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บทคัดย่อ 
 

ในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเส้นทางสัญจรนั้น หากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจ และ/หรือทราบถึงความต้องการของประชาชน โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง การวิจัยนี้เป็นการส ารวจความคิดเห็นของคนเดินเท้า รวมทั้งผู้
พิการ(การได้ยิน/ ทางสายตา/ การเคลื่อนไหว) ที่มีต่อการใช้ ทางม้าลาย อุโมงค์ หรือสะพานลอย ด้วยการ
สัมภาษณ์ (โดยผู้ถูกสัมภาษณ์ที่เป็นคนเดินเท้าทั่วไป ต้องมีประสบการณ์การใช้ทางข้ามทั้งสามประเภท 
ส าหรับผู้พิการต้องได้รับค าอธิบายถึงหน้าที่ ลักษณะทางกายภาพของทางม้าลาย อุโมงค์ และสะพานลอย ตาม
ความต้องการของผู้ที่มีพิการ ให้เข้าใจก่อนการตอบแบบสอบถาม)  
 

จากผลการส ารวจความคิดเห็น พบว่า เมื่อกล่าวในภาพรวมของทุกกลุ่มทั้งคนทั่วไปและผู้พิการ กลุ่มตัวอย่าง
ได้ให้ความส าคัญ หรือเห็นข้อดีมากกับอุโมงค์เหมือนกันในทุกปัจจัย ยกเว้นปัจจัยเรื่องความสูง และความ
เหนื่อยล้าของการใช้ทางเลือกนั้น ทางเลือกที่ได้คะแนนมาก หรือมีผลทางลบมาก คือ สะพานลอย (ในกลุ่มผู้
พิการและคนเดินเท้าทั่วไป) ในขณะเดียวกันทางเลือกที่ทั้งสองกลุ่มนี้ให้คะแนนมากที่สุดในปัจจัยด้าน
งบประมาณ และการกันแดดกันฝน คืออุโมงค์ 
 

แต่เมื่อพิจารณาย่อยลงในปัจจัยด้านต่างๆ พบว่าล าดับความส าคัญเปลี่ยนไปตามทางเลือก เช่น ถ้าพิจารณา
ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ทางม้าลาย (2.21) และสะพานลอย (2.04) ได้รับความส าคัญจากผู้พิการ
ทางการได้ยินและทางสายตาตามล าดับ ในขณะที่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้คะแนนกับอุโมงค์ (2.45) มาก
ที่สุดในปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ส าหรับคนเดินเท้าทั่วไป กลุ่มคนท างานบริษัทเอกชนให้คะแนนของทาง
ม้าลาย เท่ากับทางเลือกอุโมงค์ คือ 2.15  
 

ถ้าพิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัย สะพานลอยได้รับความส าคัญจากผู้พิการทางการได้ยิน (2.18) และกลุ่ม
คนเดินเท้าทั่วไป กลุ่มอายุ 15-17 ปี (2.50) เช่นเดียวกับกลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 20,000-40,000 บาท ที่ให้
คะแนนกับสะพานลอย 2.40 แต่ผู้พิการทางสายตา (2.35) และทางการเคลื่อนไหว (2.58) ให้ความส าคัญกับ
อุโมงค์มากที่สุด  

ค าส าคัญ คนพิการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเส้นทางสัญจร  ทางเดินสาธารณะ   
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Abstract 
To designate a policy and a plan of transport infrastructure, the necessity of people should 
be previously informed to the related sectors of government.  The desired project then 
would be worth for all sorts of people.  This research conducted an interview of those 
street pedestrian including those physically handicapped (hearing/ seeing/ moving disability) 
to the use of zebra cross, tunnel, and pedestrian bridge. (All being interviewed had an 
experience of using zebra cross, tunnel, and pedestrian bridge.  All handicaps were 
functionally explained in detail of such street-crossing facilities mentioned above before 
answering the questionnaire.) 
 Based on the whole except the factor of height and fatigue, both groups (street 
pedestrian and handicapped persons) imperatively selected tunnel as street underpass.  
The option gained the highest score or the most negative effect was pedestrian bridge 
(both groups).  By contrast, tunnel was highest voted on the factor of investment cost and 
sheltered option.   
 Having determined in each factor, however, the priority of chosen facilities was 
shifted according to the option.  The factor of convenience, for instance, zebra cross (2.21) 
and pedestrian bridge (2.04) were significantly taken by those hearing and seeing disabled 
respectively.  Meanwhile, those moving disability mostly selected tunnel (2.45) according to 
its convenience aspect.  For those street pedestrian working in private organization, they 
equally decided zebra cross and tunnel at 2.15.  
 The factor of security, subsequently, pedestrian bridge was counted on by 
those hearing disabled (2.18), those street pedestrian aged 15-17 (2.50), and those income 
ranged from 20,000-40,000 baht (2.40).  In comparison with the same factor (security), tunnel 
was mainly scored by those seeing disabled (2.35) and moving disabled (2.58).   

Keywords: handicap, transport infrastructure, public pathway 
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บทน า 
สืบเนื่องจากโครงการส ารวจความคิดเห็นของคนเดินเท้าในกทม . (1) ที่มีต่อการใช้ทางม้าลาย 

สะพานลอย หรืออุโมงค์ข้ามถนน โดยโครงการดังกล่าวต้องการทราบถึงทัศนคติของคนต่างอายุ  และแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่มอายุ ได้แก่  (1) 15-17 ปี (วัยนักเรียนมัธยมปลาย) 

(2) 18-25 ป ี (วัยนิสิต นักศึกษา) 
(3) 26-45 ปี (วัยท างาน)    
(4) 46-60 ปี (วัยอาวุโส) 
และ(5) >60 ปี (วัยเกษียณ) 

 
จากผลการส ารวจข้างต้นพบว่า เมื่อกล่าวในภาพรวมของทุกกลุ่มอายุ เพศ อาชีพ และรายได้ กลุ่มตัวอย่างได้
ให้ความส าคัญ หรือเห็นข้อดีมากกับอุโมงค์เหมือนกันในทุกปัจจัย แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ พบว่า
ล าดับความส าคัญเปลี่ยนแปลงตามทางเลือก เช่น ถ้าพิจารณาปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ทางม้าลายได้รับ
ความส าคัญมากกว่าสะพานลอย ในทางกลับกันถ้าพิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัย สะพานลอยได้รับ
ความส าคัญมากกว่าทางม้าลาย ส าหรับปัจจัยเรื่องความสูง และความเหนื่อยล้าของการใช้ทางเลือกนั้น 
ทางเลือกท่ีได้คะแนนมาก หรือมีผลทางลบมาก คือ สะพานลอย  
 
โครงการนีเ้ป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการข้างต้น โดยท าการส ารวจความคิดเห็นเพ่ิมเติม เฉพาะผู้ที่มีความ
พิการทางกาย (2) (การได้ยิน/ ทางสายตา/ การเคลื่อนไหว) ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์  
 ส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีความพิการทางกาย (การได้ยิน/ ทางสายตา/ การเคลื่อนไหว) ที่มีต่อการ
ใช้ ทางม้าลาย อุโมงค์หรือ สะพานลอย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย และวางแผนเพ่ือการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเส้นทางสัญจร เพ่ือรองรับการเดินและการใช้จักรยานในเส้นทางสาธารณะต่อไป 
โดยเฉพาะส าหรับผู้พิการ 
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การด าเนินงาน 

1. กลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีความพิการทางกาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  (1) การได้ยิน 
(2) ทางสายตา 
และ (3) การเคลื่อนไหว  

ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องอธิบายให้ กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงความหมาย ลักษณะทางกายภาพ และการใช้งาน/หน้าที่
ของ อุโมงค์ ทางม้าลาย และสะพานลอย ด้วยภาพ วิดีทัศน์ การตอบข้อซักถาม และ/หรือการสื่อสารให้ตรง
กับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างนั้นๆ  ก่อนด าเนินการในขั้นตอนตอบแบบสอบถาม  

2. แบบสอบถามเป็นชุดเดียวกับโครงการส ารวจความคิดเห็นคนเดินเท้า (1) 
3. สัมภาษณ์และกรอกแบบสอบถาม โดยสัมภาษณ์แต่ละกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS และสรุปข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลของคนเดินเท้าทั่วไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 111 ตัวอย่าง แยกตามหัวข้อ ได้จ านวน (n) และค่าร้อยละของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

 ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของแต่ละกลุม่ตัวอย่าง 

หัวข้อ กลุ่ม จ านวน (n) ร้อยละ 
ความพิการทางกาย การไดย้ิน 28 25.2 

 
ทางสายตา 52 46.8 

 
การเคลื่อนไหว 31 27.9 

 
รวม 111 100.0 

อาย ุ 15-17 ปี (วัยนักเรียนมัธยมปลาย) 17 15.3 
  18-25 ปี (วัยนักศึกษา) 25 22.5 
  26-45 ปี (วัยท างาน) 41 36.9 

 
46-60 ปี (วัยอาวุโส) 23 20.7 

  >60 ปี (วัยเกษียณ) 5* 4.5 

 
รวม 111 100.0 

เพศ ชาย 64 57.7 
  หญิง 47 42.3 

 
รวม 111 100.0 

อาชีพ ค้าขายส่วนตัว 15 13.5 
  ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 1* .9 
  บริษัทเอกชน 7* 6.3 
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นักเรียน นักศึกษา 58 52.3 

  อื่นๆ  30 27.0 

 
รวม 111 100.0 

รายได้/เดือน <10,000 บาท 99 89.2 
  10,000 - 20,000 บาท 12 10.8 

 
รวม 111 100.0 

* จ านวนตัวอย่างน้อยเกินไป การน าไปประเมินจึงต้องพึงระวังในข้อจ ากัดนี้ 

 
สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) 

ข้อมูลจากตารางที่ 1 ในประเด็นสัมภาษณ์ข้อที่ 1-7 ตามปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ (ก)ระยะทาง (ข)ความ
สะดวกสบาย (ค)ความปลอดภัย (ง)ความเหนื่อยล้าในการใช้ทางเลือกนั้น (จ)ความสามารถในการกันแดดฝน 
(ฉ)ความสูงต่ าของทางเลือกนั้น และ(ช)งบประมาณในการก่อสร้าง หากน ามาวิเคราะห์ทางสถิติให้ถูกต้อง ก็
ควรต้องใช้จ านวนตัวอย่าง (n) ในแต่ละกลุ่มเท่ากัน แต่ในการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือสอบถามข้อมูล พบว่าได้กลุ่ม
ตัวอย่างไม่เท่ากัน (เพราะโดยธรรมชาติแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะได้จ านวน n ที่ เท่ากัน จากการลงพ้ืนที่จริง) โดย
มีรอ้ยละของแต่ละกลุ่มแสดงในตารางที่ 1 รายละเอียดการค านวณแสดงในอ้างอิง (1-3) 
 

คะแนนถ่วงน้ าหนักแยกตามความพิการทางกาย (การได้ยิน/ ทางสายตา/ การเคลื่อนไหว) ในแต่ละทางเลือก 
จากปัจจัยด้านระยะทาง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความเหนื่อยล้า การกันแดดกันฝน ความสูง และ
งบประมาณ ได้ข้อมูลสรุป แสดงในตารางที่ 2 ถึง 8 
 

ตารางที่ 2 คะแนนถ่วงน้ าหนักตามความพิการทางกายในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านระยะทาง 
    คะแนนถ่วงน้ าหนกัที่ได้ของแต่ละทางเลือก 

 ทางม้าลาย อุโมงค์ สะพานลอย 

ความ
พิการ
ทางกาย 

การได้ยิน n1=28   1 2.07 2.00 1.93 

ทางสายตา n2=52   2 1.88 1.92 2.19 

การเคลื่อนไหว n3=31   3 1.87 2.55 1.58 

 n=3   T 1.94 2.16 1.90 
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ตารางที่ 3 คะแนนถ่วงน้ าหนักตามความพิการทางกายในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความสะดวกสบาย 
    คะแนนถ่วงน้ าหนกัที่ได้ของแต่ละทางเลือก 

 ทางม้าลาย อุโมงค์ สะพานลอย 

ความ
พิการ
ทางกาย 

การได้ยิน n1=28   1 2.21 1.96 1.82 

ทางสายตา n2=52   2 1.96 2.00 2.04 

การเคลื่อนไหว n3=31   3 1.65 2.45 1.90 

 n=3   T 1.94 2.14 1.92 

 
 

ตารางที่ 4 คะแนนถ่วงน้ าหนักตามความบกพร่องทางกายในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความปลอดภัย 
    คะแนนถ่วงน้ าหนกัที่ได้ของแต่ละทางเลือก 

 ทางม้าลาย อุโมงค์ สะพานลอย 

ความ
พิการทาง
กาย 

การได้ยิน n1=28   1 1.79 2.04 2.18 

ทางสายตา n2=52   2 1.42 2.35 2.23 

การเคลื่อนไหว n3=31   3 1.26 2.58 2.16 

 n=3   T 1.49 2.32 2.19 

 

ตารางที่ 5 คะแนนถ่วงน้ าหนักตามความพิการทางกายในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความเหนื่อยล้า 
    คะแนนถ่วงน้ าหนกัที่ได้ของแต่ละทางเลือก 

 ทางม้าลาย อุโมงค์ สะพานลอย 

ความ
พิการ
ทางกาย 

การได้ยิน n1=28   1 1.82 1.89 2.29 

ทางสายตา n2=52   2 1.42 1.69 2.88 

การเคลื่อนไหว n3=31   3 1.52 1.94 2.55 

 n=3   T 1.59 1.84 2.57 

 

เมื่อพิจารณาคะแนนถ่วงน้ าหนักแยกตามความพิการทางกาย ในปัจจัยด้านระยะทาง (ตารางที่ 2) ทางเลือกที่
ได้รับคะแนนถ่วงน้ าหนักสูงที่สุด เป็นดังนี้ ทางม้าลายได้รับความส าคัญจากผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน 
(2.07) ส่วนสะพานลอยได้รับเลือกมากที่สุดจากผู้ที่มีความพิการทางสายตา (2.19) และ อุโมงค์ได้รับคะแนน
สูงที่สุด (2.55) จากผู้ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว แต่ในภาพรวมของผู้ที่มีความพิการทั้งสามกลุ่ม พบว่า
อุโมงค์เป็นทางเลือกที่ประสงค์มากที่สุด ทั้งนี้มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า คะแนนของสามทางเลือก จากผู้ที่มีความ
พิการทางการได้ยิน และทางสายตาแตกต่างกันไม่มาก แต่ในส่วนของผู้ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวจะ
แตกต่างกันมาก เพราะผลกระทบที่มีต่อคนกลุ่มนี้มีมากกว่านั่นเอง 
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ตารางที่ 6 คะแนนถ่วงน้ าหนักตามความพิการทางกายในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยการกันแดดกันฝน 
    คะแนนถ่วงน้ าหนกัที่ได้ของแต่ละทางเลือก 

 ทางม้าลาย อุโมงค์ สะพานลอย 

ความ
พิการ
ทางกาย 

การได้ยิน n1=28   1 1.61 2.39 2.00 

ทางสายตา n2=52   2 1.15 2.88 1.96 

การเคลื่อนไหว n3=31   3 1.10 2.90 2.00 

 n=3   T 1.29 2.73 1.99 

 

ตารางที่ 7 คะแนนถ่วงน้ าหนักตามความพิการทางกายในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความสูง* 
    คะแนนถ่วงน้ าหนกัที่ได้ของแต่ละทางเลือก 

 ทางม้าลาย อุโมงค์ สะพานลอย 

ความ
พิการ
ทางกาย 

การได้ยิน n1=28   1 1.68 2.07 2.21 

ทางสายตา n2=52   2 1.33 1.69 2.98 

การเคลื่อนไหว n3=31   3 1.19 1.87 2.94 

 n=3   T 1.40 1.88 2.71 

*ในกรณีอุโมงค์รวมถึงความลึกของทางลงอุโมงค์ด้วย 
 

ตารางที่ 8 คะแนนถ่วงน้ าหนักตามความพิการทางกายในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านงบประมาณ 
    คะแนนถ่วงน้ าหนกัที่ได้ของแต่ละทางเลือก 

 ทางม้าลาย อุโมงค์ สะพานลอย 

ความ
พิการ
ทางกาย 

การได้ยิน n1=28   1 1.36 2.46 2.14 
ทางสายตา n2=52   2 1.08 2.79 2.13 
การเคลื่อนไหว n3=31   3 1.13 2.84 2.03 

 n=3   T 1.19 2.70 2.10 

 

ผลคะแนนถ่วงน้ าหนักตามปัจจัยด้านความสะดวกสบายดังตารางที่ 3 ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยด้าน
ระยะทาง คือ ทางม้าลายได้รับเลือกจากผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน (2.21) สะพานลอยได้รับความส าคัญ
จากผู้ที่มีความพิการทางสายตา (2.04) และ อุโมงค์ได้รับคะแนนสูงที่สุด (2.45) จากผู้ที่มีความพิการทางการ
เคลื่อนไหว ส่วนในภาพรวมของผู้ที่มีความพิการทั้งสามประเภท ก็ได้ผลเช่นกัน คือ อุโมงค์ เป็นทางเลือกที่ได้
คะแนนสูงที่สุด และผลกระทบด้านความสะดวกสบายที่มีต่อผู้ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวก็มีมากกว่าที่มี
ต่อผู้ที่มีความพิการอีกสองประเภท เช่นกัน 
 
 หากพิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัยแล้ว (ตารางที่ 4) ผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินกลับเลือกสะพานลอย 
(2.18) แทนทางม้าลายซึ่งเป็นทางเลือกในสองข้อแรก โดยทางม้าลายเป็นทางเลือกที่ได้คะแนนต่ าสุด (1.49) 
จากผู้ที่มีความพิการทางกายทั้งสามประเภท และอุโมงค์เป็นทางเลือกที่ได้รับความส าคัญจากทั้งผู้ที่มีความ
พิการทางสายตา (2.35) และทางการเคลื่อนไหว (2.58) 
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อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ได้รับคะแนนถ่วงน้ าหนัก (ในมุมบวก) สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยจากทุกความพิการทางกาย) 
ในปัจจัยด้านระยะทาง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการกันแดดกันฝน ได้แก่ อุโมงค์ ยกเว้นปัจจัย
ด้านลบ คือ ความเหนื่อยล้า และความสูง ซึ่งทางเลือกที่ได้คะแนนถ่วงน้ าหนักสูงที่สุดเมื่อพิจารณาสองปัจจัย
หลังนี้ คือ สะพานลอย ส่วนปัจจัยด้านลบอีกประการ คือ งบประมาณ ซึ่งอุโมงค์ ก็เป็นทางเลือกที่ได้คะแนน
สูงสุด (แพงที่สุด) ทั้งนี้ หากสรุปจากค่าเฉลี่ยนี้ ผลที่ได้รับจากความคิดเห็นของผู้พิการทางกาย ก็สอดคล้องกับ
ผลที่ได้รับจากความคิดเห็นของคนเดินเท้าในกทม. (1,3) ในทุกปัจจัย คืออุโมงค์ ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด แต่แพง
ที่สุด 
  
นอกจากการจัดล าดับความส าคัญตามประเด็นสัมภาษณ์ ข้อที่ 1-7 แล้ว ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามตาม
ประเด็นสัมภาษณ์ ข้อที่ 8 (ถ้าท่านเลือกได้ ท่านอยากให้สร้างทางเลือกใด) โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ (ความพิการทางกาย) กับตัวแปรตาม (ความต้องการให้สร้างทางม้าลาย อุโมงค์ หรือสะพานลอย) 
ตามตารางที่ 9 อุโมงค์เป็นทางเลือกที่ต้องการให้สร้างมากที่สุด (ร้อยละ 42.9-67.7) โดยผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวนั้นให้ความส าคัญกับอุโมงค์สูงที่สุดถึงร้อยละ 67.7 และทางม้าลายเป็นทางเลือกเป็นอันดับสุดท้าย 
(ร้อยละ 19.4-21.4) 

ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความพิการทางกาย และความต้องการให้สรา้งทางม้าลาย อุโมงค์ หรอืสะพานลอย 
 ความต้องการในการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการข้ามถนน จ านวนรวม 

ทางม้าลาย อุโมงค์ สะพานลอย 

ความ
พิการ
ทางกาย 

การได้ยิน 
จ านวน (คน) 6 12 10 28 
ร้อยละ 21.4 42.9 35.7 100 
     

ทางสายตา 
จ านวน (คน) 11 24 17 52 
ร้อยละ 21.2 46.2 32.7 100 
     

การเคลื่อนไหว 
จ านวน (คน) 6 21 4 31 
ร้อยละ 19.4 67.7 12.9 100 
     

 
เมื่อกล่าวในภาพรวมของทุกกลุ่มท้ังคนท่ัวไป (1,3) และผู้พิการ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญ หรือเห็นข้อดีมาก
กับอุโมงค์เหมือนกันในทุกปัจจัย ยกเว้นปัจจัยเรื่องความสูง และความเหนื่อยล้าของการใช้ทางเลือกนั้น 
ทางเลือกที่ได้คะแนนมาก หรือมีผลทางลบมาก คือ สะพานลอย (ในกลุ่มผู้พิการและคนเดินเท้าทั่วไป) ใน
ขณะเดียวกันทางเลือกที่ทั้งสองกลุ่มนี้ให้คะแนนมากที่สุดในปัจจัยด้านงบประมาณ และการกันแดดกันฝน คือ
อุโมงค์ 
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แต่เมื่อพิจารณาย่อยลงในปัจจัยด้านต่างๆ พบว่าล าดับความส าคัญเปลี่ยนไปตามทางเลือก เช่น ถ้าพิจารณา
ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย (ตารางที่ 3) ทางม้าลาย (2.21) และสะพานลอย (2.04) ได้รับความส าคัญจากผู้
พิการทางการได้ยินและทางสายตาตามล าดับ ในขณะที่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้คะแนนกับอุโมงค์ (2.45) 
มากที่สุดในปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ส าหรับคนเดินเท้าทั่วไป กลุ่มคนท างานบริษัทเอกชนให้คะแนนของ
ทางม้าลาย เท่ากับทางเลือกอุโมงค์ คือ 2.15 (ตารางที่ 10) รายละเอียดข้อมูลของคนเดินเท้าทั่วไปแสดงใน
อ้างอิง (1,3) ข้อมูลบางส่วนแสดงในตารางที่ 10-12 เป็นคะแนนถ่วงน้ าหนักตามกลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ และ
รายได้ของคนเดินเท้าท่ัวไป  
 

ตารางที่ 10 คะแนนถ่วงน้ าหนักตามกลุม่อาชีพในแตล่ะทางเลือก โดยพิจารณาจากปจัจัยด้านความสะดวกสบาย 
    คะแนนถ่วงน้ าหนกัที่ได้ของแต่ละทางเลือก 

 ทางม้าลาย สะพานลอย อุโมงค์ 

อาชีพ 

ค้าขายสว่นตัว n1=46   1 1.93 1.65 2.41 

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ n2=100   2 1.93 1.62 2.45 

บริษัทเอกชน n3=40   3 2.15 1.60 2.15 

นักเรียน นักศึกษา n4=352   4 1.96 1.64 2.40 

เกษียณ n5=16   5 2.13 1.56 2.31 
 อื่นๆ ระบ ุ n6=44   6 1.80 1.68 2.52 

  n=6   T 1.98 1.63 2.37 

 
ถ้าพิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัย สะพานลอยได้รับความส าคัญจากผู้พิการทางการได้ยิน (2.18 ดังตาราง
ที่ 4) และกลุ่มคนเดินเท้าทั่วไป (ตารางที่ 11) กลุ่มอายุ 15-17 ปี (2.50) เช่นเดียวกับกลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 
20,000-40,000 บาท (ตารางที่ 12) ที่ให้คะแนนกับสะพานลอย 2.40 แต่ผู้พิการทางสายตา (2.35) และ
ทางการเคลื่อนไหว (2.58) ให้ความส าคัญกับอุโมงค์มากที่สุด (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 11 คะแนนถ่วงน้ าหนักตามกลุม่อายุในแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจยัด้านความปลอดภัย 
    คะแนนถ่วงน้ าหนกัที่ได้ของแต่ละทางเลือก 

 ทางม้าลาย สะพานลอย อุโมงค์ 

อายุ 

15-17 ปี n1=100   1 1.12 2.50 2.38 
18-25 ปี n2=241   2 1.12 2.26 2.63 
26-45 ปี n3=116   3 1.14 2.24 2.61 
46-60 ปี n4=101   4 1.17 2.25 2.58 
มากกว่า 60 ป ี n5=40   5 1.18 2.25 2.58 

  n=5   T 1.14 2.30 2.56 
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ตารางที่ 12 คะแนนถ่วงน้ าหนักตามรายได้ในแต่ละทางเลือก โดยพจิารณาจากปัจจัยด้านความปลอดภัย 
    คะแนนถ่วงน้ าหนกัที่ได้ของแต่ละทางเลือก 

 ทางม้าลาย สะพานลอย อุโมงค์ 

รายได้
ต่อเดือน 

<10,000 บาท n1=363   1 1.12 2.30 2.58 
10,000 - 20,000 บาท n2=156   2 1.13 2.24 2.63 
20,000 – 40,000 บาท n3=60   3 1.15 2.40 2.45 
>40,000 บาท n4=19   4 1.42 2.21 2.32 

  n=4   T 1.20 2.29 2.49 

ข้อสังเกต จ านวนกลุ่มตัวอย่างของคนเดินเท้าท่ัวไป (598 คน) กับกลุ่มคนพิการ (111 คน) ไม่เท่ากัน  
 
 

สรุปผลการวิจัย และข้อคิดเห็น 
 
สืบเนื่องจากโครงการส ารวจความคิดเห็นของคนเดินเท้า และผู้พิการ (1,2) ที่มีต่อการใช้ ทางม้าลาย อุโมงค์ 
หรือสะพานลอย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เส้นทางสัญจร เพ่ือรองรับการเดินและการใช้จักรยานในเส้นทางสาธารณะ ด้วยการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจึงท า
การรวมข้อมูลของสองโครงการเพ่ือสรุปเป็นทัศนคติต่อการเลือกทางลอด/ข้ามถนนของคนเดินเท้ารวมทั้งผู้
พิการในกทม. โดยรายละเอียดของโครงการส ารวจความคิดเห็นของคนเดินเท้าได้น าเสนอในการประชุม
วิชาการ(3) “การส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน ครั้งที่ 1”  
 
ส าหรับข้อสรุปเกี่ยวกับทัศนคติต่อการเลือกการข้ามถนนของคนเดินเท้าและผู้พิการนั้น ได้เปรียบเทียบ
ข้อคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มดังกล่าวข้างต้นว่า ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญ หรือเห็นข้อดีมากกับอุโมงค์
เหมือนกันในทุกปัจจัย ยกเว้นปัจจัยเรื่องความสูง และความเหนื่อยล้าของการใช้ทางเลือกนั้น ทางเลือกที่ได้
คะแนนมาก หรือมีผลทางลบมาก คือ สะพานลอย  
 
ด้วยข้อจ ากัดของงานวิจัยนี้ คือจ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่มย่อยที่มีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลของ
งานภาคสนามรวมทั้งข้อจ ากัดของระยะเวลานั้น การแปลความสัมพันธ์ทางสถิติจ าเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่าง
เพ่ิมเติม อย่างไรก็ตามผู้วิจัยหวังว่า ข้อสรุปและความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้ถูกสัมภาษณ์คงเป็นประโยชน์ต่อ
ภาพรวมของการวางแผนเช่นกัน 
 
ส าหรับข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนของกลุ่มผู้พิการมีดังนี้ จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2556(4) ตามข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ จ านวนรวมทั้งหมดของผู้พิการที่มีชีวิตอยู่ คือ1,356,003 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 617,164 คน และ
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เพศชาย 738,839 คน โดยอาศัยในกรุงเทพฯ จ านวน 51,611 คน (ร้อยละ 56.29 เป็นเพศชาย และร้อยละ 
43.71 เป็นเพศหญิง) เมื่อเทียบจ านวนผู้พิการทั้งหมดกับจ านวนคาดประมาณของประชากรไทย 64,623,000 
คน(5) พบว่าสัดส่วนของผู้พิการเท่ากับร้อยละ 2.1 ซึ่งกลุ่มผู้ที่มีความพิการทางกายเหล่านี้ ก็ควรได้รับการ
อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนปกติทั่วไป รวมทั้งการได้รับโอกาสและความมั่นคงทางอาชีพ
เพ่ิมขึ้นด้วย 
 
เมื่อกล่าวถึงสิ่งอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ความคิดเห็นของผู้ที่มีความ พิการทาง
กายสะท้อนว่ารัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้ น เช่น การสร้างทางข้ามที่มี
สัญญาณแบบเสียง เพ่ือให้ความสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตา รวมไปถึงการสร้างลิฟท์และทางลาด เพ่ือ
อ านวยความสะดวกกับผู้ที่พิการทางการเคลื่อนไหว ในสถานที่ต่างๆ มากขึ้น แต่ในบางครั้งการสร้างก็เป็นการ
สร้างเพ่ือภาพลักษณ์ขององค์กร โดยขาดความใส่ใจในรายละเอียดของการสร้าง ตามโครงสร้างหรือออกแบบ
เพ่ือให้ผู้ที่พิการทางกายสามารถใช้งานได้จริง ตัวอย่างเช่นพ้ืนผิวของทางเดินเชื่อมต้องท าจากวัสดุที่ไม่ลื่น ไม่มี
สิ่งกีดขวาง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ทางลาดมีความชันไม่เกิน 1:12 เป็นต้น(6) 
 

นอกจากการเพ่ิมขึ้นของสิ่งก่อสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่ พิการทางกายแล้ว บทความ งานวิจัย 
และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่พิการทางกายก็มีแนวโน้มมากขึ้นเช่นกัน แต่ยังคงจ ากัดในเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพของผู้ที่พิการทางกาย ผู้ที่ดูแลผู้ที่มีความพิการทางกาย หรือการออกแบบสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เป็นต้น ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะมีงานที่สะท้อนถึงการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพ่ือการวางแผนและการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสัญจรของผู้ที่มีความพิการทางกายควบคู่ตามไปด้วยเพ่ิมมากข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
 

(1) ศิริมา ปัญญาเมธีกุล (2555) โครงการส ารวจความคิดเห็นของคนเดินเท้าท่ีมีต่อการใช้ทางม้าลาย 
สะพานลอย หรืออุโมงค์ข้ามถนน เสนอชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย ตุลาคม 2555 

(2) ศิริมา ปัญญาเมธีกุล (2556) โครงการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย (การได้ยิน/ 
ทางสายตา/ การเคลื่อนไหว) ที่มีต่อการใช้ทางม้าลาย สะพานลอย หรืออุโมงค์ข้ามถนน เสนอชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2556 

(3) ศิริมา ปัญญาเมธีกุล (2556)  “อุโมงค์ ทางเลือก ทางลอดข้ามถนนส าหรับคนเดินเท้าในกทม.” 
เอกสารประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน ครั้งที่ 1 29-30 
มีนาคม 2556 จัดโดยชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
(สสส.)  หน้า 37-42 



12 

 

(4) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  (พก) “สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ”  http://nep.go.th/index.php?mod=tmpstat 

(5) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล “ข้อมูลประชากรในประเทศไทย 2556” 
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/population_thai.html 

(6) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) “ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการและคนทุกวัย” 
http://nep.go.th/upload/modResearch/file_1_tn-15-474.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nep.go.th/index.php?mod=tmpstat
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/population_thai.html
http://nep.go.th/upload/modResearch/file_1_tn-15-474.pdf

