทางของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
(โปรดระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรอื เหมือนเดิม (x)) 

พฤติกรรมการเดินทาง ความถี่ ราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 

การเดินทางไปท างาน/เรียนหนังสือ       

การเดินทางไปซื้อของ       

การเดินทางด้วยรถส่วนตวั       

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ       

อื่น ๆ ........................      
 

7.3. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางของท่านเปลี่ยนแปลง ไปอย่างไร (โปรดระบวุ่า 
เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (x)) 

พฤติกรรมการเดินทาง ความถี่ ราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 

การเดินทางไปท างาน/เรียนหนังสือ       

การเดินทางไปซื้อของ       

การเดินทางด้วยรถส่วนตวั       

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ       

อื่น ๆ .........................       
 

 

8. ทัศนคติและความต้องการด้านการเดินทาง 

8.1. ในการเลือกยานพาหนะในการเดินทาง 
สิ่งใดส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก 

 

❏ ราคาที่สามารถจา่ยได้ (ไม่แพงมาก)                

❏ สะดวกรวดเร็ว 

❏ เดินทางได้หลายคน                              

❏ ปลอดภัย 

❏ อื่น ๆ ………………………………………… 

8.2. ท่านประสบปัญหาอะไรบ้างในการใช้บริการระบบขนส่งสาธา
รณะในปัจจุบัน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

⚪ ไม่เคยใช้ 

⚪ ไม่มีปัญหา 

❏ สภาพรถเกา่                  

❏ ราคาแพงมากเกินไป 

❏ ความล่าช้าในการให้บริการ  

❏ มีทางเลือกนอ้ย 

❏ เดินทางหลายต่อไม่สะดวก 

❏ บริการไม่สุภาพ 

❏ อื่น ๆ ………………………………………………… 
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หากท่านเคยใช้บรกิารรถสองแถวหรือรถซิต้ีบัส กรุณาตอบค าถาม 8.3-8.4... 

 ข้อค าถาม 
 
 
 
 

ปัจจัย 

8.3. ความพึงพอใจต่อบริการรถสองแถว 
(ในกรณีที่เคยใช้บริการ) 

(1 ไม่พอใจเลย / 2 ไม่ค่อยพอใจ /3 พอใจ 
/ 4 พอใจมาก) 

8.4. ความพึงพอใจต่อบริการรถซิต้ีบัส 
(ในกรณีที่เคยใช้บริการ) 

(1 ไม่พอใจเลย / 2 ไม่ค่อยพอใจ /3 พอใจ / 
4 พอใจมาก) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1) สภาพรถ             

2) ราคาค่าโดยสาร             

3) ความสะดวกสบายในการเดินทาง             

4) ความปลอดภัย             

5) ความรวดเร็วในการเดินทาง             

6) อื่น ๆ .........................             
 

8.5. ในอนาคตข้างหน้า หากระบบขนส่งสาธารณะมีการพัฒนาดังต่อไปนี้ ทา่นจะใชบ้ริการหรือไม่ 

 ใช ้ ไม่ใช ้ ไม่แน่ใจ 

1. ระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟา้ รถไฟใต้ดิน    

2. จองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าได้เหมือนสายการบิน    

3. ค่าเดินทางที่สามารถเหมาจ่ายเป็นรายเดือนได้    

4. ราคาถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท    

5. สามารถให้บริการผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถได้    

6. ให้บริการโดยยานยนต์ไร้คนขับ    

7. ให้บริการโดยยานยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้า    
 

8.6. ในอีก 5 ปีขา้งหน้า ท่านคิดว่าการเดินทางของท่านจะเป็นอย่างไร 

 ใช ้ ไม่ใช ้ ไม่แน่ใจ 

1. ยังคงใช้รถสองแถว หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ     

2. ยังคงใช้รถส่วนตัว (ในกรณีที่มีรถส่วนตัว)    

3. ยังคงใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถ    
 

 

9. รายได้และรายจ่าย  

9.1. รายได้ที่มาจากการท างานด้วยตนเอง  
(เลือกทุกข้อตามความเป็นจริง) 

⚪ ไม่มี 

❏ ค่าจา้งและเงินเดือน ……......บาท/เดือน 

❏ ก าไรสุทธิจากการท าธุรกจิ ...……...บาท/เดือน 

❏ ก าไรสุทธิจากการท าเกษตร...……...บาท/เดือน 

9.2. เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ (เลือกทกุข้อตามความเป็นจริง) ⚪ ไม่มี 
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❏ เงินช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว ……......บาท/เดือน 

❏ เงินช่วยเหลือจากบุคคลนอกครอบครัว…...…...บาท/เดือน 

❏ บ าเหน็จ/บ านาญ เงินสงเคราะห์ ……......บาท/เดือน 

❏ เงินชดเชย/ทดแทนการออกจากงาน …...…...บาท/เดือน 

❏ เงินช่วยเหลือจากรัฐและองค์กรต่าง ๆ……......บาท/เดือน  
ระบุโครงการ: ……... 

9.3. รายได้จากทรัพย์สิน (เลือกทกุข้อตามความเป็นจริง) ⚪ ไม่มี 

❏ ค่าเช่าบา้น/ที่ดินและทรัพย์สินอื่น …...…...บาท/เดือน 

❏ ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผล …...…...บาท/เดือน 

❏ ดอกเบี้ยแชร์และการใหกู้้ยืมเงิน …...…...บาท/เดือน 

9.4. รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (เลือกทกุข้อตามความเป็นจริง) ❏ อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ……......บาท/เดือน 

❏ อุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน ……......บาท/เดือน 

❏ ค่าที่อยู่อาศัย การดูแล และค่าบริการ……......บาท/เดือน 

9.5. รายจ่ายเพื่อการช่วยเหลือ (เลือกทุกขอ้ตามความเป็นจริง) ⚪ ไม่มี 

❏ เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว ……......บาท/เดือน 

❏ เงินช่วยเหลือบุคคลนอกครอบครัว ……......บาท/เดือน 

❏ บริจาคเงิน/สิ่งของแก่องค์กรต่างๆ……......บาท/เดือน 

❏ เงินท าบุญ/เงินช่วยเหลืออื่น ๆ…...…...บาท/เดือน 

9.6. รายจ่ายอื่นๆ (เลือกทุกข้อตามความเป็นจริง) ⚪ ไม่มี 

❏ หนี้ค้างช าระในระบบ ...……...บาท/เดือน 

❏ หนี้ค้างช าระนอกระบบ ...……...บาท/เดือน 

❏ เบี้ยประกันต่าง ๆ…...…...บาท/เดือน 

❏ ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ …...…...บาท/เดือน 

❏ อื่น ๆ ……......บาท/เดือน 
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ภาคผนวก ข 
แหล่งข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห ์

 

 ข้อมูล แหล่งข้อมลู 

 
ประชากร    

- ประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ  

- โครงสร้างประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ  

- จำนวนบุคลากรในอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- จำนวนราชการในจังหวัด ส ำนกังำน ก.พ.  

- จำนวนบุคลากรทางการแพทย ์ รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขป ี62  

- จำนวนนักทอ่งเที่ยว สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ  

- จำนวนแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ  

- จำนวนแรงงานต่างชาต ิ ส ำนกังำนแรงงำนจงัหวดั  

เศรษฐกิจ    

- นิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์  

- ผลิตภัณฑ์มวลรวม  สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ  

- ตำแหน่งร้านกาแฟ OSM และ Google API  

- ตำแหน่งATM OSM และ ธนาคารทหารไทย  

- ตำแหน่งตลาด OSM และ กรมส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ตำแหน่งแหล่งค้าปลีกสมัยใหม ่ OSM และ Google API  

- ตำแหน่งร้านสะดวกซ้ือ บริษัท Baania  

- ตำแหน่งจุดบริการรับส่งสินค้า OSM และ Google API  

- ข้อมูล Map features บน OSM OSM  

กายภาพ    

- อาคาร กรมโยธาธกิารและผังเมือง  

- ถนน กรมโยธาธกิารและผังเมือง  

- ขอบเขตตำบล กรมโยธาธกิารและผังเมือง  

- แหล่งน้ำ กรมโยธาธกิารและผังเมือง  

- ป่าไม ้ กรมโยธาธกิารและผังเมือง  

- ลักษณะภูมิประเทศ NASA Earth Data  

สาธารณูปการ/thirdplace    

- ตำแหน่งโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  
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 ข้อมูล แหล่งข้อมลู 

 
- ตำแหน่งโรงเรียน กระทรงศึกษาธิการ  

- สถาบันอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ  

- ตำแหน่งสวนสาธารณะและสนามกีฬา 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

- ตำแหน่งศาสนสถาน กรมการศาสนา  

- ตำแหน่งศูนย์ชุมชน OSM และ Google API  

- ตำแหน่งห้องสมุดสาธารณะ OSM และ Google API  

- ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ หอศิลป ์โรงละคร และสาธารณูปการทางวัฒนธรรม
อื่นๆ OSM และ Google API 

 

   
 

ที่อยู่อาศัย    

- ตำแหน่งโครงการเคหะแห่งชาต ิ การเคหะแห่งชาต ิ  

- ตำแหน่งโครงการจัดสรร บริษัท Baania  

- ตำแหน่งโครงการอาคารชุด บริษัท Baania  

- ตำแหน่งโรงแรม OSM และ Google API  
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ภาคผนวก ค 
พื้นที่ส ารวจและจ านวนแบบสอบถามรายพื้นที่       

ตารางพ้ืนที่ส ารวจในมหานครกรุงเทพ 

ชั้นภูม ิ จ านวน
แบบสอบถาม 

(ชุด) 

ชื่อย่าน สถานที่ส าคัญ 
 / จดุสังเกตใน GRID 

บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮาส์/
ทาวน์โฮม/
บ้านแฝด 

ตึกแถว/ห้อง
แถว/เรือน

แถว 

คอนโดมิเนีย
ม/อะพาร์ต

เมนท์ 

แฟลต เซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนต ์

หอพัก ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว 

1 7 สระสีมุม 
นครปฐม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
สระสีมุม 

70% 30% 
      

1 6 บางเลน นครปฐม บางระก า / วัดท่ากระชับ 80% 20% 
      

1 6 พันท้ายนรสิงห์ 
สมุทรสาคร 

ซอยพันท้ายนรสิงห์ / 
โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ 

100% 
       

1 7 พระสมุทรเจดีย์  ตลาดชุมชนบ้านสาขานา
เกลือ 

60% 40% 
      

1 7 หนองเสือ - คลอง 
9 ปทุมธานี 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงบา 

90% 
 

10% 
     

1 7 ลาดกระบัง - 
ฉะเชิงเทรา 

วัดล าวังคาสุทธาวาส 80% 20% 
      

2 7 บ้านแพ้ว 
สมุทรสาคร 

วัดดอนโฆสิตาราม 100% 
       

2 6 ไทรใหญ่ นนทบุรี ถนนบางบัวทอง - 
สุพรรณบุร ี

50% 20% 30% 
     

2 7 สามโคก 
ปทุมธานี 

วัดโบสถ์ (สามโคก) / วัด
กร่าง 

80% 20% 
      

2 7 พระสมุทรเจดีย์ โรงเรียนป้อมพระ
จุลจอมเกล้า 

70% 30% 
      

2 6 บางพลี สมุทร
ปรากร 

ราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ / สถาบัน
การแพทจักรีนฤบดินทร์ 

80% 20% 
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ชั้นภูม ิ จ านวน
แบบสอบถาม 

(ชุด) 

ชื่อย่าน สถานที่ส าคัญ 
 / จดุสังเกตใน GRID 

บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮาส์/
ทาวน์โฮม/
บ้านแฝด 

ตึกแถว/ห้อง
แถว/เรือน

แถว 

คอนโดมิเนีย
ม/อะพาร์ต

เมนท์ 

แฟลต เซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนต ์

หอพัก ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว 

2 7 ล าลูกกา 
ปทุมธานี 

ถนนล าลูกกา 70% 
 

30% 
     

3 7 บ้านแพ้ว 
สมุทรสาคร 

วัดบางยาง / โรงเรียนกุศล
วิทยา 

100% 
       

3 7 ไทรน้อย นนทบุรี ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอไทรน้อย 

70% 
 

30% 
     

3 6 พุทธมณฑล สาย 
4 

วิทยาลัยการอาชีพพุทธ
มณฑล 

70% 
 

30% 
     

3 6 คลอง 9 ปทุมธานี แหล่งอุตสาหกรรม 80% 20% 
      

3 7 บางบ่อ สมุทร
ปรากร 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก สมุทรปราการ 

80% 20% 
      

3 7 คลอง 13 
ปทุมธานี 

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิต
ยาราม 

80% 20% 
      

4 7 ก าแพงแสน 
นครปฐม 

ส านักงานเทศบาลต าบล
ก าแพงแสน 

25% 25% 40% 
   

10% 
 

4 6 บางโทรัด 
สมุทรสาคร 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บางโทรัด 

60% 20% 10% 
 

10% 
   

4 7 คลองข่อย 
ปทุมธานี 

องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองข่อย 

40% 30% 20% 
 

10% 
   

4 7 นวนคร นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 20% 30% 30% 
 

20% 
   

4 7 คลอง1 ปทุมธานี เคหะชุมชนคลองหลวง 20% 40% 30% 10% 
    

4 6 บางพลีน้อย - 
บางปะกง 

ส านักงานเทศบาลต าบล
บางพลีน้อย  

40% 30% 
  

20% 
 

10% 
 

5 6 บ้านแพ้ว 
สมุทรสาคร 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว / 
ที่ว่าการอ าเภอ 

50% 50% 
      

5 6 ดอนตูม นครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหลวง 

70% 30% 
      

5 7 ศาลายา ตลาดศาลายา / 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

40% 20% 25% 
 

15% 
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ชั้นภูม ิ จ านวน
แบบสอบถาม 

(ชุด) 

ชื่อย่าน สถานที่ส าคัญ 
 / จดุสังเกตใน GRID 

บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮาส์/
ทาวน์โฮม/
บ้านแฝด 

ตึกแถว/ห้อง
แถว/เรือน

แถว 

คอนโดมิเนีย
ม/อะพาร์ต

เมนท์ 

แฟลต เซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนต ์

หอพัก ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว 

5 7 คลองหลวง 
ปทุมธานี 

ตลาดนัดคลองถมตลาดไท 
/ วัดพระธรรมกาย (อยู่
ขนาบข้างช่อง GRID) 

30% 30% 30% 
 

10% 
   

5 7 บางปู สมุทร
ปรากร 

นิคมบางปู / สถานตาก
อากาศบางปู 

30% 20% 20% 
 

20% 10% 
  

5 7 หนองจอก ส านักงานเขตหนองจอก / 
โลตัสหนองจอก 

40% 40% 20% 
     

6 10 บางบอน ถนนเอกชัย / โรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศบางบอน 

60% 20% 20% 
     

6 10 บางใหญ่ MRT แยกบางใหญ่ / บาง
พลู  

40% 30% 20% 
 

10% 
   

6 9 บางกระเจ้า - ปู่
เจ้าสมิงพราย 

วัดบางกระสอบ / เขต
อุตสาหกรรมและท่าเรือ 

50% 20% 30% 
     

6 8 สามวาตะวันตก  ถนนกาญจนาภิเษก 25% 40% 25% 
 

10% 
   

6 10 ธัญบุรี-คลอง 6 บิ๊กซี รังสิต / ดูโฮม รังสิต 30% 40% 10% 
   

20% 
 

6 10 บางพลี สมุทร
ปรากร 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

40% 20% 20% 
 

20% 
   

7 15 เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ / ที่ว่าการ
อ าเภอเมือง 

30% 20% 30% 
 

20% 
   

7 15 อ้อมน้อย วัดอ้อมน้อย / โรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 

20% 30% 30% 
 

10% 
 

10% 
 

7 13 บางบัวทอง 
นนทบุร ี

แม็คโคร บางบัวทอง 20% 40% 30% 
 

10% 
   

7 15 รังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต / 
ตลาดรังสิต 

20% 35% 30% 
 

5% 5% 5% 
 

7 14 สุวรรณภูม ิ สนามกอล์ฟ summit / 
วัดคลองชวดลากข้าว 

40% 30% 20% 
 

10% 
   

7 15 ลาดกระบัง โรบินสัน / เอดะพาซิโอ
มอลล์ ลาดกระบัง 

40% 20% 30% 
 

10% 
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ชั้นภูม ิ จ านวน
แบบสอบถาม 

(ชุด) 

ชื่อย่าน สถานที่ส าคัญ 
 / จดุสังเกตใน GRID 

บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮาส์/
ทาวน์โฮม/
บ้านแฝด 

ตึกแถว/ห้อง
แถว/เรือน

แถว 

คอนโดมิเนีย
ม/อะพาร์ต

เมนท์ 

แฟลต เซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนต ์

หอพัก ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว 

8 25 บางแค MRT บางแค / ตลาดบาง
แค 

20% 20% 20% 10% 20% 
 

10% 
 

8 25 ทุ่งครุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

30% 20% 20% 10% 10% 
 

10% 
 

8 23 แจ้งวัฒนะ - ปาก
เกร็ด 

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ  30% 20% 20% 10% 10% 10% 
  

8 23 แยกเกษตร BTS รัชโยธิน / 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

20% 20% 20% 10% 10% 
 

20% 
 

8 25 ดอนเมือง ฐานทัพอากาศดอนเมือง / 
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณา
ราม 

20% 20% 30% 
 

10% 10% 10% 
 

8 24 มีนบุรี เคหะชุมชนรามค าแหง  20% 30% 20% 
 

20% 
 

10% 
 

9 34 เมืองสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด / ท่า
ฉลอม 

20% 20% 20% 10% 20% 
 

10% 
 

9 34 บางกระสอ 
นนทบุร ี

MRT บางกระสอ / ศูนย์
ราชการนนทบุรี 

20% 20% 30% 10% 10% 
 

10% 
 

9 34 บางพลัด MRT บางพลัด / 
ส านักงานเขตบางพลัด  

30% 20% 20% 10% 10% 
 

10% 
 

9 34 ลุมพินี - 
คลองเตย  

ตลาดคลองเตย / ชุมชน
เคหะบ่อนไก่ 

20% 20% 20% 10% 10% 
 

10% 10% 

9 34 ดอนเมือง - เทพ
รักษ์ 

BST สะพานใหม่ / ตลาด
ยิ่งเจริญ 

30% 20% 20% 
 

20% 
 

10% 
 

9 34 เทศบาลนคร
สมุทรปราการ 

BTS แพรกษา / บิ๊กซี - โร
บินสัน 

20% 20% 30% 
 

20% 
 

10% 
 

10 52 ท่าพระ  MRT ท่าพระ / สถานีรถไฟ
ตลาดพลู 

20% 10% 20% 20% 10% 
 

10% 10% 

10 51 พระนคร สนามหลวง / ส าเพ็ง / 
เยาวราช 

20% 20% 20% 
 

20% 
 

20% 
 

10 51 วงเวียนใหญ ่ คลองสาน / กรุงธนบุรี  10% 20% 20% 20% 10% 5% 10% 5% 
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ชั้นภูม ิ จ านวน
แบบสอบถาม 

(ชุด) 

ชื่อย่าน สถานที่ส าคัญ 
 / จดุสังเกตใน GRID 

บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮาส์/
ทาวน์โฮม/
บ้านแฝด 

ตึกแถว/ห้อง
แถว/เรือน

แถว 

คอนโดมิเนีย
ม/อะพาร์ต

เมนท์ 

แฟลต เซอร์วิสอะ
พาร์ตเมนต ์

หอพัก ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว 

10 51 ดุสิต - บาง
กระบือ 

วชิรพยาบาล / ตลาดราช
วัตร 

20% 20% 20% 10% 10% 5% 10% 5% 

10 51 สีลม - บางรัก ไปรษณีย์กลางบางรัก / 
ตลาดน้อย 

20% 20% 20% 10% 10% 
 

10% 10% 

10 51 ยานนาวา - เจริญ
ราษฎร์ 

วัดสุทธิวราราม / ถนน
จันทน์ 

20% 10% 20% 10% 10% 
 

20% 10% 
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ตารางพ้ืนที่ส ารวจในเมืองรอง/เมืองเล็ก (เมืองทรงตัวและหดตัว) 

 

ชั้นภูม ิ จ านวนแบบสอบถาม พ้ืนที่เมือง สถานะ 
3 9 บ้านธิ เมืองทรง 

2 8 บ้านธิ เมืองทรง 

2 8 บ้านธิ เมืองทรง 

6 9 เมืองล าพูน เมืองทรง 

4 8 เมืองล าพูน เมืองทรง 

3 8 เมืองล าพูน เมืองทรง 

3 8 ดอยหล่อ เมืองหด 

2 8 ดอยหล่อ เมืองหด 

4 9 ดอยหล่อ เมืองหด 

4 9 ป่าซาง เมืองหด 

2 8 ป่าซาง เมืองหด 

3 8 ป่าซาง เมืองหด 

3 8 น้ าพอง เมืองหด 

2 8 น้ าพอง เมืองหด 

4 9 น้ าพอง เมืองหด 

1 8 เชียงยืน เมืองหด 

4 9 เชียงยืน เมืองหด 

3 8 เชียงยืน เมืองหด 

1 8 บ้านแฮด เมืองทรง 

2 8 บ้านแฮด เมืองทรง 

3 9 บ้านแฮด เมืองทรง 

3 8 บ้านไผ ่ เมืองทรง 

5 8 บ้านไผ ่ เมืองทรง 

7 9 บ้านไผ ่ เมืองทรง 

4 8 เมืองอยุธยา เมืองทรง 

5 8 เมืองอยุธยา เมืองทรง 

7 9 เมืองอยุธยา เมืองทรง 

2 8 บางไทร เมืองทรง 

1 8 บางไทร เมืองทรง 

2 9 บางไทร เมืองทรง 

3 8 บ้านโป่ง เมืองหด 

7 9 บ้านโป่ง เมืองหด 

4 8 บ้านโป่ง เมืองหด 
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ชั้นภูม ิ จ านวนแบบสอบถาม พ้ืนที่เมือง สถานะ 
4 8 อัมพวา เมืองหด 

6 9 อัมพวา เมืองหด 

3 8 อัมพวา เมืองหด 

2 8 กระแสสิน เมืองหด 

3 8 กระแสสิน เมืองหด 

4 9 กระแสสิน เมืองหด 

5 9 สทิงพระ เมืองทรง 

1 8 สทิงพระ เมืองทรง 

4 8 สทิงพระ เมืองทรง 

2 8 ป่าบอน เมืองทรง 

3 9 ป่าบอน เมืองทรง 

1 8 ป่าบอน เมืองทรง 

2 8 ควนเนียง เมืองหด 

3 9 ควนเนียง เมืองหด 

1 8 ควนเนียง เมืองหด 
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ภาคผนวก ง 
ผลลัพธ์การวิเคราะหบ์คุลักษณจ์ากข้อมูลแบบส ารวจ 

ตารางผลลัพธ์การวิเคราะห์บุคลักษณจ์ากข้อมูลแบบส ารวจ 

กลุ่มประชากร Sample Size พื้นที่เมือง ชั้นภูม ิ อายุเฉลีย่ (ปี) รายได้เฉลี่ย (บาท
ต่อเดือน) 

ความสม ่าเสมอ
รายได ้

การมีสมาร์ทโฟน/
แทบเลต็ 

การท างานกับ
สมาร์ทโฟนและ

อินเตอร์เน็ต 

กลุ่มที่ 1 22/3109 27.27% BMR, 
40.91% CMI, 
18.18% KKN, 
13.64% SKA 

22.73% (7), 50% 
(8) 

32.55 (sd 13.04, 
med 28) 

17659.5 (sd 
21937.24, med 
5500) 

45.45% สม ่าเสมอ, 
36.36% ไม่สม ่าเสมอ
, 13.64% ไม่มี
รายได,้ 4.55% ไม่
ตอบ 

59.09% มีสมาร์ท
โฟน, 40.91% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

72.73% ขาดไม่ได้, 
18.18% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป 

กลุ่มที่ 2 376/3109 99.73% BMR  7.45% (6), 7.18% 
(7), 9.84% (8), 
17.55% (9), 
41.76% (10) 

50.89 (sd 13.04, 
med 52) 

12238.03 (sd 
15335.44, med 
7250) 

63.3% สม ่าเสมอ, 
24.73% ไม่สม ่าเสมอ
, 11.17% ไม่มีรายได ้

95.21% มีสมาร์ท
โฟน 

13.3% ขาดไม่ได้, 
53.46% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
31.38% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 3 168/3109 19.05% CMI, 
63.69% KKN, 
17.26% SKA 

8.33% (5), 25% 
(6), 30.36% (7), 
29.17% (8) 

30.79 (sd 9.43, 
med 28.5) 

16810.71 (sd 
26585.92, med 
7250) 

72.02% สม ่าเสมอ, 
14.29% ไม่สม ่าเสมอ
, 12.5% ไม่มีรายได้ 

84.52% มีสมาร์ท
โฟน, 15.48% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

33.33% ขาดไม่ได้, 
54.76% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
11.31% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 4 204/3109 23.53% CMI, 
27.45% KKN, 
38.24% SKA 

99.51% (SC) 52.55 (sd 12.92, 
med 54.5) 

10872.16 (sd 
10351.13, med 
8000) 

32.84% สม ่าเสมอ, 
52.45% ไม่สม ่าเสมอ
, 13.73% ไม่มีรายได ้

84.31% มีสมาร์ท
โฟน, 13.24% ไม่มี 

18.63% ขาดไม่ได้, 
31.37% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
47.55% ไม่ใช้ก็ได้ 
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กลุ่มประชากร Sample Size พื้นที่เมือง ชั้นภูม ิ อายุเฉลีย่ (ปี) รายได้เฉลี่ย (บาท
ต่อเดือน) 

ความสม ่าเสมอ
รายได ้

การมีสมาร์ทโฟน/
แทบเลต็ 

การท างานกับ
สมาร์ทโฟนและ

อินเตอร์เน็ต 

กลุ่มที่ 5 146/3109 60.27% CMI, 
25.34% KKN 

2.05% (1), 2.05% 
(2), 4.79% (3), 
4.79% (4), 12.33% 
(5), 14.38% (6), 
37.67% (7), 
10.27% (8), 2.05% 
(9), 0% (10), 8.9% 
(FP), 0.68% (SC) 

64.35 (sd 11.97, 
med 65.5) 

7019.86 (sd 
11494.59, med 
5000) 

27.4% สม ่าเสมอ, 
33.56% ไม่สม ่าเสมอ
, 36.99% ไม่มีรายได ้

97.26% ไม่มี 56.85% ไม่ใช้ก็ได้, 
28.08% ไม่ทราบ, 
11.64% ไม่ตอบ 

กลุ่มที่ 6 119/3109 94.96% BMR 1.68% (1), 3.36% 
(2), 0.84% (3), 0% 
(4), 1.68% (5), 
2.52% (6), 1.68% 
(7), 14.29% (8), 
17.65% (9), 47.9% 
(10), 0% (FP), 
8.4% (SC) 

38.73 (sd 12.85, 
med 38) 

16521.85 (sd 
20131.85, med 
8000) 

73.95% สม ่าเสมอ, 
13.45% ไม่สม ่าเสมอ
, 12.61% ไม่มีรายได ้

90.76% มีสมาร์ท
โฟน, 9.24% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

63.03% ขาดไม่ได้, 
26.05% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
10.92% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 7 121/3109 22.31% CMI, 
23.97% KKN, 
53.72% SKA 

4.13% (1), 3.31% 
(2), 3.31% (3), 
5.79% (4), 6.61% 
(5), 15.7% (6), 
35.54% (7), 
25.62% (8), 0% 
(9), 0% (10), 0% 
(FP), 0% (SC) 

33.69 (sd 11.43, 
med 33) 

23573.55 (sd 
54009.54, med 
9200) 

65.29% สม ่าเสมอ, 
14.88% ไม่สม ่าเสมอ
, 17.36% ไม่มีรายได ้

70.25% มีสมาร์ท
โฟน, 29.75% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

52.07% ขาดไม่ได้, 
43.8% จ าเป็นต้องใช้ 
แต่ไม่เสมอไป 
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กลุ่มประชากร Sample Size พื้นที่เมือง ชั้นภูม ิ อายุเฉลีย่ (ปี) รายได้เฉลี่ย (บาท
ต่อเดือน) 

ความสม ่าเสมอ
รายได ้

การมีสมาร์ทโฟน/
แทบเลต็ 

การท างานกับ
สมาร์ทโฟนและ

อินเตอร์เน็ต 

กลุ่มที่ 8 79/3109 39.24% CMI, 
45.57% KKN 

100% (4) 44.65 (sd 14.16, 
med 47) 

16337.97 (sd 
18717.66, med 
9000) 

55.7% สม ่าเสมอ, 
32.91% ไม่สม ่าเสมอ
, 8.86% ไม่มีรายได้ 

79.75% มีสมาร์ท
โฟน, 16.46% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

32.91% ขาดไม่ได้, 
35.44% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
31.65% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 9 155/3109 93.55% BMR 4.52% (1), 5.81% 
(2), 5.16% (3), 
3.87% (4), 7.1% 
(5), 0.65% (6), 
17.42% (7), 
29.68% (8), 
10.32% (9),15.48% 
(SC) 

45.12 (sd 13.13, 
med 45) 

29121.94 (sd 
38663.32, med 
20000) 

31.61% สม ่าเสมอ, 
63.87% ไม่สม ่าเสมอ
, 4.52% ไม่มีรายได้ 

99.35% มีสมาร์ท
โฟน 

86.45% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
9.03% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 10 127/3109 19.69% CMI, 
48.03% KKN, 
29.92% SKA 

0.79% (1), 2.36% 
(2), 5.51% (3), 
3.94% (4), 9.45% 
(5), 18.9% (6), 
31.5% (7), 25.2% 
(8), 1.57% (9), 0% 
(10), 0% (FP), 
0.79% (SC) 

39.11 (sd 10.7, 
med 38) 

73615.2 (sd 
195682.54, med 
40000) 

89.76% สม ่าเสมอ, 
3.94% ไม่สม ่าเสมอ, 
6.3% ไม่มีรายได้ 

44.88% มีสมาร์ท
โฟน, 55.12% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

48.82% ขาดไม่ได้, 
44.09% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
6.3% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 11 110/3109 29.09% CMI, 
41.82% KKN, 
26.36% SKA 

0% (1), 4.55% (2), 
1.82% (3), 1.82% 
(4), 7.27% (5), 
20% (6), 39.09% 
(7), 20.91% (8), 

30.3 (sd 10.65, 
med 29) 

23681.55 (sd 
39488.19, med 
9500) 

70% สม ่าเสมอ, 
16.36% ไม่สม ่าเสมอ
, 10.91% ไม่มีรายได ้

58.18% มีสมาร์ท
โฟน, 41.82% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

63.64% ขาดไม่ได้, 
30% จ าเป็นต้องใช้ 
แต่ไม่เสมอไป 
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กลุ่มประชากร Sample Size พื้นที่เมือง ชั้นภูม ิ อายุเฉลีย่ (ปี) รายได้เฉลี่ย (บาท
ต่อเดือน) 

ความสม ่าเสมอ
รายได ้

การมีสมาร์ทโฟน/
แทบเลต็ 

การท างานกับ
สมาร์ทโฟนและ

อินเตอร์เน็ต 
1.82% (9), 0.91% 
(10), 1.82% (FP), 
0% (SC) 

กลุ่มที่ 12 2/3109 100% KKN 100% (7) 53.5 (sd 19.09, 
med 53.5) 

4500 (sd 3535.53, 
med 4500) 

50% สม ่าเสมอ, 
50% ไม่สม ่าเสมอ 

100% ไม่แน่ใจ 50% ไม่แน่ใจ, 50% 
ไม่ทราบ 

กลุ่มที่ 13 1/3109 100% SKA 100% (8) 60 (sd NA, med 
60) 

2000 (sd NA, med 
2000) 

100% ไม่ทราบ 100% ไม่ทราบ 100% ไม่ตอบ 

กลุ่มที่ 14 601/3109 35.94% CMI, 
34.78% KKN, 
28.62% SKA 

0% (1), 4.66% (2), 
2.5% (3), 0% (4), 
15.31% (5), 
22.13% (6), 
34.44% (7), 
12.98% (8), 0% 
(9), 0% (10), 
7.49% (FP), 0.5% 
(SC) 

48.47 (sd 14.56, 
med 50) 

11138.5 (sd 
14854.88, med 
7000) 

44.43% สม ่าเสมอ, 
38.77% ไม่สม ่าเสมอ
, 14.48% ไม่มีรายได ้

94.84% มีสมาร์ท
โฟน 

20.3% ขาดไม่ได้, 
40.77% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
37.6% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 15 4/3109 75% KKN, 25% 
SKA 

25% (1), 25% (2), 
50% (6) 

51.5 (sd 22.22, 
med 54.5) 

2500 (sd 2516.61, 
med 2000) 

25% สม ่าเสมอ, 
25% ไม่สม ่าเสมอ, 
50% ไม่ทราบ 

100% มีสมาร์ทโฟน 25% จ าเป็นต้องใช้ 
แต่ไม่เสมอไป, 75% 
ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 16 14/3109 21.43% BMR, 
42.86% CMI, 
14.29% KKN, 
21.43% SKA 

7.14% (1), 0% (2), 
7.14% (3), 0% (4), 
21.43% (5), 0% 
(6), 42.86% (7), 
7.14% (8), 0% (9), 

51.21 (sd 17.72, 
med 57) 

15785.71 (sd 
18200.5, med 
6500) 

57.14% สม ่าเสมอ, 
35.71% ไม่สม ่าเสมอ
, 7.14% ไม่มีรายได้ 

100% มีแทบเล็ต 28.57% ขาดไม่ได้, 
28.57% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
42.86% ไม่ใช้ก็ได้ 
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กลุ่มประชากร Sample Size พื้นที่เมือง ชั้นภูม ิ อายุเฉลีย่ (ปี) รายได้เฉลี่ย (บาท
ต่อเดือน) 

ความสม ่าเสมอ
รายได ้

การมีสมาร์ทโฟน/
แทบเลต็ 

การท างานกับ
สมาร์ทโฟนและ

อินเตอร์เน็ต 
14.29% (10), 0% 
(FP), 0% (SC) 

กลุ่มที่ 17 17/3109 11.76% BMR, 
11.76% CMI, 
23.53% KKN, 
52.94% SKA 

0% (1), 11.76% 
(2), 0% (3), 0% (4), 
11.76% (5), 
29.41% (6), 
29.41% (7), 
17.65% (8), 0% 
(9), 0% (10), 0% 
(FP), 0% (SC) 

43.88 (sd 13.05, 
med 44) 

8970.59 (sd 
8574.07, med 
7000) 

64.71% สม ่าเสมอ, 
17.65% ไม่สม ่าเสมอ
, 5.88% ไม่มีรายได้, 
11.76% ไม่ทราบ 

94.12% มีสมาร์ท
โฟน 

11.76% ขาดไม่ได้, 
29.41% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
41.18% ไม่ใช้ก็ได้, 
17.65% ไม่แน่ใจ 

กลุ่มที่ 18 22/3109 45.45% CMI, 50% 
KKN, 4.55% SKA 

0% (1), 0% (2), 
4.55% (3), 4.55% 
(4), 13.64% (5), 
18.18% (6), 
18.18% (7), 
40.91% (8), 0% 
(9), 0% (10), 0% 
(FP), 0% (SC) 

36.64 (sd 13.74, 
med 38) 

9068.18 (sd 
12359.97, med 
2000) 

54.55% สม ่าเสมอ, 
18.18% ไม่สม ่าเสมอ
, 27.27% ไม่มีรายได ้

59.09% มีสมาร์ท
โฟน, 40.91% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

36.36% ขาดไม่ได้, 
31.82% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
31.82% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 19 71/3109 30.99% BMR, 
23.94% CMI, 
23.94% KKN, 
21.13% SKA 

100% (1) 44.56 (sd 14.63, 
med 42) 

12217.37 (sd 
13185.1, med 
8000) 

47.89% สม ่าเสมอ, 
40.85% ไม่สม ่าเสมอ
, 8.45% ไม่มีรายได้, 

85.92% มีสมาร์ท
โฟน, 12.68% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

16.9% ขาดไม่ได้, 
40.85% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
40.85% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 20 46/3109 41.3% CMI, 
19.57% KKN, 
32.61% SKA 

6.52% (1), 0% (2), 
4.35% (3), 8.7% 
(4), 10.87% (5), 

51.83 (sd 17.6, 
med 56) 

6934.78 (sd 
8559.34, med 
4750) 

23.91% สม ่าเสมอ, 
26.09% ไม่สม ่าเสมอ

43.48% มีสมาร์ท
โฟน, 52.17% ไม่มี 

100% ไม่แน่ใจ 
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กลุ่มประชากร Sample Size พื้นที่เมือง ชั้นภูม ิ อายุเฉลีย่ (ปี) รายได้เฉลี่ย (บาท
ต่อเดือน) 

ความสม ่าเสมอ
รายได ้

การมีสมาร์ทโฟน/
แทบเลต็ 

การท างานกับ
สมาร์ทโฟนและ

อินเตอร์เน็ต 
15.22% (6), 
17.39% (7), 8.7% 
(8), 0% (9), 4.35% 
(10), 15.22% (FP), 
8.7% (SC) 

, 41.3% ไม่มีรายได้, 
8.7% ไม่ทราบ 

กลุ่มที่ 21 93/3109 46.24% CMI, 
19.35% KKN, 
34.41% SKA 

1.08% (1), 4.3% 
(2), 6.45% (3), 
1.08% (4), 3.23% 
(5), 17.2% (6), 
46.24% (7), 
15.05% (8), 0% 
(9), 0% (10), 
5.38% (FP), 0% 
(SC) 

40.99 (sd 13.82, 
med 42) 

16440.86 (sd 
17748.65, med 
9000) 

65.59% สม ่าเสมอ, 
21.51% ไม่สม ่าเสมอ
, 11.83% ไม่มีรายได ้

81.72% มีสมาร์ท
โฟน, 18.28% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

40.86% ขาดไม่ได้, 
46.24% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
12.9% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 22 167/3109 95.81% BMR 0% (1), 3.59% (2), 
5.99% (3), 6.59% 
(4), 2.4% (5), 
7.19% (6), 8.38% 
(7), 10.18% (8), 
13.77% (9), 
31.74% (10), 0% 
(FP), 10.18% (SC) 

40.41 (sd 12.69, 
med 41) 

11988.02 (sd 
14058.32, med 
8000) 

75.45% สม ่าเสมอ, 
14.37% ไม่สม ่าเสมอ
, 9.58% ไม่มีรายได้ 

92.81% มีสมาร์ท
โฟน 

26.95% ขาดไม่ได้, 
62.28% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
10.78% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 23 33/3109 15.15% BMR, 
21.21% CMI, 

9.09% (1), 3.03% 
(2), 3.03% (3), 
3.03% (4), 3.03% 

42 (sd 15.91, med 
44) 

8727.27 (sd 
19482.8, med 
5000) 

100% ไม่ตอบ 75.76% มีสมาร์ท
โฟน, 15.15% มี

42.42% ขาดไม่ได้, 
30.3% จ าเป็นต้องใช้ 
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กลุ่มประชากร Sample Size พื้นที่เมือง ชั้นภูม ิ อายุเฉลีย่ (ปี) รายได้เฉลี่ย (บาท
ต่อเดือน) 

ความสม ่าเสมอ
รายได ้

การมีสมาร์ทโฟน/
แทบเลต็ 

การท างานกับ
สมาร์ทโฟนและ

อินเตอร์เน็ต 
18.18% KKN, 
45.45% SKA 

(5), 9.09% (6), 
27.27% (7), 
24.24% (8), 6.06% 
(9), 3.03% (10), 
0% (FP), 9.09% 
(SC) 

สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต, 9.09% ไม่มี 

แต่ไม่เสมอไป, 
15.15% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 24 1/3109 100% SKA 100% (5) 55 (sd NA, med 
55) 

75000 (sd NA, 
med 75000) 

100% สม ่าเสมอ 100% มีสมาร์ทโฟน
และแทบเล็ต 

100% จ าเป็นต้องใช้ 
แต่ไม่เสมอไป 

กลุ่มที่ 25 21/3109 57.14% CMI, 
38.1% KKN 

33.33% (5), 
19.05% (6), 
23.81% (7), 
19.05% (8) 

41.81 (sd 12.83, 
med 43) 

19219.05 (sd 
19212.69, med 
10000) 

47.62% สม ่าเสมอ, 
33.33% ไม่สม ่าเสมอ
, 14.29% ไม่มีรายได ้

61.9% มีสมาร์ทโฟน
, 38.1% มีสมาร์ท
โฟนและแทบเล็ต 

19.05% ขาดไม่ได้, 
42.86% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
33.33% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 26 16/3109 37.5% CMI, 
56.25% SKA 

12.5% (5), 31.25% 
(6), 37.5% (7) 

45.81 (sd 10.7, 
med 46.5) 

24718.75 (sd 
26831.55, med 
9000) 

81.25% สม ่าเสมอ, 
18.75% ไม่สม ่าเสมอ 

68.75% มีสมาร์ท
โฟน, 25% มีสมาร์ท
โฟนและแทบเล็ต, 
6.25% ไม่มี 

43.75% ขาดไม่ได้, 
31.25% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
25% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 27 52/3109 34.62% BMR, 
19.23% CMI, 
15.38% KKN, 
30.77% SKA 

1.92% (1), 0% (2), 
3.85% (3), 7.69% 
(4), 9.62% (5), 
11.54% (6), 
21.15% (7), 9.62% 
(8), 7.69% (9), 
3.85% (10), 0% 
(FP), 23.08% (SC) 

34.67 (sd 11.48, 
med 31.5) 

39493.65 (sd 
95879.75, med 
15000) 

78.85% สม ่าเสมอ, 
11.54% ไม่สม ่าเสมอ
, 9.62% ไม่มีรายได้ 

71.15% มีสมาร์ท
โฟน, 28.85% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

69.23% ขาดไม่ได้, 
25% จ าเป็นต้องใช้ 
แต่ไม่เสมอไป, 
5.77% ไม่ใช้ก็ได้ 
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กลุ่มประชากร Sample Size พื้นที่เมือง ชั้นภูม ิ อายุเฉลีย่ (ปี) รายได้เฉลี่ย (บาท
ต่อเดือน) 

ความสม ่าเสมอ
รายได ้

การมีสมาร์ทโฟน/
แทบเลต็ 

การท างานกับ
สมาร์ทโฟนและ

อินเตอร์เน็ต 

กลุ่มที่ 28 240/3109 52.08% CMI, 
24.17% KKN, 
22.92% SKA 

0% (1), 3.75% (2), 
4.17% (3), 0% (4), 
7.08% (5), 13.75% 
(6), 45% (7), 
22.92% (8), 0.42% 
(9), 0% (10), 2.5% 
(FP), 0.42% (SC) 

42.38 (sd 14.66, 
med 42) 

25280.75 (sd 
28937.7, med 
20000) 

62.08% สม ่าเสมอ, 
26.67% ไม่สม ่าเสมอ
, 7.92% ไม่มีรายได้ 

69.58% มีสมาร์ท
โฟน, 30.42% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

57.08% ขาดไม่ได้, 
30.42% จ าเป็นต้อง
ใช้ แต่ไม่เสมอไป, 
12.08% ไม่ใช้ก็ได้ 

กลุ่มที่ 29 81/3109 41.98% BMR, 
23.46% CMI, 
25.93% KKN 

2.47% (1), 1.23% 
(2), 1.23% (3), 
2.47% (4), 0% (5), 
19.75% (6), 
23.46% (7), 
18.52% (8), 
14.81% (9), 
14.81% (10), 
1.23% (FP), 0% 
(SC) 

41.27 (sd 15.78, 
med 40) 

19053.09 (sd 
29558.98, med 
9000) 

67.9% สม ่าเสมอ, 
22.22% ไม่สม ่าเสมอ
, 7.41% ไม่มีรายได้ 

77.78% มีสมาร์ท
โฟน, 20.99% มี
สมาร์ทโฟนและแทบ
เล็ต 

38.27% ขาดไม่ได้, 
28.4% จ าเป็นต้องใช้ 
แต่ไม่เสมอไป, 
33.33% ไม่ใช้ก็ได้ 
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รายช่ือคณะผู้จัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนนุการวิจัย 

 

ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ     
นายอรรถพันธ์ สารวงศ์   
นายวัชรินทร์ ขวัญไฝ  
นายทัตพล  วงศ์สามัคคี   

หน่วยงานที่สังกัด 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถานที่ติดต่อ 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
โทรศัพท์ : 0 2218 4441 
โทรสาร: 0 2218 4440 


