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บทคดัย่อ 

กรุงเทพมหานครได้ดาํเนินการติดตั� งทางข้ามชนิดปุ่มกด ซึ� งเป็น

แนวทางหนึ� งที�จะช่วยให้ความสะดวกและแกไ้ขปัญหาการตัดกนัของ

ยานพาหนะและผูเ้ดินเท้า โดยสัญญาณไฟสีเขียวของผูเ้ดินเท้าจะเปิดเมื�อ

ปุ่มกดที�ทางขา้มนั�นถูกกด เนื�องจากสัญญาณปุ่ มกดนี�ถูกนาํมาใชไ้ดไ้ม่นาน

จึงยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการถึงผลลัพธ์ที�ได้หลังจากการนํามา

ติดตั�ง งานวิจยันี� จึงมีวตัถุประสงค์หลักเพื�อศึกษาพฤติกรรมของผูเ้ดินเท้า

ต่อการรอสัญญาณไฟทางข้ามชนิดนี�  รวมถึงปัจจัยต่างๆที� ส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผูเ้ดินเทา้เมื�อใชท้างขา้มชนิดปุ่มกดนี�  พื�นที�ศึกษาครอบคลุม 

3 ทางขา้มในเขตปทุมวนัซึ� งมีการจราจรหนาแน่น และมีรูปแบบของทาง

ขา้มรวมถึงจาํนวนช่องทางจราจรแตกต่างกนัไป ผลลัพธ์จากงานวิจัยจะ

เป็นประโยชนต่์อการพฒันาและปรับปรุงทางขา้มชนิดนี� ต่อไปในอนาคต 

คําสําคัญ: ทางข้ามถนนของผู้เดินเท้า, แบบจําลองถดถอยโลจิสติก, 

พฤติกรรมของผูเ้ดินเทา้ 

Abstract 

Push-button pedestrian crossing has been utilized in Bangkok in 

order to improve crossing convenience and relieve conflicts between 

vehicles and pedestrians. A crossing green signal for pedestrians can 

be activated by pressing a pedestrian button. Although this system has 

been implemented in Bangkok, there is no evaluation study after    

the installation. This research aims to study the pedestrian behavior 

toward this system, focusing on pedestrian's decision to wait for a 

crossing signal and potential factors affecting such decisions. Study 

locations consist of three pedestrian crossings in Patumwan district, 

which is one of the most congested districts in Bangkok. These crossing 

locations are different in number of lanes and traffic attributes. Result 

from this research will be useful for further improvement and application 

for this type of crossing in Bangkok. 

Key Words: Pedestrian crossing, Logistic regression, Pedestrian 

behavior 

1. บทนํา 

ทางข้ามผู้เ ดินเท้าหรือที� เรียกกนัอย่างคุ้นเคยว่าทางม้าลายเป็น

เครื�องมือหนึ�งในระบบการจราจรที�ช่วยลดปัญหาจากการมีปฎิสัมพนัธ์กนั

ระหว่างผูเ้ดินเทา้และผูข้บัขี�ยานพาหนะ แมป้ระสิทธิภาพของทางข้ามจะ

ไม่เท่าเทียมกบัสะพานลอยซึ� งสามารถแยกการเดินทางระหว่างผูเ้ดินเท้า

และผูข้บัขี�ยานพาหนะได้อย่างสมบูรณ์ แต่มีข้อดีคือต้นทุนที�ตํ�ากว่ามาก 

สะพานลอยจึงถูกสร้างในบริเวณที�มีความจาํเป็นหรือมีความเสี�ยงสูงต่อผู้

เดินเทา้เป็นส่วนมาก การพฒันาทางขา้มใหมี้ประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�นจึง

มีความสาํคญัทั�งในดา้นการลดความล่าชา้ของระบบและความปลอดภยั 

ทางขา้มปุ่มกดหรือทางม้าลายปุ่มกดเป็นแนวคิดที�ถูกคิดค้นขึ�นเพื�อ

อาํนวยความสะดวกแกท่ั�งผูเ้ดินเท้าและผูข้ับขี�ยานพาหนะที�ต้องการเดิน

ทางผ่านบริเวณนั�น โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อที�จะให้สัญญาณข้ามแกผู่เ้ดิน

เท้าเมื�อมีความต้องการในการข้ามจริง การสัญจรด้วยยานพาหนะใน

บริเวณนั�นจึงเป็นไปไดอ้ย่างสะดวกยิ�งขึ�นและลดเวลาในการรอของผูเ้ดิน

เท้าที�มาถึงในช่วงที�หมดสัญญาณของผู้เดินเท้าได้ไม่นาน นอกจากนี�  

ระบบนบัถอยหลงัระยะเวลารอจะมีส่วนช่วยเพิ�มความมั�นใจให้แกผู่เ้ดิน

เท้าในการเปิดสัญญาณให้ข้าม ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการนาํ

ระบบสัญญาณปุ่ มกดนี�มาใชก้บัทางขา้มประมาณ 200 แห่ง (สถิติจราจรปี 

2554) โดยมีหน่วยงานที� รับผิดชอบคือสํานักการจราจรและขนส่ง 

กรุงเทพมหานคร 

เนื�องจากในปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การศึกษาถึงพฤติกรรมของผูเ้ดินเทา้ใน

การใชท้างขา้มชนิดปุ่มกดอย่างเป็นทางการ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาถึง
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พฤติกรรมและปัจจัยที� ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมทั� ง

วิเคราะหถึ์งอิทธิพลของตวัแปรต่างๆต่อการตัดสินใจข้ามถนนของผูเ้ดิน

เทา้ เพื�อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพและแนวทางการปรับปรุงทางข้ามชนิด

ปุ่มกดต่อไปในอนาคต และทราบถึงความแตกต่างของพฤติกรรมของผู้

เดินเทา้ที�ใชท้างขา้มในบริเวณที�แตกต่างกนั  

2. งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง  

จากการคน้ควา้งานวิจัยที�เก ี�ยวข้องกบัทางข้ามชนิดปุ่ มกด พบว่ามี

งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้ดินเทา้ที�ใชท้างขา้มชนิดนี�  รวมถึง

วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของทางขา้ม โดยงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัทาง

ขา้มชนิดปุ่มกดที�สาํคญัมีดงันี�  

Bradbury และคณะ (2013) ไดศ้ึกษาเกี�ยวกบัปัจจัยต่างๆที�คาดว่าจะ

ส่งผลต่อการตดัสินใจที�จะรอสัญญาณไฟของผูเ้ดินเท้าในสหรัฐอเมริกา 

โดยปัจจยัเหล่านั�นประกอบด้วย เพศ การมาพร้อมกบัคนรู้จัก การมาถึง

เมื�อมีผูเ้ดินเทา้ผูอื้�นรอสัญญาณไฟอยู่กอ่นแล้ว จาํนวนครั� งที�ผูเ้ดินเท้ากด

ปุ่มเพื�อรอสัญญาณไฟ และสภาพอากาศในขณะนั�น จากการศึกษาพบว่าผู้

เดินเทา้เพศหญิงมีแนวโนม้ที�จะรอสัญญาณไฟมากกว่าผูช้าย 2 เท่า ผูเ้ดิน

เทา้ที�เดินทางมาถึงทางขา้มโดยมีผูเ้ดินเทา้ผูอื้�นรอสัญญาณไฟอยู่กอ่นแล้ว

มีแนวโนม้ที�จะรอมากกว่าในกรณีที�ไม่มีผูเ้ดินเทา้ผูอื้�นรออยู่กอ่น 3.7 เท่า 

ผูเ้ดินเทา้ที�กดปุ่ มรอสัญญาณไฟมีแนวโน้มที�จะรอสัญญาณไฟมากกว่าผู้

เดินเทา้ที�ไม่กดสัญญาณไฟ และในวนัที�ฝนไม่ตกผูเ้ดินเทา้มีแนวโน้มที�จะ

รอ สัญญาณ ไฟมากก ว่ าว ันที� ฝ นตกถึ ง 2  เ ท่า  นอ กจ าก นี� จากก าร

เปรียบเทียบข้อมูลยังพบว่าผู้เดินเท้าที�ใช้ทางข้ามชนิดปุ่มกดในย่าน

ศูนย์การค้ามีแนวโน้มที�จะรอสัญญาณไฟมากกว่าในย่านธุรกิจ ทั� งนี�

สาํหรับทางขา้มชนิดปุ่มกดที�มีรอบสัญญาณไฟที�นานกว่า ผูเ้ดินเท้าจะมี

แนวโนม้ที�จะรอสัญญาณไฟมากกว่า ถึงแมว้่าจากการศึกษาจะพบว่าผูเ้ดิน

เทา้ที�เป็นเพศชายและผูเ้ดินเทา้ที�ใช้ทางข้ามขณะที�ฝนตกมีแนวโน้มสูงที�

จะไม่รอสัญญาณไฟ แต่ผูเ้ดินเทา้กลุ่มดังกล่าวกลับมีแนวโน้มสูงที�จะกด

ปุ่มรอสัญญาณไฟ สาเหตุอาจเกดิจากการที�ผูเ้ดินเท้าขาดความเชื�อมั�นใน

ระบบปุ่ มกด ซึ� งอาจเกดิจากการขาดการตอบสนองของอุปกรณ์ จึงส่งผล

ใหผู้เ้ดินเทา้ตดัสินใจที�จะไม่รอสัญญาณไฟ ซึ� งปัญหานี�อาจแกไ้ขได้จาก

การเพิ�มระบบตอบสนองต่อการกดปุ่ มรอสัญญาณของผูเ้ดินเทา้ 

นอกจากนั�น Carsten และคณะ (1998) ได้ศึกษาเกี�ยวกบัการติดตั�ง

ระบบตรวจจบัผูเ้ดินเทา้บริเวณทางขา้มเพื�อใช้แทนระบบปุ่ มกด โดยเมื�อ

ระบบตรวจจบัผูเ้ดินเทา้ที�มีทิศทางการเคลื�อนที�เข้าหาทางข้ามหรืออยู่ใน

บริเวณทางข้ามได้ ระบบจะเริ� มการเตรียมสัญญาณไฟให้กบัผูเ้ดินเท้า

ทันที นอกจากนี� ระบบจะเพิ�มระยะเวลาข้ามหากตรวจจับผูเ้ดินเท้าได้

จาํนวนมากหรือตรวจพบผู้เดินเท้าที�มาถึงทางข้ามช้า ในงานวิจัยได้

ทาํการศึกษาทั�งหมด 3 ทางข้าม โดยพบว่าทางข้าม 2 ทางข้ามเกดิความ

ขดัแยง้ในการจราจรลดลงแต่ไม่มีการเปลี�ยนแปลงใน 1 ทางข้าม โดยที�

ความขดัแยง้ในทางข้ามที� 1 ลดลงจาก 55 ครั� งเป็น 45 ครั� ง ทางข้ามที� 2 

ลดลงเพียงเล็กนอ้ยจาก 133 ครั� งเป็น 130 ครั� งและ ทางขา้มที� 3 ลดลงจาก 

82 ครั� งเป็น 64 ครั� ง  

นอกจากนี�  Carsten และคณะ (1998) ได้ทาํการวิเคราะห์การฝ่าฝืน

สัญญาณไฟ จาก 2 ทางข้าม โดยทางข้ามที� 1 มีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 84.3 เป็นร้อยละ 93.4 ส่วนทางข้ามที� 2 มีการฝ่าฝืนที�

ลดลงจากร้อยละ 83.3 เป็นร้อยละ 66.7 ความล่าช้าโดยรวมของทางข้าม

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงแต่มีการลดลงของการรอที�มีระยะเวลานานมาก 

(ระยะเวลาการรอตั�งแต่ 30 วินาทีขึ�นไป) โดยทางขา้มที� 1 มีอตัราส่วนของ

คนที�รอระยะเวลานานมากลดลงจากร้อยละ 10.2 เป็นร้อยละ 8 ทางข้ามที� 

2 ลดลงจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 4.1 และทางข้ามที� 3 ลดลงจากร้อยละ 

7.7 เป็นร้อยละ 3.1 สิ�งที�เป็นประโยชนอ์ย่างชดัเจนคือความสะดวกสบาย

ของผูเ้ดินเทา้ โดยผูว้ิจยัคาดว่าในระยะยาวการติดตั�งระบบตรวจจับผูเ้ดิน

เทา้บริเวณทางขา้มจะช่วยใหผู้เ้ดินเท้ามีแนวโน้มที�จะรอสัญญาณไฟมาก

ขึ�น 

3. วิธีการดําเนินงานศึกษา 

3.1 พื�นที�ศึกษา 

ผูว้ิจัยสํารวจและรวบรวมข้อมูลจากทางม้าลายชนิดปุ่ มกดจํานวน

ทั�งหมด 3 ตาํแหน่ง ดังรูปที� 1 โดยทั� ง 3 ตําแหน่งมีความแตกต่างใน

จาํนวนช่องทางจราจรและปริมาณการจราจรของทั�งยานพาหนะและผูเ้ดิน

เทา้ ดงันี�  

- ทางข้ามชนิดปุ่ มกด ถนนราชดําริ  บริเวณหน้าโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ เป็นถนน 6 ช่องจราจร โดยมีการแบ่งช่วงการรอ

สัญญาณไฟออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 ช่องจราจร มีปริมาณผูเ้ดิน

เทา้และการจราจรของยานพาหนะปริมาณมาก และมีความเร็วสูง

ตลอดวนั 

- ทางขา้มชนิดปุ่ มกด ถนนพญาไท บริเวณหนา้วิทยาเขตอุเทนถวาย

เป็นถนน 8 ช่องจราจร มีปริมาณผู้เดินเท้าและการจราจรของ

ยานพาหนะปริมาณมากในช่วงเช้าและเย็น ซึ� งในตอนกลางวัน

ความเร็วยานพาหนะสูง และปริมาณผูใ้ชน้อ้ย 

- ทางข้ามชนิดปุ่มกด บริเวณหน้าประตูศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเป็นถนน 4 ช่องจราจร มีปริมาณยานพาหนะและผู้

เดินเทา้ปานกลาง และมีปริมาณมากในช่วงเชา้และเยน็ 

 
รูปที� 1 ตาํแหน่งทางขา้ม 
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3.2 การสํารวจข้อมูล 

2.2.1 ข้อมูลทั�วไป อาทิเช่น ข้อมูลพื�นฐานของสัญญาณไฟ ได้แก่ 

- ปริมาณการจราจร หมายถึงจาํนวนของรถที�วิ�งผ่านจุดที�

สนใจในเวลา 1 ชั�วโมง 

- Cycle Length คือ รอบของการรอของสัญญาณไฟ และ

ใชเ้วลาในการขา้มถนน 

- สภาพอากาศ 

- ปริมาณผูใ้ชท้างขา้มชนิดปุ่ มกด 

2.2.2 ข้อมูลผู้ เดินเท้า 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี� คือการศึกษาตัวแปรต่างๆที�ส่งผลต่อ

การตัดสินใจที�จะปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนสัญญาณไฟของผูเ้ดินเท้า โดย

ผูว้ิจยัจะทาํการบนัทึกแบ่งเป็น 2 กรณีคือ กรณีที�ปฏิบติัตามและกรณีที�ฝ่า

ฝืน จากนั�นจึงบนัทึกตวัแปรต่างๆ ที�คาดว่ามีผลต่อการตดัสินใจดงันี�  

- ช่วงวยัของผูเ้ดินเทา้ แบ่งเป็น วยัเรียน วยัทาํงาน และ สูงวยั 

- เพศของผูเ้ดินเทา้  

- การถือสัมภาระของผูเ้ดินเทา้ที�ทาํใหก้ารเคลื�อนไหวเป็นไปได้

ลาํบากกว่าปกติ 

- จาํนวนผูร่้วมเดินทางโดยลาํพงัหรือเดินทางพร้อมกบัคนรู้จกั 

- จาํนวนครั� งที�กดปุ่ ม โดยจะแบ่งการบนัทึกเป็น 3 กรณีคือ กรณี

ที�ผูเ้ดินเทา้ที�ไม่กดปุ่ ม กรณีที�กดปุ่ มเพียงหนึ� งครั� ง และกรณีที�

กดปุ่ มมากกว่าหนึ�งครั� ง 

- จาํนวนคนในการขา้มทางขา้ม 

3.3 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มูลจากการเกบ็ข้อมูลที�จะนาํข้อมูลมาวิเคราะห์หลัก

ทางสถิติ โดยจะแบ่งการวิเคราะหเ์ป็น 2 แบบ ไดแ้ก ่ 

1) การวิเคราะห์เบื�องต้น จะใช้วิเคราะห์สถิติพื�นฐาน (Descriptive 

Statistics) เพื�อใหท้ราบลกัษณะการแจกแจงในแต่ละตัวแปร โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนามาบรรยายใหท้ราบค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

2) การวิ เคราะห์โดยใช้แบบจําลองถดถอยโลจิสติก (Logistic 

Regression Model) เป็นการวิเคราะหส์มการคาดการณ์เมื�อต้องการศึกษา

ผลของตวัแปรทาํนาย (Predictor Variable) ที�มีต่อตวัแปรเกณฑซึ์� งเป็นทวิ

วิภาค (Dichotomous Variable) หรือพหุวิภาค (Polytomous Variable) โดย

ใช้ฟังกช์ั�นโลจิสติก (Logistic Function) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่า

ของตวัแปรทาํนายกบั ความน่าจะเป็นของการเกดิเหตุการณ์ที�สนใจตาม

ตวัแปรต่างๆ โดยแนวคิดในการวิเคราะห์ถดถอยเมื�อตัวแปรตามเป็นตัว

แปรคู่ (dichotomous) มี 3 ประการ ไดแ้ก ่  (ศิริเดช สุชีวะ.2539:17)  

1. จะตอ้งแปลงค่าเฉลี�ยแบบมีเงื�อนไขของสมการถดถอยให้อยู่

ระหว่าง 0 ถึง 1  

2. การแจกแจงของค่าความคลาดเคลื�อนต้องเป็นแบบ binomial 

ซึ� งจะเป็นการแจกแจงทางสถิติพื�นฐานในการวิเคราะหต่์อไป 

3. หลกัการอื�น ๆ ของการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงเส้นสามารถใช้กบั

การถดถอยโลจิสติกได ้

การวิเคราะห์แบบจาํลองถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) มี

วตัถุประสงคเ์พื�อคาดการณ์ว่า เหตุการณ์หนึ� งจะเกดิขึ�นได้หรือไม่ หรือมี

โอกาสเกดิขึ�นมากนอ้ยเพียงใด โดยกาํหนดว่ามีตัวแปรตัวหนึ� งหรือหลาย

ตัวที�ส่งผลต่อการเกดิเหตุการณ์นั�น ๆ ทาํให้ทราบเหตุผลของการเกิด

เหตุการณ์นั�นหรือไม่เกิดเหตุการณ์  การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก 

(Logistic Regression) จะทาํใหท้ราบว่ามีสาเหตุใดที�บ่งชี�ความสําเร็จที�จะ

เกิดขึ� นของเหตุการณ์เหล่านี�  ค่าของตัวแปรตามที�ปรากฏเป็นข้อมูล

สําหรับวิเคราะห์จะมีเพียง 2 ค่า เท่านั�น คือ ใช่ (Yes) หรือ ไม่ใช่ (No) 

แบบจาํลองถดถอยโลจิสติกเมื�อตัวแปรตาม (Y) มีลักษณะเป็นทวิภาค 

เช่น เกดิเหตุการณ์ (Y=1) หรือไม่เกดิเหตุการณ์ (Y=0) ตัวแปรเกณฑ์ (Y) 

จะมีรูปแบบความสัมพนัธ์กบัตวัแปรทาํนาย ดว้ยฟังกช์ั�นโลจิสติก ซึ� งเป็น

ฟังกช์นัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรรูปคลา้ยตวั S ดงัรูปที� 2 

 

 
รูปที� 2 ฟังชนัโลจิสติก (Logistic Function) 

 

  �(�) =
�

�����(�)
 

 

P(Y) คือ ความน่าจะเป็นของการเกดิเหตุ 

e คือ Exponential function 

Y(x)  คือ ฟังชั�นของตวัแปรทาํนาย  

 

นั�นคือ  � = ��� + ����� + ����� + ⋯+ �����  

 

จากสมการที�กล่าวมา �(�) = ��� �
�

���
� ทาํให ้x เป็นตวัแปร

ที�เราสนใจคือการตดัสินใจของผูเ้ดินเทา้ที�จะรอสัญญาณไฟจราจรหรือไม่ 

และ�� ตัวแปรที�ส่งผลต่อผูเ้ดินเท้าที�เราสนใจตามที�ได้กล่าวมา ซึ� งผล

จากการสาํรวจจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ดินเท้าที�ใช้ทางข้าม จะมี

ลกัษณะของแบบสังเกตเป็นแบบตรวจรายการ (Check-list) โดยผลที�ได้

จะเป็น 1 (รอสัญญาณไฟจราจร) กบั 0 (ไม่รอสัญญาณไฟจราจร) 
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4. สถิติเชิงพรรณนา 

4.1 ข้อมูลทางข้าม 

จากการเกบ็ขอ้มูลพบว่าทางขา้มทั�งสามมีรอบสัญญาณไฟที�แตกต่าง

กนัดงัตารางที� 1 ซึ� งจะพบไดว้่ารอบสัญญาณไฟของทางข้ามบริเวณหน้า

วิทยาเขตอุเทนถวายใหค้วามสะดวกต่อผูเ้ดินเท้ามากที�สุดเนื�องจากมีช่วง

การรอสัญญาณไฟที�นอ้ยที�สุดและมีเวลาในการขา้มถนนมากที�สุด 

 

ตารางที� 1 ขอ้มูลของสัญญาณไฟจราจร 

 โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ 

วิทยาเขตอุเทน

ถวาย 

ประตู  

ศศินทร์ 

ช่วงรอสัญญาณ

ไฟ 

20 วินาที 20 วินาที 35 วินาที 

เวลาในการข้าม

ถนน 

15 วินาที 20 วินาที 20 วินาที 

 

4.2 ข้อมูลผู้ เดินเท้า 

ในการศึกษาผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็ข้อมูลในช่วงที�สภาพอากาศปกติใน

วนัทาํงาน โดยไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลผูเ้ดินเทา้จาํนวน 859 คน ประกอบด้วย

เพศชาย 370 คน และเพศหญิง 489 คน โดยจากทั�งหมดเป็นวยัเรียนมาก

ที�สุดจาํนวน 414 คน (หรือร้อยละ 48.2) เป็นวยัทาํงาน 393 คน (หรือร้อย

ละ 45.8) และเป็นวยัชรา 52 คน (หรือร้อยละ 6) 
จากผลการเกบ็ข้อมูลโดยรวมพบว่าผู้เดินเท้าไม่กดปุ่ มรอสัญญาณ

จาํนวน 489 คน (หรือร้อยละ 56.9) จากทั�งหมด กดปุ่ มรอสัญญาณหนึ� ง

ครั� งจาํนวน 357 คน (หรือร้อยละ 41.6) และมีเพียง 13 คน (หรือร้อยละ 

1.5) ที�กดปุ่ มรอสัญญาณซํ� า  ซึ� งอาจเกิดจากความไม่มั�นใจในระบบ

สัญญาณปุ่มกด 
ในส่วนของการเดินทางพบว่าโดยรวมผูเ้ดินเท้ามีการเดินทางพร้อม

กบัคนรู้จกัทั�งหมด 454 (หรือร้อยละ 52.9) และไม่เดินทางพร้อมกบัคน

รู้จกัจาํนวน 405 คน (หรือร้อยละ 47.1) ซึ� งอตัราส่วนมีความใกล้เคียงกนั 

นอกจากนี�ยงัมีการพกพาสัมภาระจาํนวน 507 คน (หรือร้อยละ 59) จาก

ทั�งหมด และไม่มีสัมภาระจาํนวน 352 คน (หรือร้อยละ 41) 
ในส่วนของการรอสัญญาณไฟพบว่าผูเ้ดินเท้าทั� งหมดตัดสินใจรอ

สัญญาณไฟจํานวน 369 คน (หรือร้อยละ 43) และไม่รอสัญญาณไฟ

จาํนวน 490 คน (หรือร้อยละ 57) โดยผูเ้ดินเทา้ทั�งหมดมีการข้ามทางข้าม

เป็นกลุ่มจาํนวน 625 คน (หรือร้อยละ 72.8) และข้ามทางข้ามคนเดียว

จาํนวน 234 คน (หรือร้อยละ 27.2) 

5. การวิเคราะห์และสร้างแบบจําลอง 

เนื�อหาในส่วนนี� เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการประยุกตใ์ช้จาํลอง

ทางสถิติเพื�อคาดการณ์การรอสัญญาณไฟของผูเ้ดินเท้าเมื�อผูเ้ดินเท้าข้าม

ทางขา้มชนิดปุ่ มกด เพื�อพิจารณาตัวแปรที�ทางผูท้าํการศึกษาสนใจว่าตัว

แปรใดที�ส่งผลต่อสิ�งที�ต้องการศึกษา และเพื�อมาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์

ต่อไปได ้ในงานวิจยันี�ผูท้าํการศึกษาไดป้ระยุกตใ์ชแ้บบจาํลองถดถอยโล-

จิสติกทวินาม (Binary logistic regression model) โดยมีสมการ

คาดการณ์ความน่าจะเป็นที�เดินทางเลือกจะรอ หรือไม่รอสัญญาณไฟเมื�อ

ขา้มทางขา้มดงันี�  

�� = �� + ����  
  

ตารางที�  2 แสดงตัวแปรที�พิจารณาในการสร้างแบบจาํลอง โดย

ผลลพัธ์จากแบบจาํลองแสดงดงัตารางที� 3 ถึงตาราง 5 

 

 ตารางที� 2 สรุปตวัแปรที�พิจารณาในการสร้างแบบจาํลอง 

ชื�อตวัแปร คุณลักษณะตวัแปร ประเภทตวัแปร 

ช่วงวัย 1 = วยัเดก็ 

2 = วยัทาํงาน 

3 = สูงวยั 

ตวัแปรขอ้มูลส่วน

บุคคล 

เพศ 0 = เพศหญิง 

1 = เพศชาย 

ตวัแปรขอ้มูลส่วน

บุคคล 

การถอืสัมภาระ 0 = ไม่ถือสัมภาระ 

1 = ถือสัมภาระ 

ตวัแปรขอ้มูลการ

เดินทาง 

เดินทางพร้อมกับ

คนรู้จกั 

0 = ผูเ้ดินทางไม่รู้จกักนั 

1 = ผูเ้ดินทางรู้จกักนั 

ตวัแปรขอ้มูลส่วน

บุคคล 

จํานวนครั�งที�กด

ปุ่ ม 

0 = ไม่กดปุ่มสัญญาณ 

1 = กดปุ่มเพียงหนึ�งครั� ง 

2 = กดปุ่มมากกว่าหนึ�งครั� ง 

ตวัแปรขอ้มูลการ

เดินทาง 

จาํนวนผู้ข้ามทาง

ข้าม 

จาํนวนผูเ้ดินเท้าในการขา้มทาง

ขา้มชนิดปุ่มกด 

ตวัแปรขอ้มูลการ

เดินทาง 

        

ตารางที� 3 ผลลพัธ์จากแบบจาํลองของทางขา้มชนิดปุ่มกด ถนนราชดาํริ 

บริเวณหนา้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

 � S.E. Exp(B) t-stat Sig. 

ช่วงวัย 0.227 0.298 1.255 0.579 0.447 

เพศ 0.432 0.314 1.540 1.889 0.169 

การถอืสัมภาระ -0.081 0.315 .922 0.066 0.797 

การเดนิทางพร้อม 

คนรู้จัก 

-0.168 0.358 0.845 0.221 0.639 

การเดินทางเป็นกลุ่ม 0.654** 0.313 4.383 1.296 0.036 

จาํนวนคนร่วม

เดินทาง 

0.112 0.091 1.118 1.525 0.217 

กดสัญญาณไฟ 1.578** 0.262 4.845 36.042 0.000 

Constant -1.566** 0.313 0.209 8.809 0.000 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละทางข้ามโดยเริ� มจากทางข้ามชนิด

ปุ่มกด ถนนราชดาํริ บริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังตารางที� 3 
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จากการวิเคราะห์โดยการตรวจสอบว่าตัวแปรนั�นมีนัยสําคัญต่อการรอ

หรือไม่รอสัญญาณไปของผูเ้ดินเท้า จะพบได้ว่ามีตัวแปรที�มีนัยสําคัญ 

กล่าวคือค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.05 เนื�องจากระดับความเชื�อมั�นที�

ร้อยละ 95 ดงันั�น 

 

��  = -1.566 +0.654(เดินทางเป็นกลุ่ม) +1.578(กดสัญญาณไฟ) 

 

จากสมการการคาดการณ์การรอของทางขา้มบริเวณหนา้โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ จะเห็นได้ว่าการเดินทางเป็นกลุ่มและการกดสัญญาณไฟ

ส่งผลใหค้วามน่าจะเป็นที�ผูเ้ดินเทา้รอสัญญาณไฟสูงขึ�น 

 

ตารางที� 4 ผลลพัธ์จากแบบจาํลองของทางข้ามชนิดปุ่ มกด ถนนพญาไท 

บริเวณหนา้วิทยาเขตอุเทนถวาย 

 � S.E. Exp(B) t-stat Sig. 

ช่วงวัย -0.572 0.402 0.564 2.541 0.155 

เพศ -0.491 0.439 0.612 1.746 0.264 

การถอืสัมภาระ 0.100 0.458 1.105 0.038 0.828 

การเดินทางพร้อมคนรู้จกั -1.212 0.668 0.298 0.383 0.070 

การเดินทางเป็นกลุ่ม 2.123** 0.720 8.359 1.65 0.003 

จาํนวนคนร่วมเดินทาง -0.315** 0.122 0.730 3.618 0.010 

กดสัญญาณไฟ 1.928** 0.404 6.874 19.766 0.000 

Constant -0.662 0.882 0.516 0.207 0.453 

 

ตารางที� 4 แสดงผลลพัธ์จากขอ้มูลทางข้ามชนิดปุ่ มกด ถนนพญาไท 

บริเวณหน้าวิทยาเขตอุเทนถวาย จากระดับความเชื�อมั�นที� ร้อยละ 95 

ดงันั�น 

��  = 2.123(เดินทางเป็นกลุ่ม) - 0.315(จาํนวนคนร่วมเดินทาง) 

+1.928 (กดสัญญาณไฟ) 

 

จากสมการขา้งตน้ จะพบไดว้่าค่าคงที�ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยการ

เดินทางเป็นกลุ่ม และการเดินทางพร้อมกนัมาเป็นกลุ่มมีผลต่อการรอ

สัญญาณไฟ แต่เมื�อมีผูเ้ดินเทา้ตั�งแต่ 7 คนขึ�นไปจะทาํใหค้วามน่าจะเป็นที�

ผูข้า้มจะไม่รอสัญญาณไฟเพิ�มมากขึ�น  

 

สาํหรับผลลัพธ์ของทางข้ามบริเวณหน้าประตูศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัดงัแสดงในตารางที� 5 จะเห็นไดว้่ามีตัวแปรที�มีนัยสําคัญ ซึ� ง

สามารถเขียนไดใ้นรูปของสมการดงัแสดงต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

ตารางที� 5 ผลลพัธ์จากแบบจาํลองของทางขา้มชนิดปุ่มกด บริเวณหนา้

ประตูศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 � S.E. Exp(B) t-stat Sig. 

ช่วงวัย 0.419** 0.198 1.520 4.448 0.035 

เพศ -0.270 0.226 0.763 1.428 0.232 

การถอืสัมภาระ 0.231 0.222 1.260 1.089 0.297 

การเดนิทางพร้อมคน

รู้จัก 

-0.624** 0.259 0.536 5.804 0.016 

ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ป็ น

กลุ่ม 

0.899** 0.343 2.458 6.861 0.009 

จํ า น ว น ค น ร่ ว ม

เดินทาง 

0.159** 0.054 1.173 8.708 0.003 

กดสัญญาณไฟ 0.312 0.201 1.367 2.414 0.120 

Constant -1.856** 0.477 0.156 15.116 0.000 

 

��  = -1.856 +0.419(ช่วงวยั) +0.899 (เดินทางเป็นกลุ่ม) -0.624 

(พร้อมคนรู้จกั) + 0.159(จาํนวนคนร่วมเดินทาง) 

 

จากสมการการคาดการณ์การพบว่าการเดินทางเป็นกลุ่มและมีจาํนวน

คนมากทาํใหมี้โอกาสรอมากขึ�นแต่แต่ถา้มาพร้อมคนรู้จกัจะทาํให้โอกาส

รอนอ้ยลง นอกจากนี�ในตวัแปรช่วงวยัที�มีอายุมากขึ�นจะมีโอกาสในการ

รอสัญญาณไฟมากขึ�น 

เพื�อใหเ้ห็นภาพรวมของความสัมพนัธ์ ผูว้ิจัยได้สร้างแบบจาํลองดัง

ตารางที�  6 โดยใช้ข้อมูลการข้ามจากทั� ง 3 ทางข้าม โดยมีตัวแปรที� มี

นยัสาํคญั ประกอบดว้ย การเดินทางพร้อมคนรู้จัก การเดินทางเป็นกลุ่ม 

จาํนวนคนร่วมเดินทาง และการกดสัญญาณไฟ 

 

ตารางที� 6 ผลลพัธ์จากแบบจาํลองทางขา้มชนิดปุ่มกด ทั�ง 3 ทางขา้ม 

 � S.E. Exp(B) t-stat Sig. 

ช่วงวัย 0.207 0.125 1.231 4.448 0.096 

เพศ -0.061 0.165 0.940 1.428 0.710 

การถอืสัมภาระ 0.079 0.165 1.082 1.089 0.631 

การเดินทางพร้อมคนรู้จกั -0.676** 0.196 0.508 5.804 0.001 

การเดินทางเป็นกลุ่ม 0.667** 0.233 1.948 6.861 0.004 

จาํนวนคนร่วมเดินทาง 0.206** 0.040 1.229 8.708 0.000 

กดสัญญาณไฟ 0.984** 0.142 2.676 2.414 0.000 

Constant -1.869** 0.329 0.154 15.116 0.000 
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6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

เนื�องจากการข้ามทางข้ามถนนในปัจจุบันมีอุบัติ เหตุเกิดขึ� นอยู่

บ่อยครั� งและมีการหาทางแกไ้ขเพื�อลดปัญหาการเกดิอุบัติเหตุนี�  และการ

ข้ามถนนในปัจจุบันกมี็ผูเ้ดินเท้าส่วนมากมีปัญหากบัการข้ามถนน คือ

ถนนปัจจุบนัมีปริมาณรถที�มากและมีการใชค้วามเร็วสูงในการใช้ถนนทาํ

ใหผู้เ้ดินเทา้ประสบปัญหาในการขา้ม ทางกรุงเทพมหานครจึงมีการติดตั�ง

ทางข้ามชนิดปุ่ มกดในกรุงเทพมหานครขึ� นและผูท้ ําการศึกษาสนใจ

พฤติกรรมของผูเ้ดินเทา้ในการใชท้างขา้มชนิดปุ่ มกด ว่าผูใ้ชท้างเท้าจะรอ

สัญญาณไฟในการใชท้างขา้มชนิดปุ่ มกดหรือไม่ 
จากข้อมูลของอัตราส่วนการรอของแต่ละทางข้ามพบว่าทางข้าม

บริเวณหนา้วิทยาเขตอุเทนถวายมีอตัราส่วนการรอที�น้อยที�สุด ในขณะที�

เป็นทางขา้มที�มีรอบสัญญาณไฟที�ให้ความสะดวกกบัผูเ้ดินเท้ามากที�สุด 

เนื�องจากมีระยะเวลาในการรอสัญญาณน้อยที�สุดและมีเวลาในการข้าม

มากที�สุด จึงอาจสรุปเบื�องตน้ไดว้่ารอบสัญญาณไฟไม่ได้มีส่วนสําคัญต่อ

การตดัสินใจของผูเ้ดินเทา้ ส่วนในสองทางขา้มซึ� งมีอตัราการรอของผูเ้ดิน

เทา้ที�ใกลเ้คียงกนัและมากกว่าทางขา้มบริเวณวิทยาเขตอุเทนถวาย พบว่ามี

ลกัษณะทางกายภาพที�คล้ายคลึงกนัคือ จาํนวนช่องทางจราจรต่อการรอ

รอบสัญญาณ (3 และ 4 ช่องทางจราจร) และอยู่ใกล้เคียงกบัจุดตัดของ

เส้นทางจราจร (สามารถมียานพาหนะเลี� ยวผ่านทางข้ามซึ� งผูเ้ดินเท้ามี

ความลําบากในการรับรู้ถึงยานพาหนะเหล่านี� ตั� งแต่ช่วงที�อยู่ระยะ

ทางไกล) จึงอาจสรุปเบื�องต้นได้ว่าผูเ้ดินเท้าต้องการความช่วยเหลือจาก

สัญญาณไฟและควรติดตั�งสัญญาณปุ่ มกดในทางขา้มที�มีสภาพการจราจร

ดงักล่าว 
จากผลลพัธ์ของแบบจาํลองจะพบไดว้่าผูเ้ดินเท้าที�เดินทางมาถึงทาง

ขา้มเป็นกลุ่มมีโอกาสที�จะรอมากกว่าผูเ้ดินเท้าที�มาถึงทางข้ามเพียงลาํพงั

ในทุกทางข้าม และในทาํนองเดียวกนัผูเ้ดินเท้าที�กดปุ่ มสัญญาณไฟมี

โอกาสอย่างมากที�จะรอสัญญาณไฟในทุกทางข้ามและโดยรวม ยกเวน้

บริเวณหนา้ประตูศศินทร์ ในส่วนของจาํนวนที�เพิ�มขึ�นของผูเ้ดินเท้าที�รอ

สัญญาณไฟ โดยรวมและบริเวณประตูศศินทร์ส่งผลใหผู้เ้ดินเท้ามีโอกาส

ที�จะรอมากขึ�น แต่เกดิขึ�นในทางกลบักนัสาํหรับทางขา้มบริเวณหนา้วิทยา

เขตอุเทนถวายซึ� งจ ํานวนผู้เดินเท้าที�มากขึ�นส่งผลให้มีโอกาสที�จะรอ

สัญญาณไฟนอ้ยลง ส่วนการเดินทางพร้อมกบัคนรู้จกัโดยรวมและบริเวณ

หน้าประตูศศินทร์มีผลให้ผูเ้ดินเท้ามีโอกาสที�จะรอสัญญาณไฟน้อยลง 

สาํหรับทางขา้มบริเวณหนา้ประตูศศินทร์พบว่าระดบัช่วงวยัของผูเ้ดินเท้า

ที�มากขึ�นจะส่งผลใหมี้โอกาสที�จะรอสัญญาณไฟมากขึ�น ซึ� งหมายความว่า

ผู้เดินเท้าว ัยเรียนหรือนิสิตมีโอกาสที�จะฝ่าฝืนสัญญาณไฟมากที� สุด 

นอกจากนี�พบว่าเพศและการถือสัมภาระ ไม่ส่งผลต่อการรอของผูเ้ดินเท้า

ในทุกทางขา้ม  

ในส่วนของแนวทางการปรับปรุงทางข้ามชนิดปุ่ มกดนี�  ผูว้ิจัยใคร่

เสนอว่าควรมีการรณรงคใ์หค้นใชปุ้่ มกดและทราบถึงการมีอยู่ของปุ่ มกด 

โดยอาจปรับปรุงใหปุ้่ มกดมีความเด่นชดัยิ�งขึ�นและมีขอ้ความที�กระตุ้นให้

คนใช้ปุ่มกด เนื�องจากจากการสังเกตพบว่าผูเ้ดินเท้าหลายคนไม่สนใจ

หรือไม่ทราบว่ามีปุ่ มกด โดยหากสามารถทาํให้คนกดปุ่มมากขึ�นน่าจะ

ส่งผลใหค้นรอมากขึ�นด้วย นอกจากนี�อาจเพิ�มข้อความหรือข้อความใน

เสียงตอบโตข้องปุ่มกดที�แนะนาํผูเ้ดินเทา้ในกลุ่มที�มีความเป็นไปได้สูงที�

จะฝ่าฝืนสัญญาณไฟ เช่น “โปรดแนะนาํคนที� คุณรักให้รอสัญญาณไฟ

ดว้ย” สาํหรับกลุ่มที�เดินทางพร้อมคนรู้จัก และ “นิสิตกรุณารอสัญญาณ

ไฟดว้ย” สาํหรับตวัแปรช่วงวยัซึ� งมีผลต่อการรอสัญญาณไฟในทางข้าม

บริเวณหนา้ประตูศศินทร์ 

6.2 ข้อเสนอแนะในอนาคต 

ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดงานวิจัยในอนาคตแบ่งเป็น 2 

แนวทางคือ ศึกษาผลของการปรับปรุงและเพิ�มขนาดการศึกษา โดย

การศึกษาผลของการปรับปรุงคือการนาํข้อเสนอแนะจากที�กล่าวข้างต้น

มาปรับปรุงแล้วศึกษาถึงผลที� เปลี�ยนแปลงไป ซึ� งอาจพบปัจจัยที� มี

ความสําคัญรวมถึงวิธีการปรับปรุงเพิ�มเติมต่อไปในอนาคต โดยอาจ

กระทาํต่อเนื�องเพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพของทางขา้มชนิดปุ่ มกดต่อไป  

ในส่วนของการเพิ�มขนาดการศึกษาคือการทาํการเกบ็ข้อมูลเพิ�มขึ�น 

โดยอาจทาํการเกบ็ขอ้มูลเพิ�มในส่วนของระยะเวลาและจาํนวนของทาง

ขา้ม ซึ� งการเพิ�มระยะเวลาที�เกบ็ขอ้มูลจะช่วยเพิ�มความถูกตอ้งของผลลัพธ์ 

และหากเกบ็ขอ้มูลในหลายช่วงเวลาจากหลายทางขา้ม อาจทาํให้สามารถ

เพิ�มตวัแปรช่วงเวลาได ้ซึ� งอาจแบ่งเป็นช่วงเชา้ ช่วงบ่าย ช่วงเย็น และช่วง

กลางคืน หรือ ชั�วโมงเร่งด่วน และช่วงเวลาปกติ และการเพิ�มจาํนวนทาง

ขา้มอาจทาํใหส้ามารถเพิ�มตวัแปรที�แบ่งลกัษณะของพื�นที�ที�ทางข้ามนั�นๆ

อยู่ เช่น บริเวณแหล่งทาํงาน บริเวณแหล่งรวมศูนยก์ารค้า หรือบริเวณที�

พกัอาศยั รวมถึงการศึกษาถึงผลของสภาพอากาศอื�นๆที�มีต่อพฤติกรรม

ของผูเ้ดินเทา้ เช่น สภาพอากาศฝนตก นอกจากนี�อาจทาํการเพิ�มตัวแปร

ต่างๆที�น่าสนใจในอนาคต โดยควรจัดหาอุปกรณ์ในการเกบ็ข้อมูลที�ใช้

งานต่อเนื�องไดเ้ป็นระยะเวลานานและบุคลากรที�เพียงพอในการเกบ็ขอ้มูล 

จากการศึกษาพบว่าสัญญาณปุ่ มกดเกดิความขัดข้องในบางครั� ง โดย

เมื�อนบัถอยหลงัเวลารอไดช่้วงหนึ� งกจ็ะหยุดแล้วยกเลิกการนับถอยหลัง

ซึ� งมีความถี�พอสมควร ส่งผลใหไ้ม่สามารถนาํขอ้มูลจาํนวนหนึ� งไปใช้ได ้

จึงควรรายงานให้หน่วยงานที�รับผิดชอบได้ทาํการแกไ้ขกอ่นจะทาํการ

เกบ็ขอ้มูลในอนาคตต่อไป  
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