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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะผลการศึกษาในการปรับปรุงแผนพัฒนาของ
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ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานในพื้นที่, ควรระบุจุด
พิกัดในการพัฒนาโครงการต่างๆอย่างชัดเจนและควรปรับปรุง/พัฒนาเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 
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The main objective of this study is to help improve the development plan for the 
commercial area by Hatyai to promote the physical environment in the foot to be more complete. 
The scope of the study covers physical and environmental problems of the pedestrian ways faced 
by users in comparison with the development plan for Kim Yong Santisuk Community. The study 
methods are both qualitative and quantitative in nature, using a computer with internet connection 
for literature reviews, Microsoft Excel program for data analysis, and recording equipment such as 
official maps, cameras and so on for site investigation. 

The study concluded with findings that while there are three issues of the problems 
which are not beyond expectations: namely, accidents on the sidewalks, lacking of crosswalks and 
traffic lights, and needs for public open spaces; the other two issues surprisingly emerged: hiding 
spaces/ dark corners susceptible to committing crimes, and lacking of sheltering/covering spaces 
to protect sun and rain. Additional findings include lacking signage for pedestrians and scarce 
parking spaces for drivers. 

Finally, the recommendations for those responsible for the development plan for the 
commercial area in Hatyai Municipality consist of taking into account public participation of the 
citizens, visitors, related agencies from public and private sectors, and other stakeholders in order 
to obtain facts and needs of the real users; clearly defining spots of each development proposal; 
as well as upgrading public relation methods/techniques. 
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บทท่ี 1  

บทน า 
 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเมืองหลายรูปแบบที่สามารถท าให้เมืองมีศักยภาพที่ดีข้ึน ซึ่งการ
เดินเท้า เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเมืองด้านกายภาพ ด้านสุขภาพและการกระจาย
รายได้เป็นอย่างดี พื้นที่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาให้น่าเดินยิ่งข้ึน 
เช่น พื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข, พื้นที่ตลาดศรีตรัง, พื้นที่ตลาดกรีนเวย์ เป็นต้น เนื่องด้วยพื้นที่ชุมชน
กิมหยงสันติสุข ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น ผู้ศึกษาจึงเลือกพื้นที่ชุมชน   
กิมหยงสันติสุข เป็นพื้นที่กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเดินเท้าในเมือง 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   

เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่ส าคัญของ
ภาคใต้ ซึ่งอยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย ท าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
โดยรอบพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น  ตลาดสันติสุข , 
ตลาดพลาซ่า, ห้างสรรพสินค้า รวมถึงโรงแรมและร้านอาหารต่างๆ พื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุขจึงมี
ความหลากหลายและคึกคัก แต่ทว่าเส้นทางเดินเท้ารองรับการสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ โดยรอบยังไม่
อ านวยในเรื่องของความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับการเดินเท้า จึงท าการศึกษาเพื่อ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงโดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งประกาศใช้ 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และ
ประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อเสนอแนะผลการศึกษาในการปรับปรุงแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่
ให้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการเดินเท้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 

1.3 ค าถามของการศึกษา  

1.3.1 แผนพัฒนาพื้นที่ชุมชนกมิหยงสันติสุขของเทศบาลนครหาดใหญ ่มีข้อบกพร่องที่
ควรได้รับการปรบัปรุงอย่างไรบ้าง 

 
 



 2 
 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา 

   1.4.1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทางเดินเท้าในพื้นที่ชุมชนกิมหยง
สันติสุข ตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้ใช้งาน  

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา  

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.5.1.1 เน้นปัญหาการใช้ทางเดินเท้าด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้งานจริง 
1.5.1.2 พิจารณาเปรียบเทียบกับนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

พื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข  
1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  

 พื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในรัศมีการเดินเท้า 
400 เมตร จากจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 218,008 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาชุมชนกิมหยงสันติสุข 
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1.6 ขั้นตอนในการศึกษา  

1.6.1 การก าหนดปัญหา  
 1.6.1.1 ก าหนดหัวข้อวิจัยจากความสนใจของผู้ศึกษา 

1.6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
  1.6.2.1 ศึกษาข้อมูลของพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพในปัจจุบันและทบทวน

หลักเกณฑ์/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเดินเท้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้    
1) แนวความคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการเดินเท้าในเมือง 
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเดินเท้า 
3) เกณฑ์การยกระดับทางเท้าเพื่อสร้างความคึกคักมีชีวิตชีวาในเมือง 
4) นโยบายและแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาพื้นที่ศึกษา 
1.6.3 การด าเนินการเก็บข้อมูล 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในปัจจุบันและศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งาน
เส้นทางเดินเท้าในพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุขของนักท่องเที่ยว, พ่อค้าแม่ค้า, นักเรียน/นักศึกษา,
ประชาชนทั่วไป, ผู้ใช้งานประจ าและสังเกตการณ์ด้วยตนเอง  โดยใช้เครื่องมือดังนี้  

 1.6.3.1 แบบสอบถาม ในการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้ใช้งานทางเดินเท้า 

 1.6.3.2 การสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก 
 1.6.3.3 การสังเกตการณ์ภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลพื้นที่โดยการบันทึกภาพและ

จดบันทึก 
1.6.4 การวิเคราะห ์

 1.6.4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดระบบเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและ
พฤติกรรมการใช้งานของนักท่องเที่ยว, พ่อค้าแม่ค้า, นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดย
วิธีการค านวณแบบสอบถามด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ด้วยตนเอง ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนพัฒนา
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

1.6.5 การสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
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1.7 ข้อจ ากัดของการศึกษา  

1.7.1 เป็นงานศึกษาส่วนบุคคลที่มงีบประมาณและบุคลากรสนับสนุนทีจ่ ากัด 
1.7.2 มีระยะเวลาด าเนินงานไม่ถงึ 1 ปี เพื่อใหจ้บการศึกษาตามหลกัสูตร 
1.7.3 เป็นงานศึกษาที่ไม่ได้เน้นด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ 

 

1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงานในเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถน าไปพัฒนาทางเดินเท้าในพื้นที่ชุมชน     

กิมหยงสันติสุข เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้งานและเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้การเดินเท้ามากขึ้น 

ซึ่งจะส่งผลในการกระจายรายได้และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข

ให้ดีย่ิงข้ึน 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษา 

   

ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเดินเท้า ได้ท าการศึกษาข้อมูลและรายละเอียด
จากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ความหมายของการเดิน 

การเดิน หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างอิสระโดยไม่ถูก
รบกวน ไม่ถูกบังคับและไม่ต้องหลบหลีกให้วุ่นวาย โดยการก าหนดระดับที่มนุษย์ยอมรับได้กับ
สิ่งรบกวนที่พบเจอระหว่างทางเดินและในขณะเดียวกันก็กว้างพอที่จะให้หลบหลีกไปมาได้          
(ญาณ เกห์ล, 2556) 

2.2 ความเป็นมาของการเดินเท้า 

การเดินเท้า เป็นที่แพร่หลายในยุโรปเมื่อ ปี ค.ศ. 1940 โดยนักปกครองเมืองและนักผัง
เมืองต่างต้องการพัฒนาใจกลางเมืองให้สามารถติดต่อสื่อสารคมนาคมได้ง่ายข้ึน มีความหลากหลาย
มากขึ้น โดยเริ่มจากการตัดถนนและรื้อถอนบ้านเรือนเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางคมนาคมและที่อยู่อาศัย
ส่งผลให้เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองถูกท าลาย ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างอิสระบน
ท้องถนน ซึ่งต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1950 เริ่มมีแนวความคิดเรื่องการจ ากัดการเข้าถึงของรถยนต์ ใน
พื้นที่ใจกลางเมืองประวัติศาสตร์เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของเมือง  หลังจากนั้นแนวความคิดนี้ได้
แพร่หลายมากข้ึน จนมีการผลักดันให้กลายเป็นนโยบาย ในปี ค.ศ. 1975 เกือบทุกเมือง โดยมี
นโยบายห้ามรถเข้าพื้นที่บางส่วนที่เป็นย่านประวัติศาสตร์และย่านการค้า เนื่องจากมีจ านวนรถยนต์
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ผู้คนในเมืองเริ่มกระจายตัวออกไปอาศัยอยู่ในย่านชนบท 
เพราะความหนาแน่นน้อยและราคาที่ดินถูกกว่าพื้นที่ในเมือง แนวความคิด Traffic free zone ท าให้
ใจกลางเมืองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นักวิชาการผู้ให้การสนับสนุนด้านการผังเมือง ได้แก่ Lewis 
Mumford, Bernard Rudofsky, Jane Jacobs และ William H. Whyte รวมถึงสถาปนิก Victor 
Gruen เป็นต้น ตัวอย่างเมืองอื่นๆในสหรัฐอเมริกาที่ด าเนินรอยตาม ในช่วงกลางของยุค 1960 ซึ่ง
ออกนโยบายห้ามไม่ให้รถยนต์เข้าถึงบริเวณใจกลางเมือง ได้แก่ เมือง Kalamazoo/มลรัฐ Michigan 
ท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเดินเท้า ซึ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพของคนในพื้นที่ 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับผู้คน เกิดปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมที่ดีต่อกัน ท าให้นโยบายการ
วางแผนพัฒนาเมืองในสมัยต่อมาให้ความส าคัญกับการเดินเท้ามากข้ึน (วรันธร จารุพุทธิกร, 2557) 
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2.3 ประโยชน์ของเมืองแห่งการเดิน 

เมืองแห่งการเดิน  เป็นเมืองที่ประชาชนมีโอกาสในการเดินเป็นกิจวัตร ส่งเสริมเศรษฐกจิ
และสุขภาพ Jeff Speck (จากหนังสือ Walkable City)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของการเดินเท้า 3 ประการ ดังนี้ 

2.3.1 ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ความต้องการที่อยู่อาศัยใกล้ที่ท างาน ใกล้สถานที่บันเทิง 
ใกล้ตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณศูนย์พาณิชยกรรม 

2.3.2 ประโยชน์ด้านสุขภาพ ท าให้ช่วยลดภาวะโรคอ้วน ช่วยลดมลพิษและอุบัติเหตุ 
2.3.3 ประโยชน์ด้านสภาวะแวดล้อม เป็นเมืองที่ประหยัดการใช้พลังงาน เป็นเมืองที่ช่วย

ลดภาวะโลกร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ (ฐาปนา บุณยประวิตร, 2557) 
 

2.4 องค์ประกอบในการเดนิเท้า 

2.4.1 ทางเดินเท้าในย่านการค้าและย่านธุรกิจ ต้องมีความกว้างอย่างน้อยที่สุด 3.00 
เมตร ส่วนในบริเวณอื่นๆอาจมีความกว้าง 2.00 เมตร ในกรณีที่เป็นย่านการค้าส าคัญ มีปริมาณคน
จ านวนมาก จ าเป็นต้องใช้ขนาดทางเท้าที่กว้างข้ึน แต่ไม่มากกว่า 5.00 เมตร และในกรณีที่พื้นที่แคบ
ก็อาจลดความกว้างลงได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (กรมทางหลวง, 2539) 

2.4.2 ทางเดินเท้าควรมีความสมบูรณ์ต่อเนื่องและสามารถท าให้คนเดินไปยังจุดหมาย
ต่างๆได้ มีพื้นผิวที่เรียบ เดินไดส้ะดวกและปลอดภัย 

2.4.3 ทางเดินเท้าควรมีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด และสนับสนุนการเดิน
ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ม้านั่ง, ร้านค้า เป็นต้น โดยค านึงถึงการใช้งานที่สะดวกและการ
ออกแบบที่สวยงาม 

2.4.4 ทางเดินเท้าควรมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอาชญากรรม เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร, สัญญาณไฟคนเดิน, ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น 

2.4.5 ระยะทางในการเดินเท้า  Dine (1998 อ้างถึงใน ศันสนีย์ แสงศิลา , 2555) ได้

ท าการศึกษาระยะทางเฉลี่ยในการเดินเท้า ของผู้สัญจรทางเท้าในประเทศสหรัฐอเมริกา จากกิจกรรม

การเดินเท้าประเภทต่างๆ เช่น เดินจากพื้นที่จอดรถไปยังระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น พบว่าผู้สัญจร

ทางเท้าร้อยละ 50 สามารถเดินเท้าได้ระยะทางเฉลี่ยประมาณ 220 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร ที่เสนอแนะว่ารัศมีการบริการ

โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะประมาณ 500 เมตร เป็นระยะที่คนสามารถเดินได้ 
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2.5 การออกแบบเพ่ือการเดินเท้า 

2.5.1 หลักการในการออกแบบทางเดินเท้าซึง่จัดท าโดยกรมการขนสง่แห่งเมือง 
Portland, มลรัฐ Oregon (1998 อ้างถึงใน กฤดแก้ว ชิโนรักษ์, 2557) มีดังนี ้     

2.5.1.1 ความปลอดภัย เป็นสิ่งแรกที่ควรค านึงถึงในการออกแบบทางเดินเท้า เพื่อ
ลดความเสี่ยงปัจจัยภายนอก  

2.5.1.2 ควรมีการเข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้พิการ 
2.5.1.3 โครงข่ายทางเดินเท้า สามารถเช่ือมต่อไปยังสถานที่ต่างๆที่ผู้ใช้งาน

สามารถเดินถึง เช่น เดินจากสถานที่สาธารณะไปยังโรงเรียนหรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการเดินให้มากขึ้น 

2.5.1.4 ควรง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นทางเท้าหรือทางข้าม ควรถูกออกแบบ
ให้ช่วยลดเวลาในการเดินทาง  

2.5.1.5 สภาพแวดล้อมของทางเท้า ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น แสงสว่าง, 
งานศิลปะ, ต้นไม้ และพื้นผิวที่แสดงออกถึงความเป็นสถานที่นั้นๆ ท าให้น่าเดินมากขึ้น  

2.5.1.6 ควรใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์และช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่างๆทาง
เศรษฐกิจ เช่น การรับประทานอาหาร , การโฆษณา แต่ต้องไม่บดบังการเข้าถึงและไม่บดบัง
สภาพแวดล้อมทางสายตา 

 

2.6 แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินเท้า 

2.6.1 แนวความคิดเมืองแห่งการเดิน 
Jeff Speck (จากหนังสือ Walkable City) ให้นิยามในการเดินเท้าที่น่าสนใจซึ่ง

ประกอบไปด้วย 4 เงื่อนไข ได้แก่ มีประโยชน์, ปลอดภัย, สะดวกสบาย และน่าสนใจ ซึ่งโครงสร้าง
ของเมืองและความหลากหลายของตึกรามบ้านช่องรวมถึงพื้นที่เปิดต่างๆ ก็เป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือน 

2.6.1.1 ข้ันตอนในการสร้างเมืองแห่งการเดิน มี 4 ข้ันตอนดังนี้ 
1) เมืองควรสร้างเหตุแห่งการเดิน การสร้างพื้นที่ให้เกิดการผสมผสาน

การใช้ประโยชน์ในย่านที่อยู่อาศัย, ที่ท างาน, ร้านค้าปลีก และอื่นๆ 
2) สร้างทางเดินที่ปลอดภัย โดยขนาดของแปลงที่ดินไม่ใหญ่จนเกินไป 
3) สร้างทางเดินให้มีความสะดวกสบาย โดยมีการปรับปรุงสภาพทาง

กายภาพของทางเดินด้วยต้นไม้, สวนหย่อม และดูแลสภาพหน้าร้านให้มีความสะอาดเรียบร้อย 
4) สร้างทางเดินให้มีความเป็นเอกลักษณ์ (ฐาปนา บุณยประวิตร, 2557) 
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2.6.1.2 แนวทางที่กระตุ้นให้เมืองเป็นเมืองแห่งการเดิน มี 10 ข้ันตอน คือ 
1) ลดการใช้รถยนต์ หันมาใช้การเดินเท้าและใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
2) ใช้ที่ดินแบบผสมผสาน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงต้องมีการใช้งานที่

หลากหลายและสามารถเดินไปยังย่านชุมชนได้ เช่น Downtown ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่
อยู่อาศัยปะปนกับย่านการค้าซึ่งการเดินเท้าจะท าให้เศรษฐกิจในย่านเฟื่องฟูข้ึน 

3) เมืองที่มีที่จอดรถไม่เพียงพอท าให้พื้นที่ประวัติศาสตร์ถูกปรับเปลี่ยน 
เพื่อสร้างเป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงโดยการสร้างที่จอดรถรวมภายในอาคาร 

4) ระบบการขนส่งที่ดีต้องเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมความสามารถในการ
เดินเท้า โดยเน้นพัฒนาเส้นทางเดินรถซึ่งรองรับการเดินทางไปยังสถานที่ท างาน  

5) ถนนที่ปลอดภัยช่วยป้องกันคนเดินเท้า การปรับถนนให้กว้างขึ้นหรือให้
เป็นการเดินรถแบบทางเดียวช่วยกระตุ้นให้เกิดอันตรายจากอัตราความเร็วที่สูงข้ึน ดังนั้นจึงควรใช้
ถนนแคบๆและปรับปรุงเป็นถนนสองทาง 

6) ใช้จักรยานช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง โดยสร้างเส้นทางจักรยาน
ที่ชัดเจนในการปั่นและใช้งานร่วมกันบนถนนได้ 

7) ออกแบบทางเดินเท้าให้เหมาะกับสภาพอากาศและให้ความรู้สึกสบาย
ในการเดิน 

8) ปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนให้น้อยลง 
และเกิดประโยชน์แก่สาธารณะมากข้ึน เช่น ช่วยระบายความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ, ช่วยลดมลพิษให้
น้อยลง เป็นต้น 

9) สร้างความเป็นมิตรและเพลิดเพลิน อาคารโดยรอบและคนเดินเท้าต้อง
รู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบาย ทฤษฎีที่น่าสนใจของ Steve Mouzon เรื่อง Walk Appeal  กล่าวว่า
สิ่งที่เกิดข้ึนระหว่างทางท าให้ผูค้นสามารถเดินทางได้ไกลข้ึน เช่น มีร้านค้าและธุรกิจต่างๆตามทางเดิน  

10) เลือกเส้นทางไปยังเป้าหมาย  โดยให้ความส าคัญกับการมุ่งไปที่  
Downtown ก่อนและเช่ือมต่อไปยังทางเดินสั้นๆ ที่ เป็นโครงข่ายทางเดินเท้าในย่านใจกลางเมือง         

(อมุาภรณ์ บพุไชย, 2561) 
2.6.2 แนวความคิด Walkability  

แนวความคิดที่เกี่ยวกับระยะการเดินเท้าที่สะดวกด้วยระยะห่างจากจุดหนึ่งไปยัง

เป้าหมายภายใน 10 นาที จะสัมพันธ์กับโครงข่ายการเช่ือมโยงกับพื้นที่ต่างๆของเมือง เช่น พื้นที่

สาธารณะ ซึ่งจะท าให้เกิดความมีชีวิตชีวาของทางเท้า (สิงหนาท แสงสีหนาท, 2545) 

 

http://switchboard.nrdc.org/blogs/kbenfield/what_trees_mean_to_communities.html
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ภาพที่ 2 แสดงแนวคิด Walkability 

ที่มา : Michael Leccese and Kathleen, 2000 (อ้างถึงใน สิงหนาท แสงสีหนาท, 2545) 

 
 

2.7 แนวความคิดและปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกับพฤติกรรมการเดินเท้า 

2.7.1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการเดินเท้า 
 นอกจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเท้า ได้แก่ ความปลอดภัย ความสวยงาม 

ความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน และความกลมกลืนไปกับบริบทโดยรอบแล้วยังต้องค านึงถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินเท้า ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 

2.7.1.1 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เส้นทางเดินเท้าที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
การค้าขายจะช่วยดึงดูดให้ผู้คนนิยมเดินเท้ามากข้ึน ควรออกแบบให้ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว เช่น มี
พื้นที่กว้างพอที่จะรองรับคนเดินเท้าจ านวนมาก สามารถจับจ่ายซื้อของได้สะดวกโดยไม่ขัดขวางการ
สัญจรของผู้อื่นและมีร่มเงาบังแดด, กันฝน เป็นต้น 

2.7.1.2 ปัจจัยทางด้านสังคม เส้นทางเดินเท้าที่ตอบสนองกิจกรรมทางสังคมทั้ง
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เช่น การพบปะพูดคุยและกิจกรรมตามโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานฉลอง
ตามประเพณี ความเช่ือ และศาสนาของคนในพื้นที่จะกลายเป็นเวทีส าหรับการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมเมืองเป็นอย่างดี  

2.7.1.3 ปัจจัยทางด้านกายภาพ  
1) สภาพภูมิประเทศ ส่งผลต่อรูปแบบทางเดินเท้าโดยตรง เช่น พื้นที่ที่มี

ความลาดชันสูง จ าเป็นต้องท าข้ันบันไดหรือทางลาดเพื่อการเปลี่ยนระดับที่สะดวกสบายและปลอดภัย  
 2) สภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ใช้งานทางเดินเท้า 

เช่น พื้นที่ที่มีแดดจัดหรือฝนตกชุกเป็นประจ า ควรออกแบบทางเดินเท้าให้มีหลังคาปกคลุม  



 10 
 

 
 

3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งผลต่อลักษณะของทางเดินเท้าที่แตกต่างกัน 
เช่น ย่านพาณิชยกรรมต้องการทางเท้าที่กว้างขวางและง่ายต่อการบ ารุงรักษา ย่านที่พักอาศัยต้องการ
ทางเท้าที่สงบและปลอดภัย เป็นต้น 

4) ลักษณะของอาคาร ส่งผลต่อการสร้างความจดจ าและการส่งเสริมให้
เกิดเอกลักษณ์ของพื้นที่ 

5) ลักษณะการสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่ ส่งผลต่อความเช่ือมโยงของ
ทางเดินเท้าและยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป (วรันธร จารุพุทธิกร, 2557) 

2.7.2 เกณฑ์ 8 ข้อในการยกระดับทางเดินเท้า 
 เกณฑ์ที่ช่วยพัฒนาทางเดินเท้าให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานและใช้งานได้สะดวก มีดังนี ้
2.7.2.1 แยกทางสัญจรตามหน้าที่และประโยชน์ใช้สอย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 

โซน คือ โซนวางสาธารณูปโภค (Service Zone) เช่น ม้านั่งและถังขยะชิดกับขอบถนน โซนส าหรับ
เดินเท้า (Free Zone) ตรงกลางและโซนด้านที่ติดกับอาคาร (Transition Zone)  

2.7.2.2 คุณภาพของผิวทางเท้า วัสดุที่ใช้ท าทางเท้าต้องมีความแข็งแรง ไม่ลื่น 
และหัวใจส าคัญ คือ ต้องค านึงถึงวิธีการก่อสร้างที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
การใช้งานในทุกฤดูกาล ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2.7.2.3 ประสิทธิภาพการระบายน้ าฝน สามารถระบายน้ าฝนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อ 
ป้องกันน้ าท่วมขัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

2.7.2.4 ออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้พิการ , 
ผู้สูงอายุ, รถส าหรับเด็กเล็กและอื่นๆ  

2.7.2.5 โครงข่ายทางเดินเท้าที่ดี จะต้องเช่ือมต่อกับถนนหรือสามารถเช่ือมโยงไป
ยังจุดขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก 

2.7.2.6 สร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจ ความสวยงามของทางเท้าจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ หากทางเดินเท้ามีความเป็นระเบียบ เดินได้สะดวกและสวยงาม จะช่วยดึงดูดให้มีการใช้งาน
ทางเดินเท้ามากข้ึน  

2.7.2.7 สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยเน้น
ความปลอดภัยด้วยการติดกล้องวงจรปิดหรือการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สายตรวจประจ า  

2.7.2.8 ติดตั้งป้ายบอกทางที่ชัดเจน ผู้ใช้งานทางเท้าต้องได้รับข้อมูลที่ชัดเจน 

เข้าใจง่าย สามารถระบุต าแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันและเส้นทางที่สามารถเดินเท้าไปยังเป้าหมายหรือจุด 

รับ-สง่สาธารณะได้  (ฐาปนา บุณยประวิตร, 2559) 
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2.8 นโยบายและแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีศึกษา 

2.8.1 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยโครงการส าคัญๆ ดังนี้ 
2.8.1.1 “ถนนคนเดินหาดใหญ่” ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนกับเมืองหาดใหญ่

ในย่านใกล้เคียงพื้นที่กิมหยงสันติสุข จัดทุกวันเสาร์แรกของเดือน บริเวณถนนลีการ์เดนส์ พลาซ่า 

หาดใหญ่ โดยการประดับโคมไฟหลากสี ปรับพื้นที่หน้าห้าง เปิดเป็นพื้นที่แผงลอยขายสินค้า เพื่อเพิ่ม

จ านวนนักท่องเที่ยว 

2.8.1.2 “งานเทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่” บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวพร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

2.8.1.3 “อาหารหรอยผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้” บริเวณสวนหย่อมศุภสาร
รังสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์เมืองพร้อมทั้งส่งเสริม
เทศกาลอาหารและผลไม้ประจ าอ าเภอ 

2.8.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบถนน 
2.8.2.1 ปรับปรุงผิวทางเท้าและทางระบายน้ าบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1  
2.8.2.2 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรให้เป็นระบบที่ทันสมัย ทาสีเครื่องหมายจราจร 

บริเวณสี่แยกตลาดกิมหยง  
2.8.2.3 จัดท าป้ายช่ือซอยและถนน เพื่อช่วยให้สะดวกในการสัญจร  
2.8.2.4 ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกทั้งสายหลักและสายรอง เพื่อให้ได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัยในการจราจร 
2.8.2.5 ปรับปรุงแสงสว่างบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 , ถนนดวงจันทร์ , ถนน

แสงอาทิตย์, ถนนแสงจันทร์ โดยใช้โคมไฟถนนแบบประหยัดพลังงาน เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง  
2.8.3 ด้านสภาพแวดล้อม 

2.8.3.1 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ในเขตเทศบาล
เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางในบริเวณตลาดพลาซ่าตลอดแนวยาวจนถึงตลาดกิมหยง ให้
สวยงาม ร่มรื่นอยู่เสมอเพื่อสร้างปอด บริเวณเกาะกลางถนนสายหลักของเมือง 

 

2.9 งานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

2.9.1 ปัญหาและอุปสรรคในการเดินเท้าของเทศบาลนครหาดใหญ่  
        จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเดินเท้าของเทศบาลนครหาดใหญ่  

พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการเดินเท้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต 

https://thailand.airasiago.com/Hat-Yai-Hotels-Lee-Gardens-Plaza-Hotel-Hat-Yai.h14874460.Hotel-Information
https://thailand.airasiago.com/Hat-Yai-Hotels-Lee-Gardens-Plaza-Hotel-Hat-Yai.h14874460.Hotel-Information
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รองลงมา คือ ความไม่สะดวกสบาย เช่น การจอดรถบนทางเดินเท้าและอันตรายจากมลภาวะ เช่น 
ฝุ่น, ควันไอเสีย ตามล าดับ (ปุณยนุช  รุธิรโกและคณะ, 2559) 

2.9.2 การศึกษาดัชนีการเดินเท้า : กรณีศึกษาภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
  จากการศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อเส้นทางการเดินเท้าใน

พื้นที่ในรูปแบบของแบบสอบถาม พบว่าเส้นทางเดินมีดัชนีที่ส าคัญประกอบด้วย ความต่อเนื่อง, ความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรม, การข้ามถนน, พฤติกรรมของผู้ขับข่ี, สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดิน, 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ, การบ ารุงรักษา, สิ่งกีดขวางและความพร้อมของทางข้ามถนน 
และดัชนีเหล่าน้ีสามารถน ามาใช้ได้กับพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย (ฉัตรดนัย เลือดสกุล, 2555) 

2.9.3 การศึกษาภูมิทัศน์บนทางเท้าของย่านพาณิชยกรรม : กรณีศึกษาทางเท้าย่าน
สยามสแควร์ 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะภูมิทัศน์ทางกายภาพของทางเท้าที่ส่งผล 
ต่อพฤติกรรมในการใช้งานประกอบด้วย ความกว้าง, พื้นที่บนทางเท้า, แสงสว่าง, การให้ความร่มเงา, 
ความปลอดภัย และความน่าเชิญชวนในการเดิน และพบว่าพื้นที่ศึกษาในปีที่ท าการศึกษาขาดการ
จัดการเรื่องความสะอาดและแผงลอย ท าให้ได้ข้อเสนอแนะ คือ การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาดให้เป็นระบบ, เพิ่มพื้นที่ร่มเงา, ออกแบบและสร้างเรื่องราวให้เกิดเอกลักษณ์ของ
เส้นทางเดิน เพิ่มปริมาณป้ายบอกทศิทาง และจัดระเบียบการตั้งแผงลอย (วรันธร จารุพุทธิกร, 2557) 

 

2.10 สรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรม 

2.10.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเท้าซึ่งน ามาใช้ในการวางแนวทางศึกษาระบบการเดินเท้า
ในพื้นที่ศึกษา สามารถประมวลสรุปได้ ดังต่อไปนี้  

2.10.1.1 องค์ประกอบทีส่ าคัญ 
1) ความกว้างของทางเดินเท้า 
2) สิ่งกีดขวางบนทางเดินเท้า 
3) แสงสว่างในการเดินเท้า 
4) ร่มเงาในการเดินเท้า  
5) อุปกรณ์ทีอ่ านวยความสะดวกในการเดินเท้า 

2.10.1.2 แผนพัฒนาเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถ
แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการทีจ่ัดข้ึนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

พร้อมทั้งฟื้นฟเูศรษฐกจิและสร้างภาพลักษณ์เมือง 
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2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบถนน ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงแสงสว่าง, ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร, ปรับปรุงผิวทางเท้าและทางระบายน้ า, จัดท าป้ายช่ือ
ซอยและถนน, ตีเส้นจราจรทั้งสายหลักและสายรอง  

3) ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้
สวยงามร่มรื่นเพื่อสร้างปอดของเมืองตามแนวถนนเส้นหลัก  

ในบทต่อไป จะได้น าผลจากการทบทวนวรรณกรรมไปก าหนดเป็นแนวทางการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลจากการค้นพบและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงทางเดินเท้าในพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ทางเดินเท้าใน
พื้นที่ดังกล่าวต่อไป 
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บทท่ี 3  
ระเบียบวิธีวิจัย  

 

วิธีการศึกษาในโครงการนี้ มีลักษณะกึ่งเชิงปริมาณและกึ่งเชิงคุณภาพ โดยอาศัยกรอบ
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเดินเท้าในเมืองเป็นหลัก การเก็บข้อมูลกระท าโดยการแจก
แบบสอบถาม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3.1 กระบวนการศึกษา 
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3.2 ตัวแปรในการศึกษา 

ในการเตรียมท าแบบสัมภาษณ์ได้ก าหนดตัวแปร ดังต่อไปนี้  
3.2.1 ตัวแปรต้น 

3.2.1.1 ลักษณะทางกายภาพ  
3.2.1.2 พฤติกรรมของผู้ใช้งาน 

3.2.2 ตัวแปรตาม  
3.2.2.1 ทัศนคติของผู้ใช้งาน 

  

3.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา 

3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อมเช่ือมตอ่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
3.3.2 โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลแบบสอบถาม คือ โปรแกรม Microsoft Excel 
3.3.3 อุปกรณ์ในการจดบันทึก เช่น แผนที,่ สมุด, ปากกา 
3.3.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ เช่น กล้องถ่ายรปู 

 

3.4 วิธีการเก็บข้อมลู 

3.4.1 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ค านวณจากจ านวนประชากรและการก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน โดยสูตรของ

ทาโร่ ยามาเน่ ดังนี ้
 
 

 
               ก าหนดให้  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   N = จ านวนประชากร  

      e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542 )    

  

3.4.2 แบบสอบถาม  
ในการออกแบบแบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มถามข้อมูลจากผู้ใช้งานไม่ประจ า 4 

กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยว, พ่อค้าแม่ค้า, นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close Ended Question) เกี่ยวกับประเด็นการเดินเท้าในพื้นที่ คือ  

3.4.2.1 การประสบอุบัติเหตุบนทางเท้า 
3.4.2.2 พื้นที่อับสายตาหรือมุมมืดที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม  
3.4.2.3 บริเวณที่ไม่มีทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจร 
3.4.2.4 บริเวณทีรู่้สึกร้อนหรือเปียกฝน 



 16 
 

 
 

3.4.2.5 พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว พร้อมท าการจดบันทึกด้วยตนเอง  

3.4.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก  
 การสัมภาษณ์เชิงลึกหลังจากได้ข้อมูลครั้งแรกจากแบบสอบถาม เพื่อให้ได้

รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานประจ าในพื้นที่ 
4 กลุ่ม ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้า, เจ้าของกิจการ, ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยใช้การสัมภาษณ์ใน
รูปแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีการก าหนดเกณฑ์ค าถามหรือล าดับข้ันตอน มีเพียงกรอบค าถามแบบ
คร่าวๆ เพื่อท าให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ พร้อมกับจดบันทึกข้อมูล  

3.4.4 การสังเกตการณ์ 
   ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์พื้นที่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลสภาพทาง

กายภาพของพื้นที่ โดยใช้การสังเกตการณ์แบบมีเค้าโครง (Structured Observation)  มีประเด็น 
แบบแผนในการเก็บข้อมูล โดยก าหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่ ระบุจุดที่พบปัญหาพร้อมจด
บันทึกลงในแผนที่และบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่สังเกตการณ์หลังจากศึกษาผล
ของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด  โดยใช้วิธี
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ด้วยการแฝงตัวเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์และจดบันทึกพร้อมบันทึกภาพ
ด้วยกล้องถ่ายรูปเช่นเดียวกับครั้งที่ 1 

 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 น าค าตอบจากแบบสอบถาม เข้าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โดยการประมวลผล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel น าผลที่ได้จากการประมวลเป็นร้อยละ น ามาสรุปผลโดยแยกแต่ละ
ประเด็นให้ชัดเจนว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบปัญหาบริเวณไหนมากที่สุดและพบปัญหา
บริเวณไหนน้อยที่สุด (การวิเคราะห์เชิงปริมาณ) 

3.5.2 น าผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามไปสัมภาษณ์ผู้ใช้งานประจ าในพื้นที่ เพื่อลง
ลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งเพิ่มข้อสังเกตต่างๆ จากการสนทนาแบบไม่เป็นทางการให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น (การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ)  

3.5.3 น าผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์เพิ่มเติมไปพิจารณา

เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อหาข้อสรุปว่ามีประเด็นไหนที่สอดคล้อง 

หรือไม่สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะในบทต่อไป 
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บทท่ี 4  
ชุมชนกิมหยงสนัติสุข 

 

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการท าความรู้จักพื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนกิมหยงสันติสุข เนื้อหา
ในบทนี้ จึงประกอบด้วยประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ และสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ
โดยสังเขป รวมทั้งระบบการเดินเท้าซึ่งเป็นเรื่องหลักของการศึกษา 

4.1 ประวัติความเป็นมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 สภาพถนนและอาคารในเมืองหาดใหญ่ในอดีต 
ที่มา : https://chanaview.wordpress.com 

 

ปีพ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ขยายเส้นทางรถไฟ

สายใต้ไปเช่ือมต่อกับทางรถไฟในประเทศมาเลเซีย โดยมีนายซีเกียบิดาของนายซีกิมหยงเป็น

ผู้รับเหมาเส้นทางรถไฟดังกล่าว หลังสร้างทางรถไฟเสร็จสิ้น นายซีเกียได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่โคกเสม็ด

ชุนหรือหาดใหญ่ในปัจจุบัน เพราะเล็งเห็นลักษณะภูมิประเทศที่ มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นจุด

กึ่งกลางการคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียที่มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นชุมชน

เมืองขนาดใหญ่ ต่อมานายซีกิมหยงกับนายแจซูช่ือและพระเสน่หามนตรี ซื้อที่ดินจ านวนมากร่วม

บุกเบิกเมืองหาดใหญ่จนเป็นตลาดใหญ่แห่งใหม่และพัฒนาที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย, สร้างสิ่งอ านวยความ

สะดวก เริ่มมีผู้คนมาต้ังถ่ินฐานและค้าขายเพิ่มข้ึน (พิชัย ศรีสัย, 2549) ท าให้ตลาดกิมหยงเป็นตลาดที่

มีช่ือเสียงคู่กับตลาดสันติสุข ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเดียวกันโดยทั้งสองตลาดอยู่ภายใต้ ชุมชนกิมหยงสันติสุข 

และข้ึนช่ือในเรื่องการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝาก จนกลายเป็น

ย่านการค้าใจกลางเมืองที่ส าคัญของอ าเภอหาดใหญ่ในปัจจุบัน (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2561) 

https://chanaview.wordpress.com/
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
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4.2 ท่ีตั้งและขอบเขต 

พื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2 โดยมีบทบาทเป็น
ย่านเศรษฐกิจการค้า ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับย่านการค้าอื่นๆ เช่น ย่านการค้าสันติสุข , ย่านการค้า
ตลาดคอมเพล็กซ์, ย่านการค้าพลาซ่า ซึ่งย่านการค้าทั้งหมดสามารถเดินเช่ือมโยงถึงกันได้และอยู่ใน
รัศมีการเดินเท้า 400 เมตร ท าให้กิจกรรมการค้ามีความต่อเนื่อง  

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    ชุมชนสวนศิริ 
ทิศใต ้           ติดต่อกับ    ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ชุมชนแสงศรีและชุมชนพระเสน่หา 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ชุมชนตลาดคอมเพล็กซ์และชุมชนบ้านพักรถไฟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ที่ตั้งและขอบเขตชุมชนกิมหยงสันติสุข 
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4.3 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

4.3.1 สังคมและวัฒนธรรม 
ในชุมชนกิมหยงสันติสุข ปัจจุบันมีจ านวนประชากร 1,365 คน แบ่งเป็น ชาย 614 

คน หญิง 751 คน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการชุมชน, 2561)  
ในอดีตประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเข้ามาประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม ท าให้

เทศบาลนครหาดใหญ่มีความมั่งค่ังและเฟื่องฟูด้านการค้า แต่ในปัจจุบันกลุ่มชาวจีนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
น้อยลง หลงเหลือเพียงผู้สืบทอดกิจการจากครอบครัวเท่านั้น ผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใหม่เป็นกลุ่ม
ประชากรแฝงโดยเฉพาะ กลุ่มชาวมุสลิม ส่งผลให้พื้นที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนามาก
กว่าเดิม กล่าวคือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 95, ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 5  (ฝ่ายพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการ
ชุมชน, 2561) วัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและปฏิบัติต่อกันมายาวนานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ คือ 
ประเพณีการกินเจและกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เทศกาลอาหาร เป็นต้น 

4.3.2 เศรษฐกิจ  
ชุมชนกิมหยงสันติสุขเป็นย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญ ตั้งอยูใ่กล้กับย่านชุมชนอื่นๆ เช่น 

ชุมชนพระเสน่หา, ชุมชนแสงศรี, ชุมชนตลาดคอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นย่านการค้าและที่อยู่อาศัย ประชากร
ในพื้นที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 50, ค้าขาย ร้อยละ 30, กิจการโรงแรม ร้อยละ 20 (ฝ่าย
พัฒนาชุมชนกองสวัสดิการชุมชน, 2561) ด้วยความเป็นย่านการค้ามานาน ท าให้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
ชาวไทยและมุสลิมน าสินค้าเข้ามาจ าหน่าย ท าให้ตลาดกิมหยงและตลาดสันติสุข ได้รับความนิยมด้าน
สินค้าราคาถูกทั้งค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและมีช่ือเสียงโด่งดังใน
ด้านการบริการ ทั้งโรงแรมและร้านอาหารจ านวนมาก (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2560)  

 

4.4 ระบบการเดินเท้า 

4.4.1 การสัญจรในพื้นที่ศึกษา 
  ประกอบด้วยถนนสายหลัก 1 สาย คือ ถนนเพชรเกษม และถนนสายรอง 11 สาย 

คือ ถนนศุภสารรังสรรค์, ถนนแสงอาทิตย์, ถนนแสงจันทร์, ถนนทิพรัตน์, ถนนแสงศรี, ถนนนิพัทธ์

อุทิศ 1, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3, ถนนดวงจันทร์, ถนนประชาธิปไตย, ถนนธรรมนูญวิถี 

โดยมีรถโดยสารประจ าทางที่ให้บริการดังนี้ รถสายสีฟ้า (ขนส่ง – สนามบิน) , รถสายสีแดง          

(หน้าหอ-คลองหวะ), รสสายสีขาว (บิ๊กซี-เขต8), รถสามล้อเครื่องและรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
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ภาพที่ 5 แผนที่การสญัจรภายในพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข 
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4.4.2 การเดินเท้าทั่วไปในพื้นที่ศึกษา 
    มีโครงข่ายทางเดินเท้าที่เช่ือมโยงและสามารถเดินได้ครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งในแต่ละ

บริเวณมีสภาพทางเดินเท้าที่แตกต่างกันออกไปจากการส ารวจดังนี้ บริเวณหน้าตลาดกิมหยง-แยกแสง

ศรี, บริเวณหลังตลาดกิมหยง-วัดฉ่ือฉาง, บริเวณโรงแรมวีแอล-ห้างโอเช่ียน, บริเวณโรงแรมแมนดา

ริน-ตลาดสันติสุข, บริเวณหน้าธนาคารธนชาต-อาคารเก่า 

 
 
 

ภาพที่ 6 แผนผังและภาพถ่าย 5 บรเิวณที่ท าการส ารวจ 
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 4.4.2.1 บริเวณที่ 1 หน้าตลาดกิมหยง-แยกแสงศรี  พื้นทางเท้ามีลักษณะ
ขรุขระและช ารุดบางช่วงปูผิวด้วยพื้นปูนซีเมนต์สลับกับกระเบื้อง ขนาดทางเท้ากว้างประมาณ 2.50 
เมตร บนทางเท้ามีแผงลอยขายสินค้าขวางทางเดิน ท าให้ทางเท้าเหลือความกว้างประมาณ 1.00 
เมตร  ซึ่งตลอดทางเดินมีหลังคาคลุม มีแสงสว่างที่เพียงพอและมีจุดข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจร
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 

 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            (ก)                                                   (ข) 
 
 

 

ภาพที่ 7 สภาพทางเท้าบรเิวณหน้าตลาดกมิหยง-แยกแสงศร ี

                                             (ก) บริเวณหน้าตลาดกิมหยง (ข) บริเวณแยกแสงศรี  

 

4.4.2.2 บริเวณที่ 2 หลังตลาดกิมหยง-วัดฉ่ือฉาง พื้นผิวทางเท้าไม่เรียบ ปูด้วย
กระเบื้องหยาบและปูนซีเมนต์ ขนาดทางเท้ากว้างประมาณ 1.50-3.00 เมตร มีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน
เท้า เช่น ป้ายโฆษณา, โต๊ะอาหาร ในบางจุดต้องเลี่ยงไปเดินบนถนน บริเวณข้างวัดฉ่ือฉางมีแนว
กระถางต้นไม้และมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเดิน แต่ค่อนข้างมืดในเวลากลางคืน  
 

 
 

                                              
                                 
 
  
 

                               (ก)                                                   (ข) 
 
 

ภาพที่ 8 สภาพทางเท้าบรเิวณหลงัตลาดกมิหยง-วัดฉ่ือฉาง 

                                             (ก) บริเวณหลังตลาดกิมหยง (ข) บริเวณข้างวัดฉ่ือฉาง  
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4.4.2.3 บริเวณที่ 3 โรงแรมวีแอล-ห้างโอเช่ียน พื้นผิวเรียบปูด้วยกระเบื้องหยาบ
ทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2.00-3.00 เมตร มีการวางแนวต้นไม้และจุดพักระหว่างการเดินในช่วง
บริเวณหน้าโรงแรม ส่วนถนนดวงจันทร์มีพื้นช ารุดและสิ่งกีดขวางบนทางเท้า เช่น รถที่น าข้ึนไปจอด 
อาคารส่วนใหญ่มีชายคายื่น ยกเว้นหน้าธนาคารไม่มีหลังคาคลุมแต่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การเดินและมีแสงสว่างเพียงพอ 

 
 

 

 
 
 
 
 

(ก)                                                   (ข) 
 
 

ภาพที่ 9 สภาพทางเท้าบรเิวณโรงแรมวีแอล-ห้างโอเช่ียน 

                                             (ก) บริเวณหน้าโรงแรมเอเช่ียน (ข) บรเิวณถนนดวงจันทร์ 
 

4.4.2.4 บริเวณที่ 4 โรงแรมแมนดาริน-ตลาดสันติสุข พื้นผิวทางเท้าเรียบปูด้วย
กระเบื้องหยาบ ความกว้างประมาณ 2.00-3.00 เมตร แต่ช่วงตลาดสันติสุขมีแผงลอยขายของวางตั้ง
เกะกะ ท าให้ทางเท้าเหลือประมาณ 1.00 เมตร ในช่วงปลายของถนนมีรถจักรยานยนต์จอดกีด
ขวางทางเท้า, มีการติดตั้งป้ายโฆษณาและร่มจากร้านค้า มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกช่วงซอยพระ
เสน่หา 1 และตลาดสันติสุขในเวลากลางคืนค่อนข้างเงียบและเกิดมุมมืดเพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ  

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                   (ข) 
 

 

ภาพที่ 10 สภาพทางเท้าบริเวณโรงแรมแมนดาริน-ตลาดสันติสุข 

(ก) บริเวณโรงแรมแมนดาริน (ข) บริเวณ ตลาดสันติสุข 
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4.4.2.5 บริเวณที่ 5 หน้าธนาคารธนชาต-อาคารเก่า พื้นผิวทางเท้าเรียบปูด้วย
กระเบื้องหยาบและบางช่วงมีการช ารุด ทางเดินเท้ากว้างประมาณ 1.50-2.00 เมตร ไม่ค่อยมีสิ่งกีด
ขวาง แต่บริเวณอาคารเก่าจะมีพื้นผิวที่ช ารุดสภาพโทรม กลางคืนค่อนข้างเงียบและมีการจอด
รถจักรยานยนต์บนทางเท้าท าให้ทางเดินเหลือประมาณ 0.90-1.00 เมตร ในบางจุดมีแนวกระถาง
ต้นไม้และมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเดิน แต่ในเวลากลางคืนค่อนข้างมืดในช่วงอาคารเก่า 

 

 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                   (ข) 
 

  
 

ภาพที่ 11 สภาพทางเท้าบริเวณหน้าธนาคารธนชาต-อาคารเก่า 

(ก) บริเวณหน้าธนาคารธนชาต (ข) บริเวณอาคารเก่า  

 

4.4.3 พื้นที่สาธารณะและกิจกรรมตามเทศกาล 

ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินต่อเนื่องไปยังพื้นที่สาธารณะเพื่อร่วมกิจกรรม

ต่างๆได้ เ ช่น วัดฉ่ือฉาง  ในการจัดงานเทศกาลกินเจ หรือวันส าคัญทางศาสนา , ลานหน้า

ห้างสรรพสินค้าลีการ์เดนส์ พลาซ่า ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน , จัดงาน Event, จัดงานวัน

สงกรานต์ ส่วนในพื้นที่ศึกษามีลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในการจัดงานสินค้าโอท็อป, รวมทั้ง

งานเทศกาลส าคัญอื่นๆ 
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ภาพที่ 12 แผนผังพื้นทีส่าธารณะและกิจกรรมตามเทศกาล 

 

4.4.4 เส้นทางสัญจรที่สามารถใช้งานได้หากมีการจัดกจิกรรมพิเศษ 
ในช่วงเวลาที่มีการปิดถนนเพื่อจัดงานในช่วงเทศกาลกินเจหรืองานเทศกาลต่างๆ 

จะมีการปิดถนนศุภสารรังสรรค์ โดยจัดการจราจรช่องทางเดียว ตั้งแต่บริเวณสี่แยกวัดฉ่ือฉางเป็นต้น
ไป ผู้ใช้งานสามารถใช้เส้นทาง ถนนแสงศรีเช่ือมไปยังถนนจุติอุทิศ 3, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,3 เช่ือมไปยัง
ถนนศรีภูวนารถหรือเลี้ยวเข้าสู่ถนนธรรมนูญวิถี ออกถนนมหาชัยหรือถนนราษฎร์ยินดีเข้าสู่ถนนเส้น
หลักเช่ือมไปยังพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมีการใช้งานน้อยกว่าถนนเพชรเกษมและถนนศุภสารรังสรรค์ เพื่อช่วยลด
การจราจรติดขัด  
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ภาพที่ 13 แผนที่เส้นทางสญัจรทีส่ามารถใช้งานได้หากมีการจัดกจิกรรมพิเศษ 

 

4.4.5 โครงการตามแผนพฒันาของเทศบาลนครหาดใหญ ่ 
        แผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข ได้แก่ 
        4.4.5.1 ด้านเศรษฐกิจ 
                  1) “ถนนคนเดินหาดใหญ่” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านใกล้เคียง

ชุมชนกิมหยงสันติสุข จัดทุกวันเสาร์แรกของเดือน บริเวณถนนลีการ์เดนส์ พลาซ่า  โดยการประดับ
โคมไฟหลากสี ปรับพื้นที่หน้าห้าง เปิดเป็นพื้นที่แผงลอยขายสินค้า  

2) “งานเทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่” บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์เมืองพร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถ่ิน  

https://thailand.airasiago.com/Hat-Yai-Hotels-Lee-Gardens-Plaza-Hotel-Hat-Yai.h14874460.Hotel-Information
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3) “อาหารหรอยผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้” บริเวณสวนหย่อม     
ศุภสารรังสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์เมือง  รวมทั้งเป็นการ
เผยแพร่อาหารและผลไม้ประจ าอ าเภอหาดใหญ่ 

4.4.5.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบถนน 
1) ปรับปรุงผิวทางเท้าและทางระบายน้ า บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1  
2) ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรให้เป็นระบบที่ทันสมัย ทาสีเครื่องหมาย

จราจร บริเวณสี่แยกตลาดกิมหยง  
3) จัดท าป้ายช่ือซอยและถนน เพื่อช่วยให้สะดวกในการสัญจร  
4) ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกทั้งสายหลักและสายรอง เพื่อให้

ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการจราจร 
5) ปรับปรุงแสงสว่างบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 , ถนนดวงจันทร์, ถนน

แสงอาทิตย์, ถนนแสงจันทร์ โดยใช้โคมไฟถนนแบบประหยัดพลังงาน เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง
อย่างเพียงพอ  

4.4.5.3 ด้านสภาพแวดล้อม 
1) ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ในเขต

เทศบาลเพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางในบริเวณตลาดพลาซ่าตลอดแนวยาวจนถึงตลาดกิมหยง 

ให้สวยงาม ร่มรื่นอยู่เสมอเพื่อสร้างปอด บริเวณเกาะกลางถนนสายหลักของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 14 โครงการปรับปรงุพื้นที่ศึกษาตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ ่

4.5  สรุปปัญหาจากการเดินเท้า 

ลักษณะพื้นผิวทางเท้าในพื้นที่ศึกษามีการช ารุดท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางเท้า 

โดยรวมจะพบบริเวณพื้นที่หน้าตลาดกิมหยง, หลังตลาดกิมหยง, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2, ถนนดวงจันทร์

รวมทั้งมีสิ่งกีดขวาง เช่น การจอดรถ, แผงลอย, โต๊ะ, ป้ายโฆษณา ฯลฯ ส่วนปัญหาในการข้ามถนนที่

ไม่มีทางข้ามหรือสัญญาณไฟจราจร พบบริเวณตรงข้ามถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 , หน้าโรงแรมไดมอนด์ 

พลาซ่า และบริเวณตลาดสันติสุข ส่วนปัญหาอันตรายจากการเดินเท้าในเวลากลางคืน เกิดจากมุมอับ

แสงสว่างน้อยในบริเวณอาคารเก่า ตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, ซอยพระเสน่หา 1 และข้างวัดฉ่ือฉาง 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่ท าให้รู้สึกร้อนหรือเปียกฝนเนื่องจากไม่มีหลังคาคลุม โดยรวมพบบริเวณหลงั

ตลาดกิมหยง, หน้าธนาคาร/อาคารขนาดใหญ่และข้างวัดฉ่ือฉาง 
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จากการศึกษาโดยรวมสามารถสรุปเส้นทางที่มีปัญหามากไปหาน้อยดังนี้ บริเวณทีม่ปีญัหา

มากที่สุด คือ บริเวณหลังตลาดกิมหยง-วัดฉ่ือฉางและบริเวณโรงแรมแมนดาริน-ตลาดสันติสุข บริเวณ

ที่มีปัญหาปานกลาง คือ บริเวณหน้าตลาดกิมหยง-แยกแสงศรีและบริเวณโรงแรมวีแอล–ห้างโอเช่ียน 

ส่วนบริเวณที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือบริเวณธนาคารธนชาต-อาคารเก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 15 ผลการส ารวจปัญหาในพื้นที่ศึกษา 

 

4.6  สรุปปัญหาการเดินเท้าซึ่งเปรียบเทียบแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่กับผลการ

ส ารวจพ้ืนท่ี 

จากการน าแผนที่การปรับปรุงพื้นที่ตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่  และ      

ผลจากการส ารวจพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุขมาซ้อนทับกัน พบปัญหาที่เกิดข้ึนในบริเวณเดียวกัน 1 

ประเด็น คือ ปัญหาอันตรายจากการเดินเท้าในเวลากลางคืนซึ่งเกิดจากมุมอับแสงสว่างน้อย บริเวณ 
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อาคารเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, ถนนแสงจันทร์, ถนนแสงอาทิตย์ และถนนดวงจันทร์ โดย
ผลการส ารวจพื้นที่พบว่ายังมี บริเวณซอยพระเสน่หา 1 ที่ประสบปัญหาเดียวกันอีก 1 แห่ง ส่วน
ปัญหาที่แตกต่างกัน 3 ประเด็น คือ  

4.6.1 ปัญหาพื้นผิวทางเท้าช ารุดท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตามแผนพัฒนา  ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ พบบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 แต่ผลการส ารวจพื้นที่  พบบริเวณหน้าตลาด    
กิมหยง, หลังตลาดกิมหยง, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 และถนนดวงจันทร์      

4.6.2 ปัญหาในการข้ามถนนที่ไม่มีทางข้ามหรือสัญญาณไฟจราจร ตามแผนพัฒนา ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ พบบริเวณสี่แยกตลาดกิมหยง แต่ผลการส ารวจพื้นที่ พบบริเวณตรงข้ามถนน
นิพัทธ์อุทิศ 2, หน้าโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า และบริเวณตลาดสันติสุข  

4.6.3 ปัญหาคนเดินเท้ารู้สึกร้อนหรือเปียกฝน ตามแผนพัฒนา ของเทศบาลนครหาดใหญ ่
มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเกาะกลางตลาดกิมหยงและถนนสายหลักของเมือง แต่ผลการส ารวจ
พื้นที่พบบริเวณหลังตลาดกิมหยง, หน้าธนาคาร/อาคารขนาดใหญ่ และข้างวัดฉ่ือฉาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 สรุปปญัหาตามแผนพฒันาของเทศบาลนครหาดใหญ่และผลการส ารวจพื้นที่
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บทท่ี 5  
ผลการศึกษา 

 

5.1 ผลจากแบบสอบถาม 

5.1.1 ผลจากแบบสอบถามทัศนคติผู้ใช้งานในพื้นที่ ตามหัวข้อแบบสอบถาม ซึ่งจัดท า 
310 ชุด ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ดังนี้ 

   ประชากรในพื้นที่ศึกษาชุมชนกิมหยงสันติสุข มีจ านวนประชากรในพื้นที่ 1 ,365 
คน และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน ในการสุ่มร้อยละ 5 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

     สูตร  n =             1365 

                       1+1365(0.05)2 
            n =    310  คน 

 

ปรากฏในตารางที่ 1- ตารางที่ 6 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน/ชุด ร้อยละ 
1. หญิง 172 55.48 
2. ชาย 138 44.52 

รวม 310 100 
 

 

จากตารางที่  1 กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยเพศหญิงและเพศชาย โดยเพศหญิง
อัตราส่วนร้อยละ 55.48 เพศชายร้อยละ 44.52  

 

ตารางที่ 2 แสดงเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้บริการ 

กลุ่มผู้ใช้บรกิาร จ านวน/ชุด ร้อยละ 
1. นักท่องเที่ยว 67 21.61 
2. พ่อค้า-แม่ค้า 65 20.97 
3. นักเรียน/นักศึกษา 68 21.94 
4. ประชาชนทั่วไป 110 35.48 

รวม 310 100 
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จากตารางที่ 2 กลุ่มผู้ใช้บริการประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเข้ามาใช้พื้นที่ใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ กลุ่มประชาชนทั่วไปร้อยละ 35.48 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา ร้อยละ 21.94 ถัดมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ร้อยละ 21.61 และน้อยสุด เป็นกลุ่มพ่อค้าและ
แม่ค้า ร้อยละ 20.97 

 

ตารางที่ 3 แสดงเกี่ยวกับอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

อายุ จ านวน/ชุด ร้อยละ 
1. ต่ ากว่า 10 ปี 2 0.65 
2. 10-25 ป ี 75 24.19 
3. 25-50 ป ี 144 46.45 
4. 50-75 ป ี 70 22.58 
5. สูงกว่า 75 ปี 19 6.13 

รวม 310 100 
 
 

จากตารางที่ 3 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงของ 25-50 ปี ร้อยละ 46.45 
รองลงมาเป็นช่วงอายุ 10-25 ปี ร้อยละ 24.19 ถัดมาเป็นช่วงของ 50-75 ปี ร้อยละ 22.58 ส่วนอายุ
สูงกว่า 75 ปี ร้อยละ 6.13 และช่วงอายุที่เข้ามาในพื้นที่น้อยสุดเป็นช่วง ต่ ากว่า 10 ปี ร้อยละ 0.65  

 

ตารางที่ 4 แสดงช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที ่
ช่วงเวลา จ านวน/ชุด ร้อยละ 

1. เช้า-เที่ยง 159 51.29 
2. บ่าย-เย็น 108 34.84 
3. หัวค่ า-กลางคืน 43 13.87 

รวม 310 100 
 

จากตารางที่ 4 ช่วงเวลาในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้งาน อยู่ในช่วงของ      เช้า-เที่ยง ร้อยละ 

51.29 ถัดมาเป็น ช่วงบ่าย-เย็น ร้อยละ 34.84 และช่วงอายุที่เข้ามาในพื้นที่น้อยสุดเป็นช่วง หัวค่ า -

กลางคืน ร้อยละ 13.87 
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ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปแบบสอบถามทัศนคติของผู้ใช้งาน เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข 

 

 

 

ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน ร้อยละ 

ค าถาม ตัวเลือก 
1. คุณเคยเข้ามาใช้งานในชุมชน
กิมหยงสันติสุขบ่อยเพียงใด 

1.1 เคยมาครั้งสองครั้ง 64 20.65 
1.2 มาปีละครั้ง 63 20.32 
1.3 มาเดือนละครั้ง 107 34.52 

1.4 มาสัปดาห์ละครั้ง 24 7.74 
1.5 มาทุกวัน 52 16.77 

2. คุณเข้ามาในชุมชนกิมหยงสันติ
สุขเพื่อท ากิจกรรมอะไร 

2.1 ซื้อ-ขายสินค้า 180 58.06 
2.2 เดินห้างสรรพสินค้า 83 26.77 
2.3 พักโรงแรม/ที่พกั 24 7.74 
2.4 ท างาน 23 7.42 

3. คุณเคยมางานเทศกาลที่จัดข้ึน
นอกอาคาร (สวน/หน้าห้าง) ใน
บริเวณพื้นที่หรือไม ่

3.1 เคย 128 41.29 
3.2 ไม่เคย 182 58.71 

4. คุณมีประสบการณ์ในการเดิน
เท้าด้วยตนเองหรอืเห็นผู้อื่นใน
ชุมชนกิมหยงสันติสุขประสบ
อุบัติเหตุบนทางเท้า เช่น สะดุดหก
ล้ม, เดินชนเสาไฟฟ้า ฯลฯหรือไม ่

4.1 มี  211 68.06 
    4.1.1 หน้าตลาดกิมหยง 172 55.48 
    4.1.2 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 23 7.42 
    4.1.3 ถนนดวงจันทร์ 16 5.16 
    4.1.4 อื่นๆ 0 0 
4.2 ไม่มี 99 31.94 

5. ในชุมชนกิมหยงสันติสุขมีพื้นที่
อับสายตาหรือมุมมืดที่เอือ้ต่อการ
เกิดอุบัตเิหตหุรอือาชญากรรม
หรือไม ่

5.1 มี 257 82.90 
   5.1.1 อาคารเก่า 168 54.19 
   5.1.2 ซอยพระเสน่หา 1 69 22.26 
   5.1.3 ข้างวัดฉ่ือฉาง 20 6.45 
   5.1.4 อื่นๆ 0 0 
5.2 ไม่มี 53 17.10 
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ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน ร้อยละ 
ค าถาม ตัวเลือก 

6. ในชุมชนกิมหยงสันติสุขมี
บริเวณใดบ้าง ที่ผู้คนนิยมข้ามถนน
ทั้งๆที่ไม่มีทางม้าลายหรอืติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรช่วยห้ามรถ 
  

6.1 มี 291 93.87 
6.1.1 ตรงข้ามถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 175 56.45 
6.1.2  หน้าโรงแรมไดมอนต์

พลาซ่า 
63 20.32 

6.1.3 หน้าตลาดสันติสุข 53 17.10 

6.1.4 อื่นๆ 0 0 
6.2 ไม่มี 19 6.13 

7.  ใน ชุมชนกิ มหยงสันติ สุ ขมี
ทางเดินเท้าบริเวณใดที่รู้สึกร้อน
หรือเปียกฝนและควรมีร่มเงาของ
ต้นไม้หรือควรสร้างหลังคาคลุม 

7.1 มี 294 94.84 
7.1.1 หน้าธนาคารกสิกรไทย 165 53.23 
7.1.2 หลังตลาดกิมหยง 114 36.77 
7.1.3 ข้างวัดฉ่ือฉาง 15 4.84 
7.1.4 อื่นๆ 0 0 

7.2 ไม่มี 16 5.16 
 
 

จากตารางที่ 5 ผลสรปุแบบสอบถามทัศนคติของผู้ใช้งานในพื้นที่เกี่ยวกบัประเด็นต่อไปนี้ 
1) ประเด็นเกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นที่ในชุมชนกิมหยงสันติสุข ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะใช้งาน

เดือนละครั้ง ร้อยละ 34.52 รองลงมาเคยใช้ครั้งสองครั้ง ร้อยละ 20.65  ใช้ปีละครั้ง ร้อยละ 20.32  
ใช้ทุกวัน ร้อยละ 16.77 และใช้สัปดาห์ละครั้ง ร้อยละ 7.74 ตามล าดับ 

2) ประเด็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนกิมหยงสันติสุข ผู้เข้าใช้พื้นที่เพื่อ      
ซื้อ-ขายสินค้า ร้อยละ 58.06 รองลงมาเดินห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 26.77 พักโรงแรม/ที่พัก ร้อยละ 
7.74 และเข้ามาท างาน ร้อยละ 7.42 ตามล าดับ 

3) ประเด็นเกี่ยวกับการเข้ามาร่วมงานเทศกาลที่จัดข้ึนนอกอาคารในชุมชนกิมหยง    
สันติสุข ผู้เคยเข้ามาร่วมกิจกรรม ร้อยละ 41.29 และไม่เคยร่วมกิจกรรม ร้อยละ 58.71 ตามล าดับ    

4) ประเด็นเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุบนทางเท้า ส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตุ ร้อยละ 

68.06 แยกเป็นหน้าตลาดกิมหยง ร้อยละ 55.48 รองลงมาบนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ร้อยละ 7.42 และ

ถนนดวงจันทร์ ร้อยละ 5.16 ตามล าดับ 
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5) ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่อับสายตาหรือมุมมืดที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม 
มีผู้ตอบว่าพบพื้นที่อับสายตาและมุมมืด ร้อยละ 82.90 แยกเป็นบริเวณอาคารเก่า ร้อยละ 54.19    
รองมาที่ซอยพระเสน่หา 1 ร้อยละ 22.26 และบริเวณข้างวัดฉ่ือฉาง ร้อยละ 6.45 ตามล าดับ 

 6) ประเด็นเกี่ยวกับบริเวณที่ไม่มีทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจร  มีผู้ตอบว่าพบ
บริเวณที่มีปัญหา ร้อยละ 93.87 แยกเป็นบริเวณตรงข้ามถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ร้อยละ 56.45 รองลงมา
หน้าโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า ร้อยละ 20.32 และบริเวณหน้าตลาดสันติสุข ร้อยละ 17.10 ตามล าดับ 

 7) ประเด็นเกี่ยวกับบริเวณที่รู้สึกร้อนหรือเปียกฝน มีผู้ตอบว่าพบพื้นที่ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับร่มเงาจากอาคารและต้นไม้ ร้อยละ 94.84 แยกเป็นบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 
53.23 รองลงมา คือ หลังตลาดกิมหยง ร้อยละ 36.77 และบริเวณข้างวัดฉ่ือฉาง ร้อยละ 4.84 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 6 แสดงข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายส าหรับคนเดินเท้า
ในชุมชนกิมหยงสันติสุข 

ข้อเสนอแนะ จ านวน 
ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณตลาดกิมหยง/ซอยพระเสน่หา 1 55 
ควรจัดระเบียบแผงลอย 18 
ควรเพิ่มสัญลักษณ์และป้ายบอกทางพร้อมทั้งระบุจุดข้ึน-ลงรถโดยสาร 15 
ควรเพิ่มหลังคาทางเดิน 14 
ควรเพิ่มสัญญาณไฟจราจรและทางข้ามบริเวณหน้าตลาดสันติสุข/ซอยพระเสน่หา 1      
/ ตรงข้ามถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 (หน้าเซเว่น) 

13 

แผงลอยเยอะท าให้ทางเดินเท้าเดินไม่สะดวก 11 
ควรเพิ่มพื้นที่จอดรถในพื้นที่ 7 
ควรเพิ่มทางเดินเท้าหลังตลาดกิมหยง 6 
ควรเพิ่มสัญญาณไฟนับเวลาส าหรับคนเดินเท้า 6 
ควรปรับปรุงอาคารเก่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรปล่อยให้ร้าง 5 
ควรเพิ่มแสงสว่างบริเวณอาคารเก่า/ตลาดสันติสุข/ตลาดกิมหยง 4 
ควรเพิ่มทางข้ามบริเวณตลาดกิมหยง/ตลาดสันติสุข 3 

 

5.2 ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก  

จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานประจ าในพื้นที่ศึกษา จ านวน 10 คน ดังนี้ พ่อค้า-แม่ค้า 5 คน, 
เจ้าของกิจการ 2 คน, ผู้รับจ้างร้านค้า 2 คน และเจ้าหน้าที่ต ารวจ 1 คน เพื่อส ารวจรายละเอียด
เพิ่มเติมจากแบบสอบถาม 
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5.2.1 กลุ่มพ่อ-แม่ค้า เคยพบเห็นอุบัติเหตุบนทางเท้าในบริเวณจุดรับ-ส่งผู้โดยสารและ
ข้างตลาดกิมหยงโดยการเดินสะดุดพื้นค่อนข้างบ่อย เนื่องจากทางเท้าช ารุด พื้นมีรอยแตกรวมทั้ง
ปัญหาในการเดินเท้าแล้วรู้สึกร้อนหรือเปียกฝน คือ บริเวณหน้าโรงแรมวีแอล การใช้งานบริเวณ
ดังกล่าวเมื่อฝนตกจะมีน้ ากระเซ็นท าให้ผู้ใช้งานเปียกปอน 

5.2.2 กลุ่มเจ้าของกิจการ พบอุบัติเหตุบนทางเท้า บริเวณทางเข้าตลาดกิมหยงและ
บริเวณช่วงต้นถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 เพราะมีทางต่างระดับและผิวพื้นที่ไม่เสมอกัน และกระเบื้องปูพื้น
บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ช ารุดและมีฝาท่อโผล่ข้ึนมา รวมทั้งปัญหาในการเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่มี
ทางม้าลาย คือ บริเวณซอยพระเสน่หา 1 ผู้ใช้งานเดินลัดจากตลาดสันติสุขออกทาง ซอยพระเสน่หา 
1 บ่อยๆ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่อับสายตาและมุมมืดที่ เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม คือ          
บริเวณอาคารเก่า ตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 

5.2.3   กลุ่มผู้รับจ้างร้านค้า เคยพบเห็นอุบัติเหตุบนทางเท้าในบริเวณข้างตลาดกิมหยง
รวมทั้งปัญหาในจุดที่มีการเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่มีทางม้าลาย คือ บริเวณหน้าโรงแรมรุ่งฟ้า ซึ่ง
สามารถเดินเช่ือมไปยังฝั่งถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ได้ ส่วนปัญหาในการเดินเท้าแล้วรู้สึกร้อนหรือเปียกฝน 
พบมากบริเวณโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตกไม่สามารถเดินผ่านได้  

5.2.4   เจ้าหน้าที่ต ารวจ เคยพบเห็นอุบัติเหตุบนทางเท้าในบริเวณทางเข้าตลาดกิมหยง 
อันเนื่องมาจากพื้นที่ต่างระดับ ไม่เรียบและมีผู้ใช้งานบริเวณนี้จ านวนมากโดยพบอีกว่าผู้พิการไม่
สามารถใช้งานทางเท้าได้ เพราะไม่มีทางลาดและพื้นช ารุด ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการเดินข้ามถนน
บริเวณที่ไม่มีทางม้าลาย คือ บริเวณสี่แยกหน้าตลาดกิมหยง โดยพบเห็นผู้ใช้งานวัยกลางคนและ
ผู้สูงอายุใช้งานในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่อับสายตาและมุมมืดที่เอื้อต่อการเกิด
อาชญากรรม คือ บริเวณถนนแสงอาทิตย์ เคยเกิดเหตุการณ์จี้ชิงทรัพย์ในบริเวณดังกล่าว 

5.2.5 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถประมวลได้รวม 4 ประเด็น คือ 
        5.2.5.1 ประเด็นเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุบนทางเท้า ได้แก่ บริเวณจุดรับ-ส่ง

ผู้โดยสาร, บริเวณด้านข้างตลาดกิมหยง บริเวณทางเข้าตลาดกิมหยง และบริเวณช่วงต้นถนนนิพัทธ์
อุทิศ 2 

5.2.5.2 ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่อับสายตาและมุมมืดที่เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม 
ได้แก่ บริเวณอาคารเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และบริเวณถนนแสงอาทิตย์ 

        5.2.5.3 ประเด็นเกี่ยวกับความไม่สะดวกและอันตรายจากการข้ามถนน ได้แก่  
บริเวณซอยพระเสน่หา 1 บริเวณหน้าโรงแรมรุ่งฟ้า และบริเวณสี่แยกหน้าตลาดกิมหยง 

        5.2.5.4 ประเด็นเกี่ยวกับการเดินแล้วรู้สึกร้อนหรือเปียกฝน ได้แก่ บริเวณหน้า
โรงแรมวีแอล และบริเวณโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 
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5.3 ผลจากการสังเกตการณ์เพ่ิมเติม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเกตการณ์พื้นที่ระหว่าง วันที่ 27-29 ตุลาคม 2561  เพื่อตรวจสอบ
ผลจากแบบสอบถามและแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ประเด็นเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุบนทางเท้า พบว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย คือ 
บริเวณทางเข้าด้านหน้าตลาดกิมหยง ซึ่งพบทางเท้าช ารุด แคบและมีระดับที่แตกต่างกัน และบริเวณ
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาต ตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ซึ่งพบปัญหาการเดินสะดุดฝาท่อ
ระบายน้ าและพื้นทางเท้าช ารุด นอกจากนี้ยังพบปัญหาเดียวกันที่บริเวณถนนดวงจันทร์ อีกด้วย  

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

(ก)                                                  (ข) 

 

                       (ค)                                                  (ง) 
 
   

ภาพที่ 17 สภาพพื้นทางเท้าที่ช ารุด 
 (ก) บรเิวณทางเข้าด้านหน้าตลาดกิมหยง (ข) บริเวณธนาคารกรงุไทย 
 (ค) บริเวณธนาคารธนชาต                  (ง) บรเิวณถนนดวงจันทร ์
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5.3.2 ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่อับสายตาหรือมุมมืดที่ เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม พบว่าบริเวณอาคารเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 มีโครงสร้างค่อนข้างช ารุดทรุด
โทรม เมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีสภาพเปลี่ยว มีแสงสว่างจากโรงแรมใกล้เคียงและดวงไฟหน้าอาคาร
เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบปัญหาเดียวกันที่บริเวณอาคารเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนดวงจันทร์ บริเวณ
ถนนแสงอาทิตย์ บริเวณถนนแสงจันทร์และบริเวณซอยพระเสน่หา 1 อีกด้วย 

 

 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                  (ข)  

 
 
 
 
 

 
                                                        

(ค)                                                  (ง) 
 
 
 
 
                                                              

(จ) 
 

 
                                 

ภาพที่ 18  สภาพพื้นที่อับสายตาหรือมมุมืดทีเ่อื้อต่อการเกิดอุบัติเหต ุ
 (ก) บรเิวณด้านหน้าอาคารเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อทุิศ 1  
 (ข) บริเวณบริเวณอาคารเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนดวงจันทร์ 
 (ค) บริเวณถนนแสงอาทิตย์    
 (ง) บรเิวณถนนแสงจันทร ์
 (จ) บรเิวณซอยพระเสนห่า 1 
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  5.3.3 ประเด็นเกี่ยวกับความไม่สะดวกและอันตรายจาการข้ามถนน พบว่าบริเวณตรง
ข้ามถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 มีผู้ใช้งานข้ามถนนในบริเวณนี้จ านวนมาก ทั้งกลุ่มผู้ซื้อสินค้า นักท่องเที่ยวและ
กลุ่มผู้ขายสินค้า ทั้งๆที่ไม่มีไฟสัญญาณไฟทางข้ามและมีสิ่งกีดขวางชัดเจน นอกจากนี้ยังพบปัญหา
เดียวกันที่บริเวณโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อีกด้วย 
 
 

   (ก)                                                 (ข) 
 

 (ค)                                                 (ง) 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 สภาพการข้ามถนนที่ไม่สะดวกและมสีิ่งกีดขวาง 
 (ก) (ข) บรเิวณตรงข้ามถนนนิพทัธ์อุทิศ 2  
 (ค) (ง) บรเิวณโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  
 

5.3.4 ประเด็นเกี่ยวกบัการเดินแล้วรู้สกึร้อนหรอืเปียกฝน พบว่าบรเิวณหน้าธนาคาร
กสิกรไทย มีเพียงส่วนย่ืนจากอาคารประมาณ 1.00 เมตร และมีกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าแผงลอยเข้าไป
ครอบครองเพื่อขายสินค้า นอกจากนี้ยังพบปัญหาเดียวกันทีบ่ริเวณธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงไทย, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ บริเวณหลังตลาดกิมหยง และบริเวณโรงแรมวีแอล อีกด้วย 
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(ก)                                                  (ข) 
 
 
 
 
    

(ค)                                                   (ง) 
 
 
 
 

                                                             

(จ)                                                  (ฉ) 
 
 
 
 

 
 

                                                           (ช) 
 

 
 

ภาพที่ 20 สภาพทางเท้าที่ขาดรม่เงาและหลงัคาคลุม บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย 

 (ก) บรเิวณหน้าธนาคารกสกิรไทย  (ข) บริเวณธนาคารธนชาต             
 (ค) บริเวณธนาคารกรงุไทย          (ง) บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ 
(จ) บริเวณธนคารกรุงเทพ           (ฉ) บริเวณหลังตลาดกิมหยง  
(ช) บริเวณโรงแรมวีแอล 
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5.3.5 ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ จากการสังเกตการณ์พบเห็นพื้นที่เปิดโล่ง 
บริเวณอาคารเก่า ตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ซึ่งใช้ออกร้านขายสินค้าและขายอาหาร บริเวณลาน
หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ส าหรับการจัดกิจกรรมส่วนรวม ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดบริเวณลานหน้า
ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะและบนท้องถนน นอกจากนี้ยังพบบริเวณอื่นๆในระยะที่สามารถเดิน
เท้าได้ถึง คือ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เดนส์ พลาซ่า  บริเวณสวนศุภสารรังสรรค์และ
บริเวณลานหน้าวัดฉ่ือฉาง ซึ่งงานส่วนใหญ่จะจัดข้ึนในช่วงเทศกาลส าคัญเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  

 
 
 
 
 
 

                                 (ก)                                                  (ข)  

 
 

ภาพที่ 21 กิจกรรมที่จัดข้ึนในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เปิดโล่ง 
                       (ก) บริเวณอาคารเก่า (ข) บรเิวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  

 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                        
                                                                                                       

 

(ก)                                                  (ข)  

 
 
 
 
                                                           (ค)                                                   
 
 

 

ภาพที่ 22 กิจกรรมที่จัดข้ึนในพื้นที่เปิดโลง่ในบริเวณใกลเ้คียง 
   (ก) บรเิวณหน้าห้างสรรพสินค้าลีการเ์ดนส์ พลาซ่า (ข) บริเวณสวนศุภสารรังสรรค์    
   (ค) บริเวณลานหน้าวัดฉ่ือฉาง 
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5.4 สรุปสิ่งท่ีค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 วิธี คือ ข้อมูลจากแบบสอบถาม  จากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก และจากการสังเกตการณ์ สามารถสรุปสิ่งที่ค้นพบได้ดังนี้ 

5.4.1 อุบัติเหตุบนทางเท้า เกิดข้ึน บริเวณหน้าตลาดกิมหยง บริเวณทางเข้าตลาด      
กิมหยง บริเวณจุด-รับส่งผู้โดยสาร บริเวณช่วงต้นถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และ 2 บริเวณด้านข้างตลาดกิมห
ยงและบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย, ธนาคารธนชาต และบริเวณถนนดวงจันทร์   

5.4.2 พื้นที่อับสายตาหรือมุมมืดที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม พบมากใน
บริเวณอาคารเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และบนถนนดวงจันทร์  บริเวณถนนแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนแสงจันทร์ และบริเวณซอยพระเสน่หา 1  

5.4.3 บริเวณที่ไม่มีทางม้าลายและสัญญาณไฟจราจร พบมากในบริเวณตรงข้ามถนน
นิพัทธ์อุทิศ 2 และบริเวณซอยพระเสน่หา 1 บริเวณหน้าโรงแรมรุ่งฟ้า บริเวณโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 
บริเวณตลาดสันติสุข และบริเวณสี่แยกหน้าตลาดกิมหยง  

5.4.4 บริเวณที่รู้สึกร้อนหรือเปียกฝนอย่างชัดเจน ได้แก่ บริเวณธนาคารกสิกรไทย     
ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ บริเวณหลังตลาดกิมห
ยง บริเวณข้างวัดฉ่ือฉาง บริเวณหน้าโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า และบริเวณโรงแรมวีแอล 

5.4.5 พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ พบได้บริเวณอาคารเก่า ตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และ
ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ส่วนบริเวณใกล้เคียง พบมากบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้า       
ลีการ์เดนส์ พลาซ่า บริเวณสวนศุภสารสังสรรค์ และบริเวณลานหน้าวัดฉ่ือฉาง 
 

5.5 การเปรยีบเทียบผลการศึกษากับแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

เมื่อน าผลจากการศึกษามาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่จะ
พบว่ามีความสอดคล้องและความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

5.5.1 ประเด็นที่มีความสอดคล้อง คือ พื้นที่อับสายตาหรือมุมมืดที่เอื้อต่อการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งพบมากบริเวณอาคารเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และบริเวณ
อาคารเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนดวงจันทร์ และถนนแสงอาทิตย์ ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
มีการปรับปรุงแสงสว่าง โดยการติดโคมไฟเพิ่มเติม  

5.5.2 ประเด็นที่มีความแตกต่าง คือ 
5.5.2.1 โครงการปรบัปรุงพื้นผิวทางเดินเท้าและทางระบายน้ า บริเวณถนนนิพัทธ์

อุทิศ 1 ตามแผนพฒันาของเทศบาลนครหาดใหญ่ แตกต่างกับผลการศึกษาซึ่งพบว่า บรเิวณทางเข้า
ด้านหน้าตลาดกิมหยง เกิดอุบัตเิหตุในการเดินเท้ามากกว่าบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 
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5.5.2.2 โครงการปรับปรุงทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกตลาด
กิมหยงและตีเส้นจราจรทุกแยกของถนนสายหลักและสายรอง บริเวณตลาดกิมหยง ตามแผนพัฒนา
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ แตกต่างกับผลการศึกษาซึ่งพบว่าบริเวณที่ผู้คนนิยมข้ามถนนในบริเวณที่ไม่
มีทางม้าลายหรือติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ได้แก่ บริเวณตรงข้ามถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 และบริเวณ
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  

5.5.3 ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ 
5.5.3.1 โครงการส่งเสริมพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงเกาะกลาง

ถนนในบริเวณตลาดพลาซ่าตลอดแนวยาวจนถึงหน้าตลาดกิมหยง ตามแผนพัฒนาของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ส าคัญๆซึ่งผลการศึกษาพบว่า ควรมีร่มเงาจากต้นไม้หรือควรสร้าง
หลังคาคลุม ได้แก่ บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย บริเวณหลังตลาดกิมหยง บริเวณหน้าโรงแรมได
มอนด์ พลาซ่า และโรงแรมวีแอล  

5.5.3.2 พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ ซึ่งใช้ในการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆและ
ช่วงวันหยุดในพื้นที่ซึ่งไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ บริเวณอาคารเก่า   ซึ่ง
ตั้งบนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 บริเวณลานหน้าสรรพสินค้าโรบินสันและลานหน้าวัดฉ่ือฉาง 

5.6 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเพื่อปรบัปรุงแก้ไขแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีข้ันตอน ดังนี ้
5.6.1 ก าหนดหัวข้อการศึกษาจากความสนใจของผู้ศึกษา 
5.6.2 เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นรวมทั้งทบทวนหลักเกณฑ์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
5.6.3 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และศึกษาแผนพัฒนาของเทศบาลนคร

หาดใหญ่ เพื่อใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม จ านวน 310 ชุด หลังจากนั้นได้ด าเนินการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก ในประเด็นที่มีนัยส าคัญจากแบบสอบถามและการสังเกตการณ์ด้วยตนเองในพื้นที่ศึกษา
เพิ่มเติม  

5.6.4 วิเคราะห์ข้อมูลและพบว่ามีปัญหาการใช้ทางเดินเท้าในพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข
ซึ่งแตกต่างกับแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ รวม 3 ประเด็น ได้แก่ การปรับปรุงผิวทางเท้า 
การปรับปรุงทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจร และการเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวรวมทั้งพื้นที่เปิดโล่ง
สาธารณะ  

5.6.5 สรุปผลการศึกษา 
5.6.5.1 ประเด็นเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุบนทางเท้า สามารถสรุปได้ว่า 

บริเวณทางเข้าด้านหน้าตลาดกิมหยง เป็นบริเวณที่พบปัญหามากที่สุด รองลงมา คือ บริเวณ
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาต ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และบริเวณถนนดวงจันทร์ 
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ตามล าดับ ซึ่งเกิดจากทางเท้าช ารุด มีทางต่างระดับ ทางเดินเท้าแคบ เดินสะดุดฝาท่อระบายน้ า และ
ไม่เอื้อส าหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม  

5.6.5.2 ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่อับสายตาหรือมุมมืดที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม สามารถสรุปได้ว่า บริเวณอาคารเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และบนถนนดวง
จันทร์เป็นบริเวณที่พบปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ ซอยพระเสน่หา 1 ถนนแสงจันทร์และถนน
แสงอาทิตย์ ตามล าดับ พื้นที่เหล่าน้ีต้องการการปรับปรุงแสงสว่างเพิ่มเติม  

5.6.5.3 ประเด็นเกี่ยวกับบริเวณที่ไม่มีทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจร 
สามารถสรุปได้ว่า บริเวณตรงข้ามถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 เป็นบริเวณที่พบปัญหามากที่สุด รองลงมา คือ
บริเวณโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า และบริเวณหน้าตลาดสันติสุข ตามล าดับ เป็นจุดที่ต้องการการแก้ไข
เพิ่มเติม 

5.6.5.4 ประเด็นเกี่ยวกับบริเวณที่รู้สึกร้อนหรือเปียกฝน สามารถสรุปได้ว่า 
บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย เป็นบริเวณที่พบปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ บริเวณหลังตลาดกิมหยง 
และโรงแรมวีแอล ตามล าดับ เนื่องจากอาคารมีส่วนย่ืนน้อย 

5.6.5.5 ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ สามารถสรุปได้ว่า พบพื้นที่
ลักษณะดังกล่าวบริเวณอาคารเก่า ตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้า  
โรบินสัน ส าหรับท ากิจกรรมส่วนรวมและพบในบริเวณใกล้เคียง คือ บริเวณห้างสรรพสินค้าลี       
การ์เดนส์ พลาซ่า และสวนศุภสารรังสรรค์ 
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บทท่ี 6  
การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษา สภาพทางเดินเท้าในย่านการค้าของอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
กรณีศึกษา ชุมชนกิมหยงสันติสุข โดยมีค าถามของการศึกษา “แผนพัฒนาพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีข้อบกพร่องที่ควรได้รับการปรับปรุงอย่างไรบ้าง” ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์
“เพื่อเสนอแนะผลการศึกษาในการปรับปรุงแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้ส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการเดินเท้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น” ท าให้สามารถอภิปรายผลการศึกษาจาก
ประเด็นส าคัญ 5 ประการ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามอันประกอบด้วย ความคาดหมาย
ว่าจะพบปัญหาเพิ่มเติมหรือปัญหาเฉพาะพื้นที่ ซึ่งแตกต่างจากปัญหาอื่นๆที่มักพบในทางเดินเท้า
ทั่วๆไป ดังนี้ 

6.1.1 ประเด็นที่เป็นไปตามความคาดหมาย คือ 
6.1.1.1 แหล่งอุบัติเหตุบนทางเท้า ตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ มี

โครงการปรับปรุงพื้นผิวทางเดินเท้าและทางระบายน้ า บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 แต่ผลการศึกษา
พบว่า บริเวณทางเข้าด้านหน้าตลาดกิมหยง มีสถิติผู้ใช้งานซึ่งประสบอุบัติเหตุในการเดินเท้าเนื่องจาก
ความช ารุดของพื้นผิวทางเดินเท้าหลายราย ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบในการเดินเท้าและการ
ออกแบบเพื่อการเดินเท้า ที่ว่า “ทางเดินเท้าควรมีความสมบูรณ์ต่อเนื่องและสามารถท าให้คนเดินไป
ยังจุดหมายต่างๆได้ มีพื้นผิวที่เรียบ เดินไดส้ะดวกและปลอดภัย” 

6.1.1.2 บริเวณที่ไม่มีทางม้าลายและสัญญาณไฟจราจร ตามแผนพัฒนาของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีโครงการปรับปรุงทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจร  บริเวณสี่แยกตลาด
กิมหยงและตีเส้นจราจรทุกแยกของถนนสายหลักและสายรอง แต่ผลการศึกษาพบว่า บริเวณตรงข้าม
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ซึ่งอยู่ใกล้กับทางออกของตลาดมีความจ าเป็นต้องจัดท าทางข้ามถนนและติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบในการเดินเท้าและแนวความคิดเมืองแห่ง
การเดิน ที่ว่า “ทางเดินเท้าควรมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอาชญากรรม เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร, สัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนนและไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ” 

6.1.1.3 ความต้องการใช้พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม

ในช่วงเทศกาลต่างๆและช่วงวันหยุด ควรเพิ่มเติมในแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณ

อาคารเก่า ซึ่งตั้งบนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 บริเวณลานหน้าสรรพสินค้าโรบินสัน และลานหน้าวัดฉ่ือฉาง
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ควรเพิ่มพื้นที่ดังกล่าวในแผนพัฒนา จะสามารถอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิด Walkability ที่ว่า “การเดินเท้าที่สะดวกระยะห่าง
จากจุดหนึ่งไปยังเป้าหมายภายใน 10 นาที จะสัมพันธ์กับโครงข่ายการเช่ือมโยงกับพื้นที่ต่างๆของ
เมือง เช่น พื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะท าให้เกิดความมีชีวิตชีวาของทางเท้า” 

6.1.2 ประเด็นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย  
6.1.2.1 ตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ พื้นที่อับสายตาหรือมุมมืดที่

เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม พบมากบริเวณอาคารเก่า แต่ผลจากการศึกษากลับพบว่า 
บริเวณซอยพระเสน่หา 1 ในเวลากลางคืนมีผู้สัญจรน้อย เนื่องจากร้านค้าปิด แต่ยังมีผู้ใช้งานซอยลัด
เช่ือมไปมาระหว่างถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และ 2 บริเวณต้นซอยค่อนข้างมืด มีเพียงแสงไฟจากถนนนิพัทธ์
อุทิศ 1 เท่านั้น ท าให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นมุมอับทีเ่สีย่งต่อการเกดิอันตรายเพิ่มเติมอีกบริเวณหนึง่ 

6.1.2.2 ตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวโดย
การปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะกลางถนน บริเวณหน้าตลาดกิมหยง แต่ผลการศึกษา
พบว่า บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยและบริเวณหลังตลาดกิมหยง มีการค้าขาย พื้นที่ทางเดินเท้า
กลายเป็นที่วางสินค้า ท าให้ผู้คนต้องเลี่ยงเดินบนถนน ซึ่งในเวลากลางวันบริเวณดังกล่าวจะร้อนมาก
และช่วงเวลาฝนตกผู้ใช้งานต้องเดินตากฝนไม่สามารถผ่านไปมาได้อย่างสะดวกสบาย  

6.1.3 ประเด็นอื่นๆ 
6.1.3.1 การให้ข้อมูลเส้นทางเดินเท้า ในระหว่างการเก็บข้อมูลพบว่า นักท่องเที่ยว

ไม่รู้เส้นทางในการเดินเท้าไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลาย หากมีการติดตั้งป้ายหรือศูนย์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินเท้าในพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุขให้มีความชัดเจนมากข้ึน ก็จะช่วยอ านวย
ความสะดวกและจูงใจให้มีการเดินเท้ามากข้ึน  

6.1.3.2 การขาดแคลนพื้นที่จอดรถ เนื่องจากผู้ใช้งานบางกลุ่มเดินทางมาด้วย
รถยนต์ส่วนตัว การหาพื้นที่จอดรถยนต์จึงค่อนข้างล าบากเนื่องจากไม่มีพื้นที่รองรับ การจอดรถยนต์
ริมทางเท้าเพื่อซื้อสินค้าท าให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  

 

6.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินเท้า 

6.2.1 ประเด็นเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุบนทางเท้า บริเวณทางเข้าหน้าตลาดกิมหยง  
6.2.1.1 ควรปรับพื้นทางเดินเท้าโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 5 เซนติเมตร 

เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ปูทับด้วยแผ่นปูพื้นพิมพ์ลาย เพราะสามารถระบายน้ าได้ ไม่ลื่น  
6.2.2 ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่อับสายตาหรือมุมมืด บริเวณอาคารเก่า ตั้งอยู่บนถนนนิพัทธ์

อุทิศ 1 
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6.2.2.1 ควรติดต้ังหลอดไฟเพิ่มเติม ให้มีแสงสว่าง และสร้างเอกลักษณ์ของพื้นที่
บริเวณอาคารเก่า  

6.2.2.2 ควรปรับปรุงอาคารเก่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเหมาะส าหรับการจัด

งานเกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อาจเปิดเป็นร้านให้เช่าและเปิดให้บริการในช่วง

กลางคืน เพื่อสร้างบรรยากาศที่สว่างไสวในยามค่ าคืน 

6.2.3 ประเด็นเกี่ยวกับบริเวณที่ไม่มีทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจร บริเวณตรงข้าม

ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 

6.2.3.1 ควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรส าหรับคนข้ามถนนพร้อมๆกับตีเครื่องหมาย

ทางข้ามให้ชัดเจน 

6.2.3.2 เพื่อป้องกันการข้ามถนนนอกเขตทางข้าม ควรสร้างรั้วเหล็กกัน ในขณะที่
ในเขตทางข้ามควรปรับระดับทางข้ามให้เสมอกับเกาะกลางถนนหรือระดับทางเท้าเพื่ออ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

6.2.4 ประเด็นเกี่ยวกับบริเวณที่รู้สึกร้อนหรือเปียกฝน เนื่องจากบริเวณหน้าธนาคาร
หลายแห่งไม่มีกันสาดยื่นคลุมทางเดินเท้า ตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก จึงควรเพิ่มหลังคาคลุม
ทางเดินเท้าแบบโปร่งแสง บริเวณหน้าธนาคารทุกแห่ง 

6.2.5 ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ ควรพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ บริเวณ
อาคารเก่า บนถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และบริเวณลานหน้า  
วัดฉ่ือฉาง เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆที่จัดข้ึนส าหรับคนจ านวนมาก   

 

6.3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

จากผลการศึกษาทั้งหมด จึงเสนอแนะให้ปรับปรุงแผนพัฒนาพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุข
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ดังต่อไปนี้ 

6.3.1 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนวิพากษ์แผนพัฒนาได้อย่างอิสระ  

6.3.2 ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานในพื้นที่ เพื่อได้รับข้อมูลที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

6.3.3 ควรปรับปรุงแผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่โดยการระบุจุดพิกัดในการ

พัฒนาโครงการต่างๆอย่างชัดเจนและจัดล าดับโครงการพัฒนาพื้นที่ ก่อน -หลัง ตามความจ าเป็น

เร่งด่วน 

 



  

 
 

48 

6.3.4 ควรติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาตามตัวช้ีวัดเพื่อให้ทุก
โครงการเกิดสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

6.3.5 ควรปรับปรุง/พัฒนาเทคนิค การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ข้อมูลของแผนพัฒนา ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถรับทราบได้หลายช่องทาง นอกเหนือจากหน้า
เว็บไซต์ เช่น เฟสบุ๊ค เป็นต้น  

6.3.6 เนื่องจากพื้นที่ชุมชนกิมหยงสันติสุขอยู่ใกล้กับย่านการค้าตลาดพลาซ่า ซึ่งมี
โครงการปรับปรุงรูปแบบตลาดใหม่เป็นตลาดปรับอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและทาง
กายภาพต่อชุมชนกิมหยงสันติสุขในอนาคต จึงควรด าเนินการศึกษาผลกระทบจากโครงการดังกล่าว  

6.3.7 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เริ่มจัดท าแผนพัฒนาระบบรถไฟ
รางเดี่ยว (Monorail) โดยให้เอกชนร่วมลงทุนเพื่อรองรับการเดินทางในเมืองหาดใหญ่จ านวน 4 
เส้นทาง โดยวางแผนให้มีเส้นทางแล่นผ่านสถานีหลักบริเวณตลาดกิมหยงด้วย จึงควรด าเนินการ
ศึกษาผลกระทบจากโครงการนี้อย่างเร่งด่วน  
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ภาคผนวก ก  

แบบสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง กรณศีึกษา สภาพพ้ืนท่ีชุมชนกิมหยงสันติสุข 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ประวัต ิผ ู้เข ีย น 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวยมลพร เครือแก้ว 
วัน เดือน ปี เกิด 08 มิถุนายน 2535 
สถานท่ีเกิด สงขลา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2559   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต    

                   สาขา สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
                   ศรีวิชัย   
  ปัจจุบัน      ศึกษาต่อหลักสูตรสถปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต               
                   สาขาการออกแบบชุมชนเมอืง ภาควิชาการออกแบบและ   
                   วางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 129 ซอย 5 ถนนรัตนอุทิศ ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา   
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