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บทคัดย่ อ
ปั จจุ บนั โครงการจัก รยานวิ ทยาเขตสี เขี ยวได้เปิ ดใช้บริ การมา
เป็ นระยะเวลาหนึ" ง แต่ จากการสํารวจพบว่ามี รถจักรยานปริ มาณมากที"
จอดอยู่ตามจุดจอดต่างๆ โดยไม่ได้ใช้งาน ทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายและความ
สู ญเปล่า จึงได้ทาํ การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา และกําหนดรู ปแบบการ
ยืมคืน เพื"อให้เกิ ดความคล่องตัวในการใช้งาน และ วิเคราะห์จาํ นวนและ
ตําแหน่งของจุดจอดรถจักรยานที"เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การเพื"อเพิ"มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของรถจักรยาน โดยทํา
การเก็ บ ตัว อย่ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น จากนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ศึ กษารู ปแบบการยืมคื นรถจักรยานใน
ปั จจุบนั วิ เคราะห์ หาจํานวนรถจักรยานที" เหมาะสมโดยใช้วิธี วิเคราะห์
ลู ก โซ่ ม าร์ ค อฟ (Discrete-time Markov Chain) และคํา นึ ง ถึ ง ค่ า
คลาดเคลื" อ นทางสถิ ติ ร่ ว มในการวิ เ คราะห์ พบว่ า หากมี ก ารเปลี" ย น
รู ปแบบการยืมคืน จะทําให้มีผูใ้ ช้บริ การมากขึIน 70.06% จุดจอดควรเพิ"ม
จาก 4 จุด เป็ น7 จุด โดยตําแหน่ งจุดจอดส่ วนใหญ่อยูต่ ามคณะต่างๆ ศูนย์
เรี ยนรวม โรงอาหารต่ า งๆ และประตู ต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ และปริ ม าณรถจัก รยานในแต่ ล ะจุ ด มี จาํ นวนต่ างกัน ซึ" ง
ขึIนกับ ปริ มาณผูใ้ ช้บริ การ
คําสําคัญ :

ลูกโซ่ มาร์ คอฟ, จํานวนรถจักรยาน, ประสิ ทธิภาพการ
ใช้ งาน

Abstract
KU Green Campus Healthy Community project has already
been launched for a period of time, but there are many bicycles parked
at the parking spots, and not being used. This causes unnecessary
expenses. Therefore, we analyze the root cause of problem by studying
the current borrowing system and try to improve its flexibility. We also
analyze the number of bicycles and parking spots sufficient for the
needs of the users in order to optimize the uses of the bicycles. The data

are collected from polls distributed to KU students in Bangkhen
Campus. We studied the current borrowing system of the bicycles and
use Discrete-time Markov Chain to find the appropriate number of
bicycles. The standard errors of the statistics are taken into account in
the analysis. From the result, we found that there would be more users
up to 70.06% who willingly to use the service if we change the
borrowing system, and we should increase the parking lots from 4 to 7.
The locations of the lots are scattered around campus such as Learning
Center Building, cafeterias, and the gates around the campus. The
numbers of the bicycles at each parking lot depend on the numbers of
users who pass by each location
Keywords:
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1. บทนํา
1.1 ทีม าและรายละเอียดของปัญหา
ในปั จจุ บ นั การเดิ น ทางในมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ มี อ ยู่
หลายรู ปแบบ คื อ รถยนต์ส่วนตัว รถตะลัย ทางเท้า และรถจักรยาน ซึ" ง
เส้นทางการเดิ นทางภายในมหาวิทยาลัยได้เน้นให้ใช้ทางถนนคู่ทางเท้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ส่งเสริ มให้มีการใช้รถจักรยานมากขึIน
โดยมี จกั รยานให้ ยืม คื น ตามจุด ต่างๆและมี เ ส้น ทางการวิ"งของจักรยาน
โดยเฉพาะเพื"อลดมลพิ ษด้านต่ างๆและเป็ นการออกกําลังกาย จากการ
สังเกตพบว่า โครงการจักรยานวิทยาเขตสี เขียวในปั จจุบนั มีความยุ่งยาก
ในเรื" องการยืมคืนรถจักรยาน ซึ" งผูย้ มื จะต้องทําการยืมคืนรถที"จุดเดิ ม เช่ น
ยืมที"ประตูงามวงศ์วาน 1 ก็ตอ้ งคืนที"ประตูงามวงศ์วาน 1 ทําให้เกิ ดความ
ไม่สะดวก ต้องเดิ นทางย้อนไปย้อนมาเพื"อทําการยืมคื นรถ ดังนัIนเมื"อยืม
รถจักรยานและต้องไปทําธุ ระ จะต้องจอดจักรยานไว้ และพบว่าบริ เวณ
จุดจอดต่างๆมี จกั รยานจอดค้างไว้เป็ นจํานวนมาก ทําให้ ประสิ ทธิ ภาพ
การใช้งานน้อยและต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ งโดยศูนย์เปล่า

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
วิเคราะห์การเปลี"ยนรู ปแบบการยืมคืน กําหนดจุดยืมคืนว่า
ควรจะมีกี"จุด ควรจะตัIงจุดยืมคืนที"ใดจึงจะเหมาะสม และแต่ละจุดควรจะ
มีจกั รยานกี"คนั จึงเพียงพอกับความต้องการของจํานวนผูใ้ ช้บริ การ และ
เพื"อเพิ"มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานจักรยาน ซึ" งถ้าเปลี"ยนรู ปแบบการยืมคืน
แล้วจะช่วยเพิ"มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของจักรยาน ลดการสู ญเปล่าของ
จักรยานที"ตอ้ งจอดอยูเ่ ฉยๆ เช่น ราคาจักรยาน ค่าซ่อมบํารุ ง เป็ นต้น

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.เก็บข้อมูลตัวอย่างจากความคิดการใช้รถจักรยานจากนิ สิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2.ศึกษารู ปแบบการยืมคืนรถจักรยานสี ขาวในปั จจุบนั
3.วิเคราะห์หาจุดจอดรถที"เหมาะสมและจํานวนรถจักรยานที"
เหมาะสม

ตามกําหนด และการซ่ อมใหญ่ (Overhaul) เช่ น การบํารุ งรั ก ษาตาม
วาระ 500, 1000, 1500 และ 2000 ชม. เป็ นต้น

3. การดําเนินโครงงานและการวิเคราะห์
3.1 เก็บข้ อมูลรถจักรยาน
1.จํานวนรถจักรยานในแต่ละจุดจอด
จุดยืมประตูวิภาวดี
มีจาํ นวน 50 คัน
จุดยืมประตูงามวงศ์วาน 1
มีจาํ นวน 70 คัน
จุดยืมประตูงามวงศ์วาน 2
มีจาํ นวน 70 คัน
จุดยืมประตูพหลโยธิ น
มีจาํ นวน 80 คัน
รวมทัIงสิI น 270 คัน
2.การซ่ อมรถจักรยานสี ขาว ตัIงแต่เปิ ดให้บริ การมี การซ่ อม
รถจักรยานจํานวน 1 ครัIง ในเดือนมกราคม 2553

3.2 ข้ อมูลผู้ใช้ บริการรถจักรยานสีขาว

2. ทฤษฎีทเี กีย วข้ อง
2.1 การสุ่ มตัวอย่ าง (Random Sampling)

จํานวนผูใ้ ช้บริ การเฉลี"ยใน 1 ชัว" โมง (λ) ในเดือนกรกฏาคม
2553 ของแต่ละจุดจอด แสดงได้ดงั ตารางที" 1

ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างสามารถทําได้หลายวิธีดว้ ยกัน ซึ" ง
การสุ่ มตัวอย่างสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 แบบ คือ
1.การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
2.การสุ่ มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling)
3.การสุ่ มตัวอย่างแบบชัIนภูมิ (Stratified Sampling)
4.การสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
5.การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขัIน (Multi-stage Sampling)

ตารางที" 1 ค่ า λ (คนต่ อชัวโมง)
ประตูงามฯ1 ประตูงามฯ2 ประตูพหลฯ ประตูวิภาฯ
λ

1.3952

0.4395

0.6895

0.6761

3.3 คํานวณประสิทธิภาพการใช้ งาน (Utilization) รถจักยาน
Utilization หาได้จากสมาการ

2.2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
เป็ นการทดสอบข้อสมมติหรื อข้อความที"เกี"ยวข้องกันของ
ประชากรซึ" งเราไม่สามารถกระทําได้จากประชากรทัIงหมด จึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นตัวแทนของประชากรทัIงหมด

2.3 มาร์ คอฟ เชน (Markov Chain)
การทํา Markov Chain จะใช้เมตริ กซ์การเปลี"ยนสถานะ
(Transition Probability Matrix : TPM) ยกกําลัง k ลําดับขัIน เพื"อพยากรณ์
พฤติกรรมที"จะเกิดขึIนในอนาคต โดยที"
πP = π

(1)

2.4 การบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance)
การบํา รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกัน จะเป็ นบํา รุ ง รั ก ษาโดยทํา การ
บํารุ งรักษาตามคาบเวลา (Time – Based Maintenance) โดยให้การบริ การ

สามารถสรุ ป Utilization ในเดือนกรกฎาคม 2553 ได้ ดงั ตารางที 2
ตารางที 2 Utilization ในเดือนกรกฎาคม 2553
ประตู ประตู ประตู
ประตู
งามฯ1 งามฯ2 พหลฯ
วิภาฯ
Utilization 12.73% 4.47%
6.82% 11.64%

3.4 ออกแบบสอบถามและเก็บข้ อมูลชุดที 1
จํานวนแบบสอบถามคํานวณจากสู ตร
n=

(3)

n=

= 97 ชุด

แบบสอบถามชุ ดที" 1 ได้นาํ ไปแจกตามจุดต่างๆ โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างจากนิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทI งั หมด 177 ชุด

3.5 วิเคราะห์ ผลจากแบบสอบถาม
อุปสรรคในการใช้รถจักรยานมีอยูห่ ลายประการ คือ สวมชุ ด
นิ สิตแล้วขี" ไม่สะดวก 17.06 % ต้องรั บผิดชอบกรณี เกิ ดความเสี ยหาย
16.59 % การยืมคืนมีความยุง่ ยาก 16.36 % และอื"นๆ ตามลําดับ
ถ้าสามารถเปลี" ยนแปลงการยืมคื นจักรยานได้ โดยยืมจากจุด
ยืม คื น จุด หนึ" งและไปคื น อี ก จุด หนึ" งได้ พบว่าจะมี ผูใ้ ช้จกั รยานเพิ"ม ขึI น
70.06% และโดยส่ วนใหญ่บริ เวณที"ตอ้ งการให้เพิ"มจุดจอด คือ ตามคณะ
ต่างๆ ศูนย์เรี ยนรวมต่างๆ และโรงอาหารต่างๆ

3.6 ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
นําคําถามมาทดสอบ 2 กรณี คือ
1.วิเคราะห์ทางสถิ ติ คําถามที" 1 : ท่านคิดว่าควรมีจุดยืมคืนที"
อื"นอีกหรื อไม่
ผลที"ได้ คือ ควรมีจุดจอดเพิ"ม
2.วิเคราะห์ทางสถิ ติ คําถามที" 2 : ถ้ามีการเพิ"มจุดยืม-คืนมาก
ขึIนทัว" มหาวิทาลัย และสามารถที"จะยืมจุดหนึ" งและไปคืนจุดอื"นได้ จะใช้
จักรยานมากขึIนหรื อไม่
ผลที" ได้ คื อ จะมี ผูใ้ ช้บริ การมากขึIน ถ้ามี การเพิ"มจุดยืม-คื น
มากขึIนทัว" มหาวิทาลัย และสามารถที"จะยืมจุดหนึ" งและไปคืนจุดอื"นได้

3.7 เก็บข้ อมูลรถจักรยานทีเ สีย
ได้สาํ รวจรถจักรยานทัIงหมด 180 คัน จาก 4 จุดจอด พบว่า มี
สภาพสมบูรณ์ 5% และสภาพไม่สมบูรณ์ 95% โดยชิI นส่ วนที"เสี ยจํานวน
มากที"สุด คือ ล้อ 61.40% และรองลงมา คือ บันได 45.03% เบรค และ
ก้านเบรค-สายเบรค อย่างละ 40.94%

3.8
สร้ างตารางซ่ อมบํ า รุ งเชิ ง ป้ องกั น (Preventive
Maintenance (PM))
ลัก ษณะการซ่ อมบํารุ งในปั จจุ บนั เป็ นแบบเสี ยแล้วซ่ อม ถ้า
หากมี PM ก็จะทําให้ มีอายุการใช้งานยาวขึI น รายการชิI นส่ วนที" และ
ระยะเวลาการที"ควรทํา PM แสดงได้ดงั ตารางที" 3

ตารางที" 3 การทํา PM ของรถจักรยานสี ขาว
ชิIนส่ วน
เวลาทํา
ทุกวันอาทิตย์ที" 1 ของทุกเดือน (ในเดือน
ล้อ
พฤษภาคมทําพร้อม ยางนอก)
ยางนอก
หลัง ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ที" 1 ของเดือนพฤษภาคม
หน้า ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ที" 1 ของเดือนพฤษภาคม
ยางใน
(ทําพร้อม ยางนอก)
เบรค
ทุกวันอาทิตย์ที" 3 ของทุกๆ 2 เดือน
โซ่และสเตอ
ทุกวันอาทิตย์ที" 4 ของเดือนเมษายนและตุลาคม
บันไดและชุด
ทุกวันอาทิตย์ที" 2 ของเดือน พฤษภาคม
กระโหลก
ทุกวันอาทิตย์ที" 4 ของเดือนตุลาคม (ทําพร้อมโซ่
คอตะเกียบ
และสเตอ)

3.9 กําหนดจุดจอดจักรยานแต่ ละจุด
จากแบบสอบถามชุดที" 1 กําหนดจุดจอดได้ทI งั หมด 9 จุด คือ
1.ประตูงามฯ 1
2.ประตูงามฯ 2
3.ประตูพหลฯ
4.ประตูวิภาฯ
5.หน้าโรงอาหารวิทยาศาสตร์ (ศร.1, สํานักหอสมุด, วศ. และ
โรงอาหารวิทยาศาสตร์ )
6.ข้างศร.3 (ศร.2, 3 และ4)
7.หน้าโรงอาหารกลาง 2 (อก.และโรงอาหารกลาง 2)
8.โรงอาหารกลาง 1
9.หน้าคณะสังคมศาสตร์ (ศศ., สค. และเกษตร)

3.10 ออกแบบสอบถามและเก็บข้ อมูลชุดที 2
นําแบบสอบถามไปแจกผูท้ ี"ใช้บริ การจักรยานสี ขาว จํานวน
83 ชุ ด ที" จุดจอดทัIง 4 จุ ด คื อ ประตูงามฯ 1 ประตูงามฯ 2 ประตูพหลฯ
และประตูวิภาฯ

3.11 สร้ าง Transition Probability Matrix
เพื"อวิเคราะห์ Steady-State และจํานวนรถจักรยานที"เหมาะสม
โดยใช้หลักลูกโซ่มาร์ คอฟ (Markov Chain)
ถ้ามีการเปลี" ยนรู ปแบบการยืมคื ม โดยยืมรถจักรยานแล้วไป
คืน ณ จุดใดก็ได้ ผลที"ได้ คื อ ควรมีจุดจอดรถจักรยานทัIงหมด 7 จุดจอด
คือ ประตูงามฯ 1 ประตูพหลฯ ประตูวิภาฯ หน้าโรงอาหารวิทยาศาสตร์
ข้างศร.3 โรงอาหารกลาง 2 และโรงอาหารกลาง 1

สามารถแสดงเป็ น Transition Diagram ได้ดงั ภาพที" 1

4. สรุป
จากหลักลูกโซ่มาร์ คอฟ (Markov Chain)จุดจอดทีเหมาะสมมี
ทังหมด 7 จุดจอดคือ
1.ประตูงามฯ 1
2.ประตูพหลฯ
3.ประตูวิภาฯ
4.หน้าโรงอาหารวิทยาศาสตร์
5.ข้างศร.3
6.โรงอาหารกลาง 2
7.โรงอาหารกลาง 1
และถ้ามีการเปลี" ยนรู ปแบบการยืมคืนจะมี ผูม้ าใช้บริ การเพิ"ม
ขีIน 70.06%

ภาพที" 1 Transition Diagram
และคํานวณหา Steady-State และจํานวนรถจักรยานมากที"สุด
และน้อยที"สุด ได้ตามตารางที" 4
ตารางที" 4 Steady-State และจํานวนรถจักรยานมากที"สุดและน้อยที"สุด

Π
จํานวน
(คัน)

ประตูงามฯ 1
มาก
น้อย
ที"สุด
ที"สุด
(max.) (min.)
0.2708 0.0179
73

5

ประตูพหลฯ
มาก
น้อย
ที"สุด
ที"สุด
(max.) (min.)
0.1552 0.0000
42

ประตูวิภาฯ
มาก
น้อย
ที"สุด
ที"สุด
(max.) (min.)
0.1199 0.0064

0

32

2

ตารางที" 4 (ต่อ) Steady-State และจํานวนรถจักรยานมากที"สุดและน้อย
ที"สุด

Π
จํานวน
(คัน)

โรงอาหารวิทยาศาสตร์
มากที"สุด
น้อยที"สุด
(max.)
(min.)
0.4660
0.2586
126

70

ศร.3
มากที"สุด
(max.)
0.3720

น้อยที"สุด
(min.)
0.1862

100

50

ตารางที" 4 (ต่อ) Steady-State และจํานวนรถจักรยานมากที"สุดและน้อย
ที"สุด

Π
จํานวน
(คัน)

โรงอาหารกลาง 2
มากทีสดุ
น้ อยทีสดุ
(max.)
(min.)
0.1346
0.0000
36

0

โรงอาหารกลาง 1
มากทีสดุ
น้ อยทีสดุ
(max.)
(min.)
0.1274
0.0000
34

0
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