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อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองตอ่พฤติกรรมการเดินและการใชท้าง

เทา้ในเขตชุมชนชานเมือง 

 

Effects of Urban Environment on Walking Behaviors in Suburban Communities 

 
ดร.วนารตัน ์กรอิสรานุกลู 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

บทคัดย่อ: สภาพแวดลอ้มของเมืองและผังเมืองโดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการคมนาคม มีความ  

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในเมืองและยงัมีอิทธิพลต่อการประกอบกิจกรรมภายนอก

อาคารของประชาชนท่ีอาศัยพ้ืนท่ีชุมชนน้ันๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการเดินและการใชจ้ักรยาน  

(Badland et al., 2008; Frank and Kavage, 2009; Giles-Corti & Donovan, 2002) บทความน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองต่อพฤติกรรมการเดินและการใชท้างเทา้ในเขต

ชุมชนชานเมือง ประกอบดว้ยวตัถุประสงคย์อ่ย 2 ประการคือ 1) ศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นการใช้

ท่ีดินต่อพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกเสน้ทางเดินเทา้ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นการออกแบบ

ชุมชนเมืองต่อผูใ้ชท้างเทา้ มีการคดัเลือกพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนยา่นท่ีอยูอ่าศัยในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดั

นนทบุรีจ านวน 4 บริเวณเป็นพ้ืนท่ีกรณีศึกษา ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาในแต่ละบริเวณภายในรศัมี 1 กม. 

ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ความหนาแน่นของประชากร (Residential density) ระดับของการใชท่ี้ดินแบบ

ผสมผสาน (Mixed use) จ านวนจุดตดัถนน (Intersection density) และบริการรถประจ าทาง (bus service) มี

ความสมัพนัธ์กบัการใชเ้วลาในการเดินเทา้ของคนในชุมชน และพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

เสน้ทางเดินเทา้ของผูใ้ชท้างเทา้สูงสุด 3 อันดับแรกคือ เป็นเสน้ทางท่ีเคยชิน รองลงมาคือเป็นเสน้ทางท่ี

ปลอดภยั และมีความต่อเน่ืองกบับริการขนส่งสาธารณะตามล าดบั ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นการ

ออกแบบชุมชนเมืองต่อผูใ้ชท้างเทา้พบว่าผูใ้ชท้างเทา้ใหค้วามส าคัญต่อปัจจยัดา้นความต่อเน่ืองของทางเทา้

สูงสุด รองลงมาคือด้านความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า ด้านคุณภาพของเส้นทางเท้า และด้านความ

หลากหลายของกิจกรรมและการใชท่ี้ดิน ในขณะท่ีกลุ่มปัจจยัดา้นภูมิทัศน์และสภาพแวดลอ้มถนนเป็นปัจจยั

ดา้นท่ีผูใ้ชท้างเทา้ใหค้วามส าคัญน้อยท่ีสุด โดยสรุปผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นว่าสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองเป็น

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใชว้ิธีการเดินทาง ดังน้ันการพัฒนาสภาพแวดลอ้มชุมชนใหมี้ความ

เหมาะสมจึงเป็นแนวทางท่ีสามารถช่วยส่งเสริมให้มีการเดินและการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทางใน

ชีวติประจ าวนัไดม้ากขึ้ น 

 

ค าส าคญั ทางเทา้, ชุมชนเมือง, การวางผงัเมือง 
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1.  บทน า 

 

 การเดินเทา้เป็นกิจวตัรสามารถช่วยส่งเสริม

สุขภาพอนามัยของประชาชน ถือได้ว่าเป็นแนว

ทางการป้องกันการเกิดโรคท่ีประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ การเดินเท้ายังสามารถช่วยลด

ปริมาณการใช้รถและการใช้พลังงานในการ

เดินทาง รวมทั้งช่วยลดปริมาณคารบ์อนไดออกไซด์

และบรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ การศึกษาวิจยั

จ านวนมากช้ีใหเ้ห็นว่าสภาพแวดลอ้มชุมชนเมือง

ทั้งในดา้นการใชท่ี้ดิน การคมนาคมและการออก 

แบบชุมชนเมือง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

เดินทางของประชาชนในเมืองและยงัมีอิทธิพลต่อ

การประกอบกิจกรรมภายนอกอาคารของประชาชน 

ท่ีอาศัยพ้ืนท่ีชุมชนน้ันๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเดินและการใชจ้กัรยาน (Badland 

et al., 2008; Frank and Kavage, 2009; Giles 

Corti & Donovan, 2002) การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การเดินยงัแสดงใหเ้ห็นว่าใหก้ารเดินทางโดยการ

เดินเทา้ในเขตใจกลางเมืองท่ีเป็นยา่นธุรกิจการคา้

ท่ีกิจกรรมการใชท่ี้ดินหนาแน่นและมีการเช่ือมโยง

ของโครงข่ายการจราจรสูงส่วนใหญ่จะเป็นการเดิน

เพ่ือประกอบกิจวตัรประจ าวนั ในขณะท่ีการเดินใน

เขตชุมชนชานเมืองหรือย่านท่ีอยู่อาศัยจะมีอัตรา

การเดินท่ีต า่กว่าในเขตชุมชนเมืองหนาแน่น ใน

ขณะเดียวกันอัตราการเดินเพ่ือการพักผ่อนหย่อน

ใจหรือเ พ่ือการออกก าลังกายจะเ พ่ิมมากขึ้ น 

(Naderi, J. R.,2002, Loukaitou-Sideris, A., 2003) 

การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งการเดินและอิทธิพลของปัจจยั

ท่ีมีผลกระทบต่อการเดินในประเทศไทยยงัคงมีอยู่

ค่อนขา้งจ ากัดและส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในเขต

ชุมชนเมืองหนาแน่น การศึกษาของวนารตัน์ กรอิส

รานุกูลและคณะ (2552) พบว่าลักษณะทาง

กายภาพของทางเทา้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การใช้ทางเท้าของประชาชนในระดับสูง และยัง

พบว่าปัญหาและอุปสรรคส าคัญต่อการการเดิน 

ทางบนทางเทา้ของประชาชนเกิดจากการออกแบบ

ทางเท้าท่ีไม่เหมาะสมและทางเท้าไม่มีคุณภาพ 

รวมทั้งการขาดการพิจารณาความ ส าคญัของปัจจยั

ดา้นการรบัรูแ้ละมองเห็น  ปัญหาความไม่เหมาะสม

ของการออกแบบทางเทา้ยังท าใหป้ระชาชนขาด

แรงจูงใจการเดินเทา้และหนัไปใชก้ารเดินทางดว้ย

รถแทน เพ่ือสอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัญหาการ

ขยายตวัของชุมชนชานเมืองท่ีส่วนใหญ่ขาดการวาง

แผนการใช้ท่ี ดินและระบบขนส่ งมวลชนท่ี มี

ประสิทธิภาพ (ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 

2554, สุนันทา สุวรรณโดม, 2526) ท่ีนอกจาก

จะท าใหป้ระชาชนชาดทางเลือกในการเดินทางแลว้ 

ยังน าไปสู่ ปัญหาด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมอีก

ดว้ย การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพล

ของสภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองต่อพฤติกรรมการ

เดินและการใช้ทางเท้าในเขตชุมชนชานเมือง 

ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ย่อย 2 ประการคือ  

1) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นการใชท่ี้ดินต่อ

พฤติกรรมการเดินทางและการเลือกเส้นทาง 

เดินเทา้ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นการ

ออกแบบชุมชนเมืองต่อผูใ้ชท้างเทา้ ผลการศึกษาท่ี

ได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มชุมชนเพ่ือการส่งเสริมใหป้ระชาชน

ในเขตชานเมืองหนัมาใชก้ารเดินเทา้แทนการใชร้ถ

มากขึ้ น สามารถช่วยลดปัญหาสภาพแวดล้อม

ชุมชนและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีดีขึ้ น 
 

2. วิธีการวิจยั 

 

2.1 พ้ืนท่ีศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีไดท้ าการเก็บขอ้มูลชุมชน

ชานเมืองในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดั

นนทบุรี 4 บริเวณ โดยแบ่งตามลักษณะการใช้

ท่ีดินออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) การใชท่ี้ 

ดินแบบผสมผสานยา่นพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย

ได้แก่บริเวณย่านถนนนาวง กรุงเทพมหานครและ

ชุมชนยา่นตลาดปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และ 2) 

การใชท่ี้ดินประเภทท่ีอยูอ่าศัยไดแ้ก่ บริเวณชุมชน

ย่านถนนติวานนท์-ศรีสมาน จงัหวดันนทบุรีและ

ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัยา่นถนนสายไหม กรุงเทพมหานคร  
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รูปท่ี 1: พ้ืนท่ีศึกษา 

2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1) ศึกษา ส ารวจลกัษณะการใชท่ี้ดินและ

สภาพกายภาพพ้ืนท่ีชุมชนและโครงขา่ยถนน โดยมี

ขอ้มลูท่ีจดัเก็บคือความหนาแน่นของอาคาร ระดับ

ของการใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน (Mixed use) จ านวน

จุดตัดถนน บริการรถประจ าทาง และการมีสวน 

สาธารณะ 

2) การเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือผูใ้ชท้างเทา้ท่ีอยู่อาศัยในเขตพ้ืน 

ท่ีศึกษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุ ประสงค์

การศึกษาและตัวแปรท่ีตอ้งการศึกษา จึงจัดแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนประกอบดว้ย 1) 

ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม  2) ขอ้มูลการ

เดินทางเป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการเดินทาง

ของผูใ้ชท้างเทา้ เช่น จุดตั้งตน้และจุดหมายปลายทาง  

ระยะทางในการเดินและความถ่ีในการเดินเท้า  

3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเสน้ทางเดินเทา้ เป็น

การสอบถามความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกเสน้ทาง 4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การใชท้างเดินเท้าด้านการออกแบบชุมชนเมือง 

ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นความต่อเน่ืองของทางเดิน 

ดา้นความปลอดภัยในการเดิน ดา้นคุณภาพของ

เสน้ทางเดิน ดา้นภูมิทัศน์และสภาพแวดลอ้มถนน 

และดา้นความหลากหลายของกิจกรรม 

ลกัษณะของแบบสอบถามจะประกอบดว้ย

ค าถามท่ีเป็นลักษณะปลายปิด ปลายเปิด แบบ

ประเมิน Likert scale และการจดัล าดับ (Ranking) 

โดยมีประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 440 คน 

2.3. การวิเคราะหข์อ้มูล  

1) ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม

และขอ้มลูการเดินทางและระยะทางในการเดินจะมี

การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ความถ่ี เป็นตน้ 

2) การจดัเลือกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกเสน้ทางเดินเทา้จะถูกน ามาจดัอนัดับและ

วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชค้่ารอ้ยละ 

ความถ่ี และความถ่ีสะสม และมีการทดสอบความ 

สมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีถูกเลือกในอันดับต่างๆกับเพศ

ดว้ย Chi-square 

3) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชท้างเดิน

เท้าดา้นการออกแบบชุมชนเมืองจะถูกวิเคราะห์

โดยสถิติเชิงพรรณนาท่ีแสดงในรปูของค่าเฉล่ียและ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแตกต่าง

ของปัจจยัองคป์ระกอบจะใชส้ถิติ ANOVA  
 

3. ผลการวิจยั 

 

3.1 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมและ

ขอ้มูลการเดินทางของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 จากการส ารวจคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ

และสังคมของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ดินเทา้ในเขตพ้ืนท่ี

ศึกษาจ านวน 400 คน พบวา่ผูใ้ชท้างเทา้เป็นเพศ

หญิงมากกวา่เพศชายโดยคิดเป็นรอ้ยละ 61 ของ

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง อายุเฉล่ียผูเ้ดินเทา้คือ 29.7 

ปี รอ้ยละ 47.3 มีรายไดต้ า่กวา่ 15,000 บาทต่อ

เดือน และส่วนใหญ่รอ้ยละ 44 จบการศึกษาระดับ

ปวส.หรือปริญญาตรี ผู้เดินเท้าส่วนใหญ่รอ้ยละ 

41.4 สามารถขบัรถยนต์ได ้เป็นผูท่ี้มีรถยนต์ใน

ครอบครองรอ้ยละ 38.1 และมีรถจกัรยานยนต์

รอ้ยละ 32.7 

การเดินทางเพ่ือมาซ้ือของเป็นวตัถุประสงค์

หลกัของผูเ้ดินทางคิดเป็นรอ้ยละ 38 รองลงมาคือ

การไปท างานและการออกก าลังกายตามล าดับ ผู้

เดินเทา้ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการเดินไม่เกิน15 นาที 

ส่วนการเดินเพ่ือออกก าลงัหรือพกัผ่อนส่วนใหญ่อยู่

ระหว่าง 30-60 นาที ผลการศึกษายงัแสดงให้

เห็นว่าพฤติกรรมการเดินมีสัมพันธ์กับเพศ อายุ

และรายได ้

3.2 อิทธิพลของปัจจยัทางดา้นการใช้

ท่ีดินต่อพฤติกรรมการเดินทางและการเลือก

เสน้ทางเดินเทา้ 

24 
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ผลการศึกษาพบว่าความหนาแน่นของ

ประชากร (Residential density) ระดับของการใช้

ท่ีดินแบบผสมผสาน (Mixed use) บริการรถ

ประจ าทาง (bus service) และจ านวนจุดตัดถนน 

(Intersection density) มีอิทธิพลกับการความถ่ี

และระยะเวลาในการเดินเทา้ของคนในชุมชนอยา่ง

มีนัยส าคญัทางสถิติและพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกเสน้ทางเดินเท้าของผู้เดินเท้า

สูงสุด 3 อันดับแรกคือ เป็นเสน้ทางท่ีเคยชินคิด

เป็นรอ้ยละ 50.2 รองลงมาคือเป็นเสน้ทางท่ีปลอดภยั

จากอาญชากรรมคิดเป็นรอ้ยละ 26.5 และมีความ

ต่อเน่ืองกับบริการขนส่งสาธารณะคิดเป็นรอ้ยละ 

20.4 ตาม ล าดบั  

ผลการศึกษายังแสดงใหเ้ห็นว่าการเลือก

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญอันดับ 1 ของผู้เดินเท้า

จ าแนกตามเพศไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 

ความแตกต่างของความคิดเห็นระหวา่งเพศมีความ

ชัดเจนมากท่ีสุดในประเด็นด้านความปลอดภัย 

เพศหญิงมีแนวโน้มให้ความส าคัญต่อความ

ปลอดภัยด้านอาชญากรรมมากกว่าเพศชาย

ค่อนขา้งมาก คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 ของผูใ้ชท้างเทา้

ท่ีเป็นหญิงเทียบกับรอ้ยละ 2.5 ของผูใ้ชท้างเทา้

เพศชาย (รูปท่ี 2) และในขณะท่ีผูเ้ดินเทา้เพศชาย

มีแนวโน้มให้ความส าคัญกับความเร็วในการ

เดินทาง เดินเทา้ท่ีเป็นเพศหญิงใหค้วามส าคัญใน

ประเด็นของความสะดวกในการต่อรถหรือยานพาหนะ

อ่ืนๆ มากกวา่ และยงัเป็นปัจจยัท่ีถกูเลือกมากท่ีสุด

เป็น เป็นอนัดบั 3 ดงัรูปท่ี 2  
 

 

 
หมายเหต:ุ 

1=เป็นเสน้ทางท่ีเคยชินใชป้ระจ า   2=ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ 

3=ปลอดภยัจากอาชญากรรม       4= ต่อเน่ืองกบัเสน้ทางเทา้อื่นๆ 

5=เป็นเสน้ทางท่ีใกลท่ี้สุด/เร็วสุด   6=มีความสวยงามของภมูิทศัน์ถนน 

7=ขา้มถนนไดง่้าย/ไม่ตอ้งขา้มถนนบ่อย 8=ทางเทา้มีสภาพดี                                              

9=ต่อรถหรือพาหนะอ่ืนๆ ไดง่้าย   10=เดินสะดวก ไม่มีส่ิงกีดขวาง  

11= มีร่มเงา/หลงัคา                  12=มีรา้นคา้/อาหาร 13=อ่ืนๆ 

 

รูปท่ี 2: ปัจจยัท่ีถูกเลือกใหมี้ความส าคญัอนัดับ 1 

และอันดับ 3 ในการเลือกเสน้ทางเดินเทา้จ าแนก

ตามเพศ 

3.3 อิทธิพลของปัจจยัดา้นการออกแบบ

ชุมชนเมืองตอ่การใชท้างเดินเทา้ 

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านการ

ออกแบบชุมชนเมืองต่อผูใ้ชท้างเทา้พบว่าผูใ้ชท้าง

เทา้ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นความปลอดภัยใน

การเดินมากกว่าด้านอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติอย่างสูง รองลงมาคือดา้นความต่อเน่ืองของ

เสน้ทาง ดา้นคุณภาพของเสน้ทาง และดา้นความ

หลากหลายของกิจกรรม  ในขณะท่ีกลุ่มปัจจยัดา้น

ภูมิทัศน์และสภาพแวดลอ้มถนนเป็นปัจจัยด้านท่ี

ผู้ใช้ทางเท้าใหค้วามส าคัญน้อยท่ีสุดดังแสดงใน

ตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1: การวิเคราะห ์ANOVA ค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีมีความส าคัญใน

การใชท้างเทา้  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเดิน 

ความส าคญัต่อการตดัสินใจใช้

ทางเทา้ 

Mean SD 

ความปลอดภยัในการเดิน 4.13 1.11 

ความต่อเน่ืองของเสน้ทาง  3.94 0.56 

คุณภาพของทางเดิน 3.88 0.86 

ภมูิทศัน์และสภาพแวดลอ้มถนน 3.40 0.99 

ความหลากหลายของกิจกรรม  3.48 0.84 

p-value 0.000**  

* การวเิคราะห ์ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมนัียส าคญัทางสถิติ (prob<0.01)  

* การวเิคราะห ์ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมนัียส าคญัทางสถิติ (prob<0.05)  
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4. สรุปผล  

 

โดยสรุปผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นว่าสภาพแวด 

ลอ้มชุมชนเมืองทั้งการใชท่ี้ดินและการออกแบบ

ชุมชนเมืองเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้วิธีการเดินทาง และยังแสดงให้เห็นถึง

ระดับความส าคัญของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเดิน 

ในดา้นการใชท่ี้ดินพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด

คือความหนาแน่นของประชากร และการใชท่ี้ดิน

แบบผสม ผสาน ในดา้นการเลือกเสน้ทางพบว่า

ปัจจยัท่ีผูเ้ดินทางใหค้วามส าคญัเป็นอนัดับหน่ึงคือ

เสน้ทางท่ีเคยชิน รองลงมาคือความปลอดภัยจาก

อาชญากรรม ในด้านการออกแบบชุมชนเมือง

พบว่ากลุ่มปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดด้านความ

ปลอดภยั รองลงมาคือความต่อเน่ือง เสน้ทาง กลุ่ม

ปัจจัยด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมถนนเป็น

ปัจจัยท่ีผู้ใชท้างเท้าใหค้วามส าคัญน้อยท่ีสุด ผล

การศึกษายงัแสดงใหเ้ห็นว่าลักษณะทางเศรษฐกิจ

และสังคมของผู้เดินทางมีอิทธิพลต่อการเลือก

วธีิการเดินทางและเสน้ทาง 
 

5. อภิปรายผล  

 

ผลการศึกษาท่ีได้แสดงใหเ้ห็นว่าการวาง

แผนการใชท่ี้ดินและการออกแบบชุมชนเมืองเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการใช้การเดินเป็น

กิจวตัรของประชาชน แนวโน้มการเดินท่ีเพ่ิมมาก

ขึ้ นเม่ือความหนาแน่นของประชากรและระดับของ

การใชท่ี้ดินแบบผสมผสานเพ่ิมมากขึ้ นซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ Saelens และคณะ (2003) ท่ี

พบว่าการเดินของคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับ

ปัจจยัการใชท่ี้ดิน 2 ปัจจยัคือระยะทางหรือความ

ใกลไ้กล (Proximity) และการเช่ือมโยง (Connectivity) 

ท่ีเกิดขึ้ นจากความหนาแน่นของการใชท่ี้ดินและ

การผสมผสานของการใชท่ี้ดิน โดยองคป์ระกอบทั้ง

สองน้ีจะมีผลกระทบโดยต่อความสะดวกในการ 

 

 

 

 

 

เขา้ถึงส่ิงต่างและความรูสึ้กปลอดภยั เช่นเดียวกัน

กบัการศึกษาของ Frank และคณะท่ีพบวา่ระดับของ

การใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน การเช่ือมโยงของถนน

และความหนาแน่นของประชากรมีความสัมพันธ์

กบัการเดินเพ่ือออกก าลงักายและพกัผ่อนหยอ่นใจ

ส่งผลกระทบท าใหสุ้ขภาพของประชาชนในชุมชนมี

แนวโน้มดีขึ้ น 

ผลการศึกษาการเลือกเสน้ทางแสดงใหเ้ห็น

วา่ผูใ้ชท้างเทา้ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปลอดภยั

ในการเดินทางทั้งท่ีเช่ือมโยงกับความรูสึ้กเคยชิน

กบัเสน้ทางและความรูสึ้กปลอดภัยจากอาชญากรรม 

นอกจากน้ีปัจจัยดา้นความปลอดภัยยงัเป็นปัจจัย

ดา้นการออกแบบชุมชนเมืองท่ีมีต่อการใชท้างเดิน

เทา้สูงท่ีสุดอีกดว้ย ผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบั

งานศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น การศึกษาปัจจยั

ของการเลือกใชเ้สน้ทางโดย Agrawal และคณะ 

(2008) พบว่าปัจจยัดา้นความปลอดภัยมีความ 

ส าคญัต่อการเลือกเสน้ทางเป็นอนัดับท่ี 2 รองจาก

ปัจจยัความใกลข้องเสน้ทาง Powell และคณะ (2003) 

พบวา่เลือกใชก้ารเดินเทา้มีความสัมพนัธ์กับความ 

รูสึ้กปลอดภัย โดยการสัญจรทางเทา้จะสูงมากขึ้ น

หากประชาชนรูว้่าเส้นทางน้ันมีความปลอดภัย 

Kallus (2001) ศึกษาความสมัพนัธ์ของการรบัรู ้

และการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในเขตเมืองของผูห้ญิง 

พบวา่ผูห้ญิงมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงการใชท้างเทา้

ท่ีตนเองรูสึ้กไม่ปลอดภยัจากอาชญากรรม นอกจากน้ี

ผลการศึกษาของKallus (2001) แสดงใหเ้ห็นว่า

ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้ห้ญิงหลีกเล่ียงการใชเ้สน้ทาง

บางเสน้ทางคือมีแสงไฟไม่สว่างเพียงพอในเวลา

กลางคืน รองลงมาคือโอกาสของการเกิดอาชญากรรม

ท่ีไดร้บัทราบ/ไดย้นิมาหรือประสบดว้ยตนเอง และ

อันดับ 3 คือลักษณะทางสังคมของประชากรใน

ยา่นน้ัน   
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