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บทคดัยอ่: การศึกษาน้ีจดัท าขึ้ นเพ่ือประเมินผลระบบสญัญาณไฟคนเดินขา้มถนนอจัฉริยะในการช่วยคนเดินขา้ม

ถนนโดยใชร้ะบบสัญญาณไฟคนเดินขา้มถนนอัจฉริยะบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 40/1 เขตทุ่งครุ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษา การศึกษาน้ีเร่ิมจากการศึกษาคุณลกัษณะทัว่ไปของกรณีศึกษา จากน้ันผูว้ิจยั

จึงท าการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบสัญญาณไฟคนเดินขา้มถนนอัจฉริยะดว้ยตัวช้ี วดัความ 

พึงพอใจ 3 ตวั ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ (1) คนเดินขา้มถนน 56%  รูสึ้กวา่ ระบบไม่ไดช้่วยใหมี้ความปลอดภยั

จากการถกูรถชนขณะเดินขา้มถนน  (2) คนเดินขา้มถนน 63% รูสึ้กวา่ ระบบไม่ไดช้่วยใหมี้ความสะดวกสบาย

ในการเดินขา้มถนน และ (3) คนเดินขา้มถนน 74% รูสึ้กวา่ระบบไม่ไดช้่วยลดเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการรอขา้มถนน 

นอกจากน้ีแลว้ ผูว้จิยัยงัไดป้ระเมินประสิทธิภาพของระบบในการช่วยคนเดินขา้มถนน ดว้ยตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ 

8 ตวั ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ (1) มีการใชง้านระบบอยา่งเต็มรปูแบบวนัละ 1,050 นาที (คิดเป็น 73%  ของ

เวลาทั้งหมดในแต่ละวนั) (2) ช่วงเวลาท่ีเปิดใชง้านระบบอย่างเต็มรูปแบบไม่สอดคลอ้งกับช่วงเวลาท่ีมีคน

ตอ้งการเดินขา้มถนนมาก  (3) มีคนเดินขา้มถนนนอกบริเวณทางขา้มท่ีออกแบบไวม้าก คือ  27.7% ของกรณี

เปิดใชร้ะบบอยา่งเต็มรปูแบบ และ 72.5% ของกรณีเปิดใชร้ะบบบางส่วน (4) ระยะเวลาในการรอขา้มถนน

ของกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบอยา่งเต็มรปูแบบ (คือ 9.3 วนิาที) มีค่ามากกวา่ของกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน 

(คือ 6.7 วินาที) (5) ระยะเวลาในการขา้มถนนของกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบอย่างเต็มรูปแบบ (คือ 13.0 

วินาที) มากกวา่ในกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน (คือ 10.7 วินาที) (6) คนขา้มถนน 59% ไม่ไดใ้ชง้าน

ระบบตามท่ีออกแบบ (7) ในกลุ่มของคนท่ีใชร้ะบบในการช่วยขา้มถนน มีเพียง 7 % ท่ีใชร้ะบบในการช่วยขา้ม

ถนนทุกครั้ง และ (8)  เม่ือเปิดใชง้านระบบเต็มรปูแบบ พบวา่ 47.7%  ของจ านวนรอบการขา้มทั้งหมด มีผู ้

ขบัขี่ไม่หยุดรถเม่ือไดร้บัสญัญาณไฟแดงใหห้ยุดรถเพ่ือใหค้นเดินขา้มถนน 

 

ค าส าคญั: คนเดินขา้มถนน, ระบบสญัญาณไฟคนเดินขา้มถนนอจัฉริยะ, การประเมินผล 
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1. บทน า 

 

การเดินขา้มถนนของคนเดินเทา้ เป็นการ 

จราจรประเภทหน่ึงในเขตเมืองท่ีมีความส าคัญ

อยา่งยิง่ เน่ืองจากการเดินขา้มถนนของคนเดินเทา้ 

ท าใหเ้กิดจุดตัดของกระแสจราจรระหว่างคนเดิน

ขา้มถนนและผูข้บัขี่รถยนต์ท่ีขบัขี่ผ่านทางขา้มถนน 

การตัดกนัของกระแสจราจรดังกล่าว ท าใหบ้ริเวณ

ทางขา้มถนนมักจะเป็นจุดท่ีเกิดปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรและปัญหาการจราจรติดขัด ด้วยเหตุน้ี 

กรุงเทพมหานครจึงไดน้ าระบบสญัญาณไฟคนเดิน

ขา้มถนนอัจฉริยะเขา้มาติดตั้งในจุดต่างๆ ท่ีพบว่า 

มีคนเดินข้ามถนนเป็นจ านวนมากทัว่พ้ืนท่ีของ 

กรุงเทพมหานคร   

การศึกษาน้ีจดัท าขึ้ นเพ่ือประเมินผลระบบ

สญัญาณไฟคนเดินขา้มถนนอจัฉริยะในการช่วยคน

เดินขา้มถนน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการพัฒนา

ระบบฯ ดงักล่าว ใหส้ามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

ช่วยคนเดินขา้มถนนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 

2. วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการศึกษา 

   

การศึกษาน้ีใชร้ะบบสญัญาณไฟคนเดินขา้ม

ถนนอัจฉริยะบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 40/1 

เขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษา 

(ดูรูปท่ี 1 ประกอบ) โดยผู้วิจัยได้ท าการ

ประเมินผลระบบสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน

อจัฉริยะ 2 ส่วน คือ (1) ประเมินความพึงพอใจใน

การใชง้านระบบในการช่วยคนเดินขา้มถนน และ 

(2) ประเมินประสิทธิภาพในการใชง้านระบบใน

การช่วยคนเดินขา้มถนน 
 

 
 

รูปท่ี 1: ลกัษณะทัว่ไปของกรณีศึกษา 
 

 
 

 

 

3. ผลการศึกษา 

3.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของทางขา้มท่ีศึกษา 

จากการศึกษา พบวา่รปูแบบการท างานของ

ระบบมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

(1) เปิดใช้งานระบบเต็มรูปแบบ 

(Mode1) หมายถึง ใชส้ัญญาณไฟเขียวและไฟแดง

เพ่ือก าหนดสิทธ์ิในการใช้ทางของผู้ขับ ข่ีและ

ก าหนดสิทธ์ิในการข้ามของคนเดินข้ามถนน 

รว่มกบัการแสดงเวลานับถอยหลงั รปูแบบน้ีเปิดใช้

งานในช่วงเวลา 9.00-15.30 น. และ 19.00-

6.00 น. 

(2) เปิดใชง้านระบบบางส่วน (Mode 

2) หมายถึง ใชส้ญัญาณไฟเหลืองกระพริบส าหรบั

ผู้ขับขี่ เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ใหร้ะวังทางขา้มขา้งหน้า  

แต่ไม่มีการแสดงผลใดๆ ส าหรบัคนเดินขา้มถนน 

ซ่ึงการท างานของระบบในรูปแบบน้ี คนเดินขา้ม

ถนนไม่สามารถกดปุ่มเพ่ือรอสญัญาณเวลานับถอย

หลงัใหข้า้มถนนได ้รปูแบบน้ีเปิดใชง้านในช่วงเวลา 

6.00-9.00 น. และ 15.30-19.00 น. 

(3) ปิดการใชง้านระบบ (Mode 3) 

หมายถึง ระบบไม่มีการท างานและแสดงผลใดๆ 

ทั้งต่อผู้ขับขี่และคนเดินขา้มถนนเน่ืองจากระบบ

ขดัขอ้งหรือไฟฟ้าดบั 

3.2 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจใน

การใชง้าน 

ความพึงพอใจท่ีคนเดินขา้มถนนมีต่อระบบฯ 

ในประเด็นของการช่วยคนเดินขา้มถนนสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระดบั คือ 

-  ระดบั 0 คือ ไมไ่ดช้่วยอะไรเลย 

-  ระดบั 1 คือ ช่วยน้อยมาก 

-  ระดบั 2 คือ ช่วยน้อย 

-  ระดบั 3 คือ ช่วยมาก 

-  ระดบั 4 คือ ช่วยมากท่ีสุด และ  

-  ระดบั 5 คือ ช่วยไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ 
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ตารางท่ี 1: ความพึงพอใจในการใชง้านระบบ 

ประเด็น 
สดัส่วนของระดบัคะแนน (%) 

0 1 2 3 4 5 

กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบเต็มรูปแบบ (Mode 1) 

1. ความปลอดภยั  6 4 38 22 26 4 

2. ความสะดวก  14 18 24 20 22 2 

3. เวลาในการ 

รอขา้ม 
28 26 14 16 16 0 

กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน (Mode 2)   

1. ความปลอดภยั  22 10 32 28 8 0 

2. ความสะดวก  20 22 28 26 4 0 

3. เวลาในการ 

รอขา้ม 
26 22 32 14 6 0 

 

ผลการวเิคราะหค์วามพึงพอใจ พบวา่ 

1) ประเด็นท่ี 1: ความปลอดภยัของการใช้

งานระบบ 

1.1) กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบเต็มรปูแบบ 

พบว่ามีเพียง 52% ของคนเดินขา้มถนนรูสึ้กว่า 

ระบบช่วยใหมี้ความปลอดภยัจากการถกูรถชนขณะ

เดินขา้มถนน 

1.2) กรณีท่ีเปิดใช้งานระบบบางส่วน 

พบวา่มีเพียง 36% ของคนเดินขา้มถนนรูสึ้กวา่ระบบ

ช่วยใหมี้ความปลอดภยัจากการถูกรถชนขณะเดิน

ขา้มถนน 

2) ประเด็นท่ี 2: ความสะดวกสบายขณะ

เดินขา้มถนน 

2.1) กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบเต็มรปูแบบ 

พบว่ามีจ านวนมากถึง 56% ของคนเดินขา้มถนน

รูสึ้กว่าระบบไม่ไดช้่วยใหมี้ความสะดวกสบายขณะ

เดินขา้มถนน  

2.2) กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน 

พบวา่ มีจ านวนมากถึง 70% ของคนเดินขา้มถนน

รูสึ้กว่าระบบไม่ไดช้่วยใหมี้ความสะดวกสบายขณะ

เดินขา้มถนน 

  3) ประเด็นท่ี 3: เวลาท่ีตอ้งใชใ้นการรอ

ขา้มถนน 

3.1) กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบเต็มรปูแบบ 

พบวา่ มีจ านวนมากถึง 68% ของคนเดินขา้มถนน

รูสึ้กว่าระบบไม่ไดช้่วยลดเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการรอ

ขา้มถนน  

3.2) กรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน 

พบวา่ มีจ านวนมากถึง 68% ของคนเดินขา้มถนน

รูสึ้กว่าระบบไม่ไดช้่วยลดเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการรอ

ขา้มถนน  

3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบใน

การช่วยคนเดินขา้มถนน พบวา่  

1) ประเด็นท่ี 1: เวลาท่ีระบบเปิดใชง้าน

ระบบเต็มรูปแบบ พบว่า มีการเปิดใชง้านระบบ

เต็มรูปแบบ เพียงวันละ 1,050 นาที หรือ คิดเป็น 

72.9% ของเวลาทั้งหมด  

2) ประเด็นท่ี 2: ปริมาณคนเดินขา้ม

ถนนและปริมาณรถยนต์ในช่วงเวลาต่างๆ พบว่า 

ช่วงเวลาท่ีก าหนดใหเ้ปิดใชง้านระบบเต็มรูปแบบ 

ยังไม่สอด คลอ้งกับช่วงเวลาท่ีมีคนต้องการเดิน

ขา้มถนนมาก แสดงดงัรูปท่ี 2 โดยพ้ืนท่ีท่ีไม่ไดแ้รเงา 

แสดงถึงช่วงเวลา ท่ีระบบมีการท างานแบบเปิดใช้

ระบบเต็มรูปแบบ (mode 1) ส่วนพ้ืนท่ีท่ีแรเงา 

แสดงถึงช่วงเวลาท่ีระบบ มีการท างานแบบเปิดใช้

ระบบบางส่วน (mode 2) 
 

 

รูปท่ี 2: ปริมาณรถและคนเดินขา้มถนนของ

กรณีศึกษา 

3) ประเด็นท่ี 3: การขา้มถนนนอกทาง

ขา้ม พบว่ามีคนขา้มถนนมากถึง 27.7% ท่ีขา้ม

ถนนนอกทางขา้มในช่วงท่ีเปิดใช้งานระบบเต็ม

รูปแบบ (Mode 1) และมีคนขา้มถนนมากถึง 

72.5% ท่ีขา้มถนนนอกทางขา้มในช่วงท่ีเปิดใชง้าน

ระบบบางส่วน (Mode 2)   

4) ประเด็นท่ี 4: เวลาท่ีใชใ้นการรอขา้ม

ขา้มถนน พบว่าระยะเวลาในการรอขา้มถนนใน

กรณีของการเปิดใชง้านระบบเต็มรูปแบบ (9.3 

วนิาที) มากกวา่ในกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน 

(6.7 วนิาที) อยา่งชดัเจนดงัแสดงในตารางท่ี 3 

5) ประเด็นท่ี 5: เวลาท่ีใชใ้นการขา้ม

ถนน  พบวา่ระยะเวลาในการขา้มถนนในกรณีของ
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การเปิดใชง้านระบบเต็มรูปแบบ (13.0 วินาที) 

มากกวา่ในกรณีท่ีเปิดใชง้านระบบบางส่วน (10.7 

วนิาที) อยา่งชดัเจน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

6) ประเด็นท่ี 6 : การใชง้านระบบตามท่ี

ออกแบบไว ้พบว่า ปริมาณคนเดินขา้มถนนในช่วง

ท่ีเปิดใชง้านระบบเต็มรปูแบบ (Mode 1) พบวา่มี

คนขา้มถนนมากถึง 59% ท่ีไม่ได้ใชร้ะบบตามท่ี

ออกแบบในการขา้มถนน  
 

ตารางท่ี 2: เวลาท่ีใชใ้นการขา้มถนน 

 

รูปแบบการ 

ท างาน ของระบบ 

เปิดใชง้านระบบ 

เตม็รูปแบบ 

(Mode 1) 

เปิดใชง้าน

ระบบบางส่วน 

(Mode 2) 

เวลารอขา้ม 

(วินาที) 
9.3 6.7 

เวลาขา้ม (วินาที) 13.0 10.7 

เวลารวม (วินาที) 22.3 17.3 
 

7) ประเด็นท่ี 7: ในกลุ่มของผูท่ี้ใชร้ะบบ

ในการช่วยขา้มถนน พบว่า จ านวนผู้ใชร้ะบบขา้ม

ถนนโดยใชร้ะบบทุกครั้ง คิดเป็น 7 % และใชร้ะบบ

เป็นบางครั้ง คิดเป็น 93 % 

8) ประเด็นท่ี 8: การใชง้านระบบอย่าง

ถูกตอ้ง พบว่า เม่ือเปิดใชง้านระบบเต็มรูปแบบ 

พบวา่ 47.7% ของจ านวนรอบการขา้มทั้งหมดมีผู้

ขบัขี่ไม่หยุดรถเม่ือไดร้บัสญัญาณไฟแดง รวมทั้งพบ

ดว้ยว่า 98.5% ของจ านวนรอบการขา้มทั้งหมดมี

การปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งของคนเดินขา้มถนนหรือผู้

ขบัขี่รถยนต์ท่ีขบัผ่านทางขา้ม ดังแสดงในตารางท่ี 

3 โดยท่ี 

8.1) กรณีท่ี 1 หมายถึง ทั้งผูข้บัขี่

และคนเดินขา้มถนนปฏิบติัตนถกูตอ้ง 

8.2) กรณีท่ี 2 หมายถึง คนเดินขา้ม

ถนนปฏิบติัตนถกูตอ้งแต่ผูข้บัขี่ปฏิบติัตนไม่ถกูตอ้ง 

8.3) กรณีท่ี 3 หมายถึง คนเดินขา้ม

ถนนปฏิบติัตนไม่ ถกูตอ้ง แต่ผูข้บัขี่ปฏิบติัตนถกูตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

8.4) กรณีท่ี 4 หมายถึง คนไม่ได้

ขา้มถนน แต่กดปุ่มใหร้ะบบเร่ิมท างาน 

8.5) กรณีท่ี 5 หมายถึง คนเดินขา้ม

ถนนขา้มนอกทางขา้ม  

ตารางท่ี 3: สัดส่วนของจ านวนรอบการขา้มถนน

จ าแนกตามการปฏิบัติตนของผู้ขับขี่และคนเดิน

ขา้ม 

รูปแบบการ

ท างาน 

ก
ร
ณี
ท
ี่ 1

 

ก
ร
ณี
ท
ี่ 2

 

ก
ร
ณี
ท
ี่ 3

 

ก
ร
ณี
ท
ี่ 4

 

ก
ร
ณี
ท
ี่ 5

 

รวม 

เปิดใชง้านระบบ

เต็มรปูแบบ 
1.5 47.7 26.2 1.5 23.1 100 

 เปิดใชง้าน

ระบบบางส่วน 
N/A 25.9 N/A N/A 74.1 100 

 

4. สรุปผลการศึกษา 

  จากการประเมินผลกรณีศึกษาระบบสัญ 

ญาณไฟคนเดินขา้มถนนอัจฉริยะในการช่วยคน

เดินขา้มถนน  พบว่าระบบฯ มีปัญหาด้านความ

ปลอดภยัในการใชง้าน คือ พบวา่ คนเดินขา้มถนน 

56% รูสึ้กว่า ระบบไม่ได้ช่วยใหมี้ความปลอดภัย

จากการถูกรถชนขณะเดินขา้มถนนรวมทั้งพบว่า 

คนเดินขา้มถนน 63% รูสึ้กวา่ ระบบไม่ไดช้่วยใหมี้

ความสะดวกสบายในการเดินขา้มถนน และ คน

เดินขา้มถนน 74% รูสึ้กวา่ ระบบไม่ไดช้่วยลดเวลา

ท่ีตอ้งใชใ้นการรอขา้มถนน นอกจากน้ีแลว้ยงัพบ

ดว้ยว่าระบบฯ  ถูกใชง้านอย่างเต็มรปูแบบคิดเป็น 

73% ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวนั แต่ช่วงเวลาท่ี

เปิดใชง้านระบบฯ อย่างเต็มรูปแบบไม่สอดคลอ้ง

กบัช่วงเวลาท่ีมีคนตอ้งการเดินขา้มถนนมาก  และ 

47.7%  ของจ านวนรอบการขา้มทั้งหมด  มีผูข้บัขี่

ไม่หยุดรถเม่ือได้รับสัญญาณไฟแดงให้หยุดรถ

เพ่ือใหค้นเดินขา้มถนน 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม: 
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โทรศพัท:์ 0 2470 9683 โทรสาร: 0 2470 9684  
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