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บทคัดย่อ 
การคมนาคมขนส่งเป็นเหตุผลที6สําคัญประการหนึ6 งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมมีความจาํเป็น

เขา้ถึงวถัตุดิบในการผลิตเพื6อมุ่งหวงักาํไร ประชาชนทั6วไปมีความจาํเป็นตอ้งเดินทางเพื6อเข้าไปทาํงานในเมือง ดงันัDน
คมนาคมขนส่งจึงมีความสาํคญัอยา่งหลีกเลี6ยงไม่ได ้การศึกษานีD ตอ้งการหาเส้นทางขนส่งที6ให้ตน้ทุนการเดินทางตํ6าสุด
เมื6อพิจารณาจากการใชเ้ชืDอเพลิง โดยมีจุดเริ6มตน้จากหา้แยกเกาะยอถึงสามแยกหวัเขาแดง  ผลจากการศึกษาพิจารณาจาก
ยานพาหนะ  5  ประเภทในการเดินทาง ปรากฏว่าการใช้เส้นทางสะพานติณสูลานนทมี์ตน้ทุนในการเดินที6ต ํ6ากว่า
เส้นทางท่าแพขนานยนต์ และเมื6อพิจารณาจุดคุม้ทุนในการเดินทางปรากฏว่ารถจกัรยานยนต์  คือมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
สงขลา  รถพว่งขา้ง คือถนนไทรบุรี  ซอย 41   รถยนต ์ คือโรงพยาบาลจิตเวช สงขลา  รถปิคอพัคือถนนไทรบุรี  ซอย 11   
และรถบรรทุก 6 ลอ้  คือหา้งลีวิวฒัน์พลาซ่า  สงขลา 

   
คาํสําคญั : ตน้ทุนเชืDอเพลิงในการเดิน เส้นทางท่าแพขนานยนต ์เส้นทางสะพานติณสูลานนท ์ 

 

Abstract 
 Transportation is one of the most determining reasons for where economic activity can be. Industries need to 
have access to raw materials and the ability to see them while maintaining a profit. Residences have to have access to 
work in the city; will develop consequently, wherever the transportation can get them there. Improving access will 
make further development possible from 5- way Koh Yor junction to 3-way Hua Khao Daeng junction. In terms of 
automobile fuel consumption Tinnasulanon bridge route is lower cost than Songkhla Ferry Pier route. Breakeven point 
of automotive logistics is; motorcycle: sidecar: car: pick up and truck; Thaksin University Songkhla: Saiburi Road, Soi 
41: Songkhla mental hospital: Saiburi Road, Soi 11: Songkhla Liviwat Plaza store, respectively.   

 
Keywords: Fuel Cost of Travel, Songkhla Ferry Pier Route, Tinnasulanon Bridge Route  
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บทนํา 
 การคมนาคมขนส่งเป็นส่วนประกอบที6สําคญัในการดาํเนินชีวิตของประชาชนทุกคน  ไม่ว่าจะไปประกอบ
อาชีพหรือศึกษาเล่าเรียน  ลว้นแลว้แต่ตอ้งอาศยัการขนส่งหรือการเดินทางช่วยให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที6ต้องการ  
การขนส่งยงัช่วยให้มนุษยส์ามารถติดต่อไปมาหาสู่สะดวกรวดเร็วขึDน  ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง  เช่น  ใน
สมยัก่อนการเดินทางจากจงัหวดัสงขลาไปยงัอาํเภอสิงหนคร  หรืออาํเภอใกลเ้คียง  ตอ้งใช้เวลาในการเดินทางนาน  
ลาํบาก  และเสี6 ยงอันตราย  เนื6องจากต้องเดินทางโดยเรือเป็นพาหนะในการเดินทาง แต่ปัจจุบนันีD การเดินทาง
สะดวกสบายและรวดเร็วยิ6งขึDน  เนื6องจากการมีหลายเส้นทางให้คนในจงัหวดัสงขลาได้เลือก  ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เส้นทางสะพานติณสูลานนท ์ หรือการใชเ้ส้นทางท่าแพขนานยนต ์ 
  ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี6ยนแปลงไปอยา่งมาก  ทรัพยากรที6เคยมีความอุดมสมบูรณ์  ได้
เหลือนอ้ยลงทุกที6หรือใกลจ้ะหมดไป  ปัจจยัในการผลิตสินคา้มีราคาสูงขึDน  ทาํให้ราคาสินคา้ถึงผูบ้ริโภคมีราคาแพงขึDน
มาก  โดยเฉพาะวตัถุดิบเชืDอเพลิง  คือ  นํDามนั  มีราคาปรับตวัสูงขึDนทุกวนั  และนํDามนัมีความสําคญัมากกบัชีวิตมนุษยใ์น
การขนส่งหรือการเดินทาง  เพราะตอ้งใชน้ํD ามนัเป็นเชืDอเพลิงหลกัของยานพาหนะในการเดินทาง  เราจึงควรใชท้รัพยากร
ที6มีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดความคุม้ค่าหรือประหยดัมากที6สุดในการเดินทาง (พิริยะ, 2553) 
 การศึกษาครัD งนีD ไดเ้ลือกจงัหวดัสงขลาเป็นกรณีศึกษา  โดยมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ ประการแรกประเมิน
ทางเลือกในการเดินทางที6มีตน้ทุนตํ6าสุด  ระหว่างเส้นทางท่าแพขนานยนตแ์ละเส้นทางสะพานติณสูลานนท ์ พิจารณา
จากราคาเชืDอเพลิงตามประเภทพาหนะที6ใช้ และประการที6สอง เพื6อประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน  จากการเลือก
เส้นทางที6คุม้ค่าที6สุดในการเดินทาง 

แนวคดิและทฤษฎี 
1.  แนวคิดตน้ทุนตํ6าสุด (minimize cost)   

 การตดัสินใจในการเลือกใชเ้ส้นทางการเดินทางระหว่างเส้นทางแพขนานยนต์และเส้นทางสะพานติณสูลา
นนท ์  ซึ6งแต่ละเส้นทางมีตน้ทุนที6แตกต่างกนั  ทาํใหต้อ้งตดัสินใจเลือกเส้นทางใน 2 ทางเลือก ที6ให้ความคุม้ค่าหรือ
ตน้ทุนที6ตํ6าสุดในการเลือกใชเ้ส้นทาง แต่ละประเภทยานพาหนะ (Frank et al., 1991, Pashigian et al., 1995) 

2.  แนวคิดจุดคุม้ทุน (break-even point)   
การพิจารณาค่าใชจ่้ายในการเดินทางเป็นตวัเงิน โดยการคาํนวณจากนํD ามนัเชืDอเพลิงที6ใช้ระหว่างแพขนานยนต์

และสะพานติณสูลานนทโ์ดยมีเป้าหมายที6สามแยกหัวเขาแดง  เพื6อตอ้งการหาตาํแหน่งที6จะทาํให้ค่าใช้จ่ายจากนํD ามนั
เชืDอเพลิงที6ใชเ้ท่ากนั ตามประเภทรถยนตที์6ใช ้(Champ et al., 2004, Hanley et al., 1994) 
 

วธีิการศึกษา 
เส้นทางทีN 1 ห้าแยกเกาะยอถึงสามแยกหวัเขาแดง โดยใชเ้ส้นทางท่าแพขนานยนต ์

ระยะทางจากห้าแยกเกาะยอไปยงัท่าแพขนานยนตฝั์6งสงขลา  โดยใชถ้นนเส้นหลกัเขา้มายงัตวัเมืองโดยผ่าน
สามแยกสาํโรง  เลีDยวซา้ยเขา้มายงัตวัเมืองสงขลา   โดยขบัตรงไปเรื6อยๆ ตามถนนหลกัไทรบุรี  ทางหลวงหมายเลข 407  
ผ่านโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา  ผ่านหอสมุดประชาชน จงัหวดัสงขลา  ผ่านเขาตงักวน   และขบัตรงไปยงัสระบวั  ตาม
เส้นทางถนนสุขมุวิทย ์ เลีDยวซา้ยจะผา่นวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา     ตรงไปและเลีDยวซ้ายอีกครัD ง ก็จะถึงท่า
แพขนานยนต์ฝั6งสงขลาใช้ระยะทาง  13.2  กิโลเมตร  และจากท่าแพฝั6งหัวเขาแดง  ไปยงัสามแยกหวัเขาแดง  1.6  
กิโลเมตร  รวมระยะทางทัDงสิDน 14.8 กิโลเมตร 



 

 

เส้นทางทีN 2   หา้แยกเกาะยอถึงสามแยกหวัเขาแดง   
ระยะทางเริ6มจากห้าแยกเกาะยอโดยขบัตามทางหลวง 408  ผ่านศาลปกครองสงขลา  ตรงไปเรื6อย ๆ  ผ่าน

โรงพยาบาลสงขลา  โดยขา้มสะพานติณสูลานนทส์ะพานที6 1  ตรงไปเรื6อยๆ จะผ่านทกัษิณคดีสงขลา  และขา้มสะพาน
ติณสูลานนทส์ะพานที6 2  และขบัตรงไปจะถึงสามแยกหวัเขาแดง อาํเภอสิงหนคร  ใชร้ะยะทางทัDงหมด  13  กิโลเมตร 

 
สามารถคาํนวณตน้ทุนการเดินทางโดยพิจารณาเชืDอเพลิงในการเดินทางและค่าธรรมเนียมแพขนานยนต ์ไดด้งันีD  
 
    Ci  =  (X/Ai) Li +  Fi + Wi 

 

กาํหนดให ้
Ci   แทนตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายของรถแต่ละชนิด (C1 แทนรถจกัรยานยนต ์C2 แทนรถพ่วงขา้ง C3 แทนรถยนต ์

C4 แทนรถปิคอพั และ C5 แทนรถบรรทุก6 ลอ้) 
X   แทนระยะทางจากหา้แยกเกาะยอไปยงัสามแยกหวัเขาแดง 
Ai   แทนระยะทางของรถแต่ละชนิดต่อนํDามนั 1 ลิตร 
Li   แทนราคานํDามนั 1 ลิตรที6รถแต่ละชนิดใช ้
Fi   แทนอตัราค่าโดยสารแพขนานยนตข์องรถแต่ละชนิด 
Wi  แทนตน้ทุนในการรอขึDนแพขนานยนตข์องรถแต่ละชนิด 
 

    การศึกษานีD ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ  โดยขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลทั6วๆไป  เช่น  ราคานํDามนัต่อลิตร  ขอ้มูลจาก  บริษทั      
ป.ต.ท. จาํกดัมหาชน (www.pttplc.com)  รถแต่ละชนิดใช้นํD ามนัประเภทใดและวิ6งไดร้ะยะทางเท่าใดต่อนํDามนั 1 ลิตร  
ขอ้มูลจาก  บริษทั พิธานพาณิชย ์จาํกดั(www.phithan-toyota.com)   หน่วยงาน Honda CR-V (www.hondacrvclub.com)  
หน่วยงานใหข้อ้มูลรถบรรทุก ซืDอขายรถบรรทุก (www.truck.in.th) โดยจะศึกษารถ  5 ประเภท  คือ  รถจกัรยานยนต ์ รถ
พ่วงขา้ง  รถยนต์  รถปิคอพั  รถบรรทุก 6 ลอ้  อตัราค่าโดยสารแพขนานยนต ์ ข้อมูลจากสํานกังานท่าแพขนานยนต ์ 
จงัหวดัสงขลา  และระยะทางในเส้นทางต่างๆ (หน่วย : กิโลเมตร)  ขอ้มูลจากแผนที6ประเทศไทย (www.google.com)  
โดยนาํขอ้มูลที6ได้  คาํนวณหาตน้ทุนจากการเลือกเส้นทาง 2 ทางเลือก  ระหว่างเส้นทางแพขนานยนต์และเส้นทาง
สะพานติณสูลานนท ์ เพื6อนาํไปใชใ้นการเลือกเส้นทางที6เหมาะสมโดยมีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายที6ต ํ6าสุด  และขอ้มูลจาํนวน
รอบหรือจาํนวนเที6ยว  จาํนวนรถในแต่ละวนัในการใช้บริการท่าแพขนานยนต์  และต้นทุนเฉลี6ยในแต่ละวนั  จาก
สาํนกังานท่าแพขนานยนต ์ (ตาราง 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 1 ชนิดของรถ ชนิดของนํDามนัที6ใช ้  ราคานํDามนัแต่ละชนิด  ระยะทางของรถแต่ละชนิดต่อนํDามนั  1  ลิตร และ
อตัราค่าโดยสารแพขนานยนตที์6ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั (มีนาคม 2553) 

ชนิดของรถ ชนิดของนํ�ามันทีNใช้ ราคานํ�ามัน 

(บาท/ลติร) 

ระยะทาง 

(กโิลเมตร/ลิตร) 

อตัราค่าโดยสาร (คนั

ละ/บาท) 

รถจกัรยานยนต ์(C1) 
รถพ่วงขา้ง (C2) 
รถยนต ์(C3) 
รถปิคอพั (C4) 
รถบรรทุก 6 ลอ้ (C5) 

เบนซิน ออกเทน 91 
เบนซิน ออกเทน 91 
แกส๊โซฮอล ออกเทน 95 
ดีเซล 
ดีเซล 

39.74 
39.74 
35.44 
29.99 
29.99 

40- 60 
30-35 
12-15 
14-17 

6 

3 
10 
20 
20 
30 

ที6มา : www.phithan-toyota.com  ,www.hondacrvclub.com  ,www.truck.in.th ,www.pttplc.com   
วนัที6  11 กุมภาพนัธ์ 2554, สาํนกังานท่าแพขนานยนต ์ จงัหวดัสงขลา   
 

ผลจากการศึกษาและอภิปรายผล 
1. การตัดสินใจเลือกทางเลอืกโดยให้ต้นทุนตํNาสุด 
 เพื6อใหเ้กิดการตดัสินใจในการเลือก  จึงมีการตัDงจุดเริ6มตน้  ที6สามารถเลือกเส้นทางไดม้ากกว่า 1 เส้นทาง โดย
กาํหนดให ้
จุดเริ6มตน้ : ห้าแยกเกาะยอ  ตาํบลพะวง  อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
จุดสิDนสุด : สามแยกหวัเขาแดง  ตาํบลสทิงหมอ้  อาํเภอสิงหนคร  จงัหวดัสงขลา 

 
ดงันัDนจากการคาํนวณหาตน้ทุนในการเดินทางจาก หา้แยกเกาะยอไปยงัหวัเขาแดง  อาํเภอสิงหนคร 2 ทางเลือก 

พบว่ารถทัDง 5 ชนิด ใช้เส้นทางสะพานติณสูลานนทมี์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตํ6ากว่าการใช้เส้นทางท่าแพขนานยนต ์ 
ถึงแมว้่าราคานํDามนัจะเปลี6ยนแปลงไปเท่าไรก็ตามก็ไม่ผลต่อการเปลี6ยนแปลงทางเลือก (ตาราง 2) 

 
ตาราง 2   ตน้ทุนในการเดินทางใน 2 ทางเลือก โดยให้ราคานํDามนัเป็นราคาปัจจุบนั  (หน่วย : บาท) 

ชนิดของรถ เส้นทางท่าแพขนานยนต์ เส้นทางสะพานตณิ       

สูลานนท์ ต้นทุนในการเดินทาง

ไปยงัแพฯ และอตัราค่า

โดยสาร 

ต้นทุนเฉลีNยในการ

รอแพ  5-10 นาท ี

ต้นทุนทั�งหมด 

ต้นทุนทั�งหมด 

รถจกัรยานยนต ์(C1) 
รถพ่วงขา้ง (C2) 
รถยนต ์(C3) 
รถปิคอพั (C4) 
รถบรรทุก 6 ลอ้ (C5) 

14.76  
28.10  
58.85  
48.64  

103.98  

3.18 
4.89 
10.50 
7.74 
19.99 

17.94 
32.99 
69.35 
56.37 
123.97 

10.33 
15.90 
34.13 
25.15 
64.98 

ที6มา : สาํนกังานท่าแพขนานยนต ์สงขลา 
หมายเหตุ : ตน้ทุนของระยะเวลาในการรอ ทุกๆ 1 นาที ในการสตาร์ทรถรออยูก่บัที6 จะมีการเผาผลาญนํDามนัพอ ๆ กบั
การขบัรถในระยะทาง  800  เมตร (www.saletoyota.com) 
  



 

 

ตาราง 3   คาํนวณรายรับของกิจการท่าแพขนานยนตแ์ละการลดอตัราค่าโดยสาร  
ต้นทุน/

เทีNยว 

(บาท) 

ชนิดของรถ จํานวนรถ 

(คนั) 

ปัจจุบัน เปลีNยนแปลง = ต้นทุน 

อตัราค่า

โดยสาร 

(บาท) 

รายรับของกจิการ 

(บาท) 

อตัราค่าโดยสาร 

(บาท) 

รายรับของกจิการ 

(บาท) 

442   
 
 
 
 

รถจกัรยานยนต ์(C1) 
รถพ่วงขา้ง (C2) 
รถยนต ์(C3) 
รถปิคอพั (C4) 
รถบรรทุก 6 ลอ้ (C5) 

53.01 
2.99 

12.47 
12.47 
0.03 

3 
10 
20 
20 
30 

159.03 
29.90 
249.60 
249.60 

0.90 

2 
4 
13 
13 
25 

106.02 
11.96 
162.11 
162.11 

0.75 

รวม       689.03    442 

ที6มา : สาํนกังานท่าแพขนานยนต ์และจากการคาํนวณ 
 

ตาราง 3 แสดงใหเ้ห็นว่ากิจการท่าแพขนานยนต์สามารถลดอตัราค่าโดยสารลงเท่ากบัตน้ทุนของกิจการ   คือ 
จุด Break even point หรือ “จุดคุม้ทุน” ตน้ทุนเท่ากบัรายรับของกิจการ  ถา้กิจการท่าแพขนานยนตล์ดอตัราค่าโดยสารลง
อีก  กิจการจะเขา้สู่สภาวะขาดทุน  หรือ  กาํไรติดลบ ดงันัDนจึงเป็นการชีDชดัวา่ เส้นทางที6ดีที6สุดถา้จุดเริ6มตน้จากหา้แยก
เกาะยอมายงัสามแยกหวัเขาแดง  คือ เส้นทางสะพานติณสูลานนท ์
 
ตาราง 4   ตน้ทุนในการเดินทางใน 2 ทางเลือก โดยให้อตัราค่าโดยสารลดลง ราคานํDามนัปัจจุบนั (หน่วย: บาท) 

ชนิดรถยนต์ รายรับ = ต้นทุนของกจิการ รายรับ < ต้นทุนของกจิการ หรือรายรับ เท่ากบั 0 

อตัราค่า

โดยสาร 

เส้นทางท่าแพขนานยนต์ เส้นทางสะพาน

ตณิสูลานนท์ 

อตัราค่า

โดยสาร 

เส้นทางท่าแพ

ขนานยนต์ 

เส้นทางสะพาน

ตณิสูลานนท์ 

จกัรยานยนต ์
พ่วงขา้ง 
รถยนต ์
ปิคอพั 
บรรทุก 6 ลอ้ 

2 
4 
13 
13 
25 

16.94 
26.99 
62.35 
49.37 

118.97 

10.33 
15.90 
34.13 
25.15 
64.98 

0 
0 
0 
0 
0 

14.94 
22.99 
49.35 
36.37 
93.97 

10.33 
15.90 
34.13 
25.15 
64.98 

 
 ตาราง 4  เป็นการยนืยนัว่าแมกิ้จการท่าแพขนานยนตจ์ะไม่เก็บอตัราค่าโดยสาร (กิจการท่าแพขนานยนตไ์ม่ได้
รายรับ)   การเดินทางโดยใชเ้ส้นท่าแพขนานยนตก็์ยงัสูงกวา่ตน้ทุนการเดินโดยใชเ้ส้นทางสะพานติณสูลานนท ์  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 5   ผลประโยชน์ที6เป็นตวัเงินจากการเลือกใชเ้ส้นทางสะพานติณสูลานนท ์
ชนิดของรถ ส่วนต่างของต้นทุน

ในทาง 2 เลอืก/เทีNยว 

(บาท) 

จํานวนรถทีNใช้แพขนานยนต์/

ปี/คัน 

ผลประโยชน์ทีNเป็นตัว

เงนิ/ปี(บาท) 

รถจกัรยานยนต ์(C1) 
รถพ่วงขา้ง (C2) 
รถยนต ์(C3) 
รถปิคอพั (C4) 
รถบรรทุก 6 ลอ้ (C5) 

7.61 
17.09 
35.23 
31.22 
58.99 

1,940,328 
109,332 
456,624 
456,624 

204 

14,765,585.63 
1,868,709.27 

16,085,070.85 
14,256,743.99 

12,034.03 

 
จากตาราง 5 ภายใตข้อ้สมมติ ว่ารถทุกคนัจะตอ้งมีจุดเริ6มตน้จากห้าแยกเกาะยอ และจุดสิDนสุดคือสามแยกหวั

เขาแดง   การเลือกใชเ้ส้นทางสะพานติณสูลานนทใ์หค้วามคุม้ค่า  หรือมีตน้ทุนในการเดินทางตํ6าสุด  โดยจะทาํใหไ้ดผ้ล
ประโยชน์ที6เป็นตวัเงินหรือการลดค่าใชจ่้ายประมาณ  46,988,143.76  บาทต่อปี  

 
ตาราง 6  จุดคุม้ทุน (break-even point) ของการเลือกใชเ้ส้นทางระหวา่งเส้นทางท่าแพขนานยนตแ์ละเส้นทางสะพานติณ
สูลานนทที์6ใหต้น้ทุนในการเดินทางที6เท่ากนั  

ชนิดของรถ สถานทีNจุดคุ้มทุนของทั�ง 2 
เส้นทาง 

ระยะทางจากจุดคุ้มทุนไปยงัสามแยก 
หัวเขาแดง อาํเภอสิงหนคร 

ต้นทุนในการ
เดินทางทีNเท่ากัน 

(บาท) เส้นทางท่าแพ

ขนานยนต์ 

(กโิลเมตร) 

เส้นทางสะพานตณิสู

ลานนท์ 

(กโิลเมตร) 

รถจกัรยานยนต ์(C1) 
รถพ่วงขา้ง (C2) 
รถยนต ์(C3) 
รถปิคอพั (C4) 
รถบรรทุก 6 ลอ้ (C5) 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ สงขลา 

ถนนไทรบุรี ซอย 41 

โรงพยาบาลจิตเวช สงขลา 

ถนนไทรบุรี  ซอย 11 
ห้างลฯี พลาซ่า  สงขลา 

10.01 
7.81 
8.09 
6.73 
8.90 

17.79 
19.99 
19.71 
21.07 
18.90 

14.14 
24.44 
51.74 
40.76 
94.47 

 
ขอ้มูลจากตาราง 6  จะช่วยให้ประชาชนในจงัหวดัสงขลาหรือประชาชนในจงัหวดัอื6น ๆ ที6เดินทางมายงัสงขลา

เพื6อจุดประสงค์เดินทางไปยงัหวัเขาแดง มุ่งหน้าไปยงัจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุงใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเพื6อ
เลือกเส้นทางเดินทางโดยเสียค่าใชจ่้ายตํ6าที6สุด  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า ในกรณีเป็นรถจกัรยานยนตจุ์ดคุม้ทุนอยู่
ที6 มหาวทิยาลยัทกัษิณ สงขลา โดยค่าใชจ่้ายในการเดินทางพิจารณาตน้ทุนเป็นตวัเงินตํ6าที6สุดประมาณ 14.14 บาท ส่วน
รถพ่วงขา้ง อยูที่6ถนนไทรบุรี ซอย 41  รถยนตอ์ยู่ที6 โรงพยาบาลจิตเวช สงขลา รถปิคอพั อยู่ที6ถนนไทรบุรี  ซอย 11 และ 
รถบรรทุก 6 ลอ้ อยูที่6 หา้งลีพลาซ่า  สงขลา  มีตน้ทุนในการเดินทางเป็นตวัเงินสูงสุดประมาณ 94.47 บาท  

 

 

 

 



 

 

เงืNอนไขของการศึกษา 
1. กาํหนดใหร้ถประเภทเดียวกนั มีประสิทธิภาพในการใชง้านเหมือนกนั  
2. อตัราการเร่งเท่ากนั  
3. ไม่คิดคาํนวณการใชเ้วลาในการรอสญัญาณไฟจราจร  หรือการแวะตามสถานที6ต่าง ๆ ก่อนถึงจุดหมาย 
4. ใชเ้ส้นทางถนนสายหลกั  ไม่มีการใชท้างลดัหรือเปลี6ยนแปลงเส้นทางอื6น 
5.  ท่าแพขนานยนตส์งขลาจะเปิดทาํการตัDงแต่เวลา 05.00 น.-22.00 น. 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ตน้ทุนทางการเงินในการเดินทางที6ต ํ6าสุดเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการกาํหนดการเดินทางหรือการเลือกใช้

เส้นทาง  แต่ในความเป็นจริงการขนส่งหรือการเดินทางที6มีประสิทธิภาพนัDน อาจจะมีปัจจยัอื6นที6สาํคญัอีกเช่น    ความ
รวดเร็ว  (Speed)  ความปลอดภยั  (Safety)  ความพอเพียง  (Adequacy)  และการตรงต่อเวลา  (Punctuality)  โดยปัจจยั
เหล่านีD ก็มีอิทธิพลในการขนส่งหรือการเดินทางเช่นกนั  ผลจากการศึกษายืนยนัว่าเส้นทางสะพานติณสูลานนทมี์ตน้ทุน
ตํ6าที6สุดหรือประหยดัที6สุดเมื6อพิจารณาจากตน้ทุนเชืDอเพลิงในการเดินทาง ซึ6งสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการมีเส้นทาง
สะพานติณสูลานนทเ์พื6อรองรับการคมนาคมขนส่งระหว่างผูที้6จะเดินทางจากจงัหวดัสงขลาไปยงัจงัหวดัพทัลุง และ
นครศรีธรรมราช โดยไม่จาํเป็นตอ้งผ่านเขา้มาในเขตอาํเภอเมือง และจากการศึกษาครัD งนีD ยงัได้ข้อมูลเพื6อใช้ในการ
ตดัสินใจเดินทางสําหรับผูอ้ยู่อาศยัภายในเขตเทศบาลหรืออาํเภอเมือง สงขลา ที6มีพาหนะแตกต่างกนั ควรจะเลือกใช้
เส้นทางใดที6เหมาะสมในการเดินทาง ภายใตเ้งื6อนไขตน้ทุนทางการเงินจากเชืDอเพลิงที6จ่ายไป  แต่อยา่งไรก็ตามเพื6อให้
เกิดความคุม้ค่าทางการเงินจากการเดินทางโดยใชต้น้ทุนที6ต ํ6าที6สุดนัDน รัฐบาลหรือผูที้6เกี6ยวขอ้งควรใหค้วามสาํคญัในเรื6อง
ความปลอดภยัในการเดินทาง กล่าวคือไม่วา่ผูเ้ดินทางใชเ้ลือกใชเ้ส้นทางใด ความปลอดภยัในการเดินทางไม่แตกต่างกนั 

 

เอกสารอ้างองิ 
พิริยะ ผลพิรุฬห์. (2553).  เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพส์ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  
สาํนกังานท่าแพขนานยนต ์จงัหวดัสงขลา. อตัราค่าโดยสารแพขนานยนต์  ต้นทุนของกจิการ 

ท่าแพขนานยนต์ จํานวนรถทีNใช้แพขนานยนต์/เทีNยว. สอบถามเมื6อวนัที6 9 ธนัวาคม 2553 
หน่วยงานขอ้มูลสารสนเทศและการสื6อสาร สาํนกังานจงัหวดัสงขลา. ประวตัิสะพานติณสูลานนท์  

และท่าแพขนานยนต์สงขลา.  สืบคน้เมื6อวนัที6 20 กุมภาพนัธ์ 2554, www.songkhla.co.th 
Champ, P.A., Boyle, K.J. and Brown, T.C. (2004). A Primer on Nonmarket Valuation. London: Kluwer Academic 

Publishers. 
Frank, H. R. (1991). Microeconomics and Behavior. The United States: McGraw-Hill, Inc. 
Hanley, N. and Spash, C.L. (1994). Cost-benefit analysis and the environment. Cheltenham: Edward Elgar 

Publishing Limited. 
Pashigian, B.P. (1995). Price Theory and Applications. The United States: McGraw-Hill, Inc.  
 


