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บทที่ 1 

บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 ปัญหาของพืน้ท่ีเขตเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการวาง

โครงข่ายการคมนาคมท่ีให้ความสําคัญกับการสร้างถนนเพ่ือรถยนต์มากจนเกินไป จนส่งผล

กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในเมืองอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การเพิ่มจํานวนขึน้อย่างรวดเร็วของรถยนต์

ในเวลาอันสัน้ ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมือง จากการใช้การเดินเท้าและการขนส่ง

สาธารณะมาเป็นคา่นิยมในการใช้รถยนต์สว่นตวั สิง่ท่ีตามมาคือการเพิ่มขึน้ของถนน  เม่ือถนนเข้า

มามีบทบาทตอ่วิถีชีวิตของคนในเมืองมากขึน้ และได้กลายเป็นสว่นหนึ่งท่ีสร้างปัญหาให้กบัสงัคม 

ถนนเข้ามามีอิทธิพลตอ่การขยายตวัของเมือง และทําลายพืน้ท่ีสาธารณะไปพร้อมกนั และปัญหา

ท่ีตามมาคือ ปัญหาทางด้านมลพิษ  ปัญหาการจราจรติดขดั และการจํากดัการใช้งานว่าถนนเป็น

พืน้ท่ีสําหรับรถยนต์เท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1-1.2 แสดงการจราจรท่ีติดขดัในกรุงเทพมหานคร 

 ปรากฏการณ์ดงักล่าวทําให้แนวคิดการพฒันาระบบขนส่งมวลชนร่วมกบัการพฒันา

โครงข่ายทางเดินเท้าในเขตเมืองได้รับความสนใจจากภาครัฐ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากขึน้ 

และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนพลงังานในปัจจบุนั  โดยท่ีระบบขนส่งมวลชนระบบราง
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นัน้ จากการศกึษาเปรียบเทียบกบัระบบขนส่งอ่ืนๆ พบว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นระบบท่ี

ประหยดัพลงังานมากท่ีสดุ สามารถช่วยทําให้การเดินทางมีความคล่องตวั และสะดวกสบายมาก

ขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถช่วยลดการตดิขดัของการจราจรบนท้องถนน โดยสามารถขนถ่ายผู้ โดยสารได้

เป็นจํานวนมาก อย่างน้อย 40,000 คน ต่อชัว่โมงตอ่ทิศทาง ซึง่มากกว่ารถโดยสารประจําทาง รถ

แท็กซี่ หรือรถยนต์สว่นตวัหลายเท่าตวั 

 การท่ีจะดงึดดูผู้คนให้เดินทางมาใช้บริการได้จึงเป็นเร่ืองสําคญั ซึง่การสง่เสริมให้เกิด
การเดินทางในระบบรางจะต้องมีระบบการป้อนผู้ โดยสารเข้ามาถึงสถานีท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันัน้
จึงควรทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินเท้าของคนไทย เพ่ือประกอบการเสนอแนวแนะทางการ
พฒันาขนส่งมวลชนระบบรางให้มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมการเดินเท้าของคนไทย เพ่ือให้
สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาเมืองในการช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์สว่นบคุคลและประหยดั
พลงังาน ลดมลภาวะสิง่แวดล้อมของเมืองและเพิ่มความน่าอยูใ่ห้กบัเมืองตอ่ไป 

 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการใช้งานทางเดินเท้า และความ

พงึพอใจในการเดนิเท้า เพ่ือเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนของผู้ ท่ีใช้รถไฟฟ้าในการเดนิทาง  

1.2.2 ศึกษาถึงสภาพปัญหาและอปุสรรค และปัจจยัท่ีมีอิธิพลต่อการเลือกรูปแบบ

การเดินทางไปยงัสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในพืน้ท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ผลจากก

การศกึษาสามารถสรุปหาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมและแนวทางการพฒันาเพ่ือเพิ่มปริมาณ

คนเดนิเท้า ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนได้ 

 

1.3 คาํถามในการวิจัย 

1.3.1 พืน้ท่ีบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน ในระยะทางท่ีสามารถเดินเท้าได้ 

ผู้ ท่ีใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในการเดินทาง จะเลือกใช้วิธีการเดินเท้าจากท่ีพกัอาศยัเพ่ือไปสถานี

รถไฟฟ้าหรือไม ่

1.3.2 ปัจจยัใดบ้างท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกท่ีจะเดิน - หรือไม่เดิน เพ่ือไปท่ีสถานี

ของกลุม่คนท่ีเดนิทางโดยรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน  

 

   ส
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 พืน้ท่ีศึกษาของงานวิจัยครัง้นี  ้คดัเลือกจากย่านพืน้ท่ีท่ีมีการเช่ือมต่อกับโครงข่าย

รถไฟฟ้าขนสง่มวลชน โดยจะเน้นลกัษณะของกลุม่ชมุชนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัเป็นหลกั   

 1.4.1 ขอบเขตทางด้านพืน้ท่ี : พืน้ท่ีศกึษาบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนใน

รัศมีระยะเดนิเท้า 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า ซึง่พืน้ท่ีศกึษาท่ีเลือก คือ พืน้ท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าบี

ทีเอสปณุณวิถี เป็นหนึ่งในสถานีส่วนต่อขยายอ่อนนุช - แบร่ิง โดยจะทําการสํารวจและวิเคราะห์

ข้อมลูจากพืน้ท่ีศกึษา เพ่ือหาคําตอบของงานวิจยัตอ่ไป 

 1.4.2 ขอบเขตทางด้านเนือ้หา 

        1.4.2.1 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกวิธีการเดินทางและปัจจยัต่างๆท่ีมีอิธิพล

ต่อการเลือกวิธีการสญัจรทางเท้า เพ่ือท่ีจะนําไปสู่การพฒันารูปแบบการสญัจรทางเท้าท่ีมีความ

เหมาะสมกบัการใช้งานมากท่ีสดุ 

       1.4.2.2  งานวิจยันีมี้การศกึษาข้อมลูท่ีครอบคลมุดงันี ้

  - นิยาม ความหมายและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการเดนิเท้า 

  - ลกัษณะทางกายภาพท่ีดีของทางเดนิเท้า 

  - แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาพฤตกิรรมการเดนิเท้า 

  - งานวิจยัตา่งๆ และกรณีศกึษาท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.5 ขัน้ตอนของการศึกษา 

 1.5.1 การกําหนดปัญหาการวิจยั 

 1.5.2 การกําหนดพืน้ท่ีศกึษา กลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 1.5.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

         1.5.3.1 ข้อมลูขัน้ปฐมภมูิ เป็นข้อมลูท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีสํารวจภาคสนาม การ

สงัเกต ุการถ่ายภาพ และการเก็บแบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีศกึษา 

         1.5.3.2  ข้อมูลขัน้ทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากส่ือและเอกสารต่างๆ เช่น 

บทความ ข้อเขียน เอกสารทางวิชาการ อินเตอร์เนท เป็นต้น 
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 1.5.4 วิเคราะห์ข้อมลู วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมลูและสงัเคราะห์ส่วนต่างๆ เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลการวิจยั 

 1.5.5 ขัน้ตอนการสรุปและเสนอแนะ  

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

 1.6.1 สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ ใช้ระบบการสญัจรทางเท้า เพ่ือนําไปสูว่ิธีการ

พฒันาพืน้ท่ีทางเดนิเท้าได้ 

 1.6.2 สามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา และแก้ปัญหา

พืน้ท่ีทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม อีกทัง้ยงัสามารถกําหนดข้อเสนอแนะ วิธีการท่ีจะนําไปสู่

การเพิ่มขึน้ของการสญัจรทางเท้าท่ีเหมาะสมได้ 

 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาวิจัยท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินเท้าของผู้ ท่ีใช้รถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนในการเดินทางจากท่ีพกัอาศยัในรัศมีรอบสถานีรถไฟฟ้า เพ่ือใช้งานสถานีรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนนัน้ การท่ีจะทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการเดินเท้า ต้องอาศยั

ทฤษฎีและแนวความ คิดตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ โดยแบ่งเนือ้หาของ

ทฤษฎีออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

1) ทฤษฎีและแนวความคดิ Transit – Oriented Development (TOD)  

 2) ทฤษฎีและแนวความคดิทางด้านกายภาพของทางเท้า 

3) ทฤษฎีและแนวความคดิทางด้านพฤตกิรรมบนทางเท้า 

 

2.1 ทฤษฎีและแนวความคดิ Transit – Oriented Development (TOD) 

แนวความคิด Transit – Oriented Development (TOD) เป็นแนวความคิดของ 

Peter Calthorpe สถาปนิกและนกัผงัเมืองชาวอเมริกาเร่ิมต้นในปี ค.ศ. 1993 หรือเรียกอีกช่ือหนึ่ง

วา่ “ Pedestrian Pockets ”  

สงิหนาถ(2545) ให้ความหมายของแนวความคิด Transit – Oriented Development 

(TOD) คือ แนวคิดชุมชนกลุ่มย่อยๆ ท่ีเช่ือมโยงกันด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยมีชุมชนขนาด

กระชบัภายในระยะการเดินเท้าท่ีสะดวกรอบสถานีคมนาคมขนส่ง รวมถึงความสะดวกสบายด้วย

การเดินเท้าท่ีหลากหลาย  ทัง้จากระบบคมนาคมขนส่ง ระบบทางจักรยาน การเดินเท้า หรือ

รถยนต์ 

2.1.1 ความหมายของแนวคดิ Transit – Oriented Development (TOD)  

Transit – Oriented Development (TOD) หมายถึง  กระบวนการจดัการพืน้ท่ีเมือง

ให้เกิดความกระชบั  สง่เสริมการใช้ประโยชน์ท่ีดนิแบบผสมผสาน  ได้แก่  ท่ีอยูอ่าศยั  แหลง่พาณิช

   ส
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ยกรรม  ระบบบริการของเมือง  พืน้ท่ีสาธารณะรอบสถานีขนส่งมวลชน  โดยการสร้างสรรค์

สภาพแวดล้อมท่ีดี  ปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวก และทางเดนิเท้าให้มีคณุภาพสงู  เป้าหมายใน

การพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือใช้โครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบและโครงข่ายการขนส่งมวลชนท่ีมีอยู่แล้ว ใน

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยัง่ยืน  ผลกัดนัให้มีผู้ ใช้บริการระบบการ

ขนสง่มวลชนมากขึน้ เพ่ือลดความแออดัของมืองซึง่เกิดจากการใช้รถยนต์สว่นบคุคล 

โดยพยายามให้ความสําคัญกับการเดินเท้า การใช้จักรยานและใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะเป็นหลกัในการเดินทาง เป็นแนวทางการพฒันาชมุชนเมืองท่ีสนบัสนนุการพฒันาพืน้ท่ี

บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสญัจรของระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างผสมผสาน 

และสามารถเช่ือมโยงเข้าด้วยกนัโดยใช้การเดินเท้า รวมถึงความสะดวกสบายด้วยการเดินทางท่ี

หลากหลายทัง้จากระบบขนสง่มวลชน ระบบทางจกัรยาน และการเดนิเท้า (ภาพประกอบท่ี 2.1) 

 

 
   ภาพท่ี 2.1 แสดงแนวความคิด Transit-Oriented Development (Calthorpe,1993, p.56) 

 

 คําอธิบายภาพของแนวความคิดนีคื้อ บริเวณท่ีมีการใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่าง

ผสมผสานมีระยะรัศมีประมาณ 2000 ฟุต มีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีบริเวณท่ีเป็นสถานีระบบขนส่ง

มวลชนสาธารณะนอกจากนีมี้องค์ประกอบท่ี สําคญัอยา่งเช่น บริเวณยา่นพานิชยกรรม ท่ีอยูอ่าศยั 
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การค้าขายย่อยบริเวณสํานกังาน บริเวณท่ีเปิดโลง่ และสถานท่ีสาธารณะ ซึง่สามารถเดินด้วยเท้า

ได้ทั่วถึงในพืน้ท่ี รวมไปถึงความสะดวกสบายของผู้ ท่ีอาศัย และผู้ ท่ีทํางานในพืน้ท่ี สามารถ

เดินทางได้โดยระบบขนส่งสาธารณะ การเดินเท้า รถจักรยาน รวมไปถึงรถยนต์  Calthorpe 

(1993, อ้างถึงใน ธราวฒุิ บญุเหลือ , 2551) 

 

 
ภาพท่ี 2.2 แสดงแนวคิดของ Transit – Oriented Development (TOD) 

ท่ีมา : Hildebrand Frey(1999, อ้างถงึใน สงิหนาท แสงสีหนาท 2545) 

 

2.1.2 วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้จากแนวคดิ 

แนวความคิดนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการรวบรวมการเดินทางภายในชุมชนเมือง 

จนถึงระดบัเมือง โดยทัว่ ไป TOD จะมีศูนย์การพฒันาอยู่ท่ีบริเวณสถานีระบบขนส่งมวลชน 

แนวความคิดนีส้่งผลท่ีสําคัญต่อรูปทรงเมืองท่ีดี ได้แก่ ความหนาแน่น ประโยชน์ใช้สอยอย่าง

ผสมผสาน รวมไปถึงการมีขนาดของชมุชนเมืองท่ีเหมาะสม การมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางด้าน

การสญัจรและการเช่ือมโยงของบริเวณตา่งๆ ในชมุชนเมือง แนวความคิดนีไ้ด้ถกูนําไปใช้ในหลาย
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ประเทศ เช่นการวางระบบคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มุ่งเน้นในสว่นของมาตรการจงูใจ

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการขับรถยนต์ให้ไปสู่การใช้ระบบขนส่ง

มวลชนสาธารณะมากขึน้ (ภาพประกอบท่ี 2.2) 

นอกจากนี ้TOD เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการพฒันาบริเวณท่ีพกัอาศยัท่ีใกล้กับสถานี

ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  หรือบริเวณรอบๆ  สถานีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  

แนวความคิดนีพ้ยายามสนบัสนนุให้ประชาชนได้อาศยัอยู่ในบริเวณจุดเปล่ียนถ่ายการสญัจร ซึ่ง

แนวทางพฒันาบริเวณนีจ้ะส่งผลกระทบโดยตรงในการสญัจรในเขตชมุชนเมือง ผลท่ีตามมาก็คือ 

ประชาชนคนทํางานจะใช้รถยนต์ส่วนตัวลดลง เน่ืองจากการใช้ระบบขนส่งมวลชนมีความ

สะดวกสบายกวา่ 

 

2.2 ทฤษฎีและแนวความคดิทางด้านกายภาพของทางเท้า   

2.2.1 รูปแบบของทางเดนิเท้า 

2.2.1.1 ทางเท้าท่ีขนานไปกบัแนวถนน (Side walk) คือ ทางท่ีอยู่ขนานสอง

ข้างทางของถนน 

2.2.1.2 ทางเท้าท่ีเป็นทางลดั คือ ทางเท้าท่ีมกัเป็นท่ีรู้จกักนัเฉพาะกลุม่ ซึง่ถ้า

หากได้รับการสง่เสริมให้อยูใ่นระบบทางเท้าของเมือง และปรุบปรุงสภาพแวดล้อมสองข้างทาง จะ

เพิ่มความคลอ่งตวัให้กบัระบบการสญัจรของเมืองได้ 

2.2.1.3 ยา่นทางเดนิเท้า (Pedestrian zone) เป็นพืน้ท่ีท่ีได้จดัเตรียมออกแบบ

ไว้เพ่ือการเดินเท้าโดยเฉพาะ เช่น ทางเท้าระหว่างอาคารพาณิชย์ หรือย่านทางเดินเท้า 

(Pedestrian mall) คือ ยา่นท่ีสามารถเดนิเช่ือมตอ่กนัได้ทัง้บริเวณโดยปลอดภยัจากการสญัจรของ

ยานพาหนะแบบมีเคร่ืองยนต์ ซึ่งเป็นมาตรการท่ีมีเกือบทุกเมืองในทวีปยุโรป และบางเมืองใน

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย บริเวณดงักล่าวมกัเป็นย่านพาณิชยกรรมท่ีมีบรรยากาศในเชิง

นนัทนาการและมีชีวิตชีวา 

2.2.1.4 ทางเท้าชัว่คราว ได้แก่ ถนนบางสายท่ีถกูปิดในวนัหรือช่วงเวลาพิเศษ

เพ่ือใช้เป็นทางเดินทางเท้าเพ่ือกิจกรรมนนัทนาการ เช่น ถนนกินซ่าในโตเกียว หรือปรากฏการณ์

ตลาดนดัท่ีพบได้ทัว่ไปในเมืองไทย เป็นต้น 
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2.2.1.5 ทางลอดหรือทางข้าม (Crosswalk) เป็นทางเดินเท้าท่ีอยู่ในแนวขวาง

เส้นทางในระบบการสญัจรของเมือง ทางเท้าประเภทนีจ้ะช่วยให้การเช่ือมต่อทางเดินเท้าเป็น

ระบบท่ีมีความตอ่เน่ืองมากยิ่งขึน้ แบง่อออกเป็น 2 ระดบั คือ  Overpass หมายถึง ทางเดินเท้าใน

แนวขวางเส้นทางท่ีอยู่ในระดบัเหนือพืน้ดินและ Underpass หมายถึง ทางเดินเท้าในแนวขวาง

เส้นทางท่ีอยู่ในระดบัใต้พืน้ดินซึ่งจะต้องคํานึงถึงความปลอดภยัของคนเดินเท้าเป็นสําคญั โดย

จําแนกทางเท้าประเภทนีเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) แบบควบคุมโดยใช้สญัญาณไฟจราจร ตํารวจ

จราจร ตู้ควบคุม คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีปริมาณการจราจรหนาแน่น ซึ่ง

จําเป็นจะต้องมีการควบคมุเพ่ือความปลอดภยัในการเดนิข้ามถนน  2) แบบไมค่วบคมุ ในบริเวณท่ี

ไมมี่การจราจร หรือปริมาณการจราจรเบาบาง หรือเขตท่ีมีการจํากดัความเร็วของยานพาหนะ เป็น

ต้น 

 

2.2.2 องค์ประกอบของทางเดนิเท้า 

2.2.2.1 ความกว้างของทางเท้า ขนาดความกว้างของทางเท้าเพียงพอกับ

ปริมาณผู้สญัจร ขนาดทางเท้าขึน้อยูก่บัปริมาณของผู้สญัจรในเส้นทางนัน้ โดยปกตเิกณฑ์ท่ีใช้เป็น

มาตรฐานสากล ระบุทางเดินเท้าในย่านการค้าและย่านธุรกิจ ซึ่งมีผู้ สญัจรไปมาหนาแน่นให้มี

ความกว้างอย่างน้อยท่ีสุด 3.00 เมตร และทางเท้าในบริเวณอ่ืนในระดบัรองลงไปมีความกว้าง

ประมาณ 2.00 เมตร ซึ่งความกว้างนีเ้ป็นเกณฑ์ขนาดพืน้ท่ีซึ่งใช้เพ่ือการสญัจรทางเท้า ตวัเลข

มาตรฐานนีเ้ป็นตวัเลขท่ีใช้กับสภาพการณ์ทัว่ๆไป ไม่สามารถนําไปใช้ได้ในทุกกรณี เช่น กรณีท่ี

เป็นย่านการค้าสําคญั มีปริมาณคนมากเป็นพิเศษจําเป็นจะต้องใช้ขนาดทางเท้าท่ีกว้างยิ่งขึน้ไป

อีก การปลกูต้นไม้ และสิ่งอํานวยความสะดวกบางประเภท เช่น ถงัขยะ ตู้ โทรศพัท์ เป็นต้น ไม่รวม

กิจกรรมอ่ืนท่ีอาจเกิดบนทางเท้า ยกเว้นการรอรถโดยสารประจําทาง 

มาตรฐานความกว้างทางเดินเท้าของกรมทางหลวงในย่านชุมชน ให้ถือตาม

กําหนดในรูปแบบมาตรฐาน (Ultimate Design) ของเขตทางต่างๆ ในกรณีท่ีเขตทางแคบจนไม่

สามารถก่อสร้างทางเท้าตามมาตรฐานได้ ให้ลดความกว้างทางเดินเท้าได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

1.50 เมตร และในกรณีท่ีต้องขยายความกว้างทางเดินเท้า ให้มากกว่าท่ีกําหนดในมาตรฐานตาม
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ปริมาณคนเดนิเท้าและมีพืน้ท่ีพอให้ขยายได้ แตต้่องไมม่ากกวา่ 5.00  เมตร (กรมทางหลวง,2539) 

และจากการศกึษาการปรับปรุงฟืน้ฟสูภาพผิวจราจรและความปลอดภยัในกรุงเทพมหานคร 

2.2.2.2 ความต่อเน่ืองของทางเดินเท้า โครงข่ายของทางเดินต้องมีความ

สมบูรณ์ต่อเน่ืองและสามารถทําให้คนเดินไปถึงจุดหมายได้ โดยไม่มีอุปสรรคกีดขวาง มีพืน้ผิว

ราบเรียบ ไมมี่การเปล่ียนระดบัโดยไมจํ่าเป็น 

2.2.2.3 สภาพแวดล้อมของทางเดินเท้า ทางเดินเท้าควรมีบรรยากาศในการ

ช่วยผ่อนคลายความตงึเครียดของบรรยากาศเมือง และช่วยทําให้เมืองสวยงามมีชีวิตชีวาขึน้ โดย

อาจมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีบริเวณท่ีนั่งพัก มีบริเวณแผงลอย รถเข็นขาย

อาหาร หรือเคร่ืองด่ืมในบางจุด โดยจัดสภาพแวดล้อมบริเวณนัน้ให้ร่มร่ืนสะอาดสวยงามไป

พร้อมๆ กบัการคํานงึถึงประโยชน์ในเชิงการสญัจรทางเท้า 

2.2.2.4 ความปลอดภัยในการเดินเท้า การเดินเท้าต้องคํานึงทัง้ความ

ปลอดภยัในการเดินเท้าจากการสญัจรประเภทอ่ืน และในแง่ของสวสัดิภาพในการเดินเท้า เช่น ใน

บริเวณท่ีเป็นทางข้ามซึ่งเป็นจุดตดัระหว่างผู้ สญัจรกับยานพาหนะ ต้องมีระบบควบคุมหรือวิธี

ป้องกนัไมใ่ห้เกิดความสบัสนและเกิดอนัตรายขึน้ได้ โดยควรมีระบบสญัญาณไฟจราจรบริเวณทาง

ข้ามสําหรับผู้พิการทางสายตาและผู้ ใช้รถเข็น ตลอดจนต้องมีการติดตัง้สิ่งอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้าสอ่งทาง เป็นต้น 

 

2.2.3 ระยะทางเดนิเท้า 

Gloria (1995 อ้างถึงใน พิสิทธ์ิ จงไกรจกัร,2550) ศกึษาเร่ืองการเลือกเส้นทางเดิน

เท้า โดยประเมินปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกเส้นทางการเดินเท้าของผู้ คนในย่านธุรกิจการค้า 

(Central Business District : CBD) ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จากการศกึษาพบว่าผู้คน

ส่วนใหญ่เลือกเส้นทางเดินเท้าในการเช่ือมโยงเป็นระยะทางสัน้ๆ และอีกปัจจยั คือ ระดบัความ

พลกุพลา่นใน CBD ส่วนปัจจยัทางด้านความปลอดภยัและความดงึดดูทางด้านการมองเห็นเป็น

เพียงปัจจยัรองลงไป ส่วน Koushki (1988 อ้างถึงใน พิสิทธ์ิ จงไกรจกัร, 2550) พิจารณาถึง

ระยะทางในการเดนิทางของแตล่ะเมืองในประเทศตา่งๆ (ตารางท่ี 2.1) 
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เมือง ระยะเฉล่ียในการเดนิเท้า (เมตร) 
นิวยอร์ก 523 
ชิคาโก 296 
โตรอนโต 369 
คาลการ่ี 335 
ฮมับรูก 512 
ริยาร์ด 859 

              ตารางท่ี 2.1 แสดงการเปรียบเทียบระยะทางเฉล่ียในการเดนิเท้า 
              ท่ีมา : Koushki (1988) 

 

Dine (1998) ได้ทําการศกึษาระยะทางเฉลี่ยในการเดินเท้า ของผู้สญัจรทางเท้าใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา จากกิจกรรมการเดินเท้าประเภทต่างๆ เช่น เดินจากพืน้ท่ีจอดรถเพ่ือไปต่อ

ระบบขนสง่สาธารณะ เป็นต้น ผลจากการศกึษาพบว่าผู้สญัจรทางเท้าร้อยละ 50 สามารถเดินเท้า

ได้ระยะทางเฉล่ียประมาณ 220 เมตร (ภาพท่ี2.5) ซึ่งสอดคล้องกัลผลการศึกษาเพ่ือจดัทําแผน

แมบ่ทระบบขนสง่มวลชนในกรุงเทพมหานคร ของสํานกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

ได้เสนอแนะวา่รัศมีการบริการของระบบขนสง่มวลชน ควรมีระยะทางห่างจากสถานีประมาณ 500 

เมตร ซึ่งเป็นระยะทางท่ีผู้ โดยสารสามารถเดินเท้ามายังสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ (สนข. 

,2539) ดงันัน้จงึใช้รัศมี 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTS)  

 

2.2.4 อัตราความเร็ว และความหนาแน่นของทางเดนิเท้า 

การเดินในสภาพการณ์ต่างๆ มนษุย์จะมีอตัราความเร็วในการเดินเฉล่ียแตกต่างกนั 

กลา่วคือ หากทางเท้ามีความหนาแน่น อตัราความเร็วในการเดินจะลดลง ความหนาแน่นของทาง

เท้านี ้ขึน้อยูก่บัจํานวนคนท่ีใช้ทางเท้าในเวลาเดียวกนั 
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ประเภทและลกัษณะของการเดนิ อตัราความเร็ว (เมตรตอ่นาที) 
คนทัว่ไป 72 
ผู้สงูอาย ุ 67 

เดนิเป็นกลุม่ 51 
ลงบนัได 46 
ขึน้บนัได 34 

            ตารางท่ี 2.2 แสดงอตัราความเร็วในการเดนิโดยเฉล่ีย 
            ท่ีมา : Fruin (1971)  
 

Fruin (1971 อ้างถึงใน พิสิทธ์ิ จงไกรจักร,2550) ได้ทําการศึกษาโดยการ

ตัง้สมมติฐานว่าพฤติกรรมการเดินเท้าของผู้คนนัน้ ความสามารถในการรองรับของพืน้ท่ีทางเท้ามี

ส่วนเก่ียวข้องโดยตรงในการดึงดดูและความต้องการท่ีจะเดินเท้า โดยทัว่ไปความสามารถในการ

รองรับของพืน้ท่ีทางเท้าหมายความว่า การเดินเท้าของผู้คนในอตัตราสงูสดุแต่มีพืน้ท่ีพอเพียงต่อ

การเคล่ือนตวัอย่างสะดวกสบายและคลอ่งตวั โดยได้แบ่งระดบัของการให้บริการของทางเดินเท้า

ไว้ 6 ระดบั เพ่ือให้มีความสะดวกต่อการศกึษาเปรียบเทียบคือ ระดบั A ,B ,C ,D ,E และ F 

ตามลําดบั โดยท่ีระดบั A เป็นระดบัท่ีมีสภาพการสญัจรทางเท้าท่ีมีความคลอ่งตวัมากท่ีสดุ ตอ่มา 

Highway Capacity Manual (1985) ได้นําแนวคดิของ Fruin ไปพฒันาและปรับบปรุง โดยกําหนด

ระดบัการให้บริการของทางเท้าเป็นหน่วยเมตริก เพ่ือนําไปใช้ในการคํานวณหาพืน้ท่ีว่างสําหรับคน

เดินเท้า โดยใช้ปัจจยัของความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็ว ความคล่องตวั และความหนาแน่นของผู้

สญัจรทางเท้าเช่นเดียวกนั ซึง่ได้กําหนดคํากําจดัความของอตัรความเร็ว คือ ความเร็วเฉลี่ยในการ

เดินเท้าของคนเดินเท้า ใช้หน่วยเป็น เมตร/นาที ความคล่องตวัคือ จํานวนคนเดินเท้าท่ีเดินผ่าน

พืน้ท่ีท่ีกําหนด ใช้หน่วยเป็น คนเดนิเท้า/เมตร/นาที สว่นความหนาแน่นคือ จํานวนคนเดนิเท้า/พืน้ท่ี 

ใช้หน่วยเป็น ตารางเมตร/คนเดินเท้า โดยได้สรุปการใช้พืน้ท่ีต่อคนเดินเท้าท่ีสะดวกสบายท่ีสุด

เท่ากบั 3.72 ตารางเมตร/คนเดนิเท้า (ระดบัการรองรับ A)  สว่นพืน้ท่ีตอ่คนเดินเท้าท่ีหนาแน่นท่ีสดุ

เท่ากบั 0.46 ตารางเมตร/คนเดนิเท้า (ระดบัการรองรับ F) 
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ระดบัการรองรับ 
(Level of service) 

 

ขนาดพืน้ท่ี/คนเดนิเท้า 
(Space area per pedestrian) 

(ตารางเมตร/คนเดนิเท้า) 

อตัราความคลอ่งตวั 
(Flow rate) 

(คนเดนิเท้า/เมตร/นาที) 
A 3.72 หรือมากกวา่ 23 หรือน้อยกวา่ 
B 2.30 - 3.72 23 - 33 
C 1.40 - 2.30 33 - 50 
D 0.90 – 1.40 50 - 66 
E 0.46 – 0.90 66 - 82 
F 0.46 หรือน้อยกวา่ 82 

     ตารางท่ี 2.3 แสดงขนาดพืน้ท่ีตอ่คนเดินเท้า  
     ท่ีมา : Highway Capacity Manual (1985) 

   

Dine (1998 อ้างถึงใน พิสิทธ์ิ จงไกรจกัร,2550) ได้เสนอแนวความคิดและทฤษฎีใน

การในการออกแบบและปรับปรุงทางเดินเท้าโดยใช้ปัจจัยของความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว 

ความคล่องตัว และความหนาแน่นของผู้ สัญจรทางเทาเช่นเดียวกัน เพ่ือนําไปใช้ในการคิด

คํานวณหาความกว้างเฉล่ียของทางเท้า ซึ่งผลจากการศึกษาได้สรุปขนาดพืน้ท่ีต่อคนเดินเท้าไว้

ดงันี ้ลกัษณะการเดินในท่ีสาธารณะท่ีมีกลุม่คนหนาแน่น 0.46  ตารางเมตร/คนเดินเท้า ลกัษณะ

การเดนิดแูละซือ้สนิค้าตามร้านค้า 0.84 – 1.11 ตารางเมตร/คนเดนิเท้า ลกัษณะการเดินโดยทัว่ไป 

1.39 – 1.67 ตารางเมตร/คนเดินเท้า สว่นลกัษณะการเดินท่ีสะดวกสบายท่ีสดุ 3.25 ตารางเมตร/

คนเดนิเท้า 

จากการศกึษาด้านความเร็วเฉลี่ยในการเดินเท้ามีความเร็วเฉลี่ยเท่ากบั 72.00 เมตร/

นาที และลกัษณะการเดินเป็นกลุ่มมีความเร็วเฉล่ียในการเดินท่ี 61.00 เมตร/นาที โดย Dine ได้

แบ่งระดบัของการให้บริการของทางเดินเท้าไว้ 6 ระดบั เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ 

Fruin และ Highway Capacity Manual เพ่ือให้มีความสะดวกตอ่การศกึษาเปรียบเทียบ คือ 

ระดบั A ,B ,C ,D ,E และ F โดยได้สรุปการใช้พืน้ท่ีตอ่คนเดินเท้าท่ีสะดวกสบายท่ีสดุเท่ากบั 3.34

ตารางเมตร/คนเดินเท้า (ระดบัการรองรับ A) สว่นพืน้ท่ีต่อคนเดินเท้าท่ีหนาแน่นท่ีสดุเท่ากบั 0.46

ตารางเมตร/คนเดนิเท้า (ระดบัการรองรับ F) 
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2.3 ทฤษฎีและแนวความคดิทางด้านพฤตกิรรมบนทางเท้า 

 เป็นทฤษฎีและแนวควมคดิท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมตา่งๆ บนทางเท้า รวมไปถึงปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมบนทางเดนิเท้าท่ีเกิดขึน้ด้วย 

2.3.1 วัตถุประสงค์ในการเดนิเท้า 

วตัถุประสงค์ของการเดินเท้า มีความสมัพนัธ์กับประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

การเดนิทางก็ขึน้อยูก่บักิจกรรมของผู้ เดนิทางและประเภทของกิจกรรมนัน้ๆ ความแตกตา่งของการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ก็จะส่งผลให้ประเภทการเดินเท้าและวตัถปุระสงค์ในการเดินทางแตกตา่งกนัไป  

Scott and Kegan (1974 อ้างถึงใน พิสิทธ์ิ จงไกรจกัร,2550) ได้แบง่วตัถปุระสงค์ในการเดินเท้า

เป็น 3 ประเภท คือ  

2.3.1.1 Terminal Trips เป็นการเดินทางท่ีมีจดุหมายในการเดินทางด้านหนึ่ง

ด้านใด โดยมีจดุเปล่ียนวิธีการเดินทางเข้ามาร่วมด้วยกนั เช่น การเดินจากบ้านมายงัป้ายหยดุรถ

ประจําทาง สถานีรถไฟฟ้า หรือท่ีจอดรถ เป็นต้น 

2.3.1.2 Functional Trips เป็นการเดินทางท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทําหน้าท่ี

โดยเฉพาะ หรือหน้าท่ีซึง่ไม่เก่ียวข้องกบัการพกัผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมเพ่ือการบนัเทิง ซึง่แยก

ออกได้เป็นการเดินทางเพ่ือไปทําธุรกิจการงาน และการเดินทางเพ่ือทําธุระส่วนตวั ได้แก่ การ

จบัจ่ายซือ้ของรวมไปถึงการเดินทางไปรับประทานอาหาร และการเดินทางไปรับบริการต่างๆ เช่น 

การไปพบแพทย์ ไปเสริมสวย เป็นตนั 

2.3.1.3 Recreation Trips เป็นการเดินทางเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ การเดินเล่น การไปออกกําลงักาย หรือไปชมการแข่งกีฬา ด้านศิลปวฒันธรรม เช่น 

การชมการแสดง การชมภาพยนต์ และในด้านการไปร่วมกิจกรรมทางสงัคมวัตถุประสงค์หรือ

จดุมุ่งหมายในการเดินทางของคนเดินเท้า สามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่ การออกแบบสิ่งอํานวยความ

สะดวกตา่งๆ ให้กบัคนเดินเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้เส้นทางท่ีสะดวกสบายท่ีสดุ ทัง้

ในด้านระยะทางและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวย 
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2.3.2 พฤตกิรรมการขายของบนทางเท้า   

นอกจากหาบเร่แผงลอยยแล้วเจ้าของอาคารร้านค้าข้างทางมกัเอาสินค้ามาวางขาย

บนทางเท้า เช่นกัน กรุงเทพมหานครต้องกวดขนัเพ่ือให้ประชาชนผู้สญัจรไปมาบนทางเท้าได้มี

ท่ีวา่งเพียงพอและปลอดภยัในการเดนิบนทางเท้าด้วย เพราะแม้หาบเร่แผงลอยจะเป็นภาพลกัษณ์

เฉพาะของถนนทางเท้าของกรุงเทพมหานคร และทําให้ถนนทางเท้ามีชีวิต และสีสัน แต่ต้อง

คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยของทางเท้าท่ีทําขึน้เพ่ือการสญัจรก่อน การจดัระเบียบบนทางเท้า จึง

จําเป็นต้องให้อํานาจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานเป็นผู้ กําหนดขอบเขตทางเท้าให้มีความกว้าง

เพียงพอในการสัญจร โดยเฉพาะเพ่ือให้ เด็ก ผู้ หญิง คนชรา และคนพิการ ได้เดินทางไปมา

โดยสะดวก และปลอดภยัก่อน สว่นท่ีเหลือจงึจะจดัวางหาบเร่แผงลอยได้ 

 

2.3.3 พฤตกิรรมการขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารบนทางเท้า 

การขนถ่ายสินค้าและผู้ โดยสารบนทางเท้าก็เป็นอุปสรรคหนึ่งท่ีกีดขวางทางสญัจร

ของประชาชน การแก้ปัญหาควรพิจารณา การจอดรถโดยสาร และรถสินค้า เช่น จดัท่ีจอดรถเพ่ือ

ขนถ่ายโดยเฉพาะ หรือจดัเวลาท่ีเหมาะสมในช่วงเวลาท่ีมีผู้สญัจรบนทางเท้าน้อยกว่าปกติ การ

จอดรถบนทางเท้าแม้จะเป็นรถจกัรยานยนต์ ก็ต้องอยูใ่นบริเวณท่ีจดัไว้เฉพาะ ไม่ควรลํา้ออกมาอยู่

ในเขตท่ีกีดขวางทางเท้า ทางล้อเล่ือน และเก้าอีล้้อเล่ือนของคนพิการ เป็นต้น 

 

2.3.4 พฤตกิรรมการมีอาณาเขตครอบครอง  

พฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครองในการออกแบบและวางแผนสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ (วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู ,2541) การมีอาณาเขตครอบครองของบคุคลย่อมหมายความ

วา่บคุคลไมต้่องการการลว่งลํา้เข้าไปในอาณาเขตครอบครองของตนเอง โดยบคุคลอ่ืน โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่ง ในกรณีท่ีมีความต้องการภาวะเป็นสว่นตวั เช่น ในขณะท่ีเราทํางานอยู่ภายในห้องของเรา 

บางครัง้เราก็ไม่ต้องการให้มีการล่วงลํา้เข้าไปในห้องโดยบคุคลอ่ืน นอกจากบคุคลบางคนเท่านัน้

อาจกลา่วได้วา่ บทบาททางสงัคมของแตล่ะบคุคลได้กําหนดขอบเขตครอบครองไว้ หรืออีกนยัหนึ่ง 

คือ อาณาเขตครอบครองของบุคคลขึน้อยู่กบับทบาททางสงัคมของบุคคลอ่ืน โดยผู้บุกรุกไม่ได้มี

บทบาทหรือหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัอาณาเขตดงักล่าว จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจดัสภาพแวดล้อมให้มี
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อาณาเขตท่ีชัดเจน หรือมีทางเข้าออกท่ีสามารถควบคุมได้ ทัง้นีย้่อมสามารถลดการล่วงลํา้ได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล่วงลํา้ท่ีไม่ได้เกิดจากความตัง้ใจ ในการออกแบบและการวางแผน

สภาพแวดล้อมกายภาพ ย่อมต้องคํานึงถึงบทบาทของบคุคล หรือ กลุ่มบคุคลท่ีสมัพนัธ์กบัอาณา

เขตใช้สอยตา่งๆ ต้องพิจารณาว่าอาณาเขตใดท่ีครอบครองโดยบคุคลหรือกลุม่ใดโดยเฉพาะ และ

ควรจดัสภาพแวดล้อมกายภาพอยา่งไร เพ่ือไมใ่ห้เกิดการลว่งลํา้โดยบคุคลอ่ืน 

เราอาจจดัให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพของท่ีอยู่อาศยัให้มีความปลอดภยั ได้โดย

การแยกสภาพแวดล้อมออกเป็นเขตย่อยๆ ตามลําดบัความเป็นเขตสาธารณะและเขตสว่นตวั โดย

สามารถแยกได้เป็น  อาณาเขตสาธารณะ อาณาเขตกึ่งสาธารณะ อาณาเขตกึ่งสว่นตวั และอาณา

เขตสว่นตวั 

สําหรับอาณาเขตพืน้ท่ีสาธารณะ มักมีปัญหาของการใช้สอยพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ

อาณาเขตครอบครองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาณาเขตสาธารณะในชุมชนท่ีไม่มีความชัดเจนทาง

กิจกรรม เช่น บริเวณซอกระหวา่งอาคาร บริเวณใต้สะพาน บริเวณริมทางดว่น บริเวณริมทางรถไฟ

ท่ีผ่านเข้าไปในย่านชุมชน ฯลฯ  อาจเกิดการบุกรุกยึดครองบริเวณดังกล่าวมาเป็นอาณาเขต

สว่นตวัไป โดยบคุคลประเภทจรจดั ขอทานหรือผู้ยากไร้ท่ีไมมี่ท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหลง่ 

นอกจากนี ้การยึดครองอาณาเขตสาธารณะมกัเกิดขึน้ในบริเวณท่ีติดต่อกับอาณา

เขตสว่นตวัท่ีปรากฏให้เห็นและเป็นท่ีไม่อาจแก้ไขได้โดยง่ายก็คือ การยดึครองบริเวณพืน้ท่ีทางเท้า

หน้าร้านค้าของตน โดยท่ีเจ้าของร้านคิดว่าตนยังมีสิทธิในบริเวณหน้าร้าน ทัง้นีเ้ป็นไปตาม

ความรู้สกึทางจิตวิทยาเก่ียวกบัการมีอาณาเขตครอบครอง (ภาพประกอบท่ี 2.3 ก)  อย่างไรก็ตาม 

อาจแก้ปัญหาได้ ด้วยการจดัให้มีอาณาเขตก่ึงส่วนตวัอยู่ระหว่างกลาง ดงัท่ีได้ปรากฏเป็นท่ีว่างท่ี

ให้เว้นไว้หน้าอาคารพาณิชย์ท่ีขออนุญาตปลูกสร้าง (ภาพประกอบท่ี 2.3 ข)  จึงนับเป็นการ

แก้ปัญหาการยดึครองอาณาเขตสาธารณะท่ีเป็นผลพลอยได้จากเทศบญัญตัิท่ีมุ่งเสริมสร้างให้มีท่ี

โลง่สาธารณะในชมุชนหนาแน่น 
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รูป 2.3 ก           รูป 2.3 ข 

 

ทํานองเดียวกนั สําหรับอาณาเขตกึ่งสาธารณะ ความไม่ชดัเจนทางกิจกรรมและการ

ยึดครองอาณาเขตนอกจากอาจเป็นเหตใุห้เกิดการรุกลํา้หรือบกุรุกเพ่ือยึดครองแล้วยงัมีส่วนท่ีทํา

ให้ไมมี่การใช้สอยอาณาเขตสว่นนัน้ เราอาจสงัเกตได้ว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพบางแห่งไม่มี

กิจกรรมเกิดขึน้ ขาดองค์ประกอบทางกายภาพท่ีสนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมหรือการยดึครอง 

 

2.3.5 ปัจจยัที่มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้ทางเท้า 

2.3.5.1  พืน้ผิวของทางเดิน  พืน้ผิวของทางเดินเป็นองค์ประกอบของภมูิทศัน์

ถนน ท่ีมีความเด่นชดัและรับรู้ได้ง่ายท่ีสดุ ทางเท้าควรมีผิวพืน้ราบเรียบต่อเน่ือง ไม่มีการเปลี่ยน

ระดบัโดยไมจํ่าเป็น และควรอยู่ในสภาพดี ไม่ชํารุดเสียหายวสัผิุวทางท่ีใช้สว่นใหญ่ขึน้อยู่กบัขนาด

ของบาทวิถี มีพืน้ผิวท่ีขรุขระเพ่ือนกนัล่ืน  ในการออกแบบจะต้องคํานึงถึงต้นทนุในการบํารุงรักษา

และการตดิตัง้ใหมห่รือปรับปรุงพืน้ท่ีทางเท้าในอนาคตด้วย 

โดยปกติแล้ววสัดผิุวทางจะเลือกใช้คอนกรีต โดยอาจมีการเพิ่มสีเข้าไปในเนือ้

คอนกรีตเพ่ือบ่งบอกลักษณะของผิวทาง คอนกรีตมีข้อดีคือ ราคาถูก แข็งแรงทนทาน และ

บํารุงรักษาง่าย การเลือกใช้หินหรืออิฐซึ่งเป็นวสัดท่ีุมีราคาแพงจึงมกัใช้กับถนนท่ีพิเศษและเป็น

ทางการ เช่น ถนนสายหลกั 
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2.3.5.2 ความร่มร่ืนของทางเดินเท้า ต้นไม้และวสัดปุระกอบอ่ืนๆ อาจเพิ่มให้

เป็นสีสนัและชีวิตชีวาให้กบัทางเท้า ทําให้ดนู่าสนใจและมีผลต่อการรับรู้ลกัษณะพืน้ผิวของถนน 

การตกแต่งด้วยต้นไม้จะช่วยลดความแข็งกระด้างของ     พืน้ทางเท้า และช่วยทําให้สภาพอากาศ

ดีขึน้ ช่วยลดอุณหภูมิท่ีพืน้ผิวทางเท้า อย่างไรก็ตาม ต้นไม้และสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาและต้องการการบํารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ยงัเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ เช่น 

ทางเท้าแตกเน่ืองจากรากไม้ ใบไม้อดุตนัตะแกรงท่อระบายนํา้ แต่ด้วยคณุสมบตัิท่ีสามารถช่วย

สง่เสริมการมีชีวิตเมืองท่ีดี ทําให้การจดัสวนและการจดัวางต้นไม้บนทางเท้า  มกัเป็นทางเลือกแรก

ในการสง่สง่เสริมสภาพแวดล้อมท่ีดีของทางเท้า  

2.3.5.3 ความปลอดภัยในการเดินเท้า  การเดินเท้าต้องคํานึงถึงความ

ปลอดภยัในการเดนิเท้ารวมไปถึง จากการสญัจรประเภทอ่ืน ซึง่สว่นประกอบตา่งๆของทางเท้า ไม่

ว่าจะเป็นบริเวณจดุท่ีเป็นทางแยก ทางข้าม รัว้กัน้ระหว่างถนนกบัางเท้า สญัญาณไฟจราจร รวม

ไปถึงเร่ืองของของแสงสวา่ง ไฟฟ้าท่ีสอ่งสวา่งเป็นสิง่ท่ีพบได้ทัว่ไปตามท้องถนน โดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือสร้างความปลอดภยัต่ออาชญากรรมและการสร้างวิสยัทศัน์ท่ีดีสําหรับคนเดินเท้าและผู้ขบัข่ี

รถยนต์ การจดัไฟเป็นการให้ความสว่างกบัตวัอาคาร ภมูิทศัน์ถนน ท่ีจอดรถ ป้ายสญัลกัษณ์และ

ป้ายข้อมลู และพืน้ท่ีอ่ืนโดยทัว่ไป การตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งในพืน้ท่ีสาธารณะ ควรพิจารณาถึงการ

เลือกตําแหน่งท่ีต้องการให้แสงสวา่ง  

2.3.5.4 สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบของทางเท้าเพ่ือให้ผู้

สญัจรได้ใช้ประโยชน์ในฐานของบริการสาธารณะ อีกทัง้ยงัเป็นสว่นหนึง่ของภมูิทศัน์ถนน ตําแหน่ง

ท่ีตัง้ก็ขึน้อยูก่บัการใช้งานและความจําเป็นของพืน้ท่ีนัน้ๆ ซึง่ประกอบไปด้วย 

1) ม้านัง่ ม้านัง่เป็นสิ่งท่ีจําเป็นท่ีทําให้ทางเท้าเป็นทางเท้าท่ีน่าเดิน 

โดยเฉพาะทางเท้าท่ีเช่ือมระหว่างกิจกรรม หรือทางเท้าท่ีทําหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีสนัทนา

การของเมือง ซึง่ต้องการพืน้ท่ีสําหรับทํากิจกรรมในท่ีสาธารณะ ลกัษณะของม้านัง่จะ

มีขนาดรูปร่างและวสัดท่ีุแตกตา่งกนัไป ม้านัง่มกัจะตดิตัง้ไว้ในท่ีท่ีมีผู้สญัจรไปมามาก 

สว่นมากจะตดิตัง้ในทิศทางท่ีขนานไปกบัทางเท้า 
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2) ถงัขยะ เป็นสว่นประกอบท่ีมีอยู่ทกุหนทกุแห่งของทางเท้า ทางเท้าท่ี

ดีจะต้องมีถังขยะเพียงพอต่อการใช้งานและการติดตัง้ไว้อย่างดี อาจมีการแยกถัง 

ขยะเป็นหลายประเภท เพ่ือให้เกิดการแยกขยะของผู้ใช้งานทางเท้า 

3)  ป้ายหยดุรถประจําทางหรือสถานีของระบบขนสง่มวลชน ป้ายหยดุ

รถท่ีดีควรมีตัวเลข หรือป้ายบอกเส้นทาง และควรแยกบริเวณพักคอยสําหรับ

ผู้ โดยสารออกจากอุปกรณ์ประ กอบต่างๆ เช่น ตารางเวลาเดินรถ ท่ีพักผ็โดยสาร

ประกอบด้วยม้านัง่ ควรมีหลงัคาและแผงกัน้ด้านหลงัเพ่ือป้องกนัลม 

4) ร้านขายสินค้า การใช้ทางเท้าเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ทางเท้าในบางช่วงท่ีมี

ความกว้างมากพอ อาจสนบัสนุนให้มีกิจกรรมอ่ืนๆ บนทางเทานัน้ เช่น รรถเข็นขาย

นํา้ ขายอาหาร ขายหนังสือหรือแม้กระทั่งสินค้าอ่ืนๆ สิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีช่วยเพิ่ม

ชีวิตชีวาให้กับเมือง ทําให้ดารเดินไปมาบนทางเท้ามีความหมายมากขึน้ แต่การใช้

พืน้ท่ีลกัษณะนีค้วรมีการควบคมุไมใ่ห้ขดัขวางการสญัจร และทศันียภาพท่ีดี 

5) สิ่งอํานวยความสะดวกของเอกชน เช่น ตู้  ATM และโทรศพัท์

สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีค่อยๆถูกเพิ่มเข้ามาบนทางเท้าตามวิถีชีวิตท่ี

เปล่ียนแปลงไป  ซึ่งในปัจจุบนัคนเร่ิมใช้โทรศัพท์ เคล่ือนท่ีเพิ่มมากขึน้ ตู้ โทรศัพท์

สาธารณะจึงลดบทบาทลงไป ตู้ โทรศพัท์ท่ีมีอยู่เดิมก็ขาดการดแูลรักษา จนกลายเป็น

จดุท่ีเส่ือมโทรม 

2.3.6 ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดนิทาง 

จากการศกึษาถึง “อิทธิพลของการใช้ท่ีดินแบบผสมตอ่การเลือกรูปแบบการเดินทาง

ของคนพกัอาศยัในพืน้ท่ีมหานคร” โดยใช้ข้อมลูการสํารวจจากการเคหะของอเมริกาปี 1985 (อ้าง

ถึงใน พงศธร ตนัอารีย์,2550)  ได้พิจารณาการเดินทางของบคุคลและรูปแบบการเดินทาง 3 แบบ 

ได้แก่ การใช้รถยนต์ ขนส่งสาธารณะ การเดิน การใช้จกัรยาน และระยะทางกบัการเป็นเจ้าของ

พาหนะของครัวเรือน ซึง่จากการศกึษาพบว่า  ความหนาแน่นของละแวกบ้าน (Neighborhood) มี

อิทธิพลตอ่การเลือกรูปแบบการเดินทางน้อยกว่าการใช้ท่ีดินแบบผสมผเส (Mix used) ยกเว้นการ

เดินและข่ีจักรยาน นอกจากนีก้ารเดินทางโดยพาหนะท่ีไม่มีเคร่ืองยนต์จะเพิ่มขึน้ ถ้ามีความ
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หนาแน่นของละแวกบ้านเพิ่มขึน้ และมีร้านค้าและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การพกัอาศยัอยู่ในละแวก

บ้าน ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกรูปแบบการเดนิทาง คือ 

2.3.6.1 ระยะทาง มีอิทธิพลตอ่การเลือกรูปแบบการเดินทางสงูมาก คือถ้าใน

ระยะทางใกล้ๆ จะสามารถใช้วิธีการเดินเท้าหรือจกัรยานเพ่ือเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งสาธารณะได้ 

แตถ้่าในระยะท่ีไกลมากๆ จะมีแนวโน้มท่ีจะเลือกเดินทางโดยรถยนต์ สว่นความหนาแน่นและการ

ใช้ท่ีดินแบบ Mix used ในละแวกบ้าน จะช่วยให้แนวโน้มในการใช้รถยนต์ส่วนตวัลดลง และมี

ความสมัพนัธ์กบัการเดนิทางในระยะสัน้มากขึน้ 

2.3.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กลุม่ประชากรท่ีทีรายได้ต่ํานิยมใช้การเดิน

เท้า รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ และระบบขนสง่มวลชน เน่ืองจากมีราคาถกู และคา่บํารุงรักษาไม่

แพง สว่นกลุม่ผู้ มีรายได้สงูนิยมใช้รถยนต์สว่นบคุคลท่ีมีราคาและคา่บํารุงรักษาสงูท่ีสดุ เน่ืองจากมี

ความสะดวก สบายในการเดนิทางมากกวา่ 

2.3.6.3 วตัถปุระสงค์ของการเดินทาง นกัวิชาการตา่งประเทศ ยกตวัอย่างเช่น 

Simon (1996 อ้างถึงใน พงศธร ตนัอารีย์,2550) ได้กําหนดวตัถปุระสงค์การเดินทางเป็น 2 

ประเภทคือ วตัถปุระสงค์เด่ียว และหลายวตัถปุระสงค์ การเดินทางแบบวตัถปุระสงค์เด่ียวมกัเกิด

จากรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกระจดักระจาย  ส่วนการเดินทางแบบหลายวตัถปุระสงค์จะ

พบในย่านท่ีมีการรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกนั เช่นศนูย์การค้าในย่านใจกลางเมืองเป็น

ต้น และจากการ ศกึษาของ คํารบลกัข์ิ สรัุสวดี (2543 อ้างถึงใน พงศธร ตนัอารีย์,2550) ประชาชน

สว่นมากใช้รถยนต์เพ่ือเดนิทางไปทํางานและไปเรียนปริมาณสงูสดุเป็นอนัดบั  

2.3.6.4 ความยากง่ายในการเข้าถึงของระบบการสญัจร การเลือกใช้รถ

โดยสารพิจารณาท่ีความถ่ีของเท่ียวรถ ผู้ ใช้ยานพาหนะพิจารณาท่ีคุณภาพของถนน ผู้ เดินเท้า

พิจารณาท่ีคณุภาพของวสัดปุพืูน้ ความยากง่ายในการเข้าถึงยงัสามารถประเมินได้จากคา่ใช้จ่าย

ในการเดนิทางทัง้ด้านเวลา และการเงินท่ีสญูเสียไป   

2.3.6.5 ความสะดวกสบาย ความไม่สะดวกสบายสําหรับผู้สญัจรทางเท้ามกั

เกิดจากการ พืน้ผิวทางเดินท่ีขาดประสิทธิภาพ การขาดป้ายสญัญาณจราจร เกิดความไม่สะดวก 

สบายกับผู้ ใช้ระบบสญัจรในขณะท่ีความหนาแน่นในการโดยสาร ก็เป็นอุปสรรค์ในการใช้ระบบ

ขนสง่มวลชนเช่นกนั 
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2.3.6.6 ความปลอดภัยในการเดินทาง จาการศึกษาของ สุรพล ปธานวนิช 

(2544 อ้างถึงใน พงศธร ตนัอารีย์,2550) ผู้สญัจรทางเท้า ผู้ขบัข่ีรถจกัรยาน และจกัรยานยนต์มี

อตัราเส่ียงสูงถึงร้อยละ 56-74 ของผู้ประสบอุบตัิเหตุถึงแก่ชีวิตทัง้หมด ซึ่งประชาชนในกลุ่ม

ประเทศกําลงัพฒันามีโอกาสเกิดอบุตัิเหตสุงูกว่ากลุ่มประเทศพฒันาแล้ว เน่ืองจากกลุ่มประเทศ

กําลงัพฒันา มีจํานวนรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึน้จํานวนมากในระยะเวลาอนัสัน้ กลบัมีจํานวน

เคร่ืองหมายการจราจรน้อยไม่สมัพนัธ์กัน ส่วนความปลอดภยัด้านอาชญากรรมก็เป็นอีกปัจจัย

หนึง่ท่ีมีผลตอ่การเลือกรูป แบบการสญัจร เน่ืองจากประชากรท่ีเดินทางด้วยระบบขนสง่สาธารณะ

มีความเสี่ยงกับการสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สินสูง เน่ืองจากบริเวณสถานีขนส่งปลายทาง และ

จดุเช่ือม เช่น บริเวณสะพานลอย มกัเป็นมมุอบั จึงเป็นแหลง่ท่ีการประกอบอาชาญากรรมสงูกว่า

ปกต ิ

2.3.6.7 ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ งามพิศ สัตย์

สงวน (2539 อ้างถึงใน พงศธร ตนัอารีย์,2550) อธิบายการเดินทางของคนตามทฤษฎีความ

ต้องการของ Maslow ไว้วา่ ความต้องการพืน้ฐานอนัเป็นความต้องการทางธรรมชาติของมนษุย์ใน

เบือ้งต้นคือ ความมัน่คงปลอดภยั และความสะดวกสบาย มนุษย์จึงเลือกรูปแบบการเดินทางท่ี

สามารถช่วยให้เดนิทางไปสูจ่ดุหมายปลายทางได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั  

 

2.4 ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคดิและทฤษฎีตา่งๆ ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถนําไปใช้ใน

กระบวนการวจิยัตา่งๆได้ดงันี ้

2.4.1 แนวความคดิเก่ียวกับการพัฒนาจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจร 

ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ในส่วนนี ้สามารถนําไปใช้ในการเลือกพืน้ท่ีศกึษา โดยอ้างอิงจาก

แนวความคดิในเร่ืองของชมุชนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัโครงขา่ยรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

2.4.2 แนวความคดิทางด้านกายภาพของทางเท้าและพฤตกิรรมบนทางเท้า 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ในส่วนนี ้สามารถนําไปใช้ในการกําหนดกลุ่มตวัอย่าง และการ

สร้างแบบสอบถาม ถึงความพึงพอใจในสภาพทางกายภาพของทางเดินเท้าและพฤติกรรมการใช้

งานของกลุม่ตวัอยา่ง รวมถึงในสว่นของการวิเคราะห์เพ่ือหาคําตอบของงานวิจยั  
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บทที่ 3 

ระเบยีบวธีิวจิัย 

 

การศกึษานี ้ทําการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤตกิรรมการเดนิเท้า บริเวณทางเดนิเท้าในรัศมี

รอบสถานีรถไฟฟ้า BTS ท่ีเช่ือมต่อกับชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถเดินทางมาท่ีสถานี

รถไฟฟ้าด้วยวิธีการสญัจรทางเท้า โดยระเบียบวิธีวิจยัประกอบไปด้วย กระบวนการวิจยั  การเลือก

พืน้ท่ีศึกษา การเก็บข้อมูล การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล และบทสรุปโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

3.1 กระบวนการวิจัย 

 3.1.1 คาํถามในการวิจยั 

          3.1.1.1 พืน้ท่ีบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระยะทางท่ีสามารถ

เดนิเท้าได้ ผู้ ท่ีใช้รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนในการเดนิทาง จะเลือกใช้วิธีการเดินเท้าจากท่ีพกัอาศยัเพ่ือ

ไปสถานีรถไฟฟ้าหรือไม ่

3.1.1.2 ปัจจยัใดบ้างท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกท่ีจะเดิน - หรือไม่เดิน เพ่ือ

ไปท่ีสถานีของกลุม่คนท่ีเดนิทางโดยรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน  

3.1.2 รูปแบบการวิจัย      

 การศกึษาครัง้นีเ้ลือกรูปแบบในการวิจยัเป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ ซึง่มุ่งเน้นอธิบาย

ปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ

เบือ้งต้นมีรายละเอียดดงันี ้

3.1.3.1 ทําการเลือกพืน้ท่ีศกึษา 

3.1.3.2 ทําการเก็บข้อมลูจากพืน้ท่ีศกึษา โดยใช้การสํารวจสภาพทางกายภาพ

ของพืน้ท่ีศกึษาและการใช้แบบสอบถาม 

3.1.3.3 นําข้อมลูท่ีรวบรวมได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์เพ่ือหาคําตอบของงานวิจยั 
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3.1.3 ขัน้ตอนในการศกึษา 

3.1.2.1 กําหนดหวัข้อในการศกึษาและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ีงานวิจยัมุ่งเน้น

ท่ีจะศึกษาผู้ ท่ีใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือเช่ือมต่อไปยังระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นหลัก ดังนัน้

จดุมุ่งหมายจึงเน้นไปในเร่ืองพฤติกรรมการใช้งาน ปัจจยัท่ีช่วยสง่เสริมการเดิน รวมทัง้ปัญหาและ

อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ด้วย 

3.1.2.2 ขัน้ตอนในการวิจยัเพ่ือมุ่งหาคําตอบของคําถามในการวิจยั โดยการ

กําหนดขอบเขตของการศกึษา กําหนดกลุม่ประชากรเป้าหมายและกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา 

การกําหนดพืน้ท่ีศกึษา แล้วจงึทําการสํารวจภาคสนามและวิธีเก็บแบบสอบถาม 

3.1.2.3 ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ทัง้หมด จากนัน้จึงสรุป

เป็นข้อเสนอแนะตอ่ไป  

 

3.2 การเลือกพืน้ที่ศึกษา 

ในการเลือกพืน้ท่ีศึกษานัน้ ด้วยข้อจํากัดของพืน้ท่ีว่าพืน้ท่ีศึกษานัน้ต้องเป็นรูปแบบ

ทางเท้าท่ีมีการเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และยังควรเป็นพืน้ท่ีรองรับการใช้งานของ

กลุม่เป้าหมายซึง่เป็นคนในวยัทํางาน ท่ีนิยมเลือกใช้ระบบการสญัจรทางเท้าร่วมกบัการใช้รถไฟฟ้า 

BTS ในการเดนิทาง โดยมีข้อจํากดัและขัน้ตอนในการเลือกดงันี ้

3.2.1 การเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

เน่ืองจากงานวิจัยนีมุ้่งเน้นท่ีจะศึกษาผู้ ท่ีใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือเช่ือมต่อไปยังระบบ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นหลกั ดงันัน้การเลือกพืน้ท่ีศึกษาจึงเร่ิมทําการเก็บข้อมลูจากโครงข่าย

รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ซึง่แนวเส้นทางท่ีเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร คือ รถไฟฟ้า 

BTS (Bangkok Mass Transit System) ทัง้สายสขุมุวิทและสายสีลม และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 

(ภาพประกอบท่ี 3.1) 
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ภาพท่ี 3.1 ภาพแสดงโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพหมานคร 
ท่ีมา : บริษัทขนสง่มวลชนกรุงเทพจํากดั , เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้า BTS [ออนไลน์] , เข้าถงึเม่ือ 11 

มกราคม 2555 . เข้าถงึได้จาก  www.bts.co.th/customer/th/02-route-current.aspx 
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3.2.1.1 รถไฟฟ้า BTS (Bangkok Mass Transit System) เป็นระบบขนสง่มวลชน

ความจสุงูแบบมาตรฐาน ท่ีใช้กนัแพร่หลายในเมืองใหญ่ทัว่ไป ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน 

วิ่งบนรางคู่ยกระดบั แยกทิศทางไปและกลบั โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง (Third Rail 

System) สามารถให้บริการแก่ผู้ โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ตอ่ขบวน โครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

มีลกัษณะเป็นทางยกระดบัวางบนเสาเด่ียว ซึ่งโดยทัว่ไปจะสร้างอยู่ในเกาะกลางถนน  ทาง

ยกระดบันีก้ว้างประมาณ 9 เมตร อยู่สงูจากพืน้โดยทัว่ไปประมาณ 12 เมตร เส้นทางเดินรถระบบ

รถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบด้วยสถานีทัง้หมด 30 สถานี รวม 2 เส้นทางดงันี ้

สายสุขุมวิท เร่ิมแรกให้บริการจากอ่อนนชุถึงสวนจตจุกัร ระยะทางประมาณ 

17.0 กิโลเมตร มี 17 สถานี รวมสถานีร่วม (สถานีสยาม) ตอ่มาทางกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการ

ก่อสร้างตอ่ขยายเส้นทางมาถึงบริเวณซอยแบร่ิง และเปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2554 ทํา

ให้สายสขุมุวิทมีระยะทางรวมทัง้สิน้ประมาณ 22.25 กิโลเมตร เส้นทางเร่ิมจาก บริเวณสขุมุวิท 

107 (ซอยแบร่ิง) ผ่านแยกบางนา มาตามถนนสขุมุวิท ถนนเพลินจิต ถนนพระราม 1 ถนนพญาไท 

อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ เข้าสูถ่นนพหลโยธิน ไปสิน้สดุท่ีสวนจตจุกัร โดยมีสถานีรวมทัง้สิน้ 22 สถานี 

คือ สถานีแบร่ิง สถานีบางนา สถานีอดุมสขุ สถานีปณุณวิถี สถานีบางจาก สถานีอ่อนนชุ สถานี

พระโขนง สถานีเอกมยั สถานีทองหลอ่ สถานีพร้อมพงษ์ สถานีอโศก สถานีนานา สถานีเพลินจิต

สถานีชิดลม สถานีสยาม(สถานีร่วม) สถานีราชเทวี สถานีพญาไท สถานีอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ

สถานีสนามเป้า สถานีอารีย์ สถานีสะพานควาย และสถานีสดุท้าย คือ สถานีหมอชิต 

สายสีลม เร่ิมแรกให้บริการจากสะพานตากสินถึงสนามกีฬาแห่ง ชาต ิ

ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร มี 7 สถานี รวมสถานีร่วม (สถานีสยาม) ต่อมาทาง

กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการก่อสร้างต่อขยายเส้นทางข้ามแม่นํา้เจ้า พระยามาถึงบริเวณแยก

ตากสิน ฝ่ังธนบรีุ และเปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2552 ทําให้สายสีลมมีระยะทางรวม

ทัง้สิน้ประมาณ 8.7 กิโลเมตร เส้นทางเร่ิมจากแยกตากสิน ผ่านถนนกรุงธนบรีุ สะพานสมเด็จพระ

เจ้าตากสนิ ถนนสาทร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนเลียบคลองช่องนนทรี) ถนนสีลม ถนนราช

ดําริ ถนนพระราม 1 ไปสิน้สดุท่ีบริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีสถานีรวมทัง้สิน้ 9 สถานี คือ 

สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีกรุงธนบุรี สถานีสะพานตากสิน สถานีสรุศกัดิ์ สถานีช่องนนทรี สถานี

ศาลาแดง สถานีราชดําริ สถานีสยาม(สถานีร่วม) และสถานีสดุท้าย คือ สถานีสนามกีฬาแห่งชาต ิ   
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3.2.1.2 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (Mass Rapid Transit) เป็นโครงการรถไฟฟ้าใต้

ดินตลอดสาย มีความลึกจากผิวดินลงไปประมาณ 20 เมตร อโุมงค์ใต้ดินเป็นระบบอโุมงค์คู่ราง

เด่ียว คือ มีอโุมงค์ 2 อโุมงค์ขนานกนั และแตล่ะ อโุมงค์จะเดินรถทางเดียวในช่วงเวลาการเดินรถ

ปกต ิโครงสร้างอโุมงค์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีถกูออกแบบให้มีลกัษณะยืดหยุ่น ภายในอโุมงค์มี

การติดตัง้รางว่ิงรถไฟ สามารถให้บริการแก่ผู้ โดยสารได้ประมาณ 900 คนต่อขบวน มีระยะทาง

ทัง้สิน้ 20 กิโลเมตร เร่ิมต้นท่ีสถานีหวัลําโพง ผ่านถนนพระรามท่ี 4 เลีย้วเข้าถนนรัชดาภิเษก ผ่าน

ถนนอโศก ส่ีแยกพระราม 9  ส่ีแยกสทุธิสาร เลีย้วเข้าถนนลาดพร้าวท่ีแยกรัชดา-ลาดพร้าว ผ่าน

สวนจตจุกัร เข้าถนนกําแพงเพชร สิน้สดุท่ีสถานีรถไฟบางซ่ือ โดยมีสถานีรวมทัง้สิน้ 18 สถานี  คือ 

สถานีหวัลําโพง สถานีสามย่าน สถานีสีลม สถานีลมุพินี สถานีคลองเตย สถานีศนูย์การประชุม

แห่งชาตสิริิกิติ ์สถานีสขุมุวิท สถานีเพชรบรีุ สถานีพระราม9 สถานีศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

สถานีห้วยขวาง สถานีสุทธิสาร สถานีรัชดาภิเษก สถานีลาดพร้าว สถานีพหลโยธิน สถานีสวน

จตจุกัร สถานีกําแพงกําแพงเพชร และสถานีสดุท้าย คือ สถานีบางซ่ือ 

3.2.2 ย่านที่อยู่อาศัยในระดบัปานกลาง  

จากการศึกษาข้อมูลของพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้า หลงัจากมี

เส้นทางรถไฟฟ้าเกิดขึน้ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ความหนาแน่นและราคาท่ีดินเพิ่มสูงขึน้

ตามลําดบั และพืน้ท่ีส่วนใหญ่นัน้อยู่ในเขต CBD (Central Business District) ซึง่เป็นพืน้ท่ี

ศนูย์กลางธุรกิจ การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลกัษณะอาคารสํานกังาน และย่าน

พาณิชยกรรม และท่ีอยู่อาศยัของผู้ มีรายได้สูง เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจไม่ตรงตามเป้าหมายของ

การศึกษาท่ีจะมุ่งเน้นการศกึษาพฤติกรรมการใช้การสญัจรทางเท้าร่วมกบัรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ในการเดินทางจากท่ีพกัอาศยั ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจยัทางด้านรายได้มีผลต่อ

การเลือกวิธีการเดนิทาง กลุม่ผู้ ท่ีมีรายได้สงูมีแนวโน้มในการเลือกใช้รถยนต์สว่นบคุคลสงู เพราะมี

ความสะดวกสบายมากกวา่ 

ดงันัน้การกําหนดพืน้ท่ีศึกษาจึงมุ่งเน้นพืน้ท่ีท่ีเป็นย่านท่ีอยู่อาศยัในระดบัปานกลาง 

ซึง่สถานีท่ีเป็นสว่นตอ่ขยายอ่อนนชุ - แบร่ิงนัน้ มีลกัษณะท่ีตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษามาก

ท่ีสุด ด้วยความเป็นย่านท่ีอยู่อาศัยแถบชานเมือง  เป็นโครงข่ายเช่ือมโยงจากชานเมือง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกเข้าสู่ใจกลางเมือง  และพืน้ท่ีบริเวณนีก็้เร่ิมมีการขยายตวั จึงเลือก

สถานีรถไฟฟ้าในสว่นตอ่ขยายนีม้าพิจารณาในการเลือกพืน้ท่ีศกึษา  

รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายอ่อนนุช - แบร่ิงเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางยก ระดบั

เหนือถนนสขุมุวิท  ได้มีการเร่ิมเปิดทดลองการใช้บริการเม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 30 

เมษายน 2555 ก่อนท่ีจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ มีระยะทางรวมทัง้สิน้ 5.25 

กิโลเมตร โดยมีสถานีรวม 5 สถานี คือ สถานีแบร่ิง สถานีบางนา สถานีอดุมสขุ สถานีปณุณวิถี 

สถานีบางจาก  

3.2.3 ย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น และมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน 

จากการสํารวจพืน้ท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายอ่อนนชุ - แบร่ิง ทัง้ 5 สถานีนัน้ 

สามารถเลือกพืน้ท่ีท่ีตรงกบัวตัถปุระสงค์ในการศกึษาโดยใช้เกณฑ์ความหนาแน่นของชมุชน ท่ีอยู่

อาศยัเป็นตวัชีว้ดั ซึง่ได้พืน้ท่ีตา่งๆ ดงันี ้

3.2.3.1 พืน้ท่ีบริเวณสถานีบางจาก เป็นสถานีแรกของรถไฟฟ้าสว่นต่อขยาย

อ่อนนชุ - แบร่ิง ตัง้อยู่ใน แขวงบางจาก เขตพระโขนง โดยอยู่บริเวณระหว่างซอยสขุมุวิท 97 และ 

99 และซอยสขุมุวิท 60/2 และ 62 การใช้ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นประเภทท่ีอยู่อาศยั และพาณิชยกรรม 

ท่ีอยู่อาศยัส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อพาร์ทเมนท์ และอาคารพาณิชย์ 2-3 ชัน้ 

ชัน้ลา่งทําการค้า และชัน้บนเป็นท่ีพกัอาศยั     

3.2.3.2 พืน้ท่ีบริเวณสถานีปณุณวิถี เป็นสถานีท่ีสองของรถไฟฟ้าสว่นตอ่ขยาย

ออ่นนชุ - แบร่ิงตัง้อยูใ่น แขวงบางจาก เขตพระโขนง โดยอยูบ่ริเวณปากซอยสขุมุวิท 101 และซอย

สขุมุวิท 64 การใช้ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นประเภทท่ีอยู่อาศยั และพาณิชยกรรม ท่ีอยู่อาศยัส่วนใหญ่มี

ลกัษณะเป็นบ้านเด่ียว ทาวน์โฮม อพาร์ทเมนท์ และอาคารพาณิชย์ 2-3 ชัน้ ชัน้ลา่งทําการค้า และ

ชัน้บนเป็นท่ีพกัอาศยั  

3.2.3.3 พืน้ท่ีบริเวณสถานีอดุมสขุ เป็นสถานีท่ีสามของรถไฟฟ้าสว่นตอ่ขยาย

อ่อนนุช - แบร่ิง โดยอยู่บริเวณระหว่างซอยสขุุมวิท 101/3 และถนนอุดมสขุ (ถนนสขุุมวิท 103) 

ตัง้อยู่ใน แขวงบางนา เขตบางนา การใช้ท่ีดินสว่นใหญ่เป็นประเภทท่ีอยู่อาศยั และพาณิชยกรรม 

ท่ีอยูอ่าศยัสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นคอนโดมิเนียม บ้านเด่ียว อพาร์ทเมนท์ และอาคารพาณิชย์ 3-4 

ชัน้ ชัน้ลา่งทําการค้า และชัน้บนเป็นท่ีพกัอาศยั 

   ส
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3.2.4 มีปัจจัยพืน้ฐานทางกายภาพที่เอือ้ต่อการเดนิเท้า 

จากการสํารวจลกัษณะทางกายภาพของซอยต่างๆ ท่ีสามารถเดินเช่ือมต่อกบัสถานี

รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายอ่อนนชุ - แบร่ิง ทัง้ 3 สถานีท่ีได้เลือกไว้แล้วนัน้ คือ สถานีบางจาก สถานี

ปณุณวิถี และสถานีอุดมสขุ สามารถเลือกพืน้ท่ีท่ีตรงกับวตัถุประสงค์ในการศึกษาโดยใช้เกณฑ์

การมีทางเดนิเท้าในพืน้ท่ีเป็นตวัชีว้ดั  ซึง่จากการศกึษาและทบทวนวรรณกรรมพบวา่การมีทางเท้า

เป็นปัจจยัพืน้ฐานในการเดนิเท้า ทําให้คนท่ีใช้วิธีการสญัจรทางเท้าสามารถเดนิเท้าได้อยา่งสะดวก

และปลอดภยัมากยิ่งขึน้ ดงันัน้จงึสามารถเลือกพืน้ท่ีศกึษาตา่งๆ ได้ดงันี ้(แผนผงัท่ี 3.1) 

3.2.4.1 สถานีบางจาก - ซอยสขุมุวิท 62 

ซอยสุขุมวิท 62 เช่ือมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบางจาก สภาพทางกายภาพ

โดยทัว่ไปของพืน้ท่ีคือ มีลกัษณะเป็นถนน 4 ช่องทางจราจร ไม่มีเกาะกลางถนนมีความกว้าง

ประมาณ 12 เมตร มีทางเท้าสองข้างทาง และมีต้นไม้ริมทางเพ่ือให้ร่มเงา แตเ่น่ืองจากซอยสขุมุวทิ 

62 นีเ้ป็นทางท่ีเช่ือมตอ่กบัทางขึน้-ลง ทางดว่น รถยนต์ท่ีสญัจรไปมาบนถนนเส้นนีจ้งึมีความเร็วสงู 

3.2.4.2 สถานีปณุณวิถี - ซอยสขุมุวิท 101(ซอยปณุณวิถี) 

ซอยสุขุมวิท 101 เช่ือมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี  สภาพทางกายภาพ

โดยทัว่ไปของพืน้ท่ีคือ มีลกัษณะเป็นถนน 2 ช่องทางจราจร มีความกว้างของถนนประมาณ 6 

เมตร มีทางเท้าสองข้างทาง และมีต้นไม้ริมทางเพ่ือให้ร่มเงา เป็นเส้นทางลดัท่ีสามารถเช่ือมต่อ

ระหว่างถนนสขุุมวิท กับถนนศรีนครินทร์ได้ทําให้มีการจราจรท่ีหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน แต่

เน่ืองจากถนนเส้นนีมี้เพียงสองช่องจราจร และเป็นเขตชุมชน รถยนต์ท่ีสญัจรไปมาจึงมีระดับ

ความเร็วท่ีไมส่งูมากนกั 

3.2.4.3 สถานีอดุมสขุ - ถนนอดุมสขุ (ซอยสขุมุวิท 103) 

ถนนอดุมสขุ (ซอยสขุมุวิท 103) เช่ือมตอ่กบัสถานีรถไฟฟ้าอดุมสขุ สภาพทาง

กายภาพโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีคือ มีลกัษณะเป็นถนน 4 ช่องทางจราจร ไม่มีเกาะกลางถนนมีความ

กว้างประมาณ 12 เมตร มีทางเท้าสองข้างทาง และมีต้นไม้ริมทางเพ่ือให้ร่มเงา ถึงแม้บริเวณนีจ้ะ

เป็นพืน้ท่ีท่ีชุมชนอาศยัอยู่หนาแน่น แต่เน่ืองจากถนนเส้นนีเ้ป็นทางเช่ือมระหว่างถนนสขุมุวิทกบั

ถนนศรีนครินทร์ ทําให้บริเวณถนนเส้นนีมี้การจราจรท่ีหนาแน่นตลอดเวลา  

   ส
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แผนผงัท่ี 3.1 ภาพแสดงขอบเขตในการสํารวจเพ่ือเลือกพืน้ท่ีศกึษา 
ท่ีมา : จากการศกึษา 
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จากสภาพทางกายภาพของทัง้สามพืน้ท่ี พืน้ท่ีซอยสขุมุวิท 62 เป็นทางท่ีเช่ือมตอ่กบั

ทางขึน้-ลง ทางด่วน รถยนต์ท่ีสญัจรไปมาบนถนนเส้นนีจ้ึงมีความเร็วสงู และถนนอุดมสขุนัน้

เน่ืองจากถนนเส้นนีเ้ป็นทางเช่ือมระหว่างถนนสขุมุวิทกบัถนนศรีนครินทร์ ทําให้บริเวณถนนเส้นนี ้

มีการจราจรท่ีหนาแน่นตลอดเวลา พืน้ท่ีบริเวณนีจ้ึงไม่เหมาะสมท่ีจะเลือกเป็นพืน้ท่ีศกึษา เพราะ

อาจทําให้ผลในการศึกษาเกิดความคลาดเคล่ือนได้ ดงันัน้เม่ือทําการเปรียบเทียบแล้วพืน้ท่ีท่ีมี

ความเหมาะสมท่ีสดุคือ พืน้ท่ีบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าปณุณวิถี (แผนผงัท่ี 3.2)   

 

3.3 ข้อมูลพืน้ที่ศึกษา 

ซอยสขุมุวิท 101 ตัง้อยู่ใน แขวงบางจาก เขตพระโขนง มีพืน้ท่ี 13.986 ตร.กม. มี

ประชากร  96,880 คน (พ.ศ. 2552)  คิดเป็นความหนาแน่นประมาณ 6,926.92 คน / ตร.กม. เขต

พระโขนงนบัเป็นเขตท่ีมีประวตัิอนัยาว นาน เดิมเป็นอําเภอหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ใน พ.ศ. 

2532 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีเขตพระโขนง แยกเป็นเขตคลองเตยและ

เขตประเวศ ตอ่มา วนัท่ี 6 มีนาคม 2541 กรุงเทพมหานครได้แบง่สํานกังานเขตใหม่และได้เปล่ียน

พืน้ท่ีเขตพระโขนงในแขวงบางนาให้เป็นเขตบางนา ส่วนแขวงบางจากอยู่กบัเขตพระโขนงจนถึง

ปัจจุบนันี ้เป็นถนนท่ีใช้เป็นทางลัดเช่ือมต่อระหว่างถนนสุขุมวิท กับถนนศรีนครินทร์ ทําให้ใน

ช่วงเวลาท่ีเร่งดว่นมีรถวิ่งเข้าออกคอ่นข้างหนาแน่น  

3.3.1 ลักษณะทางกายภาพ ซอยสขุมุวิท 101 หรือซอยปณุณวิถีนัน้ เป็นถนนท่ีใช้

เป็นทางลดัเช่ือมตอ่ระหวา่งถนนสขุมุวิท กบัถนนศรีนครินทร์ ทําให้ในช่วงเวลาท่ีเร่งดว่นมีรถวิ่งเข้า

ออกคอ่นข้างหนาแน่น มีลกัษณะเป็นถนนสายรองมีความกว้างประมาณ 6 เมตร มีทางเท้ากว้าง

ประมาณ 2 เมตร ขนานทัง้สองฝ่ังถนน ลกัษณะของพืน้ผิวทางเท้าทัง้สองข้างปดู้วยอิฐบล็อก มี

ต้นไม้ให้ความร่มเงาทัง้สองฝ่ัง (ภาพประ กอบท่ี 3.2 -3.4)  
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 แผนผงัท่ี 3.2 แสดงตําแหน่งท่ีตัง้ของพืน้ท่ีศกึษา 

 

 
ภาพท่ี 3.2  แสดงรูปตดั ซอยสขุมุวิท 101 (ปณุณวิถี) 
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ภาพท่ี 3.3 ภาพลกัษณะทางกายภาพของซอยสขุมุวิท 101 

 

 
ภาพท่ี 3.4 ภาพลกัษณะทางกายภาพของซอยสขุมุวิท 101 
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3.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่ของซอยสขุมุวิท 101 

(ปณุณวิถี) เป็นประเภทท่ีอยูอ่าศยั และพาณิชยกรรม ท่ีอยูอ่าศยัสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นบ้านเด่ียว 

อพาร์ทเมนท์ และอาคารพาณิชย์ 3-4 ชัน้ ชัน้ลา่งทําการค้า และชัน้บนเป็นท่ีพกัอาศยั ซึง่ลกัษณะ

ของบ้านพกัอาศยัสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (แผนผงัท่ี 3.3) 

ลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมสอง

ถนนฝ่ังถนนของซอยสุขุมวิท 101(ปุณณวิถี) จะมีลกัษณะของบ้านเด่ียวและอพาร์ทเมนท์ด้วย

ประปราย สว่นซอยย่อยตา่งๆ ท่ีเช่ือมตอ่กนันัน้ จะเป็นประเภทของท่ีอยู่อาศยัเป็นสว่นใหญ่ ซึง่จะ

แบง่เป็นประเภทของ บ้านเด่ียว ทาวโฮม ตกึแถว อาคารพาณิชย์ และอพาร์ทเมนท์ให้เช่า 

 
    ภาพท่ี 3.5 แสดงอาคารพาณิชย์บริเวณริมถนนซอยสขุมุวิท 101 

 
    ภาพท่ี 3.6 แสดงอาคารพาณิชย์บริเวณริมถนนซอยสขุมุวิท 101 
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3.4 ขัน้ตอนในการเก็บข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูสามารถแบ่งข้อมลูออกเป็น 2 ส่วนด้วยกนั คือ ข้อมลูปฐม

ภมูิและข้อมลูทตุิยภมูิ เพ่ือใช้ศกึษาพืน้ท่ีทางกายภาพ ทศันคติ และพฤติกรรมของผู้ ท่ีใช้งานท่ีเป็น

กลุม่เป้าหมาย ในการเช่ือมตอ่การใช้งานเส้นทางเดนิเท้ากบัระบบโครงขา่ยรถไฟฟ้า  

3.4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภมู ิ

3.4.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสํารวจข้อมูลพืน้ท่ี จากแผนท่ี

ดาวเทียม พร้อมกับการเก็บข้อมูลจากการเดินสํารวจลกัษณะทางกายภาพ เช่น ลักษณะของ

ทางเดนิเท้า ชมุชน อาคารบ้านเรือนโดยรอบ ลกัษณะการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ี เป็นต้น ข้อมลูท่ีได้

จะนําไปใช้ในการกําหนดพืน้ท่ีศกึษา เพ่ือให้เห็นองค์ประกอบทางด้านกายภาพของทางเดินเท้าท่ีมี

ผลตอ่การเลือกเดนิ  

3.4.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถาม จะเป็นการรวบรวม

ข้อมลูจากกลุ่มเป้าหมายในพืน้ท่ีศกึษาเพ่ือเข้าใจถึงพฤติกรรม ทศันคติ และความต้องการของผู้ ท่ี

ใช้ทางเท้าในพืน้ท่ีศึกษาโดยตรง โดยอ้างอิงมาจากการทบทวนวรรณกรรมว่าปัจจยัใดบ้างท่ีจะมี

ผลตอ่การเลือกใช้การสญัจรทางเท้า ซึง่ขัน้ตอนในการสร้างแบบสอบถามมีดงันี ้

1) กําหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม วัตถุประสงค์ของ

แบบสอบถามชดุนีคื้อ ต้องการทราบเก่ียวกบัพฤติกรรมการเดินทางเพ่ือไปใช้รถไฟฟ้า

ขนสง่มวลชนวา่กลุม่ตวัยา่งนัน้เลือกใช้วิธีการเดนิเท้าหรือไม ่และปัจจยัใดบ้างท่ีสง่ผล

ตอ่การตดัสนิใจเลือกเดนิหรือไมเ่ดนิ  

2) กําหนดหมวดหรือประเดน็หลกัของเนือ้หา การท่ีจะทราบถึงพฤตกิรรม

การเดินทางไปใช้รถไฟฟ้าของกลุ่มตวัอย่างนัน้ ควรจะต้องทราบถึงปัจจยัต่างท่ีอาจ

ส่งผลต่อการเลือกเดิน-หรือไม่เดิน ซึ่งสามารถกําหนดประเด็นคําถามต่างๆ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนัได้ดงันี ้

     2.1) ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามข้อมลูทัว่ไปท่ี

อาจสง่ผลตอ่การเลือกใช้ทางเท้าในพืน้ท่ี เช่น เพศ อาย ุรายได้ เป็นต้น 
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     2.2) พฤติกรรมการใช้รถไฟฟ้า เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั

ต้องการศึกษาเก่ียวกับการใช้ทางเท้าร่วมกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ดงันัน้ควรท่ีจะ

ทราบถึงพฤตกิรรมการใช้งานรถไฟฟ้าของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม 

     2.3) พฤติกรรมการใช้ทางเดินเท้าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะ

สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ทางเดินเท้า เช่น ความถ่ีในการใช้ทางเดินเท้า 

ระยะทางท่ีสามารถเดนิเท้าได้ เป็นต้น 

     2.4) ความรู้สกึพงึพอใจตอ่ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีศกึษา เช่น 

ความกว้างของเท้า พืน้ผิวของทางเท้า สภาพแวดล้อมโดยรวมของถนน เป็นต้น 

     2.5) ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ทางเดินเท้าของพืน้ท่ีศึกษา ซึ่งทศันคติ

สว่นตวัของผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามนัน้อาจสง่ผลตอ่การเลือกใช้วิธีในการเดนิทาง 

     2.6) ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ทางเท้าของพืน้ท่ีศกึษา ซึง่ปัญหา

และอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึน้ขณะใช้ทางเดินเท้านัน้ อาจเป็นตัวแปรสําคัญในการ

ตดัสินใจเลือกวิธีการเดินเท้า เช่น การมีสิ่งกีดขวางบนทางเท้า การขาดความร่มร่ืน 

เป็นต้น 

     2.7) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพืน้ท่ีศกึษา จะเป็นคําถาม

ลกัษณะปลายเปิดให้ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามสามารถเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับ

การใช้ทางเดนิเท้าเพิ่มเตมิได้ 

3) กําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามฉบบันีเ้ป็น

ลกัษณะการแสดงความคิดเห็นโดยการใช้คําถามปลายปิด แล้วให้ผู้ ท่ีตอบแบบสอบ 

ถามทําเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ  

3.4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุตยิภมู ิ

 การเก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ จะเป็นการสงัเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ จากทางเอกสาร  หนังสือ  บทความ ซึ่งตัวแปรท่ีมาจากข้อมูลทุติยภูมิคือ ลักษณะทาง

กายภาพท่ีดี และพฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้บนทางเท้า  เป็นต้น ในการรวมรวมข้อมลูจึงจึงสามารถ

แบง่การ ศกึษาข้อมลูออกเป็น 3 สว่นคือ  
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3.4.2.1 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกบัการสญัจร โดยจะมีเนือ้หาเก่ียวกบั

แนวคิดการพฒันาจดุเปลี่ยนถ่ายการสญัจร ในการใช้วิธีการเดินเท้าจากแหล่งท่ีอยู่อาศยัเช่ือมต่อ

กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพ่ือเดินทางไปสถานท่ีต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือท่ีจะปรับเปล่ียน

พฤติกรรมจากการขับรถยนต์ให้ไปสู่การใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึน้ ซึ่งจะเป็น

จดุเร่ิมต้นของคําถามในการวิจยัครัง้นี ้

3.4.2.2 ทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านกายภาพของทางเท้า โดยจะมี

เนือ้หาเก่ียวกบัรูปแบบของการเดินเท้า มาตรฐานและลกัษณะทางกายภาพของทางเท้าท่ีดี ท่ีจะ

ช่วยสง่เสริมการเดนิเท้า ซึง่ข้อมลูเหลา่นีจ้ะช่วยในการสํารวจและวเิคราะห์ถึงลกัษณะทางกายภาพ

ของพืน้ท่ีศกึษาได้ 

3.4.2.3 ทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านพฤติกรรมบนทางเท้า  โดยจะมี

เนือ้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้บนทางเท้า รวมไปถึงปัจจยัต่างท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการ

เลือกวิธีการเดินทาง ซึ่งข้อมูลเหล่านีจ้ะนํามาใช้ในการกําหนดประเด็นคําถามในการทํา

แบบสอบถาม 

 

3.5 การกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 

 3.5.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย  

 การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษากลุ่มประชากรท่ีเป็นผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในรัศมี 500 เมตรของสถานี

รถไฟฟ้า BTS สถานีปณุณวิถี ซึ่งจากรัศมีโดยรอบของสถานีนัน้จะรวมพืน้ท่ีทัง้สองฝ่ังของถนน

สขุมุวิท คือ บริเวณซอยสขุมุวิท 64 และซอยสขุมุวิท 101 แตเ่น่ืองจากบริเวณฝ่ังของซอยสขุมุวิท

101 มีลกัษณะของทางเท้าท่ีเหมาะสม และพืน้ท่ีบริเวณนีมี้ความเป็นชมุชนมากกว่าฝ่ังของซอย

สขุมุวิท 64 จึงเลือกพืน้ท่ีบริเวณซอยสขุมุวิท 101 เป็นพืน้ท่ีศกึษา ดงันัน้ชมุชนท่ีอาศยัอยู่ในรัศมี

ระยะทาง 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าปณุณวิถีเข้าไปในซอยสขุมุวิท 101 จะเป็นกลุม่ประชากร

เป้าหมายทัง้หมด โดยจะรวมถึงชุมชนในซอยย่อยต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อกับซอยสุขุมวิท 101 เป็น

ระยะทางรวม 500 เมตรด้วย รวมทัง้สิน้ 384 หลงั (แผนผงัท่ี 3.4)  
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33.5.2 การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  

 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 

random sampling) เป็นการสุม่ตวัอย่างจากกลุ่มประชากรเป็นช่วงๆ  คือ จะเก็บแบบสอบถาม

จากจํานวนกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ทัง้หมด 384 หลงั แล้วทําการเลือกเก็บแบบสอบถามจาก

บ้านพกัอาศยัทกุๆ 20-25 เมตร โดยบ้านพกัอาศยั 1 หลงั ต่อจํานวนแบบสอบถาม 1 ชดุ รวมได้

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 117 ตวัอยา่ง 

 3.5.3 ช่วงวันเวลาในการเก็บข้อมูล   

 วนัท่ีทําการเก็บข้อมลูจะเก็บในช่วงวนัหยดุราชการคือ วนัเสาร์-อาทิตย์ จะทําการเก็บ

ข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถามตามบ้านพกัอาศยัท่ีอยูใ่นรัศมี 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าปณุณ

วิถีของพืน้ท่ีศกึษา จะใช้เวลาในการแจกแบบสอบถามทัง้สิน้รวม 3 สปัดาห์  

 3.5.4 ข้อกาํหนดในการเก็บแบบสอบถาม 

 ในการเก็บแบบสอบถามนัน้จะทําการแบง่กลุม่ของการประเมินออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่

แรก คือ กลุม่ท่ีทําการประเมินทางเดินเท้าบนถนนซอยสขุมุวิท 101(ปณุณวิถี) กลุ่มนีจ้ะเป็นกลุ่ม

คนท่ีใช้ระยะทางในการเดินสว่นใหญ่บนถนนซอยสขุมุวิท 101(ปณุณวิถี) สว่นกลุม่ท่ี 2 คือ กลุ่ม

คนท่ีใช้ระยะทางในการเดินสว่นใหญ่บนถนนซอยย่อยตา่งๆ เช่น ซอยปณุณวิถี 1 ปณุณวิถี 2 เป็น

ต้น ซึง่ซอยเหลา่นีเ้ป็นซอยย่อยท่ีเช่ือมตอ่กบัสว่นต้นของซอยสขุมุวิท 101(ปณุณวิถี) ซึง่ในกลุม่นีก็้

จะทําการประเมินเส้นทางเดนิเท้าของซอยนัน้ๆ แทน 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ ด้านการสญัจรทางเท้า ท่ีมีความ 

สมัพนัธ์กับพฤติกรรมการเดินเท้าท่ีเกิดขึน้ โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการเลือกเดินไป

สถานีรถไฟฟ้า มีดงันี ้

3.6.1 ปัจจัยทางด้านกายภาพ ประกอบด้วย พืน้ผิวของทางเท้า ความร่มร่ืนของทาง

เท้า ความปลอดภยัจากยานพาหนะชนิดอ่ืนๆ ในการเดนิเท้า สิ่งอํานวยความสะดวกบนทางเท้า ท่ี

อาจสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเดนิเท้า 
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3.6.2 ปัจจัยทางด้านระยะทาง โดยทําการวิเคราะห์จากระยะทางในแต่ละช่วงท่ี

แตกตา่งกนันัน้ สง่ผลตอ่การเลือกเดนิไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่งแตกตง่กนัหรือไม ่

3.6.3 ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจและทัศนคติที่มีต่อทางเดินเท้า ประกอบ 

ด้วย ความพึงพอใจต่อลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของทางเดินเท้า ภาพรวมและสภาพแวดล้อม

ตา่งๆของถนน ท่ีอาจสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเดินเท้า ความรู้สกึสะดวกปลอดภยัในการใช้ทางเดิน

เท้า ท่ีอาจสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเดนิเท้า 

 3.6.4 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทางเท้า โดยวิเคราะห์จากข้อมลูแบบสอบถาม

ของกลุม่ตวัอยา่ง วา่การใช้งานทางเดนิเท้านัน้ประสบปัญหาในด้านใดบ้าง  

นําผลการศึกษาจากการสํารวจและการทําแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบหาข้อสรุปของกลุ่มเป้าหมายในการเลือกตดัสินใจท่ีจะเดิน –หรือไม่เดิน บน

ทางเท้านัน้ๆ เพ่ือเดนิทางเช่ือมตอ่ไปยงัรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

 

3.7 ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจยั โดยจะทําการสรุปประเด็นต่างๆ จากคําถาม

ของงานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือเช่ือมต่อไปยงัระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน ซึง่

สามารถจําแนกเป็นประเดน็ตา่งๆได้ดงันี ้

 3.7.1 สรุปผลในการเลือกวิธีการเดินทางเพ่ือไปใช้งานรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนของกลุม่

ตวัอยา่งท่ีทําการศกึษา 

 3.7.2 สรุปถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินเท้าเพ่ือมาใช้งานรถไฟฟ้า

ขนสง่มวลชนจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีทําการศกึษา 

 3.7.3 สรุปประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ และอุปสรรคท่ีมีผลต่อการเลิกท่ีจะเดิน-หรือไม ่

เดนิ ของกลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีศกึษา โดยแจกแจงเป็นตารางเพ่ือทราบถึงระดบัความมาก-น้อยของ

ปัญหา 

 3.7.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยั หลงัจากท่ีได้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ และ ปัจจยัตา่งๆใน

การตดัสินใจเลือกท่ีจะเดิน-หรือไม่เดินของกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้งานตอ่ไป 
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บทที่ 4 

ผลการสาํรวจข้อมูล 

 

จากการเก็บข้อมลูทางกายภาพของพืน้ท่ีกรณีศกึษา และแจกแบบสอบถามกลุ่มเป้า 

หมายในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานทางเท้า และความพงึพอใจในการเดิน

เท้า เพ่ือเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนในปัจจบุนัของผู้ เดนิทางท่ีใช้รถไฟฟ้า 

4.1 ผลการสาํรวจข้อมูลทางกายภาพ 

 จากการสงัเกตการณ์ (Observation) บริเวณทางเท้าของถนนสขุมุวิท 101 (ปณุณวิถี) 

ทําให้ทราบถึงสภาพทางกายภาพของทางเท้าของซอยสขุมุวิท 101 และซอยย่อยต่างๆ ในรัศมี 

500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าปณุณวิถี โดยจะทําการศกึษาและเก็บข้อมลูพืน้ท่ีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1.1 สภาพทางกายภาพของซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)  

อาคารริมสองข้างทางของพืน้ท่ีบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 101  จะมีลกัษณะเป็นอาคาร

พาณิชย์ 2 ชัน้ เช่น เป็นร้านขายอาหาร ร้านสะดวกซือ้ ร้านหนงัสือ เป็นต้น และบริเวณทางเท้าทัง้

สองข้างจะมีรถเข็น แผงลอยตา่งๆ กีดขวางการเดินเท้า ซึง่ทําให้ทางเท้าเฉพาะบริเวณนีค้อ่นข้างมี

ความหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งดว่น วสัดปุพืูน้ของทางเท้าเป็นอิฐบล็อก และมีต้นนนทรีให้ความร่ม

เงาทัง้สองข้างทาง เป็นช่วงๆ แต่เน่ืองจากต้นนนทรีเป็นไม้ผลดัใบ และใบมีขาดเล็ก เวลาท่ีใบร่วง 

จงึทําให้พืน้สกปรกได้ (ภาพประกอบท่ี 4.1-4.4) 

  
ภาพท่ี 4.1- 4.2 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยสขุมุวิท 101 (ปณุณวิถี) 
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ภาพท่ี 4.3- 4.4 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยสขุมุวิท 101 (ปณุณวิถี) 

 

4.1.2 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 1   

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 6 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง แต่

ในบางช่วงจะมีร่มเงาจากต้นไม้ของบ้านท่ีอยู่ริมถนน ซึ่งในเวลากลางวันจะมีอากาศร้อนมาก 

อาคารบริเวณริมถนนสว่นใหญ่ มีลกัษณะเป็นประเภทบ้านเด่ียว (ภาพประกอบท่ี 4.5-4.8) 

  
ภาพท่ี 4.5- 4.6 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 1 

  
ภาพท่ี 4.7- 4.8 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 1  
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4.1.3 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 2  

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง ซึง่

ทําให้ในเวลากลางวนัจะมีอากาศร้อนมาก มีเสาไฟฟ้าและรถยนต์จอดอยู่ริมทางเป็นจํานวนมาก 

ทําให้ขาดความเป็นระเบียบ อาคารบริเวณริมถนนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นประเภททาวน์โฮม 

อพาร์ทเม้น และบ้านเด่ียว (ภาพประกอบท่ี 4.9-4.12) 

  
ภาพท่ี 4.9- 4.10 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 2 

  
ภาพท่ี 4.11- 4.12 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 2 

 

4.1.4 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 3  

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง ซึง่

ในเวลากลางวนัจะมีอากาศร้อนมาก อาคารบริเวณริมถนนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นประเภทบ้าน

เด่ียว (ภาพประกอบท่ี 4.13-4.16) 
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ภาพท่ี 4.13- 4.14 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 3 

  
ภาพท่ี 4.15- 4.16 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 3 

 

4.1.5 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 4  

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง ซึง่

ในเวลากลางวนัจะมีอากาศร้อนมาก อาคารบริเวณริมถนนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นประเภทบ้าน

เด่ียว (ภาพประกอบท่ี 4.17-4.20) 

  
ภาพท่ี 4.17- 4.18 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 4 
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ภาพท่ี 4.19 - 4.20 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 4 

4.1.6 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 5  

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง ซึง่

ในเวลากลางวนัจะมีอากาศร้อนมาก มีเสาไฟฟ้าและรถยนต์จอดอยู่ริมทางเป็นจํานวนมาก ทําให้

ขาดความเป็นระเบียบ อาคารบริเวณริมถนนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นประเภททาวน์โฮม และบ้าน

เด่ียว (ภาพประกอบท่ี 4.21-4.24) 

  
ภาพท่ี 4.21- 4.22 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 5 

  
ภาพท่ี 4.23 - 4.24 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 5 
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4.1.7 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 6  

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง ซึง่

ในเวลากลางวนัจะมีอากาศร้อนมาก อาคารบริเวณริมถนนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นประเภทบ้าน

เด่ียว อพาร์ทเม้น และทาวโฮม (ภาพประกอบท่ี 4.25-4.28)  

  
ภาพท่ี 4.25 - 4.26 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 6 

  
ภาพท่ี 4.27 - 4.28 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 6 

 

4.1.8 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 7  

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง ซึง่

ในเวลากลางวนัจะมีอากาศร้อนมาก มีเสาไฟฟ้าและรถยนต์จอดอยู่ริมทางเป็นจํานวนมาก ทําให้

กีดขวางพืน้ท่ีเดินเท้า อาคารบริเวณริมถนนสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นประเภททาวน์โฮม และอาคาร

พาณิชย์ (ภาพประกอบท่ี 4.29-4.32)  
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ภาพท่ี 4.29 - 4.30 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 7 

  
ภาพท่ี 4.31 - 4.32 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 7 

4.1.9 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 8  

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง ซึง่

ในเวลากลางวนัจะมีอากาศร้อนมาก มีเสาไฟฟ้าและรถยนต์จอดอยู่ริมทางเป็นจํานวนมาก ทําให้

กีดขวางพืน้ท่ีเดินเท้า อาคารบริเวณริมถนนสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นประเภททาวน์โฮม และอาคาร

พาณิชย์ (ภาพประกอบท่ี 4.33-4.36)   

  
ภาพท่ี 4.33 - 4.34 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 8 
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ภาพท่ี 4.35 - 4.36 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 8 

 

4.1.10 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 9  

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง ซึง่

ในเวลากลางวนัจะมีอากาศร้อนมาก บริเวณต้นซอยมีการขีดเขียนกําแพงทําให้ดสูกปรกและขาด

ความเป็นระเบียบ อาคารบริเวณริมถนนสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นประเภทบ้านเด่ียว (ภาพประกอบ

ท่ี 4.37-4.40)   

  
ภาพท่ี 4.37 - 4.38 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 9 

  
ภาพท่ี 4.39 - 4.40 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 9 
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4.1.11 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี  

10 มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง 

แต่ในบางช่วงจะมีร่มเงาจากต้นไม้ของบ้านท่ีอยู่ริมถนน ซึ่งในเวลากลางวนัจะมีอากาศร้อนมาก 

อาคารบริเวณริมถนนสว่นใหญ่ มีลกัษณะเป็นประเภทบ้านเด่ียว (ภาพประกอบท่ี 4.41-4.44) 

  
ภาพท่ี 4.41 - 4.42 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 10 

  
ภาพท่ี 4.43 - 4.44 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 10 

 

4.1.12 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 11  

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง ซึง่

ในเวลากลางวนัจะมีอากาศร้อนมาก อาคารบริเวณริมถนนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นประเภทบ้าน

เด่ียว (ภาพประกอบท่ี 4.45-4.46) 
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ภาพท่ี 4.45 - 4.46 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 11 

 

4.1.13 สภาพทางกายภาพของซอยปุณณวิถี 12  

มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร ไม่มีทางเท้าและต้นไม้ริมทาง แต่

ในบางช่วงจะมีร่มเงาจากต้นไม้ของบ้านท่ีอยู่ริมถนน ซึ่งในเวลากลางวันจะมีอากาศร้อนมาก 

อาคารบริเวณริมถนนสว่นใหญ่ มีลกัษณะเป็นประเภทบ้านเด่ียว (ภาพประกอบท่ี 4.47-4.48) 

  
ภาพท่ี 4.47 - 4.48 แสดงสภาพทางกายภาพของซอยปณุณวิถี 12 

 

จากสภาพทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีทําการสํารวจพบว่า ในซอยย่อยต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อ

กบัถนนสขุมุวิท 101 (ปณุณวิถี) จะมีลกัษณะทางกายภาพท่ีใกล้เคียงกนั คือ จะไม่มีทางเท้าและ

ไม่มีต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาเหมือนกนัทัง้หมด แตจ่ะมีความแตกตา่งกนัตรงท่ีความกว้างของถนน และ

สิ่งกีดขวางการเดินเท้า เช่นการจอดรถยนต์ส่วนบุคคลของคนท่ีอาศยัอยู่ในซอย การรุกลํา้พืน้ท่ี

ถนนของบ้านท่ีอยูริ่มฝ่ังถนน และสิง่ประกอบถนนตา่งๆ เช่น เสาไฟฟ้า ถงัขยะ เป็นต้น 
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4.1.14 ลักษณะทางกายภาพที่เอือ้ต่อการเดนิเท้า  

จากการสํารวจสภาพทางกายภาพทัง้หมดของพืน้ท่ี พบว่าสามารถทําการแบ่ง

ลกัษณะทางกายภาพของทางเดินเท้าของพืน้ท่ีศกึษาออกเป็น  3 กลุ่ม โดยใช้องค์ประกอบของ

ทางเดินท่ีเอือ้ต่อการเดินเท้าเป็นเกณฑ์ในการจําแนก คือ การมีทางเท้า มีต้นไม้ริมทางเพ่ือให้ร่ม

เงา มีการจราจรท่ีไม่หนาแน่น ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน  และผิวทางท่ีเรียบไม่เป็นหลมุเป็นบอ่ ซึง่มี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

        4.1.14.1 กลุม่ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้ตอ่การเดินเท้าสงู คือจะการมีทาง

เท้าท่ีชดัเจน มีต้นไม้ริมทางเพ่ือให้ร่มเงา ไมมี่สิง่กีดขวางในการเดนิเท้า และมีพืน้ผิวทางท่ีเรียบ แต่

จะมีการจราจรบนถนนท่ีหนาแน่น เน่ืองจากถนนมีลกัษณะเป็นทางลดัเช่ือมระหว่างถนนสขุมุวิท

กบัถนนศรีนครินทร์ ทําให้มีรถวิ่งเข้าออกตลอดเวลาอาจ จึงมีความปลอดภยัในการเดินน้อยกว่า 

ซึง่ลกัษณะดงักลา่วจะมีซอยสขุมุวิท 101 เพียงซอยเดียวท่ีอยูใ่นกลุม่นี ้

          4.1.14.2 กลุม่ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้ตอ่การเดินเท้าปานกลาง คือ จะ

ไมมี่ทางเท้าท่ีชดัเจน ไมมี่ต้นไม้ริมทาง แตจ่ะมีการจราจรท่ีไมห่นาแน่น พืน้ผิวทางเรียบไมเ่ป็นหลมุ

เป็นบอ่ และไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ซึง่ประกอบไปด้วย ซอยปณุณวิถี 1  ซอยปณุณวิถี 3  ซอย

ปณุณวิถี 4  ซอยปณุณวิถี 6  ซอยปณุณวิถี 9  ซอยปณุณวิถี 10  ซอยปณุณวิถี 11  และซอย

ปณุณวิถี 12 

         4.1.14.3 กลุม่ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้ตอ่การเดินเท้าต่ํา คือ จะไม่มีทาง

เท้าท่ีชดัเจน ไมมี่ต้นไม้ริมทาง มีสิง่กีดขวางบนทางเท้า แตจ่ะมีการจราจรท่ีไม่หนาแน่น พืน้ผิวทาง

เรียบไม่เป็นหลมุเป็นบอ่ ซึง่ประกอบไปด้วย ซอยปณุณวิถี 2  ซอยปณุณวิถี 5  ซอยปณุณวิถี 7  

และซอยปณุณวิถี 8 (ตารางท่ี 4.1) 
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พืน้ท่ีท่ีทําการ

สํารวจ 

องค์ประกอบท่ีเอือ้ตอ่การเดินเท้า 
รวม

คะแนน 

ลกัษณะ

ความเอือ้ตอ่

การเดินเท้า 
มีทางเท้า 

มีต้นไม้ริม

ทาง 

การจราจร

ไมห่นาแน่น 

ไมมี่สิง่กีด

ขวาง 

พืน้ผิวทาง 

เดินเรียบ 

สขุมุวิท 101 มี มี ไมใ่ช ่ ใช ่ ใช ่ 4 สงู 

ปณุณวิถี 1 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 3 ปานกลาง 

ปณุณวิถี 2 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ใช ่ 2 ต่ํา 

ปณุณวิถี 3 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 3 ปานกลาง 

ปณุณวิถี 4 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 3 ปานกลาง 

ปณุณวิถี 5 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ใช ่ 2 ต่ํา 

ปณุณวิถี 6 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 3 ปานกลาง 

ปณุณวิถี 7 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ใช ่ 2 ต่ํา 

ปณุณวิถี 8 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ใช ่ 2 ต่ํา 

ปณุณวิถี 9 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 3 ปานกลาง 

ปณุณวิถี 10 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 3 ปานกลาง 

ปณุณวิถี 11 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 3 ปานกลาง 

ปณุณวิถี 12 ไมมี่ ไมมี่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 3 ปานกลาง 

ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมลูการจําแนกลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้ตอ่การเดินเท้า 

 

4.2 ผลการสาํรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

 4.2.1 ข้อตกลงเบือ้งต้นในการเก็บแบบสอบถาม  

 จากการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากบ้านพกัอาศยัท่ีอยู่ในบริเวณรัศมี 500 เมตร 

จากสถานีรถไฟฟ้าปณุวิถี ซึง่จะทําการวดัระยะทางจากถนนซอยสขุมุวิท 101 (ปณุณวิถี) เป็นหลกั 

และวดัระยะทางเช่ือมต่อเข้าไปในซอยย่อยต่างๆ ให้ได้ระยะทาง 500 เมตร ซึ่งในพืน้ท่ีศึกษามี

ประชากรอยู่ทัง้หมด 384 หลงั โดยจะเก็บแบบสอบถามจากบ้านพกัอาศยัทุกๆ 20-25 เมตร 

บ้านพกัอาศยั 1 หลงั ต่อแบบสอบถาม 1 ชุด รวมทัง้สิน้ 117 ชุด (แผนผงัท่ี 4.1-4.2) โดยมี

ข้อตกลงเบือ้งต้นดงันี ้
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        4.2.1.1 ช่วงเวลาในการเก็บข้อมลูอยู่ท่ีประมาณ 11.00 - 17.00 น. โดยจะเลือก

เก็บแบบสอบถามเฉพาะในวนัเสาร์ - อาทิตย์ ซึง่เป็นหยดุราชการ ใช้เวลาแจกทัง้สิน้รวม 3 สปัดาห์ 

เป็นเวลา 6 วนั  

        4.2.1.2 วิธีการในการเก็บข้อมูลคือ จะทําการเดินไปตามบ้านหลงัต่างๆ ท่ี

กําหนดไว้เพ่ือแจกแบบสอบถามให้กบัผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นบ้านหลงันัน้ๆ โดยจะเลือกกลุม่คนท่ีศกัยภาพ

ในการเดนิเท้าได้ คือ มีสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรงดี และอยูใ่นช่วงอาย ุ17 - 60 ปี 

        4.2.1.3 ในกรณีท่ีบ้านบางหลงัไม่มีผู้อยู่อาศยัในช่วงเวลาท่ีทําการเก็บข้อมลู จะ

ทําการเก็บข้อมลูท่ีบ้านหลงัข้างเคียง หรือบ้านท่ีอยูฝ่ั่งตรงข้ามทดแทน 

        4.2.1.4 ในการเก็บแบบสอบถามจะทําการจําแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่ม 

ตามซอยตา่งๆ ท่ีเป็นตําแหน่งท่ีตัง้ของบ้าน โดยจะมีเร่ิมจากซอยสขุมุวิท 101 และเรียงไปตามซอย

ย่อยตา่งๆ ซึง่จากระยะทาง 500 เมตร จะมีซอยท่ีต้องทําการเก็บข้อมลูทัง้หมด 11 ซอย คือ ซอย

ปณุณวิถี 1-10 และซอย12 

เน่ืองจากอปุสรรคในการเก็บแบบสอบถาม ซึง่บ้านบางหลงัไม่มีผู้อาศยัอยู่ขณะท่ีทํา

การเก็บข้อมูล และไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างเท่าท่ีควร กลุ่มตวัอย่างอาจจะมีการ

คลาดเคล่ือนไป โดยจากท่ีกําหนดไว้ 117 ชดุ ทําให้เก็บแบบสอบถามได้ทัง้หมดเพียง 78 ชดุ ซึง่คดิ

เป็น 20.32% ของประชากรทัง้หมด (แผนผงัท่ี 4.3)  
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4.1.2  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

จากการเก็บแบบสอบถามทัง้หมด 78 ตวัอยา่ง ข้อมลูตา่งๆ ของกลุม่ตวัอย่างสามารถ

สรุปได้ดงันี ้ 

        4.1.2.1 กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นเพศชาย 33 คน คิดเป็น 42.3% ของกลุ่มตวัอย่าง

ทัง้หมดเป็นหญิง 45 คนคดิเป็น 57.7 % ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  

        4.1.2.2 อายขุองกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยกลุม่ท่ีอายต่ํุากว่า 20 ปี 9 คน คน 

คิดเป็น 11.5% ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด กลุม่ท่ีอาย ุ21-40 ปี 44 คน คิดเป็น 53.8% ของกลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมด กลุม่ท่ีอาย ุ40-60 ปี  24 คน คิดเป็น 33.3% ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด กลุม่คนท่ี

อาย ุ60 ปีขึน้ไป 1 คน คดิเป็น 1.3% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

        4.1.2.3 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วยกลุ่มท่ีระดบัการศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี 19 คน คิดเป็น 24.4% ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มท่ีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 52 คน คิดเป็น 66.7% ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มคนท่ีระดบั

การศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี 7 คน คดิเป็น 9% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

        4.1.2.4 อาชีพของกลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยอาชีพพนกังานบริษัท 32 คน คิด

เป็น 41% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด อาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 4 คน คดิเป็น 5.1% ของกลุม่

ตวัอย่างทัง้หมด อาชีพอิสระ 3 คน คิดเป็น 3.8% ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด อาชีพธุรกิจสว่นตวั 24 

คิดเป็น 29.5% ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด คน นกัศกึษา 13 คน คิดเป็น 17.9% ของกลุม่ตวัอย่าง

ทัง้หมด และอ่ืนๆ อีก 2 คน คดิเป็น 2.6% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

        4.1.2.4 ระดบัรายได้ของกลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย ระดบัท่ีต่ําว่า 10,000 บาท 

14 คน คิดเป็น 17.9% ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ระดบั 10,000-30,000 บาท 34 คน คิดเป็น 

43.6% ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด ระดบั 30,000-50,000 บาท 22 คน คิดเป็น 28.2% ของกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้หมด ระดบั 50,000-80,000 บาท 8 คน คดิเป็น 8.3% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  

จากข้อมลูจํานวนกลุม่ตวัอย่าง สรุปได้ว่ากลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นกลุม่ท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุ

คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิง  กลุม่อายรุะหว่าง 21-40 ปี กลุ่มท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

กลุม่ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัท และกลุม่ท่ีมีรายได้อยูร่ะหวา่ง 10,000 - 30,000 บาท (ตารางท่ี 4.2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   
   
  ต
าร
าง
ที่ 

4.2
 แส

ดง
ข้อ
มลู
ทัว่
ไป
ขอ
งก
ลุม่
ตวั
อย
า่ง

 

พืน้
ที่ท
ี่ทํา
กา
รเก็

บ
ข้อ
มลู

 
จํานวนกลุม่ตวัอย่าง 

เพ
ศ 

อา
ย ุ

กา
รศ
กึษ

า 
อา
ชีพ

 
รา
ยไ
ด้ 

ชาย 

หญิง 

ตํ่ากวา่ 20 

21-40 

41-60 

60 ขึน้ไป 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญาตรี 

พนกังานบริษัท 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

อาชีพอิสระ 

ธรุกิจสว่นตวั 

นกัศกึษา 

อื่นๆ 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

10,000-30,000 

30,000-50,000 

50,000-80,000 

สขุ
มุวิ
ท 

10
1 

25
 

9 
16

 
4 

11
 

10
 

_ 
8 

14
 

3 
8 

1 
1 

8 
5 

2 
6 

10
 

6 
3 

ปณุ
ณ
วิถี

 1 
4 

2 
2 

_ 
3 

1 
_ 

_ 
3 

1 
2 

_ 
_ 

1 
1 

_ 
1 

2 
_ 

1 

ปณุ
ณ
วิถี

 2 
1 

1 
_ 

_ 
1 

_ 
_ 

_ 
1 

_ 
1 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

1 
_ 

_ 

ปณุ
ณ
วิถี

 3 
3 

1 
2 

_ 
2 

1 
_ 

_ 
3 

_ 
2 

1 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

2 
1 

_ 

ปณุ
ณ
วิถี

 4 
6 

2 
4 

2 
4 

_ 
_ 

3 
3 

_ 
3 

_ 
_ 

2 
1 

_ 
2 

3 
1 

_ 

ปณุ
ณ
วิถี

 5 
7 

2 
5 

1 
4 

2 
_ 

1 
6 

_ 
3 

_ 
_ 

2 
2 

_ 
1 

4 
2 

  

ปณุ
ณ
วิถี

 6 
6 

3 
3 

_ 
3 

3 
_ 

_ 
6 

_ 
5 

_ 
_ 

1 
_ 

_ 
  

4 
1 

1 

ปณุ
ณ
วิถี

 7 
10

 
5 

5 
_ 

8 
2 

_ 
2 

6 
2 

3 
_ 

1 
4 

2 
_ 

2 
4 

3 
1 

ปณุ
ณ
วิถี

 8 
9 

4 
5 

1 
5 

3 
_ 

3 
5 

1 
4 

_ 
1 

3 
1 

_ 
1 

3 
4 

1 

ปณุ
ณ
วิถี

 9 
2 

_ 
2 

_ 
2 

_ 
_ 

_ 
2 

_ 
_ 

1 
_ 

1 
_ 

_ 
_ 

_ 
1 

1 

ปณุ
ณ
วิถี

 10
 

3 
3 

_ 
1 

_ 
1 

1 
2 

1 
_ 

_ 
_ 

_ 
2 

1 
_ 

1 
1 

1 
_ 

ปณุ
ณ
วิถี

 12
 

2 
1 

1 
_ 

1 
1 

_ 
_ 

2 
_ 

1 
1 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

2 
_ 

รว
ม 

78
 

33
 

45
 

9 
44

 
24

 
1 

19
 

52
 

7 
32

 
4 

3 
24

 
13

 
2 

14
 

34
 

22
 

8 

78
 

78
 

78
 

78
 

78
 

รว
ม 

(%
) 

10
0 

42
.3 

57
.7 

11
.5 

53
.8 

33
.3 

1.3
 

24
.4 

66
.7 

9 
41

 
5.1

 
3.8

 
29

.5 
17

.9 
2.6

 
17

.9 
43

.6 
28

.2 
8.3

 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

4.1.3 พฤตกิรรมการใช้รถไฟฟ้าของกลุ่มตวัอย่าง 

จากการเก็บแบบสอบถามทัง้หมด 78 ตวัอย่าง ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้

รถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง มีดงันี ้ 

        4.1.3.1 ท่านใช่รถไฟฟ้าในการเดินทางหรือไม่ - จากการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม พฤติกรรมการใช้รถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอย่างสามารถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ได้ดงันี ้คือ 

กลุ่มท่ีใช้รถไฟฟ้าเป็นประจําเป็นกลุ่มท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 39 คน คิดเป็น 50% ของกลุ่ม

ตวัอย่าง รองลงมาคือกลุ่มท่ีใช้รถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ มีจํานวน 22 คน คิดเป็น 28.2% ของกลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมด และกลุ่มท่ีใช้รถไฟฟ้า 1-2 วนัต่อสปัดาห์เป็นกลุ่มมีจํานวนน้อยท่ีสดุคือ 17 คน 

คดิเป็น 21.8% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด (ตารางท่ี 4.3) 

จํานวนกลุม่
ตวัอยา่ง(คน) 

พฤติกรรมการใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 
ใช้เป็นประจํา ใช้ 1-2 วนัตอ่สปัดาห์ ใช้เป็นบางครัง้ 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

78  39 50 17 21.8 22 28.2 
           ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมลูพฤติกรรมการใช้รถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง  

        4.1.3.2 ท่านใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าหรือไม่ - จากการเก็บข้อมลู

โดยใช้แบบสอบถามกลุม่คนท่ีเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา เป็นกลุม่ท่ีมีจํานวนมากคือ 42 คน 

คิดเป็น 53.8% ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด  รองลงมาคือกลุ่มคนท่ีเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็น

บางครัง้มีจํานวนมากคือ 30 คน คิดเป็น 38.5% ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด  และกลุม่สดุท้ายคือ

กลุ่มคนท่ีไม่ใช้วิธีการเดินไปใช้งานรถไฟฟ้าเลย เป็นกลุ่มท่ีมีจํานวนน้อยคือ 6 คน คิดเป็น 7.7% 

ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  (ตารางท่ี 4.4 )  

จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง
(คน) 

พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 
เดินเป็นประจํา เดินเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

78 42 53.8 30 38.5 6 7.7 
            ตารางท่ี 4.4 แสดงข้อมลูพฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 
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         4.1.3.3 เพราะเหตใุดท่านจึงไม่ใช้วิธีเดินเท้าไปท่ีสถานีรถไฟฟ้า - จากการเก็บ

ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม สาเหตใุนการเลือกใช้วิธีการเดินเท้าไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ และ

กลุม่ท่ีเลือกไมเ่ดนิไปสถานีรถไฟฟ้าเลยของกลุม่ตวัอยา่ง มีดงันี ้คือ  

1) กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ทัง้ 30 คนให้

เหตผุลว่ามีวิธีอ่ืนท่ีสะดวกกว่า จํานวน 21 คน คิดเป็น 70% ของกลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกเดินไปสถานี

รถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ทัง้หมด รองลงมาคือ อากาศร้อนไม่เหมาะต่อการเดิน จํานวน 7 คน คิดเป็น 

23.3% และไมพ่อใจสภาพทางเท้า จํานวน 2 คน คดิเป็น 6.7% ตามลําดบั  

2) กลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกไม่เดินไปสถานีรถไฟฟ้าเลยทัง้ 6 คนให้เหตผุลว่า

มีวิธีอ่ืนท่ีสะดวกกว่า จํานวน 4 คน คิดเป็น 66.7% ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกไม่เดินไปสถานี

รถไฟฟ้าเลยทัง้หมด รองลงมาคือ อากาศร้อนไม่เหมาะต่อการเดิน จํานวน 2 คน คิดเป็น 33.3% 

(ตารางท่ี 4.5) 

สาเหตใุนการไม่เลือกเดินไป

สถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา 

พฤติกรรม 
รวม
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
เดินบ้างเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 
จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

ไมพ่อใจสภาพทางเท้า 2 6.7 0 0 2 5.6 

อากาศร้อนไมเ่หมาะตอ่การเดิน 7 23.3 4 66.7 11 30.6 

ระยะทางไกลเกินไป 0 0 2 33.3 2 5.6 

ทีวิธีท่ีสะดวกกว่า 21 70 0 0 21 58.3 

รวม 30 100 6 100 36 100 

ตารางท่ี 4.5 แสดงข้อมลูสาเหตใุนการเลือกท่ีจะไมเ่ดินไปสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนเป็นประจํา 

 

         4.1.3.4 ท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีใด - จากการเก็บข้อมลูโดยใช้

แบบสอบถาม วิธีการเดินทางอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวิธีการเดินเท้า เพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุ่ม

ตวัอย่าง ท่ีเลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไปใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นบางครัง้ และกลุ่มท่ีเลือกไม่

เดนิไปสถานีรถไฟฟ้าเลย มีดงันี ้คือ 
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1) กลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ทัง้ 30 คน คนท่ี

เลือกใช้วิธีเดนิทางโดยรถจกัรยานยนต์รับจ้างมีจํานวนมากท่ีสดุ คือ 21 คน คิดเป็น 70% ของกลุม่

ตวัอย่างท่ีเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ทัง้หมด รองลงมาคือใช้รถยนต์ส่วนตวัจํานวน 9 

คน คดิเป็น 30% 

2) กลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกไมเ่ดนิไปสถานีรถไฟฟ้าเลยทัง้ 6 คน คนท่ีเลือกใช้

วิธีเดินทางโดยรถจกัรยานยนต์รับจ้างมีจํานวนมากท่ีสดุ คือ 4 คน คิดเป็น 66.7% ของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเลือกไม่เดินไปสถานีรถไฟฟ้าเลยทัง้หมด รองลงมาคือ รองลงมาคือใช้รถยนต์ส่วนตวั

จํานวน 1 คน คดิเป็น 16.7% และใช้รถจกัรยานยนต์จํานวน 1 คน คดิเป็น 16.7% (ตารางท่ี 4.6) 

วีธีการเดินทางไปสถานี

รถไฟฟ้าของกลุม่ท่ีไมใ่ช้

วิธีการเดิน 

พฤติกรรม 
รวม
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
เดินบ้างเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 
จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

รถจกัรยานยนต์รับจ้าง      21 70 4 66.7 25 69.4 

รถยนต์สว่นตวั        9 30 1 16.7 10 27.8 

รถจกัรยานยนต์ 0 0 1 16.7 1 2.8 

รวม 30 100 6 100 36 100 

ตารางท่ี 4.6 แสดงข้อมลูวีธีการเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ท่ีไมใ่ช้วิธีการเดิน 

4.1.4 พฤตกิรรมการใช้ทางเดนิเท้าของกลุ่มตวัอย่าง 

จากการเก็บแบบสอบถามทัง้หมด 78 ตวัอย่าง ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้

ทางเดนิเท้าของกลุม่ตวัอยา่ง มีดงันี ้

         4.1.4.1 พฤติกรรมการใช้ทางเท้า ประกอบด้วย การใช้ทางเท้าเพ่ือการสญัจร 

จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทางเท้าเพ่ือการสญัจรน้อยมีจํานวน 8 

คน คิดเป็น 10.3% ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ทางเท้าเพ่ือการสญัจรปานกลางมี

จํานวน 19 คน คิดเป็น 24.4% กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ทางเท้าเพ่ือการสญัจรมากมีจํานวน 30 คน คิด

เป็น 38.5 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ทางเท้าเพ่ือการสญัจรมากท่ีสดุมีจํานวน 21 คน คิดเป็น 26.9% ของ

กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
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          โอกาสในการใช้อุปกรณ์อํานวยความสะดวกบนทางเท้า - จากการเก็บข้อมลู

โดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีไม่มีโอกาสในการใช้เลย มีจํานวน 16 คน คิดเป็น 20.5% ของ

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างท่ีมีโอกาสในการใช้น้อยมีจํานวน 32 คน คิดเป็น 41% กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีโอกาสในการใช้ปานกลางมีจํานวน 22 คน คิดเป็น 28.2% กลุม่ตวัอย่างท่ีมีโอกาสใน

การใช้มากมีจํานวน 5 คน คิดเป็น 6.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีโอกาสในการใช้มากท่ีสดุมีจํานวน 3 คน 

คดิเป็น 3.8% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

          โอกาสได้ใช้บริการร้านค้าแผงลอยริมทางเท้า - จากการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีไม่มีโอกาสในการได้ใช้เลย มีจํานวน 6 คน คิดเป็น 7.7% ของกลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างท่ีมีโอกาสได้ใช้บริการน้อยมีจํานวน 17 คน คิดเป็น 21.8% กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีโอกาสได้ใช้บริการปานกลางมีจํานวน 17 คน คิดเป็น 21.8% กลุม่ตวัอย่างท่ีมีโอกาส

ได้ใช้บริการมากมีจํานวน 32 คน คิดเป็น 41% กลุม่ตวัอย่างท่ีมีโอกาสได้ใช้มากท่ีสดุมีจํานวน 6 

คน คดิเป็น 7.7% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด (ตารางท่ี 4.7) 

พฤติกรรมการใช้
ทางเดินเท้าโดยทัว่ไป 

จํานวน

กลุม่

ตวัอยา่ง

(คน) 

พฤติกรรมการเดินเท้าในการสญัจรโดยทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

ไมใ่ช้เลย ใช้น้อย ใช้ปานกลาง ใช้มาก ใช้มากท่ีสดุ 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

ทา่นใช้ทางเท้าในการ
สญัจรบ้างหรือไม ่

78 0 0 8 10.3 19 24.4 30 38.5 21 26.9 

ทา่นมีโอกาสได้ใช้
อปุกรณ์อํานวยความ
สะดวกบนทางเท้า 
มากน้อยเพียงใด 

78 16 20.5 32 41 22 28.2 5 6.4 3 3.8 

ทา่นมีโอกาสได้ใช้
บริการร้านค้าแผง
ลอยริมทางเท้า มาก 
น้อยเพียงใด 

78 6 7.7 17 21.8 17 21.8 32 41 6 7.7 

ตารางท่ี 4.7 แสดงข้อมลูพฤติกรรมการใช้ทางเดินเท้าโดยทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
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         4.1.4.1 ระยะทางท่ีเหมาะสม สามารถเดินเท้าได้ของกลุ่มตวัอย่าง - จากการ

เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถเดินได้ในระยะทางไม่เกิน 200 เมตร มี

จํานวน 4 คน คดิเป็น 5.1% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด กลุม่ตวัอยา่งท่ีสามารถเดนิได้ในระยะทางไม่

เกิน 200-300 เมตร มีจํานวน 19 คน คิดเป็น 24.4% กลุม่ตวัอย่างท่ีสามารถเดินได้ในระยะทางไม่

เกิน 300-400 เมตร มีจํานวน 28 คน คิดเป็น 35.9% กลุม่ตวัอย่างท่ีสามารถเดินได้ในระยะทางไม่

เกิน 400- 500 เมตร มีจํานวน 15 คน คิดเป็น 19.2% กลุม่ตวัอย่างท่ีสามารถเดินได้ในระยะทาง

เกิน 500 เมตร มีจํานวน 12 คน คดิเป็น 15.4% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด (ตารางท่ี 4.8) 

จํานวน

กลุม่

ตวัอยา่ง

(คน) 

ระยะทางท่ีเหมาะสม สามารถเดินเท้าได้ของกลุม่ตวัอยา่ง 

ไมเ่กิน 200 เมตร 200 – 300 เมตร 300 – 400 เมตร 400 – 500 เมตร 
มากกวา่ 500 

เมตร 
จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

78 4 5.1 19 24.4 28 35.9 15 19.2 12 15.4 

ตารางท่ี 4.8 แสดงข้อมลูระยะทางท่ีเหมาะสม สามารถเดินเท้าได้ของกลุม่ตวัอยา่ง 

4.1.5 ความพงึพอใจต่อสภาพทางกายภาพของทางเท้าของกลุ่มตวัอย่าง 

จากการเก็บแบบสอบถามทัง้หมด 78 ตวัอยา่ง ข้อมลูเก่ียวกบัความพงึพอใจตอ่สภาพ

ทางกายภาพของทางเท้าของกลุม่ตวัอยา่ง มีดงันี ้

       4.1.5.1 ความพงึพอใจตอ่ความกว้างของทางเดินเท้า - จากการเก็บข้อมลูโดย

ใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีไม่พงึพอใจเลย มีจํานวน 8 คน คิดเป็น 10.3% ของกลุม่ตวัอย่าง

ทัง้หมด กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึพอใจน้อย มีจํานวน 37 คน คิดเป็น 47.4 % กลุม่ตวัอย่างท่ีพึงพอใจ

ปานกลาง มีจํานวน 29 คน คิดเป็น 37.2% กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึพอใจมาก มีจํานวน 4 คน คิดเป็น 

5.1%  

         4.1.5.2  ความพึงพอใจต่อพืน้ผิวของทางเดินเท้า - จากการเก็บข้อมลูโดยใช้

แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่พึงพอใจเลย มีจํานวน 4 คน คิดเป็น 5.1% ของกลุ่มตวัอย่าง

ทัง้หมด กลุม่ตวัอยา่งท่ีพงึพอใจน้อย มีจํานวน 29 คน คดิเป็น 37.2% กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึพอใจปาน

กลาง มีจํานวน 38 คน คดิเป็น 48.7% กลุม่ตวัอยา่งท่ีพงึพอใจมาก มีจํานวน 7 คน คดิเป็น 9%  

   ส
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         4.1.5.3 ความพงึพอใจตอ่ความตอ่เน่ืองของทางเดินเท้า สามารถเดินเช่ือมต่อ

กบัระบบการสญัจรชนิดอ่ืน ได้อย่างดี - จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึ

พอใจน้อย มีจํานวน 4 คน คิดเป็น 5.1% กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึพอใจปานกลาง มีจํานวน 43 คน คิด

เป็น 53.8% กลุม่ตวัอยา่งท่ีพงึพอใจมาก มีจํานวน 32 คน คดิเป็น 41%  

         4.1.5.4 ความพงึพอใจตอ่ร่มเงาของต้นไม้บนทางเดินเท้า - จากการเก็บข้อมลู

โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่พึงพอใจเลย มีจํานวน 4 คน คิดเป็น 5.1% ของกลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมด กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึพอใจน้อย มีจํานวน 28 คน คิดเป็น 35.9% กลุม่ตวัอย่างท่ีพึง

พอใจปานกลาง มีจํานวน 22 คน คดิเป็น 28.2% กลุม่ตวัอยา่งท่ีพงึพอใจมาก มีจํานวน 22 คน คิด

เป็น 28.2% กลุม่ตวัอยา่งท่ีพงึพอใจมากท่ีสดุ มีจํานวน 2 คน คดิเป็น 2.6%  

         4.1.5.5 ความพงึพอใจตอ่ภาพรวมของถนนสภาพ  แวดล้อมของทางเดินเท้า - 

จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่พึงพอใจเลย มีจํานวน 1 คน คิดเป็น 

1.3% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด กลุม่ตวัอยา่งท่ีพงึพอใจน้อย มีจํานวน 24 คน คดิเป็น 30.8% กลุม่

ตวัอย่างท่ีพึงพอใจปานกลาง มีจํานวน 36 คน คิดเป็น 46.2% กลุ่มตวัอย่างท่ีพึงพอใจมาก มี

จํานวน 16 คน คดิเป็น 20.5% กลุม่ตวัอยา่งท่ีพงึพอใจมากท่ีสดุ มีจํานวน 1 คน คดิเป็น 1.3%  

         4.1.5.6 ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัจากการสญัจรชนิดอ่ืนๆ - จากการ

เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึพอใจน้อย มีจํานวน 16 คน คิดเป็น 20.5% กลุม่

ตวัอย่างท่ีพึงพอใจปานกลาง มีจํานวน 47 คน คิดเป็น 60.3% กลุ่มตวัอย่างท่ีพึงพอใจมาก มี

จํานวน 12 คน คดิเป็น 15.4% กลุม่ตวัอยา่งท่ีพงึพอใจมากท่ีสดุ มีจํานวน 3 คน คดิเป็น 3.8%         

         4.1.5.7 ความพงึพอใจตอ่แสงไฟสอ่งสว่างบทางเดินเท้าในเวลากลางคืน - จาก

การเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีพึงพอใจน้อย มีจํานวน 16 คน คิดเป็น 20.5% 

กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึพอใจปานกลาง มีจํานวน 49 คน คิดเป็น 62.8% กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึพอใจมาก มี

จํานวน 12 คน คดิเป็น 15.4% กลุม่ตวัอยา่งท่ีพงึพอใจมากท่ีสดุ มีจํานวน 1 คน คดิเป็น 1.3 %  
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   4.1.5.8  ความพงึพอใจตอ่ความสะอาดและการบํารุงรักษาทางเท้า - จากการเก็บ

ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีไม่พงึพอใจเลย มีจํานวน 1 คน คิดเป็น 1.3% ของกลุม่

ตวัอย่างทัง้หมด กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึพอใจน้อย มีจํานวน 36 คน คิดเป็น 4.6% กลุ่มตวัอย่างท่ีพึง

พอใจปานกลาง มีจํานวน 37 คน คิดเป็น 47.4% กลุม่ตวัอย่างท่ีพงึพอใจมาก มีจํานวน 3 คน คิด

เป็น 3.8% กลุม่ตวัอยา่งท่ีพงึพอใจมากท่ีสดุ มีจํานวน 1 คน คดิเป็น 1.3% (ตารางท่ี 4.9) 

เกณฑ์ในการวดัระดบัความพงึ
พอใจ 

ความพงึพอใจต่อสภาพทางกายภาพทัว่ไปของทางเท้า 

รวม 
(คน) 

ไมพ่งึ
พอใจเลย 

พงึพอใจ
น้อย 

พงึพอใจ
ปานกลาง 

พงึพอใจ
มาก 

พงึพอใจ
มากท่ีสดุ 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

ความกว้างของทางเดินเท้า 8 10.3 37 47.4 29 37.2 4 5.1 0 0 78 

พืน้ผิวของทางเดินเท้า 4 5.1 29 37.2 38 48.7 7 9 0 0 78 

ความตอ่เน่ืองของทางเดินเท้า 
สามารถเดินเช่ือมตอ่กบัระบบ
การสญัจรชนิดอ่ืน ได้อยา่งดี 

0 0 4 5.1 43 53.8 32 41 0 0 78 

ร่มเงาของต้นไม้บนทางเดินเท้า 4 5.1 28 35.9 22 28.2 22 28.2 2 2.6 78 

ภาพรวมของถนน สภาพ  

แวดล้อมของทางเดินเท้า 
1 1.3 24 30.8 36 46.2 16 20.5 1 1.3 78 

ความปลอดภยัจากการสญัจร

ชนิดอ่ืนๆ 
0 0 16 20.5 47 60.3 12 15.4 3 3.8 78 

แสงไฟสอ่งสวา่งบทางเดินเท้า

ในเวลากลางคืน 
0 0 16 20.5 49 62.8 12 15.4 1 1.3 78 

ความสะอาด และการ

บํารุงรักษาทางเท้า 
1 1.3 36 4.6 37 47.4 3 3.8 1 1.3 78 

ตารางท่ี 4.9 แสดงข้อมลูความพงึพอใจตอ่สภาพทางกายภาพทัว่ไปของทางเท้า 
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4.1.9 ทศันคตทิี่มีต่อทางเท้าของกลุ่มตวัอย่าง 

จากการเก็บแบบสอบถามทัง้หมด 78 ตวัอย่าง ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีตอ่ทางเดิน

เท้าของกลุม่ตวัอยา่ง มีดงันี ้

         4.1.9.1 ใช้ทางเท้าได้สะดวกเพียงใด - จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทางเท้าได้สะดวกน้อย มีจํานวน 19 คน คดิเป็น 24.4% กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทางเท้า

ได้สะดวกปานกลาง มีจํานวน 43 คน คิดเป็น 55.1% กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทางเท้าได้สะดวกมาก มี

จํานวน 16 คน คดิเป็น 20.5% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  

         4.1.9.2 รู้สึกปลอดภยัเพียงใดในการใช้ทางเท้า - จากการเก็บข้อมลูโดยใช้

แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีรู้สกึปลอดภยัในการใช้ทางเท้าน้อย มีจํานวน 14 คน คิดเป็น 17.9% 

กลุ่มตวัอย่างท่ีรู้สกึปลอดภยัในการใช้ทางเท้าปานกลาง มีจํานวน 53 คน คิดเป็น 67.9% กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีรู้สกึปลอดภยัในการใช้ทางเท้ามาก มีจํานวน 9 คน คิดเป็น 11.5% กลุม่ตวัอย่างท่ีรู้สกึ

ปลอดภยัในการใช้ทางเท้ามากท่ีสดุ มีจํานวน 2 คน คดิเป็น 2.6% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  

       4.1.9.3 คิดว่าทางเดินเท้าท่ีมีอยู่เหมาะสมเพียงใดตอ่การใช้งาน - จากการเก็บ

ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีคิดว่าทางเดินเท้าท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเลย  

มีจํานวน 1 คน คิดเป็น 1.3% กลุม่ตวัอย่างท่ีคิดว่าทางเดินเท้าท่ีมีอยู่เหมาะสมตอ่การใช้งานน้อย 

มีจํานวน 21 คน คิดเป็น 26.9% กลุ่มตวัอย่างท่ีคิดว่าทางเดินเท้าท่ีมีอยู่เหมาะสมต่อการใช้งาน

ปานกลาง มีจํานวน 42 คน คิดเป็น 53.3% กลุม่ตวัอย่างท่ีคิดว่าทางเดินเท้าท่ีมีอยู่เหมาะสมต่อ

การใช้งานมาก มีจํานวน 14 คน คดิเป็น 17.9%  

         4.1.9.4 คิดว่าทางเดินเท้าท่ีมีอยู่มีความมีชีวิตชีวา ช่วยสง่เสริมการเดินเท้าได้

มากน้อยเพียงใด - จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีคิดว่าทางเดินเท้าท่ีมีอยู่

มีความมีชีวิตชีวาน้อย มีจํานวน 1 คน คิดเป็น 1.3% กลุ่มตวัอย่างท่ีคิดว่าทางเดินเท้าท่ีมีอยู่มี

ความมีชีวิตชีวาปานกลาง มีจํานวน 29 คน คดิเป็น 37.2% กลุม่ตวัอยา่งท่ีคดิวา่ทางเดนิเท้าท่ีมีอยู่

มีความมีชีวิตชีวามาก มีจํานวน 41 คน คิดเป็น 52.6% กลุ่มตวัอย่างท่ีคิดว่าทางเดินเท้าท่ีมีอยู่มี

ความมีชีวิตชีวามากท่ีสดุ มีจํานวน 7 คน คดิเป็น 9% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด (ตารางท่ี 4.10)  
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เกณฑ์ในการวดัระดบัของ
ทศันคติ 

ทศันคติท่ีมีตอ่ทางเท้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

รวม 
(คน) 

ไมเ่ลย น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

ใช้ทางเท้าได้อยา่งสะดวก

เพียงใด  
0 0 19 24.4 43 55.1 16 20.5 0 0 78 

รู้สกึปลอดภยัเพียงใดในการใช้

ทางเท้า 
0 0 14 17.9 53 67.9 9 11.5 2 2.6 78 

คิดวา่ทางเดินเท้าท่ีมีอยู่
เหมาะสมเพียงใดตอ่การใช้งาน 

1 1.3 21 26.9 42 53.8 14 17.9 0 0 78 

คิดวา่ทางเดินเท้าท่ีมีอยูมี่ความ
มีชีวิตชีวา ช่วยสง่เสริมการเดิน
เท้าได้มากน้อยเพียงใด 

0 0 1 1.3 29 37.2 41 52.6 7 9.0 78 

ตารางท่ี 4.10 แสดงข้อมลูทศันคติท่ีมีตอ่ทางเท้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

4.1.8 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทางเท้าของกลุ่มตวัอย่าง 

จากการเก็บแบบสอบถามทัง้หมด 78 ตวัอย่าง ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคใน

การใช้ทางเท้าของกลุม่ตวัอยา่ง มีดงันี ้

         4.1.8.1 ปัญหาสิ่งกีดขวางบนทางเดินเท้า - จากการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาน้อย มีจํานวน 8 คน คิดเป็น 10.3% กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาปานกลาง มีจํานวน 17 คน คิดเป็น 21.8% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบ

อปุสรรคและปัญหามาก มีจํานวน 38 คน คิดเป็น 48.7% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหา

มากท่ีสดุ มีจํานวน 15 คน คดิเป็น 19.2% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
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         4.1.8.2 ปัญหาทางเดนิเท้าแคบเกินไป - จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาน้อย มีจํานวน 2 คน คิดเป็น 2.6% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบ

อปุสรรคและปัญหาปานกลาง มีจํานวน 22 คน คิดเป็น 28.2% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและ

ปัญหามาก มีจํานวน 35 คน คิดเป็น 44.9% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหามากท่ีสดุ มี

จํานวน 19 คน คดิเป็น 24.4% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  

         4.1.8.3 ปัญหาพืน้ผิวทางไมเ่รียบ หรือเป็นหลมุเป็นบอ่ - จากการเก็บข้อมลูโดย

ใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาน้อย มีจํานวน 3 คน คิดเป็น 3.8% กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาปานกลาง มีจํานวน 33 คน คิดเป็น 42.3% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบ

อปุสรรคและปัญหามาก มีจํานวน 32 คน คดิเป็น 41% กลุม่ตวัอยา่งท่ีพบอปุสรรคและปัญหามาก

ท่ีสดุ มีจํานวน 10 คน คดิเป็น 12.8% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

         4.1.8.4 ปัญหาการขาดความร่มร่ืนของต้นไม้ริมทางเท้า - จากการเก็บข้อมลู

โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างไม่พบอปุสรรคและปัญหาเลย  มีจํานวน 5 คน คิดเป็น 6.4% 

กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาน้อย มีจํานวน 15 คน คิดเป็น 19.2% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบ

อปุสรรคและปัญหาปานกลาง มีจํานวน 30 คน คิดเป็น 38.5% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและ

ปัญหามาก มีจํานวน 18 คน คิดเป็น 23.1% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหามากท่ีสดุ มี

จํานวน 10 คน คดิเป็น 12.8% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  

         4.1.8.5 ปัญหาด้านภาพรวมของถนน ขาดบรรยากาศในการดงึดดูให้คนอยาก

เดินเท้า - จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีไม่พบอปุสรรคและปัญหาเลย  มี

จํานวน 5 คน คิดเป็น 6.4% กลุม่ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาน้อย มีจํานวน 15 คน คิดเป็น 

19.2% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาปานกลาง มีจํานวน 30 คน คิดเป็น 38.5% กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีพบอปุสรรคและปัญหามาก มีจํานวน 18 คน คดิเป็น 23.1% กลุม่ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรค

และปัญหามากท่ีสดุ มีจํานวน 10 คน คดิเป็น 12.8% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
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         4.1.8.6 ขาดความมีชีวิตชีวา เช่น ร้านค้าริมทาง รถเข็นขายนํา้ -จากการเก็บ

ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีไม่พบอปุสรรคและปัญหาเลย  มีจํานวน 12 คน คิดเป็น 

15.4% กลุม่ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาน้อย มีจํานวน 39 คน คิดเป็น 50% กลุม่ตวัอย่างท่ี

พบอปุสรรคและปัญหาปานกลาง มีจํานวน 19 คน คดิเป็น 24.4% กลุม่ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและ

ปัญหามาก มีจํานวน 5 คน คิดเป็น 6.4% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอุปสรรคและปัญหามากท่ีสุด มี

จํานวน 3 คน คดิเป็น 3.8% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

         4.1.8.7 ความไม่เป็นระเบียบของสิ่งประกอบบนทางเท้า เช่น เสาไฟฟ้า ตู้

โทรศพัท์ ป้ายต่างๆ - จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่พบอปุสรรคและ

ปัญหาเลย  มีจํานวน 1 คน คิดเป็น 1.3% กลุม่ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาน้อย มีจํานวน 7 

คน คิดเป็น 9% กลุม่ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาปานกลาง มีจํานวน 25 คน คิดเป็น 32.1% 

กลุ่มตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหามาก มีจํานวน 43 คน คิดเป็น 55.1% กลุ่มตวัอย่างท่ีพบ

อปุสรรคและปัญหามากท่ีสดุ มีจํานวน 2 คน คดิเป็น 2.6% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

         4.1.8.8 ขาดอุปกรณ์อํานวยความสะดวก เช่น ถังขยะ ม้านั่ง ท่ีพกัคอยรถ

ประจําทาง - จากการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาน้อย มี

จํานวน 35 คน คิดเป็น 44.9% กลุม่ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหาปานกลาง มีจํานวน 27 คน 

คิดเป็น 34.6% กลุม่ตวัอย่างท่ีพบอปุสรรคและปัญหามาก มีจํานวน 12 คน คิดเป็น 15.4% กลุม่

ตวัอยา่งท่ีพบอปุสรรคและปัญหามากท่ีสดุ มีจํานวน 4 คน คดิเป็น 5.1% ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด

(ตารางท่ี 4.11) 
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เกณฑ์ในการวดัระดบัของปัญหา
และอปุสรรค 

ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ทางเท้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

รวม 
(คน) 

ไมเ่ลย น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

จํา
นว
น(
คน

) 

จํา
นว
น(

%
) 

ปัญหาสิง่กีดขวางบนทางเดินเท้า 0 0 8 10.3 17 21.8 38 48.7 15 19.2 78 

ปัญหาทางเดินเท้าแคบเกินไป 0 0 2 2.6 22 28.2 35 44.9 19 24.4 78 

ปัญหาพืน้ผิวทางไมเ่รียบ หรือเป็น
หลมุเป็นบอ่ 

0 0 3 3.8 33 42.3 32 41 10 12.8 78 

ปัญหาการขาดความร่มร่ืนของ
ต้นไม้ริมทางเท้า 

1 1.3 17 21.8 28 35.9 22 28.2 10 12.8 78 

ปัญหาด้านภาพรวมของถนน ขาด
บรรยากาศในการดงึดดูให้คน
อยากเดินเท้า 

5 6.4 15 19.2 30 38.5 18 23.1 10 12.8 78 

ขาดความมีชีวิตชีวา เช่น ร้านค้า
ริมทาง รถเข็นขายนํา้ 

12 15.4 39 50 19 24.4 5 6.4 3 3.8 78 

ความไมเ่ป็นระเบียบของสิง่
ประกอบบนทางเท้า เช่น เสา
ไฟฟ้า ตู้โทรศพัท์ ป้ายตา่งๆ 

1 1.3 7 9 25 32.1 43 55.1 2 2.6 78 

ขาดอปุกรณ์อํานวยความสะดวก 
เช่น ถงัขยะ ม้านัง่ ท่ีพกัคอยรถ
ประจําทาง 

0 0 35 44.9 27 34.6 12 15.4 4 5.1 78 

ตารางท่ี 4.11 แสดงข้อมลูปัญหาและอปุสรรคในการใช้ทางเท้าของกลุม่ตวัอยา่ง 
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บทที่ 5 

วเิคราะห์ข้อมูล 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หลักในการทําวิจัยครัง้นี  ้คือการศึกษาเก่ียวกับ

พฤตกิรรมการเลือกใช้วิธีการเดนิทางเพ่ือมาใช้งานสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนของกลุม่คนท่ีอาศยั

อยู่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในรัศมีระยะทางท่ีสามารถเดินเท้าได้ อีกทัง้ยงัต้องการ

ชีใ้ห้เห็นถึงอปุสรรคและปัญหาท่ีเกิดขึน้  ซึง่จากการสํารวจข้อมลูจากการสงัเกตการณ์และโดยใช้

วิธีเก็บแบบสอบถาม สามารถนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีอาจสง่ผลต่อ

พฤตกิรรมการใช้งาน ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

 

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับพฤตกิรรมการเลือกเดนิเท้าเพื่อไปใช้

งานรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  

จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 78ตวัอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่บริเวณซอย 101(ปณุณ

วิถี) จํานวน 25 ตวัอยา่ง, ซอยปณุณวิถี 1 จํานวน 4 ตวัอย่าง, ซอยปณุณวิถี 2 จํานวน 1 ตวัอย่าง, 

ซอยปณุณวิถี 3จํานวน 3 ตวัอยา่ง, ซอยปณุณวิถี 4 จํานวน 6 ตวัอย่าง, ซอยปณุณวิถี 5 จํานวน 7 

ตวัอยา่ง, ซอยปณุณวิถี 6 จํานวน 6 ตวัอย่าง, ซอยปณุณวิถี 7 จํานวน 10 ตวัอย่าง, ซอยปณุณวิถี 

8 จํานวน 9 ตวัอย่าง, ซอยปณุณวิถี 9 จํานวน 2 ตวัอย่าง, ซอยปณุณวิถี 10 จํานวน 3 ตวัอย่าง 

และซอยปณุณวิถี 12 จํานวน 2 ตวัอยา่ง 

จากการสํารวจข้อมลูโดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างได้เป็น 3 

กลุม่ คือ กลุม่คนท่ีเดินไปใช้งานรถไฟฟ้าเป็นประจํา กลุม่คนท่ีเดินไปใช้รถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ และ

กลุ่มสดุท้ายคือกลุ่มคนท่ีไม่ใช้วิธีการเดินไปใช้งานรถไฟฟ้าเลย เม่ือทําการจําแนกตามตําแหน่ง

ท่ีตัง้ของบ้านพกัอาศพับว่า กลุ่มคนท่ีเลือกไม่เดินเลยจะอยู่ในพืน้ท่ีของซอยสขุุมวิท 101(ปณุณ

วิถี), ซอยปณุณวิถี 7, ปณุณวิถี 9 และซอยปณุณวิถี 10  ส่วนในพืน้ท่ีท่ีมีจํานวนคนเลือกเดินไป

สถานีรถไฟฟ้าเป็นประจําเกินกึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง คือ พืน้ท่ีสุขุมวิท 101(ปุณณวิถี), ซอย
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ปุณณวิ ถี  2 ,  ซอยปุณณวิ ถี  4 ,  ซอยปุณณวิ ถี  6 ,  ซอยปุณณวิ ถี  7   และซอยปุณณวิ ถี  8                        

(ตารางท่ี 5.1)(แผนผงัท่ี 5.1) 

พืน้ท่ีท่ีทําการเก็บ
ข้อมลู 

จํานวนกลุม่
ตวัอยา่ง 

พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

เดินเป็นประจํา เดินเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(%) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(%) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(%) 

สขุมุวิท 101 25 15 60 7 28 3 12 
ปณุณวิถี 1 4 2 50 2 50 - - 
ปณุณวิถี 2 1 1 100 - - - - 
ปณุณวิถี 3 3 1 33.3 2 66.7 - - 
ปณุณวิถี 4 6 4 66.7 2 33.3 - - 
ปณุณวิถี 5 7 3 42.9 4 57.1 - - 
ปณุณวิถี 6 6 4 66.7 2 33.3 - - 
ปณุณวิถี 7 10 6 60 3 30 1 10 
ปณุณวิถี 8 9 5 55.6 4 44.4 - - 
ปณุณวิถี 9 2 - - 1 50 1 50 
ปณุณวิถี 10 3 1 33.3 1 33.3 1 33.3 
ปณุณวิถี 12 2 - - 2 100 - - 
รวม(คน) 78 42 N/A 30 N/A 6 N/A 

รวม(คิดเป็น %) 100 53.8 N/A 38.5 N/A 7.7 N/A 

ตารางท่ี 5.1   แสดงข้อมลูพฤติกรรมการเลือกเดินไปใช้รถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง โดยจําแนกตามพืน้ท่ีท่ีทําการ 

เก็บข้อมลู 

แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างของแต่ละซอยมีจํานวนท่ีแตกต่างกนัมาก ในพืน้ท่ีบางซอย

สามรถเก็บข้อมลูได้เพียง 1 ตวัอย่าง  ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้า

ของกลุม่ตวัอยา่ง ตามลกัษณะสภาพทางกายภาพของพืน้ท่ีแตล่ะซอย  ซึง่อาจทําให้ได้ผลสรุปท่ีไม่

ชดัเจนเพียงพอ  
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ดังนัน้ จึงทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุ่ม

ตวัอย่าง จากผลของการสํารวจข้อมลูทางกายภาพ ท่ีทําการแบง่ลกัษณะทางกายภาพพืน้ท่ีศกึษา

ออกเป็น 3 กลุม่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

5.1.1 กลุ่มที่มีลักษณะทางกายภาพที่เอือ้ต่อการเดนิเท้าสูง  

คือ พืน้ท่ีซอยสขุมุวิท 101 และหลงัจากสํารวจจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ 25 คนในพืน้ท่ีนี ้

แล้วพบว่า มีกลุ่มท่ีเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา จํานวน 15 คน คิดเป็น 60% ของกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้หมดในพืน้ท่ี มีกลุม่ท่ีเลือกเดินเป็นบางครัง้จํานวน 7 คน คิดเป็น 28% และกลุม่ท่ีเลือก

ท่ีจะไมเ่ดนิเลยจํานวน 3 คนคดิเป็น 12%  

5.1.2 กลุ่มที่มีลักษณะทางกายภาพที่เอือ้ต่อการเดนิเท้าปานกลาง  

ประกอบด้วย พืน้ท่ีซอยปณุณวิถี 1  ซอยปณุณวิถี 3  ซอยปณุณวิถี 4  ซอยปณุณวิถี 

6  ซอยปณุณวิถี 9  ซอยปณุณวิถี 10  ซอยปณุณวิถี 11  และซอยปณุณวิถี 12 และหลงัจาก

สํารวจจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ 27 คนในพืน้ท่ีนีแ้ล้วพบว่า มีกลุ่มท่ีเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็น

ประจํา จํานวน 15 คน คิดเป็น 55.6% ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดในพืน้ท่ี มีกลุ่มท่ีเลือกเดินเป็น

บางครัง้จํานวน 11 คน คดิเป็น 40.7% และกลุม่ท่ีเลือกท่ีจะไมเ่ดนิเลยจํานวน 1 คนคดิเป็น 3.7%   

5.1.3 กลุ่มที่มีลักษณะทางกายภาพที่เอือ้ต่อการเดนิเท้าตํ่า  

ประกอบด้วย พืน้ท่ีซอยปณุณวิถี 2 ซอยปณุณวิถี 5 ซอยปณุณวิถี 7และซอยปณุณวิถี 

8 และหลงัจากสํารวจจากกลุม่ตวัอย่างทัง้ 26 คนในพืน้ท่ีนีแ้ล้วพบว่า มีกลุ่มท่ีเลือกเดินไปสถานี

รถไฟฟ้าเป็นประจํา จํานวน 12 คน คดิเป็น 46.2% ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดในพืน้ท่ี มีกลุม่ท่ีเลือก

เดินเป็นบางครัง้จํานวน 12 คน คิดเป็น 46.2% และกลุ่มท่ีเลือกท่ีจะไม่เดินเลยจํานวน 2 คนคิด

เป็น 7.7%   

จากการวิเคราะห์ข้อมลูความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพของทางเดินเท้า

กบัพฤตกิรรมการเลือกเดนิเท้าเพ่ือไปใช้งานรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนของกลุม่ตวัอยา่งพบวา่ 
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        5.1.3.1 เม่ือทําการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพท่ีเอือ้ต่อการเดินเท้า

ระหว่างระดบัสงู ปานกลาง และต่ํา จะเห็นได้ว่า กลุ่มพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้ต่อการ

เดินเท้าสงูและปานกลางจะมีจํานวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกเดินเป็นประจําเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน

กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

        5.1.3.2 กลุ่มพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้ต่อการเดินเท้าต่ํา จะมีจํานวน

กลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกเดินเป็นประจํา และเลือกเดินเป็นประจําในระดบัท่ีเท่ากนั แต่กลุม่กลุ่มพืน้ท่ีท่ี

มีลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้ตอ่การเดนิเท้าสงูและปานกลาง (ตารางท่ี 5.2)  

ลกัษณะทางกายกาพของ

พืน้ท่ีศกึษา 

จํานวน

กลุม่

ตวัอยา่ง

(คน) 

พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

เดินเป็นประจํา เดินเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

ลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้
ตอ่การเดินเท้าสงู 

25 15 60 7 28 3 12 

ลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้
ตอ่การเดินเท้าปานกลาง 

27 15 55.6 11 40.7 1 3.7 

ลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้
ตอ่การเดินเท้าต่ํา 

26 12 46.2 12 46.2 2 7.7 

รวม(คน) 78 42 N/A 30 N/A 6 N/A 

ตารางท่ี 5.2  แสดงข้อมลูพฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง ตามลกัษณะทางกายภาพ 

                    ของพืน้ท่ีศกึษา 

 

 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในการเดนิเท้ากับพฤตกิรรมการเลือกเดนิเท้าเพื่อไป

ใช้งานรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

จากการสํารวจข้อมลูโดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถามกลุม่ตวัอย่างแตล่ะคนจะมีระยะทาง

ในการเดนิเท้าท่ีแตกตา่งกนัตามตําแหน่งท่ีตัง้ของบ้านพกัอาศยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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5.2.1 ในช่วงระยะทาง 0-200 เมตร  

มีจํานวนบ้านท่ีทําการเก็บแบบสอบถามจํานวนทัง้สิน้ 13 หลงั โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 

13 คน เลือกท่ีจะใช้วิธีเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจําจํานวน 9 คน คิดเป็น 69.3% ของจํานวน

กลุม่ตวัอยา่งท่ีอยูใ่นระยะ 0-200 เมตร ทัง้หมด สว่นอีก 4 คน เลือกท่ีจะใช้วิธีเดินไปสถานีรถไฟฟ้า

เป็นบางครัง้ คดิเป็น 30.7% (แผนผงัท่ี 5.1)  

5.2.2 ในช่วงระยะทาง 200-300 เมตร  

มีจํานวนบ้านท่ีทําการเก็บแบบ สอบถามจํานวนทัง้สิน้ 17 หลงั โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 

17 คน เลือกท่ีจะใช้วิธีเดนิไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจําจํานวน 12 คน คดิเป็น 70.59% ของจํานวน

กลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในระยะ 200-300 เมตร ทัง้หมด เลือกท่ีจะใช้วิธีเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็น

บางครัง้ 4 คน คิดเป็น  23.53% และ 1 คนเลือกท่ีจะไม่ใช้วิธีเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเลย คิดเป็น 

5.8% (แผนผงัท่ี 5.2)   

 5.2.3 ในช่วงระยะทาง 300-400 เมตร  

มีจํานวนบ้านท่ีทําการเก็แบบสอบถามจํานวนทัง้สิน้ 22 หลงั โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 22 

คน เลือกท่ีจะใช้วิธีเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจําจํานวน 13 คน เป็น 59.9% ของจํานวนกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีอยู่ในระยะ 300-400 เมตร ทัง้หมด เลือกท่ีจะใช้วิธีเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ 7 

คน คิดเป็น 31.82% และ 2 คน เลือกท่ีจะไม่ใช้วิธีเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเลย คิดเป็น 9.09% 

(แผนผงัท่ี 5.3)     

5.2.5 ในช่วงระยะทาง 400-500 เมตร  

มีจํานวนบ้านท่ีทําการเก็บแบบสอบถามจํานวนทัง้สิน้ 26 หลงั โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 

26 คน เลือกท่ีจะใช้วิธีเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจําจํานวน 8 คน คิดเป็น 30.77% ของจํานวน

กลุม่ตวัอย่างท่ีอยู่ในระยะ 400-500 เมตรเลือกท่ีจะใช้วิธีเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ 15 คน 

คดิเป็น 57.69% และ 3 คน เลือกท่ีจะไมใ่ช้วิธีเดนิไปสถานีรถไฟฟ้าเลย คดิเป็น 11.54% (แผนผงัท่ี 

5.4)     
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จากข้อมลูท่ีสํารวจได้พบว่า ในระยะทาง 0-200เมตร จะไม่มีกลุม่คนท่ีเลือกไม่เดินไป

สถานีรถไฟฟ้าเลย และในช่วงระยะทาง 200 -500 เมตร ทกุระยะ 100 เมตร กลุม่คนท่ีเลือกเดินไป

สถานีรถไฟฟ้า จะมีจํานวนลดลงตามระยะทางท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึง่ระยะทาง 200-300 เมตร เป็นช่วง

ท่ีมีคนเลือกเดินมากท่ีสดุ คิดเป็น 70.59% ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด รองลงมาคือระยะทาง 300-

400 เมตร คิดเป็น 59.9% ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด และในระยะทาง 400-500 เมตร เป็นช่วงท่ีมี

คนเลือกเดนิเป็นประจําน้อยท่ีสดุ คดิเป็น 30.77% ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด (ตารางท่ี 5.3)  

ระยะทางในการเดินเท้า

เพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้า 

จํานวน

กลุม่

ตวัอยา่ง

(คน) 

พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

เดินเป็นประจํา เดินเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

0 - 200 เมตร 13 9 69.30 4 30.70 0 0 

200 - 300 เมตร 17 12 70.59 4 23.53 1 5.80 

300 - 400 เมตร 22 13 59.90 7 31.82 2 9.09 

400 - 500 เมตร 26 8 30.77 15 57.69 3 11.54 

รวม(คน) 78 42 N/A 30 N/A 6 N/A 

ตารางท่ี 5.3 แสดงข้อมลูพฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอย่าง ตามระยะทางทกุ 100 เมตร 

                   ในการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าของพืน้ท่ีศกึษา 

โดยเม่ือแบ่งช่วงเป็นระยะเป็นทุก 300 เมตร จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

ชดัเจนว่า ในช่วงระยะ 0- 300 เมตร กลุ่มท่ีคนท่ีเลือกเดินเป็นประจําจะมี จํานวนถึง 70 % ของ

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด และมีกลุ่มคนท่ีเลือกไม่เดินเลย เพียง 3.33% ส่วนในช่วง 300-500 เมตร 

กลุ่มคนท่ีเดินเป็นประจําจะมีเพียง 43.75% เท่านัน้ และกลุ่มคนท่ีเลือกไม่เดินเลย ก็เพิ่มขึน้เป็น

10.42% (ตารางท่ี 5.4)     

ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่า แนวโน้มในการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจําของ

กลุม่ตวัอย่างจะลดลงตามระยะทางในการเดินเท้าท่ีมากขึน้ และในทางตรงกนัข้ามกลุม่ตวัอย่างท่ี

เลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ และกลุม่ท่ีเเลือกไม่เดินไปท่ีสถานีรถไฟฟ้าเลยก็มีแนวโน้ม

ท่ีจะเพิ่มมากขึน้ตามระยะทางเดนิเท้าท่ีเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย  
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ระยะทางในการเดินเท้า

เพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้า 

จํานวน

กลุม่

ตวัอยา่ง

(คน) 

พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

เดินเป็นประจํา เดินเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

0 - 300 เมตร 30 21 70 8 26.67 1 3.33 

300 - 500 เมตร 48 21 43.75 22 45.83 5 10.42 

รวม(คน) 78 42 N/A 30 N/A 6 N/A 

ตารางท่ี 5.4 แสดงข้อมลูพฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอย่าง ตามระยะทางทกุ 300 เมตร 

                   ในการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าของพืน้ท่ีศกึษา 

 

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพงึพอใจกับพฤตกิรรมการเลือกเดนิเท้าเพื่อไปสถานี

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 จากการสํารวจข้อมูลโดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม สามารถสํารวจความพึงพอใจต่อ

ลกัษณะทางกายภาพโดยทั่วไปของทางเดินเท้าของกลุ่มตวัอย่าง โดยการหาค่าเฉล่ียในการให้

คะแนนความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ มีรายระเอียดดงันี ้  

 กลุ่มตวัอย่างทัง้สามกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา กลุ่มท่ี

เลือกเดินบ้างเป็นบางครัง้ และกลุม่ท่ีเลือกไม่เดินเลย มีความรู้สกึพงึพอใจสงูสดุในสองอนัดบัแรก

ท่ีตรงกนัทัง้ 3 กลุ่ม คือ ในเร่ืองความต่อเน่ืองของทางเดินเท้าท่ีสามารถเดินเช่ือมต่อกบัระบบการ

สญัจรอ่ืนๆ ได้ดี รองลงมาคือความปลอดภยัจากการสญัจรประเภทอ่ืนๆ (ตารางท่ี 5.5) 

 ทําการวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉล่ียของความพึงพอใจต่อลกัษณะทาง

กายภาพทัว่ไปของทางเดินเท้าของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม เพ่ือทดสอบว่า ความรู้สกึพึงพอใจต่อ

สภาพกายภาพโดยทัว่ไปของทางเท้าสง่ผลตอ่การเลือกเดนิเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าหรือไม่ โดยใช้

วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ซึง่มีตวัแปรต้น คือ พฤติกรรม

การเลือกเดนิไปสถานีรถไฟฟ้า และตวัแปรตาม คือ ความพงึพอใจท่ีมีตอ่ลกัษณะทางกายภาพของ

ทางเดนิเท้า 
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ความพงึพอใจต่อลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของ
ทางเดินเท้า 

คา่เฉล่ียในการให้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่ท่ีเลือกเดิน
เป็นประจํา 

กลุม่ท่ีเลือกเดิน
บ้างเป็นบางครัง้ 

กลุม่ท่ีเลือกไม่
เดินเลย 

1) ความกว้างของทางเดินเท้า 2.48 2.37 1.67 

2) พืน้ผิวของทางเดินเท้า 2.71 2.63 1.83 

3) ความตอ่เน่ืองของทางเดินเท้า สามารถเดินเช่ือม 
    ตอ่กบัระบบการสญัจรชนิดอ่ืน ได้อยา่งดี 

3.33 3.47 3.00 

4) ร่มเงาของต้นไม้บนทางเดินเท้า 2.98 2.77 2.67 

5) ภาพรวมของถนน สภาพแวดล้อมของทางเดินเท้า 2.95 2.90 2.50 

6) ความปลอดภยัจากการสญัจรชนิดอ่ืนๆ 3.07 3.60 2.83 

7) แสงไฟสอ่งสวา่งบนทางเดินเท้าในเวลากลางคืน 2.98 3.00 2.83 

8) ความสะอาด และการบํารุงรักษาทางเท้า 2.62 2.53 2.50 

เฉล่ีย 2.89 2.91 2.50 

ตารางท่ี 5.5 แสดงข้อมลูคา่เฉลี่ยในการให้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง ตอ่ความพงึพอใจลกัษณะทางกายภาพ  
                   ทัว่ไปของทางเดินเท้า 
* หมายเหต ุคา่คะแนนท่ีสงู = มีความพงึพอใจตอ่สภาพทางเท้ามาก 
                  คา่คะแนนท่ีต่ํา = มีความพงึพอใจตอ่สภาพทางเท้าน้อย 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าความรู้สึกพึงพอใจต่อ ความกว้างของ
ทางเดนิเท้า, พืน้ผิวของทางเดินเท้า, ความตอ่เน่ืองของทางเดินเท้า สามารถเดินเช่ือมตอ่กบัระบบ
การสญัจรชนิดอ่ืนได้อย่างดี, ภาพรวมของถนน สภาพแวดล้อมของทางเดินเท้า, แสงไฟสอ่งสว่าง
บนทางเดินเท้าในเวลากลางคืน ปัจจยัเหล่านีส้่งผลต่อการเลือกเดินเพ่ือไปใช้งานสถานีรถไฟฟ้า 
โดยท่ีกลุ่มท่ีเลือกไม่เดินเพ่ือไปใช้งานสถานีรถไฟฟ้าเลยจะมีความรู้สึกพึงพอใจต่อลกัษณะทาง
กายภาพทั่วไปของทางเดินเท้าแตกต่างกับกลุ่มท่ีเลือกเดิน  โดยท่ีความพึงพอใจต่อร่มเงาของ
ต้นไม้บนทางเดินเท้า ความปลอดภยัจากการสญัจรชนิดอ่ืนๆ และความสะอาด การบํารุงรักษา
ทางเดินเท้าของกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั อย่างน้อย 2 กลุ่ม ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 
(ตารางท่ี 5.6)  

สามารถสรุปได้ว่า กลุม่คนท่ีเลือกเดินใช้วิธีเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํามี
แนวโน้มท่ีจะมีความรู้สกึพอใจต่อลกัษณะทางกายภาพของทางเดินเท้ามากกว่ากลุ่มท่ีเลือกไม่ใช้
วิธีการเดนิเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเลย  
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ความพงึพอใจต่อลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของ
ทางเดินเท้า 

คา่เฉล่ียในการให้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่ท่ีเลือกเดิน
เป็นประจํา 

กลุม่ท่ีเลือกเดิน
บ้างเป็นบางครัง้ 

กลุม่ท่ีเลือกไม่
เดินเลย 

1) ความกว้างของทางเดินเท้า 2.48* 2.37 1.67* 

2) พืน้ผิวของทางเดินเท้า 2.71* 2.63** 1.83* ** 

3) ความตอ่เน่ืองของทางเดินเท้า สามารถเดินเช่ือม    

    ตอ่กบัระบบการสญัจรชนิดอ่ืน ได้อยา่งดี 
3.33* 3.47** 3.00* ** 

4) ร่มเงาของต้นไม้บนทางเดินเท้า 2.98 2.77 2.67 

5) ภาพรวมของถนน สภาพแวดล้อมของทางเดินเท้า 2.95* 2.90 2.50* 

6) ความปลอดภยัจากการสญัจรชนิดอ่ืนๆ 3.07 3.60 2.83 

7) แสงไฟสอ่งสวา่งบนทางเดินเท้าในเวลากลางคืน 2.98 3.00** 2.83** 

8) ความสะอาด และการบํารุงรักษาทางเดินเท้า 2.62 2.53 2.50 

ตารางท่ี 5.6 แสดงข้อมลูเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการให้คะแนนความพงึพอใจตอ่สภาพทาง 

                   เท้าของกลุม่ตวัอย่างแตล่ะกลุม่ 

* หมายเหต ุ สญัลกัษณ์ *  =   ระดบัความแตกตา่งของคา่เฉล่ียคะแนนความพงึพอใจท่ีมีนยัสําคญัระหวา่ง 

      กลุม่ท่ีเลือกเดินเป็นประจํา- กลุม่ท่ีเลือกไมเ่ดินเลย 

                   สญัลกัษณ์ **=   ระดบัความแตกตา่งของคา่เฉล่ียคะแนนความพงึพอใจท่ีมีนยัสําคญัระหวา่ง 

      กลุม่ท่ีเลือกเดินเป็นบางครัง้- กลุม่ท่ีเลือกไมเ่ดินเลย 
 

 จากตารางการเปรียบเทียบแตกตา่งระหว่างคา่เฉลี่ยการให้คะแนนความพงึพอใจของ
กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่จะเห็นวา่สามารถแบง่ระดบัความแตกตา่งได้เป็น 4 กลุม่ คือ 
 5.3.1 ความรู้สึกพึงพอใจต่อความกว้างของทางเดินเท้า และภาพรวมของถนน 
สภาพแวดล้อมของทางเดินเท้า ในกลุ่มนีร้ะดบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการให้คะแนน
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกเดินเป็นประจํา-กลุ่มท่ีเลือกไม่เดินเลย มีความแตกต่างกันในระดบัท่ีมี
นยัสําคญั โดยท่ีกลุม่เลือกเดนิเป็นประจํานัน้จะมีคา่เฉลี่ยการให้คะแนนความพงึใจท่ีสงูกวา่ 
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 5.3.2 ความรู้สกึพงึพอใจตอ่พืน้ผิวของทางเดนิเท้า และความตอ่เน่ืองของทางเดินเท้า 
สามารถเดินเช่ือมต่อกบัระบบการสญัจรชนิดอ่ืนได้อย่างดี ในกลุ่มนีร้ะดบัความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของการให้คะแนนของกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกเดินเป็นประจํา-กลุ่มท่ีเลือกไม่เดินเลย และ
ความแตกตา่งระหว่างคา่เฉลี่ยของการให้คะแนนของกลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกเดินเป็นบางครัง้- กลุม่ท่ี
เลือกไม่เดินเลย มีความแตกต่างกนัในระดบัท่ีมีนยัสําคญั โดยท่ีกลุ่มเลือกเดินเป็นประจํานัน้จะมี
ค่าเฉล่ียการให้คะแนนความพึงใจท่ีสงูกว่า รองลงมาคือกลุ่มท่ีเลือกเดินเป็นบางครัง้ และกลุ่มท่ี
เลือกไมเ่ดนิเลย ตามลําดบั 
 5.3.3 ความรู้สกึพึงพอใจต่อแสงไฟส่องสว่างบนทางเดินเท้าในเวลากลางคืน ระดบั
ความแตกตา่งระหว่างคา่เฉลี่ยของการให้คะแนนของกลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกเดินเป็นบางครัง้- กลุม่ท่ี
เลือกไมเ่ดนิเลย มีความแตกตา่งกนัในระดบัท่ีมีนยัสําคญั โดยท่ีกลุม่เลือกเดินเป็นบางครัง้นัน้จะมี
คา่เฉลี่ยการให้คะแนนความพงึใจท่ีสงูกวา่ 
 5.3.4 ความรู้สกึพึงพอใจต่อ ต่อร่มเงาของต้นไม้บนทางเดินเท้า ความปลอดภยัจาก
การสญัจรชนิดอ่ืนๆ และความสะอาด การบํารุงรักษาทางเดินเท้าในกลุ่มนีร้ะดบัความแตกต่าง
ระหวา่งคา่เฉลี่ยของการให้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัเลย 
  
5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างทศันคตทิี่มีต่อทางเท้ากับพฤตกิรรมการเลือกเดนิเท้าเพื่อไป

สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

 จากการสํารวจข้อมลูโดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม สามารถสํารวจทศันคตท่ีิมีตอ่
ลกัษณะทางเดนิเท้าของกลุม่ตวัอยา่งโดยการหาคา่เฉลีย่ในการให้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 
กลุม่ มีรายระเอียดดงันี ้      
 โดยท่ีกลุม่ตวัอยา่งทัง้สามกลุม่ กลุม่ คือ กลุม่ท่ีเลือกเดนิไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา 
กลุม่ท่ีเลือกเดนิบ้างเป็นบางครัง้ และกลุม่ท่ีเลือกไมเ่ดนิเลย มีความเห็นตรงกนัวา่บริเวณทางเดนิ
เท้าในพืน้ท่ีศกึษานัน้มีความมีชีวิตชีวา ชว่ยสง่เสริมการเดนิเท้าสงูท่ีสดุ (ตารางท่ี 5.7) 
 ทําการวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยของทศันคติท่ีมีต่อทางเดินเท้าของ
กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ เพ่ือทดสอบวา่ ความรู้สกึพงึพอใจตอ่สภาพกายภาพโดยทัว่ไปของทางเท้า
ส่งผลต่อการเลือกเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าหรือไม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance : ANOVA) ซึ่งมีตวัแปรต้น คือ พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้า 
และตวัแปรตาม คือ ทศันคตท่ีิมีตอ่ทางเดนิเท้า 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

ทศันคติท่ีมีตอ่ทางเดินเท้า 
คา่เฉล่ียในการให้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุม่ท่ีเลือกเดิน
เป็นประจํา 

กลุม่ท่ีเลือกเดิน
บ้างเป็นบางครัง้ 

กลุม่ท่ีเลือกไม่
เดินเลย 

1) ทา่นใช้ทางเท้าได้อยา่งสะดวกเพียงใด  3.05 2.97 2.33 

2) ทา่นรู้สกึปลอดภยัเพียงใดในการใช้ทางเดินเท้า 2.98 3.10 2.50 

3) ทา่นคิดวา่ทางเดินเท้าท่ีมีอยูเ่หมาะสมเพียงใดตอ่   
    การใช้งาน 

3.00 2.83 2.33 

4) ทา่นคิดวา่ทางเดินเท้าท่ีมีอยู่มีความมีชีวิตชีวา ช่วย 
    สง่เสริมการเดินเท้ามากน้อยเพียงใด  

3.74 3.77 3.00 

เฉล่ีย 3.19 3.16 2.54 

ตารางท่ี 5.7 แสดงข้อมลูคา่เฉลี่ยในการให้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง ตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่ทางเดินเท้า 

* หมายเหต ุคา่คะแนนท่ีสงู = มีทศันคติท่ีดีตอ่ทางเดินเท้ามาก 

                  คา่คะแนนท่ีต่ํา = มีทศันคติท่ีดีตอ่ทางเดินเท้าน้อย 

  

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าทัศนคติท่ีมีต่อทางเดินเท้าในด้าน ความ
สะดวกในการใช้ทางเท้า, ความเหมาะสมต่อการใช้งานของทางเดินเท้า และความมีชีวิตชีวาของ
ทางเดินเท้า ปัจจยัเหล่านีส้่งผลต่อการเลือกเดินเพ่ือไปใช้งานสถานีรถไฟฟ้า โดยท่ีกลุ่มท่ีเลือกไม่
เดนิเพ่ือไปใช้งานสถานีรถไฟฟ้าเลยจะมีทศันคติท่ีมีตอ่ทางเดินเท้าแตกตา่งกบักลุม่ท่ีเลือกเดินเป็น
ประจํา โดยท่ีทศันคติท่ีมีต่อทางเดินเท้าในด้านความปลอดภยัในการใช้ทางเท้าของกลุ่มตวัอย่าง
แตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งน้อย 2 กลุม่ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (ตารางท่ี 5.8) 

สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกเดินใช้วิธีเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็น
ประจํามีแนวโน้มท่ีจะมีทศันคติท่ีดีต่อทางเดินเท้ามากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกไม่ใช้วิธีการเดิน 
เพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเลย  

จากตารางการเปรียบเทียบแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียการให้คะแนนทัศนติท่ีมีต่อ
ทางเดินเท้าของกลุ่มตวัอย่างแตล่ะกลุ่ม จะเห็นว่าสามารถแบง่ระดบัความแตกตา่งได้เป็น 3 กลุ่ม 
คือ 
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ทศันคติท่ีมีตอ่ทางเดินเท้า 
คา่เฉล่ียในการให้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุม่ท่ีเลือก
เดินเป็นประจํา 

กลุม่ท่ีเลือกเดิน
บ้างเป็นบางครัง้ 

กลุม่ท่ีเลือก
ไมเ่ดินเลย 

1) ทา่นใช้ทางเท้าได้อยา่งสะดวกเพียงใด  3.05* 2.97 2.33* 

2) ทา่นรู้สกึปลอดภยัเพียงใดในการใช้ทางเดินเท้า 2.98 3.10 2.50 

3) ทา่นคิดวา่ทางเดินเท้าท่ีมีอยูเ่หมาะสมเพียงใดตอ่การใช้งาน   3.00* 2.83 2.33* 

4) ทา่นคิดวา่ทางเดินเท้าท่ีมีอยู่มีความมีชีวิตชีวา ช่วย 

    สง่เสริมการเดินเท้ามากน้อยเพียงใด 
3.74 3.77** 3.00** 

ตารางท่ี 5.8 แสดงข้อมลูเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการให้คะแนนทศันคติท่ีมีต่อทางเท้าของ 

                   กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่ 

* หมายเหต ุ สญัลกัษณ์ *  =   ระดบัความแตกตา่งของคา่เฉล่ียคะแนนทศันคติท่ีมีนยัสําคญัระหวา่ง กลุม่ท่ี 

      เลือกเดินเป็นประจํา- กลุม่ท่ีเลือกไมเ่ดินเลย 

                   สญัลกัษณ์ **=   ระดบัความแตกตา่งของคา่เฉล่ียคะแนนทศันคติท่ีมีนยัสําคญัระหวา่ง กลุม่ท่ี 

      เลือกเดินเป็นบางครัง้- กลุม่ท่ีเลือกไมเ่ดินเลย 

 
 5.4.1 ทัศนคติท่ีมีต่อทางเดินเท้าในด้าน ความสะดวกในการใช้ทางเท้า, ความ
เหมาะสมต่อการใช้งานของทางเดินเท้าในกลุ่มนีร้ะดบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการให้
คะแนนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกเดนิเป็นประจํา-กลุม่ท่ีเลือกไมเ่ดนิเลย มีความแตกตา่งกนัในระดบั
ท่ีมีนยัสําคญั โดยท่ีกลุม่เลือกเดนิเป็นประจํานัน้จะมีคา่เฉลี่ยการให้คะแนนทศันคตท่ีิสงูกวา่ 
 5.4.2 ทศันคติท่ีมีต่อทางเดินเท้าในด้านความมีชีวิตชีวา ช่วยส่งเสริมการเดินเท้า
ระดบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการให้คะแนนของกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกเดินเป็นบางครัง้- 
กลุ่มท่ีเลือกไม่เดินเลย มีความแตกต่างกนัในระดบัท่ีมีนยัสําคญั โดยท่ีกลุ่มเลือกเดินเป็นบางครัง้
นัน้จะมีคา่เฉลี่ยการให้คะแนนความพงึใจท่ีสงูกวา่ 
 5.4.3 ทัศนคติท่ีมีต่อทางเดินเท้าในด้านความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ทางเดินเท้า
ระดบัความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการให้คะแนนของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ไม่มีความ
แตกตา่งกนัเลย 
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5.5 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทางเดนิเท้าในพืน้ที่ศึกษา 

 จากการสํารวจข้อมลูโดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม สามารถปัญหาและอปุสรรค์ท่ีมีต่อ

ทางเดินเท้าของกลุ่มตวัอย่าง โดยการหาค่าเฉลี่ยในการให้คะแนนของกลุม่ตวัอย่างทัง้ 3 กลุม่ มี

รายระเอียดดงันี ้(ตารางท่ี 5.9) 

ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ทางเดินเท้า 
คา่เฉล่ียในการให้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุม่ท่ีเลือกเดิน
เป็นประจํา 

กลุม่ท่ีเลือกเดิน
บ้างเป็นบางครัง้ 

กลุม่ท่ีเลือก
ไมเ่ดินเลย 

1) ปัญหาสิง่กีดขวางบนทางเดินเท้า 2.40 2.07 1.83 

2) ปัญหาทางเดินเท้าแคบเกินไป 2.26 1.93 1.67 

3) ปัญหาพืน้ผิวทางไมเ่รียบ หรือเป็นหลมุเป็นบ่อ 2.55 2.23 1.83 

4) ปัญหาการขาดความร่มร่ืนของต้นไม้ริมทางเท้า 2.88 2.43 2.83 

5) ปัญหาด้านภาพรวมของถนน ขาดบรรยากาศใน 
    การดงึดดูให้คนอยากเดินเท้า 

3.05 2.60 2.67 

6) ขาดความมีชีวิตชีวา เช่น ร้านค้าริมทาง รถเข็นขายนํา้ 3.71 3.70 3.17 

7) ความไมเ่ป็นระเบียบของสิง่ประกอบบนทางเท้า 
    เช่น เสาไฟฟ้า ตู้โทรศพัท์ ป้ายตา่งๆ 

2.67 2.37 2.17 

8) ขาดอปุกรณ์อํานวยความสะดวก เช่น ถงัขยะ ม้า 
    นัง่ท่ีพกัคอยรถประจําทาง 

2.95 3.53 3.17 

เฉล่ีย 2.81 2.60 2.42 

ตารางท่ี 5.9 แสดงข้อมลูคา่เฉลี่ยในการให้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง ตอ่ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ทางเท้า 

* หมายเหต ุคา่คะแนนท่ีสงู = ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ทางเท้าน้อย 

                  คา่คะแนนท่ีต่ํา = ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ทางเท้ามาก 

จากข้อมลูท่ีสํารวจได้ พบว่าปัญหาและอปุสรรคในการใช้ทางเดินเท้าท่ีพบมากท่ีสดุ

ในพืน้ท่ีศึกษา คือ ปัญหาทางเดินเท้าท่ีแคบเกินไป โดยท่ีเป็นการให้ความเห็นท่ีตรงกันของกลุ่ม

ตวัอย่างทัง้ 3 กลุม่ รองลงมาคือ ปัญหาสิ่งกีดขวางบนทางเดินเท้า ปัญหาพืน้ผิวทางไม่เรียบ หรือ

เป็นหลมุเป็นบ่อ และความไม่เป็นระเบียบของสิ่งประกอบบนทางเท้าเช่น เสาไฟฟ้า ตู้ โทรศพัท์ 

ป้ายตา่งๆ ตามลําดบั 
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5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในของกลุ่มตวัอย่างกับพฤตกิรรมการเลือกเดนิเท้า

เพื่อไปสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  

ข้อมลูพฤตกิรรมการเลือกเดนิของกลุม่ตวัอยา่ง โดยทําการจําแนกตามข้อมลูของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีดงันี ้

 

5.6.1เพศ  

จากการสํารวจข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเพศชายเลือกใช้วิธีการ

เดนิเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คดิเป็น 57.6% เลือกเดนิเป็นบางครัง้ 39.4% และเลือกไม่

เดนิเลย 3% สว่นกลุม่ตวัอยา่งเพศหญิงเลือกใช้วิธีการเดนิเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คดิ

เป็น 51.1% เลือกเดนิเป็นบางครัง้ 37.8% และเลือกไมเ่ดนิเลย 11.1% (ตารางท่ี 5.10) 

เพศ 

พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

รวม 
เดินเป็นประจํา เดินเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

ชาย 19 57.6 13 39.4 1 3 33 
หญิง 23 51.1 17 37.8 5 11.1 45 
รวม(คน) 78 

    ตารางท่ี 5.10 แสดงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหว่างเพศของกลุม่ตวัอยา่งกบัพฤติกรรมการเลือกเดินเท้าเพ่ือไป   

                       สถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน  

5.6.2 อายุ 

จากการสํารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีอายุต่ํากว่า 20 ปี

เลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 55.6% เลือกเดินเป็นบางครัง้ 

44.4% กลุ่มตวัอย่างท่ีอาย ุ21-40 ปี เลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิด

เป็น 59.5% เลือกเดนิเป็นบางครัง้ 40.5% กลุม่ตวัอย่างท่ีอาย ุ41-60 ปี เลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือ

ไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 46.2% เลือกเดินเป็นบางครัง้ 30.8% และเลือกไม่เดินเลย 

23.1% (ตารางท่ี 5.11) 
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อาย ุ

พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

รวม 
เดินเป็นประจํา เดินเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

ต่ํากวา่ 20 ปี 5 55.6 4 44.4 0 0 9 
21- 40 ปี 25 59.5 17 40.5 0 0 42 
41- 60 ปี 12 46.2 8 30.8 6 23.1 26 
มากกวา่ 60 ปี 0 0 1 100 0 0 1 

รวม(คน) 78 
     ตารางท่ี 5.11 แสดงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งอายขุองกลุม่ตวัอยา่งกบัพฤติกรรมการเลือกเดินเท้าเพ่ือไป   

                         สถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

5.6.3 การศึกษา 

จากการสํารวจข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัการศึกษาต่ํา

กว่าปริญญาตรีเลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 84.2% เลือกเดิน

เป็นบางครัง้ 15.8% กลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เลือกใช้วิธีการเดิน

เท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คดิเป็น 46.2% เลือกเดนิเป็นบางครัง้ 42.3% และเลือกไมเ่ดนิ

เลย 11.5% ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี เลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไป

สถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คดิเป็น 28.6% และเลือกเดนิเป็นบางครัง้ 71.4% (ตารางท่ี 5.12) 

การศกึษา 

พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

รวม 
เดินเป็นประจํา เดินเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 16 84.2 3 15.8 0 0 19 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 24 46.2 22 42.3 6 11.5 52 
สงูกวา่ปริญญาตรี 2 28.6 5 71.4 0 0 7 

รวม(คน) 78 
ตารางท่ี 5.12 แสดงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอยา่งกบัพฤติกรรมการเลือกเดินเท้า 

                    เพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 

5.6.4 อาชีพ 
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จากการสํารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพพนักงาน

บริษัท เลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 59.4% เลือกเดินเป็น

บางครัง้ 37.5% และเลือกไม่เดินเลย 3.1% กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลือกใช้

วิธีการเดนิเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 25% และเลือกเดินเป็นบางครัง้ 75% กลุม่

ตวัอย่างท่ีมีอาชีพอิสระ เลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 33.3% 

และเลือกเดินเป็นบางครัง้ 66.7% กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั เลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือ

ไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 47.8% เลือกเดินเป็นบางครัง้ 34.8% และเลือกไม่เดินเลย 

17.4% ส่วนกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษา เลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา 

คดิเป็น 64.3% และเลือกเดนิเป็นบางครัง้ 35.7% (ตารางท่ี 5.13) 

อาชีพ 

พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

รวม เดินเป็นประจํา เดินเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 
จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

พนกังานบริษัท 19 59.4 12 37.5 1 3.1 32 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 25 3 75 0 0 4 

อาชีพอิสระ 1 33.3 2 66.7 0 0 3 

ธุรกิจสว่นตวั 11 47.8 8 34.8 4 17.4 23 

นกัศกึษา 9 64.3 5 35.7 0 0 14 

อ่ืนๆ 1 50 0 0 1 50 2 

รวม(คน) 78 

    ตารางท่ี 5.13 แสดงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหว่างอาชีพของกลุม่ตวัอยา่งกบัพฤติกรรมการเลือกเดินเท้าเพ่ือ  

                         ไปสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน  

 

 

 

5.6.5 รายได้ 
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จากการสํารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 

10,000 บาท เลือกใช้วิธีการเดนิเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 71.4% และเลือกเดิน

เป็นบางครัง้ 28.6% กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ระหวา่ง 10,000 - 30,000 บาท เลือกใช้วิธีการเดินเท้า

เพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 61.8% เลือกเดินเป็นบางครัง้ 35.3% และเลือกไม่เดิน

เลย 2.9% กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 30,000 - 50,000 บาท เลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไป

สถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 36.4% เลือกเดินเป็นบางครัง้ 45.5% และเลือกไม่เดินเลย 40% 

และกลุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 50,000 - 80,000 บาท เลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไป

สถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา คิดเป็น 37.5% เลือกเดินเป็นบางครัง้ 50% และเลือกไม่เดินเลย 12.5%  

(ตารางท่ี5.14) 

รายได้ 

พฤติกรรมการเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง 

รวม เดินเป็นประจํา เดินเป็นบางครัง้ ไมเ่ดินเลย 
จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน
(%) 

ต่ํากวา่ 10,000 บาท 10 71.4 4 28.6 0 0 14 

10,000-30,000 21 61.8 12 35.3 1 2.9 34 

30,000-50,000 8 36.4 10 45.5 4 18.2 22 

50,000-80,000 3 37.5 4 50 1 12.5 8 

รวม(คน) 78 

     ตารางท่ี 5.14 แสดงข้อมลูความสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้ของกลุม่ตวัอยา่งกบัพฤติกรรมการเลือกเดินเท้าเพ่ือ   

                          ไปสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน  
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บทที่ 6 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

  

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หลักในการทําวิจัยครัง้นี  ้คือการศึกษาเก่ียวกับ

พฤตกิรรมการเลือกใช้วิธีการเดนิทางเพ่ือมาใช้งานสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนของกลุม่คนท่ีอาศยั

อยู่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในรัศมีระยะทางท่ีสามารถเดินเท้าได้ อีกทัง้ยงัต้องการ

ชีใ้ห้เห็นถึงอปุสรรคและปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึง่ต้องมีการหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป  

จากการรวบรวมข้อมลูโดยใช้วิธีสงัเกตการณ์และการเก็บแบบสอบถามผู้ ท่ีอาศยัอยู่

ในพืน้ท่ีท่ีมีระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า 500 เมตร เพ่ือใช้ประกอบการวิจยัในครัง้นี ้ซึ่งประเด็น

คําถามในการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้คือ  

 

6.1 การเดนิเท้าเพื่อมาใช้งานรถไฟฟ้าของประชากรในพืน้ที่ศึกษา  
คําถามงานวิจัย : พืน้ท่ีบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระยะทางท่ี

สามารถเดินเท้าได้ ผู้ ท่ีใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในการเดินทาง จะเลือกใช้วิธีการเดินเท้าจากท่ีพกั
อาศยัเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าหรือไม ่

จากผลของการวิเคราะห์ข้อมลูจากการเก็บแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างเกินกึ่ง
หนึ่ง หรือคิดเป็น 53.8% ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเลือกท่ีจะเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นประจํา อีก 
38.5% เลือกท่ีจะใช้วิธีการเดินเท้าบ้างเป็นบางครัง้ และ 7.7% เลือกท่ีจะไม่ใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือ
ไปสถานีรถไฟฟ้าเลย โดยสว่นใหญ่คนกลุม่นีจ้ะเลือกใช้วิธีใช้บริการรถจกัรยานยนต์รับจ้างในการ
เดนิทางไปสถานีรถไฟฟ้าแทน 

ดงันัน้จึงสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนท่ีมีท่ีพกัอาศยัอยู่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในรัศมีระยะทางการเดินเท้า 500 เมตร มีแนวโน้มว่าคนส่วนมากเลือกท่ีจะใช้วิธีการเดิน
เท้าเพ่ือมาใช้งานรถไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดงันี ้

        6.1.1 กลุม่คนท่ีเป็นเพศชายมีแนวโน้มท่ีจะเลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือมาสถานี
รถไฟฟ้ามากกวา่เพศหญิง  
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        6.1.2 กลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ17-20 ปี มีแนวโน้มท่ีจะเลือกใช้วิธีการเดินเท้า
เพ่ือมาสถานีรถไฟฟ้ามากท่ีสดุ รองลงมาคือกลุม่คนท่ีอาย ุ21-40 ปี และ 41-60 ปี ตามลําดบั 

       6.1.3 กลุ่มคนท่ีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีแนวโน้มท่ีจะเลือกใช้
วิธีการเดินเท้าเพ่ือมาสถานีรถไฟฟ้ามากท่ีสดุ รองลงมาคือกลุม่คนท่ีมีรายได้ 10,000 - 30,000 
และระดบัรายได้ท่ีมากขึน้ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะใช้วิธีในการเดินทางชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีความสะดวกสบาย
มากกวา่การเดนิเท้ามากขึน้ไปตามไปด้วย 

        6.1.4 กลุม่คนท่ีมีการศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี มีแนวโน้มท่ีจะเลือกใช้วิธีการเดิน
เท้าเพ่ือมาสถานีรถไฟฟ้ามากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และสงูกว่าปริญญาตรีตามลําดบั เน่ืองจากปัจจยันีมี้จะมีสมัพนัธ์กบัระดบัรายได้ โดยท่ี
การศกึษาท่ีสงูขึน้ก็จะมีระดบัรายได้ท่ีสงูขึน้ตามไปด้วย 

        6.1.5 กลุม่คนท่ีเป็นนกัศกึษา มีแนวโน้มท่ีจะเลือกใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือมาสถานี
รถไฟฟ้ามากท่ีสดุ รองลงมาคือกลุ่มคนท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัท กลุม่อาชีพอ่ืนๆเช่น เป็นแม่บ้าน 
กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว กลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มอาชีพราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตามลําดบั 

จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มคนท่ีเลือกเดินเป็นบางครัง้ส่วนใหญ่ให้
เหตผุลว่าเน่ืองจากมีธีการเดินทางชนิดอ่ืนๆ ท่ีสะดวกกว่า เช่น การใช้จกัรยานยนต์รับจ้าง การใช้
รถส่วนตวั เป็นต้น รองลงมาคือ สภาพอากาศของประเทศไทยท่ีร้อนไม่เหมาะสําหรับการเดินเท้า 
และไม่พอใจสภาพของทางเท้าตามลําดบั ส่วนกลุ่มท่ีเลือกไม่ใช้วิธีการเดินเท้าเลยส่วนใหญ่ให้
เหตผุลว่าสภาพอากาศของประเทศไทยท่ีร้อนไม่เหมาะสําหรับการเดิน รองลงมาคือ ระยะทางท่ี
ไกลเกินไป และไมพ่อใจสภาพของทางเท้าตามลําดบั 

  
6.2 ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้วิธีการเดนิเท้า 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกวิธีการเดินทางนัน้ ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ 
หลายๆ ด้านร่วมกนั สามาถสรุปเป็นปัจจยัตา่งๆ ได้ดงันี ้
 

6.2.1 ปัจจัยทางด้านระยะทาง 
จากการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของพืน้ท่ีศึกษาพบว่า ระยะทางมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกวิธีการเดินทาง โดยในระยะทาง 0 - 300 เมตร กลุม่คนสว่นมากเลือกท่ีจะใช้วิธีการ
เดินเท้าเป็นประจําเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้า หรือคิดเป็น 70% ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด แต่ใน
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ระยะทาง 300-500 เมตร นัน้กลุ่มคนท่ีเลือกใช้วิธีการเดินเท้าเป็นประจําเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้ามี
เพียง 43.75 % ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด โดยกลุ่มคนท่ีเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ 
และเลือกท่ีจะไมเ่ดนิเลยก็มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้ด้วย  

ดงันัน้ จะเห็นได้วา่ระยะทางท่ีไกลมากขึน้ สง่ผลให้จํานวนคนท่ีเลือกใช้วิธีการเดนิเท้า
เพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนก็มีแนวโน้มท่ีจะลดลงตามไปด้วย 
 

6.2.2 ปัจจัยทางด้านกายภาพโดยทั่วไปของทางเดนิเท้า 
 จากการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของพืน้ท่ีศึกษาพบว่า แนวโน้มในการเลือกใช้
วิธีการเดินเท้าเพ่ือมาสถานีรถไฟฟ้านัน้ ปัจจยัทางด้านกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกวิธีการ
เดนิทางในระดบัท่ีรองลงมาจากปัจจยัอ่ืนๆ เน่ืองจากในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินเท้าของ
พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน พบว่า จํานวนของกลุ่มคนท่ีเลือกท่ีจะเดินไปเพ่ือไป
สถานีรถไฟฟ้านัน้ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  และในบางพืน้ท่ี ท่ีบริเวณดงักล่าวมีสภาพ
ทางเท้าท่ีเอือ้ตอ่การเดนิเท้าน้อยกวา่ เช่น ไมมี่พืน้ท่ีทางเท้าท่ีชดัเจน  ขาดร่มเงาของต้นไม้ แตก่ลบั
มีกลุ่มเลือกท่ีจะใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือมาสถานีรถไฟฟ้าในสดัส่วนท่ีมากกว่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพ
ทางเท้าท่ีเอือ้ตอ่การเดนิเท้าสงูกวา่  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านกายภาพนัน้มีความสําคัญรองลงมา ซึ่งในการ
พฒันาและปรับปรุงสภาพทางเดนิเท้า อาจจะต้องคํานงึถึงปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมด้วย ในการท่ีจะสง่เสริม
ให้คนหนัมาใช้วิธีการเดนิเท้าเพ่ือเช่ือมตอ่กบัการใช้รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนตอ่ไป  
 
 6.2.3 ปัจจัยทางด้านความพงึพอใจต่อลักษณะทางกายภาพและทศันคตทิี่มีต่อ
ทางเดนิเท้า 
 จากการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมลูจากการเก็บแบบสอบถามพบว่า ปัจจยัทางด้าน
ความพงึพอใจต่อลกัษณะทางกายภาพและทศันคติท่ีมีต่อทางเท้านัน้  มีแนมโน้มในการสง่ผลต่อ
ตดัสินใจเลือกวิธีการเดินทาง เน่ืองจากการข้อมูลการให้คะแนนความพึงพอใจและทศันคติของ
กลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกท่ีจะเดินหรือไม่เดินไปสถานีรถไฟฟ้าของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยท่ีกลุม่ท่ีให้มีระดบัคะแนนความพึงพอใจต่อลกัษณะทางกายภาพและทศันคติท่ีมีต่อ
ทางเท้าในระดบัท่ีสงูกว่า มีแนวโน้มท่ีในการเลือกท่ีจะใช้วิธีการเดินเท้าไปสถานีรถไฟฟ้ามากกว่า
กลุ่มท่ีให้คะแนนในระดับท่ีต่ํา  ซึ่งความพึงพอใจและทัศนคติส่วนบุคคลนัน้  เป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ท่ีเกิดกบัแตล่ะบคุคล เช่น ความรู้สกึสะดวกสบายในการใช้ทางเท้า ความเหมาะสม
ตอ่การใช้งานของทางเท้าท่ีมีอยู ่เป็นต้น 

   ส
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 ดงันัน้ ความพึงพอใจและทศันคติท่ีมีต่อทางเท้าย่อมส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีจะ
ใช้หรือไม่ใช้วิธีการเดินเท้าโดยตรง คณุภาพทางกายภาพท่ีดีของทางเท้า มีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน และสภาพแวดล้อมโดยรวม ย่อมมีส่วนช่วยในการสร้างทัศนคติท่ีดีท่ีมีต่อทางเท้า ซึ่ง
สามารถช่วยให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะใช้วิธีการสญัจรทางเท้ามากขึน้ได้  
  
6.3 อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ศึกษา 
 6.3.1 อุปสรรคและปัญหาทางด้านกายภาพของทางเดนิเท้า 
 จากการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมลูจากการสงัเกตการณ์ และการเก็บแบบสอบถาม
พบวา่อปุสรรคและปัญหาท่ีพบในพืน้ท่ีศกึษาเป็นอนัดบัต้นๆ ซึง่สง่ผลตอ่การใช้พืน้ทางเดนิเท้าเพ่ือ
การสญัจร จากแบบสอบถามสามารถสรุปผลได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

อปุสรรคและปัญหา คิดเป็นร้อยละของปัญหา 
1) ปัญหาทางเดินเท้าแคบเกินไป 14.81 
2) ปัญหาสิง่กีดขวางบนทางเดินเท้า 14.28 
3) ปัญหาพืน้ผิวทางไมเ่รียบ หรือเป็นหลมุเป็นบ่อ 13.74 
4) ความไมเ่ป็นระเบียบของสิง่ประกอบบนทางเท้า เช่น เสาไฟฟ้า 
    ตู้โทรศพัท์ ป้ายตา่งๆ 

13.21 

5) ปัญหาการขาดความร่มร่ืนของต้นไม้ริมทางเท้า 12.48 
6) ปัญหาด้านภาพรวมของถนน ขาดบรรยากาศในการดงึดดูให้ 
    คนอยากเดินเท้า 

11.99 

7) ขาดอปุกรณ์อํานวยความสะดวก เช่น ถงัขยะ ม้านัง่ท่ีพกัคอย 
     รถประจําทาง 

10.64 

8) ขาดความมีชีวิตชีวา เช่น ร้านค้าริมทาง รถเข็นขายนํา้ 8.84 

รวม 100 
     ตารางท่ี 6.1แสดงข้อมลูอปุสรรคและปัญหาท่ีพบในพืน้ท่ีศกึษาในแตล่ะประเภท 
 

 จากตารางข้างต้น สามารถสรุปประเภทของปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้บนทางเดิน
เท้าได้ดงันี ้

6.3.1.1 ปัญหาทางเดินเท้าแคบเกินไป  เป็นปัญหาอนัดบัต้นๆของผู้ ท่ีใช้การ
สญัจรทางเท้า เน่ืองจากพืน้ท่ีทางเท้าในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่โดยเฉพาะทางเท้าในบริเวณ
ย่านการค้า และย่านชุมชนท่ีมีคนอยู่รวมกันหนาแน่น มีความกว้างไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถ

   ส
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ตอบสนองต่อการใช้สอยท่ีมีความหนาแน่นมากๆ ได้ อีกทัง้เม่ือมีการขยายพืน้ผิวจราจรของถนน
ทําให้ทางเท้าต้องลดความกว้างลงไป 

   
ภาพท่ี 6.1- 6.2 แสดงพืน้ท่ีทางเท้าท่ีแคบเกินไป ไมเ่พียงพอตอ่การใช้งาน 

ดงันัน้บริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นสถานีและเป็นจุดเช่ือมระหว่างระบบขนส่งมวลชน
ระบบรางนัน้ ยิ่งควรท่ีจะมีพืน้ท่ีรองรับปริมาณการใช้สอยท่ีเพียงพอกบัความต้องการ ความกว้าง
ของทางเท้าท่ีเพียงพอกบัปริมาณผู้สญัจรนัน้ยอ่มสง่ผลถึงความสะดวกสบายของผู้สญัจรโดยตรง  

6.3.1.2 ปัญหาสิง่กีดขวางบนทางเท้า เป็นอีกปัญหาหนึง่ท่ีพบเห็นได้โดยทัว่ไป
ของทางเท้าในกรุงเทพมหานคร มีการใช้พืน้ท่ีทางเท้าประกอบกิจการส่วนตวั เช่น การย่ืนพืน้ท่ี
ค้าขายออกมานอกพืน้ท่ีร้านค้า การตัง้ร้านขายของต่างๆ กีดขวางบนทางเท้า จนคนเดินเท้าไม่
สามารถเดินผ่านได้ ต้องลงไปเดินบนพืน้ผิวจราจรซึง่อาจก่อให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ นอกจากนีย้งัอาจ
สง่ผลถึงความสกปรกของเท้าจากจากหาบเร่แผงลอยท่ีขายอาหารอีกด้วย 

  
ภาพท่ี 5.3- 5.4 แสดงการตัง้ร้านค้าตา่งๆ กีดขวางบนทางเท้า 

6.3.1.3 ปัญหาพืน้ผิวทางไม่เรียบ หรือเป็นหลมุเป็นบ่อ อนัเน่ืองมาจากทาง
เท้าเกิดความชํารุดเสียหาย โดยไมไ่ด้รับการซอ่มแซม อาจทําให้เกิดอนัตรายตอ่คนท่ีเดนิเท้าได้ 
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6.3.1.4  ความไม่เป็นระเบียบของสิ่งประกอบบนทางเท้า เช่น เสาไฟฟ้า ตู้
โทรศพัท์ ป้ายต่างๆ  ซึง่กีดขวางทางเดินเท้า ทําให้พืน้ท่ีพืน้ท่ีใช้งานบนทางเท้าน้อยลง ไม่สะดวก
ตอ่การเดนิเท้าได้  

 

  
ภาพท่ี 6.5- 6.6 แสดงการตัง้ร้านค้าตา่งๆ กีดขวางบนทาง  

 

 6.3.2 อุปสรรคและปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมของถนน 
 จากการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมลูจากการสงัเกตการณ์ และการเก็บแบบสอบถาม
พบวา่ อปุสรรคและปัญหาในด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมท่ีพบในพืน้ท่ีศกึษานัน้ จดัอยู่ในระดบัท่ีดี
ตอบสนองต่อการใช้ทางเท้าของกลุม่เป้าหมายได้ดี เน่ืองจากบริเวณดงักลา่วมีพืน้ท่ีทางเท้าท่ีเป็น
สดัส่วนตรงตามมีมาตรฐาน  มีต้นไม้ริมทางเพ่ือให้ความร่มร่ืนตลอดสองฝ่ังของถนน มีร้านค้าริม
ทางเพ่ือเพิ่มบรรยากาศ สร้างความมีชีวิตชีวาให้กบัถนน แต่อาจจะมีบางจดุท่ีมีมากเกินไปจนทํา
ให้เกิดการกีดขวางการเดินเท้าได้ ซึ่งผลจากการสํารวจข้อมลูโดยวิธีเก็บแบบสอบถามนัน้ ผลท่ี
ออกมาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายเลือกมีแนวโน้มท่ีจะใช้วิธีการเดินเท้า
จากบ้านพกัอาศยัเพ่ือเช่ือมต่อไปใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยให้ความเห็นว่าทางเท้าบน
ถนนสายนีมี้ความเหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมท่ีดีกวา่ถนนสายอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในย่านดียวกนั ดงันัน้
จึงสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมของถนนนัน้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้คนอยากเดินเท้าเพิ่ม
มากขึน้ 
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ภาพท่ี 6.7- 6.8 แสดงสภาพแวดล้อมโดยรวมของพืน้ท่ีศกึษา  

 ภาพรวมของถนนและบรรยากาศในการดงึดดูให้คนอยากเดินเท้า เป็นปัจจยัท่ีสําคญั
อีกปัจจยัหนึ่ง สภาพแวดล้อมโดยรวมของถนนท่ีดีควรจะมีการพิจารณาออกแบบตัง้แต่ในระดบั
การวางผงัเมือง การวางผงัชมุชน ลงมาถึงระดบัการออกแบบในสว่นของรายละเอียด และจะต้องมี
การพิจารณาควบคูไ่ปกบัระบบการสญัจรอ่ืนๆ ของเมือง เช่น ระบบทางเดินรถจกัรยาน ระบบถนน
สําหรับรถยนต์ และระบบขนส่งมวลชนแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รถประจําทาง รถไฟฟ้าระบบราง
ลอยฟ้า หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึง่ระบบสญัจรทกุระบบเหลา่นีจ้ะต้องสามารถเช่ือมตอ่กบัทางเดินเท้า
เป็นอยา่งดีในแง่ของการใช้สอยและความสวยงาม 
 ในด้านภาพลกัษณ์ของเมือง สถาพแวดล้อมโดยรวมของถนนท่ีดี นอกจากจะเป็นการ
ช่วยสง่เสริมและดงึดดูให้คนอยากเดนิเท้าแล้ว ยงัมีสว่นช่วยในการเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สง่เสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของเมือง 
 
6.4 ข้อเสนอแนะ 

6.4.1 จากการวิจยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างมากกว่ากึ่งหนึ่งเลือกท่ีจะใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือ
มาใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งจากปัจจยัภายในของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ
เลือกเดินมากท่ีสดุ คือ กลุ่มของบุคคลท่ีมีรายได้น้อย กลุ่มของนกัเรียนนกัศึกษาท่ียงัไม่มีรายได้ 
เน่ืองจากผู้ ท่ีมีรายได้สงูกวา่นัน้ยอ่มเลือกวิธีการเดนิทางท่ีมีความสะดวกสบายท่ีมากกวา่  

ดงันัน้ลกัษณะทางกายภาพและระบบทางเท้าท่ีดีท่ีจะสามารถจงูใจให้คนเต็มใจท่ีจะ
ลดการใช้รถยนต์สว่นบคุคลเพ่ือหนัมาวิธีการเดินเท้าร่วมกบัการใช้ระบบขนสง่มวลชนได้นัน้ ควรท่ี
จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินเท้า โดยให้ความสําคัญกับการสัญจรทุกประเภทอย่าง
ทดัเทียมกนั เป็นอนัดบัแรก 

6.4.2 จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีผลตอ่การเลือกวิธีการเดนิเท้าท่ี
เห็นได้อย่างชดัเจนคือ ระยะทางในการเดินเท้า โดยในระยะทางท่ีการเดินไกลมากขึน้ มีแนวโน้มท่ี
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จะสง่ผลตอ่คนท่ีเลือกเดินเท้าไปสถานีรถไฟฟ้าให้มีจํานวนลดน้อยลง และกลุม่คนท่ีเลือกท่ีจะเดิน
เท้าไปสถานีรถไฟฟ้าเป็นบางครัง้ก็มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้ด้วย  

         6.4.2.1 จากผลของการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามนัน้ ในระยะทาง 0-300 
เมตร เป็นระยะทางท่ีมีคนเลือกเดินไปสถานีรถไฟฟ้ามากท่ีสดุมากท่ีสดุ พืน้ท่ีบริเวณนีค้วรมีการ
พฒันาและปรับปรุงให้มีสภาพทางกายภาพท่ีเหมาะสม  มีความสะดวกสบายต่อการใช้งานมาก
ท่ีสดุ เน่ืองจากมีผู้ใช้งานพืน้ท่ีทางเดนิเท้าจํานวนมากเป็นประจําอยูแ่ล้ว 

         6.4.2.2 จากผลของการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามนัน้ ในระยะทาง 300-500 
เมตร เป็นระยะทางท่ีมีกลุ่มคนท่ีเลือกท่ีจะเดินไปสถานีรถไฟฟ้าแค่เพียงบางครัง้ และกลุ่มคนท่ี
เลือกท่ีจะไม่ใช้วิธีการเดินไปสถานีรถไฟฟ้าเลย เน่ืองจากมีความเห็นว่าสภาะท่ีอากาศท่ีร้อนทําให้
ไม่เหมาะสมต่อการเดินเท้า และการเดินทางด้วยวิธีอ่ืนๆ นัน้มีความสะดวกสบายกว่า ซึ่งในคน
กลุม่นีอ้ยูใ่นระหวา่งการตดัสนิใจท่ีจะเลือกเดนิหรือไมเ่ดนิ  ดงันัน้ควรจะให้ความสําคญักบัคนกลุม่
นี ้โดยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการเดินเท้าของคนกลุ่มนี ้ไม่ว่าเป็น
คณุภาพของทางเดนิเท้า หรือความร่มร่ืนของต้นไม้ริมทางเพ่ือลดความร้อน บรรยากาศในการเดิน
ท่ีช่วยจงูใจให้คนอยากเดนิมากยิ่งขึน้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกวิธีการเดินเท้ารองลงมา คือ 
ทศันคติและความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพทางกายภาพของทางเท้า ดงันัน้การสร้างแรงจูงใจในการ
เลือกเดินให้กับคนกลุ่มนี  ้ควรมาจากสภาพทางกายภาพของทางเท้าท่ีดีมีคุณภาพ มีความ
สะดวกสบาย ปลอดภยั มีความร่มร่ืนสวยงาม สามารถตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์และความ
ต้องการตอ่คนท่ีเลือกเดนิได้เป็นอยา่งดี 

  
ภาพท่ี 6.9- 6.10 แสดงสภาพแวดล้อมท่ีช่วยสง่เสริมการเดินเท้าในตา่งประเทศ 

6.4.3 แนวทางการแก้ปัญหาเหลา่นีต้้องอาศยัความร่วมมือของทกุภาคสว่น ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานราชการท่ีเป็นคนควบคมุดแูล หน่วยงานของเอกชน ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมทางเท้า
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ไม่ให้รุกลํา้พืน้ท่ีเข้ามาบนทางเท้า หรือแม้แต่กลุ่มผู้ ใช้งานทางเดินเท้าเองท่ีต้องช่วยกนัดแูลรักษา
ความสะอาด เพ่ือประโยชน์ของสว่นรวม  
  
6.5 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 6.5.1 ในการวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินเท้า 
บริเวณทางเดินเท้าบริเวณรัศมีรอบสถานีรถไฟฟ้า BTS ท่ีเช่ือมต่อกับชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชน
สามารถเดินทางมาท่ีสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการสญัจรทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภยั และ
เตม็ใจท่ีจะลดการใช้รถยนต์สว่นตวั โดยหนัมาใช้ระบบขนสง่มวลชนในการสญัจรมากขึน้ ดงันัน้ใน
การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรมีการศกึษาเพิ่มเติมในเชิงเปรียบเทียบกบัชมุชนรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ี
มีชุมชน และบริบทของพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกันเพ่ือทราบถึงพฤติกรรม และปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ี
ครอบคลมุมากกวา่นี ้
 6.5.2 การศกึษาเพิ่มเติมในเชิงเปรียบเทียบกบัชมุชนรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน
ยา่นเดียวกนั มีลกัษณะของชมุชนท่ีคล้ายคลงึกนั เพ่ือความหลากหลายของข้อมลู และสามารถหา
ข้อสรุปในการวิจยัท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ด้วย 
 เน่ืองจากงานวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการสํารวจข้อมูลโดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถามเป็นหลกั 
อุปสรรคปัญหาท่ีเกิดในการวิจัยครัง้นีคื้อ ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายในของกลุ่มตวัอย่าง ได้
อย่างครบถ้วน เช่น อายุ เพศ รายได้ ของกลุ่มตวัอย่าง และการไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม
ตวัอย่างเท่าท่ีควร ทําให้กลุ่มตวัอย่างในการเก็บข้อมลูนัน้มีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งอาจทําให้ผลของ
การวิจยัท่ีได้นัน้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ 
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แนวคดิ Transit-Oriented Development (TOD) 

Transit-Oriented Development : การพฒันาพืน้ท่ีบริเวณรอบสถานีขนส่งซึง่มี

ขอบเขตของพืน้ท่ีเล็กและรูปแบบการพัฒนาท่ีมีจํานวนประชากรค่อนข้างหนาแน่น การใช้

ประโยชน์ท่ีดนิแบบผสมผสาน การเดนิในระยะทางสัน้ๆ และระบบทางเดนิท่ีมีคณุภาพ 

แนวความคิดการพัฒนาจุดเปล่ียนถ่ายการสญัจรนีเ้ป็นของ Peter Calthorpe 

สถาปนิกและนกัผงัเมืองชาวอเมริกนั ได้นําเสนอแนวคิด “The Next American Metropolis” ด้วย

แนวคิด “Transit Oriented Development” (TOD) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “Pedestrian Pockets”

เร่ิมต้นในปี ค.ศ.1993 โดยพยายามให้ความสําคญัของการเดินเท้าการใช้รถจกัรยาน และการใช้

ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลกัในการเดินทาง เป็นแนวทางของการพฒันาชมุชนเมืองท่ีสนบัสนนุ

การพฒันาพืน้ท่ีบริเวณจุดเปล่ียนถ่ายการสญัจรของระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีการใช้ประโยชน์

อย่างผสมผสาน และสามารถเช่ือมโยงส่วนต่างๆเข้าด้วยกนัโดยใช้การเดินเท้า แนวความคิดนีมี้

วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการรวบรวมการเดินทางภายในชมุชนเมืองจนถึงระดบัเมือง โดยทวั่ ไป TOD 

จะมีศนูย์การพฒันาอยูที่บริเวณสถานีระบบขนสง่มวลชน (Calthorpe,1993) แนวความคดินีส้ง่ผล

ท่ีสําคญัตอ่รูปทรงเมืองท่ีดี ได้แก่ ความหนาแน่น ประโยชน์ใช้สอยอยา่งผสมผสาน รวมไปถึงการมี

ขนาดของชุมชนเมืองท่ีเหมาะสม การมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านการสัญจรและการ

เช่ือมโยงของบริเวณตา่งๆ ในชมุชนเมือง 

Calthorpe กล่าวถึงคณุค่าของประเพณี (Traditional) ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั ความมี

ชีวิตชีวา ชุมชน สดัส่วนมนุษย์ เป็นสิ่งท่ีสําคญัทางวฒันธรรมของชุมชน แนวคิดนีไ้ด้นําเสนอคือ

การรักษาพืน้ท่ีโลง่วา่ง สนบัสนนุระบบคมนาคมขนสง่ท่ีสะดวก ลดการเดนิทางมีการพฒันาภายใน

เมืองท่ีสมัพนัธ์กบัการพฒันาพืน้ท่ีชนบท การสร้าง “Green Belt” เพ่ือกําหนดขอบเขตของเมืองท่ี

ชดัเจน และในแตล่ะหน่วยชมุชนควรจะมีขนาดเลก็ ซึง่สง่ผลกระทบให้น้อยท่ีสดุตอ่สภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาต6ิ0 คาลโทรลยงัเช่ือในลกัษณะชมุชนท่ีมีความหนาแน่นสงูการใช้พืน้ท่ีปะปนกนัอยา่ง

หลากหลายและปฎิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้บนพืน้ท่ีสาธารณะของชมุชน 
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นอกจากนี ้TOD เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการพฒันาบริเวณท่ีพกัอาศยัท่ีใกล้กับสถานี

ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ หรือบริเวณรอบๆ สถานีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ซึ่งภายใน

บริเวณอาจมีเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีแตกต่างกัน แนวความคิดนีพ้ยายามสนับสนุนให้ประชาชนได้

อาศยัอยู่ในบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสญัจร ซึ่งแนวทางพฒันาบริเวณนีจ้ะส่งผลกระทบโดยตรง 

ในการสญัจรในเขตชมุชนเมือง ผลท่ีตามมาก็คือ ประชาชน คนทํางาน จะใช้รถยนต์สว่นตวัลดลง 

เน่ืองจากการใช้ระบบขนสง่มวลชนมีความสะดวกสบายกว่า ดงันัน้การพฒันาตามแนวความคิดนี ้

จงึเป็นแนวความคดิท่ีสําคญัหลกัของเมืองประหยดัพลงังาน 

แนวคิด “Transit Oriented Development” (TOD) คือแนวคิดชมุชนกลุ่มย่อยๆท่ี

เช่ือมโยงกนัด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยท่ีชมุชนมีขนาดกระชบัภายในระยะการเดินเท้าท่ีสะดวก

รอบสถานีคมนาคมขนส่ง รวมถึงความสะดวกสบายด้วยการเดินเท้าท่ีหลากหลายทัง้จากระบบ

คมนาคมขนส่ง ระบบทางจักรยาน การเดินเท้า หรือรถยนต์ชุมชนจะมีความหนาแน่น 44.5 

ครอบครัวต่อแฮคต้าร์ (44.5 dwelling unitsper hectare) โดยท่ีมี “Neighborhood TOD” 

(ประชากร 3,000คน) และ “Urban TOD”(ประชากร 6,000คน) ระหว่าง “Urban TOD” นัน้จะ

เช่ือมกนัด้วย “Primary Transport Route”และแต่ละ “Urban TOD” ก็จะเช่ือมโยงกบั “Rural 

TOD” ด้วย “Secondary Transport Route”61 อีกทัง้ยงัมีการกลา่วถึงประเด็นสําคญัตามแนวคิด

นีคื้อ 

- “Relationship to Transit and Circulation” : พืน้ท่ีของเมืองจะต้องมีตําแหน่งท่ี

สัมพันธ์กับการเดินเท้าภายในเวลา 10 นาที ท่ีจะไปสู่จุดขึน้ลงระบบขนส่งการ

คมนาคมตา่งๆ                   

- “Mix of Uses” : ความหลากหลายของการใช้พืน้ท่ีในชุมชน รวมถึงความ

หลากหลายในด้านรูปแบบ ราคา และลกัษณะของอาคารท่ีพกัอาศยั ซึง่เช่ือมกบัพืน้ท่ี

สาธารณะขนาดใหญ่ และยงัมีความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีโดยรอบของหน่วยชมุชนอีกด้วย                  

- “Street and Circulation System” : ระบบของถนนหนทางควรมีระเบียบแบบแผนท่ี
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ชัดเจนจดจําได้ รวมถึงความสัมพันธ์กันภายในชุมชน จุดขึน้ลงระบบขนส่ง ย่าน

การค้า โรงเรียนและสวนสาธารณะถนนหนทางนัน้จะต้องมีชีวิตชีวา 

- “General Design Criteria” : องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมตา่งๆของอาคารใน

ชุมชน จะต้องสัมพันธ์กับถนนหนทางและทางเท้า ซึ่งรวมไปถึงการเช่ือมโยงทาง

กิจกรรมระหวา่งสิง่ก่อสร้างกบัถนนหนทาง และท่ีสําคญัจะต้องตอบรับกบัย่านการค้า 

ระบบขนสง่ พืน้ท่ีสาธารณะของชมุชน รวมถึงการให้ความสําคญักบัสดัสว่นมนษุย์ 

แนวคิด TOD ได้พฒันาจากในแถบอเมริกา ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ียงัมีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนใน

เร่ืองของความหนาแน่นประชากรน้อย ดงันัน้จึงมีความจําเป็นต้องการเพิ่มความหนาแน่นของ

ประชากรให้มากยิ่งขึน้ เพ่ือท่ีจะเพียงพอต่อการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ และสวนมากการ

พฒันาตามแนวความคดิของ TOD นัน้จะมุง่เน้นไปท่ีบริเวณชมุชนใหม่ๆ (Calthope, 1993) ซึง่สว่น

ใหญ่จะอยู่บริเวณภายนอกชุมชนเมืองท่ีไม่ใช่เขยศนูย์กลางเศรษฐกิจ ตวัอย่างของ TOD ท่ีดีจึง

เกิดขึน้ในประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นเมืองท่ีมีความหนาแน่นน้อยอย่าง อเมริกา และออสเตรเลีย นบั

ได้วา่เป็นแนวคดิรากฐานท่ีเป็นหลกัสําคญัของลทัธิชมุชนเมืองยคุใหมเ่ลยทีเดียว 

Pedestrian Pockets: เรียนรู้บทเรียนและแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา  
นับตัง้แต่ช่วงยุคหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาอเมริกา

เผชิญหน้ากบัความเปล่ียนแปลง อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลจากแนวความคิดในการออกแบบชมุชน
เมืองซึง่ทาให้เกิดเมืองชมุชนยอ่ยเลก็ๆ ในยา่นชานเมือง (Suburbs) การใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบแบง่
ย่าน และการเปล่ียนแปลงทางสงัคมซึง่มีผลตอ่ความต้องการท่ีอยู่อาศยั เน่ืองจากสงัคมอเมริกามี
ลกัษณะการเป็นครอบครัวเด่ียว ทาให้ความต้องการด้านท่ีอยู่อาศยัมีมาก ประกอบกบัราคาท่ีพกั
อาศยัในย่านใจกลางมีราคาแพง ทาให้คนนิยมออกมาอยู่ในย่านชานเมือง และเดินทางเข้าไปทา
งานโดยการใช้รถยนต์สว่นตวั ซึง่ทาให้เกิดปัญหาการจราจรและปัญหาทางด้านมลพิษเป็นอย่าง
มาก และทิง้ให้ยา่นพกัอาศยัเป็นพืน้ท่ีเงียบเหงาในช่วงกลางวนั  

สิ่งต่างๆเหล่านีท้าให้ Peter Calthorpe นําเสนอแนวความคิด ย่านถนนเดินเท้า 

(Pedestrian Pockets) โดยได้รับแรงบนัดาลใจจากการขยายตวัของกิจการและโรงงานเล็กๆ เข้า

ไปสูย่า่นชานเมืองท่ีมีราคาท่ีดินตา่ มีพืน้ท่ีจอดรถ และแรงงานท่ีมีราคาคา่จ้างตา่จากเหลา่แม่บ้าน 
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ซึง่โรงงานตา่งๆ อาศยัข้อได้เปรียบเหล่านี ้ และการพฒันาระบบการสื่อสารและคอมพิวเตอร์เพ่ือ

เช่ือมต่อกบัสานกังานใหญ่ซึ่งอาจตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมือง เข้ามาครอบครองพืน้ท่ีบางส่วนใน

ย่านชานเมือง และเม่ือรวมกบัห้างสรรพสินค้าของชมุชน โรงเรียนและย่านสาธารณปูโภคปการ

ของชุมชนเดิมทาให้เกิดเป็นย่านใจกลางเมืองเล็กๆกระจายตัวอยู่ในย่านชานเมืองต่างๆ 

ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นปัจจยัเสริมท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเกิดย่านถนนเดินเท้า

ในยา่นชานเมือง โดยมีหลกัการคร่าวๆ ดงันี ้

1) ระบบของย่านถนนเดินเท้าเป็นการลดความเป็นศูนย์กลางของเมือง โดยการ

เช่ือมตอ่ระหวา่งยา่นท่ีพกัอาศยัหนานแน่นสงู ด้วยพืน้ท่ีการค้า เพ่ือเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กบัเมือง 

2) ขนาดของย่านถนนเดินเท้า อยู่ในรัศมีการเดินเท้าในระยะเวลาประมาณ 5 นาที 

หรือประมาณ 400 เมตร โดยมีศนูย์กลางเป็นสถานีรถขนสง่มวลชน 

3) ย่านถนนเดินเท้าต้องมีความสมดลุระหว่างปริมาณงานของคนในชมุชน พืน้ท่ีพกั

อาศยั และสว่นบริการชมุชน และมีระบบขนสง่มวลชนท่ีมีคณุภาพและปลอดภยั 

4) ยา่นถนนเดนิเท้าต้องมีการใช้งานแบบผสมผสาน (Mixed-use) ซึง่ประกอบไปด้วย

ย่านท่ีพกัอาศยั ย่านทางาน ย่านร้านค้า สถานท่ีพกัผ่อน และสวนสาธารณะ โดยในย่านธุรกิจ

สง่เสริมให้การใช้งานอาคารในระดบัพืน้ดนิเป็นร้านค้า และด้านบนเป็นพืน้ท่ีสานกังาน 

5) คนในเมืองมีทางเลือกการเดินทาง เช่น สามารถเดินไปทางานหรือซือ้ของท่ีร้านค้า

ในรัศมีภายในหนงึช่วงสถานีของรถไฟฟ้า (หรือระบบขนสง่สาธารณะ) หรือสามารถใช้รถไฟฟ้าเพ่ือ

ไปทางานในสถานีอ่ืนๆ หรือใช้ระบบรถร่วมเส้นทาง (Car pool) หรือรถยนต์สว่นตวัก็ได้ 

6) ระบบรถขนสง่มวลชน และระบบรถร่วมเส้นทาง (Car pool) ควรมีความสมัพนัธ์

กบัระบบของระบบรถไฟฟ้า พร้อมทัง้มีพืน้ท่ีจอดรถยนต์ส่วนตวั (Park-and-ride) ตามจุดต่างๆ 

เพ่ืออานวยความสะดวกให้กบัคนทัว่ไปในการเดนิทาง และจงูใจให้ใช้รถยนต์สว่นตวัน้อยลง 
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7) เส้นทางเดินเท้าต้องมีการออกแบบอย่างเป็นระบบ และให้เหมาะสมกบัการใช้งาน

พืน้ท่ีในและรูปแบบ มีความปลอดภยัและสะดวกสบาย 

8) อาคารท่ีพกัอาศยัในย่านใจกลางเมือง หรืออพาร์ทเมนต์ไม่ควรสงูเกินส่ีชัน้เพ่ือให้

คนสามารถเดนิขึน้ได้ไมต้่องสร้างทางวนรถขึน้ไป 

ในเมืองหนึ่งๆ อาจจะประกอบไปด้วยย่านดงักล่าวได้หลายจุด บางเมืองอาจมีได้ถึง 

20 จดุ (อ้างอิงจาก The City Reader; 474) โดยย่านถนนเดินเท้าจดุตา่งๆจะเช่ือมตอ่กนัด้วย

ระบบขนส่งมวลชนแบบ Light Rail และเมืองท่ีมีการพฒันาและฟืน้ฟูตามลกัษณะดงักล่าว 

คาดการณ์วา่จะสามารถลดการใช้รถยนต์สว่นตวัในการเดนิทางได้กวา่คร่ึงหนึง่ 
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ความกว้างของทางเดนิเท้า 

Descriptives 

st4.1    

  

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max
Between- 

Component   Lower Bound Upper Bound 

1 42 2.48 .634 .098 2.28 2.67 1 3  
2 30 2.37 .850 .155 2.05 2.68 1 4  
3 6 1.67 .516 .211 1.12 2.21 1 2  
Total 78 2.37 .740 .084 2.20 2.54 1 4  
Model Fixed Effects   .719 .081 2.21 2.53    

Random Effects    .177 1.61 3.13   .055

 
 

ANOVA 

st4.1 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.442 2 1.721 3.328 .041 

Within Groups 38.776 75 .517   
Total 42.218 77    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:st4.1 

     

 

(I) st2.2 (J) st2.2 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1 2 .110 .172 .817 -.32 .54

3 .810* .314 .041 .03 1.59

2 1 -.110 .172 .817 -.54 .32

3 .700 .322 .101 -.10 1.50

3 1 -.810* .314 .041 -1.59 -.03

2 -.700 .322 .101 -1.50 .10

Tamhane 1 2 .110 .183 .911 -.34 .56

3 .810* .232 .028 .10 1.52

2 1 -.110 .183 .911 -.56 .34

3 .700 .262 .062 -.03 1.43

3 1 -.810* .232 .028 -1.52 -.10

2 -.700 .262 .062 -1.43 .03

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   

Test of Homogeneity of Variances 

st4.1    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.598 2 75 .209
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พืน้ผิวของทางเดนิเท้า 

Descriptives 

st4.2 

  

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max
Between- 

Component   Lower Bound Upper Bound 

1 42 2.71 .636 .098 2.52 2.91 1 4  
2 30 2.63 .809 .148 2.33 2.94 1 4  
3 6 1.83 .408 .167 1.40 2.26 1 2  
Total 78 2.62 .725 .082 2.45 2.78 1 4  
Model Fixed Effects   .696 .079 2.46 2.77    

Random Effects    .195 1.78 3.46   .072

 

Test of Homogeneity of Variances 

st4.2    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.260 2 75 .018

ANOVA  

st4.2 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.090 2 2.045 4.217 .018 

Within Groups 36.371 75 .485   
Total 40.462 77    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:st4.2      

 

(I) st2.2 (J) st2.2 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1 2 .081 .166 .889 -.33 .50

3 .881* .304 .019 .12 1.64

2 1 -.081 .166 .889 -.50 .33

3 .800* .311 .042 .02 1.58

3 1 -.881* .304 .019 -1.64 -.12

2 -.800* .311 .042 -1.58 -.02

Tamhane 1 2 .081 .177 .957 -.36 .52

3 .881* .193 .004 .31 1.45

2 1 -.081 .177 .957 -.52 .36

3 .800* .223 .008 .20 1.40

3 1 -.881* .193 .004 -1.45 -.31

2 -.800* .223 .008 -1.40 -.20

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
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ความต่อเน่ืองของทางเดนิเท้า สามารถเดนิเช่ือมต่อกับระบบการสัญจรชนิดอ่ืน ได้อย่างด ี
Descriptives 
 
st4.3 
  

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max
Between- 

Component   Lower Bound Upper Bound 

1 42 3.33 .612 .094 3.14 3.52 2 4  
2 30 3.47 .571 .104 3.25 3.68 2 4  
3 6 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3  
Total 78 3.36 .581 .066 3.23 3.49 2 4  
Model Fixed Effects   .575 .065 3.23 3.49    

Random Effects    .096 2.95 3.77   .011

 

Test of Homogeneity of Variances 

ANOVA  

st4.3 

   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

14.856 2 75 .000

st4.3 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.149 2 .574 1.737 .183 

Within Groups 24.800 75 .331   
Total 25.949 77    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:st4.3      

 

(I) st2.2 (J) st2.2 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1 2 -.133 .137 .627 -.48 .21

3 .333 .251 .418 -.29 .96

2 1 .133 .137 .627 -.21 .48

3 .467 .257 .200 -.18 1.11

3 1 -.333 .251 .418 -.96 .29

2 -.467 .257 .200 -1.11 .18

Tamhane 1 2 -.133 .141 .721 -.48 .21

3 .333* .094 .003 .10 .57

2 1 .133 .141 .721 -.21 .48

3 .467* .104 .000 .20 .73

3 1 -.333* .094 .003 -.57 -.10

2 -.467* .104 .000 -.73 -.20

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ร่มเงาของต้นไม้บนทางเดนิเท้า 

Descriptives 
 
st4.3 

  

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max

Between- 

Component   Lower Bound Upper Bound 

1 42 2.98 1.000 .154 2.66 3.29 1 5  

2 30 2.77 1.006 .184 2.39 3.14 1 5  

3 6 2.67 .516 .211 2.12 3.21 2 3  

Total 78 2.87 .972 .110 2.65 3.09 1 5  

Model Fixed Effects   .978 .111 2.65 3.09    

Random Effects    .111a 2.40a 3.35a   -.020

 

Test of Homogeneity of Variances 

st4.4    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.151 2 75 .124

ANOVA  

st4.4 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.042 2 .521 .545 .582 

Within Groups 71.676 75 .956   
Total 72.718 77    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:st4.4      

 

(I) st2.2 (J) st2.2 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1 2 .210 .234 .670 -.37 .79

3 .310 .427 .769 -.76 1.38

2 1 -.210 .234 .670 -.79 .37

3 .100 .437 .974 -.99 1.19

3 1 -.310 .427 .769 -1.38 .76

2 -.100 .437 .974 -1.19 .99

Tamhane 1 2 .210 .240 .768 -.38 .80

3 .310 .261 .595 -.42 1.04

2 1 -.210 .240 .768 -.80 .38

3 .100 .280 .979 -.66 .86

3 1 -.310 .261 .595 -1.04 .42

2 -.100 .280 .979 -.86 .66

*. The mean difference is significant at the 0.05 leve 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ภาพรวมของถนน สภาพแวดล้อมของทางเดนิเท้า 

Descriptives 

st4.5 

  

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max
Between- 

Component   Lower Bound Upper Bound 

1 42 2.95 .731 .113 2.72 3.18 2 4  
2 30 2.90 .885 .162 2.57 3.23 1 5  
3 6 2.50 .548 .224 1.93 3.07 2 3  
Total 78 2.90 .783 .089 2.72 3.07 1 5  
Model Fixed Effects   .784 .089 2.72 3.07    

Random Effects    .089a 2.52a 3.28a   -.004

 

Test of Homogeneity of Variances 

st4.5    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.623 2 75 .539

ANOVA  

st4.5 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.075 2 .537 .874 .421 

Within Groups 46.105 75 .615   
Total 47.179 77    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:st4.5      

 

(I) st2.2 (J) st2.2 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1 2 .052 .187 .962 -.42 .52

3 .452 .342 .422 -.40 1.31

2 1 -.052 .187 .962 -.52 .42

3 .400 .351 .525 -.48 1.28

3 1 -.452 .342 .422 -1.31 .40

2 -.400 .351 .525 -1.28 .48

Tamhane 1 2 .052 .197 .991 -.43 .54

3 .452 .250 .294 -.30 1.21

2 1 -.052 .197 .991 -.54 .43

3 .400 .276 .438 -.37 1.17

3 1 -.452 .250 .294 -1.21 .30

2 -.400 .276 .438 -1.17 .37

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ความปลอดภัยจากการสัญจรชนิดอ่ืนๆ 
Descriptives 
 
st4.6 
  

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max
Between- 

Component   Lower Bound Upper Bound 

1 42 3.07 .745 .115 2.84 3.30 2 5  
2 30 3.00 .743 .136 2.72 3.28 2 5  
3 6 2.83 .408 .167 2.40 3.26 2 3  
Total 78 3.03 .720 .082 2.86 3.19 2 5  
Model Fixed Effects   .727 .082 2.86 3.19    

Random Effects    .082a 2.67a 3.38a   -.017

 

Test of Homogeneity of Variances 

st4.6    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.408 2 75 .667
 

  

ANOVA  

st4.6 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .330 2 .165 .312 .733 

Within Groups 39.619 75 .528   
Total 39.949 77    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:st4.6      

 

(I) st2.2 (J) st2.2 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1 2 .071 .174 .919 -.36 .51

3 .238 .317 .755 -.55 1.03

2 1 -.071 .174 .919 -.51 .36

3 .167 .325 .877 -.65 .98

3 1 -.238 .317 .755 -1.03 .55

2 -.167 .325 .877 -.98 .65

Tamhane 1 2 .071 .178 .970 -.36 .51

3 .238 .203 .604 -.33 .81

2 1 -.071 .178 .970 -.51 .36

3 .167 .215 .835 -.42 .76

3 1 -.238 .203 .604 -.81 .33

2 -.167 .215 .835 -.76 .42

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

แสงไฟส่องสว่างบนทางเดนิเท้าในเวลากลางคืน 

Descriptives 

st4.7 

  

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max
Between- 

Component   Lower Bound Upper Bound 

1 42 2.98 .680 .105 2.76 3.19 2 4  
2 30 3.00 .643 .117 2.76 3.24 2 5  
3 6 2.83 .408 .167 2.40 3.26 2 3  
Total 78 2.97 .644 .073 2.83 3.12 2 5  
Model Fixed Effects   .651 .074 2.83 3.12    

Random Effects    .074a 2.66a 3.29a   -.016

 

Test of Homogeneity of Variances 

st4.7    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.791 2 75 .457

ANOVA  

st4.7 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .139 2 .070 .164 .849 

Within Groups 31.810 75 .424   
Total 31.949 77    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:st4.7      

 

(I) st2.2 (J) st2.2 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1 2 -.024 .156 .988 -.41 .36

3 .143 .284 .882 -.57 .85

2 1 .024 .156 .988 -.36 .41

3 .167 .291 .849 -.56 .89

3 1 -.143 .284 .882 -.85 .57

2 -.167 .291 .849 -.89 .56

Tamhane 1 2 -.024 .158 .998 -.41 .36

3 .143 .197 .864 -.43 .71

2 1 .024 .158 .998 -.36 .41

3 .167 .204 .816 -.41 .74

3 1 -.143 .197 .864 -.71 .43

2 -.167 .204 .816 -.74 .41

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ความสะอาด และการบาํรุงรักษาทางเท้า 

Descriptives 

st4.8 

  

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max
Between- 

Component   Lower Bound Upper Bound 

1 42 2.62 .539 .083 2.45 2.79 2 4  
2 30 2.53 .776 .142 2.24 2.82 1 5  
3 6 2.50 .837 .342 1.62 3.38 2 4  
Total 78 2.58 .655 .074 2.43 2.72 1 5  
Model Fixed Effects   .662 .075 2.43 2.73    

Random Effects    .075a 2.25a 2.90a   -.016

 

Test of Homogeneity of Variances 

st4.8    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.903 2 75 .156

ANOVA  

st4.8 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .167 2 .084 .191 .827 

Within Groups 32.871 75 .438   
Total 33.038 77    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:st4.8      

 

(I) st2.2 (J) st2.2 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1 2 .086 .158 .864 -.31 .48

3 .119 .289 .919 -.60 .84

2 1 -.086 .158 .864 -.48 .31

3 .033 .296 .994 -.71 .77

3 1 -.119 .289 .919 -.84 .60

2 -.033 .296 .994 -.77 .71

Tamhane 1 2 .086 .164 .938 -.32 .49

3 .119 .352 .984 -1.06 1.30

2 1 -.086 .164 .938 -.49 .32

3 .033 .370 1.000 -1.13 1.19

3 1 -.119 .352 .984 -1.30 1.06

2 -.033 .370 1.000 -1.19 1.13

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความพงึพอใจในการเดนิเท้าเพื่อไปใช้งานรถไฟฟ้า BTS 
เดอืน.................................พ.ศ.2555 
ถนน................................................ 

 
ข้อชีแ้จง   กรุณาทําเคร่ืองหมายในข้อท่ีตรงกบัความเป็นจริงและในช่องท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของทา่นมากท่ีสดุ 
 
 
 

1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 
 

2.  อายุ      1)  ต่ํากวา่ 20 ปี   2)  21 - 40 ปี              3)  41 – 60 ปี        4)  60 ปีขึน้ไป 
 

3.  การศกึษา     1)  ต่ํากวา่ปริญญาตรี    2)  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า      3)  สงูกวา่ปริญญาตรี 
 

4.  อาชีพ    1)  พนกังานบริษัท    2)  ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ        3)  ชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทนายความฯลฯ  

     4)  ธุรกิจสว่นตวั    5)  นกัศกึษา              6)  อ่ืนๆ .............................................. 
 
5.  รายได้/เดือน 

     1)  ต่ํากวา่ 10,000 บาท      2)  10,000 – 30,000 บาท     3)  30,000 – 50,000 บาท 

     4)  50,000- 80,000 บาท     5)  มากกวา่ 80,000  บาท 

 
 
 

        
1) ทา่นใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางหรือไม ่  

   1)  ใช้เป็นประจํา       2)  ใช้ 1-2 วนัตอ่สปัดาห์      3)  ใช้เป็นบางครัง้   4)  ไมใ่ช้เลย  
2) ทา่นจะใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้าหรือไม ่( ถ้าตอบวา่ ใช้  ข้ามไปทําในสว่นท่ี 3 ) 

   1)  ใช้เป็นประจํา       2)  ใช้เป็นบางครัง้       3)  ไมใ่ช้เลย  
3) เพราะเหตใุดทา่นจงึไมใ่ช้วิธีเดินเท้าไปท่ีสถานีรถไฟฟ้า 

   1)  รู้สกึไมป่ลอดภยั        2)  ไมพ่อใจสภาพของทางเท้า      3)  อากาศร้อนไมเ่หมาะกบัการเดิน 

   4)  ระยะทางไกลเกินไป       5)  มีวิธีอ่ืนท่ีสะดวกกวา่      6)  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................  
4) ทา่นเดินทางไปยงัสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีใด 

   1)  รถจกัรยาน        2)  รถจกัรยานยนต์รับจ้าง           3)  รถยนต์สว่นตวั        

   4)  อ่ืนๆ (โปรดระบ ุ)...................................................... 
 
 

 
 

  สว่นที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

  สว่นที่ 2  พฤตกิรรมการใชร้ถไฟฟ้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
กรุณาทําเคร่ืองหมายในช่องส่ีเหล่ียม  1 – ไมเ่ลย ,   2 – น้อย ,   3 – ปานกลาง ,   4 – มาก ,   5 – มากท่ีสดุ 

 
       1 2 3 4 5 

1) ทา่นใช้ทางเท้าเพ่ือการสญัจรบ้างหรือไม ่        
2) ทา่นมีโอกาสได้ใช้อปุกรณ์อํานวยความสะดวกบนทางเท้า   

เช่น ม้านัง่ ถงัขยะ ตู้กดเงิน ตู้โทรศพัท์ มากน้อยเพียงใด       
3) ทา่นมีโอกาสได้ใช้บริการร้านค้าแผงลอยริมทางเท้า รถเข็น 

ขายนํา้มากน้อยเพียงใด          
4) ระยะทางท่ีเหมาะสม ท่ีทา่นสามารถเดินได้คือระยะทางเทา่ใด    

   1)  ไมเ่กิน 200 เมตร     2)  200 – 300 เมตร      3)  300 – 400 เมตร 

   4)  400 – 500 เมตร     5)  มากกวา่ 500 เมตร 
 

    
 
กรุณาทําเคร่ืองหมายในช่องส่ีเหล่ียม  1 – ไมเ่ลย ,   2 – น้อย ,   3 – ปานกลาง ,   4 – มาก ,   5 – มากท่ีสดุ 

 
       1 2 3 4 5 

1) ความกว้างของทางเดินเท้า          

2) พืน้ผิวของทางเดินเท้า          
3) ความตอ่เน่ืองของทางเดินเท้า สามารถเดินเช่ือมตอ่กบั   

ระบบการสญัจรชนิดอ่ืน ได้อยา่งดี         

4) ร่มเงาของต้นไม้บนทางเดินเท้า         

5) ภาพรวมของถนน สภาพแวดล้อมของทางเดินเท้า        

6) ความปลอดภยัจากการสญัจรชนิดอ่ืนๆ        

7) แสงไฟสอ่งสวา่งบนทางเดินเท้าในเวลากลางคืน        

8) ความสะอาด และการบํารุงรักษาทางเท้า        
 
 
 
กรุณาทําเคร่ืองหมายในช่องส่ีเหล่ียม  1 – ไมเ่ลย ,   2 – น้อย ,   3 – ปานกลาง ,   4 – มาก ,   5 – มากท่ีสดุ 
 

1  2 3 4 5 

1) ทา่นใช้ทางเท้าได้อยา่งสะดวกเพียงใด         

2) ทา่นรู้สกึปลอดภยัเพียงใดในการใช้ทางเท้า        

  สว่นที่ 4  ความพงึพอใจ ต่อลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของทางเทา้ 

  สว่นที่ 5   ทศันคตทิี่มีต่อทางเดินเทา้ 

  สว่นที่ 3  พฤตกิรรมการใชท้างเดินเทา้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



             
       1 2 3 4 5 

3) ทา่นคิดวา่ทางเดินเท้าท่ีมีอยูเ่หมาะสมเพียงใดตอ่การใช้งาน      
4) ทา่นคิดวา่ทางเดินเท้าท่ีมีอยูมี่ความมีชีวิตชีวา ช่วยสง่เสริม 

การเดินเท้ามากน้อยเพียงใด          
 
 
 
กรุณาทําเคร่ืองหมายในช่องส่ีเหล่ียม  1 – ไมเ่ลย ,   2 – น้อย ,   3 – ปานกลาง ,   4 – มาก ,   5 – มากท่ีสดุ 
 
        1 2 3 4 5 

1) ปัญหาสิง่กีดขวางบนทางเดินเท้า         

2) ปัญหาทางเดินเท้าแคบเกินไป         

3) ปัญหาพืน้ผิวทางไมเ่รียบ หรือเป็นหลมุเป็นบอ่        

4) ปัญหาการขาดความร่มร่ืนของต้นไม้ริมทางเท้า        
5) ปัญหาด้านภาพรวมของถนน ขาดบรรยากาศในการ 

ดงึดดูให้คนอยากเดินเท้า          

6) ขาดความมีชีวิตชีวา เช่น ร้านค้าริมทาง รถเข็นขายนํา้       
7) ความไมเ่ป็นระเบียบของสิง่ประกอบบนทางเท้า เช่น 

เสาไฟฟ้า ตู้โทรศพัท์ ป้ายตา่งๆ          
8) ขาดอปุกรณ์อํานวยความสะดวก เช่น ถงัขยะ ม้านัง่ 

ท่ีพกัคอยรถประจําทาง           
9) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

  สว่นที่ 6   ปญัหาและอปุสรรคในการใชท้างเดินเทา้

  สว่นที่ 7   ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช่ือ-สกลุ  นางสาวศนัสนีย์  แสงศลิา 
ท่ีอยู ่  12/2 ม.6 ต.หลกัชยั อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 
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พ.ศ.2550 สํา เ ร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  จาก
มหาวิทยาลยัราชมงคล ธญับรีุ 

พ.ศ.2553 ศกึษาต่อในหลกัสตูร ภมูิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต 
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