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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทา
บนทางสัญจรในเขตเมือง ดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง ดานความปลอดภัยใน
การเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง ดานนโยบายสงเสริมการเดินเทา โดยประชากรที่ใชในการวิจัย 
ไดแก คนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 400 คน คนเดินเทาบนทางสัญจรใน
เขตเทศบาลเมืองสุรินทร จํานวน 400 คน และคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ 
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรใน
เขตเมือง ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ใหความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจรในเขต
เมือง อยูในระดับปานกลาง (x̄= 2.97, SD = 0.37) ดานความปลอดภัยในการเดินเทาบนทางสัญจรใน
เขตเมืองอยูในระดับปานกลาง (x̄= 3.37, SD = 0.33) ดานนโยบายสงเสริมการเดินเทา อยูในระดับมาก 
(x̄= 4.00, SD = 0.16) 
 2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรใน
เขตเมือง ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร ใหความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจรในเขต
เมือง อยูในระดับปานกลาง (x̄= 2.87, SD = 0.61) ดานความปลอดภัยในการเดินเทาบนทางสัญจรใน
เขตเมืองอยูในระดับปานกลาง (x̄= 3.40, SD = 0.70) ดานนโยบายสงเสริมการเดินเทา อยูในระดับ
มาก (x̄ = 3.90, SD = 0.42) 
 3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจร
ในเขตเมือง ในเขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ ใหความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจร
ในเขตเมือง อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.05, SD = 0.44) ดานความปลอดภัยในการเดินเทาบนทางสัญจร
ในเขตเมืองอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.26, SD = 0.41) ดานนโยบายสงเสริมการเดินเทา อยูในระดับ
มาก (x̄ = 3.84, SD = 0.35) 
  
 
คําสําคัญ : สิทธิ คนเดินเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to study the opinion’s levels of people 
concerning the rights of pedestrians on the city’s roads focusing on the obstacle, 
safety, and walking policy. The population of this study was 400 pedestrians in  
Buriram Municipality area, 400 pedestrians in Surin Municipality area, and 400 
pedestrians in Sisaket area. The research instrument was a questionnaire, and the 
collected data was analyzed through percentage, mean, and standard deviation. The 
researcher found the following results. 
 1. The Buriram pedestrians’ opinion level towards the obstacle was at 
moderate level (x̄ = 2.97, SD = 0.37), towards the safety was at moderate level (x̄ = 
3.37, SD = 0.33), and towards the policy was at high level (x̄ = 4.00, SD =0.16). 

2. The Surin pedestrians’ opinion level towards the obstacle was at moderate 
level (x̄ = 2.87, SD = 0.61), towards the safety was at moderate level (x̄ = 3.40, SD = 
0.70), and towards the policy was at high level (x̄ = 3.90, SD =0.42). 

3. The Sisaket pedestrians’ opinion level towards the obstacle was at 
moderate level (x̄ = 3.05, SD = 0.44), towards the safety was at moderate level (x̄ = 
3.26, SD = 0.41), and towards the policy was at high level (x̄ = 3.84, SD =0.35). 
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ขอขอบคุณกําลังใจทุกกําลังใจที่ชวยเหลือในทุกๆดาน จนการคนควาวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยด ี
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ปจจุบันปญหาการจราจรติดขัด นับเปนปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ของประเทศไทย จากความเจริญของเทคโนโลยีในปจจุบัน ความสะดวกสบายในการเดินทาง มีจํานวน
ยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น ทําใหระบบคมนาคมขนสงที่มีอยูขยายตัวไมทันและไมสามารถรองรับความ
ตองการที่เพิ่มไดสงผลใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด ในป 2554 มีจํานวนรถจดทะเบียนสะสมของ
ประเทศไทยจํานวน 30,194,937 คัน เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 1,710,108 คัน คิดเปนรอยละ 6 
จากจํานวนรถจดทะเบียนสะสมทั้งหมด (กรมการขนสงทางบก,2554) จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา
ปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วซึ่งสวนทางกับการขยายระบบคมนาคมซึ่งตองใชงบประมาณในการ
กอสรางสูงและใชเวลานานไมทันตอความตองการ รวมถึงบางตําแหนงที่ไมสามารถขยายตอไปได จึง
เกิดปญหาจราจรแออัดเพิ่มขึ้น ดังนั้นปญหาการจราจรติดขัดจึงเปนปญหาสําคัญสําหรับหนวยงานที่
เกี่ยวของจําเปนที่จะตองแกไขอยางเรงดวน ซึ่งเปนการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจซึ่งจะสงผลในการ
พัฒนาประเทศตอไป  
 ปญหาการจราจรติดขัดหมายถึงการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงที่นับวันจะหายากและมีราคา
สูงขึ้นเรื่อยๆโดยเปลาประโยชน เปนการเพิ่มตนทุนทางดานการขนสงและการเดินทาง ถือเปนความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ ในป 2553 ประเทศไทยมีการใชน้ํามันสําเร็จรูปในภาคการขนสง เปนจํานวน
ทั้งสิ้น 28,651 ลานลิตร คิดเปนรอยละ 69.32 ของจํานวนการใชน้ํามันทั้งหมด ตองใชเงินในการ
นําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 4,416 ลานบาท (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,2554) 
ทําใหประเทศตองเสียเงินที่ควรจะนําไปใชในการพัฒนาประเทศจํานวนมากไปกับการนําเขาน้ํามันใน
ทุกๆป นอกจากปญหาดานพลังงานแลวการจราจรที่แออัดยังเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมทั้งมลพิษทางอากาศ น้ํา และทางเสียง ทําใหคุณภาพชีวิตแยลง ซึ่งจะแสดงใหเห็นชัดเจน
กับประชาชนทั่วไป เพราะการใชเวลาในการเดินทางนานขึ้น ทําใหเวลาในการทํางานและพักผอน
นอยลง สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมา ยังไมรวมถึงจํานวนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ปญหาการจราจรติดขัด เปนปญหาที่สะสมมานานและตองใชเวลาในการแกปญหามากที่สุด
ปญหาหนึ่งของประเทศในขณะนี้ ที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน  ในการแกไขปญหาจราจรนั้น 
สามารถทําไดหลายวิธี แตเปนที่ทราบกันดีวาการมุงเนนในการกอสรางและการขยายถนนหนทางให
สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มข้ึนทุกป เปนวิธีที่ใชเงินในการลงทุนสูง ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศในปจจุบัน และไมไดประโยชนเทาที่ควร เปนการสงเสริมการใชรถยนตสวนบุคคลใหเพิ่ม
มากขึ้นเขาไปอีก ที่สําคัญคือไมใชการแกปญหาอยางยั่งยืน ซึ่งในปจจุบันไดมีวิธีการหนึ่งที่ใชกันอยาง
แพรหลายในตางประเทศ นอกจากระบบขนสงสาธารณะแลวยังมีรูปแบบการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง
คือ การเดิน ซึ่งสามารถลดความคับค่ังบนถนนไดในระดับหนึ่ง มีประโยชนตอสุขภาพและใชเงินไมมาก
ในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานเมื่อเทียบกับการกอสรางถนน  
 ปญหาของพื้นที่เขตเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน เปนผลจากการวางโครงขายคมนาคมที่
ใหความสําคัญกับการสรางถนนเพ่ือรถยนตมากจนเกินไป จนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนเมืองอยาง
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หลีกเลี่ยงไมได การเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วของรถยนตในเวลาอันสั้น สงผลตอรูปแบบการใชชีวิต
ของคนเมือง จากการใชการเดินเทาและการขนสงสาธารณะมาเปนคานิยมในการใชรถยนตสวนตัว สิ่ง
ที่ตามมาคือการเพิ่มขึ้นของถนน เมื่อถนนเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนเมืองมากขึ้นและได
กลายเปนสวนหนึ่งที่สรางปญหาใหกับสังคม ถนนเขามามีอิทธิพลตอการขยายตัวของเมือง และทําลาย
พื้นที่สาธารณะไปพรอมกัน และปญหาที่ตามมาคือ ปญหาดานมลพิษ ปญหาการจราจรติดขัด และการ
กําจัดการใชงานวาถนนเปนพื้นที่สําหรับรถยนตเทานั้น  
 การเดินเทาเปนรูปแบบการเดินทางที่ดีวิธีหนึ่ง แตในประเทศไทยการเดินทางบนทางเทานั้น 
พบอุปสรรคในการเดินหลายอยางเชน รานคา แผงลอย ที่ตั้งอยูบนทางเทา หลุม ฝาทอระบายน้ําที่
ชํารุด ขยะมูลฝอย น้ําขัง และอีกมากมาย รวมถึงสภาพอากาศที่รอนของประเทศไทยและควันพิษจาก
ยานพาหนะทําใหผูคนที่มีทางเลือกไมนิยมเดินทางเทาไปทํางานแมวาจะมีระยะทางไมไกลมากก็ตาม 
ฉะนั้นจะตองมีการประเมินและสงเสริมใหคนหันมาเดินทางเทามากขึ้น  
 การเดินนับวามีความสําคัญตอมนุษยและเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย มนุษยใชการเดินเปน
ตัวเชื่อมไปสูการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน เชน การเดินไปทํางาน เดินไปจายตลาด เดินไป
เรียน เปนตน และการเดินยังมีประโยชนในแงของการสงเสริมสุขภาวะของรางกาย แตในการเดินเทา
บนทางสัญจรสาธารณะในปจจุบันก็มีอุปสรรคมากมาย อาทิ การติดปายโฆษณาบนทางเทา พอคา
แมคาหาบเร-แผงลอยที่มีการวางขายสินคาบนทางเทาโดยเฉพาะทางเทาในเขตเมืองจะมีความแออัด
มาก จนกลายเปนปญหาเรื้อรังของคนเดินเทา ทางเทาสวนหนึ่งก็ชํารุดไมมีความสะดวกในการเดินเทา 
ตนไมขึ้นบนทางเทารกรุงรัง ขรุขระเปนหลุมเปนบอและมีขยะ ไมมีไฟสองสวางและไมมีความปลอดภัย
ในเวลากลางคืน ซึ่งเปนปญหาสวนหนึ่งของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง 

 ปญหาการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองของประชาชนถือเปนปญหาสาธารณะที่มี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของคนเดินเทาที่ตองไดรับการแกไข เพื่อใหเปนไปตาม “หลักสิทธิ
เสรีภาพ” และ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 4 ระบุวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง” และ มาตรา 28 ระบุวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและ
เสรีภาพของตนได เทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกตอรัฐธรรมนูญหรือไม
ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
 ประเทศไทยมีทางเดินเทาที่มีความพรอมและเอื้อตอการใชงานนอยมาก สิ่งที่เราพบใน
ประเทศไทย สวนใหญทางเดินเทาของเขตเมืองบานเราจะมีลักษณะที่ตรงขามกับประเทศตางๆ ขางตน 
นั่นคือ ทางเดินเทาแคบ (บางพื้นที่ไมสามารถเดินสวนกันไดเลย ดวยเหตุนี้ทําใหไมสามารถแยกชอง
ทางเดินเทากับชองจักรยานได) แสงสวางไมเพียงพอสําหรับการเดินในชวงมืดค่ําสงผลใหเกิดความไม
ปลอดภัย ไมมีการเตรียมทางลาดชันสําหรับผูพิการอยางเพียงพอ (มีเพียงบางพื้นที่เทานั้น) บนทางเดิน
เทาของเขตเมืองบานเรามีสิ่งกีดขวางทางเดินคอนขางมาก (ไมวาจะเปน ปายสัญญาณจราจร ตู
โทรศัพท ตนไม ปายโฆษณา สินคาวางจําหนายลวงล้ําตามอาคาร เปนตน) บางสถานี/บางปายรถ
ประจําทางไมมีการเชื่อมตอทางเดินเทาไปยังสถานที่ตางๆ (เดินไปชวงระยะทางหนึ่งพบวาไมมีทางเดิน
เทาตอเนื่อง มีแตถนนสําหรับยานพาหนะ) ประชาชนที่ใชทางเดินเทาไมมีความปลอดภัยเทาที่ควร
เนื่องจากผูใชรถไมไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยของคนเดิน (ไมมีการหยุดรถบริเวณทางขามผู
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เดินเทาตองระมัดระวังเอง) และในเมื่อเกิดการกอสรางปรับปรุงโดยมีสวนของงานกอสรางปดทางทาง
เทา ไมมีการกันพื้นท่ีสําหรับทางเทาชดเชยใหกับประชาชนที่ใชการสัญจรดวยการเดินเทา 
ดังนั้นปญหาการจราจรในเขตเมืองใหญของประเทศไทยจึงไมคลี่คลายลง ทั้งๆ ที่เราเริ่มมีรถไฟฟา
ขนสงมวลชนขึ้นมาแลวในกรุงเทพฯ แตปญหาการจราจรในกรุงเทพฯก็ยังไมดีขึ้น และปญหา
การจราจรดังกลาวกําลังคืบคลานไปสูเมืองหลักตางๆ ในตางจังหวัด (เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน 
หาดใหญ ภูเก็ต เปนตน) เปนประเด็นที่ตองถูกหยิบยกมาถกกันในระดับนโยบายอยางจริงจัง ไมเชนนั้น
ปริมาณรถยนตสวนบุคคลจะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่งพื้นที่ถนนไมสามารถรองรับปริมาณ
รถยนตได (ตองไมลืมวาพลังงานเชื้อเพลิงเปนปจจัยสําคัญสําหรับยานพาหนะ และประเทศไทยยัง
นําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงในอัตราที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นยังสงผลตอปญหามลภาวะทาง
อากาศที่ตามมาอีกดวย) 
 จากความสําคัญขางตนผูวิจัยจึงไดทําโครงการศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจร
ในเขตเมืองเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขต
เมือง และศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทาง
สัญจรในเขตเมือง และนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะในการ
สงเสริมสิทธิและเสรีภาพคนเดินเทาบนทางสัญจร เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียม 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 

 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรใน
เขตเมือง 

 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบน
ทางสัญจรในเขตเมือง 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

 1) ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําการวิจัยถึงระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองสุรินทร และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เกี่ยวกับสิทธิ
ของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองและปจจัยที่มีผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชนในดาน
สิทธ ิ

 2) ขอบเขตดานประชากร การศึกษาในครั้งนี้ใชการสุมตัวอยางประชากรในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย จํานวน 400 คน เทศบาลเมืองสุรินทร จํานวน 400 คน และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 
400 คนจากประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองสุรินทร และเทศบาลเมืองศรี
สะเกษ 
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1.4 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 

 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแกเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
ของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง ปจจัยคุณภาพการบริการ 5 ดาน ไดแก 1) ดานสิ่งที่สัมผัสได 
2) ดานความนาเชื่อถือ 3) ดานการตอบสนอง 4) ดานการใหความมั่นใจ และ 5) ดานการเอาใจใส 
 

1.5 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

เชิงปริมาณ   
1) สามารถลงพื้นที่และเก็บขอมูลครอบคลุมถึงประชากรทั้งสามจังหวัด ไมนอยกวา รอยละ 80 
2) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง รอยละ 80 
 

เชิงคุณภาพ   
1) ผูเขารวมโครงการตื่นตัวและตระหนักเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 

 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 1) ทําใหทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย เขตเทศบาลเมือง
สุรินทร และเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง 
 2) ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
เขตเทศบาลเมืองสุรินทร และเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรใน
เขตเมือง 
 3) ผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะในการสงเสริมสิทธิและ
เสรีภาพคนเดินเทาบนทางสัญจร เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางเสมอภาคและเทาเทียม 
 
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 ทางเทา (Footpath) หมายถึง พื้นที่หรือทางขางถนนที่ยกตัวขึ้นสูงจากถนน มีไวเพื่อใหคน
ทั่วไปสัญจรไปมาโดยไมใชยานพาหนะ 
 รานคา (Store) หมายถึง สถานที่ทําการคาขาย ทั้งเปนอาคารรานที่ทําข้ึนเองจากรถหรือสิ่งอื่นๆ 
 เดินเทา (Pedestrian) หมายถึง ผูคนที่เดินอยูตามทองถนน โดยไมใชยานพาหนะ 
 สิทธิ (Right) หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมในการกระทําของบุคคลนั้นๆ โดยอํานาจจะมาก
หรือนอยข้ึนอยูกับตําแหนงของบุคคลนั้นๆ 
 สัญจร (Travel) หมายถึง การเคลื่อนทีผ่านไปมา ของคน วัตถุ ในเสนทาง, ชองทาง, ถนน นั้นๆ 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง ไดมีการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอตอไปนี้ 
  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคนเดินเทา 
  2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทางเดินเทา 
  2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิคนเดินเทา 
  2.4 แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกดานความปลอดภัย 
  2.5 แนวคิดการออกแบบ 
   2.5.1 แนวคิดการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 
  2.5.2 แนวคิดการพัฒนาถนนและระบบคมนาคม 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคนเดินเทา 
 

  คนเดินเทา (Pedestrian) คือ ผูคนทีเ่ดินอยูตามถนนไมไดอยูในยานพาหนะ ซึง่อาจเดินอยู
บนทางเทา (Sidewalk) หรือไมก็ได คนเดินเทาเปนสวนประกอบหนึ่งของการจราจรนอกจากผูใช 
รถยนตในการเดินทาง โดยคุณลักษณะทีส่ําคญัของผูเดินเทามีดังนี้ (พิษณุโรจน, 2530)  
  อัตราความเร็วในการเดิน : โดยทัว่ไปแลวอัตราเร็วในการเดินจะอยูที่ประมาณ 0.9 – 1.4 
เมตร/วินาที ในการออกแบบจะใช 1.2 เมตร/วินาที แตโดยเฉลี่ยแลวผูชายจะเดินเร็วกวาผูหญิง 
  ปริมาณคนเดินและความหนาแนน : เปนปริมาณทีใ่ชในการวัดจํานวนคนเดินเทา ในรูป 
ของจํานวนคน/ความกวาง/นาที (ปริมาณคนเดิน) หรือจํานวนคน/พืน้ที่ (ความหนาแนน) สําหรับ 
พืน้ที่เฉลี่ยในการเดินเทาตอคน = 1.5 ตรม. 
   พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไดใหความหมายของคนเดินเทาไววา คนเดินและ
ใหรวมตลอดถึงผูใชเกาอีล้อสําหรับคนพิการหรือรถสําหรับเด็กดวย  
    สภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมตอการเดินเทามีดังตอไปนี้ (วิชยัและคณะ,2553) 
   1. ความกวางประสิทธิผลของทางเทา หมายถึง ความกวางที่ใชเดินได จะพบวา 
ความกวาง ของทางเทาบางแหงกวางมากแตพื้นที่ใชเดินมีนอย ซึ่งทางเทาจะตองมีความกวางไมนอย
กวา 1.5  เมตร (สํานักพัฒนามาตรฐานผังเมือง, 2547) ซึ่งจะสามารถเดินสวนกันไดอยางสบายโดยไม
ตองหลบกัน รถเข็นคนพิการสามารถผานไดอยางสะดวก 
   2. ผิวทางเทา จะตองเรียบสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการเดิน ซึ่งความไม
เรียบนั้นเกิดจากการทรุดของทางเทาระหวางรอยตอของสาธารณูปโภคใตดิน และการเจาะทางเขา
อาคารเปนระยะๆ 
   3. สิ่งประกอบบนทางเทา เชน ปายจราจร ตูโทรศัพท เสาไฟฟา ปายซอยตางๆ ตอง
มีการจัดระเบียบทีด่ีทําใหความกวางของทางเทาแคบและดูรกรูปแบบปะปนกันไมเปนระเบียบ 
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   4. การใชงานของคนพิการ เพือ่ใหใชไดโดยทุกคน เพราะวาการที่มีสิ่งกีดขวางบนทาง
เทาทําใหเกิดความไมสะดวกตอการเดินทางของผูพิการทีต่องใชรถเข็น 
   5. ตนไมบนทางเทา ตองมีความสมบูรณ ใหรมเงาและสงเสริมบรรยากาศบนทางเทา 
   6. แนวรอยตอระหวางทางเทากับรอยตอที่ดินในระยะ 2 เมตร จากเขตทาง 
หมายความวา   พืน้ที่ทีก่ฎหมายระบุใหปลูกตนไม ควรมีการปลูกตนไมและดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่
ดีดวย 
   7. สภาพไฟสองสวาง ทางเทาท่ีพัฒนาแลวควรมีการสองสวางของแสงไฟทีเ่หมาะสม 
   8. รูปแบบการใชงานทางเทา จะตองมีการแยกออกจากการจราจรประเภทอื่นอยาง
ชัดเจน และจะไมอนุญาตใหมีจักรยานหรือการขนสงรูปแบบอื่นที่ไมใชการเดินเทา สิ่งอํานวยความ
สะดวก เหลานี้มักจะสรางขึ้นมาเพื่อใหบริการคนเดินเทาบนถนนในเมืองเพื่อเปนจุดเชื่อมโยงการ
เดินทาง ระหวาง สนามบิน สถานีรถไฟฟา และสถานีรถประจําทาง 
  

  2.1.1 วัตถุประสงคในการเดินเทา 
  วัตถุประสงคของการเดินเทา มีความสัมพันธกับประเภทการใชประโยชนที่ดินและการเดินทาง
ก็ขึ้นอยูกับกิจกรรมของผูเดินทางและประเภทของกิจกรรมนั้นๆความแตกตางของการใชประโยชน
ที่ดินก็สงผลใหประเภทการเดินเทาและวัตถุประสงคในการเดินทางแตกตางกันไป Scott and Kegan 
(1974 อางถึงใน พิสิทธิ์ จงไกรจักร,2550) ไดแบงวัตถุประสงคในการเดินเทาเปน 3 ประเภทคือ 
   1. Terminal Trips เปนการเดินทางที่มีจุดหมายในการเดินทางดานหนึ่งดานใด โดย
มีจุดเปลี่ยนวิธีการเดินทางเขามารวมดวยกัน เชน การเดินจากบานมายังปายหยุดรถประจําทาง สถานี
รถไฟฟา หรอืท่ีจอดรถ เปนตน 
   2. Functional Trips เปนการเดินทางที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทําหนาที่โดยเฉพาะ
หรือหนาที่ซึ่งไมเกี่ยวของกับการพักผอนหยอนใจหรือกิจกรรมเพื่อการบันเทิงซึ่งแยกออกไดเปนการ
เดินทางเพื่อไปทําธุรกิจการงานและการเดินทางเพื่อทําธุระสวนตัว ไดแกการจับจายซื้อของรวมไปถึง
การเดินทางไปรับประทานอาหารและการเดินทางไปรับบริการตางๆ เชนการไปพบแพทย ไปเสริมสวย 
เปนตน 
   3. Recreation Trips เปนการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจในดานตางๆไดแกการ
เดินเลน การไปออกกําลังกาย หรือไปชมการแขงขันกีฬา ดานศิลปวัฒนธรรม เชนชมการแสดง การชม
ภาพยนตร และในดานการไปรวมกิจกรรมทางดานสังคมวัตถุประสงคหรือจุดหมายในการเดินทางของ
คนเดินเทา สามารถเอื้อประโยชนตอการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหกับคนเดินเทาได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใชเสนทางที่สะดวกสบายที่สุด ทั้งในดานระยะทางและสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวย 
  คนเดินเทา (Pedestrian) คนเดินเทาเปนปจจัยหนึ่งของการจราจร และมีผลกระทบตอการ
ไหลของการจราจร ดังนั้นการออกแบบระบบจราจรจะตองใหสัมพันธกัน ไดแก บาทวิถี หรือทางเดิน
เทาขางถนน ทางขามถนน (ทางมาลาย) สะพานลอย อุโมงคสําหรับคนขาม ทางเดินยกระดับ (Sky 
Walk) และสัญญาณไฟสําหรับคนขาม ฯลฯ บาทวิถีหรือทางเดินเทาขางถนน มีประโยชนตอการจราจร
เพราะเปนชองทางสําหรับประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาไดโดยไมจําเปนตองลงมาเดินบนผิว
การจาราจร ซึ่งจะทําใหกีดขวางการจราจร และอาจเกิดอุบัติเหตุได ทางขามถนน (ทางมาลาย) มี
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ประโยชนในการสรางความปลอดภัยที่คนจะเดินขามถนนอยางเปนระเบียบ สวนใหญควรประกอบ
สัญญาณไฟจราจรสําหรับคนขามถนน สะพานลอยและอุโมงค จะทําใหคนสามารถเดินขามถนนได
อยางปลอดภัย โดยไมจําเปนตองลงมาบนผิวการจราจร หรือตัดการแสการเดินรถ ทางเดินยกระดับ
(Sky Walk) หรืออุโมงคใตดินสําหรับรถไฟฟาใตดินจะเปนเสนทางสําหรับคนที่จะเดินหรือขามถนน โด
ยมไมจําเปนตองอยูบนผิวการจราจรซึ่งจะทําใหกีดขวางการจราจรโดยไมจําเปนตองลงมาบนผิว
การจราจร หรือตัดกระแสการเดินรถ เชนกัน การจัดระเบียบคนเดินเทาใหสัมพันธกับสภาพการจราจร
โดยใหมีความสัมพันธกับปายรถประจําทาง สถานีรถไฟฟา หรือสถานีรถไฟฟาใตดิน จะทําใหเกิดความ
สะดวกสบายและลดการใชยานพาหนะ ระยะทางที่คนเดินเทาขึ้นอยูกับสภาพของทางวารมเย็นหรือ
อากาศรอนมากเพียงใด  
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทางเดินเทา 
 

  ทางเดนิเทา (Walkway) หมายถึง ทางเดินเทาในรูปแบบตางๆ ทั้งที่อยูรวมกับถนน ทางเทาที่
แยกออกจากถนนอยางชัดเจน และทางเทาที่ใชรวมกันกับการสัญจรในโหมดอื่นๆ ทางเทามีบทบาทที่
สําคัญตอเมือง โดยทําหนาที่หลักเปนเสนทางสัญจรที่สําคัญของเมือง เชื่อมโยงสวนตางๆของเมืองเขา
ดวยกันทําใหสามารถเขาถึงสวนตางๆของเมืองไดงายเชนเดียวกับถนน ในเมืองที่มีการพัฒนาทางเดิน
เทาที่ดีจะมีระบบทางทางเดินที่เชื่อมตอบริเวณสาธารณะทั้งหมดของเมือง (ถนอมศักดิ์ แกวเขียว, 
2536) สงผลใหคนในชุมชนสามารถเดินทางจากที่พักอาศัยไปยังสวนตางๆของเมืองได เชน
สวนสาธารณะ ตลาด รานคา หรือแมแตที่ทํางานไดสะดวก ทางเดินทางยังเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหเกิด
กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนกิจกรรมการบันเทิง งานแสดง งานวิชาการ หรือ
แมกระทั่งการจับจายใชสอยบริการและสินคาในบริเวณทางเดินเทา ในระบบชุมชนเมืองทางเทาจัดเปน
ที่วางในชุมชนเมือง (Urban space) ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะในยานที่พักอาศัยที่มีการจราจรเบาบาง
ทางเทามักทําหนาที่เปนพื้นที่กิจกรรมทางสังคม เชน การพบปะพูดคุยของคนในชุมชน สวนในเขต
เมืองทางเดินเทาถูกใชเปนสถานที่พักผอนของประชาชน ซึ่งในบริเวณแออัดหนาแนนไดมีการจัดเกาอี้
นั่งพักผอนไวตามใตตนไม บริเวณหนารานคา ดวยเหตุนี้ทางเดินเทาจึงเปรียบเสมือนหองนั่งเลน 
สําหรับประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงรวมทั้งผูคนที่เดินทางผานอีกดวย ซึ่งเปนแนวคิดที่เชื่อ
วา (Jane Jacobs, 1961) สภาพแวดลอมของเมืองมีอิทธิพลตอการใชชีวิตและพฤติกรรมของคนเมือง 
และการออกแบบถนนที่สงเสริมใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหเมืองมีชีวิตชีวา ผูอยูอาศัยรูสึก
ปลอดภัยกระตุนใหคนออกมาเดินและทํากิจกรรมบนถนนมากขึ้น เปนการสงเสริมสภาพสังคมของ
เมือง  
 ในการศึกษาผลกระทบของภูมิทัศนที่มีตอสุขภาพของผูเดินทางเทาและความปลอดภัยของผู
ขับขี่บานพาหนะ (Naderi, 2002) ไดแบงประเภทของการเดินเทาออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 การ
เดินทางเพ่ือใหถึงจุดหมาย เชน การเดินทางเพื่อไปทํางาน กลุมที่ 2 เปนการเดินเพื่อพักผอนซึ่งเปนการ
สัญจรทําใหมีการผอนคลาย ซึ่งจะเห็นไดจากบริเวณที่มีรานคาคึกคัก มีตนไมรมรื่น มีพื้นที่โลงใหพัก
สายตา มีที่นั่ง อาคารสถาปตยกรรมที่สวยงามหลายหลายกิจกรรมในบริเวณนั้น ประชาชนมักจะถูก
ดึงดูดใหมีการเดินพักผอนมากขึ้น กลุมที่ 3 เปนการเดินเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ (Williamson, 1999; Wycoff, 2001) โดยการศึกษาจากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะดาน
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การแพทยและสาธารณะสุขยืนยันถึงประโยชนของการเดิน และอาจเปนหนทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
ชวยปญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดจํานวนของผูที่เปนโรคอวน และประโยชนที่สําคัญคือการ
ชวยประหยัดพลังงาน ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและชวยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
เครื่องยนต ในหลายประเทศจึงมีการรณรงคสงเสริมใหคนเปลี่ยนพฤติกรรมการใชรถยนตมาเปนการ
เดินซึ่งนอกจากจะเปนการสงเสริมสุขภาพ 
    

  2.2.1 ประเภทของทางเดินเทา 
  ทางเดินเทาขนานไปกับแนวถนน เปนทางเทาที่อยูขนานสองขางทางแนวถนนใน
เขตเมือง สวนใหญเปนทางเทาในถนนสายหลักและสายรองที่อยูในเขตชุมชนหนาแนนและมักมีการ
สัญจรหนาแนน เนื่องจากเปนทางเทาที่ใหบริการกับคนจํานวนมากจึงมักใชวัสดุโครงสรางที่แข็งแรง 
เชน คอนกรีตหรือหิน การแยกทางเทาออกจากถนนมักใชการสรางแนวกันชนที่นิยมมากที่สุดคือการ
ยกระดับผิวทางเทาใหสูงกวาถนนและอาจใชไมประดับหรือปลูกตนไมเพื่อทําใหแนวกันชนมีความ
ชัดเจนมากข้ึน 
   ทางเทาชนิดที่เปนทางลัด เปนทางเทาที่มักจะรูจักกันเฉพาะกลุมหรือประชาชนใน
พื้นที่ ใชในการลัดเลาะไปตามตรอก ซอย ดานหลังของอาคาร หรือริมแมน้ํา ซึ่งทางเทาเหลานี้อาจ
ไดรับการสงเสริมใหอยูในระบบทางเทาของเมืองและปรับปรุงสภาพแวดลอมสองขางทางเปนการชวย
สรางโครงขายทางเทาใหมีความสมบูรณมากขึ้น ชวยเพิ่มความคลองตัวและความปลอดภัยใหกับระบบ
การสัญจรของเมืองได 
   ทางเทาระหวางอาคารหรือลานเดินเทา เปนบริเวณที่คนสามารถเดินติดตอกันไดทั้ง
บริเวณ โดยไมมีการสัญจรทางรถเขาไปยุงเก่ียว หรือในบางแหงมีการสัญจรทางรถอยูบาง แตก็มีการใช
บริเวณของถนนเปนทางเดินเทา บริเวณดังกลาวมักเปนบริเวณยานพาณิชยและมีบรรยากาศในเชิง
นันทนาการดวย และอาจใชเปนทางลัดจากทางเดินตามแนวถนนในเมืองดวย 
    ทางเทาชั่วคราว เปนการปดถนนบางสายในวันพิเศษเพื่อใชเปนทางเดินเทาหรือเพื่อ
กิจกรรมนันทนาการ บริเวณดังกลาวสวนใหญจะใชเพื่อการประกอบพระราชพิธีและพิธีกรรมตางๆ 
ตลอดจนการจัดงานในเทศกาลตางๆ ของชุมชน ซึ่งไดแก ถนนในเขตชั้นในทั่วไป 
    

  2.2.2 องคประกอบของทางเดินเทา 
   1) ความกวางของทางเทา ขนาดความกวางของทางเทาเพียงพอกับปริมาณผูสัญจร 
ขนาดทางเทาขึ้นอยูกับปริมาณของผูสัญจรในเสนทางนั้น โดยปกติเกณฑที่ใชเปนมาตรฐานสากล ระบุ
ทางเทาในยานการคาและยานธุรกิจซึ่งมีผูสัญจรไปมาหนาแนน ใหมีความกวางอยางนอยที่สุด 3.00 
เมตร และทางเทาในบริเวณอ่ืนในระดับรองลงไปมีความกวางประมาณ 2.00 เมตร ซึ่งความกวางนี้เปน
เกณฑขนาดพื้นที่ซึ่งใชเพื่อสัญจรทางเทา ตัวเลขมาตรฐานนี้เปนตัวเลขที่ใชกับสภาพการณทั่วๆไป ไม
สามารถนําไปใชไดในทุกกรณี เชนในกรณีที่ เปนยานการคาสําคัญ มีปริมาณคนมากเปนพิเศษ
จําเปนตองใชขนาดทางเทาที่กวางยิ่งขึ้นไปอีก การปลูกตนไมและสิ่งอํานวยความสะดวกบางประเภท
เชน ถังขยะ ตูโทรศัพท เปนตน ไมรวมกิจกรรมอื่นที่อาจเกิดบนทางเทา ยกเวนการรอรถโดยสาร
ประจําทาง 
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  มาตรฐานความกวางทางเดินเทาของกรมทางหลวงในยานชุมชน ใหถือตามกําหนดในรูปแบบ
มาตรฐาน ของเขตทางตางๆในกรณีที่เขตทางแคบจนไมสามารถกอสรางทางเทาตามมาตรฐานได ให
ลดความกวางทางเดินเทาได แตตองไมนอยกวา 1.50 เมตร และในกรณีที่ตองขยายความกวางทางเทา 
ใหมากกวาที่กําหนดในมาตรฐานตามปริมาณคนเดินเทาและมีพื้นที่พอขยายไดแตตองไมมากกวา 5.00 
เมตร (กรมทางหลวง,2539)  
   2) ความตอเนื่องของทางเดินเทา โครงขายของทางเดินตองมีความสมบูรณตอเนื่อง
และสามารถทําใหคนเดินไปถึงจุดหมายได โดยไมมีอุปสรรคกีดขวาง มีพื้นผิวราบเรียบ ไมมีการเปลี่ยน
ระดับโดยไมจําเปน  
   3) สภาพแวดลอมของทางเดินเทา ทางเดินเทาควรมีบรรยากาศในการชวยผอนคลาย
ความตึงเครียดของบรรยากาศเมืองและชวยทําใหเมืองสวยงามมีชีวิตชีวาขึ้นโดยอาจมีการจัดการ
อํานวยความสะดวกตางๆเชนมีบริเวณที่นั่งพัก มีบริเวณแผงลอย รถเข็นขายอาหาร หรือเครื่องดื่มใน
บางจุด โดยจัดสภาพแวดลอมในบริเวณนั้นใหรมรื่นสะอาดสวยงามไปพรอมๆกับการคํานึงถึงประโยชน
ในเชิงสัญจรทาวเทา 
   4) ความปลอดภัยในการเดินเทา การเดินเทาตองคํานึงทั้งความปลอดภัยในการเดิน
เทาจากการสัญจรประเภทอื่นและในแงของสวัสดิภาพในการเดินเทา เชนในบริเวณที่เปนทางขามซึ่ง
เปนจุดตัดระหวางผูสัญจรกับยายพาหนะตองมีระบบควบคุมหรือวิธีปองกันไมใหเกิดความสับสนและ
เกิดอันตรายขึ้นได โดยควรมีระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางขาม สําหรับผูพิการทางสายตาและ
ผูใชรถเข็น ตลอดจนตองมีการติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆเชนสายไฟสองทาง เปนตน 
 

  อัตราความเร็วและความหนาแนนของทางเดินเทา การเดินในสภาพการณตางๆมนุษยจะมี
อัตราความเร็วในการเดินเฉลี่ยแตกตางกัน กลาวคือหากทางเทามีความหนาแนน อัตราความเร็วในการ
เดินจะลดลงความหนาแนนของทางเทานี้ขึ้นอยูกับจํานวนคนที่ใชทางเทาในเวลาเดียวกัน  
 

ประเภทและลักษณะของการเดิน อัตราความเร็ว (เมตร/นาท)ี 
คนทั่วไป 72 
ผูสูงอายุ 67 

เดินเปนกลุม 51 
ลงบันได 46 
ขึ้นบันได 34 

 

ตารางที่ 1 แสดงอัตราความเร็วในการเดินโดยเฉลี่ย 
ที่มา : koushki (1988) 

 
  ขายของบนทางเทา  
  นอกจากหาบเรแผงลอยแลวเจาของอาคารรานคาขางทางมักเอาสินคามาวางขายบนทางเทา
เชนกัน ถึงแมหาบเรแผงลอยจะทําใหทางเทามีชีวิตและมีสีสัน แตตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยของ
ทางเทาที่ทําขึ้นเพื่อการสัญจรกอนการจัดระเบียบบนทางเทา จึงจําเปนตองใหอํานาจแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเปนผูกําหนดขอบเขตทางเทาใหมีความกวางเพียงพอในการสัญจรโดยเฉพาะเพื่อใหเด็ก 
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ผูหญิง คนชรา และคนพิการไดเดินทางไปมา โดยสะดวกและปลอดภัยกอน สวนที่เหลือจึงจะจัดวาง
หาบเรแผงลอยได 
 

  การขนถายสินคาและผูโดยสารบนทางเทา 
  การขนถายสินคาและผูโดยสารบนทางเทาก็เปนอุปสรรคหนึ่งที่กีดขวางทางสัญจรของ
ประชาชน การแกปญหาควรพิจารณา การจอดรถโดยสารและรถสินคา เชน จัดที่จอดรถเพื่อขนถาย
โดยเฉพาะ หรือจัดเวลาที่เหมาะสมในชวงเวลาที่มีผูสัญจรบนทางเทานอยกวาปกติ การจอดรถบนทาง
เทาแมจะเปนรถจักรยานยนต ก็ตองอยูในบริเวณที่จัดไวไมควรล้ําออกมาอยูในเขตที่กีดขวางทางเทา 
ทางลอเลื่อน และเกาอี้ลอเลื่อนของคนพิการ เปนตน 
 

  การมีอาณาเขตครอบครอง  
  การมีอาณาเขตครอบครองในการออกแบบและวางแผนสภาพแวดลอมทางกายภาพ       
(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร,2541) การมีอาณาเขตครอบครองของบุคคลยอมหมายความวาบุคคลไมตองการ
การลวงล้ําเขาไปในอาณาเขตครองครองของตนโดยบุคคลอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่มีความภาวะ
เปนสวนตัว เชนในขณะที่เราทํางานอยูภายในหองของเราบางครั้งเราไมไดตองการใหมีการลวงล้ําเขา
ไปในหองโดยบุคคลอื่น นอกจากบุคคลบางคนเทานั้นอาจกลาวไดวา บทบาททางสังคมของแตละ
บุคคลไดกําหนดขอบเขตครอบครองไวอีกนัยหนึ่งคืออาณาเขตครอบครองบุคคลขึ้นอยูกับบทบาททาง
สังคมของบุคคลอื่น โดยผูบุกรุกไมไดมีบทบาทหรือหนาที่เกี่ยวของกับอาณาเขตดังกลาว จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองจัดสภาพแวดลอมใหมีอาณาเขตที่ชัดเจน หรืออาจมีทางเขาออกที่สามารถควบคุมได ทั้งนี้
ยอมสามารถลดการลวงล้ําไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง การลวงล้ําที่ไมไดเกิดจากความตั้งใจ ในการออกแบบ
และการวางแผนสภาพแวดลอมทางกายภาพ ยอมตองคํานึงถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สัมพันธกับ
อาณาเขตใชสอยตางๆตองพิจารณาวาอาณาเขตใดที่ครอบครองโดยบุคคลหรือกลุมใดโดยเฉพาะ และ
ควรจัดสภาพแวดลอมกายภาพอยางไร เพื่อไมใหเกิดการลวงล้ําโดยบุคคลอื่น 
  สําหรับอาณาเขตพื้นที่สาธารณะ มักมีปญหาการใชสอยพื้นที่ที่ เกี่ยวของกับอาณาเขต
ครอบครองโดยเฉพาะอยางยิ่ง อาณาเขตสาธารณะในเขตชุมชนที่ไมมีความชัดเจนทางกิจกรรม เชน
บริเวณซอกระหวางอาคาร บริเวณใตสะพาน บริเวณริมทางดวน บริเวณริมทางรถไฟ ที่ผานเขาไปใน
ยานชุมชน ฯลฯ อาจเกิดการบุกรุกยึดครองบริเวณดังกลาวมาเปนอาณาเขตสวนตัวโดยบุคคลประเภท
จรจัด ขอทานหรือผูยากไรที่ไมมีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลง 
 นอกจากนี้ การยึดครองอาณาเขตสาธารณะมักเกิดข้ึนในบริเวณที่ติดตอกับอาณาเขตสวนตัวที่
ปรากฏใหเห็นและเปนที่ไมอาจแกไขไดโดยงายก็คือการยึดครองบริเวณที่ติดตอกับทางเทาหนารานของ
ตน โดยที่เจาของรานคิดวาตนยังมีสิทธิในบริเวณหนาราน ทั้งนี้เปนไปตามความรูสึกทางจิตวิทยา
เกี่ยวกับการมีอาณาเขตครอบครอง อยางไรก็ตามหากแกปญหาได ดวยการจัดใหมีอาณาเขตกึ่งสวนตัว
อยูระหวางกลางดังท่ีไดปรากฏเปนที่วางที่ใหเวนไวหนาอาคารพานิชยที่ขออนุญาตปลูกสรางจึงนับเปน
การแกปญหาการยึดครองอาณาเขตสาธารณะที่เปนผลพลอยไดจากเทศบัญญัติที่มุงเสริมสรางใหมีที่
โลงสาธารณะในชุมชนหนาแนน 
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 2.2.3 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชทางเทา 
  1) พื้นผิวของทางเดิน พื้นผิวของทางเดินเปนองคประกอบของภูมิทัศนถนน ที่มีความ
เดนชัดและรับรูไดโดยงายที่สุด ทางเทาควรมีพื้นราบเรียบตอเนื่อง ไมมีการเปลี่ยนระดับโดยไมจําเปน 
และควรอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหายวัสดุผิวทางที่ใชสวนใหญขึ้นอยูกับขนาดของบาทวิธี มีพื้นผิวที่
ขรุขระเพื่อกันลื่น ในการออกแบบจะตองคํานึงถึงตนทุนในการบํารุงรักษาและการติดตั้งใหมหรือ
ปรับปรุงพ้ืนที่ทางเทาในอนาคตดวย โดยปกติวัสดุผิวทางจะเลือกใชคอนกรีตโดยอาจมีการเพิ่มสีเขาไป
ในเนื้อคอนกรีตเพื่อบงบอกของผิวทาง คอนกรีตมีขอดีคือราคาถูก แข็งแรงและทนทานและบํารุงรักษา
งาย การเลือกใชหินหรืออิฐซึ่งเปนวัสดุที่มีราคาแพงจึงมักใชกับถนนที่พิเศษและเปนทางการเชนถนน
สายหลัก 
   2) ความรมรื่นของทางเดินเทา ตนไมและวัสดุประกอบอื่นๆอาจเพิ่มใหเปนสีสันและ
ชีวิตชีวาใหกับทางเทา ทําใหดูนาสนใจและมีผลตอการรับรูลักษณะพื้นผิวของถนนการตกแตงดวย
ตนไมจะลดความแข็งกระดางของพื้นทางเทาและชวยทําใหสภาพอากาศดีขึ้น ชวยลดอุณหภูมิที่พื้นผิว
ทางเทา อยางไรก็ตามตนไมและสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและตองการการบํารุงรักษาอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนสาเหตุของปญหาตางๆ เชนทางเทาแตกเนื่องจากรากไม ใบไมอุดตันตะแกรงทอ
ระบายน้ํา แตดวยคุณสมบัติที่สามารถชวยสงเสริมการมีชีวิตเมืองที่ดี ทําใหการจัดสวนและการจัดวาง
บนตนไมบนทางเทา มักเปนทางเลือกแรกในการสงเสริมสภาพแวดลอมที่ดีของทางเทา 
   3) ความปลอดภัยในการเดินเทา การเดินเทาตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดิน
เทารมไปถึงการสัญจรประเภทอื่นซึ่งสวนประกอบตางๆของทางเทาไมวาจะเปนบริเวณจุดที่เปนทาง
แยก ทางขาม รั้วกั้นระหวางถนนกับทางเทา สัญญาณไฟจราจร รวมไปถึงเรื่องของแสงสวางไฟฟาที่
สองสวางเปนสิ่งที่พบไดทั่วไปตามทองถนน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความปลอดภัยตออาชญากรรม
และการสรางวิสัยทัศนที่ดีสําหรับคนเดินเทาและผูขับขี่รถยนต การจัดไฟเปนการใหความสวางกับตัว
อาคาร ภูมิทัศนถนน ที่จอดรถ ปายสัญลักษณและปายขอมูล และพื้นที่อื่นโดยทั่วไป การติดตั้งไฟฟา
สองสวางในที่สาธารณควรพิจารณาถึงการเลือกตําแหนงที่ตองการใหแสงสวาง 
   4) สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เปนสวนประกอบของทางเทาเพื่อใหผูสัญจรไดใช
ประโยชนในฐานของบริการสาธารณะอีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของภูมิทัศนถนน ตําแหนงที่ตั้งก็ขึ้นอยูกับ
การใชงาน และความจําเปนของพ้ืนที่นั้นๆซึ่งประกอบไปดวย 
    4.1) มานั่ง มานั่งเปนสิ่งที่จําเปนที่ทําใหทางเทาเปนทางเทาที่นาเดิน
โดยเฉพาะทางเทาที่เชื่อมระหวางกิจกรรมหรือทางเทาที่ทําหนาที่เปนพื้นที่สันทนาการของเมือง ซึ่ง
ตองการพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมในที่สาธารณะ ลักษณะของมานั่งจะมีรูปรางและวัสดุที่แตกตางกันไป 
มานั่งมักจะติดตั้งไวในที่ทีม่ีผูสัญจรไปมามาก สวนมากจะติดตั้งในทิศทางท่ีขนานไปกับทางเทา 
    4.2) ถังขยะ เปนสวนประกอบที่มีอยูทุกหนทุกแหงของทางเทา ทางเทาที่ดี
จะตองมีถังขยะเพียงพอตอการใชงานและการติดตั้งไวอยางดี อาจมีการแยกถังขยะเปนหลายประเภท 
เพื่อใหเกิดการแยกขยะของผูใชงานทางเทา 
    4.3) ปายหยุดรถประจําทางหรือสถานีของระบบขนสงมวลชน ปายหยุดรถที่
ดีควรมีตัวเลข หรือปายบอกเสนทาง และควรแยกบริเวณพักคอยสําหรับผูโดยสารออกจากอุปกรณ
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ประกอบตางๆ เชน ตารางเวลาเดินรถ ที่พักผูโดยสารประกอบดวยมานั่ง ควรมีหลังคาและแผงกั้น
ดานหลังเพื่อปองกันลม  
    4.4) รานขายสินคา การใชทางเทาเพื่อกิจกรรมอื่น ทางเทาในบางชวงที่มี
ความกวางมากพอ อาจสนับสนุนใหมีกิจกรรมอื่นๆบนทางเทานั้น เชน รถเข็นขายน้ํา ขายอาหาร ขาย
หนังสือแมกระทั่งสินคาอื่นๆ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ชวยเพิ่มชีวิตชีวาใหกับเมือง ทําใหการเดินไปมาบนทาง
เทามีความหมายมากขึ้น แตการใชพื้นที่ที่ลักษณะนี้ควรมีการควบคุมไมใหขัดขวางการสัญจร และ
ทัศนียภาพที่ดี  
    4.5) สิ่งอํานวยความสะดวกของเอกชน เชน ตู ATM และโทรศัพทสาธารณะ 
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่คอยๆถูกเพิ่มเขามาบนทางเทาตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปจจุบันคนเริ่ม
ใชโทรศัพท เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นตูโทรศัพทสาธารณะจึงลดบทบาทลงไป ตูโทรศัพทที่มีอยูเดิมก็ขาด
การดูแลรักษาจนกลายเปนจุดที่เสื่อมโทรม 
 

 2.2.4 ทางจักรยาน 
   ทางจักรยาน หมายถึง ทางที่จักรยานสามารถไปและกลับได โดยไมมีสิ่งกีดขวาง เพื่อ
เชื่อมกับระบบขนสงมวลชนอื่นๆ ไดรับการออกแบบพิถีพิถันเหมือนกับทางหลวง มีเลนใหสวนทางกัน
ไดปองกันอุบัติเหตุ มีตนไมปลูกคูขนานตลอดใหเกิดความรมรื่น เสนทางจักรยานและทางเดินเทาถูก
สรางควบขนานไปกับการขยายตัวของชุมชนเมืองตางๆ ในสหรัฐอเมริกา ภายใตกฎหมายวาดวยการ
ขนสงบนเสนทางรวมอยางมีประสิทธิภาพ (The Intermodal Surface Transportation Efficiency 
Act of 1991) และกฎหมายวาดวยการขนสงอยางเสมอภาคเพื่อศตวรรษที่ 21 (The Transportation 
Equity Act for the the 21st Century) มีการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติประชาชนที่ใชเสนทางทั้งใน
ระดับทองถิ่น ระดับเมืองไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด สิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับจักรยาน เปนการสรางเพื่อกําหนดรูปแบบและองคประกอบทางกายภาพ
ตางๆ ที่จําเปนหรือสงเสริมใหเกิดการใชจักรยานในพื้นที่นั้นๆ การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
สงเสริมการใชจักรยานบริเวณ จุดสิ้นสุดการเดินทาง มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใช
จักรยานในการเดินทาง ซึ่งจะสามารถลดขอจํากัดดานตางๆ ในการใชจักรยานเพื่อการเดินทาง เชน 
สภาพอากาศ ระยะทาง ฯลฯ อันจะสงผลใหความนิยมหรือปริมาณผูใชจักรยานเพิ่มขึ้นได โดยการ
จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสงเสริมการใชจักรยาน (ทรรศนะ บุญอยู, 2548)  
 

    ลักษณะของเสนทางจักรยานที่ดี การพิจารณาลักษณะและประเภทของเสนทางที่
เหมาะสมในการจัดทําทางจักรยานที่ดีที่ควรคํานึงถึงมีดังตอไปนี้ 
   1) ความปลอดภัย (Safety) อันตรายที่เกิดขึ้นสวนใหญมีสาเหตุมาจากความ
ขัดแยงกับการเดินทางรูปแบบอื่นๆ 
    2) ความตอเนื่องของเสนทาง (Continuity) จําเปนตองหาเสนทางเชื่อม
รวมทั้งตองพิจารณาถึงขอจํากัดทางกายภาพ เชน ทางแยกขนาดใหญ หรือโอกาสในการหาเสนทาง
เชื่อม 
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    3) ความตรงของเสนทาง (Directness) เสนทางตัดตรงไปสูจุดหมาย
ปลายทางเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกสําหรับผูขี่จักรยานเพื่อประโยชนใชสอย (Utilitarian Cyclist) 
ในขณะท่ีผูขี่จักรยานเพื่อความเพลิดเพลินจะใหความสําคัญนอยกวา 
    4) ความสะดวก (Convenience) โครงขายทางจักรยานตองมีการเขาถึงยัง
จุดหมายที่สําคัญตางๆ ไดสะดวก รวมถึงการจัดหาที่จอดจักรยานที่ปลอดภัยและอยูในทําเลที่
เหมาะสม 
    5) ความชัดเจน (Clarity) โครงขายทางจักรยานตองไมสรางความสับสน
ใหแกผูใชและงายที่จะเขาใจ โดยเฉพาะการออกแบบบริเวณทางแยก การทําปายสัญญาณสําหรับ
จักรยานและยานพาหนะชนิดอื่นๆ 
    6) ความมั่นใจ (Security) ทางจักรยานตองสรางความรูสึกมั่นใจใหแกผูใช
ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    7) ความลาดชัน (Acceptable Grade) ระยะทางและความชันมีอิทธิพลตอ
การเลือกเสนทางของนักข่ีจักรยาน 
    8) พื้นผิวถนน (Road Surface) มีสภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการขี่จักรยาน 
   9) คุณภาพอากาศ (Air Quality) สภาพการจราจรบนทองถนนที่แตกตาง
กันจะสงผลใหคุณภาพอากาศแตกตางกัน 
    10) เสียงรบกวน (Noise) การเดินทางดวยจักรยานกอใหเกิดเสียงนอยมาก 
เสียงจึงสรางความรําคาญใหแกนักขี่ไมนอย โดยเฉพาะถนนที่มีรถบรรทุกจํานวนมาก 
    11) ที่กําบัง (Shelter) ควรกําหนดเสนทางจักรยานในที่ที่มีสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติหรือสิ่งที่สามารถชวยปองกันฝนและลมได 
    12) ความดึงดูดและความนาสนใจของเสนทาง (Attractiveness and 
Interest) ความเพลิดเพลินในการขี่จักรยานจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อสภาพแวดลอมมีความดึงดูดและ
นาสนใจ ซึ่งผูขี่จักรยานเพื่อความเพลิดเพลินจะใหความสําคัญกับสวนนี้มากกวาผูขี่จักรยานเพื่อ
ประโยชนใชสอย (พิเชษฐ เรือนสอน,2546) 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิคนเดินเทา 
 

  สิทธิ คือ ประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองให ซึ่งความหมายวาเปนประโยชนที่
กฎหมาย “รับรอง” วามีอยูและเปนประโยชนที่กฎหมาย “คุมครอง” คือ คุมครองมิใหมีการละเมิด
สิทธิ รวมทั้งบังคับใหเปนไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดดวย เชน สิทธิในครอบครัว สิทธิความ
เปนอยูสวนตัว สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในการเลือกอาชีพ ถิ่นที่อยู การเดินทาง สิทธิในทรัพยสิน 
เปนตน 
   คําวา สิทธิ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 อธิบายวา หมายถึง 
ความสําเร็จ หรืออํานาจอันชอบธรรม แตในทางนิติศาสตรมีความหมายไดสองอยาง คือ สิทธิตาม
ธรรมชาติและสิทธิตามกฎหมาย 
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  สิทธิตามกฎหมายเปนสิทธิตามที่ระบุไวในตัวบทกฎหมาย คือ กฎหมายรองรับความหมายแหง
สิทธินั้นดวย  
          1) ลักษณะของสิทธิตามกฎหมาย  
                 1.1) มีความชอบธรรม และมีความถูกตองหรือชอบธรรมเปนพื้นฐาน และเปนที่
ยอมรับของคนอืน่หรือคน ในสังคม  
                 1.2) มีผูถือสิทธิหรือเจาของลัทธิหรือท่ีเรียกวาผูทรงสิทธิ ซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลก็ได  
                1.3) ตองเปนเนื้อหาแหงสิทธิที่สามารถใชยันผูอื่นได คือ ขอความที่สามารถยืนยันได
วาสามารถกระทําการใดๆ หรือไมกระทําการใดไดตามที่ตองการ และสงผลใหบุคคลอื่นมีภาระตอง
ยอมใหถูกกระทํา หรือรับรูการกระทําที่เรียกวา “หนาที่” 
                 1.4) กอใหเกิดหนาที่แกผูรับรูการใชสิทธินั้น ซึ่งจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได 
         2) สิทธิตามกฎหมายของประชาชนในปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2521 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไดกลาวถึง “สิทธ”ิ ไวในมาตรา 22 วา “บุคคลยอมมี
สิทธิและเสรีภาพภายใตบังคับของบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ”  
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของสิทธิ จึงไดบัญญัติเรื่องสิทธิของบุคคลเอาไวในรัฐธรรมทุกฉบับ ไมวาประเทศไทยจะ
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขรัฐธรรมไปกี่ฉบับแลวก็ตาม แตสิ่งที่ไมเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนเลยก็คือ 
บทบัญญัติอันวาดวยสิทธิของบุคคลนี้ เอง ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาสาระอันเกี่ยวกับสิทธิตามที่
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวดังนี้ (อางอิงจาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550) 
   บททั่วไป เปนเรื่องขอความทั่วๆไปอันเกี่ยวกับการใชสิทธิ ซึ่งหลักสําคัญก็คือ บุคคล
ยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิของตนไดตราบเทาที่ไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และตอง
ไมใชสิทธิในทางที่ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกดวย ดังนั้น บุคคลใดที่ถูกละเมิดสิทธิตามที่
รัฐธรรมนูญไดกําหนดไว ยอมสามารถที่จะฟองรองตอศาล หรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาล เพื่อใหการ
ตางๆเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวได นอกจากนี้บุคคลยังมีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือ 
สนับสนุน และการสงเสริมจากรัฐ เพื่อการใชสิทธิตางๆตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวอีกดวย 
    ความเสมอภาค ในเรื่องนี้รัฐธรรมนูญไดกลาวไววา บุคคลทุกคนยอมเสมอภาคกัน
ในทางกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ยังกลาวตอไปอีกวา 
ไมวาบุคคลนั้นจะเปนชายหรือหญิงยอมมีสิทธิเทาเทียมกันและเสมอกันในทุกๆเรื่อง การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมเหตุเพราะมีความแตกตางในเรื่อง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สุขภาพ สถานะของบุคคลทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นที่แตกตางทางการเมือง ยอมไมสามารถกระทําได 
    สิทธิในชีวิตรางกาย สิทธิดังกลาวนี้ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลอยางแทจริง ซึ่ง
รัฐธรรมนูญไดกําหนดคุมครองถึงสิทธิดังกลาวเอาไววา บุคคลยอมมีสิทธิในชีวิตรางกายของตน การ
ทรมาน การทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการที่ทารุณโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทําไมได
โดยเด็ดขาด  
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          ในสวนของการอยูอาศัยนั้นรัฐธรรมนูญไดกลาวเอาไววา บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรับ
การคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานอยางปกติสุข นอกจากนี้สิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครองเชนกัน 
   สิทธิในชีวิตรางกาย สิทธิดังกลาวนี้ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลอยางแทจริง ซึ่ง
รัฐธรรมนูญไดกําหนดคุมครองถึงสิทธิดังกลาวเอาไววา บุคคลยอมมีสิทธิในชีวิตรางกายของตน การ
ทรมาน การทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการที่ทารุณโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทําไมได
โดยเด็ดขาด  
   สิทธิในทางทรัพยสิน ในเรื่องทรัพยสินนี้รัฐธรรมนูญไดกลาวเอาไวอยางกวางๆวา 
โดยหลักสิทธิในทางทรัพยสินของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง สวนขอบเขตของสิทธิ และการจํากัด
การใชสิทธินั้น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายที่วานี้ก็คือ กฎหมายแพงและพาณิชย
นั่นเอง โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกลาวถึงสิทธิในทางทรัพยสินของบุคคลเอาไว
ดังนี ้กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระจํายอม ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย ทรัพยสินระหวางสามีภริยา และสิทธิในการรับ หรือจัดการทรัพยสินอันเปน
มรดก เปนตน  
    สิทธิในการศึกษา เปนที่รูกันวาการศึกษาคือรากฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิตของ
บุคคล รวมถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดสิทธิในการศึกษาของ
บุคคลเอาไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป โดยที่รัฐจะตองจัดให
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 
     สิทธิในการไดรับริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สิทธินี้ยอมเปนสิทธิขั้น
พื้นฐานอีกประการหนึ่งที่บุคคลทุกคนสมควรจะไดรับ เนื่องจากรัฐบาล นอกจากจะมีหนาที่ในการ
บริหารประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจแลว หนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การ
จัดบริการสาธารณะในดานตางๆใหกับประชาชน และโดยมาก งบประมาณในการจัดบริการสาธารณะ
ดังกลาวก็มาจากการจัดเก็บภาษีของประชาชนนั่นเอง จึงจําเปนอยางยิ่งที่บุคคลทุกคนควรจะมีสิทธิ
ไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการซึ่งถือเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งจากรัฐอยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน 
    เสรีภาพ ความหมายของเสรีภาพ คําวา “เสรีภาพ” เปนคําที่มักพบวาถูกใชเคียงคูกับ
คําวา “สิทธิ” เสมอ คือ “สิทธิเสรีภาพ” จนหลายคนเขาใจวามีความหมายอยางเดียวกัน ทั้งที่แทจริง
แลว คําวา “เสรีภาพ” หมายถึง อํานาจตัดสินใจดวยตนเองของมนุษยที่จะเลือกดําเนินพฤติกรรมของ
ตนเอง โดยไมมีบุคคลอื่นใดอางหรือใชอํานาจสอดแทรกเขามาเกี่ยวของการตัดสินใจนั้น ซึ่งก็เปน
ความหมายของเสรีภาพในทางปรัชญาเทานั้น แตแทจริงแลวการที่มนุษยดํารงชีวิตอยูในสังคมแลวแต
ละคนจะตัดสินใจกระทําการหรือไมกระทําการสิ่งใด ยอมตองคํานึงถึงกฎเกณฑตางๆ ของสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎเกณฑของสังคมที่เปนกฎหมายอีกดวย ดังนั้น “เสรีภาพ” ตามความหมายในทาง
กฎหมาย จึงหมายความถึงอํานาจของคนเราที่จะตัดสินใจดวยตนเองที่จะกระทําการหรือไมกระทําการ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 
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  2.3.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522   
  พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522  มาตรา 103  ทางใดที่มีทางเทาหรือไหลทางอยูขาง
ทางเดินรถใหคนเดินเทาเดินบนทางเทาหรือไหลทาง ถาทางนั้นไมมีทางเทาอยูขางทางเดินรถใหเดินริม
ทางดานขวาของตน  
 

  คนเดินเทาทีป่ระสงคจะขามทางเดินรถในทางขามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเทา ให
ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏตอหนา (มาตรา 105) ดังตอไปนี ้
  1) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไมวาจะมีรูปหรือขอความเปนการหามมิใหคนเดินเทาขาม
ทางเดินรถดวยหรือไมก็ตาม ใหคนเดินเทาหยุดรออยูบนทางเทา บนเกาะแบงทางเดินรถหรือในเขต
ปลอดภัย เวนแตทางใดที่ไมมีทางเทา ใหหยุดรอบนไหลทางหรือขอบทาง 
  2) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไมวาจะมีรูปหรือขอความเปนการอนุญาตใหคนเดินเทาขาม
ทางเดินรถดวยหรือไมก็ตาม ใหคนเดินเทาขามทางเดินรถได 
  3) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางดานใดของทางใหคนเดินเทาที่ยังมิไดขาม
ทางเดินรถหยุดรอบนทางเทา บนเกาะแบงทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แตถากําลังขามทางเดินรถ
ใหขามทางเดินรถโดยเร็ว 
 

  คนเดินเทาที่ประสงคจะขามทางเดินรถในทางขามหรือทางรวมทางแยกที่มีสัญญาณจราจร
ควบคุมการใชทางใหปฏิบัติดังตอไปนี้ (มาตรา 106) 
  1) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงใหรถหยุดทางดานใดของทางใหคนเดินเทาขามทางเดินรถ
ตามที่รถหยุดนั้น และตองขามทางเดินรถภายในทางขาม 
  2) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวใหรถผานทางดานใดของทางหามมิใหคนเดินเทาขาม
ทางเดินรถดานนั้น 
  3) เมือ่มีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางดานใดของทาง ใหคนเดิน
เทาที่ยังมิไดขามทางเดินรถหยุดรอบนทางเทาบนเกาะแบงทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แตถากําลัง
ขามทางเดินรถอยูในทางขาม ใหขามทางเดินรถโดยเร็ว 
 

  การเดินถนน 
  1) ถนนที่มีทางเทาจัดไว ใหเดินบนทางเทา และอยางเดินใกลทางรถโดยหันหลังใหรถที่กําลัง
แลนมา กอนที่จะกาวไปในทางรถตองมองซาย – ขวากอนเสมอ 
  2) ถนนที่ไมมีทางเทา ใหเดินชิดริมทางขวาของถนน อยาเดินคูกัน ใหเดินเรียงเดี่ยวตามกันไป 
ถาจูงเด็กใหเด็กเดินดานในและจับมือเด็กไวใหมั่น เพื่อปองกันเด็กวิ่งออกไปในทางรถ 
  3) การเดินถนนในที่มืด ควรสวมเสื้อขาวและถาถือไฟฉายสองติดมือไปดวยก็จะปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
  4) แถวหรือขบวนทหาร ตํารวจ ลูกเสือหรือนักเรียนที่มีผูบังคับบัญชาควบคุมเดินอยางเปน
ระเบียบ จะเดินทางรถยนตก็ไดโดยเดินชิดทางรถดานขวาหรือดานซายตามความจําเปน 
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  การขามถนน 
   กอนขามถนนทุกครั้ง ตองหยุดเดินที่ขอบถนน มองขวา - ซาย แลวมองขวาใหแนใจวาไมมีรถ
กําลังแลนมาจึงขามได แลวใหรีบขามถนนไปเปนเสนตรงและใหเดินอยางรวดเร็วอยาวิ่งขามถนน 
ถาบริเวณที่จะขามถนนมีชองที่ขาม (ทางมาลาย) หรือสะพานลอย ตองขามตรงชองทางขามจะ
ปลอดภัยที่สุด อยาขามถนนโดยออกจากที่กําบังตัว เชน ออกจากซอย รถที่จอดอยู หรือทายรถประจํา
ทาง เพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได การขามถนนที่รถเดินทางเดียว ตองหยุดใหแนใจเสียกอนวารถแลน
มาจากไหนและมีความปลอดภัยพอหรือยังจึงขามได ถนนที่มีเกาะกลางถนนตองขามที่ละครึ่งถนน โดย
ขามครั้งแรกไปพักที่เกาะกลางถนนเสียกอน จึงขามในครึ่งหลังตอไป 
 

  ชองทางขามหรือทางมาลาย 
  คนเดินเทาที่กําลังเดินขามถนนในทางมาลายมีสิทธิไปกอนรถ เพราะตามกฎมายรถตองหยุด
ใหคนขามถนนในทางขาแตจะตองระวังใหโอกาสแกรถที่จะชะลอความเร็ว และหยุดไมทันกอนที่จะ
กาวลงไปยังพื้นถนน ยิ่งเวลาฝนตกถนนลื่นตองระวังใหมาก ถึงแมวาคนขับรถจะหยุดใหขามตองขาม
ดวยความระวัดระวัง มองขวา – ซาย ตลอดเวลา เพราะอาจมีผูขับขี่บาบิ่นแซงรถทีหยุดรถอยูขึ้นมาก็
ไดและการขามถนนตองรวดเร็วอยาเดินลอยชายการขามถนนในชองทางขามที่บริเวณทางแยกใหระวัง
รถที่จะเลี้ยวเขามาดวย 
 

  รายงานสถานการณความปลอดภัยทางถนนป 2556 ขององคการอนามัยโลก(WHO) ระบุวา 
ในแตละปมีคนเดินถนนเสียชีวิตถึง 270,000 คน หรือสัปดาหละ5,000 คน คิดเปน 1 ใน 5 (รอยละ  
22) ของจํานวนผูเสียชีวิตที่มี ถึง 1.24 ลานคนตอป โดยภูมิภาคที่มีสัดสวนคนเดินถนนเสียชีวิตสูงสุด
คือแอฟริกา รอยละ 38  ในขณะทีเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสัดสวนอยูที่รอยละ 12 สําหรับในประเทศ
ไทยการเสียชีวิตของคนเดินถนนพบเฉลี่ยรอยละ8 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพถนนใน
ประเทศไทยมีปจจัยเสี่ยงตอคนเดินถนนคอนขางมาก ถนนหลายสายไมมีทางเทา หรือมีก็ไมสามารถใช
เดินไดถูกบีบใหตองลงไปเดินบนถนนที่มีรถพลุกพลาน ถนนบางสายหาจุดขามที่ปลอดภัยไดยาก ไมมี
สะพานลอย ทางมาลายก็ยังไมสามารถนาเชื่อถอืนัก คนขับรถในประเทศไทยยังไมใหความสําคัญแมจะ
มีกฎหมายออกมาเอาผิดผูขับรถที่ไมจอดใหคนขามแลวก็ตาม คนขามทางมาลายยังตองวัดใจคนขับ
และวัดดวงตัวเองอยูมาก 
 

  เมื่อกาวเทาออกจากบานไปสูทองถนนหลีกเลี่ยงไมไดเลยคือการเดินหรือขามถนนดูเหมือน
เปนเรื่องงาย แตจริงๆแลวเปนเรื่องที่ เสี่ยงอันตรายหากปฏิบัติไมถูกตอง หรือมีความประมาท
สอดแทรกอยูการเดินขามถนนเปนเรื่องที่ตองเรียนรูและใสใจปฏิบัติใหถูกตองกับสถานการณบนทอง
ถนนในขณะนั้น หลายครั้งที่อุบัติเหตุเกิดความประมาทของคนเดินเทาที่ไมใสใจรถที่วิ่งบนทองถนน 
พฤติกรรมเสี่ยงของคนเดินเทาที่พบเห็นบอยๆ 

   1) ไมขามสะพานลอย ปญหาใหญของคนไทยคอเรามีความมักงาย หลายคนไม
เครงครัดกับการขามสะพานลอย สะดวกจะขามตรงไหนก็ขาม บางครั้งแมแตจะเดินขามถนนตรงใต
สะพานลอยก็เห็นเยอะ ความจริงแลวการขามถนนโดยใชสะพานลอยเปนวิธีที่ปลอดภัยที่สุด โอกาสถูก
รถเฉี่ยวชนเปนศูนย ทางมาลายยังมีโอกาสถูกรถเฉี่ยวชนอยูบาง แตคนสวนใหญก็ไมใสใจที่จะปฏิบัติ
ในทางกฎหมายไดมีการระบุเกี่ยวกับการขามถนนไวอยางชัดเจน ใหขามในทางขามซึ่งก็คือสะพานลอย
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หรือทางมาลาย หารฝาฝนจะมีโทษตามกฎหมายจราจรปรับไมเกิน 200 บาท และหากมีการเฉี่ยวชน
เกิดขึ้นคนขับรถสามรถเอาผิดทานไดในชั้นศาล สามรถพิสูจนไดวาทานไมไดใชทางขามที่ถูกตอง และ
เปนเหตุที่กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน 
   2) วิ่งขามถนน หลายคนชอบวิ่งขามถนนอาจเพราะอยากใหพนไปถึงฝงตรงขาม
เร็วๆหรือตัดสินใจชาขามถนนในขณะท่ีสัญญาณไฟแดงรถหยุดเปลี่ยนเปนสีสม ไมวาจะดวยอะไรก็ตาม 
การขามถนนที่ถูกตองใหเดินแบบรีบหนอยไมตองวิ่งเพราะมีโอกาสที่จะพลาดหกลม ยิ่งผูหญิงที่ชอบใส
รองเทาสนสูงโอกาสที่รองเทาจะพลิกมีมาก แตทั้งนี้ก็อยาเดินชาจนเกินไปเพราะอาจมีคนขับที่ใจรอน
ขับปาดหนาออกไปแมวาเขาจะเปนฝายผิดแตก็ไมคุมครองการถูกเฉี่ยวชนอยูดี เรื่องแบบนี้เปนเรื่อง
ของมารยาทและการรูกาลเทศะวาควรทําอะไรอยางไรใหเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ 
   3) การตัดสินใจขามถนนผิดพลาด สวนใหญเกิดจากการประมาณการความเร็วของ
รถกับระยะทางที่จะเดินขามใหทันนั้นผิดพลาด บางครั้งเกิดจากความลังเลตัดสินใจไมขาดวาจะขามดี
หรือไม พอคิดจะขามไปก็อาจเปนชวงจังหวะท่ีไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งบนทางหลวงที่มีชองทาง
การจราจรหลายชองจํานวนรถมากและวิ่งคอนขางเร็วหรือถนนไมมีเกาะกลางถนน การตัดสินใจ
ผิดพลาดทําใหตองไปยืนเควงอยูกลางถนนเปนเรื่องที่อันตรายอยางมาก กอนตัดสินใจขามถนนตอง
มั่นใจวาสามารถเดินขามไปไดพนถึงฝงตรงขามในคราวเดียว หลายคนชอบขามถนนที่ละครึ่งขามไป
ครึ่งหนึ่งกอนหวังวารถอีกฝงจะหยุดใหทานตองนึกถึงคนขับดวยวาเขาจะเบรกทันไหม เปนเรื่องที่ไม
ควรเสี่ยงอยาเสี่ยงดีกวา 
   4) การเดินบนถนนที่ปลอดภัยตองเดินบนทางเทา ถนนที่ไมมีทางเทาก็พยายามเดิน
ใหชิดขอบทางมากๆโดยเดินสวนทางรถที่วิ่งมาเราจะไดเห็นรถที่วิ่งมาหาตัวตลอดทาทางไมดีก็ยังพอ
หลบทันแตถาเดินอยูทางเดียวกับรถวิ่งจะไมมีโอกาสไดเห็นรถที่วิ่งตามหลังเราเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะไม
รูตัวกอนถาเดินหลายคนใหเดินเรียงเดี่ยวอยาเดินเปนกลุมลงไปกินพื้นที่ถนนจะไมถูกเฉี่ยวชนไดงาย 
 

   "ทางขาม" ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติวา "ทางขาม" หมายความวา "พื้นที่
ที่ทําไวสําหรับใหคนเดินเทาขามทาง โดยทําเครื่องหมายเปนเสนหรือแนว หรือตอกหมุดไวบนทาง และ
ใหหมายความรวมถึง พื้นที่ที่ทําใหคนเดินเทาขามไมวาในระดับใตหรือเหนือพื้นดินดวย" ไดแก ทางมา
ลาย และ สะพานลอย เปนตน เหตุที่ขามตรงทางขามแลวปลอดภัย เพราะกฎหมายบัญญัติไวหลาย
ประการ เพื่อใหผูใชรถใชถนนไดใชความระมัดระวังคนเดินเทาขามถนนเปนพิเศษ เชน "เมื่อเห็น
สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ใหเลี้ยว หรือชี้ใหตรงไป หรือสัญญาณไฟจราจรสีแดงแสดงพรอมกับ
สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ใหเลี้ยว หรือชี้ใหตรงไป ใหผูขับขี่เลี้ยวรถหรือขับตรงไปไดตามทิศทาง
ที่ลูกศรชี้ และตองขับรถดวยความระมัดระวัง และตองใหสิทธิแกคนเดินเทาในทางขาม หรือรถที่มา
ทางขวากอน" และ "หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นในกรณีดังตอไปนี้.....ภายในระยะ
สามสิบเมตรกอนถึงทางขาม ทางรวมทางแยก วงเวียนหรือเกาะที่สรางไว หรือทางเดินรถที่ตัดขามทาง
รถไฟ" และ "หามมิใหผูขับขี่จอดรถ.....ในทางขาม หรือ ในระยะสามสิบเมตรจากทางขาม" และ "ผูขับขี่
ซึ่งขับรถเขาใกลทางรวมทางแยก ทางขาม เสนใหรถหยุด หรือวงเวียน ตองรถความเร็วรถ" ฯลฯ  
 

   "ทางขาม" จะตองไมมีสิ่งใดมากีดขวาง เพื่อใหคนเดินขามถนนโดยปลอดภัย และผูขับรถตอง
ระมัดระวังและลดความเร็วรถเมื่อเห็นทางขาม แตถาคนเดินเทาไมขามถนนตรงทางขามตามกฎหมาย 
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แตเปนทางขามที่เดินกันเอาเองและคิดเองวาเปนทางขาม ยอมถือวา ผูนั้นเขาไปเสี่ยงภัยเอง การที่จะ
ไดรับความคุมครองโดยกฎหมายหรือไดรับการเยียวยาเรื่องคาเสียหายก็ยอมไมเต็มที่ แตกตางจากถูก
รถชนในทางขามอยางแนนอน คนเดินเทาไมขามถนนตรงทางขาม อาจจะเปนผูกระทําผิด ตามมาตรา 
104 ที่บัญญัติวา "ภายในระยะไมเกินหนึ่งเมตร นับจากทางขาม หามมิใหคนเดินเทาขามทางนอกทาง
ขาม" ผูฝาฝนมีความผิดตามมาตรา 147 ระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท ถามีเจาหนาที่จราจรพบ
เห็นผูใดเดินขามถนน ลอดแผงกั้นกลางถนน  ทั้งที่มีสะพานลอยอยูใกล ๆ ก็ตองถูกจับและเสียคาปรับ
เปนแนแท   
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกดานความปลอดภัย 
 

 จิตสํานึกในความปลอดภัยนั้นมากจากคําวา จิตสํานึก (Consciousness)กับความปลอดภัย  
(Safety) เกษม ตันติผลาชีวะ(2540) ไดอธิบายไววา สวนของจิตใจที่เรารับรูได เรียกวาจิตสํานึก 
(Conscious) สวนของจิตใจที่เราไมรับรู เรียกวา จิตไรสํานึก (Unconscious) และสวนของจิตไรสํานึก
ที่เกือบจะมาอยูในจิตสํานึกแลว เรียกวาจิตกึ่งสํานึก (Preconscious) คําวาจิตสํานึก เมื่อนํามาใชใน
ภาษา ทั่วไปหมายถึง  ภาวะที่ตื่นและมีความรูสึก สามารถตอบสนองตอสิ่งเราได มีการกลาวกนมานาน
แลววา ประเทศชาติของเราจะเจริญกวานี้หลายเทา หากประชาชนชาวไทยมีจิตสํานึกในหลายอยาง
และการที่มีปญหามากมายในบานเมืองเรา เกี่ยวของกับการที่คนไทยขาดจิตสํานึกในหลายๆเรื่อง 
อุบัติเหตุเปน ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนวา สามารถปองกันไดหากคนที่เกี่ยวของ มีจิตสํานึกแหงความ
ปลอดภัยคนที่ใช รถใชถนนทุกคน ควรมีจิตสํานึกอยูเสมอวา ตองไมขับรถในขณะมึนเมาหรืองวงนอน 
ตองมีสติ มีการ ตัดสินใจดี และมีสมาธิตลอดเวลา ที่ขับรถ ไมฝาฝนกฎจราจร และไมขับรถดวยความ
ประมาท เพียง เทานี้อุบัติเหตุและความสูญเสียตางๆ จะลดลง สิ่งสําคัญของการสรางจิตสํานึกดาน
ความปลอดภัย จึงตองสรางใหเกิดการมองเห็นภาพและ คาดการณไดถึงสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตราย 
สรางใหตระหนักถึงอันตรายที่แฝงอยู เพื่อหาวิธีการแกไขปองกนและปฏิบัติอยางถูกวิธ ี
 2.4.1) เทคนิคการสรางความปลอดภัย  
   1) เทคนิคการปลูกจิตสํานึกความปลอดภัยไดแก การสรางจิตสํานึก หรืออบรมสั่ง
สอนใหปฏิบัติ อยางปลอดภัย โดยเริ่มตั้งแตเด็กเล็กๆ ในบาน โรงเรียน และชุมชน มีการปลูกฝง 
กระตุนเตือน และเปดโอกาส ใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานปองกนอุบัติเหตุ 
    2) เทคนิคการประยุกตใชทฤษฎีพื้นฐานความปลอดภัย ไดแกการนําทฤษฎีพื้นฐาน
ความปลอดภัย มาเลือกใชตามความเหมาะสม เชน ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุทฤษฎีการขาด
ดุลยภาพ ทฤษฎีมูลเหตุ เชิงซอน ทฤษฎีความเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
  3) เทคนิคการปรับพฤติกรรมความปลอดภัยไดแกการนําทฤษฎีของสคินเนอร 
(Skinner) มา ประยุกต ใชเมื่อมีการตอบสนอง จึงจะไดสิ่งเราหรือแรงเสริม คือเมื่อปฏิบัติตนถูกตองใน
เรื่องความ ปลอดภัยก็จะไดรับรางวัล 
   4) เทคนิคการใช จิตวิทยาแรงจูงใจไดแก การใชแรงจูงใจตาง ๆ เพื่อใหเกิดการสราง
ความ ปลอดภัย เชน คําชม คํายกยอง การทราบผลการปฏิบัติงาน การใหเกียรติการใหรางวัล การรับ
ฟงความ คิดเห็น และขอเสนอแนะ 
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  5) เทคนิคการใหความรูไดแกการใหความรูในรูปแบบตางๆ เชน การพูดคุย การ
ปฐมนิเทศ การจัด ฝกอบรม การประชุมสัมมนา การติดปายคําเตือน คําขวัญ การท าเอกสารความรู
เผยแพร การ เรียนการสอน การจัดทําคูมือความปลอดภัยการจัดนิทรรศการ ฯลฯ 
   6) เทคนิคการประสานความรวมมือไดแก การติดตอประสานงานกับหนวยงาน หรือ
องคกร ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบการปองกันอุบัติเหตุ  ั ทั้งนี้เพื่อประสานประโยชนในการรวมมือ และให
การ สนับสนุนในการ ดําเนินงาน สรางความปลอดภัย 
   7) เทคนิคการใชสื่อมวลชน ไดแกการรูจักนําสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพวิทยุ 
โทรทัศน ฯลฯ มาชวยเรงเรากระตุนเตือน ใหความรูและสรางจิตสํานึกที่ดีในเรื่องการปองกนอุบัติเหต ุ
   8) เทคนิคการใชกฎระเบียบหรือมาตรการทางกฎหมาย ไดแกการสรางกฎเกณฑ
ขอบังคับ หรือกฎหมาย ในการปองกนอุบัติเหตุ ซึ่งกฎเกณฑหรือขอบังคับจะตองระบุโทษ หรือผลเสีย
ที่จะตอง ไดรับ ใหชัดเจนดวย ไมเชนนั้น การบังคับก็จะไมเกิดผลแตประการใด อยางไรก็ตาม จะตองมี
การ ชี้แจง แสดงเหตุผลใหทราบมีการตกลงตามเงื่อนไข หรือปรับเปลี่ยนขอกําหนด ไดตามความ
เหมาะสมใหทุก คน หรือทุกฝายยอมรับ และปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตั้งไว 
 
2.5 แนวคิดการออกแบบ 
 

 2.5.1 แนวคิดการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน 
 แนวคิดการพัฒนาเมืองที่ใชกันอยูในปจจุบันทั่วโลก มีความคลายคลึงกันในความพยายามที่จะ
สงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนที่เนนการรักษาสมดุลของการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ 
(Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดลอม (Environmental) เพื่อใหเปนเมืองที่มีเศรษฐกิจดี มี
ความเทาเทียมกันทางสังคม และมีสภาพแวดลอมที่ดี นาอยู มีความเปนระเบียบ โดยมีเปาหมายหลัก
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมือง (Well-being) ที่ยั่งยืนซึ่งเปนแนวคิดที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลใชเปนหลักในการวางแผนพัฒนาเมืองในปจจุบัน เพื่อมุงสูการเปน “เมืองนาอยูอยางยั่งยืน” 
(Sustainable Metropolis) การเสนอรูปแบบทางสัญจร จึงเนนการเสนอรูปแบบที่สงเสริม หรือมีสวน
ชวยใหเกิดการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนดังกลาว เพื่อความสอดคลองของการพัฒนาเมืองใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันจากการรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถสรุปแนวคิดที่จะ
นํามาเปนหลักในการเสนอรูปแบบทางสัญจรใหสอดคลองกับการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน ดังนี ้
 

   2.5.1.1) แนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด (Smart Growth) 
   แนวความคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด (Smart Growth) เริ่ม ขึ้นในป1944 โดย
สมาคมวางแผนอเมริกัน (American Planning Association-APA) ไดริเริ่ม โครงการที่เรียกวา
“Growing Smart” เพื่อ ชวยใหมลรัฐสามารถปรับปรุงรัฐบัญญัติใหทันสมัยในสวนที่มีผลตอการ
วางแผนและการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเมือง แนวคิดของการเติบโตอยางชาญฉลาด 
(Smart Growth) ก็คือการมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางการพัฒนาและคุณภาพชีวิตและผลักดันให
ความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นใหมไปทําใหชุมชนที่มีอยูแลวดีขึ้น การนําแนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด
ไปใชในแตละชุมชนจะแตกตางกันไป โดยทั่วไปแลวแนวคิดนี้จะลงทุนในเรื่องของเวลาความเอาใจใส
และทรัพยากรในการทําใหชุมชนคงอยูและมีชีวิตชีวาในใจกลางเมืองและชุมชนดังเดิม แนวความคิด 
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การเติบโตอยางชาญฉลาดจะเนนการพัฒนาที่ศูนยกลางเมือง เนนการขนสงมวลชนและการเดินเทาที่
เชื่อมตอระหวางบาน ยาน และชุมชน และใหมีการใชที่ดินผสมกันระหวางที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม
และการคาปลีก จะดํารงรักษาไวซึ่งที่โลงและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามไมมีสูตร ตายตัววาชุมชนใดจะ
เลือกทําอะไรเพื่อใหเกิดการเติบโตอยางฉลาด ชุมชนที่ประสบความสําเร็จมีแนวโนมที่จะมีสิ่งหนึ่งที
เหมือนๆกัน นั่นคือมีวิสัยทัศนวาจะมุงไปที่ใดและมีสิ่งใดที่คนในชุมชนเห็นวาดีงาม ถูกตอง เหมาะสม
ในชุมชนของตนและมีแผนในการพัฒนาที่จะสะทอนใหเห็นคานิยมของ ชุมชน (ศูนยบริการวิชาการ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551,หนา 11)  
 

    แนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด เปนที่รูจักและไดรับการเผยแพรอยางมาก ตั้งแตป 
ค.ศ. 1960 โดยหลายองคกรในสหรัฐอเมริกา แตที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด ไดแก สมาคมไอซีเอ็มเอ 
(ICMA) หรือ The International City/County Management Association และ The U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA) วัตถุประสงคหลักของสมาคมไอซีเอ็มเอ ในการเผยแพร
แนวคิดการเติบโตของเมืองแบบชาญฉลาด ซึ่งมีดวยกัน 4 ขอ ซึ่งมีอยูดวยกัน 4 ขอ (เขาถึงไดที่
www.smartgrowthonline.org) คือ 
   1) การรณรงคใหสาธารณชนตระหนักถึงการเติบโตอยางมีแบบแผนของเมืองที่ชวย 
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
  2) การเผยแพรวิธปีฏิบัติที่ดี (best practices) ของแนวคิดการเติบโตที่ชาญฉลาด 
   3) การพัฒนาและกระจายขอมูล นวัตกรรม นโยบาย เครื่องมือ และแนวคิดสู 
สาธารณะชน  
  4) การบมเพาะและสรางกลยุทธเพื่อการพัฒนาแนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด 
เพื่อการนําไปสูการปฏิบัติ 
 

   เกณฑและแนวคิดพื้นฐาน  
   แนวความคิดพ้ืนฐาน (key strategy) ของการเติบโตอยางชาญฉลาดมีอยูดวยกัน 10 
ประการ ไดแก 
  1) การใชที่ดินแบบผสมผสาน  
  2) การสนับสนุนการออกแบบอาคารใหเกาะกลุมกันและใชประโยชนในการออกแบบ 
อาคารแบบกระชับ (Compact Building Design) 
   3) การสรางโอกาสและทางเลือกของที่อยูอาศัยสําหรับประชากรทุกระดับรายได  
  4) การสนับสนุนการเชื่อมตอระหวางยานและชุมชนดวยการเดิน 
   5) การสรางเสริมชุมชนใหเปนสถานที่พิเศษ (distinctive) และมีแรงดึงดูด
(attractive) ดวยความผูกพันกับสถานที่อยางเขมแข็ง  
  6) การรักษาที่โลงพื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงาม และพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอม 
  7) สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและมุงการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการอยูแลว 
  8) การจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนสงที่มีความหลากหลาย 
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   9) การสรางระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่คาดการณได ชัดเจน ยุติธรรม 
และมีประสิทธิภาพดานตนทุน  
  10) การสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและสงเสริมประสานรวมมือกันระหวาง 
ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
   นอกจากแนวความคิดพื้นฐาน 10 ประการที่ไดกลาวมาแลว แนวคิดการเติบโตของ 
เมืองอยางชาญฉลาดยังมีกลยุทธที่นําไปสูการปฏิบัติอีกหลายประการ เชน การจัดสรางวิสัยทัศนและ
การกําหนดวัตถุประสงคสําหรับชุมชนหรือเมืองที่มีความหลากหลายดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ      
เชื้อชาติ เผาพันธ การใหรางวัลจูงใจสําหรับการมีสวนรวมในการพัฒนา การจัดองค ประกอบการใช
ประโยชนที่ดินในลักษณะผสมผสาน ฯลฯ ซึ่งรายละเอียดจะกลาวถึงตอไป 
 

  การนําแนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาดสูการควบคุมการเติบโตของเมือง 
  เนื่องจากปรัชญาของการเติบโตอยางชาญฉลาดเนนระบบการตัดสินใจ ความหลาก 
หลายทางความคิดและการมีสวนรวมที่เกิดจากชุมชนเปนดานหลัก ดังนั้นเกณฑและขอ กําหนดการ
พัฒนาซึ่งตองบังคับใชตามกฎหมาย รวมทั้งเกณฑการออกแบบวางผังพัฒนาชุมชน จึงมีความยืดหยุน 
ไมมีขอกําหนดตายตัว และแตกตางกันไปในแตละสถานที่ ซึ่งแตกตางจาก แนวคิดการวางผังพัฒนา
เมืองของกลุมอื่นๆ อยางไรก็ตาม แนวคิดหลักการเติบโตอยางชาญฉลาดไมไดละทิ้งการพัฒนาทาง
กายภาพและสภาพแวดลอมของชุมชน ซึ่งก็เปนไปเพื่อการปรับปรุงและฟนฟูชุมชนใหกลับมามีชีวิต
สามารถตอบสนองตอการอยูอาศัยอยางมีคุณภาพและอยางยั่งยืนได 
   เปาหมายการนําแนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาดเพื่อยับยั้งการเติบโตของเมืองแบบ 
กระจัดกระจายจึงเริ่มตนจาก การสรางศูนยชุมชนที่มีคุณภาพเปนไปตามความคาดหวังของผูอยูอาศัย 
ชุมชนมีความกระชับหนาแนน การสรางการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาการสรางระบบการ
จูงใจและใหรางวัลสําหรับการปรับปรุงที่อยูอาศัยและระบบการเดินทางที่ลดการใชพลังงานและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การรณรงคใหชาวชุมชนรวมกันอนุรักษและรักษาพื้นที่สีเขียว ที่โลง สถานที่
ธรรมชาติ ซึ่งมีความงดงามรวมทั้งพื้นที่การเกษตร ฯลฯ กรณีการกระจัด กระจายของชุมชนชานเมือง
กรุงเทพมหานคร ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น อาจนําเอาเฉพาะบางแนวคิดและเกณฑการปฏิบัติบาง
ประการมาใช ทั้งนี้ ขอเสนอทั้งหมดเปนการผสมผสานทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งอาจนําไปเปนกรอบ
แนวคิดและขอกําหนดของผังเมืองรวมหรืออาจนําไปเปนแนวทางในการจัดทําผังเฉพาะและขอบัญญัติ
ของกรุงเทพมหานครตามความเหมาะสม 
   1) แนวคิดการใชที่ดินแบบผสมผสาน แนวคิดนี้อยูบนพื้นฐานการผสมผสาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ยาน ชุมชนและเมืองใหมีลักษณะทางกายภาพที่เอื้อตอ
การใชประโยชนที่ดินแบบกระชับและประหยัด กลาวคือ การเปดโอกาสใหรวมการใชประโยชนที่ดินใน
กิจกรรมที่สามารถอยูดวยกันไดเพื่อลดระยะการเดินทางระหวางที่อยูอาศัยกับแหลงงาน เพื่อไม
กอใหเกิดปญหาสภาพแวดลอม ซึ่งในอดีตถูกจําแนกดวยระบบการแบงพื้นที่ (zoning) นอกจากนั้น
แลว แนวคิดนีย้ังเสนอใหปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดินและประเภทกิจกรรมของอาคารใหมี
ความยืดหยุนขึ้นพรอม ทั้งสรางระบบผลตอบแทนเพื่อจูงใจสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานตางๆ 
เกณฑท่ีนํามาใชมีดังนี ้
    1. การจัดหาคาตอบแทนแกสมาชิกของชุมชนเพือ่ใหอยูอาศัยใกลกับแหลงงาน  
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   2. การปรับเปลี่ยนทีตั้งของกลุมอาคารเพื่อใหเปนไปตามรูปแบบการใชที่ดิน
แบบผสมผสาน 
    3. การสนับสนุนทางการเงินแกผูปรับปรุงรูปแบบและท่ีตั้งอาคารให
สอดคลอง กับนโยบายการใชที่ดิน 
   4. การยืดหยุนกิจกรรมการใชประโยชนอาคารและท่ีดินเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพการใชพื้นที่ 
   5. การเปดโอกาสใหนักพัฒนาที่ดินพัฒนาโครงการใหตอบสนองความ
ตองการ ของตลาดดานการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียวที่โลงและพ้ืนที่สาธารณะ  
   6. การปรับปรุงและเปลี่ยนสภาพอาคารขนาดใหญหรืออาคารเกาท่ียังคง
สภาพ อยูใหสามารถนํามาใชประโยชนแบบผสมผสานไดใหม  
   7. การจัดหาตัวอยางโครงการที่พัฒนาแบบผสมผสานมาเปนแบบอยางใน
การพัฒนาพื้นที่ของเมือง  
   8. การใหรางวัลกับชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการสรางความสมดุลระหวาง
การ จัดการที่อยูอาศัย ชุมชน เมือง และแหลงงาน 
   2) การสนับสนุนการออกแบบอาคารใหเกาะกลุมกันและใชประโยชนการออกแบบ 
อาคารแบบกระชับ (Compact Building Design) แนวความคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด
สนับสนุนการออกแบบอาคารใหกะทัดรัด เปนกลุมกอนสามารถเชื่อมตอกันไดโดยการเดิน เปนการ
กอสรางในพื้นที่ซึ่งมีความประหยัดแต ปฏิบัติตามเกณฑของเมืองและชุมชน ในพื้นที่ศูนยกลางซึ่งมี
ทําเลเหมาะสมสําหรับการคาควรสง เสริมใหเปนที่อยูอาศัยเพื่อชวยใหพื้นที่มีความหนาแนนเกิดความ
คุมคาในการลงทุนกอสรางระบบ การขนสงมวลชนและการบริการโครงสรางพื้นฐานของรัฐและเอกชน 
เพื่อใหกระบวนการตางๆ บรรลุผล จึงไดสรุปเกณฑท่ีนํามาใช ดังนี้ 
    1. การจัดประชุมปรึกษาหารือสมาชิกภายในชุมชนหรือเมืองเพื่อใหการศึกษา
ทางเลือกในการพัฒนารูปแบบอาคารและกลุมอาคาร 
   2. การออกแบบการเชื่อมตอดวยการเดินระหวางกลุมอาคารกับพื้นที่วาง
และพื้นที่สีเขียวภายในชุมชนโดยทางเดินตองมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวัฒนธรรม และกิจกรรม 
อื่นๆ ทีก่อใหเกิดความสมบูรณในการใชพื้น ที่  
   3. การออกแบบใหอาคารเกาะกลุมกันและออกแบบภูมิทัศนเพื่อลดความ 
กระดางของอาคารและพ้ืนที ่ 
   4. สรางโมเดลรูปแบบพื้นฐานกลุมอาคารเพื่อใหชุมชนนําไปปรับใช  
   5. สรางระบบโบนัสและแรงจูงใจสําหรับนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใน
การออกแบบและพัฒนาโครงการตามแนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด 
   6. การศึกษาเชิงลึกดานความตองการการใชพื้นที่สาธารณะและที่อยูอาศัย
และ จัดหาผูออกแบบท่ีสามารถจัดสรางมาตรฐานรูปแบบของอาคารและสถานทีไ่ด  
   7. การใหรางวัลกับทองถิ่นที่สนับสนุนแนวนโยบายการสรางความหนาแนน
แกพื้นที่และชุมชน 
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  3) การสรางโอกาสและทางเลือกของที่อยูอาศัยสําหรับประชากรทุกระดับรายได 
  การจัดหาบานที่มีคุณภาพสําหรับประชาชนในทุกระดับจัดเปนเปาหมายสําคัญของ 
การเติบโตอยางชาญฉลาด การวางผังใหอาคารและที่อยูอาศัยตั้งอยูเปนกลุมโดยมีศูนยบริการ ชุมชน 
พื้นทีสีเขียวและพื้นที่สาธารณะจะชวยใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแกประชาชน แนวการปฎิบัติ ของการ
เติบโตอยางชาญฉลาดไดสรุปเกณฑที่อาจนํามาใชไดดังนี ้
   1. การรวมกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่อยูอาศัย 
เปนพระราชบัญญัติฉบับเดียวเพื่อความเปนเอกภาพ  
   2. การจัดตั้งกองทุนหลักทรัพยชุมชนเพื่อชวยเหลือผูซื้อบาน  
   3. การใหการศึกษาและมีสวนรวมจากผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 
นายหนา สถาบันการเงิน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการรวมพัฒนาโครงการในลักษณะพอเพียง
เหมาะสมกับการใชประโยชนทีด่ิน  
   4. กําหนดโครงการบริหารอาคารทิ้งราง เพื่อนํามาใชประโยชน  
   5. กําหนดหลักเกณฑการใหกูยืมเงินสําหรับการฟนฟูสภาพอาคารทิ้งราง
และอาคารเกา  
   6. การขอรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจในทองถิ่นในการกําหนดเขตการใช 
ที่ดินการแบงปนที่ดินและการพัฒนาเพื่อกาวสูความเปนเมืองที่มคีุณภาพ  
   7. การใหสิทธิพิเศษและสนับสนุนเงินทุนแกโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยของ 
ภาครัฐเปนอันดับแรก 
   4. การสนับสนุนการเชื่อมตอระหวางยานและชุมชนดวยการเดิน แนวคิดการ
เติบโตอยางชาญฉลาดไดใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพของ สมาชิกในชุมชนโดยการปรับปรุง
ทางกายภาพพื้นที่ของชุมชน ไดแก การปรับปรุงตัวอาคารให สอดรับกับการเชื่อมตอทางเดิน การ
ปรับปรุงทางเดินภายในชุมชนและถนนทางเดิน (pedestrian) ทางเทาริมถนน (sidewalk) ทางเดิน
เชื่อมตอประเภทตางๆ ใหดึงดูดใจผูเดินเทา การปรับปรุงภูมิ ทัศนและสภาพแวดลอมบริเวณทางเดิน
ใหรมรื่นงดงาม นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเพิ่มกิจกรรมบน ทางเทาเพื่อใหการเดินเทาเปนการผสมผสาน
สําหรับกิจกรรมทางสังคมและทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขาดวยกัน แนวการ
ปฏิบัตขิองการเติบโตอยางชาญฉลาดไดสรุปเกณฑ ที่อาจนํามาใชไดดงันี้ 
    1. การจัดหาและการสนับสนุนทางการเงินแกทองถิ่นในการสรางและพัฒนา 
ทางเดินเทาใหมีคุณภาพ  
   2. การจัดการบริการในทุกทางเพื่อใหเกิดทางเดินเชื่อมตอระหวางบาน 
แหลง งานและสถานีระบบขนสงมวลชน  
   3. รณรงคใหมีการปรับเปลี่ยนอาคารและออกแบบอาคารขางทางเดินและ
ถนน ใหมีชองทางพิเศษหรือชองทางใตอาคารที่เหมาะสําหรับการเชื่อมตอระหวางจุดดวยการเดิน 
   4. ออกแบบถนนใหมีทางเทาท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา 
    5. อออกแบบทางเทา (sidewalk) ริมถนนใหไดมาตรฐานการเดินเทา 
   6. จัดหาเทคนิคการลดความเร็วของรถยนต (traffic calming) ภายในเขต 
ชุมชนและยานตางๆ ของเมือง  
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   7. ออกแบบสวนประกอบทางเดินเทาเชื่อมตอระหวางบาน แหลงงานและ 
สถานที่สําคัญของชุมชน เชน ทางขามถนน (crosswalks) ทางจักรยาน (Bike lanes) ทางเทา 
(Sidewalks) ใหไดมาตรฐาน  
   8. ออกแบบถนนทางเดิน ทางเทา ทางขาม ทางลาดและผิวทาง รวมทั้งปาย 
รถขนสงมวลชนใหเอื้อสําหรับผูพักฟน ผูพิการ เด็ก และคนชรา  
   9. เชื่อมประสานทางเดินระหวางชุมชนกับสวนสาธารณะ สวนหยอม สนาม 
กีฬาสนามเด็กเลนฯลฯ ใหเปนทางเดินทีร่มรื่น (greenways) เหมาะสําหรับการพักผอนและสันทนาการ  
   10. จัดทํากิจกรรมบริเวณทางเทาเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และ สรางความสัมพันธระหวางคนเดินเทากับชุมชนละแวกบาน 
  เกณฑการปรับปรุงทางกายภาพทางเดินภายในชุมชนจะบังเกิดความสําเร็จไดตอง
อาศัย องคประกอบของการวางผังชุมชนที่มีความกระชับโดย กลุมบาน ยาน และชุมชนพรอมทั้งหนวย 
บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหลงพักผอนหยอนใจตองมีระยะหางที่ไมไกลเกินกวา 
มาตรฐานการเดิน นอกจากนี้สภาพแวดลอมของทางเดินก็จะเปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่งในการ
สรางสรรคกิจกรรมการเดินใหประสบผลสําเร็จ 
 

  2.5.1.2) แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบกระชับ (Compact City) 
   แนวความคิดนี้เปนการคนหาทางออกของการออกแบบชุมชนเมือง ที่จะสนองตอบ 
กับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนที่จริงจัง เนนการสรางความกระชับ ลดการกระจายตัว โดยใชการ
พัฒนาในทางสูงบริเวณใจกลางเมือง เพื่อประหยัดการใชที่ดินและเพิ่มคุณคา การใชที่ดินใหได
ประโยชนสูงสุด ทํา ใหสามารถรักษาและฟนฟูธรรมชาติรอบเมืองได มุงเนนการประหยดพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเดินทางติดตอและการใชรถยนต สวนตัว คนหาระบบสันดาปพลังงาน
หมุนเวียนของเมือง สงเสริมการใชพื้นที่อยางผสมผสาน และสรางความหลากหลายมีชีวิตชีวา สราง
คุณภาพชีวิตที่ดีดวยปฏิสัมพันธที่มากขึ้น แหลงงานสมดุลกับที่พักอาศัย การเขาถึงระบบบริการ
สาธารณะพื้นฐานและไดรับบริการ เหลานั้นอยางสะดวก 
   ปญหาของกระบวนทัศนแบบเมืองกระชับแนนก็คือ การทําลายยานเกาแกในเมือง ที่
เปนมรดกและมีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาที่หนาแนนขึ้น ปญหาความ
แออัด สภาพแวดลอมและมลภาวะในกลางเมืองจะรุนแรงขึ้น การจราจรในเมืองก็จะหนาแนนขึ้น
นอกจากนี้ยังมีปญหาทางสังคมและทัศนคติในดานการอยูอาศัยและ ใชชีวิตในอาคารสูงกับผูคมที่ไม
รูจักกันเปนจํานวนมาก และดูเหมือนแนวคิดนี้จะมุงไปสู การเปนเมืองใหญและอาคารสูง 
   ชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) กระบวนทัศนใหม ในชื่อ “ชุมชนเมืองยุคใหม” 
นี้เปนแนวคิดกระแสหลักอันหนึ่ง ที่มีการเคลื่อนไหวในยุคปจจุบันทางฝงสหรัฐอเมริกา มีการเผยแพร
ขึ้นในป ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) เพื่อแกไขปญหาการเติบโตของเมืองที่กระจายออกไปสูบริเวณรอบ
นอกอยาง ไรทิศทาง (Urban Sprawl) ปญหาชีวิตสังคมอเมริกันที่ขาดจากกัน ปราศจากปฏิสัมพันธ 
แมจะอยูบานติดกัน ปญหาการแบงแยกทางเชื้อชาติ สีผิว รายได ปญหาความเสื่อมโทรม ของยานใจ
กลางเมือง ตัวอยางของแนวคิดนี้ ไดแก ชุมชนเมืองกลุมยอยที่เชื่อมกันดวยระบบ ขนสงมวลชน 
(Transit-Oriented Development หรือ TOD) หนวยชุมชนยอยแบบประเพณี (Traditional 
Neighborhood Development หรือ TND) ที่มีหลักการคลายคลึงกับ Compact City ในความ
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พยายามที่จะทํา ใหเกิดการประหยัดพลังงานดวยระบบที่พึ่งพาตนเองได หาวิธีกํา จัดหรือบําบัดของ
เสีย และพัฒนาระบบปรับอากาศโดยไมสิ้นเปลืองทรัพยากร ลดการเดินทางดวยวิธีตางๆ เชน ระยะ
ทางเดินเทาที่สะดวก โครงขายระบบถนนที่ชัดเจน ระบบคมนาคมขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
การใชประโยชนที่ดินแบบผสมมีความสมดุลทางกิจกรรม ที่อยูอาศัยแทรกอยูในพื้นที่อื่นๆ และอยูใกล
ที่ทํางาน เนนความสําคัญ ของพื้นที่สาธารณะ ในบางชุมชนมีการออกแบบสถาปตยกรรมแบบ Neo-
Tradition เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงถึงบรรยากาศที่ดีของชุมชนยอยที่เคยเปนมาในอดีต เพื่อสรางความ 
รูสึกความคุนเคย หรือ Sense of Place ทําใหเกิดภาพลักษณใหมของชุมชนเมืองที่สงบ รมเย็น และ
นาอยู สอดคลองกับทัศนคติของคนอเมริกันและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
   อยางไรก็ตามแนวความคิดทั้ง 2 ก็ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากเชนเดียวกัน ผู
ไมเห็นดวยกับแนวความคิดเมืองนาอยูแบบเมืองกระชับไมอาจนํา ไปสูความยั่งยืนอยาง แทจริงเชน 
(กําธร กุลชล, 2545)  
  1. เมืองทุกเมืองมีความแตกตางกันในทุกๆ ดาน เมืองกระชับคงไมใชสูตรสําเร็จ ที่จะ
นํา มาประยุกตใชอยางไดผลกับทุกเมืองในโลก  
  2. แนวความคิดเมืองกระชับนี้สวนทางกลับแนวความคิดชุมชนเมืองยุคใหมที่ ตอตาน
อาคารสูง และหาทางลดความแออัดของเมืองโดยการกระจายตัวออก ไปสูดานนอกเมืองที่โลงวางอยู  
  3. การเพ่ิมความหนาแนนของใจกลางเมืองจะทํา ใหที่โลงวางใจกลางเมืองลดลง 
การจราจรและมลพิษจะเลวรายยิ่งขึ้น ไมเปนการประหยัดพลังงาน และไมทํา ใหสภาพแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 

  2.5.1.3) แนวความคิด Transit-Oriented Development (TOD) 
   แนวความคิด Transit-Oriented Development (TOD) เปนแนวความคิดของ 
Peter Calthorpe สถาปนิกและนักผังเมืองชาวอเมริกาเริ่มตนป ค.ศ. 1993 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา 
Pedestrian Pockets  
    สิงหนาท แสงสีหนาท (2545) ไดใหความหมายของแนวความคิด Transit-Oriented 
Development (TOD) คือแนวคิดชุมชนกลุมยอยๆที่เชื่อมโยงกันดวยระบบขนสงมวลชน โดยมีชุมชน
ขนาดกระชับภายในระยะการเดินเทาที่สะดวกรอบสถานีคมนาคมขนสงรวมถึงความสะดวกสบายดวย
การเดินเทาที่หลากหลาย ทั้งจากระบบคมนาคมขนสง ระบบทางจักรยาน การเดินเทา หรือรถยนต  
  ความหมายของแนวคิด Transit-Oriented Development (TOD) Transit-
Oriented Development (TOD) หมายถึง กระบวนการจัดการพื้นที่เมืองใหเกิดความกระชับ 
สงเสริมการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน ไดแก ที่อยูอาศัย แหลงพานิชยกรรม ระบบบริการของ
เมือง พื้นที่สาธารณะรอบสถานีขนสงมวลชน โดยการสรางสรรคสภาพแวดลอมที่ดี ปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวก และทางเดินเทาใหมีคุณภาพสูง เปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อใชโครงสรางพื้นฐาน
ดานระบบและโครงขายการขนสงมวลชนที่มีอยูแลว ในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโต
อยางยั่งยืน ผลักดันใหมีผูใชบริการระบบการขนสงมวลชนมากขึ้น เพื่อลดความแออัดของเมืองซึ่งเกิด
จากการใชรถยนตสวนบุคคล  
    โดยพยายามใหความสําคัญกับการเดินเทา การใชจักรยานและการใชระบบขนสง
สาธารณะ ใหมีการใชประโยชนอยางผสมผสาน และสามารถเชื่อมโยงเขาดวยกันโดยการใชทางเทา 
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รวมถึงความสะดวกสบายดวยการเดินทางที่หลากหลาย ทั้งจากระบบขนสงมวลชน ระบบทางจักรยาน 
และการเดินเทา ดังภาพประกอบที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงแนวความคิด Transit-Oriented Development (TOD) (Calthorpe,1993,p.56) 
 

    คําอธิบายของแนวความคิดนี้คือ บริเวณที่มีการใชประโยชน ใชสอย อยางผสมผสาน
มีระยะรัศมีประมาณ 2000 ฟุต มีจุดศูนยกลางอยูที่บริเวณที่เปนสถานีระบบขนสงมวลชนสาธารณะ 
นอกจากนี้มีองคประกอบที่สําคัญ อยางเชนบริเวณยานพานิชยกรรม ที่อยูอาศัย การคาขายยอย
บริเวณสํานักงาน บริเวณที่เปดโลง และสถานที่สาธารณะ ซึ่งสามารถเดินดวยเทาไดทั่วถึงในพื้นที่ รวม
ไปถึงความสะดวกสบายของผูอยูอาศัย และที่ทํางานในพื้นที่ สามารถเดินทางไดโดยระบบขนสง
สาธารณะ การเดินเทา รถจักรยาน รวมไปถึงรถยนต Calthorpe (1993,อางถึงใน ธราวุฒิ บุญเหลือ
,2551) 
    วัตถุประสงคและประโยชนที่ไดจากแนวคิด 
   แนวความคิดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการรวบรวมการเดินทางภายในชุมชนเมือง
จนถึงระดับเมือง โดยทั่วไป TOD จะมีศูนยกลางการพัฒนาอยูที่บริเวรสถานีระบบขนสงมวลชน
แนวความคิดนี้สงผลที่สําคัญตอรูปทรงเมืองที่ดี ไดแกความหนาแนน ประโยชนใชสอยอยางผสมผสาน 
รวมไปถึงการมีขนาดของชุมชนเมืองที่เหมาะสม การมีระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานการสัญจรและ
การเชื่อมโยงของบริเวณตางๆในชุมชนเมือง แนวความคิดนี้ไดถูกนําไปใชในหลายประเทศ เชนการวาง
ระบบคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมุงเนนในสวนของมาตรการจูงใจ โดยมีจุดประสงค
เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการขับรถยนตใหไปสูการใชระบบขนสงมวลชนสาธารณะมากขึ้น 
   นอกจากนี้ TOD เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบริเวณที่พักอาศัยที่ใกลสถานีระบบ
ขนสงมวลชนสาธารณะ หรือบริเวณรอบๆสถานีระบบขนสงมวลชนสาธารณะแนวความคิดนี้พยายาม
สนับสนุนใหประชาชนไดอาศัยอยูในบริเวณจุดเปลี่ยนถายการสัญจร ซึ่งแนวทางพัฒนาบริเวณนี้จะ
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สงผลกระทบโดยตรงในการสัญจรในเขตเมือง ผลที่ตามมาก็คือประชาชนคนทํางานจะใชรถยนต
สวนตัวลดลง เนื่องจากการใชระบบขนสงมวลชนมีความสะดวกสบายกวา 
 

  2.5.1.4) แนวคิดหนวยชุมชน (Neighborhood Unit) 
  โดยนักผังเมืองชาวนิวยอรค Clarence Perry เปนแนวคิดที่จะสรางชุมชนที่มีบริการ
พื้นฐานที่เหมาะสมกับความตองการของชุมชนอยางครบถวน และมีที่ตั้งอยูในระยะที่ประชาชนที่มีที่
พักอาศัยอยูในขอบเขตการใหบริการจะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสามารถนํามาประยุกตใชกับการ
เสนอรูปแบบการสัญจรเลียบแมน้ําในบริเวณที่มีความเปนชุมชนเดิมคอนขางสูง การพัฒนายังไม
หนาแนนมาก และไมอยูในบริเวณที่ศักยภาพในการพัฒนาหนาแนนสูง เชน อยูในบริเวณถัดจากรัศมี
การใหบริการระบบขนสงมวลชนระบบราง จึงอาจมีความตองการรูปแบบการสัญจรและพ้ืนที่ริมสองฝง
แมน้ําที่ตอบสนองการใชงานของคนในชุมชนเปนหลัก เชน พื้นที่เปดโลงสําหรับชุมชน ทางเดินเทา
เชื่อมตอภายในชุมชนและชุมชนใกลเคียง เปนตน 
 

   2.5.1.5) แนวคิดโครงขายพื้นที่สีเขียว (Network of Green)  
  เปนองคประกอบหนึ่งของแนวคิดการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการวางแผนการใชประโยชน
ที่ดินในเมือง ทําหนาที่เปนที่พักผอนหยอนใจ นันทนาการของคนในเมือง สงเสริมความเปนชุมชน และ
การทํากิจกรรมรวมกัน สามารถนํามาประยุกตใชกับรูปแบบการสัญจรริมสองฝงแมน้ําเจาพระยาได
อยางเหมาะสม ในการทําหนาที่เชื่อมโยงและสรางโครงขายพื้นที่เปดโลง/พื้นที่สีเขียวที่มีอยูทั้งที่อยู
ริมน้ํา และท่ีอยูถัดเขาไป ใหมีความตอเนื่อง เพื่อใหสาธารณะในวงกวางสามารถเขาถึงและใชประโยชน
ไดสะดวก 
 

 2.5.2 แนวคิดการพัฒนาถนนและระบบคมนาคม 
  Street เปนเสนทางถนนที่เนนการใชงานรวมกันและเชื่อมโยงพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่
การทํางานและพ้ืนที่พาณิชยและวิถีชีวิตเขาดวยกัน โดยสามารถใชงานรวมกันไดทั้ง จักรยาน การเดิน
รถยนตและกิจกรรมตาง เชน รานคา แหลงพักผอนหยอนใจ เปนตน 
  Road เปนเสนทางถนนซึ่งใชงานในเขตเมืองและเนนความสามารถในการเคลื่อนที่
และการเดินทางสําหรับยานพาหนะตางๆและรถยนต สวนใหญจะมีพื้นที่สําหรับการเดินทางกวาง
สําหรับรองรับรถยนต การเดินและรถจักรยาน โดยแบงแยกพื้นที่สําหรับแตละรูปแบบการเดินทางที่
ชัดเจนไมปะปนกัน และในการเดินทางขามถนนอาจเปนทางมาลายหรือสะพานลอย นอกจากนี้ยัง
รวมถึงถนนประเภท Avenue และ Boulevard ซึ่งเนนประสิทธิการเคลื่อนที่และการเดินทาง แตจะมี
ความกวางและภูมิสถาปตยที่มากขึ้น 
  Highway เปนเสนทางถนนสําหรับการเดินทางระหวางเมือง (Intercity) รองรับ
ปริมาณการจราจรจํานวนมาก เนนความสามารถในการเคลือ่นท่ีสําหรับรถยนต และใชความเร็วในการ
เดินทางสูง ซึ่งมีไดทั้งรูปแบบควบคุมการเขา-ออกและไมควบคุมการเขาออก  
ทั้งนี้แนวคิดรูปแบบของถนนที่ใชสําหรับโครงการฯ คือ “Street” ซึ่งเนนการเดินทางริมฝงแมน้ํา
เชื่อมโยงพื้นที่ริมแมน้ํา การเดินทางและวิถีชีวิต และใชงานรวมกันระหวางการเดินและจักรยาน 
รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการตางๆ 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 วิโรจน ศรีสุรภานนท (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการที่จอดรถจักรยาน พบวา ผูใช
จักรยานจะนิยมมาใชที่จอดรถจักรยานที่จัดเตรียมไวหรือไมนั้น ขึ้นกับการออกแบบที่จอดจักรยานและ
ตําแหนงของการติดตั้งที่จอดรถจักรยาน ที่จอดรถจักรยานควรติดตั้งใกลกับประตูทางเขาหลักของ
สถานที่หรืออาคารที่ผูใชจักรยานตองการเดินทางไปประกอบกิจกรรม และตั้งอยูในบริเวณที่คนทั่วไป
มองเห็นไดชัดเจนสวยงาม กลมกลืนกับบรรยากาศและสภาพแวดลอม มีลักษณะเดน สะดวกใช ไมตั้ง
ในจุดอับที่งายตอการถูกลักขโมยและไมกีดขวางการสัญจรของคนเดินเทา หากเปนไปไดควรมีกลอง 
CCTV เพื่อบันทึกภาพบริเวณที่จอดรถจักรยานดวย 
  พลชัย ศิริอินทร (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโครงขายทางจักรยานในเขตเทศบาล
ตําบลศาลายา พบวา การใชจักรยานเหมาะสมสําหรับการเดินทางในระยะสั้น ประมาณ 0.6-0.7 
กิโลเมตร โดยเฉพาะการเดินทางในละแวกบาน (Brian, 1990) โครงขายของทางจักรยานที่มี
ประสิทธิภาพควรประกอบดวย ความปลอดภัยในการเดินทาง (Bikeways Oregon, 1981 and 
Litman & Friend, 2004) ความสะดวกในการเขาถึงจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย (Mozer, 2003) 
ความชัดเจน (Bikeways Oregon, 1981) ความเหมาะสมทางดานกายภาพของเสนทาง (กรณีศึกษา 
Thamas Chase และ Brian, 1990) ความเหมาะสมทางดานคุณภาพของเสนทาง (Brian, 1990) และ
ตองเปนเสนทางที่ประชาชนนิยมใชหรือมีความคุนเคย (Midgley, 1994) นอกจากทางจักรยานที่มี
ประสิทธิภาพแลวควรมีการใหบริการในเรื่องของที่จอดรถจักรยาน (Litman & Friend, 2004) ซึ่งจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเสนทางและสงเสริมใหประชาชนหันมาใชจักรยานมากข้ึน 
   ชาตรี ควบพิมาย (2555) ศึกษาเรื่องรูปแบบทางเทาที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ในเขตเมือง
หลักของภูมิภาค :  กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยใชพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
เปนกรณีศึกษา โดยใชขอมูล จากงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการตางๆที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาทาง
เทาและการสํารวจขอมูล ที่เกี่ยวของกับทางเทา ปญหาที่พบในปจจุบันของการใชทางเทาและไดทํา
การสํารวจความคิดเห็นของ ผูใชทางเทาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยการแจกแบบสอบถามซึ่ง
พบวาประชาชนที่ใชทางเทา สวนใหญตองการทางเทาที่มีความสะดวกและปลอดภัยเปนอันดับแรก 
และตองการใหทางเทาไมมี สิ่งกีดขวางในการสัญจรมีความสวยงามรมรื่นเพื่อกอใหเกิดบรรยากาศที่ดี
ในการสัญจร โดยการใช ทางเทาในเขตเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ศันสนีย แสงศิลา (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเดินเทาเพื่อเขามาใชงานรถไฟฟา
ของชุมชน สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน พบวา ในระยะทาง 500 เมตร รบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 
กลุมตัวอยางเกินกึ่งหนึ่งเลือกที่จะใชวิธีการเดินเทาเพื่อไปสถานีรถไฟฟา ซึ่งปจจัยที่สงผลตอการเลือก
เดินนั้น จะขึ้นอยูกับระยะทางในการเดินเทาเปนหลัก ปจจัยรองลงมาคือ สภาพทางกายภาพของ
ทางเดินเทา และทัศนคติที่มีตอการเดินเทา ดังนั้นในระยะทางที่ไกลมากขึ้นเปนระยะทางที่คนเลือกที่
จะเดินไปสถานีรถไฟฟานอย ยิ่งควรจะตองมีการปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณนี้มีความเหมาะสมและ
เอื้ออํานวยตอการใชงานมากที่สุด เพื่อที่จะสรางแรงจูงใจใหคนรูสึกอยากเดินเทาเพ่ิมมากขึ้น 
  ธนเทพ ชัยบุญเรืองและธนากร ปญญาจันทร (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความ
สะดวกของทางเทา ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม (Walkability Assesment in Chiang Mai University) 
พบวา ลักษณะทางกายภาพของทางเดินเทาท่ีทําการศึกษา ไดแก ความกวาง ความสูง  และสิ่งกีดขวาง
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ที่อยูบนทางเทา  จากการวิเคราะหพบวา ความกวางของทางเทา อยูในชวงระหวาง 1.40 – 2.75 
เมตร  และ ความสูงของทางเทา อยูในชวงระหวาง 0.16 – 0.20 เมตร 
  ฉัตรดนัย เลือดสกุล (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคาดัชนีการเดินเทา: กรณีศึกษา
ภายในเขตเทศบาลนครราชสีมา พบวา โดยทั่วไปอัตราเร็วในการเดินจะอยูที่ประมาณ 0.9-1.4 เมตร/
วินาที โดยเฉลี่ยผูชายจะเดินเร็วกวาผูหญิง 
 ดร.วิติยา ปดตังนาโพธิ์และคณะ (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและอุปสรรคในการใช
จักรยานสําหรับคนที่เดินทางดวยจักรยานในประเทศไทย พบวา แนวทางสงเสริมใหเกิดการใชจักรยาน
ในเบื้องตน คือ การรณรงคถึงประโยชนของการใชจักรยานโดยเนนประเด็นดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม 
และเศรษฐกิจของประชาชนเปนเหตุผลหลัก ในขณะเดียวกันก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดเตรียมสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชจักรยาน เชน การเพิ่มเสนทางจักรยานเพื่อเชื่อมระหวางสถานที่สําคัญๆ 
แหลงงานกับยานที่อยูอาศัย การปลูกตนไมใหรมเงาหรือติดตั้งหลังคาคลุมฝนในเสนทางจักรยานที่ผูคน
นิยมใช 
  พลเดช เชาวรัตนและคณะ (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการใช
จักรยานของนักเรียนและนักศึกษาในเมืองมหาสารคาม พบวา รูปแบบทางจักรยานที่ตองการสวนใหญ 
คือทางจักรยานโดยเฉพาะ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองการคือ ไฟสองสวาง และที่จอดจักรยาน 
 ณัฐพล เทียวพานิช (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการเดิน
ทางเขาสูสถานีรถไฟฟาในยานชานเมือง บริเวณสถานีออนนุช กรุงเทพมหานคร พบวา วิธีการเขาถึง
สถานีจากการสอบถาม สวนใหญเดินทางเขาสูสถานีโดยรถประจําทางสาธารณะ คิดเปนรอยละ 26.0 
อันดับสองคือ รถแทกซี/่รถตุกตุก 3 ลอ คิดเปนรอยละ 21.0 และอันดับที่ 3 คือ รถยนตสวนบุคคล คิด
เปนรอยละ 18.0 ซึ่งการเดินทางเทาเขาสูสถานีมีเพียง รอยละ 6 
 พิสิทธิ์ จงไกรจักร (2550) ไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบและปรับปรุงทางเดิน
เทาโดยใชปจจัยของความสัมพันธระหวางความเร็วความคลองตัว และความหนาแนนของผูสัญจรทาง
เทาเชนเดียวกัน เพื่อนําไปใชในการคิดคํานวณหาความกวางเฉลี่ยของทางเทา ซึ่งผลจากการศึกษาได
สรุปขนาดพื้นที่ตอคนเดินเทาไวดังนี้ ลักษณะการเดินในที่สาธารณะที่มีกลุมคนหนาแนน 0.46 ตาราว
เมตร/คนเดินเทา ลักษณะการเดินดูและซื้อสินคาตามรานคา 0.84 – 1.11 ตารางเมตร/คนเดินเทา 
ลักษณะการเดินโดยทั่วไป 1.39 – 1.67 ตารางเมตร/คนเดินเทา ลักษณะการเดินที่สะดวกสบายที่สุด 
3.25 ตารางเมตร/คนเดินเทา 
 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “สิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง” ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative) เพื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบน
ทางสัญจรในเขตเมือง และปจจัยที่มีผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทา
บนทางสัญจรในเขตเมือง มีรายละเอียดตอไปนี้ 
  3.1 วิธีวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
  3.4 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
  3.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.7 การวิเคราะหขอมูล  
 
3.1 วิธีวิจัย 
  1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสรางเครื่องมือวิจัย ใหครอบคลุมความมุง
หมายของการวิจัย 
  2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกําหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม จะไดมีความชัดเจนตามความมุงหมายการวิจัยยิ่งขึ้น 
  3) นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถาม 
  4) นําแบบสอบถามที่ได ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความ
เขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
  5) นําแบบสอบถามที่แกไขตามคําแนะนําแลวมาดําเนินการทดสอบกับกลุมที่ไมใชตัวอยาง 
จํานวน 30 คน 
  6) นําแบบสอบถามที่เก็บรวบได ทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีการใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซึ่งสามารถ
วิเคราะหคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ  
  1) ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวนประชากร ทั้งสิ้น 28,631 คน (ขอมูลจาก

สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลเมืองบุรีรัมย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557) 
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 2) ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร จํานวนประชากร ทั้งสิ้น 39,782 คน (ขอมูลจาก
สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลเมืองสุรินทร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557) 

 3) ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวนประชากร ทั้งสิ้น 41,506 คน (ขอมูลจาก
ระบบสถิติทางการทะเบียน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2558) 

 

  สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ไดกําหนดกลุมตัวอยาง (Sample Size) ใชวิธีคํานวณจาก สูตร
ประมาณการขนาดของกลุมตัวอยางโดย กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% หรือคาความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได (Precision) รอยละ 5 (0.05) การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ 
Taro Yamane’s ดังสูตรตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
  โดย  n = จํานวนของขนาดตัวอยาง  
   N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา  
   e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได  
   จากจํานวนประชากรทั้งหมดสามารถนํามาคํานวณไดดังนี้ 
 
 
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 
 
เขตเทศบาลเมืองสุรินทร  
 
 
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 
 
  ไดขนาดกลุมตัวอยางในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 393 คน เขตเทศบาลเมืองสุรินทร 398 คน 

และเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 396 คน เพื่อความสะดวกและใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้นผูวิจัยได
กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 400 คน เขตเทศบาลเมือง
สุรินทร 400 คน และเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 400 คน ดวยการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามใหกับประชากรในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย เขต
เทศบาลเมืองสุรินทร และเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

 

n  = N 

1 + Ne2 

1 + (39,782 X 0.052) 

n  = 28,631 

1 + (28,631 X 0.052) 
= 392.2 คน 

n  = 39,782 
= 397.82 คน 

n  = 41,506 

1 + (41,506 X 0.052) 
= 395.29 คน 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีขั้นตอน ดังนี้ 
1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสรางเครื่องมือวิจัย ใหครอบคลุมความมุง
หมายของการวิจัย 

2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกาหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม จะไดมีความชัดเจนตามความมุงหมายการวิจัยยิ่งขึ้น 

3) นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถาม 
4) นําแบบสอบถามที่รางได ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก

ผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความ
เขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 

5) นําแบบสอบถามที่แกไขตามคําแนะนําแลวมาดําเนินการทดสอบกับกลุมที่ไมใชตัวอยาง  
6) นําแบบสอบถามที่เก็บรวบได ทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีการใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซึ่งสามารถ
วิเคราะหคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช แบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยกําหนด
แนวคําถามใหครอบคลุมเนื้อหา แนวคิด และทฤษฎีที่ตองการศึกษา ซึ่งสรางตามวัตถุประสงคและ
กรอบแนวคิดที่กําหนดไว โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

  สวนที่ 1 เปนคําถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวยขอคําถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส มีลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 

  สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทาง
สัญจรในเขตเมือง โดยผูวิจัยไดพิจารณาการใหระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคน
เดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามรูปแบบของ Likert’s Scale ซึ่งจะมีใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว  

 
3.4 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย  
 

 1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ไดจากการสํารวจโดยการสงแบบสอบถามใหกับ
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 400 คน เขตเทศบาลเมืองสุรินทร จํานวน 400 
คน และเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 400 ชุด 

   2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ 
วิทยานิพนธ สารนิพนธ และเอกสารวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลประกอบการศึกษา
คนควาทําใหการวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณขึ้น 
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3.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 

  ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2558 – มิถุนายน 2559 (8 เดือน) 
 

รายการ ป 2558 ป 2559 
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

1. ศึกษาขอมูล         
2. ลงพื้นที่แจก
แบบสอบถาม
พื้ นที่  จั ง หวั ด
บุรีรัมย จํานวน 
400 ชุด 

        

3. ลงพื้นที่แจก
แบบสอบถาม
พื้ นที่  จั ง หวั ด
สุรินทร จํานวน 
400 ชุด 

        

4. ลงพื้นที่แจก
แบบสอบถาม
พื้นที่ จังหวัดศรี
สะเกษ จํานวน 
400 ชุด 

        

5. เก็บรวมรวม
ขอมูลและสรุป
ผลการวิจัย 

        

6. จัดทําและสง
รูปเลมงานวิจัย 

        

7. ปรับแก
รูปเลมงานวิจัย
ตามคําแนะนํา
ของผูทรง 
คุณวุฒิและสง
รูปเลมงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ 

        

 

ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาการดําเนินงาน 
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3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 3.6.1 พื้นที่ศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกทําการศึกษา จํานวน 3 พื้นที่ ไดแก เทศบาลเมืองบุรีรัมย เทศบาล
เมืองสุรินทร และเทศบาลเมืองศรีษะเกษ เนื่องจากผูวิจัยตองการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนใน3 พื้นที่ เก่ียวกับสิทธิของคนเดินเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง และใน3 พื้นที่มีบริบทที่
ตางกันออกไป ผูวิจัยจึงเลือกทําการศึกษาใน 3 พื้นที่นี ้
 สําหรับการสุมกลุมตัวอยาง ดําเนินการโดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 พื้นที่คือ พื้นที่ที่ 1 ในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย สํารวจตามแนวหลักของถนนในพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร จํานวน 5 เสนทาง ไดแก 
ถนนธานี ถนนอินจันทรณรงค ถนนจิระ และถนนสุนทรเทพ  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ท่ีดําเนินการศึกษา เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
   (ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2559) 
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 สวนพื้นที่ที่ 2 เขตเทศบาลเมืองสุรินทร สํารวจตามแนวหลักของถนนในพื้นที่ 1 ตาราง
กิโลเมตร จํานวน 4 เสนทาง ไดแก ถนนเทศบาล 1 ถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 3 และถนนกรุงศรีใน  
 
 
 

 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่ท่ีดําเนินการศึกษา เขตเทศบาลเมืองสุรินทร 
   (ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทรพ.ศ. 2559) 
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 สวนพื้นที่ที่ 3 เขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ สํารวจตามแนวหลักของถนนในพื้นที่ 1 ตาราง
กิโลเมตร จํานวน 3 เสนทาง ไดแก ถนนวันลูกเสือ ถนนขุขันธ และถนนวิจิตรนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 4 แสดงพื้นที่ท่ีดําเนินการศึกษา เขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ 
   (ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2559) 
 
 3.6.2 วิธีการสํารวจ 
  ในการสํารวจครั้งนี้จะทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
สิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองสุรินทร 
เทศบาลเมืองศรีษะเกษ โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) และวิธีการเก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) การสํารวจแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 สํารวจโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพ (Infrastructure survey) ไดแก ถนน ทางเดินเทาและสิ่งอํานวยความสะดวก 
สวนที่ 2 จะเปนการใชแบบสอบถามผูที่เดินเทา หรือผูประกอบการ ในพื้นที่การศึกษา(Pedestrian 
Survey) ลักษณะคําถามจะเปนแบบ Reveal Preference (RP) ซึ่งเปนคําถามที่ถามถึงความคิดเห็น
ของบุคคลที่มีตอสิ่งทีม่ีอยูในปจจุบัน  
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3.7 การวิเคราะหขอมูล  
 

 ผูวิจัยประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยการ วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA) ดังนี้ 
  สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป เชน เขตพื้นที่ที่อยูอาศัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
สถานภาพการสมรส ระยะทางในการเดินเทา วัตถุประสงคในการใชทางเทา เหตุผลที่เลือกเดินทางเทา 
คํานวนหาคาความถี่และรอยละ  
 สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขต
เมือง คํานวณหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ขอมูลในสวนที่ 2 เมื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย แลวนํามาตีความหมายไดดังนี้  
 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  ความหมาย  นอยท่ีสุด 
   1.50 – 2.49  ความหมาย  นอย 
   2.50 – 3.49  ความหมาย  ปานกลาง 
   3.50 – 4.49  ความหมาย  มาก 
   4.50 – 5.00  ความหมาย มากที่สุด 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง สิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative) เพื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจร
ในเขตเมืองและปจจัยที่มีผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทาง
สัญจรในเขตเมือง ใน 3 พื้นที่การศึกษา คือ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย เขตพื้นที่เทศบาลเมือง
สุรินทร และเขตพื้นทีเ่ทศบาลเมืองศรีษะเกษ มรีายละเอียดการวิเคราะหขอมูลมีดังตอไปนี ้
 1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

    x  แทน  คาเฉลี่ย 
 N  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
 SD แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 *  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 r  แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation)  
 Ho  แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 Ha  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดจําแนกตาม เขตพื้นที่ที่อยูอาศัย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส ระยะทางในการเดินเทาบนทางเทาในเขตเมือง 
วัตถุประสงคในการใชทางเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง เหตุผลที่เลือกเดินทางเทาแทนการใช
รถจักรยานยนตหรือรถยนต โดยใชสถิติพื้นฐานคือการแจกแจงความถี่ หาคาเฉลี่ยและคารอยละ แลว
นํามาอานคาเพื่อใชในการอภิปรายผล และนําเสนอผลการศึกษาในรูปตารางประกอบ สามารถแจก
แจงไดดังนี ้
 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 173 43.25 
หญิง 227 56.75 
รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 3 แสดงลักษณะเพศของกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.75 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 173 คิดเปนรอยละ 43.25  
 
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอายุของผูตอบแบบสอบถาม  
 

อายุ จํานวน รอยละ 
อายุ 20 – 30 ป 187 46.75 
อายุ 31 – 40 ป 83 20.75 
อายุ 41 – 50 ป 65 16.25 
อายุ 51 – 60 ป 37 9.25 
อายุ 61 – 70 ป 16 4.00 
อายุ 71 – 80 ป 12 3.00 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 4 แสดงลักษณะอายุของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีชวงอายุ 20 
- 30 ป จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.75 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป จํานวน 83 คน คิดเปน
รอยละ 20.75 อาย ุ41-50 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 อายุ 51-60 ป จํานวน 37 คน คิด
เปนรอยละ 9.25 อาย6ุ1-70 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 อาย ุ71-80 ป จํานวน 12 คน คิด
เปนรอยละ 3.00  
 
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ไมไดเรียน 4 1.00 
ประถมศึกษา 44 11.00 
มัธยมศึกษาตอนตน 33 8.25 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 96 24.00 
อนุปริญญา 36 9.00 
ปริญญาตรี 167 41.75 
สูงกวาปริญญาตรี 20 5.00 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 5 แสดงลักษณะระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.75 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.00 ประถมศึกษา จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 
อนุปริญญา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 
8.25 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ไมไดเรียน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
1.00  
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ตารางที่ 6 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 45 11.25 
พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 69 17.25 
ประกอบธุรกิจสวนตัว 71 17.75 
นักเรียน นักศึกษา 97 24.25 
ภาคเกษตร 29 7.25 
รับจางรายวัน 62 15.50 
เกษียณอายุ 11 2.75 
วางงาน 6 1.50 
อื่นๆ 10 2.50 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 6 แสดงลักษณะอาชีพของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 รองลงมาคือประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 
71 คน คิดเปนรอยละ 17.75 พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.25 
รับจางรายวัย จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางภาครัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.25 ทําไร ทํานา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.25 
เกษียณอายุ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.75 อื่น ๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 วางงาน 
จํานวน 6 คน คดิเปนรอยละ 1.50  
 
ตารางที่ 7 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพการสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 183 45.75 
สมรส 174 43.50 
หยาราง 27 6.75 
หมาย 16 4.00 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 7 แสดงลักษณะสถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.75 รองลงคือสมรส จํานวน 174 คน คิดเปน
รอยละ 43.50 หยาราง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 หมาย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
4.00  
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ตารางที่ 8 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอสัปดาหของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

ระยะทาง จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 1 ก.ม. - - 
1-10 ก.ม. 224 56.00 
10 ก.ม. ขึ้นไป 176 44.00 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 8 แสดงลักษณะระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอสัปดาหของกลุม
ตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ใชระยะทางการเดินระหวาง 1-10 กิโลเมตร จํานวน 224 คน 
คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมาคือ 10 กิโลเมตรขึ้นไป จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00  
 
ตารางที่ 9 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

ระยะทาง จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 1 ก.ม. - - 
1-10 ก.ม. 86 21.50 
10 ก.ม. ขึ้นไป 314 78.50 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 9 แสดงลักษณะระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอเดือนของกลุม
ตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะทางการเดิน 10 กิโลเมตรขึ้นไป จํานวน 314 คน คิดเปน
รอยละ 78.50 รองลงมาคือ ระยะทางระหวา 1-10 กิโลเมตร จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.50  
 
ตารางที่ 10 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการใชทางเทาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงค จํานวน รอยละ 
เดินเทาไปทํางาน 60 15.00 
เดินเทาไปซื้อสินคาหรือบริการ 175 43.75 
เดินเทาไปติดตอธุระ 58 14.50 
เดินเทาเพ่ือออกกําลังกาย 95 23.75 
อื่นๆ 12 3.00 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 10 แสดงลักษณะวัตถุประสงคในการใชทางเทาของกลุมตัวอยาง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเดินเทาไปซื้อสินคาและบริการ จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.75 รองลงมาคือ
เดินเทาเพื่ออกกําลังกาย จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 เดินเทาไปทํางาน จํานวน 60 คน คิด
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เปนรอยละ 15.00 เดินเทาไปติดตอธุระ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.50 อื่นๆ จํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 3.00  
 
ตารางที่ 11 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกใชทางเดินเทาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เหตุผล จํานวน รอยละ 
เปนการประหยัด 66 16.50 
เปนการออกกําลังกาย 106 26.50 
หลีกเลี่ยงปญหารถติด 29 7.25 
เดินทางในระยะใกล 167 41.75 
สะดวกรวดเร็ว 28 7.00 
อื่นๆ 4 1.00 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 11 แสดงลักษณะเหตุผลที่ใชทางเดินเทาของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญเดินทางในระยะใกล จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.75 รองลงมาคือเปนการออกกําลัง
กาย จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 เปนการประหยัด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 
หลีกเลี่ยงปญหารถติด จํานวน 29 คิดเปนรอยละ 7.25 สะดวกรวดเร็ว จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 
7.00 อื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00  
 
  1.2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบน
ทางสัญจรในเขตเมือง เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย โดยใชสถิติพื้นฐาน คือ การหาคาเฉลี่ย (Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แลวนํามาอานคาเพื่อใชในการอภิปรายผลและนําเสนอผลการศึกษาในรูป
ตาราง 
 

ตารางที่ 12 แสดงขอมูลดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ดานอุปสรรคตอการเดินเทา × SD ระดับ ลําดับ 

1. ปายโฆษณาบนทางเทา 3.04 1.16 ปานกลาง 3 
2. ปายบอกทางเทา 2.87 1.15 ปานกลาง 6 
3. รานอาหารบนทางเทา 2.92 1.09 ปานกลาง 5 
4. รานคาหาบเร แผงลอยบนทางเทา 2.73 1.03 ปานกลาง 9 
5. การขับมอเตอรไซตบนทางเทา 2.75 1.30 ปานกลาง 8 
6. การขับจักรยานบนทางเทา 2.97 1.17 ปานกลาง 4 
7. พื้นผิวทางเทาขรุขระ 3.66 0.83 มาก 2 
8. ขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทา 3.70 0.85 มาก 1 
9. การจอดรถบนทางเทา 2.83 1.19 ปานกลาง 7 
10. ตนไมตนหญาที่รกรุงรังบนทางเทา 2.58 1.08 ปานกลาง 11 
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11. บานเรือนและสิ่งปลูกสรางรุกล้ําทางเทา 2.65 1.16 ปานกลาง 10 
ภาพรวมดานอุปสรรคตอการเดินเทา 2.97 0.37 ปานกลาง  

 

 จากตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ยดานอุปสรรคตอการเดินเทา พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดให
ความสําคัญ กับขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทา เปนอันดับ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่
ระดับคาเฉลี่ย 3.70 รองลงมาคือ พื้นผิวทางขรุขระ เปนอันดับที่ 2 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่
ระดับคาเฉลี่ย 3.66 ปายโฆษณาบนทางเทา เปนอันดับที่ 3 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 3.04 การขับรถจักรยานบนทางเทา เปนอันดับ 4 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.97 รานอาหารบนทางเทา เปนอันดับ 5 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 2.92 ปายบอกทางเทา เปนอันดับ 6 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 2.87 การจอดรถบนทางเทา เปนอันดับ 7 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 2.83 การขับมอเตอรไซตบนทางเทา เปนอันดับ 8 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 2.75 รานคาหาบเร แผงลอยบนทางเทา เปนอันดับ 9 มีคาความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.73 บานเรือนและสิ่งปลูกสรางรุกล้ําทางเทา เปนอันดับ 10 มีคาความสําคัญ
อยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.65 ตนไมตนหญาที่รกรุงรังบนทางเทา เปนอันดับ 11 มีคา
ความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.58 และภาพรวมดานอุปสรรคตอการเดินเทาอยู
ในระดับ ปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.97 
 

ตารางที่ 13 แสดงขอมูลดานความปลอดภัยในการเดินเทา ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ดานความปลอดภัย x SD ระดับ ลําดับ 

1. ทางเทาไมมีไฟสองสวางในเวลาค่ําคืน 3.59 0.80 มาก 3 
2. เสี่ยงตอการเดินชนปายโฆษณา 3.00 1.14 ปานกลาง 7 
3. พื้นผิวทางขรุขระ เปนหลุมเสี่ยงตอการหกลม 3.63 0.82 มาก 2 
4. พืน้ผิวทางมีน้ําทวมขัง เสี่ยงตอการลื่นลม 3.49 0.81 มาก 4 
5. เสี่ยงตอการถูกรถจักรยานยนตเฉี่ยวชนบนทางเทา 3.02 1.34 ปานกลาง 6 
6. เสี่ยงตอการเดินชนพอคาแมคาท่ีวางขาย 3.08 1.21 ปานกลาง 5 
7. เสี่ยงติดเชื้อโรคหรือการเปอะเปอนขยะ 3.83 0.91 มาก 1 

ภาพรวมดานความปลอดภัย 3.37 0.33 มาก  
 

 จากตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยดานความปลอดภัยในการเดินเทา พบวาผูตอบแบบสอบถามได
ใหความสําคัญกับการเสี่ยงติดเชื้อโรคหรือการเปอะเปอนขยะ เปนอันดับ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยู
ในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือพื้นผิวทางขรุขระ เปนหลุมเสี่ยงตอการหกลม เปน
อันดับ 2 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.63 ทางเทาไมมีไฟสองสวางในเวลาค่ําคืน 
เปนอันดับ 3 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.59 พื้นผิวทางมีน้ําทวมขัง เสี่ยงตอ
การลื่นลม เปนอันดับ 4 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.49 เสี่ยงตอการเดินชน
พอคาแมคาที่วางขาย เปนอันดับ 5 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.08 เสี่ยง
ตอการถูกรถจักรยานยนตเฉี่ยวชนบนทางเทา เปนอันดับ 6 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
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ระดับคาเฉลี่ย 3.02 เสี่ยงตอการเดินชนปายโฆษณา เปนอันดับ 7 มีคาความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.00 และภาพรวมดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.37 
 

ตารางที่ 14 ดานนโยบายที่อยากใหมีเพื่อสงเสริมการเดินเทา 
 

ดานนโยบาย x SD ระดับ ลําดับ 

1. การออกกฎระเบียบควบคุมการขายสินคา 3.85 0.88 มาก 5 
2. การออกกฎระเบียบควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ 4.04 0.82 มาก 3 
3. การออกกฎระเบียบควบคุมการติดตั้งปายโฆษณา 3.94 0.81 มาก 4 
4. การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเทาใหมี
ความสะดวก 

4.23 0.82 มาก 1 

5. การเสริมสรางมารยาทในการเดินเทาแกประชาชน 4.14 0.83 มาก 2 
6. การจัดทําทางเดินเทาที่เชื่อมโยงกับระบบขนสง 3.81 1.01 มาก 6 

ภาพรวมดานนโยบาย 4.00 0.16 มาก  
 

 จากตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ยดานนโยบายที่อยากใหมีเพื่อสงเสริมการเดินเทา พบวาผูตอบ
แบบสอบถามไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเทาใหมีความสะดวก เปน
อันดับ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.23 รองลงมาคือการเสริมสราง
มารยาทในการเดินเทาแกประชาชน เปนอันดับ 2 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 
4.14 การออกกฎระเบียบควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ เปนอันดับ 3 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก 
ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.04 การออกกฎระเบียบควบคุมการติดตั้งปายโฆษณา เปนอันดับ 4 มีคาความสําคัญ
อยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.94 การออกกฎระเบียบควบคุมการขายสินคา เปนอันดับ 5 มีคา
ความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.85 การจัดทําทางเดินที่เชื่อมโยงกับระบบขนสง เปน
อันดับ 6 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.81 และภาพรวมดานนโยบายที่อยากใหมี
เพื่อสงเสริมการเดินเทาอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 0.16  
 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเขตเทศบาลเมืองสุรินทร 
  2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดจําแนกตาม เขตพ้ืนที่ที่อยูอาศัย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส ระยะทางในการเดินเทาบนทางเทาในเขตเมือง วัตถุประสงค
ในการใชทางเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง เหตุผลที่เลือกเดินทางเทาแทนการใชรถจักรยานยนตหรือ
รถยนต โดยใชสถิติพื้นฐานคือการแจกแจงความถี่ หาคาเฉลี่ยและคารอยละ แลวนํามาอานคาเพื่อใชใน
การอภิปรายผล และนําเสนอผลการศึกษาในรูปตารางประกอบ สามารถแจกแจงไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 15 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 155 38.75 
หญิง 245 61.25 
รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 15 แสดงลักษณะเพศของกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.25 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 155 คดิเปนรอยละ 38.75 
 

ตารางที่ 16 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอายุของผูตอบแบบสอบถาม  
 

อายุ จํานวน รอยละ 
อายุ 20 – 30 ป 180 45.00 
อายุ 31 – 40 ป 99 24.75 
อายุ 41 – 50 ป 70 17.50 
อายุ 51 – 60 ป 31 7.75 
อายุ 61 – 70 ป 17 4.25 
อายุ 71 – 80 ป 3 0.75 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 16 แสดงลักษณะอายุของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีชวงอายุ 
20 – 30 ป จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป จํานวน 99 คน คิด
เปนรอยละ 24.75 อาย ุ41-50 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 อายุ 51-60 ป จํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 7.75 อายุ 61-70 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.25 อายุ 71-80 ป จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 0.75 
 

ตารางที่ 17 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ไมไดเรียน 7 1.75 
ประถมศึกษา 40 10.00 
มัธยมศึกษาตอนตน 22 5.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 72 18.00 
อนุปริญญา 11 2.75 
ปริญญาตรี 214 53.50 
สูงกวาปริญญาตรี 34 8.50 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 17 แสดงลักษณะระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ประถมศึกษา จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 สูง
กวาปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 22 คน คิดเปนรอย
ละ 5.50 อนุปริญญา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.75 ไมไดเรียน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 
1.75  
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ตารางที่ 18 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 55 13.75 
พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 51 12.75 
ประกอบธุรกิจสวนตัว 60 15.50 
นักเรียน นักศึกษา 133 33.25 
ภาคเกษตร 9 2.25 
รับจางรายวัน 79 19.75 
เกษียณอายุ 3 0.75 
วางงาน 10 2.50 
อื่นๆ - - 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 18  แสดงลักษณะอาชีพของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 รองลงมาคือรับจางรายวัน จํานวน 79 คน 
คิดเปนรอยละ 19.75 ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.50 ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75  พนักงาน/ลูกจาง
บริษัทเอกชน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.75 วางงาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 
เกษตรกร จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25 เกษียณอายุ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75  
 

ตารางที่ 19 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพการสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 200 50.00 
สมรส 170 42.50 
หยาราง 60 15.00 
หมาย 133 33.25 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 19 แสดงลักษณะสถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงคือสมรส จํานวน 170 คน คิดเปน
รอยละ 42.50 หมาย จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 หยาราง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 
15.00  
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ตารางที่ 20 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอสัปดาหของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

ระยะทาง จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 1 ก.ม. 18 4.50 
1-10 ก.ม. 359 89.75 
10 ก.ม. ขึ้นไป 23 5.75 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 20 แสดงลักษณะระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอสัปดาหของกลุม
ตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ใชระยะทางการเดินระหวาง 1-10 กิโลเมตร จํานวน 359 คน 
คิดเปนรอยละ 89.75 รองลงมาคือ 10 กิโลเมตรขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.75 ต่ํากวา 1 
กิโลเมตร จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50  
 

ตารางที่ 21 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

ระยะทาง จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 1 ก.ม. - - 
1-10 ก.ม. 165 41.25 
10 ก.ม. ขึ้นไป 235 58.75 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 21แสดงลักษณะระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอเดือนของกลุม
ตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะทางการเดิน 10 กิโลเมตรขึ้นไป จํานวน 235 คน คิดเปน
รอยละ 58.75 รองลงมาคือ ระยะทางระหวา 1-10 กิโลเมตร จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25 
 

ตารางที่ 22 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการใชทางเทาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงค จํานวน รอยละ 
เดินเทาไปทํางาน 35 8.75 
เดินเทาไปซื้อสินคาหรือบริการ 209 52.25 
เดินเทาไปติดตอธุระ 83 20.75 
เดินเทาเพ่ือออกกําลังกาย 64 16.00 
อื่นๆ 9 2.25 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 22 แสดงลักษณะวัตถุประสงคในการใชทางเทาของกลุมตัวอยาง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเดินเทาไปซื้อสินคาและบริการ จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 รองลงมาคือ
เดินเทาไปติดตอธุระ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.75 เดินเทาเพื่ออกกําลังกาย จํานวน 64 คน 
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คิดเปนรอยละ 16.00 เดินเทาไปทํางาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 อื่นๆ จํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 2.25  
 

ตารางที่ 23 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกใชทางเดินเทาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เหตุผล จํานวน รอยละ 
เปนการประหยัด 87 21.75 
เปนการออกกําลังกาย 80 20.00 
หลีกเลี่ยงปญหารถติด 56 14.00 
เดินทางในระยะใกล 132 33.00 
สะดวกรวดเร็ว 43 10.75 
อื่นๆ 2 0.50 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 23 แสดงลักษณะเหตุผลที่ใชทางเดินเทาของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญเดินทางในระยะใกล จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมาคือเปนการประหยัด 
จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.75 เปนการออกกําลังกาย จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00
หลีกเลี่ยงปญหารถติด จํานวน 56 คิดเปนรอยละ 14.00 สะดวกรวดเร็ว จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 
10.75 อื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50  
 

 2.2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจร
ในเขตเมือง เขตเทศบาลเมืองสุรินทร โดยใชสถิติพื้นฐาน คือการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) แลวนํามาอานคาเพ่ือใชในการอภิปรายผลและนําเสนอผลการศึกษาในรูปตาราง 
 

ตารางที่ 24 แสดงขอมูลดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ดานอุปสรรคตอการเดินเทา x SD ระดับ ลําดับ 

1. ปายโฆษณาบนทางเทา 2.80 1.30 ปานกลาง 4 
2. ปายบอกทางเทา 2.22 0.95 ปานกลาง 10 
3. รานอาหารบนทางเทา 2.18 1.02 ปานกลาง 11 
4. รานคาหาบเร แผงลอยบนทางเทา 3.40 0.99 ปานกลาง 3 
5. การขับมอเตอรไซตบนทางเทา 2.53 0.92 ปานกลาง 9 
6. การขับจักรยานบนทางเทา 2.60 1.02 ปานกลาง 8 
7. พื้นผิวทางเทาขรุขระ 4.01 0.88 มาก 1 
8. ขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทา 3.88 0.86 มาก 2 
9. การจอดรถบนทางเทา 2.78 0.92 ปานกลาง 5 
10. ตนไมตนหญาที่รกรุงรังบนทางเทา 2.57 0.93 ปานกลาง 7 
11. บานเรือนและสิ่งปลูกสรางรุกล้ําทางเทา 2.64 1.04 ปานกลาง 6 

ภาพรวมดานอุปสรรคตอการเดินเทา 2.87 0.61 ปานกลาง  
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 จากตารางที่ 24 แสดงคาเฉลี่ยดานอุปสรรคตอการเดินเทา พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดให
ความสําคัญกับพ้ืนผิวทางขรุขระ เปนอันดับ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 
4.01 รองลงมาคือขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทา เปนอันดับ 2 คาความสําคัญอยูในระดับ มาก  ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 3.88 รานคาหาบเร แผงลอยบนทางเทา เปนอันดับ 3 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 3.40 ปายโฆษณาบนทางเทา เปนอันดับ 4 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ
คาเฉลี่ย2.80 การจอดรถบนทางเทา เปนอันดับ 5 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 2.78 บานเรือนและสิ่งปลูกสราง เปนอันดับ 6 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 2.64 ตนไมตนหญาที่รกรุงรังบนทางเทา เปนอันดับ 7 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 2.57 การขับรถจักรยานบนทางเทา เปนอันดับ 8 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.60 การขับมอเตอรไซตบนทางเทา เปนอันดับ 9 คาความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.53 ปายบอกทางเทา เปนอันดับ 10 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 2.22 รานอาหารบนทางเทา เปนอันดับ 11 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 2.18 และภาพรวมดานอุปสรรคตอการเดินเทาอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 
2.87 
 

ตารางที่ 25 แสดงขอมูลดานความปลอดภัยในการเดินเทา ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ดานความปลอดภัย x SD ระดับ ลําดับ 

1. ทางเทาไมมีไฟสองสวางในเวลาค่ําคืน 3.75 0.92 มาก 3 
2. เสี่ยงตอการเดินชนปายโฆษณา 2.32 1.11 ปานกลาง 7 
3. พื้นผิวทางขรุขระ เปนหลุมเสี่ยงตอการหกลม 4.08 0.84 มาก 2 
4. พื้นผิวทางมีน้ําทวมขัง เสี่ยงตอการลื่นลม 3.74 0.87 มาก 4 
5. เสี่ยงตอการถูกรถจักรยานยนตเฉี่ยวชนบนทางเทา 2.74 1.01 ปานกลาง 6 
6. เสี่ยงตอการเดินชนพอคาแมคาท่ีวางขาย 3.02 0.99 มาก 5 
7. เสี่ยงติดเชื้อโรคหรือการเปอะเปอนขยะ 4.15 0.88 มาก 1 

ภาพรวมดานความปลอดภัย 3.40 0.70 มาก  
 

 จากตารางที่ 25 แสดงคาเฉลี่ยดานความปลอดภัยในการเดินเทา พบวาผูตอบแบบสอบถามได
ใหความสําคัญกับการเสี่ยงติดเชื้อโรคหรือการเปอะเปอนขยะ เปนอันดับ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยู
ในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.15 รองลงมาคือพื้นผิวทางขรุขระ เปนหลุมเสี่ยงตอการหกลม เปน
อันดับ 2 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.08 ทางเทาไมมีไฟสองสวางในเวลาค่ําคืน 
เปนอันดับ 3 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.75 พื้นผิวทางมีน้ําทวมขัง เสี่ยงตอ
การลื่นลม เปนอันดับ 4 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.74 เสี่ยงตอการเดินชน
พอคาแมคาที่วางขาย เปนอันดับ 5 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.02 เสี่ยงตอ
การถูกรถจักรยานยนตเฉี่ยวชนบนทางเทา เปนอันดับ 6 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 2.74 เสี่ยงตอการเดินชนปายโฆษณา เปนอันดับ 7 มีคาความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.32 และภาพรวมดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.40  
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ตารางที่ 26 ดานนโยบายที่อยากใหมีเพื่อสงเสริมการเดินเทา 
 

ดานนโยบาย x SD ระดับ ลําดับ 

1. การออกกฎระเบียบควบคุมการขายสินคา 3.96 0.94 มาก 3 
2. การออกกฎระเบียบควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ 3.63 0.93 มาก 4 
3. การออกกฎระเบยีบควบคุมการติดตั้งปายโฆษณา 3.61 1.01 มาก 5 
4. การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเทาใหมี
ความสะดวก 

4.49 0.76 มาก 1 

5. การเสริมสรางมารยาทในการเดินเทาแกประชาชน 4.30 0.97 มาก 2 
6. การจัดทําทางเดินเทาที่เชื่อมโยงกับระบบขนสง 3.42 1.23 มาก 6 

ภาพรวมดานนโยบาย 3.90 0.42 มาก  
 

 จากตารางที่ 26 แสดงคาเฉลี่ยดานนโยบายที่อยากใหมีเพื่อสงเสริมการเดินเทา พบวาผูตอบ
แบบสอบถามไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเทาใหมีความสะดวก เปน
อันดับ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือการเสริมสราง
มารยาทในการเดินเทาแกประชาชน เปนอันดับ 2 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 
4.30 การออกกฎระเบียบควบคุมการขายสินคา เปนอันดับ 3 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 3.96 การออกกฎระเบียบควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ เปนอันดับ 4 มีคาความสําคัญอยูใน
ระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.63 การออกกฎระเบียบควบคุมการติดตั้งปายโฆษณาเปนอันดับ 5 มีคา
ความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.61 การจัดทําทางเดินที่เชื่อมโยงกับระบบขนสง เปน
อันดับ 6 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.42 และภาพรวมดานนโยบายที่อยากใหมี
เพื่อสงเสริมการเดินเทาอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.90 
 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ 
  3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดจําแนกตาม เขตพื้นที่ที่อยูอาศัย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส ระยะทางในการเดินเทาบนทางเทาในเขตเมือง 
วัตถุประสงคในการใชทางเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง เหตุผลที่เลือกเดินทางเทาแทนการใช
รถจักรยานยนตหรือรถยนต โดยใชสถิติพื้นฐานคือการแจกแจงความถี่ หาคาเฉลี่ยและคารอยละ แลว
นํามาอานคาเพื่อใชในการอภิปรายผล และนําเสนอผลการศึกษาในรูปตารางประกอบ สามารถแจก
แจงไดดังนี ้
 

ตารางที่ 27 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 193 48.25 
หญิง 207 51.75 
รวม 400 100 



52 
 

 จากตารางที่ 27 แสดงลักษณะเพศของกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.75 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 193 คิดเปนรอยละ 48.25 
 

ตารางที่ 28 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอายุของผูตอบแบบสอบถาม  
 

อายุ จํานวน รอยละ 
อายุ 20 – 30 ป 168 42.00 

อายุ 31 – 40 ป 102 25.50 
อายุ 41 – 50 ป 87 21.75 
อายุ 51 – 60 ป 32 8.00 
อายุ 61 – 70 ป 9 2.25 
อายุ 71 – 80 ป 2 0.50 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 28 แสดงลักษณะอายุของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีชวงอายุ 
20 – 30 ป จํานวน 168คน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป จํานวน 102คน คิดเปน
รอยละ 25.50อายุ41-50 ป จํานวน 87คน คิดเปนรอยละ 21.75อายุ51-60 ป จํานวน 32คน คิดเปน
รอยละ 8.00อาย6ุ1-70 ป จํานวน 9คน คิดเปนรอยละ 2.25อาย7ุ1-80 ป จํานวน 2คน คิดเปนรอยละ 
0.50 
 

ตารางที่ 29 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระดบัการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ไมไดเรียน 26 6.50 
ประถมศึกษา 32 8.00 
มัธยมศึกษาตอนตน 23 5.75 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 107 26.75 
อนุปริญญา 13 3.25 
ปริญญาตรี 189 47.25 
สูงกวาปริญญาตรี 10 2.50 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 29 แสดงลักษณะระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75 ประถมศึกษา จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 ไมได
เรียน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.75 
อนุปริญญา 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 
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ตารางที่ 30 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 48 12.00 
พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 37 9.25 
ประกอบธุรกิจสวนตัว 91 22.75 
นักเรียน นักศึกษา 109 27.25 
ภาคเกษตร 12 3.00 
รับจางรายวัน 81 20.25 
เกษียณอายุ 4 1.00 
วางงาน 16 4.00 
อื่นๆ 2 0.50 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 30 แสดงลักษณะอาชีพของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.25 รองลงมาคือประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 
91 คน คิดเปนรอยละ 22.75 รับจางรายวัน จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.25 ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจางภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 พนักงาน/ลูกจาง
บริษัทเอกชนจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 วางงาน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 
เกษตรกร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 อื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50  
 

ตารางที่ 31 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพการสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 166 41.50 
สมรส 209 52.25 
หยาราง 16 4.00 
หมาย 9 2.25 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 31แสดงลักษณะสถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 รองลงมาคือสถานภาพโสด จํานวน 
166 คน คิดเปนรอยละ 41.50 หยาราง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 หมาย จํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 2.25  
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ตารางที่ 32 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอสัปดาหของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

ระยะทาง จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 1 ก.ม. 11 2.75 
1-10 ก.ม. 364 91.00 
10 ก.ม. ขึ้นไป 25 6.25 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 32 แสดงลักษณะระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอสัปดาหของกลุม
ตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ใชระยะทางการเดินระหวาง 1-10 กิโลเมตร จํานวน 364 คน 
คิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมาคือ 10 กิโลเมตรขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.25 ต่ํากวา 1 
กิโลเมตร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.75 
 
ตารางที่ 33 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

ระยะทาง จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 1 ก.ม. - - 
1-10 ก.ม. 139 34.75 
10 ก.ม. ขึ้นไป 261 65.25 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 33 แสดงลักษณะระยะทางการเดินบนทางเทาในเขตเมือง ตอเดือนของกลุม
ตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะทางการเดิน 10 กิโลเมตรขึ้นไป จํานวน 261 คน คิดเปน
รอยละ 65.25 รองลงมาคือ ระยะทางระหวา 1-10 กิโลเมตร จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.75 
 
ตารางที่ 34 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการใชทางเทาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงค จํานวน รอยละ 
เดินเทาไปทํางาน 45 11.25 
เดินเทาไปซื้อสินคาหรือบริการ 242 60.50 
เดินเทาไปติดตอธุระ 51 12.75 
เดินเทาเพ่ือออกกําลังกาย 53 13.25 
อื่นๆ 9 2.25 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 34 แสดงลักษณะวัตถุประสงคในการใชทางเทาของกลุมตัวอยาง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเดินเทาไปซื้อสินคาและบริการ จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมาคือ
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เดินเทาเพื่ออกกําลังกาย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 เดินเทาไปติดตอธุระ จํานวน 51 คน 
คิดเปนรอยละ 12.75 เดินเทาไปทํางาน จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.25 อื่นๆ จํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 2.25  
 

ตารางที่ 35 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกใชทางเดินเทาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เหตุผล จํานวน รอยละ 
เปนการประหยัด 88 22.00 
เปนการออกกําลังกาย 57 14.25 
หลีกเลี่ยงปญหารถติด 59 14.75 
เดินทางในระยะใกล 180 45.00 
สะดวกรวดเร็ว 16 4.00 
อื่นๆ - - 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 35 แสดงลักษณะเหตุผลที่ใชทางเดินเทาของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญเดินทางในระยะใกล จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00รองลงมาคือเปนการประหยัด 
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 หลีกเลี่ยงปญหารถติด 59 คน คิดเปนรอยละ 14.75 เปนการออก
กําลังกาย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.25 สะดวกรวดเร็ว จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00  
 

 3.2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจร
ในเขตเมือง เขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ โดยใชสถิติพื้นฐาน คือการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) แลวนํามาอานคาเพ่ือใชในการอภิปรายผลและนําเสนอผลการศึกษาในรูปตาราง 
 

ตารางที ่36 แสดงขอมูลดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ดานอุปสรรคตอการเดินเทา x SD ระดับ ลําดับ 

1. ปายโฆษณาบนทางเทา 2.94 0.97 ปานกลาง 4 
2. ปายบอกทางเทา 2.69 1.02 ปานกลาง 10 
3. รานอาหารบนทางเทา 2.61 1.19 ปานกลาง 11 
4. รานคาหาบเร แผงลอยบนทางเทา 2.83 1.21 ปานกลาง 7 
5. การขับมอเตอรไซตบนทางเทา 2.78 1.09 ปานกลาง 9 
6. การขับจักรยานบนทางเทา 2.87 0.97 ปานกลาง 6 
7. พื้นผิวทางเทาขรุขระ 3.61 0.80 มาก 3 
8. ขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทา 3.66 0.81 มาก 2 
9. การจอดรถบนทางเทา 3.88 1.05 มาก 1 
10. ตนไมตนหญาที่รกรุงรังบนทางเทา 2.82 1.01 ปานกลาง 8 
11. บานเรือนและสิ่งปลูกสรางรุกล้ําทางเทา 2.90 1.40 ปานกลาง 5 

ภาพรวมดานอุปสรรคตอการเดินเทา 3.05 0.44 ปานกลาง  
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 จากตารางที่ 36 แสดงคาเฉลี่ยดานอุปสรรคตอการเดินเทา พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดให
ความสําคัญ กับการจอดรถบนทางเทา เปนอันดับ 1 กลาวคือ คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 3.88 รองลงมาคือ ขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทา เปนอันดับ 2 คาความสําคัญอยูในระดับมาก 
ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.66 พื้นผิวทางขรุขระ เปนอันดับ 3 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 
3.61 ปายโฆษณาบนทางเทา เปนอันดับ 4 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 
2.94 บานเรือนและสิ่งปลูกสรางรุกล้ําทางเทาเปนอันดับ 5 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 2.90 การขับจักรยานบนทางเทาเปนอันดับ 6 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 2.87 รานคาหาบเร แผงลอยบนทางเทาเปนอันดับ 7 มีคาความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.83 ตนไมตนหญาที่รกรุงรังบนทางเทาเปนอันดับ 8 มีคาความสําคัญอยูใน
ระดับ 2.82 การขับมอเตอรไซตบนทางเทา เปนอันดับ 9 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่
ระดับคาเฉลี่ย 2.78 ปายบอกทางเทาเปนอันดับ 10 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 2.69 รานอาหารบนทางเทาเปนอันดับ 11 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 2.61และภาพรวมดานอุปสรรคตอการเดินเทาอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.05  
 

ตารางที่ 37 แสดงขอมูลดานความปลอดภัยในการเดินเทา ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ดานความปลอดภัย x SD ระดับ ลําดับ 

1. ทางเทาไมมีไฟสองสวางในเวลาค่ําคืน 3.19 0.82 มาก 4 
2. เสี่ยงตอการเดินชนปายโฆษณา 3.13 2.22 มาก 5 
3. พื้นผิวทางขรุขระ เปนหลุมเสี่ยงตอการหกลม 3.68 0.78 มาก 2 
4. พื้นผิวทางมีน้ําทวมขัง เสี่ยงตอการลื่นลม 3.38 0.86 มาก 3 
5. เสี่ยงตอการถูกรถจักรยานยนตเฉี่ยวชนบนทางเทา 2.80 1.04 ปานกลาง 7 
6. เสี่ยงตอการเดินชนพอคาแมคาท่ีวางขาย 2.81 1.09 ปานกลาง 6 
7. เสี่ยงติดเชื้อโรคหรือการเปอะเปอนขยะ 3.88 0.80 มาก 1 

ภาพรวมดานความปลอดภัย 3.26 0.41 ปานกลาง  
 

 จากตารางที่ 37 แสดงคาเฉลี่ยดานความปลอดภัยในการเดินเทา พบวาผูตอบแบบสอบถามได
ใหความสําคัญกับการเสี่ยงติดเชื้อโรคหรือการเปอะเปอนขยะ เปนอันดับ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยู
ในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.88 รองลงมาคือพื้นผิวทางขรุขระ เปนหลุมเสี่ยงตอการหกลม เปน
อันดับ 2 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.68 ผิวทางมีน้ําทวมขัง เสี่ยงตอการลื่นลม 
เปนอันดับ 3 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.38 ทางเทาไมมีไฟสองสวางในเวลา
ค่ําคืน เปนอันดับ 4 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.19 เสี่ยงตอการเดินชนปาย
โฆษณาเปนอันดับ 5 มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.13 เสี่ยงตอการเดินชนพอคา
แมคาที่วางขาย เปนอันดับ 6 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.81 เสี่ยงตอการ
ถูกรถจักรยานยนตเฉี่ยวชนบนทางเทา เปนอันดับ 7 มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ
คาเฉลีย่ 2.80 และภาพรวมดานความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.26 
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ตารางที่ 38 ดานนโยบายที่อยากใหมีเพ่ือสงเสริมการเดินเทา 
 

ดานนโยบาย x SD ระดับ ลําดับ 

1. การออกกฎระเบียบควบคุมการขายสินคา 3.58 0.76 มาก 5 
2. การออกกฎระเบียบควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ 4.18 0.87 มาก 2 
3. การออกกฎระเบียบควบคุมการติดตั้งปายโฆษณา 3.64 0.85 มาก 4 
4. การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเทาใหมี
ความสะดวก 

4.34 0.77 มาก 1 

5. การเสริมสรางมารยาทในการเดินเทาแกประชาชน 3.88 1.11 มาก 3 
6. การจัดทําทางเดินเทาที่เชื่อมโยงกบัระบบขนสง 3.45 0.94 มาก 6 

ภาพรวมดานนโยบาย 3.84 0.35 มาก  
 

 จากตารางที่ 38 แสดงคาเฉลี่ยดานนโยบายที่อยากใหมีเพื่อสงเสริมการเดินเทา พบวาผูตอบ
แบบสอบถามไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเทาใหมีความสะดวก เปน
อันดับ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือการออก
กฎระเบียบควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ เปนอันดับ 2 คาความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 
4.18 การเสริมสรางมารยาทในการเดินเทาแกประชาชน เปนอันดับ 3 คาความสําคัญอยูในระดับมาก 
ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.88 การออกกฎระเบียบควบคุมการติดตั้งปายโฆษณาเปนอันดับ 4 คาความสําคัญ
อยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.64 การออกกฎระเบียบควบคุมการขายสินคาเปนอันดับ 5 คา
ความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.58 การจัดทําทางเดินเทาที่เชื่อมโยงกับระบบขนสงเปน
อันดับ 6 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.45 และภาพรวมดานนโยบายที่อยากใหมี
เพื่อสงเสริมการเดินเทาอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.84 
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 3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ทั้ง 3 พื้นที่กลุมตัวอยาง 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้
 

ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทาง
สัญจรในเขตเมือง ใน 3 พื้นที่กลุมตัวอยาง  
 

พื้นที่กลุมตัวอยาง ดานอุปสรรคตอการ
เดินเทาบนทางสัญจร 

ดานความปลอดภัยใน
การเดินเทาบนทางสัญจร 

ดานนโยบายที่อยาก
ใหมีเพื่อสงเสริมการ

เดินเทา 
เทศบาลเมือง

บุรีรัมย 
ปานกลาง 

x̄ =2.97,SD = 0.37 
มาก 

x̄= 3.37,SD = 0.33 
มาก 

x̄= 4.00,SD = 0.16 
เทศบาลเมือง

สุรินทร 
ปานกลาง 

x̄=2.87,SD = 0.61 
มาก 

x̄= 3.40,SD = 0.70 
มาก 

x̄ = 3.90,SD = 0.42 
เทศบาลเมือง

ศรีษะเกษ 
ปานกลาง 

x̄=3.05,SD = 0.44 
ปานกลาง 

x̄= 3.26 ,SD = 0.41 
มาก 

x̄= 3.84,SD = 0.35 
 

 จากตารางที่ 39 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
ของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง ใน 3 พื้นที่กลุมตัวอยาง สามารถสรุปผลไดดังนี้  
 

 เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ใหความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง 
อยูในระดับปานกลาง ดานความปลอดภัยในการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง อยูในระดับปาน
กลาง ดานนโยบายที่ทานอยากใหมีเพ่ือสงเสริมการเดินเทา อยูในระดับมาก 
 

 เขตเทศบาลเมืองสุรินทร ใหความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง 
อยูในระดับปานกลาง ดานความปลอดภัยในการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง อยูในระดับปาน
กลาง ดานนโยบายที่ทานอยากใหมีเพ่ือสงเสริมการเดินเทา อยูในระดับมาก 
 

 เขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ ใหความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจรในเขต
เมือง อยูในระดับปานกลาง ดานความปลอดภัยในการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง อยูในระดับ
ปานกลาง ดานนโยบายที่ทานอยากใหมีเพ่ือสงเสริมการเดินเทา อยูในระดับมาก 
 



บทที่ 5 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “สิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง”มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองกลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย กลุมตัวอยาง 3 พื้นที่ ไดแก เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย เขต
เทศบาลเมืองสุรินทร เขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ ผลการศึกษาสรุปได ดังนี ้

 

 5.1 อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “สิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง”เปนการศึกษา

ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง เปนการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative) เปนการบงบอกความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการเดินเทา บนทางเทาใน
เขตเมือง โดยมีพ้ืนที่การศึกษา 3 พื้นทีก่ารศึกษา ดังนี้ 

 

  5.1.1 ผลการศึกษาเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทาง

สัญจรในเขตเมือง ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ใหความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสัญจร
ในเขตเมือง อยูในระดับปานกลาง (x̄  = 2.97 , SD = 0.37) ซึ่ง 3 อันดับแรกที่มีอุปสรรคตอการเดิน
เทา คือ ขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทา พื้นผิวทางขรุขระ ปายโฆษณาบนทางเทา ดานความปลอดภัยใน
การเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองอยูในระดับมาก (x̄= 3.37, SD = 0.33) 3 อันดับแรกที่มีผลดาน
ความปลอดภัยบนทางเทา คือ เสี่ยงติดเชื้อโรคหรือการเปอะเปอนขยะ พื้นผิวทางขรุขระ เปนหลุม
เสี่ยงตอการหกลมทางเทาไมมีไฟสองสวางในเวลาค่ําคืนดานนโยบายที่ทานอยากใหมีเพื่อสงเสริมการ
เดินเทา อยูในระดับมาก (x̄= 4.00 , SD = 0.16) 3 อันดับแรกอยากใหมีการสงเสริมทางเดินเทา คือ การ
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเทาใหมีความสะดวกการเสริมสรางมารยาทในการเดินเทาแก
ประชาชนการออกกฎระเบียบควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ 

 
 
 
 
 

 

 

 

   ภาพที่ 5 ปายโฆษณา ปายบอกทาง บนทางเทา 
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ภาพที่ 6 รานอาหารบนทางเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
   

ภาพที่ 7 การจอดรถบนทางเทา 
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   ภาพที่ 8 ตนไม ตนหญาที่รกรุงรังบนทางเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 9 รานคา หาบเร แผงลอยบนทางเทา 
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  5.1.2 ผลการศึกษาเขตเทศบาลเมืองสุรินทร  
  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทาง
สัญจรในเขตเมือง ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร ใหความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทาง
สัญจรในเขตเมือง อยูในระดับปานกลาง (x̄= 2.87 , SD = 0.61) ซึ่ง 3 อันดับแรกที่มีผลดานอุปสรรค
ตอการเดินเทา คือ พื้นผิวทางเทาขรุขระขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทารานคาหาบเร แผงลอยบนทางเทา 
ดานความปลอดภัยในการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองอยูในระดับปานกลาง (x̄= 3.40 , SD = 0.70 
) 3 อันดับแรกที่มีผลดานความปลอดภัยบนทางเทา คือ เสี่ยงติดเชื้อโรคหรือการเปอะเปอนขยะพ้ืนผิว
ทางขรุขระ เปนหลุมเสี่ยงตอการหกลมทางเทาไมมีไฟสองสวางในเวลาค่ําคืน มีคาเฉลี่ยมากกวา ดาน
นโยบายที่ทานอยากใหมีเพื่อสงเสริมการเดินเทา อยูในระดับมาก (x̄ = 3.90 , SD = 0.42) 3 อันดับแรก
ที่มีผลดานนโยบายคือ การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเทาใหมีความสะดวก การเสริมสราง
มารยาทในการเดินเทาแกประชาชน การออกกฎระเบียบควบคุมการขายสินคา 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 10 วางขายสินคาบนทางเทา  
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   ภาพท่ี 11 รานอาหารบนทางเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ภาพที่ 12 ปายบอกทางบนทางเทา  
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  5.1.3 ผลการศึกษาเขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ 
  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทาง
สัญจรในเขตเมือง ในเขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ ใหความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทาง
สัญจรในเขตเมือง อยูในระดับปานกลาง (x̄= 3.05 , SD = 0.44 ) 3 อันดับแรกที่มีผลดานอุปสรรคการ
เดินเทา คือ การจอดรถบนทางเทา ขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทา พื้นผิวทางเทาขรุขระ  ดานความ
ปลอดภัยในการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมืองอยูในระดับปานกลาง (x̄= 3.26 ,SD = 0.41 ) 3 
อันดับแรกที่มีผลดานความปลอดภัยบนทางเทา คือ เสี่ยงติดเชื้อโรคหรือการเปอะเปอนขยะ พื้นผิวทาง
ขรุขระ เปนหลุมเสี่ยงตอการหกลม พื้นผิวทางขรุขระ เปนหลุมเสี่ยงตอการหกลม  ดานนโยบายที่ทาน
อยากใหมีเพื่อสงเสริมการเดินเทา อยูในระดับมาก (x̄= 3.84 , SD = 0.35) 3 อันดับแรกที่มีผลดาน
นโยบายที่อยากใหมีการสงเสริม คือ การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเทาใหมีความสะดวก การ
ออกกฎระเบียบควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ การเสริมสรางมารยาทในการเดินเทาแกประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 13 จอดรถบนทางทางเทา 
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    ภาพที่ 14 วางขายสินคาบนทางเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 15 วางขายสินคาบนทางเทา  
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 5.2 แนวทางทางในการพัฒนาทางเทาและการสงเสริมทางเดิน  
   1) การพัฒนาโครงขายทางเดินเทาควรพัฒนาและปรับปรุงใหมีความตอเนื่อง
ตอบสนองความตองการของคนเดินเทาทุกเพศทุกวัยและขยายความกวางของทางเดินเทามีเสนทาง
สําหรับคนพิการและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินใหมคีวามรมรื่นและสวยงาม 
   2) ควรปรับปรุงใหมีไฟสองสวางใหมากขึ้นเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยและความ
มั่นใจใหกับคนเดินเทาจากอุบัติเหตุและอาชญากรรมในยามค่ําคืน 
   3) ควรมีการจัดระเบียบรานคาหาบเรแผงลอยตั้งอยูบนทางเทาใหอยูในพื้นที่ที่จัดสรร
ไวไมใหกีดขวางทางเดินเทาปายบอกเสนทางและสถานที่ตูโทรศัพทเสาไฟฟาสิ่งเหลานี้ลวนเปน 
อุปสรรคในการเดินทั้งสิ้น 
   4) การพัฒนาโครงขายทางรถบริการสาธารณะควรปรับปรุงเสนทางเดินรถให
ครอบคลุมทุกพื้นที่หามจอดรับ – สงผูโดยสารในพื้นที่หามจอดรวมถึงการไมขับรถเร็วในแหลงชุมชน 
   5) ควรมีการบังคับใชกฎหมายหามขับรถหรือการจอดรถบนทางเทาอยางเครงครัด 
   6) ควรสนับสนุนใหมีสถานที่จอดรถรวมหลายจุดและสงเสริมการเดินใหมากขึ้นสราง 
ความรมรื่นในการเดินเที่ยวอาจปดถนนเปนถนนคนเดินบาง 
   7) การพัฒนาโครงขายทางจักรยานควรเพิ่มทางจกัรยานในถนนสายหลักและสายรอง
ใหครอบคลุมพ้ืนที่ตางๆใหมากขึ้น 
 
 5.3 ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทาง
สัญจรในเขตเมือง ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นดานอุปสรรค
ตอการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง อยูในระดับปานกลาง ดานความปลอดภัยในการเดินเทาบน
ทางสัญจรในเขตเมืองอยูในระดับมาก ดานนโยบายที่ทานอยากใหมีเพื่อสงเสริมการเดินเทา อยูใน
ระดับมาก เขตเทศบาลเมืองสุรินทร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการ
เดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง อยูในระดับปานกลาง ดานความปลอดภัยในการเดินเทา บนทาง
สัญจรในเขตเมืองอยูในระดับมาก ดานนโยบายที่ทานอยากใหมีเพื่อสงเสริมการเดินเทา อยูในระดับ
มาก เขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นดานอุปสรรคตอการเดิน
เทาบนทางสัญจรในเขตเมือง อยูในระดับปานกลาง ดานความปลอดภัยในการเดินเทา บนทางสัญจรใน
เขตเมืองอยูในระดับปานกลาง ดานนโยบายที่ทานอยากใหมีเพ่ือสงเสริมการเดินเทา อยูในระดับมาก   
 ดังนั้น การเดินเทาจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการเดินทาง จึงควรตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการเดินเทา รักษากฎระเบียบจราจร ไมควรมีสิ่งกีดขวางบนทางเทา หรือสิ่งที่ทํา
ใหเกิดอันตรายบนทางเทา ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน ที่เปนคนควบคุมดูแล หรือ
แมแตประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้น ตองชวยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อประโยชนของสวนรวม  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
โครงการศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง 

 
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคน
เดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง และปจจัยที่มีผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของ
คนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง โดยมีรายละเอียดของคําถาม 3 ตอนดังตอไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับคําตอบของทาน  
1) เขตพื้นที่ท่ีอยูอาศัย 
1. เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  2. เขตเทศบาลเมืองสุรินทร 
3. เขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ   4. อื่นๆ โปรดระบุ 
 
2) เพศ 
1. ชาย     2. หญิง 
 
3) อาย.ุ...............ป 
 
4) ระดับการศึกษา 
1. ไมไดเรียน    2. ประถมศึกษา 
3. มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  4. มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเทา 
5. อนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเทา  6. ปริญญาตรี 
 7. สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 
 
5. อาชีพ 
1. ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 2. พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 
3. ประกอบธุรกิจสวนตัว     4. นักเรียน/นักศึกษา 
5. ภาคเกษตร เชน ทํานา ทําไร ทําสวน   6. รับจางรายวัน 
7. เกษียณอายุ      8. ไมไดประกอบอาชีพ/วางงาน 
9. อื่นๆโปรดระบ.ุ.................................. 
 
6. สถานภาพการสมรส 
1. โสด      2. สมรส 
3. หยาราง/แยกกันอยู   4. หมาย 
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7. ระยะทางในการเดินเทา บนทางเทาในเขตเมือง (โปรดตอบท้ัง 2 ขอ) 
1. ประมาณ........................กิโลเมตร/สัปดาห และ 2. ประมาณ.............................กิโลเมตร/เดือน 
 
8. วัตถุประสงคในการใชทางเดินเทา บนทางสัญจรในเขตเมือง 
1. เดินเทาไปทํางาน    2. เดินเทาไปซื้อสินคาหรือบริการ 
3. เดินเทาไปติดตอธุระ  4. เดินเทาเพ่ือออกกําลังกาย 
 5. อื่นๆโปรดระบ.ุ........................................................................................................ 
 
9. เหตุผลที่ทานเลือกเดินเทา แทนการใชรถจักรยานยนตหรือรถยนต 
1. เปนการประหยัด   2. เปนการออกกําลังกายไปในตัว 
 3. หลีกเลี่ยงปญหารถติด   4. เดินทางในระยะใกล 
5. ความสะดวกรวดเร็ว   6. อื่นๆโปรดระบ.ุ......................................... 
 
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงหนึ่งชอง 

 
ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานอุปสรรคตอการเดินเทาบนทางสญัจรในเขตเมือง 
1. ปายโฆษณาบนทางเทา      
2. ปายบอกทางเทา      
3. รานอาหารบนทางเทา      
4. รานคาหาบเร แผงลอยบนทางเทา      
5. การขับมอเตอรไซตบนทางเทา      
6. การขับจักรยานบนทางเทา      
7. พื้นผิวทางเทาขรุขระ      
8. ขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทา      
9. การจอดรถบนทางเทา      
10. ตนไมตนหญาที่รกรุงรังบนทางเทา      
11. บานเรือนและสิ่งปลูกสรางรุกล้ําทางเทา      
ดานความความปลอดภัยในการเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง 
1.ทางเทาไมมีไฟสองสวางในเวลาค่ําคืน      
2. เสี่ยงตอการเดินชนปายโฆษณา      
3. พื้นผิวทางขรุขระ เปนหลุมเสี่ยงตอการหกลม      
4. พื้นผิวทางมีน้ําทวมขัง เสี่ยงตอการลื่นลม      
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5. เสี่ยงตอการถูกรถจักรยานยนตเฉี่ยวชนบน
ทางเทา 

     

6. เสี่ยงตอการเดินชนพอคาแมคาท่ีวางขาย      
7. เสี่ยงติดเชื้อโรคหรือการเปอะเปอนขยะ      
ดานนโยบายที่ทานอยากใหมีเพื่อสงเสริมการเดินเทา 
1. การออกกฎระเบียบควบคุมการขายสินคา      
2. การออกกฎระเบียบควบคุมการขับขี่
ยานพาหนะ 

     

3. การออกกฎระเบียบควบคุมการติดตั้งปาย
โฆษณา 

     

4. การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเทา
ใหมีความสะดวก 

     

5. การเสริมสรางมารยาทในการเดินเทาแก
ประชาชน 

     

6. การจัดทําทางเดินเทาที่เชื่อมโยงกับระบบ
ขนสง 

     

 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิของคนเดินเทาบนทางสัญจรในเขตเมือง 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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จังหวัดบุรีรัมย 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพตนไม ตนหญารกรุงรังบนทางเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพรานอาหารบนทางเทา 
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ภาพที่ 3 ภาพการจอดรถจักยานยนตบนทางเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพรานอาหารบนทางเทา 
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ภาพที่ 5 ภาพรานคา แผงลอยบนทางเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพตนไมบนทางเทา 
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ภาพที่ 7 ภาพรานอาหารบนทางเทา ตนไมรกรุงรังบนทางเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพสิ่งปลูกสรางรุกล้ําบนทางเทา 
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จังหวัดสุรินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพรานอาหารบนทางเทา 

 

ภาพที่ 10 ภาพสิ่งปลูกสรางรุกล้ําบนทางเทา 
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ภาพที่ 11 ภาพจอดรถมอเตอรไซตบนทางเทา 

 

ภาพที่ 12 ภาพปายบอกทางเทา 
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ภาพที่ 13 ภาพพื้นผิวทางมีน้ําทวมขัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ภาพขยะและสิ่งปฏิกูลบนทางเทา 
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ภาพที่ 15 ภาพรานอาหารบนทางเทา ปลูกตนไมบนทางเทา 

ภาพที่ 16 ภาพปลูกตนไมรกรุงรังบนทางเทา 
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ภาพที่ 17 ภาพขายสิ้นคารุกล้ําทางเทา 

 

 

ภาพที่ 18 ภาพขายสิ้นคารุกล้ําทางเทา 
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จังหวัดศรีษะเกษ 

ภาพที่ 19 ภาพจอดรถมอเตอรไซตบนทางเทา 

 

 

 

ภาพที่ 20 ภาพพื้นผิวทางเทามีน้ําทวมขัง 
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ภาพที่ 21 ภาพปลูกตนไมบนทางเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 ภาพรานคารุกล้ําทางเทา 
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ภาพที่ 23 ภาพวางสินคารุกล้ําบนทางเทา 

 

 

 

ภาพที่ 25 ภาพวางสินคารุกล้ําบนทางเทา 

 



ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล    นายฟาประทาน    เติมขุนทด 
วัน เดือน ปเกิด    วันที่ 2 ตุลาคม 2529 
สถานที่เกิด    อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
    31000 
ตําแหนงหนาที่งานปจจุบัน  อาจารย 
สถานที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เลขที่ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง          
    อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 
ประวัติการศึกษา    
  พ.ศ. 2552  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
     สาขาวิชาการบริหารองคการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 พ.ศ. 2554  ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)                                       
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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