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1.บทคัดย่อ 

การศึกษานี้จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินผลระบบสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะในการช่วยคน
เดินข้ามถนน โดยท าการคัดเลือกกรณีศึกษาระบบสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ บนถนนประชา
อุทิศและถนนพุทธบูชา เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้เริ่มจากการคัดเลือกกรณีศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาในการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ และท าการศึกษา
คุณลักษณะทั่วไปของกรณีศึกษา จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสัญญาณไฟ
คนเดินข้ามถนนอัจฉริยะด้วยตัวชี้วัดความพึงพอใจ 5 ตัวชี้วัด ซึ่งจากการศึกษาพบว่า (1) คนเดินข้ามถนน 
64%  รู้สึกว่า ระบบไม่ได้ช่วยให้มีความปลอดภัยจากการถูกรถชนขณะเดินข้ามถนน  (2) คนเดินข้ามถนน 
83% รู้สึกว่า ระบบไม่ได้ช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการรอข้ามถนน  (3) คนเดินข้ามถนน 82% รู้สึกว่า ระบบช่วย
ให้ไม่มีความยุ่งยากในการเดินข้ามถนน (4) คนเดินข้ามถนน 97% รู้สึกว่าระบบช่วยให้มีความสะดวกสบายใน
การเดินข้ามถนน และ (5) คนเดินข้ามถนน 88% รู้สึกวา่ระบบช่วยให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
นอกจากนี้แล้ว ผู้วิจัยยังได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบในการช่วยคนเดินข้ามถนน ด้วยตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ 5 ตัว ซึ่งจากการศึกษาพบว่า (1) ร้อยละ 6.48 ของคนเดินข้ามถนนทั้งหมดที่เรียกใช้งานระบบ
สัญญาณไฟฯแต่ไม่รอสัญญาณไฟเขียวส าหรับคนเดินข้ามถนน (2) ร้อยละ 67.17 ของคนเดินข้ามถนนทั้งหมด
ที่ไม่เรียกใช้งานระบบสัญญาณไฟฯ (3) ร้อยละ 80.22 ของจ านวนรอบที่มีคนเดินข้ามถนนทั้งหมดมีการปฏิบัติ
ตนไม่ถูกต้องของคนเดินข้ามถนน  (4) ร้อยละ 42.54 ของจ านวนรอบที่มีคนเดินข้ามถนนทั้งหมดมีการฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจรของยานพาหนะ   (5) ระยะเวลาในการข้ามถนนที่คนเดินข้ามไม่ใช้งานระบบใช้เวลาในการ
ข้ามน้อยกว่าใช้ระบบ จากนั้น ผู้วิจัยได้ประเมินความคุ้มค่าการใช้งานระบบ พบว่า (1) ช่วงเวลาที่ระบบถูกใช้
งานอย่างเต็มรูปแบบไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีปริมาณความต้องการเดินข้ามถนนมาก (2) ในการเดินข้าม
ถนนมีคนเดินข้ามถนนมากถึง ร้อยละ 46.22 ที่ได้ใช้งานระบบตามที่ออกแบบไว้ในการเดินข้ามถนน และ (3) 
ในกลุ่มของคนที่ใช้งานระบบในการช่วยข้ามถนน มีเพียง ร้อยละ 21.33 ที่ใช้ระบบในการข้ามถนนทุกครั้ง 
ค าส าคัญ : คนเดินข้ามถนน / ระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ / การประเมินผล 
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Abstract 
 

The aim of this study is to evaluate Intelligent crosswalk system (ICS) at Pracha Uthit Road and 
Phuthabucha Road in Thungkru district Bangkok in helping pedestrian crossing the road. The study 
began with crossing crosswalk which passing warrant in setting up the intelligent crosswalk system 
and study attribute of choosed case. After that, the researchers evaluated the users satisfy with 
the system with 5 factor, It’s found that  (1) 64% of pedestrian felt the system did not bring them 
a safety from car accident (2) 83% of pedestrian felt the system did not help them to decrese 
the time from them to cross the road. (3) 82% of pedestrian felt the system in not much 
complicated for them to use. (4) 97% of pedestrian felt the system are convenient  for them to 
use when cross the road. And (5) 88% of pedestrian felt the system help them safe from 
undesirable situation. In addition, the researcher evaluated the effectiveness of the system in 
helping pedestrian cross the road, It’s found that (1) 6.84% of all pedestrian who are using the 
system but did not wait for green light for people cross the road. (2) 67.17% of all pedestrian 
who are not using this system (3) 80.22% of all crossing time are incorrect road crossing way (4) 
42.54% of all crossing time are illegal road crossing. And (5) Pedestrian spend time on crossing 
road without using system less them using the system. Them, the researcher also evaluated the 
value of the system, it’s found that (1) Period of using the system in full performance are not 
related with the time when pedestrian need to use for road crossing. (2) The amount of crossing 
people up to 46.22% who use the system. (3) There has 21.33% of all crossing people aways use 
the system. Finally, the researcher recognized   way to improve the intelligent crosswalk system 
in order to help the pedestrian crossing road at the studies located. 
 
Keyword: Intelligent crosswalk system/Evaluation/Problem 



2.บทน าและวัตถุประสงค์  
2.1 บทน า 
 การข้ามถนนในเขตเมืองเป็นสิ่งที่จ าเป็น 

เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนมักเกิดขึ้นตามสอง
ฝั่งของถนนควบคู่ไปพร้อมกับการก าเนิดของแนว
ถนนสายใหม่ ท าให้เกิดความต้องการเดินทางไปมา
หาสู่กันระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างฟากฝั่ง
ของถนนอันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบ
กิจกรรมของชุมชน ซึ่งความต้องการในการข้าม
ถนนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมปริมาณสูงขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจและการเพ่ิมจ านวน
ประชากรของชุมชนที่เกิดข้ึน 

ปัญหาในการข้ามถนนในเขตเมืองมี
ลั กษณะที่ ส า คัญ  กล่ า วคื อ  ใน เขต เมื อ งจะ
ประกอบด้วยชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้าง
หนาแน่นจึงท าให้มีคนเดินข้ามถนนเป็นจ านวน
มากภายใต้เงื่อนไขของปริมาณรถยนต์ที่สัญจรบน
ถนนจ านวนมาก อีกทั้งการขยายตัวของชุมชน
ตลอดแนวถนนจึงท าให้มีต าแหน่งที่เป็นจุดข้าม
จ านวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่มัก
เกิดขึ้นกับคนเดินข้ามถนนในเขตเมืองอีกด้วย เช่น 
ปัญหาด้านความปลอดภัยในการข้าม ปัญหาความ
สะดวกสบายในการข้าม ปัญหาระยะเวลาในการ
รอข้าม และปัญหาระยะเวลาในการเดินข้าม เป็น
ต้น[1] 

กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงปัญหาใน
การเดินข้ามถนนในเขตเมือง จึงได้น าระบบ
สัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะเข้ามาติดตั้ง
ในบริเวณทางข้ามต่างๆ เพ่ือช่วยในการเดินข้าม
ถนน โดยมอบหมายให้ ส านักการจราจรและขนส่ง 
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ โดยจุดแรกที่มี
การติดตั้งและเปิดใช้งานระบบสัญญาณไฟคนเดิน
ข้ามถนนอัจฉริ ยะดั งกล่ าว  คือ บริ เ วณหน้ า
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนราชด าริ ในวันที่ 5 
กันยายน พุทธศักราช 2548  ผลจากการส ารวจ
ข้อมูลของ ส านักการจราจรและขนส่ง หน่วยงาน
พัฒนาระบบจราจร พบว่า ปัจจุบันมีการติดตั้ง

ระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครแล้ว รวมทั้งสิ้น  171 จุด [2] 

จากการด า เนิ นการน า ระบบระบบ
สัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะมาใช้ใ น
กรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดแนวคิดในการน าระบบ
ดังกล่าวไปด าเนินการในเมืองภูมิภาคอ่ืนๆ  อย่าง
กว้างขวาง เช่น  บนถนนสายส าคัญของเมืองพัทยา 
และเมืองภูเก็ต  เป็นต้น  แต่ก็พบว่า แม้จะมีการ
น าระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะไปใช้
อย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาเพ่ือ
ประเมินผลระบบระบบสัญญาณไฟคนเดินข้าม
ถนนอัจฉริยะในการช่วยคนเดิมข้ามแต่อย่างใด[2] 

ดั ง นั้ น ก า รศึ กษ านี้ จึ ง จั ดท า ขึ้ น เ พ่ื อ
ประเมินผลระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน
อัจฉริยะในการช่วยคนเดินข้ามถนน ทั้งในด้าน
ความพึงพอใจระบบ  ด้านประสิทธิภาพระบบและ
ด้านความคุ้มค่าในการลงทุนในการช่วยคนเดินข้าม
ถนน รวมทั้งเปรียบเทียบผลการประเมินทางข้าม
จัดท าข้อเสนอแนะเ พ่ือการแก้ไขปัญหาเ พ่ือ
ช่วยเหลือคนเดินข้ ามถนน โดยยกตั วอย่ า ง  
กรณีศึกษา คือ ทางข้ามประเภทสัญญาณไฟคน
เดินข้ามถนนอัจฉริยะ ในบริเวณเขตทุ่งครุ  บน
ถนนประชาอุทิศและถนนพุทธบูชา  รวมทั้งสิ้น 3 
จุด ซึ่งจะน ามาซึ่งข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบฯ 
ดังกล่าว ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยคน
เดินข้ามถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
2.2 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือประเมินผลระบบสัญญาณไฟคนเดิน
ข้ามถนนอัจฉริยะในการช่วยคนเดินข้าม
ถนน 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้งานระบบสัญญาณ
ไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะและจัดท า
ข้อเสนอแนะ 

3.วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้ วิ จั ย ได้ท าการคัด เลือกกกรณีศึกษา ในการ
คั ด เ ลื อกกรณี ศึ กษา  เป็ นขั้ น ตอนที่ ท า ก า ร
ตรวจสอบความเหมาะสมและพิจารณาเกณฑ์การ



ติดตั้งทางข้ามของกรณีศึกษาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้
ขอบเขตของกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือก
กรณีศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์การ
ติดตั้งทางข้ามที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งได้
พ้ืนที่เขตทุ่งครุ เป็นพ้ืนที่ส าหรับกรณีศึกษา และ
คัดเลือกทางข้ามสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้าม
ถนนอัจฉริยะในพ้ืนที่โดยใช้การตรวจสอบเกณฑ์
การพิจารณาดังนี้  
3.2.1  เกณฑ์การพิจารการติดตั้งทางข้ามสัญญาณ
ไฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะของส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) [3] 
โดยได้แบ่งข้อพิจารณาในการติดตั้ งทางข้าม
ประเภทระบบสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนน
อัจฉริยะบริเวณท่ีติดตั้ง  ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีท่ัวไป  
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถกับ
จ านวนคนข้ามถนน ในชั่วโมงเร่งด่วน เมื่อ 

•   ปริ มาณจารจรทั้ ง สองทิ ศทาง 
มากกว่าหรือเท่ากับ 650 คันต่อ
ชั่วโมง 

และ 
• จ านวนคนข้ามถนน มากกว่าหรือ

เท่ากับ  200 คนต่อชั่วโมง 
กรณีหน้าสถาบันศึกษา 
พิจารณาติดตั้งทางข้ามประเภทระบบสัญญาณไฟ
จราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ  เมื่อ 

• จ านวนความถี่ของช่องว่างที่ข้าม
ถนนได้อย่างปลอดภัยน้อยกว่า
จ านวนนาทีที่ใช้ในการข้าม 

และ 
• ในชั่วโมงท่ีมีการข้ามถนนสูงสุดต้อง

มีกลุ่มของนักเรียนข้ามอย่างน้อย 
20 คน 

3.2.2  เกณฑ์การพิจารการติดตั้งทางข้ามสัญญาณ
ไฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะManual on 
Uniform Traffic  Control  Devices (MUTCD) 
[4] 

โดยได้แบ่งข้อพิจารณาในการติดตั้ งทางข้าม
ประเภทระบบสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนน
อัจฉริยะบริเวณท่ีติดตั้ง  ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีท่ัวไป 
พิจารณาเมื่อพบว่าตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้  

• ส าหรับ 4 ชั่วโมงใดๆ ของวัน ให้
พล็อตจุดที่เกิดจากค่าระหว่าง จ านวนยานพาหนะ
(คันต่อ ชม. รวมการจราจรทั้ง 2 ทิศทาง) กับ 
จ านวนคนข้ามถนน (คนต่อชม. รวมคนข้าม
ทั้งหมด) โดยที่ทุกจุดที่พล็อตจะต้องอยู่เหนือกราฟ 
3C-5 หรือ 

• ส าหรับ 1 ชั่วโมงใดๆ (แบ่งเป็น 4 
ช่วงช่วงละ 15 นาทีติดต่อกัน) ให้พล็อตจุดที่เกิด
จากค่าระหว่าง จ านวนยานพาหนะ (คันต่อชม. 
รวมการจราจร ทั้ง 2 ทิศทาง) กับ จ านวนคนข้าม
ถนน (คนต่อชม. รวมคนข้ามทั้งหมด) โดยที่ทุกจุด
ที่พล็อตจะต้องอยู่เหนือกราฟ 3C-7  
  

 
 

 
 



กรณีหน้าสถาบันศึกษา 
พิจารณาติดตั้งทางข้ามประเภทระบบสัญญาณไฟ
จราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ  เมื่อ 

•  จ านวนความถี่ของช่องว่างที่ข้าม
ถนนได้อย่างปลอดภัย น้อยกว่า จ านวนนาทีที่ใช้
ในการข้าม 
และ 

•   ในชั่วโมงที่มีการข้ามถนนสูงสุด
ต้องมีกลุ่มของนักเรียนข้ามอย่างน้อย 20 คน 
4.2.3  เกณฑ์การพิจารการติดตั้งทางข้ามสัญญาณ
ไฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะAUSTROADS 
[5] 
โดยได้แบ่งข้อพิจารณาในการติดตั้ งทางข้าม
ประเภทระบบสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนน
อัจฉริยะบริเวณท่ีติดตั้ง  ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีท่ัวไป 
พิจารณาติดตั้ง ทางข้ามประเภทระบบสัญญาณไฟ
จราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ เมื่อมีสภาพ
เงื่อนไข ตรงตามกรณีใดๆ   ดังนี้ 
กรณีที่ 1 :  ส าหรับ แต่ละ 3 ชั่วโมง เฉลี่ยของวัน 
มีจ านวนคนเดินข้ามถนน มากกว่า 350 คนต่อ
ชั่วโมง และ ส าหรับแต่ละ 3 ชั่วโมง เดียวกัน มี
ปริมาณยานพาหนะ มากกว่า 600 คันต่อชั่วโมง 
(ทั้ง 2 ทิศทาง)  หรือ กรณีที่มีเกาะกลางถนนไว้
ส าหรับหยุดรอข้ามถนน ต้องมี ปริมาณจราจร 
มากกว่า 1000 คันต่อชั่วโมง 
กรณีท่ี 2 : ส าหรับแต่ละ 8 ชั่วโมง เฉลี่ยของวัน   
•  มีปริมาณจราจร  บนถนน มากกว่า 600 คันต่อ
ชม.(ทั้ง 2 ทิศทาง) 
หรือ กรณีที่มีเกาะกลางถนนไว้ส าหรับหยุดรอข้าม 
ต้องมีปริมาณจราจรมากกว่า 1000 คันต่อชั่วโมง 
•  ในช่วงเวลา 8 ชม. เดียวกัน มีจ านวนคนเดินเท้า 
เท่ากับหรือมากกว่า 175 คนต่อชม.  
กรณีหน้าสถาบันศึกษา 
พิจารณาติดตั้ง ทางข้ามประเภทระบบสัญญาณไฟ
จราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ  เมื่อ 
•  ส าหรับ 1 ชั่วโมง (แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 30 
นาที)  ของวันธรรมดาที่โรงเรียนได้เปิดการเรียน

การสอนตามปกติ  มีจ านวนคนเดินข้ามถนน ไม่
น้อยกว่ า  50 คน และ ปริมาณยานพาหนะ 
มากกว่า 600 คัน หรือ ผลคูณระหว่าง จ านวนคน
เดินข้ามถนนต่อชั่วโมง กับ ปริมาณยานพาหนะต่อ
ชั่วโมง มีค่ามากกว่า  40,000 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการศึกษา คือ เริ่มต้น
การศึกษาโดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นท าการศึกษาคุณลักษณะทั่วไป
ขอทางข้ามที่ศึกษา  เพ่ือน าไปสู่การประเมินผล
การใช้งานระบบ ประกอบด้วยการประเมินระบบ
ใน 3 ด้าน คือ (1) การประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบ (2) การประเมินประสิทธิภาพใน
การใช้งานระบบระบบ  และ (3) ประเมินความ
คุ้มค่าในการใช้งานระบบ   ซึ่งการประเมินระบบ
ทั้งสามด้านท าได้โดย การก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพ
ของทางข้ามในการช่วยคนเดินข้าม ต่อเนื่องด้วย
การส ารวจและเก็บข้อมูลต่อด้วยท าการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่เปรียบเทียบการประเมินทาง
ข้ามในการช่วยคนเดินข้ามถนน  ตามล าดับ เมื่อได้
ข้อมูลในการเปรียบเทียบการประเมินระบบ
ครบถ้วนแล้วจึงน ามาเพ่ือสรุปปัญหาและจัดท า
ข้อเสนอแนะในการช่วยคนเดินข้ามถนน 
4.ผลการศึกษา 

ผลการคัดเลือกกรณีศึกษา 
4.1 เกณฑ์การพิจารการติดตั้งทางข้ามสัญญาณไฟ
จราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะของส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  
มากกว่าหรือเท่ากับ 650 คันต่อชม. จ านวนคน
ข้ามถนน มากกว่าหรือเท่ากับ  200 คนต่อชม ดัง
ตารางที่ 4.1  และ 4.2 



ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลปริมาณจารจรและปรมิาณคนเดินข้ามถนน ที่ผ่าน
เกณฑ์พิจารณาการติดต้ังทางข้ามสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนน
อัจฉริยะของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

จ านวนความถี่ของช่องว่างที่ขา้ม
ถนนได้อย่างปลอดภยั น้อยกว่า

จ านวนนาทีที่ใช้ในการข้าม 
20 ครั้ง 

ในชั่วโมงที่มีการข้ามถนนสูงสุด
ต้องมีกลุ่มของนักเรียนข้ามอยา่ง

น้อย 20 คน 
25 คน 

 

ตารางท่ี 4.2 ข้อมูล ท่ีผ่านเกณฑ์พิจารณาการติดต้ังทางข้ามสัญญาณ
ไฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉรยิะของส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) (กรณีหน้าสถาบนัศึกษา  ต าแหน่งกรณีศึกษา 

บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพุทธบูชา) 

4.2  เกณฑ์การพิจารการติดตั้งทางข้ามสัญญาณไฟ
จราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะManual on 
Uniform Traffic  Control  Devices (MUTCD) 
[16] 
พบว่า 
กรณีท่ัวไป 
ต าแหน่งท่ีตั้ง บริเวณหน้า

โรงเรียนวัด
พุทธบูชา 

บริเวณปาก
ซอยประชา

อุทิศ28  

บริเวณหน้า
ส านักงาน
เขตทุ่งครุ 

ปริมาณจราจร 
ท้ังสองทิศทาง 

(คัน/ชม.) 

- 3268 3677 

ปริมาณคนเดิน
ข้ามถนน  
(คน/ชม.) 

- 443 372 

ตารางที ่ 4.3 ข้อมูลปริมาณจารจรและปริมาณคนเดินข้ามถนน ที่ผ่าน
เกณฑ์พิจารณาการติดต้ังทางข้ามสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนน

อัจฉริยะ เกณฑ์การพิจารการติดตัง้ทางข้ามสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้าม
ถนนอัจฉริยะManual on Uniform Traffic  Control  Devices 

(MUTCD) 

กรณีหน้าสถาบัยศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.4 ข้อมูล ท่ีผ่านเกณฑพิ์จารณาการติดต้ังทางข้ามสัญญาณ
ไฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉรยิะของส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) เกณฑ์การพิจารการติดตั้งทางข้ามสญัญาณไฟ
จราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะManual on Uniform Traffic  Control  

Devices (MUTCD) (กรณีหน้าสถาบนัศึกษา  ต าแหน่งกรณีศึกษา 
บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพุทธบูชา) 

4.3 เกณฑ์การพิจารการติดตั้งทางข้ามสัญญาณไฟ
จราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะAUSTROADS [17] 
ส าหรับ แต่ละ 3 ชั่วโมง เฉลี่ยของวัน มีจ านวนคน
เดินข้ามถนน มากกว่า 350 คนต่อชั่วโมง และ 
ส าหรับแต่ละ 3 ชั่ ว โมง เดียวกัน มีปริมาณ
ยานพาหนะ มากกว่า 600 คันต่อชั่วโมง (ทั้ง 2 
ทิศทาง)  
พบว่า 

 

ตารางที ่ 4.4 ข้อมูลปริมาณจารจรและปริมาณคนเดินข้ามถนน ที่ผ่าน
เกณฑ์พิจารณาการติดต้ังทางข้ามสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนน

อัจฉริยะ เกณฑ์การพิจารการติดตัง้ทางข้ามสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้าม
ถนนอัจฉริยะAUSTROADS 

 
กรณีหน้าสถบันศึกษา 

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง บริเวณหน้า
โรงเรียนวัด
พุทธบูชา 

บริเวณปาก
ซอยประชา
อุทิศ28  

บริเวณหน้า
ส านักงานเขต
ทุ่งครุ 

ปริมาณจราจร 
ท้ังสองทิศทาง 
(คัน/ชม.) 

- 3268 3677 

ปริมาณคน
เดินข้ามถนน 
(คน/ชม.) 

- 443 372 

จ านวนความถี่ของช่องว่างที่ขา้มถนนได้อย่าง
ปลอดภยั น้อยกว่าจ านวนนาทีทีใ่ช้ในการข้าม   

 20 ครั้ง 

ในชั่วโมงที่มีการข้ามถนนสูงสุดต้องมีกลุ่มของ
นักเรียนข้ามอย่างน้อย 20 คน 

25 คน 

ต าแหน่งท่ีตั้ง บริเวณหน้า
โรงเรียนวัด
พุทธบูชา 

บริเวณปาก
ซอยประชา

อุทิศ28 

บริเวณหน้า
ส านักงานเขต

ทุ่งคร ุ

ปรมิาณจราจร 
ท้ังสองทิศทาง 
(คัน/ชม.) 

- 3268 3677 

ปริมาณคนเดิน
ข้ามถนน (คน/
ชม.) 

- 443 372 



ต้องมีจ านวนคนเดินข้ามถนน  ไม่น้อยกว่า 50 คน  
และมีปริมาณยานพาหนะ มากกว่า 600 คัน  หรือ 
ผลคูณระหว่าง จ านวนคนเดินข้ามถนนต่อชั่วโมง 
กับ ปริมาณยานพาหนะต่อชั่วโมง มีค่ามากกว่า  
40,000 ดังตารางที่ 4.5 

เวลา 30 นาที 30 นาที รวม 1
ชม. 

จ านวนคนเดินข้าม
ถนน (คน) 

126 114 240 

มีปริมาณ
ยานพาหนะ (คัน) 

1065 1665 2730 

ผลคูณระหว่าง 
จ านวนคนเดินข้าม
ถนนกับ ปริมาณ

ยานพาหนะ 

 

468,160 

ตารางที ่4.5 ข้อมูลผลคณูระหว่าง จ านวนคนเดินข้ามถนนกบั ปริมาณ
ยานพาหนะ (กรณีหน้าสถาบันศกึษา) กรณหีน้าโรงเรียนวดัพุทธบูชา 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1 ผลการคัดเลือกกรณีศกึษา ทั้งเขตทุ่งครุ 

  จากการประเมินผลกรณีศึกษาระบบสัญญาณไฟ
จราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ ทั้ง 3 ด้าน คือ (1) 
การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ (2) 
การประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
ระบบ  และ (3) ประเมินความคุ้มค่าในการใช้งาน
ระบบ  ในการช่วยคนเดินข้ามถนน ซึ่งรายละเอียด
ของผลการศึกษา มีดังนี้ 

(1) การประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานระบบ ในการช่วยคนเดินข้าม

ถนน 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล โดย
ท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบสัญญาณไฟจราจร
คนข้ามถนนอัจฉริยะ ในเขตทุ่งครุ กทม. เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจที่มีต่อระบบสัญญาณไฟจราจรคน
ข้ามถนนอัจฉริยะ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ โดย
กลุ่มเป้าหมายในการให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 
กลุ่มได้แก่ 

1)  กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาเร่งด่วน 
(Peak hour) มีจ านวนทั้งสิ้น 25 คน 

2)   กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วย 
(Off Peak) มีจ านวนทั้งสิ้น 25 คน 

ประเด็นค าถามที่ผู้วิจัยใช้ในการสัมภาษณ์ คือ 
ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบในประเด็น
ต่างๆ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็นที่ 1 ความ
ปลอดภัยของการใช้งานระบบ (2) ประเด็นที่ 2 
เวลาที่ต้องใช้ในการรอข้ามถนน (3) ประเด็นที่ 3 
ความสะดวกสบายขณะเดินข้ามถนน  (4) ประเด็น
ที่ 4 ความยุ่งยากในการใช้งานระบบ และ (5) 
ประเด็นที่ 5 ความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับคะแนนความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อประเด็นต่างๆ โดย
แบ่งได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับคะแนน -3 หมายถึง ไม่ได้ช่วยอะไร
เลย 

2) ระดับคะแนน -2 หมายถึง ช่วยน้อยมาก 
3) ระดับคะแนน -1 หมายถึง ช่วยน้อย 
4) ระดับคะแนน 1  หมายถึง ช่วยมาก 
5) ระดับคะแนน 2  หมายถึง ช่วยมากที่สุด 
6) ระดับคะแนน 3  หมายถึง ช่วยได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ 
 

ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ ผู้วิจัยได้ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
สรุปผลการวิ เคราะห์ โดยจ าแนกตาม
ประเด็นดังนี้ 

 

 
 

KMUTT 



ตารางที่ 4.1 สัดส่วนของระดับคะแนนความพึง
พอใจแบ่งตามช่วงเวลาในการใช้งานระบบของ
ประเด็นต่างๆ กรณีศึกษาทางข้ามต าแหน่งที่ 1 
บริเวณ หน้าโรงเรียนวัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กทม. 
 

ประเด็น 
สัดส่วนของระดับคะแนน (%) 

-3 -2 -1 1 2 3 
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak hour) 
1. ความปลอดภัยจาก
การถกูรถชน 

4 8 48 36 4 0 

2. เวลาในการรอข้าม
ลดลง 

8 34 38 16 2 2 

3. ไม่มีความยุ่งยากใน
การใช้งานระบบ 

0 0 14 20 52 14 

4. ความสะดวกสบาย 0 2 4 24 38 32 

5. ความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

0 0 4 38 48 10 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วย (Off Peak) 
1. ความปลอดภัยจาก
การถกูรถชน 

2 8 48 30 12 0 

2. เวลาในการรอข้าม
ลดลง 

4 42 38 10 0 6 

3. ไม่มีความยุ่งยากใน
การใช้งานระบบ 

0 0 20 44 30 6 

4. ความสะดวกสบาย 0 0 0 40 46 14 

5. ความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

0 0 8 40 42 10 

ค่าเฉลี่ย   
1. ความปลอดภัยจาก
การถกูรถชน 

0 4 44 36 16 0 

2. เวลาในการรอข้าม
ลดลง 

2 38 38 12 2 8 

3. ไม่มีความยุ่งยากใน
การใช้งานระบบ 

0 0 24 26 32 18 

4. ความสะดวกสบาย 0 2 2 24 42 30 

5. ความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

0 0 6 28 54 12 

   
ตารางที่ 4.2 สัดส่วนของระดับคะแนนความพึง
พอใจแบ่งตามช่วงเวลาในการใช้งานระบบของ
ประเด็นต่างๆ กรณีศึกษาทางข้ามต าแหน่งที่ 2 
บริเวณ ปากซอยประชาอุทิศ 28 เขตทุ่งครุ กทม. 

ประเด็น 
สัดส่วนของระดับคะแนน (%) 

-3 -2 -1 1 2 3 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak hour) 

1. ความปลอดภัยจากการ
ถูกรถชน 

4 20 52 20 4 0 

2. เวลาในการรอข้ามลดลง 20 48 24 8 0 0 

3. ไม่มีความยุ่งยากในการ
ใช้งานระบบ 

0 0 20 64 12 4 

4. ความสะดวกสบาย 0 0 0 24 60 16 

5. ความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

0 0 8 24 60 8 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วย (Off Peak) 
1. ความปลอดภัยจากการ
ถูกรถชน 

8 32 44 12 4 0 

2. เวลาในการรอข้ามลดลง 24 56 20 0 0 0 

3. ไม่มีความยุ่งยากในการ
ใช้งานระบบ 

0 0 8 52 40 0 

4. ความสะดวกสบาย 0 0 8 56 28 8 

5. ความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

0 0 28 52 20 0 

ค่าเฉลี่ย   
1. ความปลอดภัยจากการ
ถูกรถชน 

6 26 48 16 4 0 

2. เวลาในการรอข้ามลดลง 22 52 22 4 0 0 

3. ไม่มีความยุ่งยากในการ
ใช้งานระบบ 

0 0 14 58 26 2 

4. ความสะดวกสบาย 0 0 4 40 44 12 

5. ความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

0 0 18 38 40 4 

ตารางที่ 4.3 สัดส่วนของระดับคะแนนความพึง
พอใจแบ่งตามช่วงเวลาในการใช้งานระบบของ
ประเด็นต่างๆ กรณีศึกษาทางข้ามต าแหน่งที่ 3 
บริเวณ ประชาอุทิศ 86 เขตทุ่งครุ กทม. 

ประเด็น 
สัดส่วนของระดับคะแนน (%) 

-3 -2 -1 1 2 3 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak hour) 

1. ความปลอดภัยจาก
การถกูรถชน 

4 20 52 20 4 0 

2. เวลาในการรอข้าม
ลดลง 

20 48 24 8 0 0 

3. ไม่มีความยุ่งยากใน
การใช้งานระบบ 

0 0 20 64 12 4 



4. ความสะดวกสบาย 0 0 0 24 60 16 

5. ความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

0 0 8 24 60 8 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วย (Off Peak) 
1. ความปลอดภัยจาก
การถกูรถชน 

8 32 44 12 4 0 

2. เวลาในการรอข้าม
ลดลง 

24 56 20 0 0 0 

3. ไม่มีความยุ่งยากใน
การใช้งานระบบ 

0 0 8 52 40 0 

4. ความสะดวกสบาย 0 0 8 56 28 8 

5. ความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

0 0 28 52 20 0 

ค่าเฉลี่ย   
1. ความปลอดภัยจาก
การถกูรถชน 

6 26 48 16 4 0 

2. เวลาในการรอข้าม
ลดลง 

22 52 22 4 0 0 

3. ไม่มีความยุ่งยากใน
การใช้งานระบบ 

0 0 14 58 26 2 

4. ความสะดวกสบาย 0 0 4 40 44 12 

5. ความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

0 0 18 38 40 4 

พบว่ า   ต าแหน่ งที่ ตั้ งของกรณีศึกษา ทั้ ง  3 
ต าแหน่ง  

(1) ประเด็นที่ 1 ความปลอดภัยจากการ
ถูกรถชนปริมาณเฉลี่ยของการเปิดใช้
งานทั้ง 2  ช่วงเวลา พบว่า 64% ของ
คนเดินข้ามถนนรู้สึกว่า ระบบไม่ได้
ช่วยให้มีความปลอดภัยจากการถูกรถ
ชนขณะ เดินข้ามถนน  

(2) ประเด็นที่ 2 เวลาในการรอข้ามลดลง
ปริมาณเฉลี่ยของการเปิดใช้งานทั้ง 2  
ช่วงเวลา พบว่า 83% ของคนเดินข้าม
ถนนรู้สึกว่า ระบบไม่ได้ช่วยให้เวลาใน
การอข้ามลดลง 

(3) ไม่มีความยุ่งยากในการใช้ระบบในการ
เดินข้ามถนนปริมาณเฉลี่ยของการเปิด
ใช้งานทั้ง 2  ช่วงเวลา พบว่า 82% 
ของคนเดินข้ามถนนรู้สึกว่า ระบบไม่มี

ความยุ่งยากในการใช้ระบบในการเดิน
ข้ามถนน 

(4) ความสะดวกสบายขณะเดินข้ามถนน
ปริมาณเฉลี่ยของการเปิดใช้งานทั้ง 2  
ช่วงเวลา พบว่า 97% ของคนเดินข้าม
ถนนรู้ สึ กว่ า  ระบบช่วยให้ มีความ
สะดวกในการเดินข้ามถนน 

(5) ความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ปริมาณเฉลี่ยของการเปิดใช้
งานทั้ง 2  ช่วงเวลา  พบว่า 88% ของ
คนเดินข้ามถนนรู้สึกว่า ระบบช่วยให้มี
ความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึง
ป
ร
ะ
ส
ง
ค์ 

                     
รู
ป
ที่

 4.1 กราฟแสดงสัดสว่นความพึงพอใจเฉลี่ยในการ        
ใช้งานระบบ ทั้ง 3 ต าแหน่งทีท่ าการศกึษา 

(2) การประเมินประสิทธิภาพในการใช้
งานระบบระบบ 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลโดย
การตั้งกล้องเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสัญญาณไฟจราจรคนเดิน
ข้ามถนนอัจฉริยะในการช่วยคนเดินข้ามถนน 
สามารถแบ่ งผลการวิ เคราะห์ ได้ออกเป็น 5 
ประเด็น ดังต่อไปนี้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 

1) ประเด็นที่ 1 สัดส่วนของคนเดินข้าม
ถนนที่ เรียกใช้งานระบบแต่ ไม่รอ
สัญญาณไฟเขียวส าหรับคนเดินข้าม
ถนน พบเพียง  ร้อยละ 6.48 ดัง
ตารางที่ 4.4 
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หมายเหตุ :  จ านวนคนเดินข้ามถนน ทั้งหมด 926 คน 

ตารางที ่4.4 สัดส่วนของคนเดินข้ามถนนที่เรียกใช้งานระบบ
แต่ไม่รอสัญญาณไฟเขียวส าหรับคนเดนิข้ามถนน 

2) ประเด็นที่ 2 สัดส่วนของคนเดินข้ามถนนที่ไม่
เรียกใช้งานระบบสัญญาณไฟจรารจรคนเดินข้าม
ถนนอัจฉริยะ พบมากถึง ร้อยละ 67.17 ดังตาราง
ที่ 4.5 
 

ต าแหน่งที่
ท าการศึกษา 

บริเวณ 
หน้า 

รร.วัดพุทธ
บูชา  

บริเวณ  
ประชา
อุทิศ 28 

บริเวณ  
หน้าส า
งานเขต
ทุ่งครุ 

ร้อยละเทียบ
กับจ านวนคน

ทั้งหมด 

ช่วงเวลา
เร่งด่วน (คน) 

222 85 123 

67.17 
ช่วงนอก

เวลาเร่งด่วน 
(คน) 

78 38 76 

รวม (คน) 300 123 199 

หมายเหตุ :  จ านวนคนเดินข้ามถนน ทั้งหมด 926 คน 
ตารางที ่4.5 สัดส่วนของคนเดินข้ามถนนทีไ่ม่เรียกใช้งานระบบ

สัญญาณไฟจรารจรคนเดนิข้ามถนนอัจฉริยะ 
3)  ประเด็นที่ 3 สัดส่วนของยานพาหนะที่ฝ่า
ฝืนสัญญาณไฟแดงในขณะที่มีคนเดินข้ามถนน พบ
มากถึงร้อยละ  42.54 ดังตารางที่ 4.6 

ต าแหน่งที่
ท าการศึกษา 

บริเวณ 
หน้า 
รร.วดั
พุทธ
บูชา  

บริเวณ  
ประชา
อุทิศ 
28 

บริเวณ  
หน้าส า
งานเขต
ทุ่งคร ุ

ร้อยละ
เทียบกับ
จ านวน
รอบ

ทั้งหมด 
ช่วงนอกเวลา
เร่งด่วน (รอบ) 

0 61 0 

42.54 ช่วงนอกเวลา
เร่งด่วน (รอบ) 

97 9 61 

รวม (รอบ) 97 70 61 
ตารางที ่4.7 ตารางแสดงสัดสว่นของยานพาหนะที่ฝ่าฝนืสัญญาณไฟแดง

ในขณะที่มีคนเดนิข้ามถนน 

4)  ประเด็นที่ 4 ระยะเวลาการรอข้ามถนน พบว่า 
ระยะเวลาในการรอข้ามถนนที่คนเดินข้ามไม่ใช้
งานระบบใช้วลาในการรอข้ามถนน อยู่ที่ 0-9 
วินาที , 0-6 วินาที และ 0-9 วินาที ตามล าดับ  ดัง
ตารางที่ 4.8 , 4.9 และ 4.10 
5)  ประเด็นที่ 5 ระยะเวลาในการเดินข้ามถนน 
พบว่า  ระยะเวลาในการข้ามถนนที่คนเดินข้ามไม่
ใช้งานระบบใช้วลาในการข้ามถนน0-9 วินาที , 7-
12 วินาที และ 0-9 วินาที ตามล าดับ ดังตารางที่ 
4.7 , 4.8 และ 4.10 

ตารางที ่4.7 ระยะเวลาในการรอข้ามและการเดนิข้ามถนนของคนที่ไม่ได้
ใช้งานระบบ กรณีศกึษา ซอยประชาอทุิศ 28 

ตารางที ่4.8 ระยะเวลาในการรอข้ามและการเดนิข้ามถนนของคนที่ไม่ได้
ใช้งานระบบ กรณีศกึษา หน้าโรงเรียนวัดพทุธบูชา 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งที่
ท าการศึกษา 

บริเวณ 
หน้า 
รร.วัด

พุทธบูชา  

บริเวณ  
ประชา
อุทิศ 28 

บริเวณ  
หน้าส างาน
เขตทุ่งครุ 

ร้อยละ
เทียบกับ
จ านวน

คน
ทั้งหมด 

ช่วงเวลา
เร่งด่วน (คน) 

0 45 0 

6.48 ช่วงนอกเวลา
เร่งด่วน (คน) 

0 5 10 

รวม (คน) 0 50 10 

ช่วงชั้น 
(วินาที) 

เวลารอข้าม  เวลาข้าม  เวลาข้าม 
ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

0-9 37 51.39 36 50.00 3 4.17 
10-19 12 16.67 32 44.44 28 38.89 
20-29 8 11.11 2 2.78 18 25.00 
30-39 5 6.94 2 2.78 9 12.50 
40-49 3 4.17 0 0.00 6 8.33 
50-59 2 2.78 0 0.00 2 2.78 
60-69 4 5.56 0 0.00 5 6.94 
70-79 0 0.00 0 0.00 1 1.39 
80-89 1 1.39 0 0.00 0 0.00 
90-99 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Total 72 100.00 72 100.00 72 100.00 

  
ช่วงชั้น 

เวลารอข้าม เวลาข้าม เวลาข้าม 
ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

0-6 33 94.29 9 23.68 0 0.00 

7-12 2 5.71 28 73.68 23 65.71 
13-18 0 0.00 0 0.00 10 28.57 
19-24 0 0.00 1 2.63 2 5.71 

25-30 0 0.00 0 0 0 0.00 
31-36 0 0.00 0 0 0 0.00 
37-42 0 0.00 0 0 0 0.00 
Total 35 100.00 38 100.00 35 100.00 



ช่วงชั้น 
เวลารอข้าม เวลาข้าม เวลาข้าม 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 
0-9 28 82.35 18 52.94 6 17.65 

10-19 2 5.88 16 47.06 20 58.82 
20-29 4 11.76 0 0.00 4 11.76 
30-39 0 0.00 0 0.00 4 11.76 
40-49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
50-59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
66-69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
70-79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Total 34 100.00 34 100.00 34 100.00 

ตารางที ่5.6 ระยะเวลาในการรอข้ามและการเดนิข้ามถนนของคนที่ไม่ได้
ใช้งานระบบ กรณีศกึษา หน้าส างานเขตทุ่งครุ 

(3) ประเมินความคุ้มค่าในการใช้งานระบบ  ใน
การช่วยคนเดินข้ามถนน 

 (1) ประเด็นที่ 1 ช่วงเวลาที่ระบบถูกใช้งานอย่าง
เต็มรูปแบบไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มี
ปริมาณความต้องการเดินข้ามถนนมาก  

 (2) ประเด็นที่ 2 ในการเดินข้ามถนนมีคนเดิน
ข้ามถนนมากถึง ร้อยละ 46.22 ที่ได้ใช้
งานระบบตามที่ออกแบบไว้ในการเดิน
ข้ามถนน ดังตารางที่ 4.1, 4.2 และ 4.3  

 (3)  ในกลุ่มของคนที่ใช้งานระบบในการช่วย
ข้ามถนน มีเพียง ร้อยละ 21.33 ที่ใช้
ระบบในการข้ามถนนทุกครั้ง  ดังรูปที่ 
4.2 

 

 

 

 

 

รู
รูปที่ 4.2 จ านวนคนเดินข้ามถนนที่ใช้งานระบบ
ฯในการเดนิข้ามถนนทกุครั้ง 

5.วิจารณ์และสรุปผล/ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา พบว่า ระบบสัญญาณไฟจราจร
คนเดินข้ามถนนอัจฉริยะช่วยคนเดินข้ามถนน

อย่างมีประสิทธิภาพที่น้อยมาก และพบว่า คน
เดินข้ามถนนส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดการใช้
งานระบบฯในการช่วยคนเดินข้าม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในประเด็นด้านความปลอดภัยจากการ
ถูกรถชน และประเด็นเวลาในการรอข้ามถนน
ด้วยระบบฯ ดังนั้นก่อนที่จะท าการติดตั้งทาง
ข้ามควรท าการคัดเลือกต าแหน่งที่ติดตั้งและท า
การประเมินทางข้ามอย่างละเอียดก่อนน าทาง
ข้ามมาติดตั้ง นอกจากนี้ควรเสนอให้มีการ
ท าการศึกษาลักษณะเดียวกันนี้กับทางข้าม
ประเภทอ่ืนๆ ด้วย เช่น ทางม้าลายธรรมดา 
และสะพานลอย ฯลฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับ
สรุปผลการประเมินรูปแบบทางข้ามในประเทศ
ไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาใน
อนาคต 
จากการศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 
(1) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
เป็นการประเมิน3 ส่วนของระบบสัญญาณไฟ
จราจรคน เดิ นข้ า มถนน อัจฉริ ยะ ในการ
ช่วยเหลือคนเดินข้ามถนน กรณีศึกษา ทางข้าม
ในเขตทุ่งครุ กทม. เท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
เสนอให้มีการท าการศึกษาลักษณะเดียวกันนี้
กับระบบสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนน
อัจฉริยะต าแหน่งอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับ
สรุปผลการประเมินระบบสัญญาณไฟคนเดิน
ข้ามถนนอัจฉริยะในการช่วยเหลือคนเดินข้าม
ถนนโดยภาพรวมได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
(2) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ก า ร
ประสิทธิภาพของระบบสัญญาณไฟจราจร และ
การประเมินความคุ้มค่าในการใช้งานระบบ
สัญญารฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ ใน
การช่วยเหลือคนเดินข้ามถนนเท่านั้น ซึ่งยังขาด
การประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ใช้รถบน
ถ น น  ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ เ ส น อ ใ ห้ มี ก า ร
ท าการศึกษาลักษณะเดียวกันนี้ กับระบบ
สัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะใน



มุมมองของผู้ใช้รถด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับ
สรุปผลการประเมินระบบสัญญาณไฟจราจรคน
เดินข้ามถนนอัจฉริยะโดยค านึงถึงผลกระทบที่
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