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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ถนนสามเสนเป็นถนนสายหนึ่งที่มีความสาคัญทางด้านการใช้คมนาคมขนส่งในการ
เดินทางของประชาชน ที่ตั้งอยู่ในเขตดุสิต เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นของจานวนประชากรและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย ทั้งย่านที่พักอาศัย
ย่านสถาบันราชการ ย่านพาณิชยกรรม ที่กระจุกตัวอยู่เขตดุสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสามเสนก็
เป็นถนนสายหนึ่งที่มีความโดดเด่นในด้านที่ตั้งของย่านสถาบันการศึกษาต่างๆที่กระจุกตัวทุก
ระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้น อนุบาล ประถม มัธยม และ อาชีวศึกษา ที่เกาะตัวตามแนว
ถนนทั้งสองฝั่งของถนนสามเสนหรือตั้งอยู่ตามถนนสายรอง ซึ่งสถาบันเหล่านั้นสามารถแบ่งออก
ได้หลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือ
สหศึกษา บางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่มีหอพักสาหรับนักเรียนที่อยู่ประจา ถนนสามเสนถือได้ว่า
เป็นย่านการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีความสาคัญในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ย่าน เมือง ไปจนถึงระดับภาคมหานคร
จากสภาพปัจจุบันของถนนสามเสนที่เป็นย่านการศึกษาที่สาคัญ ส่งผลให้เกิดการ
เดินทางเพื่อเข้ามาศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆในถนนสามเสน ทั้งที่เดินทางมาจากใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ทาให้เกิดการเดินทางของนักเรียนไปโรงเรียนที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละวัน ทั้งการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้ปกครอง รถโดยสารประจาทาง เดินเท้า
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งวิ่งบนถนนสามเสนนี้อย่างมากมาย จึงเป็นผลทาให้รูปแบบการเดินทางของ
นักเรียนมีความแตกต่างกันออกไป แต่ใช้โครงสร้างพื้นฐานการจราจรหรือทางเท้า/ถนนเส้นเดียว
คือ ถนนสามเสน และรวมถึงยานพาหนะที่สัญจรด้วยวัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกัน
ออกไปอีกด้วย จากสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ และเป็นที่มาของปัญหา
การจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนบนถนนสามเสน อีกทั้งยังมีความหลากหลายของประเภท
โรงเรียน เนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางของนักเรียนไม่สอดคล้องกับความสามารถใน
การรองรับยานพาหนะของถนนสามเสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ในช่วงเช้าก่อนเข้า
เรียน และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ซึ่งถนนสามเสนต้องรองรับจานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด
ประมาณ 25,000 คนต่อวัน ทั้งนี้ภาครัฐได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการออก
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มาตรการกาหนดให้มีการเดินทางรถทางเดียวจากแยกเกียกกายไปจนถึงแยกบางลาพูและช่องเดิน
รถพิเศษสาหรับรถโดยสารประจาทางที่สามารถวิ่งสวนทางได้ แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาถึงรูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่มีโรงเรียนตั้งอยู่บนถนน
สามเสน โดยในที่นี้หมายถึงจะศึกษาเฉพาะนักเรียนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาระดับอนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยมีปัจจัยหลากหลายประเภทที่ทาให้พฤติกรรมการ
เดินทางของนักเรียนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไป เช่น เพศ ระดับชั้นการศึกษา สังกัด
โรงเรียน รายได้ครอบครัว ที่ตั้งของที่พักอาศัย ที่ทางานของผู้ปกครอง และ โครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบจราจร เป็นต้น การวิจัยครั้งนี้คาดหวังว่าจะทาให้ทราบถึงรูปแบบและพฤติกรรมการเดินทาง
ของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน ซึ่งเป็นที่มาของการจราจรติดขัดในทุกๆช่วงเช้าและ
ช่วงเย็น เพื่อเป็นการนาไปสู่การนาเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนการจราจรในช่วงเวลา
ที่มีการเดินทางของนักเรียนบนถนนสามเสนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการเดินทางของนักเรียน ที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน
1.2.2 เพื่อศึกษาขอบเขตรัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสน
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนจราจรบนถนนสามเสน โดยเฉพาะในช่วง
เวลาเร่งด่วนที่มีการเดินทางของนักเรียนจานวนมาก
1.3 คาถามหลักของงานวิจัย
1.3.1 รูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน เป็นอย่างไร
1.3.2 ขอบเขตรัศมีการให้บริการของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสน มีระยะเท่าใด
1.4 สมมติฐานงานวิจัย
ในงานวิจัยนี้ต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านโครงสร้างสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของนักเรียนและตัวแปรด้านรูปแบบการเดินทาง ซึ่งสามารถแบ่งตัวแปรต้นได้ 15 ตัว
แปร ได้แก่ เพศ ระดับชั้น สังกัดโรงเรียน ที่อยู่อาศัย ค่าขนม รายได้ครอบครัว ยานพาหนะที่มีใน
ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพผู้ปกครอง สถานภาพผู้ปกครอง ที่ทางาน จานวนผู้
เดินทางโดยรถยนต์ การใช้ทางด่วน แรงจูงใจ จานวนพี่น้อง และแบ่งตัวแปรตามออกได้เป็น 5 ตัว
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ได้แก่ วัตถุประสงค์การเดินทาง ยานพาหนะ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และช่วงเวลาการเดินทาง ดังนั้น
สามารถแจกแจงออกเป็นสมมติฐานงานวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. เพศ
1.1. เพศทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
1.2. เพศมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
1.3. เพศทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
1.4. เพศทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
1.5 เพศมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
2. ระดับชั้น
2.1. ระดับชั้นทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
2.2. ระดับชั้นมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
2.3. ระดับชั้นทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
2.4. ระดับชั้นทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
2.5. ระดับชั้นมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
3. ที่อยู่อาศัยนักเรียน
3.1. ที่อยู่อาศัยทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
3.2. ที่อยู่อาศัยมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
3.3. ที่อยู่อาศัยทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
3.4. ที่อยู่อาศัยทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
3.5. ที่อยู่อาศัยมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
4. ค่าขนม
4.1. ค่าขนมทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
4.2. ค่าขนมมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
4.3. ค่าขนมทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
4.4. ค่าขนมทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
4.5. ค่าขนมมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
5. รายได้ครอบครัว
5.1. รายได้ครอบครัวทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
5.2. รายได้ครอบครัวมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
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5.3. รายได้ครอบครัวทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
5.4. รายได้ครอบครัวทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
5.5. รายได้ครอบครัวมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
6. ยานพาหนะที่มีในครอบครัว
6.1. ยานพาหนะที่มีในครอบครัวทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
6.2. ยานพาหนะที่มีในครอบครัวมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
6.3. ยานพาหนะที่มีในครอบครัวทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
6.4. ยานพาหนะที่มีในครอบครัวทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
6.5. ยานพาหนะที่มีในครอบครัวมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว
7.1. จานวนสมาชิกในครอบครัวทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
7.2. จานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
7.3. จานวนสมาชิกในครอบครัวทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
7.4. จานวนสมาชิกในครอบครัวทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
7.5. จานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
8. อาชีพผู้ปกครอง
8.1. อาชีพผู้ปกครองทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
8.2. อาชีพผู้ปกครองมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
8.3. อาชีพผู้ปกครองทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
8.4. อาชีพผู้ปกครองทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
8.5. อาชีพผู้ปกครองมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
9. สถานภาพผู้ปกครอง
9.1. สถานภาพผู้ปกครองทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
9.2. สถานภาพผู้ปกครองมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
9.3. สถานภาพผู้ปกครองทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
9.4. สถานภาพผู้ปกครองทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
9.5. สถานภาพผู้ปกครองมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
10. ที่ทางานผู้ปกครอง
10.1. ที่ทางานผู้ปกครองทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
10.2. ที่ทางานผู้ปกครองมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
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10.3. ที่ทางานผู้ปกครองทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
10.4. ที่ทางานผู้ปกครองทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
10.5. ที่ทางานผู้ปกครองมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
11. จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์
11.1. จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์ทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
11.2. จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์มีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
11.3. จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์ทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
11.4. จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์ทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
11.5. จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์มีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
12. การใช้ทางด่วน
12.1. การใช้ทางด่วนทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
12.2. การใช้ทางด่วนมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
12.3. การใช้ทางด่วนทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
12.4. การใช้ทางด่วนทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
12.5. การใช้ทางด่วนมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
13. แรงจูงใจ
13.1. แรงจูงใจทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
13.2. แรงจูงใจมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
13.3. แรงจูงใจทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
13.4. แรงจูงใจทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
13.5. แรงจูงใจมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
14. จานวนพี่น้อง
14.1. จานวนพี่น้องทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
14.2. จานวนพี่น้องมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
14.3. จานวนพี่น้องทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
14.4. จานวนพี่น้องทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
14.5. จานวนพี่น้องมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
15. สังกัดโรงเรียน
15.1. สังกัดโรงเรียนทาให้วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
15.2. สังกัดโรงเรียนมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทาง
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15.3. สังกัดโรงเรียนทาให้ค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางของนักเรียนแตกต่างกัน
15.4. สังกัดโรงเรียนทาให้ระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน
15.5. สังกัดโรงเรียนมีผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางของนักเรียน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.ศึกษารูปแบบการเดินทาง ได้แก่ วัตถุประสงค์การเดินทาง ยานพาหนะ
(Mode) ระยะเวลา (Time) ค่าใช้จ่าย (Cost) และช่วงเวลาในการเดินทาง
2 ศึกษาขอบเขตรัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสน โดยแบ่ง
ออกเป็นแต่ละระดับชั้น
3 ศึกษามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการสัญจร เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
วางแผนจราจรบนถนนสามเสน
1.5.2 ขอบเขตของประชากรตัวอย่าง
การกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบแต่ละระดับชั้นการศึกษาเพราะ
ระดับการศึกษาจะสามารถสะท้อนถึงช่วงอายุและวัยของผู้เดินทาง ซึ่งจะมีผลต่อรูปแบบการ
เดินทางได้อย่างเด่นชัด และในพื้นที่ศึกษาจะประกอบไปด้วยนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
ตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย รวมทั้ง อาชีวศึกษา
ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ระดับชั้นที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับแต่เหตุผลที่นามาศึกษาในครั้งนี้เพราะระดับ
อาชีวะศึกษาจะเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนที่คาบเกี่ยวกันกับระดับการศึกษาภาคบังคับอื่นๆทั่วไป
1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
ถนนสามเสนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรในเขตดุสิต ถนนเส้นนี้มีความ
ยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร มีโรงเรียนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน โดยเริ่มตั้งแต่สี่แยกเกียกกาย จนถึง สี่
แยกสี่เสาเทเวศร์ ดังแผนที่ที่แสดงต่อไปนี้
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แผนที่ 1.1 แสดงตาแหน่งที่ตั้งถนนสามเสน

1.6 ขั้นตอนและวิธีดาเนินการศึกษา
1.6.1 กาหนดกระบวนการศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
1.6.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
1. ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การเกิดการ
เดินทาง การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง รูปแบบการเดินทาง และแนวคิดการเก็บข้อมูล
(Data Collection) ในการออกแบบสอบถามโครงสร้างประชากรด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้ทราบถึงตัวแปรที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในงานวิจัยนี้
2. รวบรวมแนวคิดรัศมีการให้บริการของโรงเรียนในระดับชั้นต่างๆ เพื่อนามาเป็น
เกณฑ์ในการกาหนดรัศมีในพื้นที่ศึกษาและหารัศมีการให้บริการของโรงเรียนแต่ละระดับชั้น
3. การทบทวนมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสัญจร เพื่อเป็นแนวทางใน
ข้อเสนอแนะต่อไป
1.6.3 เก็บข้อมูลปฐมภูมิ
โดยการออกแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านรูปแบบการเดินทางของ
นักเรียน และทราบถึงรัศมีการให้บริการของโรงเรียนในแต่ละระดับชั้น
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1. กาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ อนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมทั้งอาชีวศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่
บนถนนสามเสน
2. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดยจะสุ่มตาม
สัดส่วนของระดับชั้นการศึกษา
3. กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้
ตารางของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 96% และความคลาดเคลื่อน 4%
4. ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคานวณทางสถิติ SPSS
5. วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยใช้สถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ ไคสแควร์ (Chi-Square) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย และใช้ค่าสถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย โดยใช้ตารางไขว้ (Crosstab) และจัดเสนอข้อมูลต่างๆในรูปตารางและแผนภูมิ
1.6.4 การออกสารวจพื้นที่เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของพื้นที่ที่ศึกษา
1.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบและพฤติกรรมการเดินทาง รวมทั้งการวิเคราะห์
หาขอบเขตรัศมีการให้บริการของโรงเรียนแต่ละระดับชั้น และการวิเคราะห์สภาพเส้นทางสัญจรใน
พื้นที่โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสัญจร เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนระบบจราจรต่อไป
1.6.6 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางในการวางแผนจราจร
บนถนนสามเสน เพื่อให้มีการสัญจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน
เช้าและเย็น
1.7 แหล่งที่มาของข้อมูล
1.7.1 ข้อมูลปฐมภูมิ มีเป้าหมายเพื่อทราบรูปแบบการเดินทางของนักเรียน โดยมี
ที่มาของแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ได้มาจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในพื้นที่ศึกษา
2. สารวจจากการเก็บข้อมูลจานวนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 23 โรงเรียน โดย
ส่งจดหมายภาคทางภาควิชาเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจานวนนักเรียน
3. การสารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา การวัดทางเดินเท้า ช่องจราจร จานวน
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เลน ผิวทาง ขนาดจุดจอดรถประจาทาง ขนาดสะพานลอย ที่จอดรถ เพื่อนามาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการสัญจร รวมทั้งศึกษาปัญหาสภาพทั่วไปในพื้นที่
1.7.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่มีเป้าหมาย
เพื่อศึกษาทฤษฎีและการหาตัวแปรที่เหมาะสมสาหรับงานวิจัยนี้ รวมทั้งศึกษาสภาพการจราจรใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนและแผนที่ตาแหน่งที่ตั้งโรงเรียนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีที่มาของ
แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1.7.1.1 เอกสาร หนังสือ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
1.7.1.2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่แสดงเขตดุสิต
1. สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
1.7.1.3 ข้อมูลปริมาณการจราจร
2. สานักงานนโยบายและแผนการจราจรขนส่งและจราจร (สนข.)
3. กองนโยบายและแผนสานักการจราจรและขนส่ง (สจส.)
1.8

ประโยชน์ของการศึกษา
1.8.1 ทราบถึงรูปแบบการเดินทางของนักเรียนในโรงเรียนที่เกิดขึ้นบนถนนสามเสน
1.8.2 ทราบถึงขอบเขตรัศมีการให้บริการในโรงเรียนประเภทต่างๆ
1.8.3 เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวางแผนระบบจราจรบนถนนสามเสน

1.9

คาจากัดความ
1.9.1 ประชากรที่ศึกษา
1.9.1.1 นักเรียนระดับชั้น อนุบาล เป็นกลุ่มประชากรวัยเด็กเล็ก จะมีช่วงอายุ
ตั้งแต่ 3-5 ปี
1.9.1.2 นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา เป็นกลุ่มประชากรวัยเด็กเล็กจนถึง
วัยรุ่น จะมีช่วงอายุตั้งแต่ 6-11 ปี
1.9.1.3 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นกลุ่มประชากรย่างเข้าสู่วัยรุ่น
จะมีช่วงอายุตั้งแต่ 12-14 ปี
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1.9.1.4 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกลุ่มประชากรวัยรุ่น จะมี
ช่วงอายุตั้งแต่ 15-17 ปี
1.9.1.5 นักเรียนระดับชั้นอาชีวะศึกษา เป็นกลุ่มประชากรวัยรุ่น จะมีช่วงอายุ
ตั้งแต่ 15-24 ปี
1.9.2 การเดินทาง
การเดินทาง หมายถึง การเดินทางเคลือ่ นทีจ่ ากจุดใดจุดหนึง่ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของการเดินทาง (Origin) ไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ด้วย
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง (สุกัญญา ชัยพงษ์, 2544: 3)
1.9.3 โครงสร้างประชากรนักเรียน (Socio-Economic)
โครงสร้างประชากรนักเรียน (Socio-Economic) หมายถึง ลักษณะทั่วไปของ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรนักเรียน
1.9.4 รูปแบบการเดินทางของนักเรียน
รูปแบบการเดินทางของนักเรียน หมายถึง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ยานพาหนะ ระยะเวลา ช่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียน

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในบทนี้จะกลําวถึง แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษารูปแบบการเดินทางของ
นักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยูํบนถนนสามเสน ขอบเขตรัศมีการให๎บริการของโรงเรียนรวมถึงมาตรฐาน
โครงสร๎างพื้นฐานการสัญจร โดยจะประกอบไปด๎วย
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทางและรูปแบบการเดินทาง ศึกษาแนวคิดที่
เกี่ยวข๎องกับการเดินทางและรูปแบบการเดินทางเพื่อนาไปสูํการหากรอบแนวคิดของงานวิจัยและ
หาตัวแปรที่จะใช๎ในงานวิจัยนี้ โดยประกอบไปด๎วยแนวคิดดังตํอไปนี้
2.1.1 แนวคิดการเดินทาง
2.1.2 แนวคิดการเกิดการเดินทาง
2.1.3 แนวคิดการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง
2.1.4 แนวคิดจุดประสงค์การเดินทาง
2.1.5 แนวคิดระบบขนสํงภายในเมือง
2.1.6 แนวคิดรูปแบบการเดินทาง
2.1.7 แนวคิดการเก็บข๎อมูลด๎านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู๎เดินทาง
2.1.8 สรุปแนวคิดและทฤษฎี
2.1.9 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดทั้งหมดที่เกี่ยวข๎อง
2.2 มาตรฐานสถานศึกษาและรัศมีการให๎บริการ เพื่อศึกษามาตรฐานขอบเขตรัศมีการ
ให๎บริการของโรงเรียนในแตํละระดับชั้นจากมาตรฐานของตํางประเทศและประเทศไทย เพื่อเลือก
เกณฑ์มาตรฐานเหมาะสมสาหรับพื้นที่ศึกษา เพื่อนาไปสูํการวิเคราะห์รัศมีการให๎บริการของ
โรงเรียนแตํละระดับชั้นบนถนนสามเสน
2.3 มาตรฐานด๎านระบบโครงสร๎างพื้นฐานการสัญจร ศึกษามาตรฐานของโครงสร๎าง
ระบบสัญจรเชํนขนาดทางเท๎า ขนาดชํองจราจรและระบบจราจร สะพานลอยคนข๎าม ทางม๎าลาย
จุดจอดรถประจาทาง เป็นต๎น เพื่อเป็นเกณฑ์นามาเปรียบเทียบกับสภาพระบบโครงสร๎างพื้นฐาน
การสัญจรจริงในพื้นที่
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
2.5 ตัวชี้วัดทางสถิติ
2.6 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและรูปแบบการเดินทาง
2.1.1 แนวคิดการเดินทาง
การเดินทาง หมายถึง การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของการเดินทาง (Origin)
ไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ด๎วยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง (สุ
กัญญา ชัยพงษ์, 2544: 3) ซึ่งขึ้นอยูํกับปัจจัยดังตํอไปนี้
1. ลักษณะของการเดินทาง ได๎แกํ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และ
ระยะทางซึ่งมีผลตํอระยะเวลาในการเดินทางและการเลือกรูปแบบการเดินทาง
2. ลักษณะของคนที่เดินทาง หมายถึง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู๎เดินทาง โดยตัวแปรที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ รายได๎ ขนาดและโครงสร๎างของครัวเรือน อาชีพ และสถาน
ที่ตั้งของที่ทางาน
3. ลักษณะของระบบขนสํงหรือยานพาหนะ ซึ่งมีผลตํอเวลาในการเดินทาง
คําใช๎จําย ยานพาหนะที่ใช๎ในการเดินทาง
สรุป การเดินทาง หมายถึงการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมาย
ปลายทาง โดยมีวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งในการเดินทาง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูํกับปัจจัยที่สาคัญ
ตํางๆ เชํน ปัจจัยของลักษณะของการเดินทาง ลักษณะของผู๎ที่เดินทาง และลักษณะของระบบ
ขนสํงในพื้นที่นั้นๆ ปัจจัยข๎างต๎นดังกลําวจะมีความสัมพันธ์กันเชํน การเลือกยานพาหนะในการ
เดินทางก็ขึ้นอยูํกับปัจจัยด๎านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู๎ที่ต๎องการจะเดินทาง หรือ ขึ้นอยูํกับ
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง รวมทั้งระบบขนสํงที่มีในพื้นที่นั้น ดังนั้นปัจจัยในทุกๆสํวนจะมีความ
เกี่ยวข๎องสัมพันธ์
2.1.2 ทฤษฎีการเกิดการเดินทาง
การเกิดการเดินทางเป็นขั้นตอนหนึ่งซึ่งทาให๎รูปแบบการเดินทางมีความแตกตํางกัน ซึ่ง
การเกิดการเดินทางมาจากปัจจัย 3 ประการ ได๎แกํ (Bruton, 1975: 84-90)
2.1.2.1 รูปแบบการใช้ที่ดินและการพัฒนาในพื้นที่
สภาพและลักษณะการใช๎ที่ดินที่สัมพันธ์กับการเกิดการเดินทาง คือ ความหนาแนํนของ
การใช๎ที่ดิน ลักษณะของการใช๎ที่ดิน และการใช๎ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งกิจกรรม โดยความหนาแนํนการ
ใช๎ที่ดิน มักแสดงในรูปของที่อยูํอาศัยตํอพื้นที่ สํวนตัวแปรของลักษณะการใช๎ที่ดิน ได๎แกํ รายได๎
และการเป็นเจ๎าของรถยนต์ของครัวเรือน ซึ่งจากการศึกษาพบวํา ครัวเรือนที่มีจานวนรถยนต์
มากกวํา 1 คัน มีแนวโน๎มการเกิดการเดินทางมากกวําครัวเรือนที่มีรถยนต์เพียงคันเดียว
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นอกจากนี้ความเป็นเจ๎าของรถยนต์สํวนตัวยังสัมพันธ์กับขนาดครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีขนาด
ใหญํจะมีระดับของความเป็นเจ๎าของรถยนต์สูงกวํา สํงผลตํอการเดินทางที่มีมากขึ้น สาหรับตัว
แปรของที่ตั้งกิจกรรมการใช๎ที่ดินได๎แกํ การกระจายตัวของการใช๎ที่ดิน และลักษณะการใช๎ที่ดิน
โดยตัวแปรทั้งหมดจะสะท๎อนถึงความสัมพันธ์ของการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
2.1.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เดินทางในพื้นที่นั้นๆ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชากร ได๎แกํ อายุ เพศ การศึกษา รายได๎ การเป็น
เจ๎าของรถยนต์ เป็นต๎น สภาพดังกลําวจะมีผลตํอการเดินทาง เชํน เมื่อประชากรมีรายได๎สูง ก็มี
โอกาสเป็นเจ๎าของรถ สํงผลตํออัตราการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น
2.1.2.3 ลักษณะ ขอบเขต และความสามารถในการรองรับของระบบขนส่ง
ที่มีอยู่ในพื้นที่
ลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของระบบขนสํง ได๎แกํจานวนชํองจราจร จานวน
การจราจร ทิศทางการจราจร ชนิดผิวทาง ความเร็วเฉลี่ยบนเส๎นทาง ซึ่งมีผลตํอการตัดสินใจในการ
เดินทางที่แตกตํางกัน
สรุป การเกิดการเดินทางเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทาให๎รูปแบบการเดินทางมีความแตกตํางกัน
โดยขึ้นอยูํกับปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ คือ รูปแบบการใช๎ที่ดินและการพัฒนาในพื้นที่ ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู๎เดินทางในพื้นที่นั้นๆ และลักษณะขอบเขตและความสามารถในการ
รองรับของระบบขนสํงที่มีอยูํในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้จะมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน และ
ทาให๎เกิดรูปแบบการเดินทางที่มีความแตกตํางกัน
2.1.3 แนวคิดการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางจะขึ้นอยูํกับปัจจัยดังตํอไปนี้ (Bruton, 1975: 169174)
2.1.3.1 ลักษณะของการเดินทาง ได๎แกํ ระยะทาง และวัตถุประสงค์การ
เดินทางโดยระยะทางซึ่งสามารถวัดออกมาในรูปของระยะเวลาที่ใช๎ในการเดินทาง การเดินทาง
ใกล๎ๆจะมีความแตกตํางของเวลาที่ใช๎ไมํมากนัก หากเดินทางระยะไกล ยํอมมีผลตํออัตราของเวลา
การเดินทาง และการเลือกรูปแบบการเดินทาง สํวนวัตถุประสงค์การเดินทาง พบวําการเดินทางที่มี
จุดต๎นทางที่บ๎าน โดยทั่วไปจะใช๎การเดินทางด๎วยรถสาธารณะมากกวําการเดินทางที่ไมํมีจุดเริ่มต๎น
ที่บ๎าน ขณะที่การเดินทางจากบ๎านไปโรงเรียนและที่ทางานมีอัตราการใช๎รถสาธารณะสูงกวําการ
เดินทางเพื่อไปซื้อของ
2.1.3.2 ลักษณะของคนที่เดินทาง ซึ่งหมายถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
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ของผู๎เดินทาง โดยตัวแปรที่เกี่ยวข๎องคือ รายได๎ การถือครองรถยนต์ ขนาดและโครงสร๎างของ
ครัวเรือน ความหนาแนํนของที่พักอาศัย ประเภทของงาน และสถานที่ตั้งของแหลํงงาน โดยรายได๎
จะเป็นตัวกาหนดการเลือกรูปแบบ สํวนความหนาแนํนของที่พักอาศัย พบวํา พื้นที่ที่มีความ
หนาแนํนน๎อยจะมีผลตํอการใช๎ระบบขนสํงสาธารณะน๎อย ทาให๎ไมํคุ๎มคํากับการจัดหาระบบขนสํง
สาธารณะ เนื่องจากพื้นที่ความหนาแนํนน๎อยมีแนวโน๎มเป็นเขตที่พักอาศัยของคนรายได๎สูง ซึ่ง
สัมพันธ์กับระดับการครอบครองรถยนต์สูงเชํนกัน ทาให๎ระดับความต๎องการระบบขนสํงสาธารณะ
มีน๎อย ในทางกลับกัน พื้นที่พักอาศัยที่มีความหนาแนํนสูง ความต๎องการใช๎ระบบขนสํงสาธารณะ
จะมีสูง ประกอบกับผู๎พักอาศัยมีรายได๎ไมํสูง ทาให๎อัตราการครอบครองรถยนต์ต่า
2.1.3.3 ลักษณะของระบบขนส่ง ได๎แกํ เวลาในการเดินทาง คําใช๎จําย การ
เข๎าถึง ความสะดวกสบาย โดยจากการศึกษาระยะเวลาที่ใช๎ในการเดินทางด๎วยระบบขนสํง
สาธารณะตํอเวลาที่ใช๎ในการเดินทางด๎วยรถยนต์ พบวําถ๎าอัตราสํวนดังกลําวสูงเพิ่มขึ้น แสดงวํา
เวลาที่ใช๎ในการเดินทางด๎วยขนสํงสาธารณะมีสูงกวํา สาหรับคําใช๎จําย จากการศึกษาอัตรา
คําใช๎จํายในการเดินทางระหวํางระบบขนสํงสาธารณะตํอคําใช๎จํายในการเดินทางด๎วยรถยนต์ ถ๎า
สัดสํวนสูง แสดงวําคําใช๎จํายในการเดินทางด๎วยระบบขนสํงสาธารณะสูงกวํารถยนต์ และจากการ
เปรียบเทียบปัจจัยคําใช๎จํายและเวลาพบวํา ผลการลดระยะเวลา มีผลตํอจานวนผู๎มาใช๎บริการ
มากกวําการลดอัตราคําโดยสาร สาหรับปัจจัยด๎านความสะดวกสบาย ได๎แกํ มีที่นั่ง และติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ มีผลตํอการเลือกรูปแบบการเดินทางเชํนกัน
นอกเหนือจากปัจจัยดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว Parida et al. (1992) ได๎กลําวถึงปัจจัยที่มีผลตํอ
การเลือกเดินทางของผู๎เดินทางระหวํางเมืองและชานเมือง โดยแบํงเป็น ปัจจัยทางลักษณะ
ประชากร ปัจจัยด๎านสังคมและจิตวิทยา และปัจจัยด๎านระบบขนสํง สิ่งที่เป็นตัวกาหนดดังกลําวได๎
แบํงแยกออกเป็นดังนี้
1. ปัจจัยทางลักษณะประชากร
1) อายุ เพศ เผําพันธุ์ และระดับการศึกษาของแตํละคน
2) ความเป็นเจ๎าของรถ รายได๎ และขนาดของครัวเรือน
3) จุดประสงค์และการได๎มาซึ่งรถยนต์สาหรับการเดินทาง
4) เวลาในการเดินทาง ความถี่และความเร็วของระบบขนสํง
5) การใช๎ที่ดิน และการกระจายตัวของประชากร
6) ปัจจัยทางสิ่งแวดล๎อม เชํน สภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศ
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2. ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยา
1) ความต๎องการ ทัศนคติ ความรู๎สึก และบทบาทของแตํละบุคคล
2) ความต๎องการ ทรัพย์สมบัติ กิจกรรม ลาดับศักดิ์และวิถีชีวิตของครัวเรือน
3) ความสบาย ความสะดวก และความเชื่อมั่นของระบบขนสํง
3. ปัจจัยระบบขนส่ง
ความจุ ความเร็ว และการเลือกเส๎นทาง ซึ่งเป็นคุณสมบัติของระบบขนสํง ที่มี
ผลตํอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางแตํละประเภท โดยการประเมินคุณภาพของระบบ
ขนสํงวํามีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงไร สามารถวัดจากคุณสมบัติดังนี้ (Black, 1995: 294)
1) เวลา ซึ่งเป็นต๎นทุนหรือคําใช๎จํายที่ไมํสามารถตีเป็นจานวนเงินได๎
2) ความเชื่อถือ (ด๎านของเวลา) เป็นสิ่งที่สาคัญมากของคน
เดินทาง (โดยเฉพาะผู๎เดินทางจากนอกเมืองมายังในเมือง ซึ่งต๎องการที่จะไปให๎ถึงที่หมายได๎ตรง
เวลา)
3) เวลานอกยานพาหนะ (Out-of-vehicle) เชํนเวลาที่ใช๎ในการเดินเท๎า ระยะเวลา
ในการรอยานพาหนะ การเปลี่ยนถํายยานพาหนะ ซึ่งบํอยครั้งจะมากกวําเวลาภายในยานพาหนะ
4) คําใช๎จําย (Out of pocket costs) เชํนคําใช๎จํายของรถยนต์สํวนตัวคือคําทาง
ดํวน คําที่จอดรถ คําจอดรถราคาแพงอาจเป็นการจูงใจให๎คนเลิกใช๎รถยนต์สํวนตัว นอกจากนี้ยังมี
คําเสื่อมราคา คําประกันและคําบารุงรักษา
5) ความสะดวกสบาย เชํน รับประกันที่นั่งของผู๎โดยสาร มีระบบปรับอากาศ
6) ความรู๎สึกปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอาชญากรรม
7) รายได๎ ผู๎ที่มีรายได๎สูงยํอมต๎องการประหยัดเวลา และต๎องการความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ขณะที่ผู๎มีรายได๎น๎อยจะให๎ความสาคัญในเรื่องคําใช๎จํายของการ
เดินทางมากกวําระยะเวลา
หากพิจารณาดูปัจจัยข๎างต๎น จะพบวําองค์ประกอบที่สาคัญที่มีสํวนในการ
ตัดสินใจเลือกประเภทเดินทาง มีเพียง 2 องค์ประกอบที่สาคัญ ได๎แกํ คําใช๎จําย และมูลคําของ
เวลาที่เสียไป (Meyer et al, 1966: 33)
สรุป การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง ขึ้นอยูํกับปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ ได๎แกํ
ลักษณะของการเดินทาง ลักษณะของคนที่เดินทาง และลักษณะของระบบขนสํง ซึ่งปัจจัยดังกลําว
จะมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน และทาให๎การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางแตกตํางกัน สํวน
การเลือกเดินทางระหวํางเมืองกับชานเมืองนั้น จะมีปัจจัยทางลักษณะประชากร ปัจจัยด๎านสังคม
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และจิตวิทยา และปัจจัยด๎านระบบขนสํง เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันและสาคัญตํอการเลือก
การเดินทาง โดยองค์ประกอบที่สาคัญของปัจจัยดังกลําว จะมีอยูํ 2 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ
คําใช๎จําย และระยะเวลาที่ใช๎ไปในการเดินทาง
2.1.4 แนวคิดจุดประสงค์ของการเดินทาง
Warnes (1981 อ๎างถึงใน ไพฑูรย์ เกียรติกาจร, 2532) ได๎กลําวถึงจุดประสงค์ของการ
เดินทางวําเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให๎เกิดการเดินทางขึ้นในเมืองและมักมีความสัมพันธ์กับ
การใช๎ที่ดินในเมือง โดยจุดประสงค์ของการเดินทางในเมืองมี 2 แบบ ได๎แกํ
2.1.4.1 จุดประสงค์เดียว เป็นการเดินทางที่มีจุดประสงค์ของการเดินทาง
เพียงประเภทเดียว ได๎แกํ การเดินทางเพื่อไปเรียน ไปทางาน ไปซื้อของ ไปพักผํอน เป็นต๎น
2.1.4.2 หลายจุดประสงค์ เป็นการเดินทางที่มีจุดประสงค์มากกวําหนึ่งอยําง
ขึ้นไป โดยมีจุดเริ่มต๎นและจุดปลายทางเชํนเดียวกับแบบจุดประสงค์เดียว แตํมีการหยุดระหวําง
ทางเนื่องจากมีหลายจุดประสงค์
สรุป การเดินทางมักจะมีความสัมพันธ์กับการใช๎ที่ดินในเมือง โดยจุดประสงค์ของการ
เดินทางในเมืองจะมี 2 แบบ ได๎แกํ จุดประสงค์เดียว คือการเดินทางไปยังสถานที่เพียงแหํงเดียว
จากนั้นเดินทางกลับบ๎าน และ หลายจุดประสงค์ คือการเดินทางและมีการหยุดระหวํางทางจากนั้น
จึงเดินทางกลับบ๎าน
2.1.5 แนวคิดระบบขนส่งภายในเมือง
ระบบขนสํงภายในเมืองมีหลายแบบ แตํละแบบอาจกลายเป็นระบบโครงขํายของตนเอง
คือ ประกอบด๎วยเส๎นทาง สถานีต๎นทางและปลายทาง บางระบบอาจเป็นบางสํวนของเมืองหรือ
อาจบริการได๎ทั่วทั้งเมือง ระบบขนสํงอยํางหนึ่งอาจชํวยเสริมอีกระบบหนึ่ง ในขณะที่บางเมืองอาจ
มีสองระบบที่แขํงขันกัน โดยทั่วไปตามเมืองตํางๆ จะจัดระบบขนสํงให๎สอดคล๎องเอื้อหนุนกัน (ฉัตร
ชัย พงษ์ประยูร, 2527: 143)
ในเมืองใหญํมีระบบขนสํงหลายแบบ ข๎อแตกตํางระหวํางระบบการขนสํงอาจขึ้นอยูํกับ
การเป็นเจ๎าของ การจัดการบริการ หรือวิธีการขนสํง รูปแบบการขนสํงมี 2 รูปแบบใหญํ คือ
1. การขนส่งแบบเดี่ยว ได๎แกํ รถยนต์สํวนตัว และพาหนะสํวนตัวอื่นๆ เชํน
รถจักรยานยนต์ รถแท็กซี่ เป็นต๎น
2. การขนส่งแบบกลุ่ม เชํนรถประจาทาง เรือข๎ามฟาก รถไฟ เป็นต๎น
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ตารางที่ 2.1แสดงรูปแบบการขนส่งของเมือง และข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของการขนส่ง
แบบต่างๆ
ชนิด
ข้อได้เปรียบ
ข้อเสียเปรียบ
ขนส่งส่วนบุคคล
มีความสะดวกและคลํองตัวในการเดินทาง
เคลื่อนที่ช๎าไมํเหมาะที่จะเดินทางระยะไกล ไมํ
การเดินหรือวิ่ง

จักรยาน

โดยเฉพาะการเดินทางระยะสั้น และได๎รับ
ประโยชน์จากการออกกาลังกาย อนุรักษ์
พลังงานและปราศจากมลพิษ
มีอิสระในการเดินทาง ใช๎ความเร็วได๎เทํากับ
รถยนต์สาหรับการเดินทางระยะทางไมํเกิน 8
กิโลเมตร คําใช๎จํายในเป็นเจ๎าของและการ
บารุงรักษาถูกกวํายานพาหนะประเภทอื่นๆ
ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน

สามารถปกป้องผู๎เดินทางจากสภาพอากาศ
เสียงดังหรือ มลภาวะเป็นพิษได๎

ผู๎ขับขี่ไมํได๎รับการปกป้องจากสภาพแวดล๎อม
บรรทุกได๎เพียง 1-2 คน เสี่ยงตํออุบัติเหตุ ช๎า
กวําการเดินทางด๎วยยานพาหนะอื่นๆ หากการ
เดินทางมากกวํา 8 กม.

จักรยานยนต์

คล๎ายจักรยาน แตํใช๎ความเร็วได๎มากกวํา เมื่อ คล๎ายจักรยานแตํสร๎างมลพิษมากกวํา
ต๎องเดินทางไกลกวํา 8 กม. ใช๎พลังงานสูงกวํา
จักรยานแตํไมํต๎องออกแรงมาก

รถยนต์สํวนตัวหรือแท็กซี่

มีอิสระในการเดินทาง(รับ-สํงถึงที่หมาย)
สะดวกและบรรทุกคนได๎จานวนมาก

ต๎องใช๎พื้นที่มากในการใช๎งานและที่จอด
(Highway & Parking Area) สิ้นเปลืองพลังงาน
และทรัพยากร สร๎างมลพิษกํอให๎เกิด Urban
Sprawl คํายานพาหนะและอะไหลํสูง

ขนสํงผู๎โดยสารได๎จานวนมาก ประหยัดเวลา
และคําใช๎จํายในการเดินทางกวํารถยนต์ ใช๎
พลังงานและทรัพยากรน๎อยกวําต๎องการพื้นที่
และสร๎างมลพิษน๎อยกวํารถยนต์เชํนกัน

มีเส๎นทางเฉพาะซึ่งไมํสามารถใช๎รวมกับ
ยานพาหนะอื่นๆได๎ การรับ-สํงไมํถึง ณ
จุดหมายทันที เสียคําใช๎จํายในการบารุงรักษา
ยานพาหนะและเส๎นทางสูงมาก มีความคุ๎มคํา
เมื่อต๎องขนสํงมวลชนขนาดใหญํ
คล๎ายรถไฟแตํมีความแออัดมากกวํา กํอ
มลภาวะทางเสียงและฝุ่นควันไมํมากกวํา

ระบบขนส่งมวลชน
รถไฟ

รถโดยสารประจาทาง

ขนสํงผู๎โดยสารได๎มาก ใช๎พลังงานและ
ทรัพยากรมากกวํารถยนต์ในขณะที่เสีย
คําใช๎จํายน๎อยกวํา

ที่มา: สุกัญญา ชัยพงษ์, 2544: 19

สรุป ระบบขนสํงมีรูปแบบใหญํ 2 รูปแบบด๎วยกัน คือ การขนสํงแบบเดี่ยวและการขนสํง
แบบกลุํม การขนสํงแบบเดี่ยวได๎แกํ รถยนต์สํวนตัว แท็กซี่ จักรยานยนต์ มอเตอร์ไซค์รับจ๎าง การ
ขนสํงแบบกลุํม ได๎แกํ รถโดยสารประจาทาง รถไฟ เรือ ซึ่งการขนสํงแบบเดี่ยวจะใช๎คําใช๎จําย
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สิ้นเปลืองกวําการขนสํงแบบกลุํม แตํการขนสํงแบบกลุํมจะใช๎ระยะเวลาในการเดินทางนานกวํา
การขนสํงแบบเดี่ยว
2.1.6 แนวคิดรูปแบบการเดินทาง
2.1.6.1 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
การเดินทางของคนสํวนมากมีจุดเริ่มต๎นหรือจุดหมายปลายทางที่บ๎าน หรือคิด
เป็น 80-90% ของการเกิดการเดินทางทั้งหมด (Bruton, 1975) ดังนั้นหากเกิดการแบํงการเดินทาง
ออกเป็นกลุํมใหญํๆ สามารถจัดได๎ 2 กลุํม คือ กลุํมที่การเดินทางมีจุดเริ่มต๎นหรือจุดปลายทางที่
บ๎าน (Home-Based) และกลุํมที่การเดินทางนั้นมีจุดเริ่มต๎นหรือจุดปลายนอกเหนือจากที่พัก
(Non Home Based) โดยการเกิดการเดินทางที่มีจุดเริ่มต๎นที่บ๎านได๎แยกยํอยการเดินทางออกเป็น
ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางดังนี้ (พนิต ภูํจินดา, 2550)
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ลักษณะของการเดินทางที่ใช๎วัตถุประสงค์เป็น
เกณฑ์ในการจัดแบํงประเภท จะระบุเพียงต๎นทางหรือปลายทางเพียงด๎านเดียวเทํานั้น เพราะเป็นที่
เข๎าใจกันโดยทั่วไปวําต๎นทางหรือปลายทางที่ไมํได๎ระบุคือที่พักอาศัย สามารถจาแนกออกได๎เป็น
ดังนี้
1. Work Trip คือการเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ทางานหรือ แหลํงงาน
2. Shopping Trip คือ การเดินทางเพื่อไปยังร๎านค๎า โดยปกติแล๎วจะไมํ
พิจารณาถึงขนาดของร๎านค๎าและการจับจํายซื้อสินค๎าจริง หรือหมายความวําการเดินทางเพื่อไป
ยังร๎านค๎าเพื่อชมสินค๎าแตํไมํซื้อสินค๎าก็ถือวําเป็น Shopping Trip เชํนกัน
3. Social or Recreation Trip คือการเดินทางเพื่อไปยังสถานบันเทิงหรือ
สถานที่พักผํอนหยํอนใจ เชํน โบสถ์ วัด โรงละคร โรงภาพยนตร์ สนามกีฬา รวมไปถึงการเดินทาง
เพื่อไปเยี่ยมคนรู๎จักด๎วย
4. Business Trip คือ การเดินทางในระหวํางเวลางานเพื่อไปทางานนอก
สถานที่ทางานหลัก
5. School Trip คือการเดินทางไปสถานศึกษา
การเดินทางเป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของการเดินทาง (Origin) ไปยัง
อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ด๎วยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง การ
เดินทางของคนสํวนมากจะมีจุดเริ่มต๎นหรือจุดหมายปลายทางที่บ๎าน (ธวัชชัย เหลําศิริหงส์ทอง,
2533: 7-8) ตามปกตินักวางแผนและวิศวกรจะแบํงประเภทของการเดินทางออกเป็น 4 กลุํม คือ
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1. การเดินทางจากบ๎านเพื่อไปทางาน หรือการเดินทางจากที่ทางานเพื่อกลับ
บ๎าน (Home Based Work: HBW) ในเขตเมืองการเดินทางด๎วยวัตถุประสงค์นี้จะมีสัดสํวนมาก
ที่สุด
2. การเดินทางของนักเรียนจากบ๎านเพื่อไปโรงเรียน หรือการเดินทางจาก
โรงเรียนเพื่อกลับบ๎าน (Home Based School: HBS)
3. การเดินทางจากบ๎านเพื่อไปยังที่อื่นๆ หรือการเดินทางจากที่อื่นๆเพื่อกลับ
บ๎าน (Home Based Others: HBO)
4. การเดินทางจากที่อื่นๆที่ไมํใชํที่บ๎านไปยังจุดหมายปลายทางที่ไมํใชํบ๎าน
(None Home Based: NHB)
ตารางที่ 2.2 การหาวัตถุประสงค์การเดินทางจากลักษณะการใช้ที่ดินที่จุดปลายทาง
วัตถุประสงค์ของการ
ลักษณะการใช้ประโยชน์
ลักษณะการใช้ประโยชน์
เดินทาง
ที่ดินที่จุดเริ่มต้น
ที่ดินที่จุดปลายทาง
Home Based Work
1
2
(HBW)
2
1
Home Based School
1
3
(HBS)
3
1
Home Based Others
1
45678
(HBO)
45678
1
Non Home Based (NHB)
2345678
2345678
หมายเหตุ : 1 บ๎าน
2 ที่ทางาน 3 โรงเรียน 4 ธุรกิจสํวนตัว
5 ธุรกิจเกี่ยวกับงาน
6 เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
7 พักผํอน
8 อื่นๆ
ที่มา: ธวัชชัย เหลําศิริหงส์ทอง ภาควิชาวิศวกรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.1.6.2 พื้นที่ในการเดินทางหรือการกระจายตัวของการเดินทางในแต่ละ
พื้นที่ แตํละการเดินทางจะต๎องมีจุดเริ่มต๎นและจุดหมายปลายทาง ซึ่งตั้งอยูํในตาแหนํงทาง
ภูมิศาสตร์ แม๎วําระบบถนนจะเข๎าสูํพื้นที่ในเมือง แตํประสิทธิภาพของยานพาหนะแตํละประเภท
สามารถชี้วัดได๎ด๎วยความสามารถในการเข๎าถึงพื้นที่ เชํน รถยนต์สํวนบุคคลสามารถเข๎าถึงทุกพื้นที่
ที่ถนนไปถึง แตํระบบขนสํงมวลชนยังคงมีข๎อจากัด โดยเฉพาะอยํางยิ่งระบบขนสํงมวลชนที่ต๎อง
อาศัยระบบรางหรือโครงสร๎างพื้นฐานเฉพาะเพื่อการเดินรถ ข๎อมูลด๎านการกระจายตัวของการ
เดินทางในแตํละพื้นที่ทาให๎เห็นระดับความสามารถในการให๎บริการของระบบขนสํงที่มีอยูํ และ
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบอีกด๎วยเชํนกัน
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2.1.6.3 ช่วงเวลาในการเดินทาง หรือ การกระจายตัวของการเดินทางใน
ช่วงเวลาต่างๆ ปัญหาการจราจรติดขัดมักจะมีผลมาจากการมีปริมาณการเดินทางอยําง
หนาแนํนในบางชํวงเวลาของวัน ชํวงเวลาที่มีปริมาณการจราจรมากเรียกวํา “ชํวงเวลาเรํงดํวน” จะ
เกิดขึ้นสองครั้งในหนึ่งวัน คือชํวงเช๎าที่ประชากรสํวนใหญํเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ทางานและชํวง
เย็นที่เดินทางกลับบ๎าน ปริมาณการจราจรในชํวงเวลาเรํงดํวนมักจะมากเกินกวําที่ความสามารถ
ในการรองรับของโครงสร๎างพื้นฐานการจราจรจะรองรับได๎ มาตรการการจัดการด๎านจราจร
(Traffic Management) ได๎ถูกนามาใช๎เพื่อให๎การจราจรในเมืองมีความคลํองตัวและสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น เชํน การห๎ามยานพาหนะบางประเภทเดินทางในชํวงเวลาเรํงดํวน การกาหนดชํองทางพิเศษ
สาหรับรถขนสํงมวลชน การเก็บคําผํานทางสาหรับทางพิเศษ ฯลฯ
2.1.6.4 ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง การจราจรประกอบไป
ด๎วยยานพาหนะหลายประเภท ได๎แกํ รถยนต์สํวนตัว มอเตอร์ไซค์ จักรยาน เดินเท๎า มอเตอร์ไซค์
รับจ๎าง เรือ แท็กซี่ BTS/MRT เป็นต๎น ซึ่งยานพาหนะแตํละประเภทมีข๎อดีข๎อเสีย ความเหมาะสม
และเงื่อนไขในการใช๎งานที่แตกตํางกัน
2.1.6.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ ราคาค่าเดินทาง ความประสงค์ในการ
เดินทางไมํวําจะเป็นด๎วยวัตถุประสงค์ใด ในชํวงเวลาใด ด๎วยยานพาหนะประเภทใดก็ตาม ขึ้นอยูํ
กับหลายปัจจัย เชํน โครงสร๎างประชากร รายได๎ รสนิยมและทัศนคติในการเดินทาง ฯลฯ ซึ่งปัจจัย
เหลํานี้เป็นตัวกาหนดต๎นทุนในการเดินทางที่ผู๎โดยสารสามารถแบกรับได๎ หรือ หมายถึง ต๎นทุนใน
การเดินทางไมํใชํเพียงแตํตัวเงินที่ผู๎โดยสารต๎องควักออกจากกระเป๋าสตางค์ (Out-of Pocket)
เพื่อจํายเป็นคําบริการในการเดินทางเทํานั้น แตํรวมถึงคําเสียเวลาในการเดินทาง คําความ
สะดวกสบาย คําผลกระทบกับสังคมและสภาพแวดล๎อม ฯลฯ
สรุป รูปแบบการเดินทาง จะประกอบไปด๎วย วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พื้นที่หรือ
จุดเริ่มต๎นและจุดหมายปลายทางของการเดินทาง ชํวงเวลาหรือการกระจายตัวของการเดินทางใน
ชํวงเวลาตํางๆ ประเภทของยานพาหนะที่ใช๎ในการเดินทาง และ คําใช๎จํายซึ่งรวมทั้งตัวเงินและ
เวลาที่ใช๎ไป สาหรับการเดินทาง
2.1.7 แนวคิดการเก็บข้อมูล (Data collection) ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้เดินทาง โครงสร๎างประชากรนักเรียนหรือตัวแปรด๎านสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(Socio
Economic) ของผู๎เดินทาง เป็นตัวชี้วัดความแตกตํางด๎านรูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่สาคัญ
ซึ่งในบทนี้ผู๎วิจัยได๎ไปทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎี ในเรื่องการเก็บข๎อมูล
(Data
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Collection) ด๎านโครงสร๎างประชากรในพื้นที่ที่ต๎องการศึกษาสาหรับการวางแผนระบบจราจรเมือง
และการสารวจเรื่องรูปแบบการเดินทาง จะได๎ตัวแปรทั้งหมดจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง
ดังตํอไปนี้
1. Meyer and Miller, 1984 ได๎กลําวถึงตัวแปรด๎านโครงสร๎างประชากรในการเก็บ
ข๎อมูลแบบสอบถาม (Collection Data) เพื่อการวิเคราะห์ถึงรูปแบบของการเดินทาง โดยมีตัวแปร
ดังนี้ คือ เพศ เชื้อชาติ อายุ (ระดับชั้นการศึกษา) อาชีพ จานวนผู๎เดินทางในรถยนต์สํวนตัว สถานที่
จอดรถ ทางดํวนที่ใช๎ เส๎นทางปกติที่ใช๎ในการเดินทาง ที่อยูํอาศัย รายได๎ครอบครัว
2. M.J. Bruton, 1985 ได๎กลําวถึงตัวแปรสาคัญในการเก็บข๎อมูลด๎านโครงสร๎าง
ประชากรในการสัมภาษณ์ข๎อมูลแกํประชากรกลุํมตัวอยําง โดยมีตัวแปรสาคัญดังตํอไปนี้ ที่อยูํ
อาศัย จานวนสมาชิกในครอบครัว อายุและเพศ จานวนผู๎ทางาน อาชีพ สถานที่ทางาน การ
ครอบครองรถยนต์สํวนบุคคล รายได๎ครอบครัว ตาแหนํงที่ตั้งของโรงเรียนรวมทั้งระดับการศึกษา
บันทึกวันหยุดและวันพักผํอน
3. B.G.Hutchinson, 1986 ได๎กลําวถึงตัวแปรสาคัญด๎านโครงสร๎างประชากรหรือข๎อมูล
สํวนบุคคลไว๎ดังตํอไปนี้ กลุํมอายุ เพศ สถานภาพ ประเภทที่อยูํอาศัย สถานภาพการครอบครองที่
อยูํอาศัย จานวนสมาชิกในครอบครัว อายุพํอ-แมํ จานวนบุตร
4. จากรายงานพฤติกรรมการจราจรในเขตกทม.ปีพ.ศ.2548 ได๎ใช๎ตัวแปรด๎านโครงสร๎าง
ประชากรหรือข๎อมูลสํวนบุคคลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู๎เดินทางโดยมีตัวแปรที่
เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่อยูํอาศัย สถานภาพที่อยูํอาศัย รายได๎
ตํอเดือน เป็นตัวแปรในการเก็บข๎อมูลแบบสอบถาม
สรุป จากการศึกษาตัวแปรที่สาคัญทั้งหมดด๎านโครงสร๎างประชากรของผู๎เดินทาง จาก
ทฤษฎีของผู๎เขียนทั้ง 4 ทําน จึงสามารถนามารวบรวมตัวแปรทั้งหมด 21 ตัวแปร ได๎ดังตํอไปนี้ เพศ
ระดับการศึกษา สถานที่จอดรถ ทางดํวน ที่อยูํอาศัย รายได๎ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว
สถานที่ทางาน ยานพาหนะที่มีในครอบครัว แรงจูงใจและทัศนคติ อายุ เชื้อชาติ อาชีพ จานวนผู๎
เดินทางโดยรถยนต์สํวนตัว เส๎นทางปกติที่ใช๎ในการเดินทาง โรงเรียน บันทึกวันที่ออกเดินทาง
วันหยุด สถานภาพ ประเภทของที่อยูํอาศัย สถานภาพการครอบครองที่อยูํอาศัย อายุพํอ -แมํ
จานวนบุตร
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2.1.8 สรุปแนวคิดและทฤษฎี
จากแนวคิดข๎างต๎นทั้งหมดสามารถสรุปได๎วํา การเดินทางนั้นขึ้นอยูํกับปัจจัยตํางๆตาม
ลักษณะสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู๎เดินทางเชํน เพศ อายุ ที่อยูํอาศัย รายได๎ การถือครอง
รถยนต์ ฯลฯ รวมทั้งการใช๎ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่นั้นๆ และลักษณะของการขนสํงที่มีในพื้นที่นั้นๆ
จากทฤษฎีข๎างต๎น ซึ่งได๎แกํ ทฤษฎีการเดินทาง การเกิดการเดินทาง การตัดสินใจเลือกการเดินทาง
จุดประสงค์ของการเดินทาง และแนวคิดระบบขนสํงในเมือง จะมีปัจจัยคล๎ายกันที่ทาให๎การ
เดินทางมีความแตกตํางกัน ได๎แกํ การใช๎ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่นั้นๆ ลักษณะของผู๎ที่เดินทางหรือ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู๎เดินทาง ลักษณะของระบบขนสํง ลักษณะของการเดินทางหรือ
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และทัศนคติสํวนบุคคล เชํน ความต๎องการความสะดวกสบาย ความ
เชื่อมั่นตํอระบบขนสํง เป็นต๎น จึงสามารถสรุปได๎วํา ปัจจัยดังที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นมีความเกี่ยวข๎อง
สัมพันธ์กัน
2.1.9 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนแนวคิดด๎านการเดินทาง การเกิดการเดินทาง การตัดสินใจเลือกการ
เดินทาง จุดประสงค์ของการเดินทาง แนวคิดระบบขนสํงในเมือง รวมทั้งรูปแบบการเดินทาง และ
การทบทวนแนวคิดการเก็บข๎อมูล (Data collection) ด๎านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู๎เดินทาง
สามารถสรุปตัวแปรที่เกี่ยวข๎องออกเป็น 3 ประเภท ดังตํอไปนี้
ตารางที่ 2.3 สรุปตัวแปรจากแนวคิดและทฤษฎี
ผู้เดินทาง






















เพศ
อายุ
เชื้อชาติ
ระดับการศึกษา
ที่อยูํอาศัย
รายได๎
รายได๎ครอบครัว
การเป็นเจ๎าของรถยนต์
ขนาดและโครงสร๎างของครัวเรือน
อาชีพ
สถานภาพ

รูปแบบการเดินทาง












วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ชํวงเวลาในการเดินทาง
ยานพาหนะ
คําใช๎จําย
ระยะเวลา
พื้นที่ในการเดินทาง

สภาพพื้นที่และลักษณะ
โครงสร้างการสัญจร




รูปแบบการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
บนพื้นที่นั้นๆ
ลักษณะ ขนาดและ
ประสิทธิภาพของระบบขนสํง
จานวนชํองจราจร
จานวนการจราจร
ทิศทางการจราจร
ชนิดผิวทาง
การเข๎าถึงของยานพาหนะใน
แตํละพื้นที่
สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
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สถานที่ตั้งของแหลํงงาน
จานวนผู๎เดินทางโดยรถยนต์สํวนตัว
ที่จอดรถ
โรงเรียน
การใช๎ทางดํวน
เส๎นทางปกติที่ใช๎เดินทาง
บันทึกวันที่ออกเดินทางวันหยุด
แรงจูงใจ ทัศนคติ
จานวนบุตร
อายุพํอ-แมํ

การสรุปตัวแปรที่สาคัญ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการศึกษารูปแบบการเดินทางที่ได๎จากแนวคิด
และทฤษฎีตํางๆนั้น จะทาการคัดเลือกตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยนี้โดยการใช๎แบบสอบถาม
Pre-test จานวน 100 ชุด สามารถสรุปตัวแปรที่เกี่ยวข๎องออกเป็น 3 ประเภท ดังตํอไปนี้
1. ตัวแปรด้านผู้เดินทาง หรือ นักเรียน จากตัวแปรที่ได๎จากงานการทบทวนแนวคิด
และทฤษฎีได๎ตัวแปรทั้งสิ้น 21 ตัวแปร การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยโดยมีเกณฑ์ใน
การจัดกลุํมตัวแปรดังนี้
1.1. เกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับของนักเรียนโดยตรง จะได๎แปรที่
เกี่ยวข๎องทั้งหมด 7 ตัวแปร การคัดเลือกตัวแปรด๎านโครงสร๎างสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
นักเรียน จะเหลือตัวแปรที่มีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับนักเรียน ได๎แกํ สังกัด ระดับการศึกษา อายุ
เพศ คําขนม ที่อยูํอาศัย แรงจูงใจและทัศนคติ
1.2. เกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับของนักเรียนโดยอ้อม จะได๎ตัวแปรที่
เกี่ยวข๎องทั้งหมด 10 ตัวแปร การเดินทางของนักเรียนมีลักษณะเฉพาะจาเป็นต๎องอาศัยความ
ชํวยเหลือสาหรับการเดินทางจากผู๎ปกครอง ดังนั้นตัวแปรการเดินทางที่ใช๎สาหรับผู๎ปกครองจะ
ได๎แกํ ที่ทางานผู๎ปกครอง อาชีพผู๎ปกครอง สถานภาพผู๎ปกครอง รายได๎ครอบครัว ยานพาหนะใน
ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว จานวนผู๎เดินทางโดยรถยนต์สํวนตัว จานวนบุตร การใช๎ทาง
ดํวน ที่จอดรถรับ-สํงนักเรียน
สรุป จากการใช๎เกณฑ์การเดินทางของนักเรียนและผู๎ปกครองจะเหลือตัวแปรที่เกี่ยวข๎อง
จานวน 17 ตัวแปร
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2. รูปแบบการเดินทาง ในการศึกษาครั้งนี้จะมีประเด็นในการศึกษารูปแบบการ
เดินทางดังตํอไปนี้
2.1. วัตถุประสงค์การเดินทาง ในงานวิจัยนี้ กลุํมตัวอยํางคือ นักเรียน ซึ่ง
จัดอยูํในกลุํมการเดินทางมีจุดเริ่มต๎นหรือจุดปลายทางที่บ๎าน (Home Based) และจัดการเดินทาง
อยูํในกลุํมการเดินทางเพื่อไปสถานศึกษา (School Trip) แตํในลักษณะพิเศษเฉพาะของกลุํม
ตัวอยํางประเภทนักเรียนนี้ จะมีกลุํมตัวอยํางบางกลุํมมีการเดินทางหลังจากเลิกเรียนเพื่อไปทา
กิจกรรมตํางๆในสถานที่ตํางๆ (Non-Home-Based) ซึ่งจะเป็นสํวนในการศึกษาตํอไป
2.2. ช่วงเวลาในการเดินทาง หรือ การกระจายตัวของการเดินทางใน
ช่วงเวลาต่างๆ
ในงานวิจัยนี้จะศึกษา ชํวงเวลาที่นักเรียนใช๎ในการเดินทางมาโรงเรียน และ
เดินทางกลับบ๎าน ความสัมพันธ์ระหวํางที่อยูํอาศัยกับชํวงเวลาในการเดินทาง ความแตกตําง
ระหวํางชํวงเวลาในการเดินทางกับประชากรกลุํมตัวอยําง เป็นต๎น
2.3. ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ในงานวิจัยนี้จะศึกษา
ยานพาหนะที่นักเรียนใช๎ในการเดินทางมาโรงเรียน และเดินทางกลับบ๎าน ใช๎การเดินทางทั้งสิ้นกี่
ตํอ ยานพาหนะใดบ๎าง ยกตัวอยํางเชํน รถยนต์สํวนบุคคล มอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์รับจ๎าง เดิน
เท๎า จักรยาน รถประจาทาง รถตู๎ แท็กซี่ เป็นต๎น แตํในลักษณะพิเศษเฉพาะของกลุํมตัวอยําง
ประชากรนักเรียน จะมีกลุํมตัวอยํางบางกลุํมเชํนกลุํมผู๎ปกครอง นักเรียนวัยเด็ก ยังไมํสามารถ
เดินทางเองคนเดียวได๎ จึงต๎องได๎รับการชํวยเหลือจาก ดังนั้นจึงศึกษาการเดินทางของกลุํมตัวอยําง
ของนักเรียนที่ยังอยูํในวัยที่ต๎องได๎รับการชํวยเหลือด๎วย
2.4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ ราคาค่าเดินทาง ในงานวิจัยนี้
คําใช๎จํายในการเดินทางจะหมายถึง ตัวเงินที่ผู๎เดินทางควักออกจากกระเป๋าสตางค์เพื่อใช๎ในการ
เดินทาง เชํน คําใช๎จํายสํงผลตํอการเลือกยานพาหนะที่ใช๎ในการเดินทาง
2.5. ระยะเวลาในการเดินทาง ในงานวิจัยนี้จะศึกษา ระยะเวลาที่นักเรียน
ใช๎ในการเดินทางทั้งไปโรงเรียนและกลับบ๎าน เชํน การทดสอบวําระยะเวลาสํงผลตํอการเลือก
ยานพาหนะในการเดินทางหรือไมํ
2.6. การกระจายตัวของการเดินทางในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะอยูํในประเด็น
การศึกษาทางด๎านกายภาพของพื้นที่ศึกษา (บทที่ 4) ในงานวิจัยนี้จะศึกษาจุดเริ่มต๎นการเดินทาง
ของนักเรียนซึ่งได๎แกํ ที่อยูํอาศัยของนักเรียน และจุดปลายทางซึ่งคือ โรงเรียนตํางๆบนถนนสาม
เสน (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาข๎อที่ 2) คือการศึกษารัศมีการให๎บริการของโรงเรียนแตํละ
ระดับชั้น รวมทั้งการศึกษาระบบโครงขํายการคมนาคมในการเข๎าถึงในพื้นที่การศึกษา เพื่อศึกษา
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ความสามารถในการเข๎าถึงของยานพาหนะตํางๆ สภาพปัญหาของพื้นที่ศึกษาด๎านการสัญจร เพื่อ
เป็นแนวทางในการวางแผนและเป็นข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบจราจรตํอไป
3. สภาพพื้นที่และลักษณะโครงสร้างการสัญจร โดยการศึกษาการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ศึกษา ลักษณะทางกายภาพบริเวณถนนสามเสนและพื้นที่โดยรอบ เชํน ขนาดชํองจราจร
ผิวทาง ปริมาณการจราจร จุดจอดรถประจาทาง ที่จอดรถรับ-สํงผู๎ปกครอง
โดยในการศึกษาตัวแปรด๎านโครงสร๎างสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู๎เดินทางหรือ
นักเรียนกับตัวแปรด๎านรูปแบบการเดินทางนั้นจะใช๎เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม และ
การศึกษาด๎านพื้นที่หรือลักษณะทางกายภาพ การใช๎ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณการสัญจรและการใช๎
ระบบโครงสร๎างพื้นฐานการสัญจรในพื้นที่ จะศึกษาโดยการสารวจภาคสนามและการสังเกตการณ์
โดยจะอธิบายในรายละเอียดตํอไปในบทที่ 3
2.2 แนวคิดขอบเขตรัศมีการให้บริการและมาตรฐานด้านสถานศึกษาของประเทศไทย
2.2.1 มาตรฐานด้านการกระจายตัวและรัศมีบริการของสถานศึกษาของ
ต่างประเทศ
Planning and Urban Design Standards (American Planning Association, 2006
อ๎างถึงใน รํางรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร,
2552) ได๎กลําววําโรงเรียนควรตั้งอยูํในพื้นที่เมือง และควรมีการระบุตาแหนํงลงในผังเมืองรวม
(Comprehensive Plan) โดยที่ตั้งของสถานศึกษาควรคานึงถึงการเดินเท๎าและจักรยานเป็นหลัก
อีกทั้งตั้งอยูํในพื้นที่พักอาศัย และเดินทางตํอเชื่อมกับระบบถนนได๎ดีเพื่อรองรับการสัญจรจากพื้นที่
อื่น โรงเรียนควรมีพื้นที่เปิดโลํงนอกอาคารด๎วย เพื่อประโยชน์ตํอกิจกรรมเรียนรู๎กลางแจ๎ง
สํวน Urban Planning and Design Criteria (Joseph De Chiara, 1982 อ๎างถึงใน รําง
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร,
2552) ได๎
กลําวถึงสาธารณูปการในด๎านสถานศึกษาเกี่ยวกับระยะทางโดยระบุวําในพื้นที่ที่มีความหนาแนํน
ของประชากรสูง สถานศึกษาควรให๎บริการในรัศมีที่อยูํในระยะซึ่งสามารถเดินเท๎าได๎ ในขณะที่ใน
พื้นที่ซึ่งมีประชากรเบาบาง สถานศึกษาควรตั้งอยูํในรัศมีการให๎บริการที่อยูํระหวํางระยะเดินที่ไกล
ที่สุด และอาศัยรถยนต์ในการให๎บริการเสริม
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ภาพที่ 2.1 มาตรฐานระยะการเดินทางจากที่อยูํอาศัยถึงสถานศึกษา
ที่มา: Urban Planning and Design Criteria, 1982

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของสถานศึกษาในระดับชุมชน
ที่มา: Urban Planning and Design Criteria, 1982.
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ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของสถานศึกษาในระดับยําน
ที่มา: Urban Planning and Design Criteria, 1982.
Time-saver Standards for Site Planning (Joseph De Chiara, 1984 อ๎างถึงใน รําง
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร,
2552) ได๎
กลําวถึงสาธารณูปการด๎านการศึกษา โดยระบุขั้นตอนการเลือกทาเลที่ตั้งในเนื้อหาด๎านการ
ออกแบบและกลําวถึงขนาดของพื้นที่ โดยกาหนดรัศมีการให๎บริการของสถานศึกษาระดับตํางๆ
ดังนี้
- โรงเรียนมัธยม
2.4-3.6 กิโลเมตร (1.5-2 ไมล์)
- โรงเรียนประถม
1.6 กิโลเมตร (1 ไมล์)
- โรงเรียนอนุบาล
0.8 กิโลเมตร (0.5 ไมล์)
- Home-school
0.4-0.8 กิโลเมตร (0.25-0.5 ไมล์)
นอกจากนี้ Handbook on Urban Planning (Claire, 1973 อ๎างถึงใน รํางรายงานฉบับ
สมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร, 2552) ได๎กาหนดตัวอยํางของ
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปจะมีรัศมีการให๎บริการในระยะไมํเกิน 2.56 ตารางกิโลเมตร (1 ตาราง
ไมล์) แตํทั้งนี้มิใชํเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัว เพราะเงื่อนไขดังกลําวขึ้นอยูํกับข๎อพิจารณาด๎านอื่นๆ เชํน
ลักษณะการใช๎ที่ดิน จานวนประชากร และความหนาแนํนของประชากรอีกด๎วย ดังตารางที่ 2.4
ตํอไปนี้
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ตารางที่ 2.4 รัศมีบริการของโรงเรียนแต่ละระดับชั้น
ประเภทของโรงเรียน
1) โรงเรียนประถมศึกษา
2) โรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนต๎น
3) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
4) โรงเรียนประถมศึกษา+โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น
5) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น+โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
6) โรงเรียนประถมศึกษา+สวนสาธารณะ
7) โรงเรียนประถมศึกษา ถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น+สวนสาธารณะ
8) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎นถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย+สวนสาธารณะ
9) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น+สวนสาธารณะ
10) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย+ สวนสาธารณะ
ที่มา: Urban Planning and Design Criteria, 1982.

รัศมีบริการ
(กม.)
0.5
1.0
2.0
1.0
2.0
0.5
1.0
1.0
2.0
2.0

2.2.2 การจาแนกประเภทสถานศึกษา
การศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครพบวํา การจัดการศึกษาของ
ไทยในปัจจุบัน มี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งการศึกษาในระบบนั้นมี 2 ระดับคือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยการจัดการศึกษาในระบบดังกลําวให๎จัดในสถานศึกษา ดังนี้
- สถานพัฒนาเด็กกํอนปฐมวัย
- โรงเรียน
- ศูนย์การเรียน
- มหาวิทยาลัย
- สถาบันวิทยาลัยหรือหนํวยงานที่เรียกชื่ออยํางอื่น
สํวนการศึกษาเกณฑ์และข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถานศึกษาของตํางประเทศพบวําทั้ง
Planning and Urban Design Standards (American Planning Association, 2006), Urban
Planning and Design Criteria (Joseph De Chiara, 1982) และ Time-saver Standards for
Site Planning (Joseph De Chiara, 1984) ได๎กลําวถึงสาธารณูปการด๎านการศึกษาโดยแบํง
ประเภทดังนี้
- โรงเรียนอนุบาล
- โรงเรียนระดับประถม
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- โรงเรียนระดับมัธยม
สาหรับเกณฑ์และข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถานศึกษาของประเทศไทยพบวํา มาตรฐานที่อยูํ
อาศัยและสิ่งแวดล๎อมของการเคหะแหํงชาติ (การเคหะแหํงชาติ, 2529) และเกณฑ์และมาตรฐาน
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549) ได๎กลําวถึงโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาโดยกาหนดตามระดับการศึกษาดังนี้
- โรงเรียนอนุบาล
- โรงเรียนระดับประถม
- โรงเรียนระดับมัธยมต๎น
- โรงเรียนระดับมัธยมปลาย
- สถาบันอุดมศึกษา
จากการพิจารณาประเภทของสาธารณูปการด๎านการศึกษาดังกลําวข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา
ประเภทของสถานศึกษาแทบทั้งหมดจะยึดถือตามระดับการศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นการจาแนก
ประเภทของสาธารณูปการด๎านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงเสนอให๎จาแนกประเภทของ
สถานศึกษาตามระดับการศึกษาเชํนกัน โดยในเบื้องต๎นนี้ได๎จาแนกประเภทของสถานศึกษาที่เป็น
การศึกษาในระบบที่จาเป็นตํอการกาหนดมาตรฐานด๎านผังเมือง ดังตํอไปนี้
- โรงเรียนอนุบาล
- โรงเรียนระดับประถม
- โรงเรียนระดับมัธยม
2.2.3 ตาแหน่งที่ตั้งและรัศมีบริการของสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร
การกาหนดที่ตั้งและรัศมีบริการของสถานศึกษา จะคานึงถึงการเข๎าถึงสถานศึกษาของผู๎
มาใช๎สถานศึกษาประเภทตํางๆ ที่กระจายตัวอยูํในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.3.1 โรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
จากการศึกษารํางรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร (สานักผังเมือง: 2552) ได๎กลําววํา การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนระดับกํอน
ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันพบวํา โรงเรียนกํอนประถมศึกษาได๎กระจุกตัวในพื้นที่
กลุํมเขตเมืองชั้นในด๎านตะวันออกหนาแนํนที่สุด รองลงมาคือเขตตํอเมืองด๎านตะวันออก และมี
การกระจายตัวเบาบางที่สุดในพื้นที่กลุํมเขตชานเมืองด๎านตะวันตก แตํเมื่อพิจารณาถึงรัศมีบริการ
เฉลี่ยของแตํละพื้นที่กลุํมเขตจะพบวํา โรงเรียนระดับอนุบาลที่ตั้งอยูํในกลุํมเขตเมืองชั้นในด๎าน
ตะวันตกมีรัศมีบริการเฉลี่ยเป็นระยะทางสั้นที่สุดคือประมาณ 300 เมตร สํวนโรงเรียนระดับ
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อนุบาลที่ตั้งอยูํในกลุํมเขตชานเมืองด๎านตะวันออกมีรัศมีบริการเฉลี่ยเป็นระยะทางยาวที่สุดคือ
ประมาณ 1.1 กิโลเมตร
โดยได๎ศึกษาเกณฑ์และข๎อกาหนดเกี่ยวกับตาแหนํงที่ตั้งและรัศมีบริการของ
สถานศึกษาระดับกํอนประถมศึกษาของตํางประเทศพบวํา
- Time-saver Standards for Site Planning (Joseph De Chiara, 1984) ได๎
กาหนดรัศมีบริการของโรงเรียนอนุบาลไว๎เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร
(0.5 ไมล์)
- Urban Planning and Design Criteria (Joseph De Chiara, 1982) ได๎ระบุ
ที่ตั้งของสถานศึกษาระดับกํอนประถมศึกษาวําควรมีระยะทางไมํเกิน 200
เมตร และควรตั้งอยูํใกล๎โรงเรียนประถม ศูนย์ชุมชน หรือศาสนสถาน
สาหรับเกณฑ์และข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับกํอนประถมศึกษาของ
ประเทศไทยพบวํา
- มาตรฐานที่อยูํอาศัยและสิ่งแวดล๎อมของการเคหะแหํงชาติ (การเคหะ
แหํงชาติ, 2529) ได๎กาหนดรัศมีบริการของโรงเรียนอนุบาลไว๎เป็นระยะทาง
ประมาณ 400 เมตร
- เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 (กรมโยธาธิการและผังเมือง,
2549) ได๎กลําวถึงโรงเรียนระดับอนุบาลควรตั้งอยูํในตาแหนํงที่เข๎าถึงได๎ด๎วย
การเดินเท๎าเป็นระยะไมํเกิน 500 เมตร หรือใช๎เวลาเดินทางไมํเกิน 10 นาที
และควรอยูํในกลุํมบ๎านของยํานพักอาศัย
ดังนั้นผลสรุปการทบทวนมาตรฐานรัศมีการให๎บริการจากตํางประเทศและจาก
ประเทศไทยของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล จากมาตรฐานดังกลําวจะให๎ความเหมาะสมของรัศมีการ
ให๎บริการอยูํที่ระหวําง 300-800 เมตร
2.2.3.2 โรงเรียนระดับประถม
จากการศึกษารํางราย
งานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร (สานักผังเมือง : 2552) ได๎กลําววํา การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันพบวํา โรงเรียนประถมศึกษาได๎กระจุกตัวในพื้นที่กลุํม
เขตเมืองชั้นในด๎านตะวันออกหนาแนํนที่สุด รองลงมาคือเขตตํอเมืองด๎านตะวันออก และมีการ
กระจายตัวเบาบางที่สุดในพื้นที่กลุํมเขตชานเมืองด๎านตะวันตก แตํเมื่อพิจารณาถึงรัศมีบริการ
เฉลี่ยของแตํละพื้นที่กลุํมเขตจะพบวํา โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยูํในกลุํมเขตเมืองชั้นใน
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ด๎านตะวันตกมีรัศมีบริการเฉลี่ยเป็นระยะทางสั้นที่สุดคือประมาณ 350 เมตร สํวนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ตั้งอยูํในกลุํมเขตชานเมืองด๎านตะวันออกมีรัศมีบริการเฉลี่ยเป็นระยะทางยาวที่สุด
คือประมาณ 1.2 กิโลเมตร
สํวนการศึกษาเกณฑ์และข๎อกาหนดเกี่ยวกับตาแหนํงที่ตั้งและรัศมีบริการของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาของตํางประเทศพบวํา
- Time-saver Standards for Site Planning (Joseph De Chiara, 1984) ได๎
กาหนดรัศมีบริการของโรงเรียนประถมศึกษาไว๎เป็นระยะทางประมาณ 1.6
กิโลเมตร
- Urban Planning and Design Criteria (Joseph De Chiara, 1982) ได๎
กาหนดรัศมีบริการของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาวําควรมีระยะทาง
400-800 เมตร และควรตั้งอยูํใกล๎ศูนย์กลางพื้นที่อยูํอาศัย หรือใกล๎กับ
สาธารณูปการอื่นในชุมชน
- Handbook on Urban Planning (William H. Claire, 1973) ได๎กาหนด
ตัวอยํางของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปจะมีรัศมีการให๎บริการในระยะ
ประมาณ 0.9 กิโลเมตร แตํทั้งนี้มิใชํเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัว เพราะเงื่อนไข
ดังกลําวขึ้นอยูํกับข๎อพิจารณาด๎านอื่นๆ เชํน ลักษณะการใช๎ที่ดิน จานวน
ประชากร ความหนาแนํนของประชากรอีกด๎วย นอกจากนี้ที่ตั้งของโรงเรียน
ประถมศึกษาควรอยูํใกล๎เคียงหรือสามารถตํอเชื่อมถึงสวนสาธารณะได๎
โดยงําย
สาหรับเกณฑ์และข๎อกาหนดเกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษาของประเทศไทยพบวํา
- มาตรฐานที่อยูํอาศัยและสิ่งแวดล๎อมของการเคหะแหํงชาติ (การเคหะ
แหํงชาติ, 2529) ได๎กาหนดรัศมีบริการของโรงเรียนประถมศึกษาไว๎เป็น
ระยะทางไมํเกิน 800 เมตร
- เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 (กรมโยธาธิการและผังเมือง,
2549) ได๎กลําวถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษาควรมีรัศมีบริการเป็นระยะไมํ
เกิน 500 เมตร หรือใช๎เวลาเดินทางไมํเกิน 10 นาที และควรอยูํในกลุํมบ๎าน
ของยํานพักอาศัย
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ดังนั้นผลสรุปการทบทวนมาตรฐานรัศมีการให๎บริการจากตํางประเทศและจาก
ประเทศไทยของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จากมาตรฐานดังกลําวจะให๎ความเหมาะสมของ
รัศมีการให๎บริการอยูํที่ระหวําง 400-1,200 เมตร
2.2.3.3 โรงเรียนระดับมัธยม
จากการศึกษารํางรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร (สานักผังเมือง : 2552) ได๎กลําววํา การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันพบวํา โรงเรียนมัธยมศึกษาได๎กระจุกตัวในพื้นที่กลุํม
เขตเมืองชั้นในด๎านตะวันออกหนาแนํนที่สุด รองลงมาคือเขตตํอเมืองด๎านตะวันออก และมีการ
กระจายตัวเบาบางที่สุดในพื้นที่กลุํมเขตชานเมืองด๎านตะวันตก แตํเมื่อพิจารณาถึงรัศมีบริการ
เฉลี่ยของแตํละพื้นที่กลุํมเขตจะพบวํา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูํในกลุํมเขตเมืองชั้นใน
ด๎านตะวันตกมีรัศมีบริการเฉลี่ยเป็นระยะทางสั้นที่สุดคือประมาณ 600 เมตร สํวนโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ตั้งอยูํในกลุํมเขตชานเมืองด๎านตะวันออกมีรัศมีบริการเฉลี่ยเป็นระยะทางยาวที่สุด
คือประมาณ 2 กิโลเมตร
สํวนการศึกษาเกณฑ์และข๎อกาหนดเกี่ยวกับตาแหนํงที่ตั้งและรัศมีบริการของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของตํางประเทศพบวํา
- Time-saver Standards for Site Planning (Joseph De Chiara, 1984) ได๎
กาหนดรัศมีบริการของโรงเรียนมัธยมศึกษาไว๎เป็นระยะทางประมาณ 2.43.6 กิโลเมตร
- Urban Planning and Design Criteria (Joseph De Chiara, 1982) ได๎
กาหนดรัศมีบริการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาวําควรมีระยะทาง 8001,200 เมตร และควรตั้งอยูํใกล๎ศูนย์กลางพื้นที่อยูํอาศัย
- Handbook on Urban Planning (William H. Claire, 1973) ได๎กลําววําที่ตั้ง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาควรอยูํใกล๎เคียงหรือสามารถตํอเชื่อมถึง
สวนสาธารณะได๎โดยงําย
สาหรับเกณฑ์และข๎อกาหนดเกี่ยวกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย
พบวํา
- มาตรฐานที่อยูํอาศัยและสิ่งแวดล๎อมของการเคหะแหํงชาติ (การเคหะ
แหํงชาติ, 2529 ) ได๎กาหนดรัศมีบริการของโรงเรียนมัธยมศึกษาไว๎เป็น
ระยะทางไมํเกิน 1,200-1,600 เมตร
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- เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 (กรมโยธาธิการและผังเมือง,
2549) ได๎กลําวถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาควรมีรัศมีบริการเป็นระยะไมํเกิน
1,500 เมตร หรือใช๎เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที
ดังนั้นผลสรุปการทบทวนมาตรฐานรัศมีการให๎บริการจากตํางประเทศและจาก
ประเทศไทยของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากมาตรฐานดังกลําวจะให๎ความเหมาะสมของ
รัศมีการให๎บริการอยูํที่ระหวําง 1-2 กิโลเมตร
สรุปจากมาตรฐานผังเมืองด้านรัศมีการให้บริการของโรงเรียนในแตํละระดับชั้น
การศึกษาได๎กาหนดรัศมีการให๎บริการของโรงเรียนโดยแบํงตามยํานและประเภทการใช๎ประโยชน์
ที่ดินได๎รัศมีการให๎บริการที่แตกตํางกันดังตารางสรุปตํอไปนี้
ตารางที่ 2.5 มาตรฐานผังเมืองด้านรัศมีบริการของสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่อยูํอาศัยหนาแนํนน๎อย

ระดับสาธารณูปการ

รัศมีบริการ
(กม.)

อนุบาล
0.8
ประถม
1.2
มัธยม
2.0
ที่อยูํอาศัยหนาแนํนปานกลาง
อนุบาล
0.6
ประถม
0.8
มัธยม
1.5
ที่อยูํอาศัยหนาแนํนมาก
อนุบาล
0.4
ประถม
0.6
มัธยม
1.0
พาณิชยกรรม
อนุบาล
0.4
(พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก)
ประถม
0.6
มัธยม
1.0
อุตสาหกรรม (เขตอุตสาหกรรม)
อนุบาล
0.8
ประถม
1.2
มัธยม
2.0
เกษตรกรรม (ชุมชนเกษตรกรรม)
อนุบาล
0.8
ประถม
1.2
มัธยม
2.0
ที่มา: รํางรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร (สานักผังเมือง: 2552)
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สรุป ในการศึกษาขอบเขตรัศมีการให๎บริการของโรงเรียนทั้งมาตรฐานของตํางประเทศ
และมาตรฐานของผังเมืองประเทศไทย ได๎ให๎เกณฑ์ของขอบเขตรัศมีการให๎บริการของโรงเรียนที่
แตกตํางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสถานศึกษากับการใช๎ประโยชน์ที่ดินใกล๎เคียง งานวิจัยนี้จะใช๎เกณฑ์
มาตรฐานจากรํางรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองกทม.พ.ศ. 2552
เนื่องจากเป็นมาตรฐานทางผังเมืองของประเทศไทยลําสุดและผู๎วิจัยคิดวําใช๎มาตรฐานนี้จะมีความ
เหมะสมกวํามาตรฐานของตํางประเทศเพราะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกวํา ซึ่งถนนสามเสน
หรือพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยนี้ตั้งอยูํในกรุงเทพมหานครเขตเมืองชั้นในฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นยําน
พาณิชยกรรมและที่อยูํอาศัยหนาแนํนมาก ซึ่งมีรัศมีการให๎ตามระดับชั้นการศึกษาดังตํอไปนี้
อนุบาล
400
เมตร
ประถมศึกษา
600
เมตร
มัธยมศึกษา
1
กิโลเมตร
อีกทั้งในพื้นที่ศึกษามีนักเรียนระดับอาชีวศึกษาซึ่งไมํมีอยูํในเกณฑ์ของมาตรฐานผังเมือง
จากรํางรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองกทม.พ.ศ. 2552 ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้จะใช๎เกณฑ์มาตรฐานจากโครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช๎ในการวิเคราะห์
เพื่อวางผังเมืองรวม พ.ศ. 2551 ได๎กาหนดไว๎วํา ระดับ อาชีวศึกษา จะมีเกณฑ์มาตรฐานรัศมี
การให้บริการในระยะ 5 กิโลเมตร
2.2.4 มาตรฐานด้านสถานศึกษาของประเทศไทย
ในกรณีของประเทศไทย ข๎อกาหนดและการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณูปการด๎านการศึกษา
มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
ก) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 เรื่องแนวทางจัดการศึกษาได๎
กลําววํา“มาตรา 25 รัฐต๎องสํงเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ได๎แกํ ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหลํงข๎อมูลและแหลํงการเรียนรู๎อื่น
อยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ” และ “มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอุดมศึกษาระดับต่ากวําปริญญา ให๎ยึดแนวเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา จานวนประชากรเป็นหลัก และความเหมาะสมด๎านอื่นด๎วย”
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถาบันการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2550 มีเนื้อหาระบุอยูํในหมวดที่ 1 เรื่องการจัดตั้งสถานศึกษาโดยระบุวํา
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“(1) สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใดต๎องมีจานวนนักเรียนดังตํอไปนี้
- ระดับประถมศึกษา ต๎องมีจานวนนักเรียนในแตํละรายอายุไมํน๎อยกวํา 25 คน ถ๎ามี
นักเรียนในแตํละรายอายุไมํถึง 25 คน แตํมากกวํา 10 คน ให๎จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอื่น
- ระดับมัธยมศึกษา ต๎องมีจานวนนักเรียนที่จะมาเข๎าเรียนชั้นละไมํน๎อยกวํา 80 คน
ถ๎ามีนักเรียนไมํถึงชั้นละ 80 คน แตํมากกวํา 40 คน ให๎จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอื่น
(2) สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต๎องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให๎ใช๎
ตาม
ประเภทของที่ดินอยํางถูกต๎อง จานวนไมํน๎อยกวํา 25 ไรํ (40,000 ตารางเมตร)
(3) สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหมํจะต๎องอยูํหํางจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน
ที่ตั้งอยูํเดิมไมํน๎อยกวํา 6 กิโลเมตร ตามเส๎นทางคมนาคม”
ข) ข๎อเสนอแนะในการออกแบบอาคารประเภทสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครได๎จัดทาข๎อเสนอแนะในการออกแบบอาคารประเภทสถานศึกษาไว๎
โดยระบุถึง
(1) ข๎อพิจารณาด๎านที่ดินที่จะใช๎กํอสร๎างสถานศึกษา โดยระบุให๎มีความสอดคล๎องกับ
ผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร และไมํอยูํในพื้นที่ที่ห๎ามกํอสร๎าง หรือข๎อกาหนดอื่นๆ เชํน เขต
ปลอดภัยในราชการทหาร เขตปลอดภัยในทางเดินอากาศ เงื่อนไขในการปลูกสร๎างอาคารริมเขต
ทางหลวง เป็นต๎น
(2) ลักษณะอาคาร โดยอิงมาตรฐานคุณลักษณะด๎านอาคารของพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร โดยระบุรายละเอียดระยะดิ่งระหวํางพื้นต๎องไมํน๎อยกวําเกณฑ์ดังนี้คือ
- ห๎องเรียนนักเรียนอนุบาล 2.6 เมตร
- ห๎องเรียน 3.0 เมตร
ค) กฎกระทรวงเรื่องการกาหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใช๎เป็นที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกฎกระทรวงเรื่องการกาหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใช๎เป็นที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนระบุวํา
“ข๎อ 1 ที่ดินสาหรับจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต๎องมีเนื้อที่ตามข๎อกาหนด ดังตํอไปนี้
- วิทยาลัยหรือสถาบัน ต๎องมีเนื้อที่ไมํน๎อยกวํา 10 ไรํ (16,000 ตารางเมตร)
- มหาวิทยาลัยต๎องมีเนื้อที่ไมํน๎อยกวํา 100 ไรํ (160,000 ตารางเมตร)
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่งจัดการศึกษาได๎โดยใช๎เทคโนโลยีใน
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด ผู๎ขอรับใบอนุญาตอาจร๎องขอตํอ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขออนุมัติให๎จัดตั้งในที่ดินที่มีเนื้อที่น๎อยกวําที่กาหนดตามวรรค
หนึ่งก็ได๎
ข๎อ 2 ที่ดินสาหรับจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กาหนดในข๎อ 1 ต๎องเป็นที่ดินที่
ติดตํอเป็นผืนเดียวกัน ในกรณีที่ดินมิได๎มีพื้นที่ติดตํอเป็นผืนเดียวกัน ต๎องมีการเชื่อมโยงติดตํอถึง
กันในลักษณะที่ไมํเป็นอุปสรรคตํอการจัดการศึกษา จะสามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาได๎
โดยสะดวก
ข๎อ 3 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดสอนสาขาวิชาทางด๎านการเกษตร นอกจากจะต๎องมี
ที่ดินตามที่กาหนดในข๎อ 1 แล๎ว ต๎องมีที่ดินสาหรับฝึกงานอีกไมํน๎อยกวํา 150 ไรํ (240,000 ตาราง
เมตร) โดยที่ดินสาหรับฝึกงานจะเป็นที่ดินที่ติดตํอเป็นผืนเดียวกับที่ดินสาหรับจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามข๎อ 1 หรือไมํก็ได๎”
ง) มาตรฐานที่อยูํอาศัยและสิ่งแวดล๎อมของการเคหะแหํงชาติ
มาตรฐานที่อยูํอาศัยและสิ่งแวดล๎อมของการเคหะแหํงชาติมีเนื้อหาระบุถึงสาธารณูปการ
ด๎านการศึกษา เกี่ยวกับจานวนนักเรียนกับขนาดของโรงเรียนที่ได๎กาหนดไว๎เป็นการสอนผลัดเดียว
ไว๎ ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาล
อายุ 3-6 ปี
จานวนนักเรียน ชั้นละ 30 คน
นักเรียน 20 คนตํอประชากร 1,000 คน
เนื้อที่ต่าสุด เขตในเมืองต๎องไมํต่ากวํา 800 ตารางเมตรตํอนักเรียน 120 คน
ตามมาตรฐานนี้ต๎องไมํต่าวํา 1,600
ตร.เมตร/นักเรียน 120 คน
ระยะทางจากที่อยูํอาศัยถึงที่ตั้งโรงเรียนไมํเกิน 400 เมตร
- โรงเรียนประถม ป.1-ป.7
อายุ 6-13 ปี
จานวนนักเรียน ชั้นละ 40 คน
นักเรียน 150 คนตํอประชากร 1,000 คน
เนื้อที่ต่าสุด เขตในเมืองต๎องไมํต่ากวํา 2.5 ไรํ เพิ่ม 0.5 ไรํทุก 100 คน
ตามมาตรฐานนี้ต๎องไมํต่าวํา 5 ไรํ เพิ่ม 1 ไรํทุก 100 คน
ระยะทางจากที่อยูํอาศัยถึงที่ตั้งโรงเรียนไมํเกิน 800 เมตร
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- โรงเรียนมัธยมต๎น ม.ศ.1-ม.ศ.3
อายุ 13-16 ปี
จานวนนักเรียน ชั้นละ 40 คน
นักเรียน 75 คนตํอประชากร 1,000 คน
เนื้อที่ต่าสุด เขตในเมืองต๎องไมํต่ากวํา 5 ไรํ เพิ่ม 0.5 ไรํทุก 100 คน
ตามมาตรฐานนี้ต๎องไมํต่าวํา 10 ไรํ เพิ่ม 1 ไรํทุก 100 คน
ระยะทางจากที่อยูํอาศัยถึงที่ตั้งโรงเรียนไมํเกิน 1,200 เมตร
- โรงเรียนมัธยมปลาย ม.ศ.4–ม.ศ.5
อายุ 16-18 ปี
จานวนนักเรียน ชั้นละ 30 คน
นักเรียน 25 คนตํอประชากร 1,000 คน
เนื้อที่ต่าสุด เขตในเมืองต๎องไมํต่ากวํา 5 ไรํ เพิ่ม 0.5 ไรํทุก 100 คน
ตามมาตรฐานนี้ต๎องไมํต่าวํา 10 ไรํ เพิ่ม 1 ไรํทุก 100 คน
ระยะทางจากที่อยูํอาศัยถึงที่ตั้งโรงเรียนไมํเกิน 1,600 เมตร
- โรงเรียนอาชีวะศึกษา 1-3
อายุ 16-19 ปี
จานวนนักเรียน ชั้นละ 40 คน
นักเรียน 25 คนตํอประชากร 1,000 คน
เนื้อที่ต่าสุด เขตในเมืองต๎องไมํต่ากวํา 5 ไรํ เพิ่ม 0.5 ไรํทุก 100 คน
ตามมาตรฐานนี้ต๎องไมํต่าวํา 10 ไรํ เพิ่ม 1 ไรํทุก 100 คน
ระยะทางจากที่อยูํอาศัยถึงที่ตั้งโรงเรียนไมํเกิน 1,600 เมตร
จ) เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549
กรมโยธาธิการและผังเมืองได๎กาหนดเกณฑ์การใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทบริการ โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาวําผู๎ใช๎บริการมีความแตกตํางกันตามกลุํมอายุ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- ระดับอนุบาล (อายุ 3-6 ปี) โรงเรียนควรอยูํในกลุํมบ๎านของยํานพักอาศัย ระยะไมํควร
เกิน 500 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว มีสนามเด็กเลํนที่ขนาดพอเหมาะคือประมาณ 0.5-2 ไรํ มี
จานวนนักเรียน 40- 60 คน
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- ระดับประถมศึกษา (อายุ 7-12 ปี) โรงเรียนควรอยูํในกลุํมบ๎านของยํานพักอาศัยเชํนกัน
ในชุมชนที่มีประชากร 3,500 คน ควรมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แหํง นักเรียนประถมศึกษา
ตอนต๎น (ป.1-ป.4) 200-400 คน ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) 600-800 คน ขนาดพื้นที่ 5-7
ไรํ อาคารเรียนสามารถสูงกวํา 1 ชั้น มีสนามกีฬากลางแจ๎ง
- ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (อายุ 13-20 ปี) แบํงเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
(อายุ 13-15 ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 16-18 ปี) และอาชีวศึกษา (อายุ 16-20 ปี) เป็น
นักเรียนที่อยูํในวัยที่สามารถชํวยเหลือตนเอง โรงเรียนจึงหํางจากยํานพักอาศัยได๎ ในชุมชนที่มี
ขนาดประชากรประมาณ 9,000 คน จะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 600-1,000 คน ควรมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น 1 แหํง พื้นที่ 5-7 ไรํ ถ๎าประชากรเกินกวํา 10,000 คน ควรมีโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 1 แหํง ขนาดพื้นที่ประมาณ 25 ไรํ มีอาคารสูงเกินกวํา 2
ชั้นได๎ มีสนามกีฬาในรํมและกลางแจ๎ง อาคารกิจกรรม อาคารฝึกงานตามลักษณะวิชาของ
การศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา (อายุ 18 ปีขึ้นไป) เป็นระดับปริญญาตรีและสูงกวํา มีการศึกษา
ค๎นคว๎า วิจัยแยกเป็นคณะสาขา ต๎องการพื้นที่กว๎างเพื่อให๎บริการแกํชุมชน จึงมีความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นในชุมชนให๎มีการขยายตัวเชํน บ๎านเชํา หอพัก อุปกรณ์การเรียนการสอน
การสื่อสาร การขนสํง ฯลฯ จึงจาเป็นต๎องมีสถานที่กว๎างขวางและเป็นอิสระจากชุมชน ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตํอการขยายตัวของชุมชนด๎วย
ตาราง 2.6 ขนาดพื้นที่บริการของสถาบันการศึกษา
ประเภท
ขนาด
จานวน
ระยะเดินทาง
หมายเหตุ
พื้นที่ 1
นักเรียน
แห่ง (ไร่)
(คน)
ระดับอนุบาล 0.5-2.0
40-60
500 เมตร หรือ - องค์ประกอบรวมภายในพื้นที่
10 นาที
อาคารเรียน สาหรับอนุบาล
ประมาณ 200 ตร.วา สํวนประถม
ระดับ
5.0-7.0
200-400
500 เมตร หรือ
มัธยมและอาชีวะ พื้นที่อาคารเรียน
ประถมศึกษา
10 นาที
ระดับ
5.0-7.0 600-1,000 1,500 เมตร หรือ ไมํต่ากวํา 1 ไรํ นอกจากนั้นเป็น
สนามกีฬา อาคารกิจกรรมตํางๆ
มัธยมศึกษา
30- 45 นาที
ระดับ
8.0-10.0 1,000 ขึ้นไป 1,500 เมตร หรือ
อาชีวศึกษา
30- 45 นาที
ที่มา : เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549, สานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
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2.3 มาตรฐานด้านการสัญจร
จากการศึกษาการสภาพทั่วไปของพื้นที่รวมถึงการเข๎าพาหนะและการสัญจรของนักเรียน
ในพื้นที่ศึกษาเบื้องต๎น พบวํา มีประเภทการสัญจรดังนี้ ถนน ทางเดินเท๎า รถยนต์ รถประจาทาง
มอเตอร์ไซค์ และจักรยาน ดังนั้นในรายละเอียดตํอไปจะกลําวถึงมาตรฐานด๎านการสัญจรที่
เกี่ยวข๎องภายในพื้นที่
2.3.1 มาตรฐานด้านการสัญจรของต่างประเทศ
1.1 ทางเท้า
ความกว๎างของทางเท๎าหมายถึงระยะทางด๎านขวางของทางเท๎า ซึ่งจะต๎องมีขนาดที่
เหมาะสมกับอุปสงค์การเดินทางและประเภทของยานพาหนะ
Planning and Urban Design Standards (American Planning Association, 2006
อ๎างถึงใน รํางรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร,
2552) ได๎กาหนดมาตรฐานความกว๎างทางเท๎าเฉพาะสํวนที่มนุษย์สามารถใช๎สัญจรได๎ไมํน๎อยกวํา
5 ฟุตหรือ 1.50 เมตร ในยํานที่อยูํอาศัย และถ๎ามีสํวนประกอบถนนอื่น ๆ เพิ่มเติม ก็ยังให๎คงความ
กว๎างทางเท๎าไว๎ที่ 5 ฟุต โดยเพิ่มระยะสาหรับสํวนประกอบถนนเพิ่มเติม เพื่อไมํล้าพื้นที่ของทางเท๎า
โดยความกว๎างของทางเดินคือขนาดความกว๎างเฉลี่ยของคนขณะยืนเทํากับ 1.5 –2.0 ฟุตหรือ
ประมาณ 0.45 –0.60 เมตร ดังนั้นความต๎องการพื้นที่สาหรับการเดิน 1 คน จึงอยูํที่ระยะความ
กว๎าง 3–4 ฟุต หรือประมาณ 0.90–1.20 เมตร และพื้นที่สาหรับการเดิน 2 คน ควรมีความกว๎างขั้น
ต่าที่ระยะ 5 ฟุตหรือประมาณ 1.50 เมตร

ภาพที่ 2.4 ทางเดินเท๎าและขอบทาง
ที่มา : Planning and Urban Design Standards, 2006
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Planning and Urban Design Standards (American Planning Association, 2006
อ๎างถึงใน รํางรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร,
2552) กาหนดมาตรฐานขนาดทางเท๎าโดยแยกตามลาดับศักย์ของถนนและยํานกิจกรรม ดังนี้
ตารางที่ 2.7 ความกว้างของทางเท้าริมถนน
ลาดับศักย์ถนน
ถนนสายหลัก (Arterial)
ถนนสายรอง (Collector)
ถนนสายยํอย (Local)

ความกว๎างของทางเท๎าในยํานพาณิชยกรรม
(ฟุต)
(เมตร)
25
7.5
20
6.0
15-20
4.5-6.0

ความกว๎างของทางเท๎าในยํานที่อยูํอาศัย
(ฟุต)
(เมตร)
5- 6
1.5–1.8
4- 5
1.2–1.5
4- 5
1.2–1.5

ที่มา: Planning and Urban Design Standards, 2006

Time-saver Standards for Landscape Architecture (Harris and Dines, 1998 อ๎าง
ถึงใน รํางรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร, 2552)
กาหนดมาตรฐานความกว๎างของทางเท๎าโดยแยกตามประเภทของทางเท๎าและจานวนของคนเดิน
เท๎า ดังนี้
- ทางเท๎าสํวนบุคคล 0.45–1.20 เมตร
- ทางเท๎าประเภทบาทวิถี 0.90–2.70 เมตร
- ทางเท๎าสาธารณะ 2.40–3.00 เมตร
- ทางเท๎าในสวนสาธารณะ 1.50 เมตร
เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดย
กาหนดให๎บริเวณที่ควรมีทางเท๎าคือ ยํานธุรกิจ อาคารพาณิชย์ ยํานอุตสาหกรรม ยํานที่อยูํอาศัย
และโรงเรียน โดยมีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 1.50 เมตร
1.2 ทางจักรยาน
ทางจักรยานมีความจาเป็นสาหรับเมืองและการสัญจรภายในยํานจากอาคารไปยังขนสํง
มวลชนเพื่อประหยัดพลังงาน ทางจักรยานอาจใช๎ในชํองทางเดียวกับรถยนต์ตามปกติหรือแยก
ชํองทางจักรยานด๎วยการตีเส๎นแสดงเครื่องหมายทางจักรยาน หรือแยกเฉพาะทางจักรยานออก
จากทางรถยนต์ หรือกันพื้นที่ไหลํทางหรือทางเท๎าให๎เป็นทางจักรยานโดยแสดงเขตทางจักรยาน
ทางจักรยาน Time-Saver Standards for Landscape Architecture (Harris and
Dines, 1998 อ๎างถึงใน รํางรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร, 2552) ได๎กาหนดมาตรฐานความกว๎างของทางจักรยาน โดยมีรายละเอียดและ
ภาพประกอบดังนี้
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- ระยะมาตรฐานในการขี่จักรยาน 1 คันคือ ความกว๎างแนวนอนของผู๎ใช๎
จักรยาน 0.60 เมตร หรือ 2 ฟุต และระยะความสูงในแนวดิ่ง 2.10 เมตร หรือ
7 ฟุต
- ทางจักยาน 1 ชํองจราจรควรมีความกว๎างขั้นต่า 1.50 เมตรหรือ 5 ฟุต และ
ระยะความสูงในแนวดิ่งของทางจักรยานคือ 2.40 เมตรหรือ 8 ฟุต
- ทางจักยาน 2 ชํองจราจร ควรมีความกว๎างขั้นต่า 2.40 เมตรหรือ 8 ฟุต
- ทางจักรยานรํวมกับทางเดินเท๎า ควรมีความกว๎างขั้นต่า 3.00 เมตรหรือ 12
ฟุต

ภาพที่ 2.5 ความกว๎างของทางจักรยานแยกตามลักษณะการใช๎งาน
ที่มา: Time-Saver Standards for Landscape Architecture, 1998

เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กาหนดให๎
ยํานที่มีขนาดทางเท๎าเพียงพอและมีการจราจรหนาแนํน ควรมีถนนคูํขนานด๎านข๎างสาหรับ
ยวดยานที่วิ่งช๎าหรือ ทางจักรยาน โดยมีเกณฑ์ของมาตรฐานดังนี้
- การเดินรถทางเดียว ควรมีความกว๎าง 2.50 เมตร หรืออยํางน๎อย 1.80 เมตร
- การเดินรถ 2 ทาง ควรมีความกว๎างอยํางน๎อย 3.60 เมตร แตํหากปริมาณการ
ใช๎จักรยานไมํมาก ความกว๎างอาจน๎อยกวํานี้ได๎
- ในกรณีที่การจราจรคับคั่งบริเวณทางแยก ควรสร๎างอุโมงค์สาหรับรถจักรยาน
โดยกาหนดความสูงอยํางน๎อย 2.25 เมตร กว๎างอยํางน๎อย 3.00 เมตรสาหรับ
การเดินรถทางเดียว และกว๎าง 4.00 เมตรสาหรับการเดินรถ 2 ทาง
- ความลาดชัน 1:20 ในกรณีพื้นลาดเอียงขึ้นและ 1:15 ในกรณีพื้นลาดเอียงลง
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ในการกาหนดมาตรฐานพื้นที่สัญจรของยานพาหนะประเภทอื่น ๆ เชํนรถจักรยาน ซึ่งจะมี
ความต๎องการทางพื้นที่ขึ้นอยูํกับมาตรฐานของยานพาหนะแตํละประเภท และการแยกเป็น
ชํองทางเฉพาะสาหรับยานพาหนะเหลํานั้นออกจากชํองทางเดินเท๎าหรือไมํ ขึ้นกับปริมาณการ
สัญจรด๎วยยานพาหนะประเภทนั้น ๆ ซึ่งถ๎ามีปริมาณไมํมากนักและการสัญจรบนทางเท๎าไมํ
หนาแนํนจนเกินไปก็อาจใช๎ชํองทางเดียวกับการสัญจรทางเท๎าได๎
Planning and Urban Design Standards (American Planning Association, 2006
อ๎างถึงใน รํางรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร,
2552) ระบุให๎ทางจักรยานที่ใช๎เส๎นทางรํวมกับทางรถยนต์ ควรมีแนวของเส๎นแบํงเพื่อแยกทาง
สัญจรระหวํางรถยนต์และรถจักรยานที่ระยะ ความกว๎าง 6–8 นิ้ว หรือ 15 –20 เซนติเมตร โดยชํอง
จราจรของทางจักรยานกาหนดให๎มีความกว๎างที่ระยะ 4-6 ฟุต หรือ 1.2 –1.8 เมตร ซึ่งจัดให๎มีทาง
จักรยานได๎ในถนนสายรองและถนนสายหลัก ที่สามารถกระทาได๎โดยการลดชํองทางจราจรที่มีอยูํ
ให๎แคบลง ย๎ายชํองทางจราจร ย๎ายที่จอดรถ และเพิ่มพื้นผิวจราจร หรือการปูพื้นที่ไหลํทาง ดัง
ภาพประกอบตํอไปนี้

ภาพที่ 2.6 มาตรฐานของขนาดชํองทางสัญจรของรถจักรยานรํวมกับทางรถยนต์

ภาพที่ 2.7 มาตรฐานของทางจักรยานรํวมกับการสัญจรของรถยนต์สํวนบุคคล
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ภาพที่ 2.8 แนวทางการรวมชํองทางรถจักรยานกับชํองจราจรของรถยนต์เดิม

ภาพที่ 2.9 มาตรฐานของทางจักยาน
ที่มา: Planning and Urban Design Standards, 2006

1.3 ที่จอดรถยนต์
เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง มีมาตรฐาน
ให๎ชํองจอดขนาน (Parallel Parking Lane) สาหรับที่จอดรถยนต์ หรือเป็นอีกชํองทางการจราจรใน
กรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โดยกาหนดให๎กว๎างชํองละ 2.00, 2.50 หรือ 3.00 เมตรแล๎วแตํกรณี และ
ตามข๎อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ได๎กาหนดมาตรฐานขนาดของที่จอดรถยนต์ตาม
ลักษณะการจอดและมาตรฐานของขนาดทางวิ่งที่มีการจอดรถยนต์ ดังนี้
ตารางที่ 2.8 ขนาดของที่จอดรถยนต์
ที่จอดรถยนต์
จอดแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ
จอดขนานกับแนวทางเดินรถ
จอดทามุมกับทางเดินรถตั้งแตํ 30 องศาขึ้นไป แตํไมํเกิน 60 องศา
ที่จอดรถสาหรับคนพิการ

ที่มา: ข๎อบัญญัติกรุงเทพมหานคร, 2544

ความกว๎าง (เมตร)
≥ 2.40
≥ 2.40
≥ 2.40
3.80

ความยาว (เมตร)
≥ 5.00
≥ 6.00
≥ 5.50
6.00
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Planning and Urban Design Standards (American Planning Association, 2006
อ๎างถึงใน รํางรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร,
2552) กาหนดมาตรฐานชํองทางจอดรถยนต์ตามลาดับศักย์ของถนน ดังนี้
- Arterial 8-10 ฟุต หรือประมาณ 2.4-3.0 เมตร
- Collector 8 ฟุต หรือประมาณ 2.4 เมตร
- Local
7 ฟุต หรือประมาณ 2.1 เมตร
1.4 ที่จอดรถประจาทาง
แบบมาตรฐานของป้ายหยุดรถประจาทางมีความกว๎างประมาณ 0.50 เมตรและมีความ
สูงประมาณ 2.80 เมตร สํวนศาลาที่พักผู๎โดยสารรถประจาทางมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบพิเศษที่ใช๎
ในยํานใจกลางเมืองมีขนาดกว๎าง 2.20 เมตร ยาว 6.00 เมตร ขนาดที่นั่งรอรถยาวประมาณ 4.80
เมตร และรูปแบบทั่วไปหรือในยํานชานเมือง มีขนาดความกว๎างประมาณ 3.80 เมตร ความยาว
9.80 เมตร (ขนาดอาจปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสมของที่ตั้ง) มีม๎านั่ง 10 ที่นั่ง ดังแสดงใน
ภาพประกอบตํอไปนี้

ภาพที่ 2.12 แบบมาตรฐานป้ายหยุดรถประจาทาง
ที่มา: สานักการจราจรและขนสํง , 2550
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รูปด๎าน ด๎านข๎าง

รูปด๎าน ด๎านหน๎า

ภาพที่ 2.13 แบบมาตรฐานศาลาที่พักผู๎โดยสารรถประจาทางรูปแบบพิเศษ ขนาด 2.20x6.00 เมตร
ที่มา: สานักการจราจรและขนสํง , 2550

2.3.2 มาตรฐานการคมนาคมและขนส่งของกรุงเทพมหานคร
2.3.2.1 มาตรฐานด้านการคมนาคมและขนส่งทางบก
1. ถนน มาตรฐานด๎านการคมนาคมและขนสํงในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับถนนมีเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้ จากรํางรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร สานักผังเมือง: (2552)
1.1 ลาดับศักย์ของถนนที่ล๎อมรอบบล็อก พิจารณาจากระดับการเข๎าถึงที่กิจกรรม
การใช๎ประโยชน์ที่ดินแตํละประเภทควรจะมี เพื่อให๎สามารถเข๎าถึงกิจกรรมการใช๎ประโยชน์ที่ดินใน
แตํละบล็อกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ถ๎าพื้นที่ใดมีกิจกรรมการใช๎ประโยชน์ที่ดินที่ต๎องการการเข๎าถึง
มาก ถนนที่ล๎อมรอบบล็อกก็ควรมีลาดับศักย์ที่สูงขึ้นตามไปด๎วย
1.2 ขนาดระยะหํางระหวํางถนนลาดับศักย์เดียวกัน (ขนาดบล็อกมาตรฐาน)
พิจารณาจากความหนาแนํนของกิจกรรมการใช๎ประโยชน์ที่ดินในแตํละพื้นที่ โดยขนาดระยะหําง
ระหวํางถนนลาดับศักย์เดียวกันจะมีคําผกผันกับความหนาแนํนของกิจกรรมการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
ในแตํละพื้นที่
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1.3 ขนาดเขตทาง เป็นความกว๎างของถนนที่จะทาให๎เกิดการเข๎าถึงพื้นที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยคานวณจากจานวนชํองจราจร ขนาดชํองจราจร ขนาดทางเดินเท๎า ขนาดทาง
จักรยาน ขนาดเกาะกลางถนนและเกาะข๎าง และขนาดของพื้นที่เพื่อรองรับระบบขนสํงสาธารณะ
1.4 จานวนชํองจราจร พิจารณาจากลาดับศักย์ของถนนซึ่งมีบทบาทหน๎าที่ที่
แตกตํางกันในการรองรับปริมาณการจราจรผําน (Through Traffic) และปริมาณการจราจรเข๎าออกภายในพื้นที่ (Local Traffic) นอกจากนี้ยังต๎องพิจารณาถึงความจาเป็นในการมีชํองทาง
สาหรับการจอดรถยนต์บนผิวการจราจรอีกด๎วย
1.5 ประเภทยานพาหนะขนาดใหญํที่สุดที่อนุญาตให๎สัญจรบนถนนได๎ โดย
พิจารณาจากประเภทของประชาชนและสินค๎าที่เป็นสํวนประกอบของกิจกรรมการใช๎ประโยชน์
ที่ดินแตํละประเภท
1.6 ขนาดความกว๎างของชํองจราจร พิจารณาจากประเภทยานพาหนะขนาดใหญํ
ที่สุดที่อนุญาตให๎สัญจรบนถนนได๎ และความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให๎สัญจรบนถนนได๎ โดยจะมี
ขนาดตั้งแตํ 3.0 ถึง 3.6 เมตร และชํองทางสาหรับการจอดรถยนต์กว๎าง 2.4 เมตร
1.7 เกาะกลางถนนและเกาะข๎าง ถนนที่มีจานวนชํองจราจรตั้งแตํ 4 ชํองขึ้นไป
ควรมีเกาะกลางถนนบริเวณทางรํวมทางแยกหรือตลอดทั้งเส๎นทาง เพื่อเป็นจุดหยุดพักสาหรับคน
ข๎ามถนนและเป็นโครงสร๎างเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของยานพาหนะ โดยมีความกว๎าง
กาหนดจากวงเลี้ยวกลับรถของยานพาหนะขนาดใหญํที่สุดที่อนุญาตให๎สัญจรบนถนนได๎ เพื่อให๎
ยานพาหนะสามารถกลับรถได๎อยํางสะดวก ปลอดภัย และไมํเป็นอุปสรรคตํอการสัญจร และ
สาหรับถนนที่มีชํองจราจรตั้งแตํ 8 ชํองขึ้นไป และผํานพื้นที่ที่มีกิจกรรมการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
หนาแนํน ควรมีเกาะข๎างเพื่อแยกการสัญจรบนทางหลักกับทางคูํขนานออกจากกันเพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจร
1.8 ทางจักรยาน ซึ่งจะมีเฉพาะพื้นที่ที่เอื้อตํอการสัญจรด๎วยจักรยานและมีความ
ต๎องการชํองทางเฉพาะสาหรับจักรยาน จะมีขนาดความกว๎างมาตรฐาน 2.40 เมตร
1.9 ทางเท๎า พิจารณาจากความหนาแนํนของกิจกรรมการใช๎ประโยชน์ที่ดินในแตํ
ละพื้นที่ ปริมาณการสัญจรทางเท๎าแตํละพื้นที่ควรจะมีขนาดความกว๎างตํอหนึ่งคนตามแนวหน๎า
กระดานเทํากับ 0.60 เมตร
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1.10 พื้นที่สาหรับระบบขนสํงสาธารณะหลัก ในพื้นที่มหานครจาเป็นต๎องมี
ระบบขนสํงสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
โดยจะกาหนดประเภทระบบขนสํงสาธารณะหลักของพื้นที่ และกาหนดขนาดพื้นที่เพื่อรองรับ
สาหรับระบบขนสํงสาธารณะที่ต๎องการทางวิ่งเฉพาะ โดยมีระยะหํางระหวํางป้ายหยุดของระบบ
ขนสํงสาธารณะหลัก พิจารณาจากความหนาแนํนของกิจกรรมการใช๎ประโยชน์ที่ดินในแตํละพื้นที่
ประสิทธิภาพของระบบขนสํงสาธารณะ และขนาดบล็อกมาตรฐานของแตํละประเภทกิจกรรม
1.11 ทางข๎าม กาหนดจากลักษณะของพื้นที่โดยมีเกณฑ์ในการกาหนดวําพื้นที่
ที่มีกิจกรรมตั้งอยูํหนาแนํนและมีความต๎องการในการเดินทางระยะสั้นด๎วยเท๎าเป็นปริมาณมาก
ควรมีการข๎ามถนนในระดับดินด๎วยทางม๎าลายซึ่งจะมีขนาดความกว๎างแตกตํางกันไปตามปริมาณ
ความต๎องการในการข๎ามถนน สํวนพื้นที่ที่มีการสัญจรด๎วยเท๎าในปริมาณต่าเนื่องจากกิจกรรม
ตั้งอยูํไกลจากกันและมีถนนมีความกว๎างมาก สามารถใช๎สะพานลอยหรืออุโมงค์ในการข๎ามถนน
ได๎
การสัญจรทางถนนมีสัดสํวนเป็นการเดินทางหลักของกรุงเทพมหานคร ทั้งการ
สัญจรด๎วยยานพาหนะสํวนบุคคลและการขนสํงสาธารณะ อีกทั้งถนนยังเป็นพื้นที่สาหรับการ
สัญจรทางเท๎า ทางจักรยาน ที่ตั้งโครงสร๎างพื้นฐาน และพื้นที่ทากิจกรรมตําง ๆ ของประชากรใน
เขตพื้นที่ โดยมีเกณฑ์ในการกาหนดขนาดเชิงพื้นที่ของถนนดังนี้
ก. ถนนสายหลัก
ขนาดเขตทางของถนนสายหลักที่เหมาะสมสาหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย
ชํองจราจรปกติ ชํองละ 3.50 เมตร จานวน 4 - 6 ชํองจราจร14.00
เมตร - 21.00
ชํองทางสาหรับรถเลี้ยวซ๎ายผํานตลอด
ไมํมี
ชํองจอดรถหรือไหลํทาง 2.50 เมตร จานวน 2 ชํอง
5.00 เมตร
ทางเท๎าสาหรับ 4 คน ไมํน๎อยกวําคนละ 0.60 เมตร 2 ข๎างถนน
4.80 เมตร
เกาะกลางถนนตลอดแนวถนน สาหรับ 4 คน คนละไมํน๎อยกวํา 0.45 เมตร
ทางจักรยานขนาดไมํน๎อยกวํา 2.5 เมตร 2 ฝั่งทางเท๎า
5.00 เมตร
รวมความกว๎างถนนสายหลักไมํน๎อยกวํา
32.80 – 39.80 เมตร
ดังนั้น ความกว๎างของถนนสายหลักอยูํที่ประมาณ 28.00 (กรณีไมํมีชํองจอดรถ) – 40.00 เมตร
ข. ถนนสายรอง
ขนาดเขตทางของถนนสายรองที่เหมาะสมสาหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย
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ชํองจราจรปกติ ชํองละ 3.25 เมตร จานวน 2 - 4 ชํองจราจร6.50
เมตร- 13.00
ชํองทางสาหรับรถเลี้ยวซ๎ายผํานตลอด
ไมํมี
ชํองจอดรถหรือไหลํทาง 2.00 เมตร จานวน 2 ชํอง
4.00 เมตร
ทางเท๎าสาหรับ 3 คน ไมํน๎อยกวําคนละ 0.60 เมตร 2 ข๎างถนน
3.60 เมตร
เกาะกลางถนนตลอดแนวถนน สาหรับ 3 คน คนละไมํน๎อยกวํา 0.45 เมตร
ทางจักรยานขนาดไมํน๎อยกวํา 2.5 เมตร 2 ฝั่งทางเท๎า
5.00 เมตร
รวมความกว๎างถนนสายรองไมํน๎อยกวํา
22.65 – 29.15 เมตร
ดังนั้น ความกว๎างของถนนสายรองอยูํที่ประมาณ 20.00(กรณีไมํมีชํองจอดรถ) – 30.00 เมตร
ค. ถนนสายย่อย
ขนาดเขตทางของถนนสายยํอยที่เหมาะสมสาหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย
ชํองจราจรปกติ ชํองละ 3.00 เมตร จานวน 2 ชํองจราจร
6.00 เมตร
ชํองทางสาหรับรถเลี้ยวซ๎ายผํานตลอด
ไมํมี
ชํองจอดรถหรือไหลํทาง 2.00 เมตร จานวน 2 ชํอง
4.00 เมตร
ทางเท๎าสาหรับ 2 คน ไมํน๎อยกวําคนละ 0.60 เมตร 2 ข๎างถนน
2.40 เมตร
เกาะกลางถนนตลอดแนวถนน ไมํมี
ทางจักรยานขนาดไมํน๎อยกวํา 2.5 เมตร 2 ฝั่งทางเท๎า ใช๎รํวมกับรถยนต์
รวมความกว๎างถนนสายยํอยไมํน๎อยกวํา
13.60 เมตร
ดังนั้น ความกว๎างของถนนสายยํอยอยูํที่ประมาณ 10.00 (กรณีไมํมีชํองจอดรถ) – 15.00 เมตร
ตารางที่ 2.9 มาตรฐานถนนของกรุงเทพมหานคร
จานวนชํองจราจร
ขนาดชํองจราจร
ชํองทางเลี้ยวซ๎ายผําน
ตลอด
ชํองจอดรถ
ทางเท๎า
ทางเข๎าอาคาร/หยุดดู
สินค๎าบนทางเท๎า
ที่ตั้งสาธารณูปโภค/
อุปกรณ์ประดับถนน
เกาะกลางถนน

ถนนสายประธาน
6
3.50 เมตร
1 ชํองตํอทิศทาง
ชํองทางละ 3.50 เมตร
1 ชํองตํอทิศทาง ชํอง
ละ 2.50 เมตร
สาหรับ 6 คน คนละ
0.60 เมตร
1 ชํองตํอฝั่ง ชํองละ
0.50 เมตร
1 ชํองตํอฝั่ง ชํองละ
0.60 เมตร
สาหรับ 6 คน คนละ

ถนนสายหลัก
4–6
3.50
ไมํมี

ถนนสายรอง
2–4
3.25
ไมํมี

ถนนสายย่อย
2
3.00
ไมํมี

1 ชํองตํอทิศทาง ชํอง
ละ 2.50 เมตร
สาหรับ 4 คน คนละ
0.60 เมตร
1 ชํองตํอฝั่ง ชํองละ
0.50 เมตร
1 ชํองตํอฝั่ง ชํองละ
0.60 เมตร
สาหรับ 4 คน คนละ

1 ชํองตํอทิศทาง ชํอง
ละ 2.00 เมตร
สาหรับ 3 คน คนละ
0.60 เมตร
1 ชํองตํอฝั่ง ชํองละ
0.50 เมตร
1 ชํองตํอฝั่ง ชํองละ
0.60 เมตร
สาหรับ 3 คน คนละ

1 ชํองตํอทิศทาง ชํอง
ละ 2.00 เมตร
สาหรับ 2 คน คนละ
0.60 เมตร
ไมํมี
1 ชํองตํอฝั่ง ชํองละ
0.60 เมตร
ไมํมี
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0.45 เมตร
ทางจักรยาน
1 ชํองตํอทิศทาง ชํอง
ละ 2.50 เมตร
ยานพาหนะขนาดใหญํ รถบรรทุกใหญํ (ไมํ
ที่สุดที่อนุญาตให๎สัญจร จากัดเวลา)
รถประจาทางขนาด
ใหญํ
ค่าเฉลี่ยความกว้าง
ถนน

45.00 – 60.00 เมตร

0.45 เมตร
1 ชํองตํอทิศทาง ชํอง
ละ 2.50 เมตร
รถบรรทุกใหญํ (จากัด
เวลาในชํวงชั่วโมง
เรํงดํวน)
รถประจาทางขนาด
ใหญํ
28.00 – 40.00 เมตร

0.45 เมตร
1 ชํองตํอทิศทาง ชํอง
ละ 2.50 เมตร
รถบรรทุกเล็ก
รถประจาทางขนาด
เล็ก

ไมํมี (ใช๎ทางวิ่งรํวมกับ
รถยนต์สํวนตัว
รถยนต์สํวนบุคคล
รถกระบะ
จักรยานยนต์

20.00 – 30.00 เมตร

15.00 – 20.00 เมตร

ที่มา: รํางรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทามาตรฐานด๎านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร: 2552

สรุป จากการศึกษามาตรฐานด๎านการสัญจรในงานวิจัยนี้ก็เพื่อเป็นมาตรฐานสาหรับการ
เสนอแนะแนวทางในการวางแผนระบบจราจรและการสัญจรบนถนนสามเสน โดยเฉพาะในชํวง
เวลาเรํงดํวนที่มีการเดินทางของนักเรียนเป็นจานวนมาก โดยการเปรียบเทียบมาตรฐานของ
โครงสร๎างเส๎นทางการสัญจรกับสภาพเส๎นทางสัญจรในพื้นที่จริง โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบขนาดทางเท๎าระหวํางทางเท๎ามาตรฐานกับสภาพทางเท๎าจริงใน
พื้นที่ ดังรายละเอียดในบทที่ 4 หัวข๎อที่ 4.3.1 และบทที่ 5 หัวข๎อที่ 5.3.1
2.วิเคราะห์เปรียบเทียบขนาดชํองจราจรระหวํางขนาดชํองจราจรมาตรฐานกับสภาพ
ขนาดชํองจราจรจริงในพื้นที่ ดังในรายละเอียดแผนที่ 4.6 ในบทที่ 4
3. วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงพื้นฐานการสัญจรบนทางเดินเท๎าที่เกิดขึ้นบน
ถนนสามเสน ดังรายละเอียดในบทที่ 5 หัวข๎อที่ 5.3
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรวิมล นิมิต (2547) ได๎ศึกษาเรื่อง การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาจราจร
ในเทศบาลนครอุดรธานี โดยสถานศึกษากลุํมตัวอยํางได๎คัดเลือกจากบริเวณถนนที่มีปริมาณ
การจราจรคับคั่ง โดยพิจารณาจากข๎อมูลปริมาณการจราจรของสานักงานคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (สจร.) โดยใช๎เกณฑ์การศึกษาเปรียบเทียบระหวํางโรงเรียนสังกัดรัฐบาลและ
เอกชน และได๎กลําววําเพศมิใชํตัวแปรสาคัญในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา โดยใช๎
แบบสอบถามเพื่อเก็บข๎อมูลปฐมภูมิด๎านสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ลักษณะการเดินทาง
ที่พักอาศัยและการกระจายตัวของนักเรียน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการเดินทาง และ
การศึกษาข๎อมูลทุติยภูมิสภาพการใช๎ที่ดินและสภาพการจราจรจากเอกสารของหนํวยงานตํางๆที่
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เกี่ยวข๎อง โดยใช๎โปรแกรม SPSS คานวณทางสถิติ ใช๎ Crosstab เป็นตัวอธิบายเพื่อเปรียบเทียบ
จานวนและร๎อยละด๎านสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามและลักษณะการเดินทางของนักเรียน
โดยมีตัวแปรที่ใช๎ดังตํอไปนี้
1. ตัวแปรด๎านสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับชั้น อาชีพ
ผู๎ปกครอง รายได๎ตํอเดือนของผู๎ปกครอง และสิ่งจูงใจในการเลือกสถานศึกษา
2. ตัวแปรด๎านลักษณะการเดินทางของนักเรียนได๎แกํ พาหนะ คําใช๎จําย ระยะเวลา
ชํวงเวลา การกระจายตัวของที่พักอาศัยของนักเรียน ปริมาณการเดินทางจากที่พักอาศัยของ
นักเรียนมายังโรงเรียน รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยสถานภาพของผู๎เดินทางกับ
พฤติกรรมการเดินทาง ได๎แกํ รายได๎ของผู๎ปกครองกับประเภทพาหนะที่ใช๎เดินทาง และระยะเวลา
เดินทางไป-กลับโรงเรียนกับพาหนะที่ใช๎เดินทาง
โดยผลการศึกษาพบวํา พาหนะสํวนบุคคลที่ใช๎เดินทางของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดของ
เอกชนมีสัดสํวนร๎อยละ 32.1 และนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลมีร๎อยละ 16.0 ของแบบสอบถาม
ชํวงเวลาในการเดินทางไปโรงเรียน ทั้งนักเรียนโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล อยูํในชํวงเวลา 7.007.30 น. การกระจายตัวของที่พักอาศัย พบวํานักเรียนโรงเรียนเอกชนมีร๎อยละ
40.7 ของ
แบบสอบถามและนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลมีร๎อยละ 51.3 ของแบบสอบถาม ผลกระทบตํอสภาพ
การจราจรในพื้นที่ศึกษา พบวํา บริเวณ ถนนศรีสุขซึ่งเป็นถนนที่มีสถานศึกษาอยูํหลายแหํง มี
สภาพการจราจรติดขัด เนื่องจากมีการใชํรถยนต์สํวนบุคคลมากที่สุด โดยมีสัดสํวนปริมาณรถยนต์
สํวนบุคคลของกลุํมนักเรียนตัวอยํางทั้งหมดตํอปริมาณยานพาหนะประมาณร๎อยละ
67 โดย
ปริมาณการใช๎รถยนต์สํวนบุคคลได๎กํอให๎เกิดปัญหาการจราจรในชั่วโมงเรํงดํวนในบริเวณหน๎า
สถานศึกษาและได๎สํงผลให๎เกิดการจราจรติดขัดทั้งระบบ
การจัดทาแผนการจราจรโดยให๎ความสาคัญในบริเวณแหลํงศึกษาและบริเวณตํอเนื่อง
ปรับปรุงระบบไหลเวียนของการจราจรและการจอดรถบริเวณหน๎าสถานศึกษา พิจารณาแนวทาง
ในการลดปริมาณการใช๎รถยนต์สํวนบุคคล โดยสนับสนุนและสํงเสริมให๎โรงเรียนจัดระบบรถ
โรงเรียนรํวมพื้นที่ (Aggregate School Bus) ด๎วยวิธีการจัดระบบรถโรงเรียนบริการนักเรียนใน
กลุํมโรงเรียนที่ตั้งอยูํใกล๎กัน โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของการเดินทางและต๎นทุนหรือคําใช๎จํายใน
การใช๎รถโรงเรียน ซึ่งจาเป็นจะต๎องได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมจากหนํอยงานของรัฐ
จารึก ประพันธ์พจน์ (2533) ได๎ศึกษาสภาพการเดินทางของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทาง
ประกอบการแก๎ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตชั้นในฝั่งพระนคร โดยมี
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การคัดเลือกกลุํมตัวอยําง โดยพิจารณาจากปริมาณการจราจร (Traffic Volume) ของถนนสาย
ตํางๆในเขตพื้นที่ศึกษา พิจารณาตาแหนํงที่ตั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ศึกษาโดยพิจารณาจากถนนที่มี
ปริมาณการจราจรคับคั่งเป็นหลัก พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนมากจากข๎อมูล
จานวนนักเรียนรายโรงเรียนปี พ.ศ. 2531 โดยเปรียบเทียบระหวํางโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียน
เอกชนและไมํแยกระดับชั้นเรียนหรือเพศ มีตัวแปรที่ใช๎ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข๎อมูลโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชน ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพผู๎ปกครอง รายได๎ตํอเดือนผู๎ปกครอง
คําใช๎จํายตํอวันในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน และสิ่งจูงใจที่สาคัญในการเลือกศึกษาโรงเรียนนี้
วิเคราะห์การกระจายตัวของที่พักอาศัยของนักเรียนรายโรงเรียน วิเคราะห์ปริมาณการเดินทางจาก
ที่พักอาศัยของนักเรียนมายังโรงเรียน วิเคราะห์ประเภทพาหนะที่ใช๎เดินทางไป-กลับโรงเรียนของ
นักเรียนรายโรงเรียน วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ด๎วยตาราง Crosstab แสดงจานวนร๎อย
ละของกลุํมตัวอยํางระหวํางรายได๎ครอบครัวกับประเภทของพาหนะ ระยะเวลาเดินทางไปโรงเรียน
กับระยะเวลาเดินทางกลับบ๎าน เขตที่พักอาศัยกับพาหนะที่ใช๎เดินทางไปโรงเรียน จากการศึกษา
พบวําจากจานวนนักเรียน 52,170 คน ของกลุํมนักเรียนตัวอยําง 16 โรงเรียน ร๎อยละ 56.3, 34.5,
5.5 และ 4.1 เดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์สํวนตัว รถโดยสารสาธารณะ เดินเท๎า และอื่นๆ
ตามลาดับ ครอบครัวที่มีรายได๎สูงกวํา 15,000 บาท ซึ่งในจานวนนี้พบวํา ร๎อยละ 71.7 ใช๎รถยนต์
สํวนบุคคลสํงบุตรหลานมาโรงเรียน ในด๎านการกระจายตัวของที่อยูํอาศัยของนักเรียนพบวําร๎อย
ละ 51.21 มีที่พักอาศัยอยูํในเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งโดยสรุปแล๎วจะพบวําการเดินทางของนักเรียนมี
สํวนสาคัญที่กํอให๎เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชั่วโมงเรํงดํวน
สุกัญญา ชัยพงษ์ (2544) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการเดินทางของประชากรกลางวันเข๎า
สูํพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเขตสาทร โดยศึกษาจากประชากรที่เข๎ามาทากิจกรรม
โดยมีจุดปลายทางการเดินทางประเภทแหลํงงาน สถานศึกษาและยํานการค๎า เป็นการศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ถึงรูปแบบการเดินทาง ได๎แกํ ระยะทาง คําใช๎จําย ระยะเวลาในการเดินทาง และศึกษา
ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอรูปแบบการเดินทางของประชากรกลางวัน ใช๎เกณฑ์ในการเก็บ
แบบสอบถามจากประชากรที่เข๎ามาทากิจกรรมในพื้นที่เขตสาธรตามพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของจุด
ปลายทางการเดินทางทั้ง 3 ประเภท โดยใช๎ตัวชี้วัดทางสถิติคือ Crosstab และการหาคําเฉลี่ย คํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบจานวนและร๎อยละ โดยมีตัวแปรที่ใช๎ดังตํอไปนี้
1. ตัวแปรด๎านเศรษฐกิจและสังคมของประชากร ได๎แกํ อายุ เพศ ระดับการศึกษา
ระดับรายได๎ สถานภาพการสมรส การครอบครองที่อยูํอาศัย
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2. ตัวแปรด๎านการเดินทาง ได๎แกํ พาหนะ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
และคําใช๎จําย
3. ตัวแปรด๎านการเสนอแนะ ได๎แกํ การเสนอแนะและความพึงพอใจตํอการเดินทาง
จากการศึกษาพบวํา การเดินทางมาทางานใช๎รถยนต์สํวนตัวมากที่สุด การเดินทางเข๎ามา
ใช๎บริการยํานการค๎าและบริการใช๎รถขนสํงสาธารณะมากที่สุด เชํนเดียวกับการเดินทางมา
สถานศึกษา มีความพึงพอใจตํอการเดินทางโดยรวมสูง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอรูปแบการเดินทางคือ
ลักษณะของผู๎ที่เดินทางเอง ลักษณะทางกายภาพมีการกระจุกตัวของแหลํงงาน สถานบริการและ
สถานศึกษาที่ดึงดูดการเดินทางเข๎ามาประกอบกับลักษณะโครงขํายคมนาคมขนสํง
จารุวรรณ ลิมปเสนีย์ (2521) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ ที่ตั้งโรงเรียนกับการลดปัญหาจราจรใน
เขตบางรักและยานนาวา เป็นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาจราจรติดขัดในเขตบางรัก ยาน
นาวาที่เกิดจากโรงเรียนและนักเรียน ศึกษาลักษณะการเดินทางของนักเรียน การกระจายของ
นักเรียนจากจุดตั้งโรงเรียน เพื่อคานวณหาศูนย์ถํวงของที่อยูํของนักเรียนเพื่อนามาประเมินที่ตั้ง
โรงเรียนและแบํงเขตโรงเรียนเบื้องต๎น และลดกระแสการจราจรอันเนื่องจากจุดที่ตั้งโรงเรียนและ
การเดินทางของนักเรียนเพื่อบรรเทาการจราจร โดยใช๎เกณฑ์การคัดเลือกกลุํมตัวอยํางดังนี้
1.
โรงเรียนต๎องตั้งอยูํในเขตบริเวณที่มีปัญหาจราจรคับคั่งโดยคาดวําลักษณะการเดินทางของ
นักเรียนมีสํวนเพิ่มพูนปัญหาจราจร 2.โรงเรียนที่มีนักเรียนจานวนมาก 3.โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
มาตรฐานการสอนดี โดยแบํงกลุํมตัวอยํางเป็น 2 กลุํม คือ
1. กลุํมนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลใน 2 เขต
2. นักเรียนโรงเรียนเอกชน
จุดประสงค์เพื่อหาเกณฑ์สาหรับนามาประเมินโรงเรียนคือคําเฉลี่ยของโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชน เพื่อนาไปใช๎คานวณหรือสรุปวิเคราะห์ในโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท โดยวิธีสุํม
ตัวอยํางแบบแบํงกลุํม ไมํแยกชั้นเรียนหรือเพศ โดยใช๎แบบสอบถาม สุํมจานวน 10% ของนักเรียน
แตํละโรงเรียนด๎านที่อยูํของนักเรียนและลักษณะการเดินทางของนักเรียน ใช๎ตัวชี้วัดทางสถิติคือ
การหาคําเฉลี่ย ร๎อยละ และมัธยฐาน เพื่อหาการกระจายตัว ขนาดและการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะประชากรและครัวเรือน การหาร๎อยละของนักเรียนตํอประชากรและคาดประมาณจานวน
นักเรียน ขนาดและการกระจายของเครือขํายและความจุของโรงเรียนในบริเวณตํางๆ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทาง สามารถสรุปเกณฑ์ในการเลือกกลุํม
ตัวอยําง และ ตัวชี้วัดทางสถิติ ที่นักวิจัยแตํละทํานใช๎เป็นเครื่องมือในงานวิจัย โดยสรุปได๎ดังตาราง
ตํอไปนี้
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ตารางที่ 2.10 สรุปการเลือกกลุ่มตัวอย่างและตัวชี้วัดทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัยของแต่ละ
ท่าน
วรวิมล นิมิต จารึก ประพันธ์พจน์ สุกัญญา ชัยพงษ์ จารุวรรณ ลิมปเสนีย์
ประชากรที่เข๎ามาทา
กิจกรรมในพื้นที่ตาม
เกณฑ์ เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบรัฐบาล
เปรียบเทียบรัฐบาลและ
พื้นที่ที่มีการกระจุก
เลือกกลุ่ม รัฐบาลและ
และเอกชน
เอกชน
ตัวอย่าง
เอกชน
ตัวของจุดปลาย
ทางการเดินทาง
Crosstab หาคําเฉลี่ย
Crosstab
Crosstab
คําเบี่ยงเบน
คําเฉลี่ย ร๎อยละ มัธย
ตัวชี้วัดทาง เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบจานวน
มาตรฐาน
สถิติ จานวนและ
ฐาน
และร๎อยละ
เปรียบเทียบจานวน
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ที่มา: ผู๎วิจัย, 2552

2.5 ตัวชี้วัดทางสถิติ
จากการทบทวนวรรณกรรมจะสามารถให๎คาจากัดความของเครื่องมือทางสถิติที่ใช๎เป็นตัวชี้วัดได๎
ดังนี้
ตารางไขว้ Cross Tabulation เป็นการสร๎างตารางแจกแจงความถี่ตั้งแตํสองทางขึ้นไป
และมีสถิติสาหรับทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปร 2 ตัวแปร คือ Chi-square (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมี
ประเสริฐ, 2544) เป็นวิธีการทางสถิติเพื่อวัดความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรนามมาตรา 2 ตัว เป็นตัว
ทดสอบที่ใช๎บํอยในสถิติเชิงอ๎างอิง สาหรับข๎อมูลระดับนามมาตราเพื่อศึกษาข๎อมูลตัวอยําง แล๎ว
สรุปอ๎างอิงวํา มีความสัมพันธ์กันระหวํางตัวแปรระดับนามมาตรา 2 ตัวในข๎อมูลประชากรหรือไมํ
สหสัมพันธ์ Correlation Analysis เป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพื่อมุํงวัดหรือคานวณหา
(Determine) ความมากน๎อย (Degree or Magnitude) ของความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร (บุญ
ธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2543) โดยไมํสนใจวําตัวแปรใดเป็นเหตุ และตัวแปรใดเป็นผล การ
วิเคราะห์จึงไมํมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม หาเพียงปริมาณความมากน๎อย และทิศทางของ
ความสัมพันธ์กันในแบบเส๎นตรงเทํานั้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ที่มี
2 ตัวแปรเรียกวํา การ
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วิเคราะห์สหสัมพันธ์อยํางงําย (Simple Correlation) การคานวณหาความมากน๎อยและทิศทาง
ของความสัมพันธ์เป็นการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
การวิเคราะห์ความถดถอย Regression Analysis (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543)
เป็นการศึกษาแนวโน๎มและทานายตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระที่ทราบคําแล๎ว ซึ่งในการวิเคราะห์
จะต๎องระบุวํา ตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม ซึ่งในการระบุต๎องอาศัย
แนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยในอดีตสนับสนุนอยํางชัดเจนวํามีตัวแปรอิสระตัวแปรใดบ๎างที่มี
อิทธิพลหรือสัมพันธ์กับตัวแปรตาม หรือ เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแตํ 2 ตัวขึ้น
ไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประมาณหรือพยากรณ์คําของตัวแปรตัว
หนึ่งจากตัวแปรอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ต๎องการพยากรณ์ โดยจะต๎องมีการกาหนดหรือ
ทราบคําตัวแปรอื่นๆลํวงหน๎า
Analysis of Variance หรือ Anova (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) หมายถึง การวิเคราะห์
ความแปรปรวนของประชากร ตั้งแตํ 3 ประชากรขึ้นไปหรือเป็นสถิติที่ใช๎ทดสอบความแตกตํางของ
คําเฉลี่ยประชากรตั้งแตํ 3 กลุํมขึ้นไป โดยการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยประชากรโดยการทดสอบ
สมมติฐานนั้น จะต๎องเก็บข๎อมูลตัวอยํางหรือทาการทดลองโดยการกาหนดระดับของปัจจัยให๎แกํ
หนํวยทดลองอยํางสุํม
ตารางที่ 2.11 แสดงการเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางสถิติ
ตัวชี้วัด ประเภท
ความหมาย
ความซับซ้อน
ทางสถิติ ข้อมูล
Crosstab
Chi-square
Correlation
Regression
Anova
ที่มา: ผู๎วิจัย, 2552

Nominal
Ordinal
Nominal
Ordinal
Interval
Ratio
Interval
Ratio
Ratio

การสร๎างตารางแจกแจงความถี่
ตั้งแตํ 2 ทางขึ้นไป
การหาความสัมพันธ์โดยการ
ทดสอบสมมติฐาน
สหสัมพันธ์
การถดถอย การหาแนวโน๎มและ
การทานายตัวแปร

ความสัมพันธ์ของข๎อมูลในรูปของ
ร๎อยละ
การตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ
นัยสาคัญ
หาทิศทางและความ สัมพันธ์ของ
ตัวแปรเชิงเส๎นตรง
ข๎อมูลที่เก็บต๎องเป็น Time Series

ข๎อมูลที่ใช๎วิเคราะห์ต๎องเป็นข๎อมูล
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
เชิงปริมาณโดยการเก็บข๎อมูลต๎องมี
ประชากรตั้งแตํ 3 กลุํมขึ้นไป
การสุํมซ้ากัน 3 ครั้งขึ้นไป
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สรุป
ตัวชี้วัดทางสถิติที่เลือกใช๎ในงานวิจัยนี้คือ การใช๎ตารางไขว๎ Cross Tabulation
เพราะสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระกับตามแปรตาม และชี้ให๎เห็นถึงร๎อยละ
ของตัวแปรที่ต๎องการทราบระหวํางข๎อมูลด๎านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนและรูปแบบ
การเดินทางของนักเรียน ซึ่งสามารถแสดงเป็นคําร๎อยละทางสถิติ และมีสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) คือคําไคสแควร์ (x² Test) ซึ่งสามารถทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Significance ≤ 0.05) ทดสอบวําตัวแปรใดที่มีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ
2.6 กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดของงานวิจัยในครั้งนี้ เริ่มจากวัตถุประสงค์ในการศึกษาซึ่งมีอยูํด๎วยกัน 3 ข๎อ
ได๎แกํ 1.เพื่อศึกษารูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยูํบนถนนสามเสน 2.เพื่อหารัศมี
การให๎บริการของโรงเรียนยํานสามเสน 3.เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
สัญจรในพื้นที่ โดยวิธีการศึกษาวัตถุประสงค์ข๎อที่ 1 คือการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ตํางๆที่เกี่ยวข๎องเพื่อการหาตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา ซึ่งผลจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยตํางๆเพื่อให๎ได๎ตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษาซึ่งสามารถแบํงออกได๎เป็น 3 ประเด็น ได๎แกํ 1.ตัว
แปรด๎านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู๎เดินทาง 2.ตัวแปรด๎านรูปแบบการเดินทาง 3.ตัวแปรด๎าน
การใช๎ประโยชน์ที่ดินและสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ซึ่งตัวแปรด๎านสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ได๎
จากแนวคิด มีทั้งสิ้น 21 ตัวแปร และตัวแปรเหลํานี้จะต๎องผํานการทดสอบโดยการ Pre-Test จาก
แบบสอบถามและใช๎สถิติอนุมานซึ่งได๎แกํ ไคสแควร์ ในการทดสอบความนัยยะสาคัญของตัวแปร
วิธีการศึกษาวัตถุประสงค์ข๎อที่ 2 คือการศึกษาแนวคิดด๎านสถานศึกษาและรัศมีการให๎บริการของ
โรงเรียน เพื่อนามาเป็นเกณฑ์ในการกาหนดรัศมีการให๎บริการของพื้นที่ศึกษา และวิธีการศึกษา
วัตถุประสงค์ข๎อที่ 3 คือการศึกษามาตรฐานด๎านระบบโครงสร๎างเส๎นทางสัญจร จากนั้นนามา
เปรียบเทียบกับสภาพระบบการสัญจรในพื้นที่จริง เมื่อได๎ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการสัญจร
ในพื้นที่จากนั้นนามาวิเคราะห์รวมกับผลการศึกษารูปแบบการเดินทางของนักเรียนและรัศมีการ
ให๎บริการของโรงเรียนยํานสามเสน เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเสนอแนะแก๎ไข ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบการสัญจรในพื้นที่ตํอไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ความสาคัญของพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ถนนสามเสนซึ่งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นถนน
ที่อยู่ในเขตชั้นในด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีความยาวทั้งสิ้น 3.5 กิโลเมตร ถนนสาม
เสนมีทั้งหมด 5 ช่องจราจร ซึ่งเป็นเลนสาหรับรถประจาทางวิ่ง 1 ช่องจราจร โดยทั้งช่องการเดินรถ
ประจาทางและช่องเดินรถปกติจะมีการปล่อยให้รถวิ่งเป็นช่วงเวลา โดยในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและ
เย็น จะมีตารวจจราจรเป็นผู้ควบคุมและกากับการเดินรถตามจุดต่างๆ เนื่องจากสถานศึกษาบน
ถนนแห่งนี้มีการกระจุกตัวอยู่มากรวมกับความมีชื่อเสียงของโรงเรียนหลายๆแห่ง ดังนั้นจึงมีการ
เดินทางของนักเรียนเข้ามาศึกษาเป็นจานวนมาก โดยนักเรียนเหล่านี้เดินทางมาจากทั้งในระดับ
ย่าน เมือง และภูมิภาค และจากวัตถุประสงค์การเดินทางของกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย
เช่น ประชากรวัยทางาน ประชากรวัยเรียน ส่งผลให้เกิดเกิดการจราจรติดขัด โดยเฉพาะบริเวณ
สถานศึกษาหลายจุด หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจราจรบนถนนสามเสน คือ สถานีตารวจสาม
เสน ถนนสามเสนเป็นถนนที่มีความสาคัญเพราะถือได้ว่าเป็นย่านการศึกษาที่สาคัญระดับภูมิภาค
อีกทั้งยังมีสถานที่ราชการ สถานพยาบาล รวมทั้งวัดไทยและวัดคริสต์ ซึ่งรายล้อมไปด้วยชุมชน
ชาวไทยพุทธและชาวไทยญวนที่สาคัญของเมือง ถือได้ว่าเป็นแหล่งงานของประชากรที่สาคัญ
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามี 2 ประเภท ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งในบทที่ 2 ได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อหาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ และในบทที่ 3 ต่อจากนี้จะเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม และการสารวจพื้นที่
ศึกษา โดยจะมีรายละเอียดอธิบายต่อไป
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย จะแบ่งเครื่องมือในงานวิจัยออกเป็น การเก็บแบบสอบถาม และ
การสารวจพื้นที่ศึกษา
3.3.1 แบบสอบถาม การเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อเป็นการศึกษารูปแบบการเดินทาง
ของนักเรียนโดยศึกษาตัวแปรด้านโครงสร้างสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และตัวแปร
รูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน รวมทั้งศึกษารัศมีการให้บริการ
ของโรงเรียนสามเสนในแต่ละระดับชั้น โดยมีกระบวนการเก็บแบบสอบถามดังต่อไปนี้
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ตัวแปร 17 ตัว (จากการทบทวนวรรณกรรม
และใช้เกณฑ์การเดินทางของนักเรียนและ
ผู้ปกครองมาคัดเลือก)

คัดเลือกตัวแปร โดยใช้Pre-test
แบบสอบถาม และใช้ ค่าไคสแควร์ (x² Test)
ในการหาตัวแปรที่มีความสาคัญกับงานวิจัยนี้

เหลือตัวแปร 7 ตัว ด้านสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของนักเรียน

1. การใช้แบบสอบถาม Pre-Test เพื่อการคัดเลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย โดยใช้แบบสอบถามจานวน 100 ชุด เพื่อคัดเลือกตัวแปรด้านโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมของผู้เดินทาง ด้านรูปแบบการเดินทาง เมื่อได้ผลการคัดเลือกตัวแปรมาแล้วจึงนามาสรุปตัว
แปรที่สาคัญและออกแบบสอบถามที่ใช้จริง
โดยใช้เครื่องมือตารางไขว้ Crosstab และใช้ค่าไคสแควร์ (x²-Test) เพื่อทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Significance ≤ 0.05) ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงค่าสถิติที่เกี่ยวกับขนาด
ของความสัมพันธ์ (Value) โดยคานวณในลักษณะของ Asymmetric และค่าสถิติ t และความ
น่าจะเป็นที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
*หมายเหตุ เพื่อเป็นข้อแนะนาสาหรับผู้ที่จะทาวิจัยด้านนี้ต่อไป ตามการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ Analysis of Variance
หรือ Anova หรือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของประชากร ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์นั้นควรจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ แต่
งานวิจัยนี้มีลักษณะข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถแปลงข้อมูลเป็นเชิงปริมาณได้ แต่เมื่อแปลงข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ได้
จะมิใช่ข้อมูลเชิงปริมาณต้องการทราบที่แท้จริง เช่น ข้อมูลด้านระยะเวลาที่ใช้เดินทาง การเก็บข้อมูลนั้นมีลักษณะข้อมูล
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เป็นนามกาหนด ซึ่งการวิเคราะห์สถิติ Anova นั้นต้องการข้อมูลเป็นค่าตัวเลขที่สามารถบอกค่าความแตกต่างได้ เมื่อทา
การแปลงเป็นข้อมูลปริมาณจะแปลงได้เป็นจานวนคนเท่านั้น อีกประเด็นหนึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติ Anova นั้น จะต้องมี
การเก็บข้อมูลสุ่มซ้าอย่างน้อย 3 ครั้ง ดังนั้นการเก็บข้อมูลในครั้งนี้มิได้ทาการเก็บข้อมูลซ้า เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้ง
เดียว จึงไม่สามารถใช้ Anova ได้ เพื่อเป็นข้อแนะนาในการศึกษาครั้งหน้า จะได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้น

จากการใช้เกณฑ์การเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองมาคัดเลือกตัวแปรในขั้นต้นได้ตัว
แปรที่เกี่ยวข้องจานวน 17 ตัวแปร และนาไปออกแบบสอบถาม Pre-test เพื่อทดสอบตัวแปรและ
ใช้สถิติไคสแควร์เพื่อทดสอบสมมุติฐานจะเหลือตัวแปรจานวน 7 ตัวแปร ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 ตารางทดสอบสมมติฐานการวิจัยและคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสม โดยใช้ค่า
ไคสแควร์
ตัวแปรต้น

วัตถุประสงค์

ยานพาหนะ

ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา

ช่วงเวลา

ไป

กลับ

ไป

กลับ

ไป

กลับ

ไป

กลับ

1. เพศ

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

2. ระดับชั้น

H1

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

3. สังกัดโรงเรียน

Ho

Ho

Ho

H1

H1

H1

H1

H1

Ho

4. ที่อยู่อาศัย

H1

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

5. ค่าขนม

H1

Ho

Ho

H1

H1

H1

H1

H1

H1

6. รายได้ครอบครัว

H1

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

H1

H1

7. รถยนต์ที่มีในครอบครัว

H1

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

H1

H1

8. จานวนสมาชิกในครอบครัว

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

9. อาชีพผู้ปกครอง

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

10. สถานภาพผู้ปกครอง

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

11. ที่ทางาน

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

12. จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์

H1

Ho

Ho

Ho

Ho

H1

H1

H1

H1

13. การใช้ทางด่วน

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

14. แรงจูงใจ

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

15. จานวนพี่น้อง
ที่มา: ผู้วิจัย, 2552

ส่วนตัวแปรอีกสองตัวที่ไม่ได้ใส่ในตารางคือ อายุ และ ที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน เนื่องจาก
ตัวแปรอายุจะสะท้อนอยู่ในตัวแปรเดียวกับระดับชั้น จึงใช้ตัวแปรระดับชั้นเป็นหลักในงานวิจัยนี้

59

และตัวแปรที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียนจะอยู่ในกลุ่มการสารวจพื้นที่ จึงเหลือตัวแปรในการทดสอบ 15
ตัวแปร
สรุปผลจากตารางการทดสอบสมมติฐานด้านบนจะได้ตัวแปรที่มีระดับนัยสาคัญ 7 ตัว
แปร ได้แก่ ระดับชั้น สังกัด ที่อยู่อาศัย ค่าขนม รายได้ครอบครัว รถยนต์ที่มีในครอบครัว จานวนผู้
เดินทางโดยรถยนต์
สรุปตัวแปรที่เหมาะสมสาหรับงานวิจัยนี้
ด้านโครงสร้างสภาพเศรษฐกิจและสังคม
1) ระดับชั้น
2) สังกัดโรงเรียน
3) ค่าขนม
4) ที่อยู่อาศัย
5) รายได้ครอบครัว
6) รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีในบ้าน
7) จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

ด้านรูปแบบการเดินทาง
1) วัตถุประสงค์การเดินทาง
2) ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
3) ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง
4) ค่าใช้จ่ายในการดินทาง
5) ช่วงเวลาในการเดินทาง

2. แบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้เดินทางซึ่งในที่นี้ได้แก่ นักเรียน
ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวกับผู้ตอบซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้คัดเลือกแล้วจากการ
Pre-test
แบบสอบถามได้แก่ ระดับชั้นการศึกษา สังกัดโรงเรียน ที่อยู่อาศัย รายได้ครอบครัว ค่าขนม
นักเรียน จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ยานพาหนะส่วนบุคคลที่มีในบ้าน รวมทั้งหมด 7
ข้อ ให้เลือกรายการตรวจสอบ (Check list)
ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางของนักเรียนโดยแบ่งออก 3 ช่วง คือ 1) การ
เดินทางไปโรงเรียนในช่วงเช้า 2) การเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็น 3) และการเดินทางไปสถานที่
อื่นๆก่อนกลับบ้าน เพื่อศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการเดินทางของนักเรียน ได้แก่ วัตถุประสงค์
ในการเดินทาง ยานพาหนะ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และช่วงเวลาในการเดินทาง รวมทั้งพฤติกรรม
ต่างๆในการเดินทางของนักเรียน
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3.3.2 การสารวจพื้นที่ เป็นการสารวจสภาพพื้นที่ทั่วไปบนถนนสามเสน สภาพโครงสร้าง
พื้นฐานการสัญจร ซึ่งประกอบไปด้วย ทางเดินเท้า ระบบถนน ขนาดช่องจราจร จุดจอดรถประจา
ทาง จุดจอดรถรับส่งนักเรียน ทางข้ามหรือทางม้าลาย สะพานลอยคนข้าม และศึกษาสภาพ
ปัญหาการใช้เส้นทางสัญจรทั่วไปบนถนนสามเสน
3.4 การกาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับแบบสอบถาม
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Yamane โดยใช้ตารางกาหนดระดับความเชื่อมั่น
ที่ 96% ที่ความคลาดเคลื่อน 4% ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม Yamane
ขนาด
ประชากร
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
25,000
50,000
100,000

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามความคลาดเคลื่อน
± 1%
b
b
5,000
6,000
6,667
7,143
8,333
9,091

± 2%
1,905
1,957
2,000
2,143
2,222
2,273
2,381
2,439

± 3%
976
989
1,000
1,034
1,034
1,064
1,087
1,099

± 4%
580
584
588
600
606
610

617
621

± 5%
381
383
385
390
392
394
397
398

± 10%
99
99
99
99
100
100
100
100

b คือกรณีที่ใช้ไม่ได้

จากการเปิดตารางของ Yamane จะได้ค่าดังต่อไปนี้
ประชากรนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 27,482 คน ให้ความเชื่อมั่นเป็น 96% และกาหนด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 4 โดยเหตุผลที่เลือกระดับความเชื่อมั่น 96% เพราะจะได้
ความแม่นยาของข้อมูลมากกว่าและได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า ดังนั้นก็จะต้องสุ่มตัวอย่าง
จานวน 617 ตัวอย่าง และนาไปเปรียบเทียบเป็นค่าสัดส่วนประชากร (Population Variance) โดย
แบ่งตามระดับชั้นการศึกษา จะได้ผลออกมาดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.3 แสดงจานวนตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถามโดยคิดตามสัดส่วน
อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะ
รวม
จานวน
1,606 10,719 6,912
4,850
3,433
27,520
คิดตามสัดส่วน
36
240
155
109
77
617
ที่มา: ผู้วิจัยสารวจข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆทั้งสิ้น 23 โรงเรียนบนถนนสามเสน ในเดือนพฤศจิกายน 2551
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จากการแจกแบบสอบถามจากนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสนได้จานวนที่เก็บได้
ดังต่อไปนี้
1) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 70 ชุด
2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 240 ชุด
3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 180 ชุด
4) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 140 ชุด
5) นักเรียนระดับชั้นอาชีวะศึกษา 100 ชุด
รวมจานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 730 ชุด
*หมายเหตุ การเก็บแบบสอบถามที่เกินจากสูตรที่คานวณเนื่องจากเป็นการป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่
ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามและเพื่อความแม่นยาของข้อมูลที่มากขึ้น

3.5 การสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนทั้งหมดบนถนนสามเสน
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) เหมาะสาหรับประชากรที่มีลักษณะ
ต่างๆที่สามารถแบ่งย่อยได้หลายกลุ่ม เพื่อช่วยให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรที่
ดีกว่า การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น มีหลักการดังนี้ (มยุรี ศรีชัย, 2539: 86)
1. แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยหรือเป็นชั้น (Strata) ตามลักษณะต่างๆ โดยให้แต่ละ
ชั้นมีลักษณะภายในชั้นคล้ายๆกัน แต่ระหว่างชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน
2. สมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรจะต้องอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งเท่านั้น จะอยู่คาบเกี่ยวกัน
ไม่ได้
3. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นจะต้องเป็นอิสระจากกัน

(Independent Samples)

กล่าวคือ การสุ่มชั้นใดชั้นหนึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการสุ่มในชั้นอื่นๆ
สรุปการสุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนจะสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยมีทั้งหมด 5 ชั้น ได้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
อาชีวะศึกษา โดยเหตุผลที่เลือกระดับชั้นเป็นเกณฑ์การแบ่งเพื่อการออกแบบสอบถามเพราะ
ระดับชั้นการศึกษาจะสามารถสะท้อนอายุและวัยของผู้เดินทาง ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางในรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
จะแบ่งการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. สรุปผลด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
2. สรุปผลด้านรูปแบบการเดินทางของนักเรียน
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่มีระดับนัยยะสาคัญ
4. การวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสนโดย
แบ่งเป็นระดับชั้น
5. การวิเคราะห์รัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสนโดยแบ่งเป็นระดับชั้น
6. สรุปสภาพปัญหาในพื้นที่ศึกษา
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจ สรุปผลการสารวจสภาพพื้นที่และสภาพ
ปัญหาด้านกายภาพ เส้นทางการสัญจรในพื้นที่รวมทั้งโครงข่ายระบบจราจร ซึ่งประกอบไปด้วย
ระบบถนน ทางเดินเท้า ป้ายจอดรถประจาทาง สะพานลอย และทางข้ามหรือทางม้าลาย
3.6.3 การสรุปผลข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสาม
เสน การวิเคราะห์ข้อมูลรัศมีการให้บริการของโรงเรียนย่านสามเสน และการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสารวจสภาพปัญหาของพื้นที่ศึกษา โดยการนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมดมาสรุปรวม
เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไป

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
ในการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาถึงสภาพทั่วไปของที่ตั้งโรงเรียน
และจานวนนักเรียนในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบลักษณะการให้บริการโดยรวมก่อนที่จะเจาะ
ลงลงในเขตพื้นที่เขตดุสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งของถนนสามเสน โดยมีความสาคัญที่เป็นถนนสายหลักใน
เขตพื้นที่ของเขตดุสิตและเป็นถนนที่มีที่ตั้งของโรงเรียนจานวนมาก และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยใน
ครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสน ซึ่งจะเป็นการศึกษา
ในลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ของบริเวณโดยรอบของถนนสามเสน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่
สาคัญ เช่น การใช้และโยชน์ที่ดิน ตาแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน ลักษณะเส้นทางสัญจรบนถนนสาม
เสน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพที่ตั้งโรงเรียน และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้
ทราบถึงสภาพปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
4.1 ตาแหน่งที่ตั้งโรงเรียนและจานวนนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
4.2 ตาแหน่งที่ตั้งโรงเรียนและจานวนนักเรียนในเขตดุสิต
4.3 ลักษณะทั่วไปของการเดินทางบนถนนสามเสน
4.4 ปริมาณการจราจรบนถนนสามเสน
4.5 สรุปสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
4.1 ตาแหน่งที่ตั้งโรงเรียนและจานวนนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศในทุกระดับ มีสถานศึกษาเป็น
จานวนมากตั้งอยู่ในทุกพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต โดยที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยโรงเรียนในระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะ
ศึกษา ทั้งหมดนี้จะอยู่ในสังกัดของโรงเรียนมัธยมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต โรงเรียน
เอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนแหล่งนี้จะมีที่ตั้งกระจาย
อยู่ทั่วพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร (แผนที่ 5.1) และสามารถแบ่งออกภายใต้การควบคุมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา
มากมาย แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทามาตรฐานด้านผัง
เมืองของกรุงเทพหานคร: 2552, หน้า 8-10,8-12)
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(1) กระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับโครงสร้างใหม่ มีการยกฐานะของสถานศึกษา
ในระดับเดียวกันรวมเข้าไว้ในสังกัดเดียวกัน โดยแต่ละสังกัดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)
(2) ส่วนราชการอื่น ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ และสังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยแต่ละสังกัดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- สถานศึกษาในสังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.กทม.)
- กระทรวงต่างๆ
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4.1.1 จานวนนักเรียนต่อประชากร
การกาหนดขนาดรองรับในการให้บริการของสถานศึกษาเป็นการคานึงถึงจานวน
นักเรียน นักศึกษา และขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับสถานศึกษาแต่ละแห่งในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) โรงเรียนอนุบาล หรือโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันพบว่า โรงเรียนอนุบาลในพื้นที่กลุ่มเขตต่อเมืองด้านตะวันออกมี
นักเรียนระดับนี้เป็นจานวนมากที่สุดคือ 48,325 คน แม้ว่าจะมีจานวนโรงเรียนอนุบาลน้อยกว่า
พื้นที่กลุ่มเขตเมืองชั้นในด้านตะวันออกซึ่งมีนักเรียนระดับอนุบาลเป็นจานวนมากรองลงมา ส่วน
โรงเรียนอนุบาลในพื้นที่กลุ่มเขตชานเมืองด้านตะวันตกมีนักเรียนระดับนี้เป็นจานวนน้อยที่สุดคือ
8,722 คน นอกจากนี้พื้นที่กลุ่มเขตนี้ยังมีอัตราส่วนจานวนนักเรียนอนุบาลต่อประชากร 1,000 คน
สูงสุดคือจานวนนักเรียนอนุบาลเฉลี่ย 34 คนต่อประชากร 1,000 คน ส่วนพื้นที่กลุ่มเขตต่อเมือง
ด้านตะวันออกมีอัตราส่วนต่าสุดคือจานวนนักเรียนอนุบาลเฉลี่ย 24 คนต่อประชากร 1,000 คน
(2) โรงเรียนระดับประถม
การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนประถมในพื้นที่กลุ่มเขตเมืองชั้นในด้านตะวันออกมีนักเรียนระดับนี้เป็น
จานวนมากที่สุดคือ 152,802 คน และมีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมเป็นจานวนมากที่สุดด้วย
ส่วนโรงเรียนระดับประถมในพื้นที่กลุ่มเขตชานเมืองด้านตะวันตกมีนักเรียนระดับนี้เป็นจานวนน้อย
ที่สุดคือ 2,440 คน และพื้นที่กลุ่มเขตนี้ยังมีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมเป็นจานวนน้อยที่สุด
เช่นกัน ส่วนพื้นที่กลุ่มเขตชานเมืองด้านตะวันออกเป็นพื้นที่ซึ่งมีอัตราส่วนจานวนนักเรียน
ระดับประถมต่อประชากร 1,000 คนสูงสุดคือจานวนนักเรียนประถมเฉลี่ย 100 คนต่อประชากร
1,000 คน ส่วนพื้นที่กลุ่มเขตเมืองชั้นในด้านตะวันตกและกลุ่มเขตต่อเมืองด้านตะวันออกมี
อัตราส่วนต่าสุดคือ จานวนนักเรียนประถมเฉลี่ย 74 คนต่อประชากร 1,000 คน
(3) โรงเรียนระดับมัธยม
การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนมัธยมในพื้นที่กลุ่มเขตเมืองชั้นในด้านตะวันออกมีนักเรียนระดับนี้เป็น
จานวนมากที่สุดคือ 144,834 คน และมีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมเป็นจานวนมากที่สุดด้วย
รวมถึงเป็นพื้นที่ซึ่งมีอัตราส่วนจานวนนักเรียนระดับมัธยมต่อประชากร 1,000 คนสูงสุดคือจานวน
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นักเรียนมัธยมเฉลี่ย 80 คนต่อประชากร 1,000 คน ส่วนโรงเรียนระดับมัธยมในพื้นที่กลุ่มเขตชาน
เมืองด้านตะวันตกมีนักเรียนระดับนี้เป็นจานวนน้อยที่สุดคือ 11,378 คน และพื้นที่กลุ่มเขตนี้ยังมี
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมเป็นจานวนน้อยที่สุดเช่นกัน ทั้งยังเป็นพื้นที่ซึ่งมีอัตราส่วนจานวน
นักเรียนระดับมัธยมต่อประชากร 1,000 คนต่าสุดคือจานวนนักเรียนมัธยมเฉลี่ย 44 คนต่อ
ประชากร 1,000 คน
4.2 ตาแหน่งที่ตั้งโรงเรียนและจานวนนักเรียนในเขตดุสิต
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โดยรอบถนนสานเสน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
เขตดุสิต ดังนั้นจึงต้องการทราบถึงรายละเอียดและความชัดเจน เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ช่วยใน
การวิเคราะห์ในส่วนต่างๆ จึงจาเป็นต้องศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่ง
รายละเอียดออกเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพของเขตพื้นที่ศึกษาและลักษณะ
กายภาพของถนนสามเสนในขอบเขตพื้นที่ศึกษา รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาแหน่งที่ตั้งของ
โรงเรียน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ เป็นต้น
4.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต เขตดุสิต
เขตดุสิตตั้งอยู่ในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร อยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้า
เจ้าพระยา โดยมีสภาพเป็นพื้นที่แหล่งที่พักอาศัยหนาแน่นมาก และเป็นเขตทหารกับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีอาคารทรงสถาปัตยกรรม ที่สวยงาม เช่น พระราชวังต่างๆ อาคาร
รัฐสภา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ จานวนมากซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่
เดียว โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้(แผนที่ 4.2)
-ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตบางซื่อ
-ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตพญาไทและเขตราชเทวี
-ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูผ่าย และเขตพระนคร
-ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตบางพลัด
4.2.1.1 ขอบเขตการปกครอง เขตดุสิต
เขตดุสิต มีพื้นที่รวม
10.665 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5
แขวง มีพื้นที่และประชากรแต่ละแขวงดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนเขตการปกครอง พื้นที่และประชากรในเขตดุสิต

เขตดุสิต
แขวงดุสิต
แขวงวชิรพยาบาล

พื้นที่ (กม.)²
2.233
1.074

ประชากร (คน)
44,728
14,012
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แขวงสวนจิตรลดา
แขวงสี่แยกมหานาค
แขวงถนนนครไชยศรี

1.737
0.339
5.282
ที่มา: ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง, กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549

12,081
9,226
70,318

4.2.2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาถนนสามเสน
การศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษารูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่มีโรงเรียนอยู่บน
ถนนสามเสน ดังนั้นได้เจาะจงถึงลักษณะทางกายภาพโดยรวมของถนนสามเสนเพื่อกาหนด
ขอบเขตของพื้นที่จะศึกษาให้ชัดเจน โดนได้คานึงถึงพื้นที่ของถนนสามเสนซึ่งเป็นถนนสายหลักใน
การศึกษา และให้มีความสัมพันธ์กับถนนสายรองอื่นๆ กับการต่อเนื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ จึงอาศัยลักษณะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเป็นหลักใน
การช่วยในการกาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา (แผนที่ 4.3)
โดยสามารถแบ่งขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสนดังนี้
–ทิศเหนือ ใช้ถนนทหารบริเวณสี่แยกเกียกกายเป็นเส้นแบ่งเขต
-ทิศตะวันออก ใช้ถนนสายรองที่เป็นเส้นขนานกับถนนสามเสน เส้นทาง
คือ ถนนร่วมจิตต์ และถนนราชสีมาเป็นเส้นแบ่งเขต
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-ทิศใต้ ใช้ถนนกรุงเกษมบริเวณสี่แยกเทเวศร์เป็นเส้นแบ่งเขต
-ทิศตะวันออก ใช้แม่เจ้าพระยา เป็นเส้นแบ่งเขต

4.2.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตดุสิต
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่
2 พ.ศ. 2549 เขตดุสิตได้ถูก
กาหนดให้เป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่พักอาศัยหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณที่ศึกษาซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่อย่างหลากหลายประเภทเป็นจานวนมากอยู่ตลอดทั้งวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็นซึ่งมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา
มีการใช้พื้นที่แบบผสมผสาน ทั้งที่พักอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา ฯลฯ
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษาย่านสามเสน สามารถสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตดุสิตได้ดังนี้ (แผนที่ 4.4)
1) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีสัดส่วนการใช้พื้นที่อยู่ที่ 1.948
ตารางกิโลเมตร หรือ 18.27% ของพื้นที่ โดยจะกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ส่วนบริเวณถนนสาน
เสน ที่อยู่อาศัยจะในถนนสายรองหรือซอยที่เชื่อมต่อกับถนนสานเสน โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณสี่
แยกบางกระบือถึงบริเวณสี่แยกศรีย่าน ที่พักอาศัยจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของถนนสามเสน
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2) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีสัดส่วนการใช้พื้นที่อยู่ที่ 0.621
ตารางกิโลเมตร หรือ 5.82% ของพื้นที่ โดยส่วนมากเป็นอาคารกึ่งพาณิชย์กึ่งที่อาศัย โดยจะเกาะ
ตัวตามถนนสายหลักและถนนสายรองของพื้นที่ ส่วนบริเวณถนนสามเสนจะมีความหนาแน่น
บริเวณสี่แยกบางกระบือถึงบริเวณสี่แยกศรีย่าน ซึ่งเป็นย่านการค้าของตลาดบางกระบือ ตลาด
นครไชยศรีและตลาดศรีย่าน
3) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ มีสัดส่วนการใช้พื้นที่อยู่ที่
4.009 ตารางกิโลเมตร หรือ 37.59% ของพื้นที่ โดยส่วนมากจะกระจุกบริเวณถนนทหารบริเวณ
ตอนบนของเขตดุสิต ส่วนบริเวณถนนสานเสนจะเกาะตัวบริเวณสี่แยกเกียกกายถึงสี่แยกบาง
กระบือจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของถนนสามเสน
4) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษามีสัดส่วนการใช้พื้นที่อยู่ที่
0.678 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.36% ของพื้นที่ โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสาม
เสนทั้งที่ติดกับถนนสานเสน เช่น โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเซนค์คาเบรียล โรงเรียนราชินีบน
หรือตั้งกับติดกับถนนสายรองหรือซอยที่เชื่อมต่อกับถนนสานเสน เช่น โรงเรียนวัดราชาธิวาส
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
5) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นๆ เช่น สถาบันศาสนา พื้นที่นันทนาการ โดย
พื้นที่เหล่านี้จะกระจายตามพื้นที่ของเขตดุสิต
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4.2.4 ที่ตั้งโรงเรียนในพื้นที่ศึกษา
จากศึกษาทางด้านกายภาพของพื้นที่ศึกษา พบว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ถนนสามเสน
ประกอบด้วยโรงเรียนหลายระดับชั้นศึกษา โดยสามารถแบ่งโรงเรียนที่ทาการศึกษาตามตาแหน่ง
ที่ตั้งและประเภทโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนได้ทั้งหมด
23 แห่ง โดยสามารถแจกแจง
รายละเอียดดังนี้ (แผนที่ 4.5)
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสน
อนุบาล

ระดับชั้น
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย

อาชีวะ

3,560

–

–

1,829

1,731

โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร

661

120

541

–

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

610

129

481

โรงเรียนวัดราชผาติการาม

179

51

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

1,655

โรงเรียนมัธยมสาธิตสวนสุนันทา

จานวน
นักเรียน

โรงเรียนโยธินบูรณะ

สังกัด
รัฐบาล

เอกชน

โรงเรียน

เพศ
ชาย

หญิง

–

1,868

1,692

–

–

328

333

–

–

–

309

301

128

–

–

–

97

82

–

–

1,185

470

–

721

934

829

–

–

480

349

–

357

472

โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร

379

76

303

–

–

–

184

195

โรงเรียนราชวินิต
รวม

2,591
10,464

–
376

2,591
4,044

–
3,494

–
2,550

–
0

1,593
5,457

998
5,007

โรงเรียนราชินีบน

3,304

301

1,555

789

659

–

9

3,295

โรงเรียนกันตะบุตร

567

147

119

177

124

–

275

292

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์

2,829

231

1,541

609

448

–

–

2,829

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

5,029

–

2,719

1,400

910

–

5,029

–

โรงเรียนคอนเซ็ปชั่นคอนแวนต์

78

27

51

–

–

–

46

32

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

1,157

–

555

443

159

–

612

545

โรงเรียนพันธะศึกษาอนุบาล

130

130

–

–

–

–

79

51

โรงเรียนพันธะศึกษาประถม

135

–

135

–

–

–

50

85

โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์

58

58

–

–

–

–

20

38

โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์

126

126

–

–

–

–

91

35

โรงเรียนอนุบาลธรรมพิรักษ์

210

210

–

–

–

–

147

63

โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี

322

–

–

–

–

322

158

164

โรงเรียนพาณิชยการสามเสน

539

–

–

–

–

539

–

539

โรงเรียนวิมลพาณิชยการ

2,175

–

–

–

–

2,175

757

1,418

โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา
รวม

397
17,018

–
1,230

–
6,675

–
3,418

–
2,300

397
3,433

257
7,530

140
9,488

รวมทั้งสิ้น

27,520

1,606

10,719

6,912

4,850

3,433

12,987

14,532
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4.3 ลักษณะทั่วไปของการเดินทางบนถนนสามเสน
4.3.1 โครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่
การเดินทางเข้าถึงพื้นที่ถนนสามเสนประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆที่สาคัญโดย
สามารถแบ่งออกเป็น
1) ถนน พื้นที่ศึกษาจะมีถนนสามเสนเป็นถนนสายหลักของการศึกษา โดยจะมี
ถนนหลักและถนนสายรองอื่นๆ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงในการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ของถนนสามเสน
ซึ่งสามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถรับ-ส่ง นักเรียน ใช้ในการรับส่งนักเรียนที่มีโรงเรียนอยู่บนถนน
สามเสนทั้งการใช้ยานพาหนะส่วนตัว จักรยาน เดินเท้า โดยสามารถแบ่งตามรายละเอียดของถนน
สายต่างๆ ได้ดังนี้ (แผนที่ 4.6)
ภายในพื้นที่ถนนสามเสนสามารถแบ่งตามรายละเอียดตามขนาดตามลาดับศักย์ตาม
ของถนนในการแบ่งพื้นที่ศึกษาได้ดังนี้
(1) ถนนสายหลัก
- ถนนสามเสนช่วงที่
1 เป็นถนนสายหลักของการศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะ
เป็นแนวทิศเหนือทอดตัวยาวลงไปยังทิศใต้ ตั้งแต่สี่แยกเกียกกาย จนถึงสี่แยกบางกระบือ มีผิว
การจราจร 4 ช่องทางโดยวิ่งไป 2 กลับ 2 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00
เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้า 4.50-5.00 เมตร ในรูปตัด A1, A2, A3
- ถนนสามเสนช่วงที่
2 ตั้งแต่สี่แยกบางกระบือ จนถึงสี่แยกวชิระโดย มี
ผิวการจราจร 4 ช่องทางโดยวิ่งไป 1 กลับ 3 ช่องทาง โดยขาไปเป็นช่องทางรถโดยสารประจาทาง
จะบังคับในช่วงเวลา 6.00-21.00 น. ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร และมี
ความกว้างของทางเดินเท้า 4.50-5.00 เมตร ในรูปตัด A4, A5 และมีความกว้างของทางเดินเท้าฝั่ง
ซ้าย 2.50-2.00 และฝั่งขวา 3.50-3.00 ในรูปตัด A6
- ถนนสามเสนช่วงที่
3 ตั้งแต่สี่แยกวชิระ จนถึงสี่แยกสี่เสาเทเวศน์ โดยมี
ผิวการจราจร 4 ช่องทาง โดยวิ่งไป 1 กลับ 3 ช่องทาง โดยขาไปเป็นช่องบัสเลนจะบังคับใน
ช่วงเวลา 6.00-21.00 น. ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร และมีความกว้างของ
ทางเดินเท้า 3.50-3.00 เมตร ในรูปตัด A7, A9 และโดยมีผิวการจราจร 5 ช่องทาง โดยวิ่งไป 1
กลับ 4 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร และมีความกว้างของทางเดิน
เท้า 2.50-3.00 เมตร ในรูปตัด A8
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(2) ถนนสายรอง
- ถนนทหาร
เป็นถนนที่ตัดกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันออกบริเวณ
สี่แยกเกียกกาย มีผิวการจราจร 4 ช่องทางโดยวิ่งไป 1 กลับ 1 ช่องทาง และอีก 2 ช่องทางให้
สาหรับการจอดรถในช่องเวลาปกติ ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.50 เมตร กับ 2.50
เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้า 2.00-2.50 เมตร ในรูปตัด B1 และวิ่งไป 2 กลับ 2 ช่องทาง
ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร และมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ
3.00 เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้า 2.50-3.00 เมตร ในรูปตัด B2
- ถนนเขียวไข่กา เป็นถนนที่ตัดกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันตก
บริเวณสี่แยกบางกระบือ มีผิวการจราจร 3 ช่องทาง ช่องทางและวิ่งไป 1 ช่องทางและอีก 2
ช่องทางให้สาหรับการจอดรถในช่องเวลาปกติ ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร
และมีความกว้างของทางเดินเท้า 2.00-2.50 เมตร ในรูปตัด B3
- ถนนอานวยสงคราม เป็นถนนที่ตัดกับถนนสามเสนทางด้านทิศ
ตะวันออก บริเวณสี่แยกบางกระบือ มีผิวการจราจร 4 ช่องทางโดยวิ่งไป 1 กลับ 1 ช่องทาง และอีก
2 ช่องทางให้สาหรับการจอดรถในช่องเวลาปกติ ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00
เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้า 4.00-4.50 เมตร ในรูปตัด B4
- ถนนนครไชยศรี เป็นถนนที่ตัดกับถนนสามเสนบริเวณสี่แยกนครไชยศรี
มีผิวการจราจร 4 ช่องทางโดยวิ่งไป 1 กลับ 1 ช่องทาง และอีก 2 ช่องทางให้สาหรับการจอดรถใน
ช่องเวลาปกติ ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร กับ 2.50 เมตร และมีความ
กว้างของทางเดินเท้า 2.50-2.00 เมตร ในรูปตัด B5 และมีความกว้างของทางเดินเท้า 4.50-5.00
เมตร ในรูปตัด B6
- ถนนสุโขทัย เป็นถนนที่ตัดกับถนนสามเสนบริเวณสี่แยกวชิระ มีผิว
การจราจร 4 ช่องทางโดยวิ่งไป 2 กลับ 2 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00
เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้า 3.50-3.00 เมตร ในรูปตัด B7 และมีผิวการจราจร 6 วิ่งไป
3 กลับ 3 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร กับ 2.50 เมตร และมีความ
กว้างของทางเดินเท้า 5.00-6.00 เมตร ในรูปตัด B8
- ถนนขาว เป็นถนนที่ตัดถนนสุโขทัยกับถนนราชวิถี
มีผิวการจราจร 3
ช่องทางโดยวิ่งไป 3 ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร และมีความกว้างของ
ทางเดินเท้า 2.00 เมตร ในรูปตัด B9
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- ถนนสังคโลก เป็นถนนที่ตัดกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันตก มีผิว
การจราจร 2 ช่องทางโดยวิ่งไป 1 กลับ 1 ช่องทางให้สาหรับการจอดรถในช่องเวลาปกติ ซึ่งมีความ
กว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้า 2.00 เมตร ในรูปตัด
B10
- ถนนราชวิถี เป็นถนนที่ตัดกับถนนสามเสนบริเวณสี่แยกซังฮี้ มีผิว
การจราจร 4 ช่องทางโดยวิ่งไป 2 กลับ 2 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00
เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้า 3.50-3.00 เมตร ในรูปตัด B11 และ ความกว้างของ
ทางเดินเท้าฝั่งซ้าย 3.50-3.00 เมตร และฝั่งขวา 4.50-5.00 เมตร ในรูปตัด B12
- ถนนอู่ทองนอก
เป็นถนนที่ตัดกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันออก มี
ผิวการจราจร 4 ช่องทางโดยวิ่งไป 1 กลับ 1 ช่องทาง และอีก 2 ช่องทางให้สาหรับการจอดรถใน
ช่องเวลาปกติ ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 และมีความกว้างของทางเดินเท้า
3.50-3.00 เมตร ในรูปตัด B13
- ถนนศรีอยุธยา เป็นถนนที่ตัดกับถนนสามเสนบริเวณสี่แยกสี่เสาเทเวศร์
โดยมีผิวการจราจร 4 ช่องทาง โดยวิ่งไป 1 กลับ 1 ช่องทาง และอีก 2 ช่องทางให้สาหรับการจอด
รถในช่องเวลาปกติ ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร กับ 2.50 เมตร และมี
ความกว้างของทางเดินเท้าฝั่งซ้าย 2.50-5.00 เมตร และฝั่งขวา 2.00-1.50 เมตร ในรูปตัด B14
และมีผิวการจราจร 8 ช่องทาง โดยวิ่งไป 4 กลับ 4 ช่องทาง และ ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจร
ช่องละ 3.00 เมตร กับ 2.50 เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้า 4.50-3.50 เมตร ในรูปตัด
B15
- ถนนราชสีมา มีลักษณะเป็นแนวทิศเหนือทอดตัวยาวลงไปยังทิศใต้
ขนานกับถนนสามเสนด้านทิศตะวันออก มีผิวการจราจร 4 ช่องทางโดยวิ่งไป 1 กลับ 3 ช่องทาง ซึ่ง
มีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้าฝั่งซ้าย 1.502.00 เมตร ฝั่งขวา 3.50-3.00 ในรูปตัด B16
(3) ถนนสายย่อย
- ซอยสามเสน 18 เป็นซอยที่ตัดกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันออก
มีผิวการจราจร 2 ช่องทางโดยวิ่งไป 1 กลับ 1 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ
3.00 เมตร แต่ไม่ทางเดินเท้า รูปตัด C1
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- ซอยสามเสน
20 เป็นซอยที่ตักกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันออก มี
ผิวการจราจร 1 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 3.00 เมตร แต่ไม่ทางเดินเท้า ใน
รูปตัด C2
- ซอยสามเสน22 เป็นซอยที่ตักกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันออก มี
ผิวการจราจร 1 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรช่องละ 4.00 เมตร แต่ไม่ทางเดินเท้า ใน
รูปตัด C3
- ซอยสวนอ้อยซ.กลาง เป็นซอยที่ตักกับถนนสามเสนทางด้านทิศ
ตะวันออก มีผิวการจราจร 2 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรรวม 6.00 เมตร แต่ไม่
ทางเดินเท้า ในรูปตัด C4
- ซอยสามเสน
13 เป็นซอยที่ตักกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันตก มี
ผิวการจราจร 2 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรรวม 10.00 เมตร และมีความกว้างของ
ทางเดินเท้าฝั่งซ้าย 4.50-5.50 เมตรและฝั่งขวา 3.50-3.00 เมตร ในรูปตัด C5
- ซอยสามเสน
11 เป็นซอยที่ตักกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันตก มี
ผิวการจราจร 1 ช่องทาง ซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจรรวม 6.00 เมตร และมีความกว้างของ
ทางเดินเท้า 1.50 ในรูปตัด C6
- ซอยสามเสน
9 เป็นซอยที่ตักกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันตก มีผิว
การจราจร 2 ช่องทาง และให้สาหรับการจอดรถในช่องเวลาปกติซึ่งมีความกว้างของผิวการจราจร
รวม 3.00 เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้า 2.00 ในรูปตัด C7
- ซอยสามเสน
12 เป็นซอยที่ตักกับถนนสามเสนทางด้านทิศตะวันออก มี
ผิวการจราจร 1 ช่องทาง และอีก 1 ช่องทางให้สาหรับการจอดรถในช่องเวลาปกติซึ่งมีความกว้าง
ของผิวการจราจรรวม 3.00 เมตร และมีความกว้างของทางเดินเท้า 2.00 ในรูปตัด C8
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4.3.2 รูปแบบการเดินทางในพื้นที่ถนนสามเสน
รูปแบบการเดินทางในพื้นที่ถนนสามเสนสามารถแบ่งประเภทรูปแบบของการ
เดินทางออกเป็น 2 ประเภทหลัก การเดินทางบกและการเดินทางน้า (แผนที่ 4.7)
1) การเดินทางบก
(1) ทางถนน
-รถโดยสารประจาทางที่สามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ของถนนสามเสน
โดยมีป้ายจอดรถโดยสารประจาทางอยู่ตามถนนสามเสน และถนนสายรองอื่นๆ ได้แก่สาย 3, 9
14, 16, 18, 28, 30, 33, 49, 52, 56, 64, 65, 66, 104, 515, 524, 539, 542

ภาพที่ 4.12 การใช้รถโดยสารประจาทางบนถนนสามเสน
-รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นรูปแบบการเดินทางในมารับ-ส่งนักเรียนของ
ผู้ปกครองโดยตรงหรือรถรับ-ส่งนักเรียนโดยตรง

ภาพที่ 4.13 การใช้รถยนต์ส่วนตัวภายบนถนนสาม
เสน
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-ทางจักรยาน ภายในพื้นที่ถนนสามเสนไม่มีช่องทางสาหรับจักรยาน แต่มีการใช้
จักรยานในการรับ-ส่งนักเรียนของผู้ปกครองโดยจะใช้ช่องทางร่วมกับช่องทางจราจรหลักหรือใช้
ร่วมกับทางเดินเท้า
(2) ทางเท้า ลักษณะทางเท้าในพื้นที่ถนนสามเสนจะประกอบด้วยทางเดินหลัก
อยู่บริเวณสองฝั่งของถนนสายหลัก สะพานลอยและ ทางม้าลายโดยจะอยู่ตาแหน่งที่เหมาะสม

ภาพที่ 4.14 ทางเดินเท้าและทางม้าลายบนถนนสามเสน
2) การเดินทางน้า
-เรือโดยสาร เนื่องจากพื้นที่ศึกษาติดกับฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา โดย
สามารถใช้เรือด่วนพิเศษต่างๆ โดยสารเดินทางยังพื้นที่ศึกษา โดยสามารถขึ้นท่าจอดเรือต่างๆ
ดังนี้ ท่าเกียกกาย ท่าเขียวไข่กา ท่ากรมชลประทาน ท่าพายัพ ท่าเทพนารี ท่าพระกรุงธน(ซังฮี้) ท่า
เทเวศร์

ภาพที่ 4.15 ท่าเรือที่ในเดินทางมายังถนนสาม
เสน
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4.3.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ศึกษาบริเวณถนนสามเสนในครั้งนี้
ต้องการทราบถึงลักษณะของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการใช้วิเคราะห์ผลเพื่อสนับสนุนในข้อมูลทางด้านกายภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ลักษณะทางเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษาบริเวณถนนสามเสนนั้นเป็น
ลักษณะเศรษฐกิจทางตรงโดยจะเป็นการค้าขายทั่วไป โดยเป็นอาคารพาณิชย์ที่เกาะตัวถนนสาม
เสน ซึ่งประกอบร้านค้าให้บริการในประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่นตลาดสด ห้างขายสินค้า
ขายส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่ให้การบริการด้านอาหาร-เครื่องดื่ม และร้านค้าที่จาหน่ายของ
เบ็ดเตล็ด ต่างๆ ที่กระจุกใกล้กับโรงเรียนที่อยู่บนถนนสามเสน เพื่อให้บริการทั้งกลุ่มประชาชนที่พัก
อาศัยหรือสัญจรผ่าน และกลุ่มผู้บริโภคที่สาคัญมากที่สุดคือกลุ่มนักเรียนทุกชั้นระดับการศึกษาที่
ซื้อสินค้ามาบริโภค ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียน และช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน ไม่ว่าจะเป็น
อาหาร-เครื่องดื่ม อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนต่างๆ จึงทาให้ลักษณะรูปแบบทางเศรษฐกิจ
บริเวณถนนสามเสนเป็นลักษณะที่รองรับความต้องการต่างๆ ของนักเรียนในพื้นที่
2) ลักษณะทางสังคม
ลักษณะทางสังคมภายในพื้นที่ศึกษานั้น เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณถนนสาม
เสนประกอบด้วยย่านต่างๆ ที่มีความหลากหลายทั้งเป็น ย่านเขตทหารบริเวณสี่แยกเกียกกาย
ย่านการค้า เช่น บริเวณตลาดบางกระบือ ตลาดศรีย่านและตลาดนครไชยศรี ย่านสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างเช่น โรงพยาบาลวชิระ สถานีตารวจสามเสน เป็นต้น ทาให้พื้นที่บริเวณถนน
สามเสนนั้นมีการเข้ามาใช้พื้นที่ของกลุ่มคนที่แตกต่างกันออกไปในการประกอบอาชีพต่างๆ และ
รวมถึงเป็นย่านของสถาบันการศึกษาที่สาคัญของกรุงเทพมหานคร โดยที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
จานวนมากอยู่ในพื้นที่บริเวณถนนสายเดียว ทาให้เกิดกลุ่มของนักเรียนที่ต้องการเดินทางมาศึกษา
ตามโรงเรียนของตน ทาให้พื้นที่บริเวณถนนสามเสนเกิดมิติการทับซ้อนทางสังคมที่มีกลุ่มคนมาใช้
พื้นที่อย่างมากมายภายในถนนเส้นเดียวโดยเฉพาะในช่วงวันธรรมดา เป็นช่วงเวลาที่ทุกกลุ่ม
เดินทางโดยมีจุดหมายปลายทางด้วยกันคือถนนสามเสน
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4.3.4 การใช้ประโยชน์อาคารตามแนวถนนสามเสน
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณถนนสามเสน พื้นที่ส่วนมากในบริเวณนี้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตทหารตั้งแต่บริเวณสี่แยกเกียกกายถึงซอยสามเสน 32 ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยงานทางด้านต่างๆ เช่น สถานีวิทยุยานเกราะ กองพันทหารม้าที่
4 รักษา
พระองค์ และเป็นย่านที่พักอาศัยของราชการทหาร นอกจากนี้บริเวณสี่แยกบางกระบือการใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นย่านอาคารพาณิชย์กึ่งที่พักอาศัยเพื่อการค้าและการบริการ เช่น
ร้านอาหาร ร้านขายของชาเครื่องใช้ในบ้าน ร้านสะดวกซื้อ ส่วนมากจะตั้งอยู่ในบริเวณ ตลาดบาง
กระบือบริเวณซอยสามเสน 28 ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร์ และห้างสรรพสินค้า Hi Mall และรวมถึงที่
เป็นตั้งของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณถนนสามเสน พื้นที่ส่วนมากในบริเวณนี้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นย่านพาณิชยกรรมและย่านสถานบันราชการเป็นส่วนใหญ่ ย่านพาณิชยกรรมจะ
ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกศรีย่าน ซึ่งประกอบด้วยตลาดนครไชยศรี และตลาดศรีย่าน ลักษณะเป็นอาคาร
พาณิชย์กึ่งที่พักอาศัยเพื่อการค้าและการบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของชาเครื่องใช้ในบ้าน
ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายหนังสือ และมีห้างสรรพสินค้าฟอร์ด ดีพาร์ทเม้นสโตร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของท๊อป
ซุปเปอร์มาเกต และจะมีอาคารพาณิชย์เกาะตัวตามแนวถนนสามเสนทั้งสองฝั่ง ถึงสี่แยกวชิระ
ส่วนสถานบันราชการจะเป็นหน่วยรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรมชลประทาน การไฟฟ้าสามเสน
ไปรษณีย์บางกระบือ
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณถนนสามเสน พื้นที่ส่วนมากในบริเวณนี้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลาย เช่น ย่านพาณิชยกรรม ย่านสาธารณูปโภค ย่าน
สถาบันการศึกษา และย่านที่พักอาศัย ย่านพาณิชยกรรม ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์กึ่งที่พัก
อาศัยเพื่อการค้าและการบริการ ร้านอาหาร ร้านขายของชาเครื่องใช้ในบ้าน ร้านสะดวกซื้อ ร้าน
ขายหนังสือ ร้านเกมส์ ร้านถ่ายเอกสาร เกาะตัวตามแนวถนนสามเสนทั้งสองฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณ
หน้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และสี่แยกสี่เสาเทเวศน์บริเวณตลาดเทเวศน์ ย่านสาธารณูปโภคจะ
ประกอบด้วย โรงพยาบาลวชิระพยาบาล สถานีตารวจนครบาลสามเสน หอสมุดแห่งชาติ อาคาร
สมาคมศิษย์เก่าของสถาบันต่างๆ ย่านสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เป็น
และบริเวณที่มีที่ตั้งของโรงเรียนต่างๆ มากที่สุดของบริเวณถนนสามเสน ย่านที่พักอาศัยจะแทรก
ตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เช่น บริเวณซอยสามเสน 12 (แผนที่ 4.8)
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4.4 ปริมาณการจราจรบนถนนสามเสน
ถนนสามเสนประกอบด้วยแยกทั้งสิ้น 6 แยกด้วยกันประกอบด้วย แยกเกียกกาย แยกบาง
กระบือ แยกศรีย่าน แยกวชิระ แยกซังฮี้ และแยกสี่เสาเทเวศร์ ซึ่งทั้ง 6 แยก นอกจากนี้ยังมีแยก
ต่างๆที่เป็นถนนที่มุ่งเข้าสู่ถนนสามเสน ได้แก่ แยกบางโพซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของถนนสามเสนเป็น
แยกที่ประชากรจากจังหวัดนนทบุรีใช้เดินทางเข้าสู่เมืองโดยเฉพาะถนนสามเสน แยกบางพลัดซึ่ง
อยู่ทางทิศตะวันตกของถนนสามเสนเป็นแยกที่ประชากรเขตกรุงเทพชั้นในฝั่งตะวันตกใช้เดิน
ทางผ่านมายังฝั่งตะวันออกหรือพื้นที่ถนนสามเสน แยกเทเวศน์ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของถนนสามเสนซึ่ง
ประชากรใช้เดินทางข้ามฝั่งระหว่างกรุงเทพชั้นในฝั่งตะวันตกและตะวันออก ซึ่งแต่ละแยกจะ
ประกอบไปด้วยถนนที่เป็นจุดตัดบริเวณแยกต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงปริมาตรและค่าปริมาณจราจร
ต่อความจุถนนถนน (v/c ratio) ดังตารางที่ 4.3 และแผนที่ 4.9
ตารางที่ 4.3 ปริมาตรและค่าปริมาณจราจรต่อความจุถนน (V/C ratio) ในช่วงเวลาเร่งด่วน
บนถนนสามเสนและถนนที่เกี่ยวข้อง
ชื่อแยก
1.เกียกกาย

2.บางกระบือ
3.ศรีย่าน
4.วชิระ
5.ซั้งฮี
6.สี่เสาเทเวศน์

7.เทเวศน์
8.บางโพ
9.บางพลัด

10.สะพานแดง

ชื่อถนน
สามเสน
ประชาราษฎร์
ทหาร
สามเสน
อานวยสงคาม

สามเสน
ราชวิถี
สามเสน
ศรีอยุธยา
สามเสน
กรุงเกษม
จรัญสนิทวงศ์
สิรินธร
ราชวิถี
พระรามที่5
เตชะวณิช
ทหาร
ประดิพัทธ์

ช่วงเวลาเร่งด่วนเวลา 7.00-9.00
ปริมาณจราจร
(v/c ratio)
(PCU/ชม.)
2,056
1.03
2,510
1.25
810
0.41
1,843
0.92
698
0.35
1,279
0.64
1,636
0.82
1,865
0.93
2,261
1.13
2,300
1.15
1,072
0.54
2,184
0.92
698
0.35
2,422
1.20
5,030
2.51
5,827
2.91
4,925
2.46
1,845
0.92
2,366
1.18
2,060
1.03
2,003
1.00

ช่วงเวลาเร่งด่วนเวลา 16.00-19.00
ปริมาณจราจร
(v/c ratio)
(PCU/ชม.)
2,180
1.09
2,726
1.36
7,83
0.39
1,666
0.83
617
0.31
1,386
0.69
1,568
0.78
2,078
1.04
2493
1.25
1,470
0.74
770
0.39
1,666
0.83
617
0.31
4,355
2.18
5,418
2.709
6,396
3.20
5,380
2.69
1,716
0.86
2,232
1.12
1,436
0.72
1,598
0.80
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ช่วงเวลาเร่งด่วนเวลา 7.00-9.00
ช่วงเวลาเร่งด่วนเวลา 16.00-19.00
ปริมาณจราจร
ปริมาณจราจร
(v/c ratio)
(v/c ratio)
(PCU/ชม.)
(PCU/ชม.)
11.อานวย
พิชัย
1,160
0.58
937
0.47
สงคราม-ร่วมจิตร อานวยสงคราม
1,491
0.75
1,289
0.65
12.อู่ทองใน
อู่ทองใน
2,016
1.0
1,343
0.67
ราชวิถี
1,831
0.92
1,572
0.79
13.หอประชุม
ราชสีมา
2,141
1.07
1,885
0.94
ทบ.
ศรีอยุธยา
1,762
0.88
1.474
0.74
14.วังแดง
1,857
0.93
1,820
0.91
ที่มา: ผู้วิจัยคานวณจากปริมาณการจราจรของสานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2551
ชื่อแยก

ชื่อถนน

จากผลของตารางแสดงปริมาตรและค่าปริมาณจราจรต่อความจุถนน (V/C ratio) ในช่วง
เวลาเร่งด่วนบนถนนสามเสนและถนนที่เกี่ยวข้อง พบว่าสภาพการจราจรบริเวณแยกต่างๆ ที่อยู่บน
ถนนสามเสนทั้งช่วงเวลาเร่งด่วน 7.00 – 9.00 และ 16.00 – 19.00 มีค่า V/C สูงที่สุดอยู่ 1.15
บริเวณแยกสี่เสาเทศน์โดยเป็นบริเวณแยกทิศใต้สุดของพื้นที่ศึกษา รองลงมาคือแยกเกียกกาย มี
ค่า V/C อยู่ที่ 1.09 บริเวณแยกเกียกกายเป็นบริเวณแยกทิศเหนือสุดของพื้นที่ศึกษา และแยกซั้งฮี้
มีค่า V/C อยู่ที่ 1.04 บริเวณแยกซังฮี้เป็นบริเวณแยกตอนกลางของพื้นที่ศึกษา จากสภาพ
การจราจรของแยกต่างๆ บนถนนสามเสน ซึ่งมีค่าสูงสุด V/C อยู่ระหว่าง 1.15 – 1.04 เมื่อนามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับค่าบริการจราจรการวัดประสิทธิภาพของถนนในการให้บริการแก่
ยวดยานการจราจรของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะหมายถึงการจราจรติดขัด ความเร็วต่า และ
นอกจากนี้บริเวณแยกอื่นๆ ในถนนสามเสนพบว่าค่า V/C ต่าที่สุดอยู่ 0.64 ซึ่งหมายถึงการจราจร
ติดขัดเล็กน้อย มีปริมาณจราจรสม่าเสมอ บริเวณแยกศรีย่านซึ่งอยู่บริเวณแยกตอนกลางของง
พื้นที่ศึกษาบนถนนสามเสน
นอกจากนี้ยังสังเกตพบค่า
V/C ถนนสายอื่นๆ ตามแยกต่างๆ ที่ตัดผ่านตัดสามเสน เช่น
ถนนประชาราษฎร์ ถนนทหาร ถนนอานวยสงคราม ถนนราชวิถี ถนนศรีอยุธยา มีค่า
V/C อยู่
ระหว่าง 1.36 – 0.31 และบริเวณแยกต่างๆ ที่เป็นแยกก่อนเข้าถึงถนนสามเสน เช่น แยกบางโพ
แยกบางพลัด แยกเทเวศร์ มีค่า V/C อยู่ระหว่าง 3.20 – 1.20 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ถนนสามเสน
ในเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งหมายถึง การจราจรติดขัด ความเร็วต่า เคลื่อนไหวตามสัญญาณจราจร ถ้า
ทาการเปรียบเทียบความจุถนนบนถนนสามเสนระหว่างความจุถนนของถนนสายอื่นๆ ที่ตัดผ่าน
ถนนสามเสนตามแยกต่างๆ และ แยกก่อนเข้าถึงสามเสน จะมีปริมาณจราจรที่ติดขัดมากกว่าบน
ถนนสามเสน
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4.5 สรุปสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ศึกษาของสามเสนช่วงสี่แยกเกียกกายถึงสี่แยกสี่เสา
เทเวศร์ และพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่มีลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายและผสมผสานกันอยู่ใน
พื้นที่บนถนนสายสาคัญสายเดียวคือถนนสามเสน ทั้งระบบถนนในพื้นที่ที่ถนนสามเสนเป็นถนน
สายหลัก และมีถนนสายรองและสายย่อยอื่นๆ เชื่อมต่อกันโครงข่ายในการเดินทางที่ส่งผลให้เกิด
การเดินทางในพื้นที่ ซึ่งถนนสายต่างๆ เหล่านี้มีความแตกต่างกันออกไปทั้งระบบช่องจานวนผิว
การจราจร รูปแบบทิศทางการสัญจร ขนาดและความกว้างของถนน และรวมไปถึงขนาดความ
กว้างของทางเท้าสองข้างของถนนสายต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงของถนน
นอกจากนี้การเดินทางเข้าถึงพื้นที่ของถนนสามเสน ซึ่งมีรูปแบบการเดินทางที่รูปแบบที่
หลากหลาย ทั้งทางถนนซึ่งประกอบด้วยรถโดยสารประจาทางสายต่างๆ หรือไม่ว่าการใช้รถยนต์
ส่วนตัวเพื่อเดินทางเข้าถึงพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่โดยทางเรือได้อีกด้วย
ภายในพื้นที่บนถนนสามเสนยังประกอบสิ่งอานวยเพื่อความปลอดภัยสาหรับบุคคลที่เดินทางเข้า
มาในพื้นที่ เช่น สะพานลอยทางข้าม ทางม้าลายข้ามถนน ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ต่างๆที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจรผ่าน ส่วนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินภายพื้นที่บนถนนสามเสน
และพื้นที่โดยรอบพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้ง
ย่านพาณิชยกรรม ย่านสถานบันราชการรวมถึงเขตทหาร ย่านสาธารณูปการ และที่สาคัญคือย่าน
สถาบันการศึกษาซึ่งบนถนนสามเสนเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องพื้นที่ที่ตั้งของโรงเรียนทุก
ระดับชั้นการศึกษาในพื้นที่เดียว

ตนฉบับไมมีหนา
NO PAGE

88-89

88-89

IN ORIGINAL

บทที่ 5
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางของนักเรียน
ในบทนี้จะกล่าวถึงการสรุปผลการศึกษาจากข้อมูลการแจกแบบสอบถาม โดยจะแบ่งเป็น
ด้านโครงสร้างประชากรนักเรียน (Socio-Economic) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 7 ตัว
แปร และรูปแบบการเดินทางของนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
5 ตัวแปร
การศึกษาขอบเขตรัศมีการให้บริการของโรงเรียนระดับชั้นต่างๆ บนถนนสามเสน รวมทั้งบรรยาย
ผลการสารวจสภาพปัญหาในพื้นที่แต่ละรูปแบบการเดินทาง
5.1 สรุปผลด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
5.2 สรุปผลด้านรูปแบบการเดินทางของนักเรียน
5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีระดับนัยยะสาคัญ
5.4 สรุปผลรูปแบบและพฤติกรรมการเดินทางของนักเรียน
5.5 รัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสนโดยแบ่งตามระดับชั้น
5.6 ผลการสารวจสภาพปัญหาในพื้นที่
5.1 สรุปผลด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
1) ระดับชั้นการศึกษา จากการแจกแบบสอบถามนักเรียน ที่คิดตามสัดส่วน (ใน
บทที่ 3 หัวข้อ 3.3 การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง) จากจานวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นจริงในพื้นที่ได้เป็น
สัดส่วนของระดับชั้นอนุบาลร้อยละ 9.59 ระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 32.87 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 24.66 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 19.18 และอาชีวศึกษา
ร้อยละ 13.70 ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 5.1 แสดงระดับชั้นการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
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2) สังกัดโรงเรียน จากการแจกแบบสอบถามนักเรียน ที่คิดตามสัดส่วนของโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชนจริงในพื้นที่ได้เป็นสัดส่วนของโรงเรียนรัฐบาลร้อยละ 43.15 และโรงเรียนเอกชน
ร้อยละ 56.85 ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 5.2 แสดงสังกัดโรงเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
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3) ค่าขนมนักเรียน ในงานวิจัยนี้จะแบ่งระดับค่าขนมออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ต่ากว่า 50
บาท, 51-100 บาท, 101-150 บาท, 151-200 บาท, มากกว่า 201 บาท ผลจากแบบสอบถาม
พบว่าส่วนใหญ่นักเรียนได้รับค่าขนมตั้งแต่ 51-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.59 รองลงมาคือ ต่า
กว่า 50 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.67 และ 101-150 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.66 ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 5.3 แสดงค่าขนมนักเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
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4) ที่อยู่อาศัยนักเรียน ในงานวิจัยนี้จะแบ่งเขตที่อยู่อาศัยในกรุงเทพออกเป็น 6 เขต
ได้แก่ เมืองชั้นในด้านตะวันออก เมืองชั้นในด้านตะวันตก เขตต่อเมืองด้านตะวันออก เขตต่อเมือง
ด้านตะวันตก ชานเมืองด้านตะวันออก ชานเมืองด้านตะวันตกและจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑล 4
จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ผลการสารวจจากแบบสอบถามพบว่า
นักเรียนมีที่อยู่อาศัยมากที่สุดจะอยู่ในเขตเมืองชั้นในฝั่งตะวันออกร้อยละ 58.22 รองลงมาจังหวัด
นนทบุรีร้อยละ 16.99 และเขตเมืองชั้นในด้านตะวันตกร้อยละ 10.96 ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 5.4 แสดงที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง
70
60

50
40
30
20
10
0

5) รายได้ครอบครัว ในงานวิจัยนี้จะแบ่งระดับรายได้ครอบครัวออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่
ต่ากว่า 5,000 บาท, 5,001-10,000 บาท, 10,001-15,000 บาท, 15,001-20,000 บาท, 20,00130,000 บาท, มากกว่า 30,001 ผลการสารวจจากแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่นักเรียนมีระดับ
รายได้ครอบครัวอยู่ที่ มากกว่า 30,001 บาทต่อเดือน ร้อยละ 39.86 รองลงมาคือ 10,001-15,000
บาทต่อเดือน ร้อยละ 17.95 และอันดับสาม มี 2 ระดับ ได้แก่ 5,001-10,000 บาทและ 20,00130,000 บาท ร้อยละ 13.56 ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิที่ 5.5 แสดงรายได้ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง
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6) รถยนต์ที่มีในครอบครัว ในงานวิจัยนี้จะแบ่งรถยนต์ที่มีในบ้านเป็น ไม่มีรถยนต์ มี
รถยนต์ 1, 2, 3 คัน และมีรถยนต์มากกว่า 3 คัน โดยผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพบว่า ส่วน
ใหญ่ครอบครัวมีรถยนต์ในบ้าน 1 คัน ร้อยละ 35.75 อันดับที่สอง ไม่มีรถยนต์ในบ้าน ร้อยละ
30.96 และอันดับที่สาม มีรถยนต์ในบ้าน 2 คัน ร้อยละ 22.88 ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 5.6 แสดงรถยนต์ที่มีในบ้านของกลุ่มตัวอย่าง
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7) จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ในงานวิจัยนี้จะแบ่งจานวนผู้ร่วมเดินทาง
โดยรถยนต์ออกเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 คน และมากกว่า 7 คน ผลจากกลุ่มตัวอย่างจะแบ่งได้เป็น
ผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 51.64 และผู้ที่เดินทางโดยพาหนะอื่นๆคิดเป็น
ร้อยละ 48.36 และสามารถแจกแจงจานวนผู้ร่วมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้
อันดับที่หนึ่ง 3 คนคิดเป็นร้อยละ 40.86 อันดับที่สอง 2 คนคิดเป็นร้อยละ 37.66 และอันดับที่สาม
4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99 ตามลาดับ ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 5.8 แสดงจานวนผู้ร่วมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่าง
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5.2 สรุปผลด้านรูปแบบการเดินทางของนักเรียน
1) วัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียน การเดินทางของนักเรียนจะมีวัตถุประสงค์
ในการเดินทางเป็นแบบประเภท School Trip หรือ เดินทางเพื่อไปสถานศึกษาและเดินทางกลับ
บ้านเลยหรือเป็นแบบ Home-Based-School ร้อยละ 83.84 และมีนักเรียนที่เดินทางแบบ NonHome-Based หมายถึงเดินทางกลับจากโรงเรียนเพื่อไปยังสถานที่อื่นๆก่อนกลับบ้าน ร้อยละ
16.16 ซึ่งนักเรียนที่เดินทางต่อมีนักเรียนที่เดินทางเพื่อไปสถานที่เรียนพิเศษร้อยละ 43.33 เดินทาง
เพื่อไปยังตลาด ร้านค้าร้อยละ 28.33 และไปยังร้านอาหารร้อยละ 10 โดยสามารถแสดงได้ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 5.9 แสดงวัตถุประสงค์การเดินทางของนักเรียน
90.00
80.00

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
กลับบ้านเลย

เดินทางต่อ

2) ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง ในการศึกษาถึงรูปแบบการเดินทางของนักเรียนในครั้งนี้
ได้แบ่งประเภทยานพาหนะที่ใช้เดินทางได้
9 ประเภท คือ เดินเท้า รถยนต์ส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจาทาง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ จักรยาน รถโรงเรียน และเรือ
ยานพาหนะที่ใช้เดินทางไปโรงเรียน
จากการศึกษานักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน
730 คน ยานพาหนะที่นักเรียนใช้
เดินทางมาโรงเรียนในต่อที่ 1 มากที่สุดได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล จานวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ
38.77 รองลงมาได้แก่ รถโดยสารประจาทางจานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 18.77 อันดับที่สาม
ได้แก่ เดินเท้า จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 17.67
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จากจานวนนักเรียนทั้งหมดมีการเดินทางในต่อที่ 2 จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30
ส่วนใหญ่เดินทางต่อที่ 2 ด้วยรถโดยสารประจาทางมากที่สุดถึงร้อยละ 11.37 และเดินเท้าร้อยละ
2.05 ส่วนเดินทางโดยยานพาหนะอื่นๆมีน้อยมาก
ตารางที่ 5.1 แสดงยานพาหนะเดินทางไปโรงเรียนในต่อที่ 1และต่อที่ 2
ยานพาหนะเดินทางไปโรงเรียน
เดินเท้า
รถยนต์ส่วนตัว
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารประจาทาง
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แท็กซี่
จักรยาน
รถโรงเรียน
เรือ

ไปโรงเรียน
ต่อที่ 1
ต่อที่ 2
17.67
2.05
38.77
0.82
13.42
0.00
18.77
11.37
7.67
0.82
0.82
0.27
0.55
0.14
2.05
0.00
0.27
0.68

สรุปผลจากการวิเคราะห์การเดินทางด้วยยานพาหนะในต่อที่ 1 และต่อที่ 2 พบว่าการ
เดินทางโดยรถประจาทางและมอเตอร์ไซค์รับจ้างในต่อที่ 1 จะมีการเดินทางในต่อที่ 2 ด้วยรถ
ประจาทางมากที่สุด
ยานพาหนะกลับบ้าน
จากการศึกษานักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน
730 คน ส่วนใหญ่มีนักเรียนเดินทาง
กลับบ้านโดยใช้ยานพาหนะในต่อที่ 1 ด้วยรถโดยสารประจาทางมากที่สุดจานวน 250 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.25 รองลงมาได้แก่รถยนต์ส่วนบุคคลจานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 และอันดับ
ที่สาม ได้แก่ เดินเท้าจานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 22.05
จากจานวนนักเรียนทั้งหมดมีการเดินทางในต่อที่ 2 จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 20
ส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถโดยสารประจาทางมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 11.23 รองลงมาได้แก่รถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างคิดเป็นร้อยละ 3.29 และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและเดินเท้า ร้อยละ
2.19 และ 2.05 ตามลาดับ ส่วนการเดินทางโดยยานพาหนะอื่นๆมีน้อยมาก
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ตารางที่ 5.2 แสดงยานพาหนะเดินทางกลับบ้านในต่อที่ 1และต่อที่ 2
ยานพาหนะเดินทางกลับบ้าน
เดินเท้า
รถยนต์ส่วนตัว
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารประจาทาง
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แท็กซี่
BTS/MRT
จักรยาน
รถโรงเรียน
เรือ

กลับบ้าน
ต่อที่ 1
ต่อที่ 2
22.05
2.05
26.30
2.19
7.95
0.00
34.25
11.23
3.56
3.29
1.64
0.27
0.14
0.14
0.41
0.14
3.42
0.14
0.27
0.55

สรุปผลการวิเคราะห์การเดินทางด้วยยานพาหนะในต่อที่ 1 และต่อที่ 2 พบว่า
 นักเรียนส่วนใหญ่ที่เดินทางต่อที่ 1 โดยรถยนต์ส่วนบุคคล จะไม่มีการเดินทางในต่อที่ 2 ถึง
ร้อยละ 98.44 นอกจากนั้นเดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจาทางและเดินเท้า คิดเป็นร้อย
ละ 1.04 และ 0.52 ตามลาดับ
 นักเรียนที่เดินเท้าในต่อที่ 1 จะเดินทางต่อโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ 11.80
ของนักเรียนที่เดินเท้าทั้งหมด
 นักเรียนที่เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางในต่อที่ 1 จะเดินทางต่อโดยรถมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของนักเรียนที่เดินทางโดยรถประจาทางทั้งหมด
ยานพาหนะที่ใช้เดินทางไปยังสถานที่อื่นๆก่อนกลับบ้าน
จากการศึกษานักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน
730 คน มีนักเรียนเดินทางไปยัง
สถานที่อื่นๆก่อนกลับบ้านจานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 16.58 นักเรียนเดินทางโดยรถโดยสาร
ประจาทางมากที่สุดจานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 6.99 รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้าจานวน 38
คน คิดเป็นร้อยละ 5.21 และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.74
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3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในการศึกษาถึงรูปแบบการเดินทางของนักเรียนในครั้งนี้
ได้แบ่งค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางไป-กลับเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท เสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท เสียค่าใช้จ่าย 41-60 บาท และ
เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 60 บาท
ค่าใช้จ่ายที่ใช้สาหรับการเดินทางไปโรงเรียน
จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนทั้งหมดจานวน 730 คน ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนมากที่สุด 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ
35.89 รองลงมาได้แก่เสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.70 และเสียค่าใช้จ่าย
มากกว่า 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.22 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 5.10 แสดงค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางไปโรงเรียน
40
30
20
10
0

ค่าใช้จ่ายที่ใช้สาหรับการเดินทางกลับบ้าน
จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนทั้งหมดจานวน 730 คน ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านมากที่สุดคือไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ
30.68 รองลงมาเสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.77 และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง คิดเป็นร้อยละ 20.41 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 5.11 แสดงค่าใช้จ่ายสาหรับเดินทางกลับบ้าน
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4) ระยะเวลาในการเดินทาง ในการศึกษาถึงรูปแบบการเดินทางของนักเรียนในครั้ง
นี้ ได้แบ่งระยะเวลาที่ใช้เดินทางไป-กลับไว้เป็น 5 ช่วงระยะเวลา คือ ไม่เกิน 10 นาที, 10-30 นาที,
30 นาที-1 ชั่วโมง, 1-2 ชั่วโมง และเกินกว่า 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาเดินทางไปโรงเรียน
จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนทั้งหมดจานวน 730 คน ผลจากการศึกษาพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเดินทาง 10-30 นาทีจานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36
รองลงมาได้แก่ ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที -1 ชั่วโมงจานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 34.11 อันดับที่
สามได้แก่ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีจานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 17.12
ระยะเวลาเดินทางกลับบ้าน
ผลจากการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมงจานวน
245 คน คิดเป็นร้อยละ 33.56 รองลงมาได้แก่ ใช้เวลา 10-30 นาทีจานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ
33.29 และใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีและ 1-2 ชั่วโมง จานวน 118 คนและ 114 คน คิดเป็นร้อยละ
16.16 และร้อยละ 15.62 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.3 แสดงระยะเวลาเดินทางไปโรงเรียนและกลับบ้าน
ระยะเวลา
ไม่เกิน 10 นาที
10 -30 นาที
30 นาที-1 ชม.
1-2 ชม.
เกินกว่า 2 ชม.

ไปโรงเรียน กลับบ้าน
17.12
16.16
38.36
33.29
34.11
33.56
10.14
15.62
0.27
1.37

ระยะเวลาที่นักเรียนใช้เดินทางเพื่อไปยังสถานที่อื่นๆก่อนกลับบ้าน
จากการศึกษานักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน
730 คน มีนักเรียนที่เดินทางไปยัง
สถานที่อื่นๆก่อนกลับบ้านจานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03 ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1030 นาทีมากที่สุดจานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 รองลงมา ใช้เวลา 30 นาที- 1 ชั่วโมงจานวน
33 คน คิดเป็นร้อยละ 4.52 และใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.74
สรุปผลด้านระยะเวลาเดินทาง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียน 1030 นาที ส่วนระยะเวลาเดินทางกลับบ้านคือ ระยะเวลา 30 นาที-1 ชั่วโมง แสดงว่าการเดินทาง
ของนักเรียนในช่วงเช้าจะใช้เวลาสั้นกว่าช่วงเย็น
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5) ช่วงเวลาในการเดินทาง ในการศึกษาถึงการเดินทางของนักเรียนในครั้งนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเวลาเดินทางไปโรงเรียนและช่วงเวลาเดินทางกลับบ้าน
ช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางไปโรงเรียน
โดยปกติแล้วนักเรียนจะเข้าเริ่มเข้าแถวเวลา
7.50 น. สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะเข้าเรียนเวลา 9.00 น.และนักเรียน
อาชีวศึกษาจะเริ่มเข้าเรียนเวลา 8.30-9.00 น.ผลจากแบบสอบถามพบว่า ช่วงเวลาเดินทางไป
โรงเรียนของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน จะเริ่มออกเดินทางจากบ้านช่วงเวลา 5.31
น.และเดินทางถึงโรงเรียนไม่เกิน 8.00 น. ดังนั้นการกระจายตัวของช่วงเวลาเดินทางไปโรงเรียน
ตอนเช้าของนักเรียนคือช่วง 5.31-8.00 น. โดยจะแสดงช่วงเวลาเดินทางของนักเรียนโดยตาราง
ดังต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 5.12 แสดงช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางไปโรงเรียน
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

ออกจากบ้าน
ถึงโรงเรียน

ช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางกลับบ้าน
ผลจากแบบสอบถาม พบว่าช่วงเวลาเดินทางกลับบ้านของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บน
ถนนสามเสน จะเริ่มเดินทางออกจากโรงเรียนเวลา 15.01-17.30 น.และเดินทางถึงบ้านใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป
แผนภูมิที่ 5.13 แสดงช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางกลับบ้าน
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

ออกจากโรงเรียน
ถึงบ้าน
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5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีระดับนัยยะสาคัญ
จากตารางที่ 3.1 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในบทที่ 3 โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์
(chi-square) นั้นจะเหลือตัวแปรต้นที่มีระดับนัยสาคัญทั้งสิ้น 7 ตัวแปร และตัวแปรอิสระ 5 ตัว
แปร ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
1. ระดับชั้น
2. สังกัดโรงเรียน
3. ที่อยู่อาศัย
4. ค่าขนม
5. รายได้ครอบครัว
6. ยานพาหนะที่มีในครอบครัว
7. จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์

วัตถุประสงค์
H1
Ho
H1
H1
H1
H1
H1

ยานพาหนะ
ไป
กลับ
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho

ค่าใช้จ่าย
ไป
กลับ
Ho
Ho
H1
H1
Ho
Ho
H1
H1
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho

ระยะเวลา
ไป
กลับ
Ho
Ho
H1
H1
Ho
Ho
H1
H1
Ho
Ho
Ho
Ho
H1
H1

ช่วงเวลา
ไป
กลับ
Ho
Ho
H1
H1
Ho
Ho
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1

จากนี้จะเป็นการจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีระดับนัยสาคัญคือตัวแปรที่คานวณ
ค่าออกมาแล้วได้ Ho ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรต้นทาให้ตัวแปรตามมีความแตกต่างกันกัน ดัง
สมมติฐานทั้ง 15 ข้อที่ตั้งไว้ในบทที่ 1
1) ระดับชั้นการศึกษา จากตารางที่ 5.4 จะสัมพันธ์กับตัวแปรยานพาหนะ
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาและช่วงเวลาในการเดินทาง ดังต่อไปนี้
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
ผลจากการศึกษาพบว่า
การเดินทางไปโรงเรียน
ระดับชั้นอนุบาล นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 44.29 รองลงมา
เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 21.43 และเดินทางโดยเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ
17.14 ตามลาดับ
ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา
เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวกับเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ
22.5 และเดินทางโดยรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 5.83 ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 55
รองลงมาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20.56 และเดินทางโดยเดินเท้า คิด
เป็นร้อยละ 15 ตามลาดับ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ
37.86 รองลงมาเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 24.29 และเดินทางโดยเดินเท้า
คิดเป็นร้อยละ 16.43 ตามลาดับ
ระดับชั้นอาชีวศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 52
รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 13 และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 12
ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 5.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
ไปโรงเรียน
60
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อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
อาชีวะ

สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับยานพาหนะที่ใช้เดินทางไปโรงเรียน
พบว่า ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย ส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียน
โดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุด ส่วนระดับชั้นอาชีวะนักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนเอง
โดยรถโดยสารประจาทาง และลักษณะการเดินทางของนักเรียนเด็กเล็กคือระดับชั้น อนุบาลและ
ประถม ส่วนใหญ่จะเดินทางโดยผู้ปกครองไปส่ง ส่วนเด็กโตขึ้นมาในระดับมัธยมและอาชีวะ
นักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนเอง
การเดินทางกลับบ้าน
ระดับชั้นอนุบาล นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.57
รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.86 และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามลาดับ
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ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
34.58 รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
28.75 และเดินทางโดย
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 13.75 ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 37.22 รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 26.11 และเดินทางโดย
เดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 22.78 ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 49.29 รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 23.57 และเดินทาง
โดยเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 17.14 ตามลาดับ
ระดับชั้นอาชีวศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 79 รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 11 และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 5.15 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับยานพาหนะที่ใช้เดินทางกลับ
บ้าน
100
80
60
40
20
0

อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
อาชีวะ

สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับยานพาหนะที่ใช้เดินทางกลับบ้านของ
นักเรียน ในระดับชั้นที่เป็นเด็กเล็กคือระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาส่วนใหญ่จะเดินทางกลับ
บ้านโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนนักเรียนที่เป็นเด็กโตคือระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาส่วน
ใหญ่จะเดินทางกลับบ้านโดยรถโดยสารประจาทาง
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1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผลจาก
การศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
ระดับชั้นอนุบาล นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ
41.43 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.29 และเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 60
บาท คิดเป็นร้อยละ 17.14 ตามลาดับ
ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 36.67 รองลงมาไม่เสียค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.92 และเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 60 บาท คิด
เป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิด
เป็นร้อยละ 36.67 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 และเสียค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.78 ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิด
เป็นร้อยละ 31.43 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.57 และเสียค่าใช้จ่าย
มากกว่า 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.71 ตามลาดับ
ระดับชั้นอาชีวศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 44 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 และเสียค่าใช้จ่าย 4160 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 5.16 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
โรงเรียน
50.00
40.00
30.00

อนุบาล

20.00

ประถมศึกษา

10.00

มัธยมต้น

0.00

มัธยมปลาย
อาชีวะ
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สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลายจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
21-40 บาท ส่วนนักเรียนระดับชั้นอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20
บาท
กลับบ้าน
ระดับชั้นอนุบาล นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 30
รองลงมาไม่เสียค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 24.29 และเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ
20 ตามลาดับ
ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 31.67
รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.83 และเสียค่าใช้จ่าย
มากกว่า 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.25 ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท คิด
เป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.33 และไม่
เสียค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 16.11 ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท
คิดเป็นร้อยละ 40.71 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.29
และไม่เสียค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 16.43 ตามลาดับ
ระดับชั้นอาชีวศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 47 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 และเสียค่าใช้จ่าย 4160 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 5.17 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
บ้าน
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มัธยมต้น
มัธยมปลาย
อาชีวะ
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สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้าน
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล มัธยมต้น มัธยมปลายและอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่จะเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไม่เกิน 20 บาท ยกเว้นระดับชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับระยะเวลาในการเดินทาง ผลจาก
การศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
ระดับชั้นอนุบาล นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 34.29
รองลงมา 30 นาที -1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 24.29
ตามลาดับ
ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 44.17
รองลงมา 30 นาที -1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 26.25 และไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 24.17
ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อย
ละ 38.33 รองลงมา 30 นาที -1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 37.22 และไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ
15 ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 45.71 รองลงมา 30 นาที-1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 37.86 และไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อย
ละ 8.57 ตามลาดับ
ระดับชั้นอาชีวศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 46
รองลงมา 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 26 และ 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 24 ตามลาดับ
\
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แผนภูมิที่ 5.18 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับระยะเวลาในการเดินทางไป
โรงเรียน
50.00
40.00

อนุบาล

30.00

ประถมศึกษา

20.00

มัธยมต้น
มัธยมปลาย

10.00

อาชีวะ

0.00
ไม่เกิน 10 นาที

10 -30 นาที

30 นาที-1 ชม.

1-2 ชม.

เกินกว่า 2 ชม.

สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับระยะเวลาในการเดินทางไปโรงเรียน
พบว่านักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะใช้ระยะเวลาเดินทางสั้นที่สุด คือไม่เกิน 10 นาที ส่วนรองลงมา
คือระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมต้นและมัธยมปลาย ใช้ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาที และ
ระดับชั้นอาชีวศึกษาจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานที่สุดคือ 30 นาที-1 ชั่วโมง
กลับบ้าน
ระดับชั้นอนุบาล นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 นาทีและ 1030 นาที คิดเป็นร้อยละ 31.43 รองลงมา 30 นาที -1 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 21.43 และ 1-2 ชั่วโมง
คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามลาดับ
ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางส่วนใหญ่ 10-30 นาที คิด
เป็นร้อยละ 39.17 รองลงมา 30 นาที -1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 24.17 และไม่เกิน 10 นาทีคิดเป็น
ร้อยละ 22.92 ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางส่วนใหญ่ 30 นาที-1
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 33.89 รองลงมา 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 1-2 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางส่วนใหญ่ 30
นาที-1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 40.71 รองลงมา 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 35 และ 1-2 ชั่วโมง คิด
เป็นร้อยละ 16.43 ตามลาดับ
ระดับชั้นอาชีวศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางส่วนใหญ่ 30 นาที -1 ชั่วโมง
คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 22 และ 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 18
ตามลาดับ
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แผนภูมิที่ 5.19 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับระยะเวลาในการเดินทางกลับ
บ้าน
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ประถมศึกษา

30.00
20.00

มัธยมต้น
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มัธยมปลาย
อาชีวะ

0.00
ไม่เกิน10 นาที 10 - 30 นาที 30 นาที -1 ชม. 1 - 2 ชม.

เกินกว่า 2 ชม.

สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับระยะเวลาที่ใช้เดินทางกลับบ้าน พบว่า
ระดับชั้นอนุบาลจะใช้ระยะเวลาเดินทางกลับบ้านน้อยที่สุดคือไม่เกิน
10 นาที รองลงมาคือ
ระดับชั้นประถมศึกษา ใช้ระยะเวลาเดินทางกลับบ้าน 10-30 นาที และระดับชั้นมัธยมต้น มัธยม
ปลายและอาชีวศึกษาจะใช้ระยะเวลาเดินทางมากกว่าระดับชั้นอื่นๆคือใช้ระยะเวลาเดินทาง 30
นาที-1 ชั่วโมง
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นการศึกษากับช่วงเวลาในการเดินทาง ผลจาก
ศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
โดยปกติแล้วนักเรียนจะเข้าเริ่มเข้าแถวเวลา
7.50 น. สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะเข้าเรียนเวลา 9.00 น.และนักเรียน
อาชีวศึกษาจะเริ่มเข้าเรียนเวลา 8.30-9.00 น.ผลจากแบบสอบถามพบว่า ช่วงเวลาเดินทางไป
โรงเรียนของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน จะเริ่มออกเดินทางจากบ้านช่วงเวลา 5.31
น.และเดินทางถึงโรงเรียนไม่เกิน 8.00 น. ดังนั้นการกระจายตัวของช่วงเวลาเดินทางไปโรงเรียน
ตอนเช้าของนักเรียนคือช่วง 5.31-8.00 น. แต่จะมีอยู่ 2 ระดับชั้นที่มีความแตกต่าง นั่นคือ
ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นอาชีวศึกษา โดยระดับชั้นอนุบาลจะเริ่มเดินทางออกจากบ้านสาย
กว่าระดับชั้นอื่นๆ เนื่องจากเวลาเข้าเรียนของระดับชั้นอนุบาลจะเข้าเรียนช้ากว่าระดับชั้นอื่นๆ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะเริ่มเดินทางออกจากบ้านเวลา 6.01-6.30 น. และเดินทางไปถึง
โรงเรียนในช่วงเวลา 8.01-9.30 น. ส่วนนักเรียนระดับชั้นอาชีวศึกษาจะมีเวลาเดินทางถึงโรงเรียน
2 เวลา คือเวลา 7.01-8.00 น. และเวลา 9.01-9.30 น. แต่เวลาที่นักเรียนอาชีวศึกษาเริ่มออกจาก
บ้านคือช่วง 5.31-7.00 น. เพราะนักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวเอง
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โดยรถโดยสารประจาทาง ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางนาน จึงเริ่มเดินทางออกจากบ้านเร็ว
ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะเข้าช้ากว่าระดับชั้นอื่นๆ โดยจะแสดงช่วงเวลาเดินทางของนักเรียนระดับชั้น
ต่างๆได้โดยตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.5 แสดงช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนโดยแบ่งเป็นระดับชั้น
เวลาที่ออกจากบ้าน
เวลาถึงโรงเรียน
อนุบาล

5.015.30

5.316.00

6.016.30

6.317.00

7.017.30

7.318.00

8.018.30

8.319.00

9.019.30

ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
อาชีวะ

ช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางกลับบ้าน
โดยปกติเวลาเลิกเรียนของนักเรียนจะไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับแต่ละระดับชั้น โดยที่ระดับ
อนุบาลและอาชีวศึกษาจะเลิกเรียนเวลา 14.00-15.00 น.ซึ่งเร็วกว่าระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาซึ่งจะเลิกเรียนในช่วงเวลา 15.30-16.00 น.ผลจากแบบสอบถาม พบว่าช่วงเวลา
เดินทางกลับบ้านของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน จะเริ่มเดินทางออกจากโรงเรียน
เวลา 15.01-17.30 น.และเดินทางถึงบ้านในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้น
การศึกษา โดยที่ระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายซึ่งเป็นเด็กโตส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยไกลจาก
บริเวณพื้นที่ศึกษากว่าระดับชั้นอนุบาลและประถม และเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง ดังนั้น
จะใช้เวลาเดินทางกลับบ้านนานกว่าระดับชั้นอื่นๆ จึงกลับถึงบ้านช้ากว่าระดับชั้นอื่นๆคือช่วงเวลา
17.30-19.00 น.ส่วนนักเรียนอนุบาลจะเดินทางกลับบ้านเร็วกว่าระดับชั้นอื่นๆคือช่วงเวลา 14.0115.00 น.เนื่องจากโรงเรียนจะเลิกเร็วกว่าระดับชั้นอื่นๆและจะถึงบ้านในช่วงเวลา 14.31-15.00 น.
และ 16.01-17.00 น. ส่วนนักเรียนระดับอาชีวศึกษาจะเดินทางกลับบ้านเร็วเช่นกัน เพราะเป็น
นักเรียนภาคเช้าโดยจะเดินทางกลับบ้านตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00-15.00 น.และจะเดินทางถึงบ้านใน
ช่วงเวลาตั้งแต่ 14.31-16.00 น. โดยจะแสดงช่วงเวลาเดินทางของนักเรียนระดับชั้นต่างๆได้โดย
ตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.6 แสดงช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยแบ่งเป็นระดับชั้น
เวลาที่ออกจากรร.
เวลาที่ถึงบ้าน
อนุบาล

14.0014.30

14.3115.00

15.0115.30

15.3116.00

16.0116.30

16.3117.00

17.0117.30

17.3118.00

18.01 18.30

18.3119.00

ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
อาชีวะ

2) สังกัดโรงเรียน จากตารางที่ 5.4 จะสัมพันธ์กับตัวแปรวัตถุประสงค์
ยานพาหนะ และช่วงเวลาในการเดินทาง ดังต่อไปนี้
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสังกัดโรงเรียนกับวัตถุประสงค์การเดินทาง ผลจาก
การศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านเลย คิดเป็นร้อยละ 83.56 ซึ่งนักเรียนสังกัด
รัฐบาลร้อยละ 34.38 และสังกัดเอกชนร้อยละ 49.18 โดยสถานที่ที่นักเรียนเลือกเดินทางต่อมาก
ที่สุดคือ สถานที่เรียนพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 7.12 แบ่งเป็นนักเรียนสังกัดรัฐบาลร้อยละ 4.93 และ
สังกัดเอกชนร้อยละ 2.19 รองลงมาคือ ตลาด/ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 4.66 แบ่งเป็นนักเรียนสังกัด
รัฐบาลร้อยละ 2.47 และสังกัดเอกชนร้อยละ 2.19 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.7 แสดงความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การเดินทางและสังกัดโรงเรียน
วัตถุประสงค์
กลับบ้านเลย
สถานที่เรียนพิเศษ
ที่ทางานพิเศษ
ห้างสรรพสินค้า
ตลาด/ร้านค้า
ร้านอาหาร/สถานบันเทิง
รวม

ประเภทโรงเรียน
รัฐบาล
เอกชน
34.38
49.18
4.93
2.19
0.14
1.37
0.14
1.37
2.47
2.19
1.10
0.55
43.15
56.85

รวม
83.56
7.12
1.51
1.51
4.66
1.64
100
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สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างสังกัดโรงเรียนกับวัตถุประสงค์การเดินทาง นักเรียนสังกัด
รัฐบาลจะเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆมากกว่านักเรียนสังกัดเอกชน สามารถสรุปได้ว่า นักเรียน
สังกัดรัฐบาลจะมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นแบบ Non-Homed-Based มากกว่า นักเรียน
สังกัดเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนจะเดินทางต่อไปยังสถานที่เรียนพิเศษ ตลาด/ร้านค้า และ
ร้านอาหาร
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสังกัดโรงเรียนกับยานพาหนะที่ใช้เดินทางทั้งไปและ
กลับ ผลจากการศึกษาพบว่า
การเดินทางไปโรงเรียน
รัฐบาล นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 30.79 รองลงมาเดินทางโดย
เดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 27.30 และรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 17.14 ตามลาดับ
เอกชน นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 44.82 รองลงมาเดินทาง
โดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 20 และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 12.53
ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 5.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสังกัดโรงเรียนกับยานพาหนะที่ใช้เดินทางไป
โรงเรียน
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

รัฐบาล
เอกชน

สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างสังกัดโรงเรียนกับยานพาหนะที่ใช้เดินทางไปโรงเรียน นักเรียน
สังกัดเอกชนจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าสังกัดรัฐบาล แต่ในการเดินเท้ามาโรงเรียน
นักเรียนสังกัดรัฐบาลจะเดินเท้ามากกว่าสังกัดเอกชน แสดงให้เห็นว่านักเรียนสังกัดรัฐบาลจะอยู่
ใกล้กับโรงเรียนมากกว่านักเรียนสังกัดเอกชนเนื่องจากอยู่ในระยะเดินเท้า
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การเดินทางกลับบ้าน
รัฐบาล นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านโดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ
36.83
รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 31.43 และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็น
ร้อยละ 17.78 ตามลาดับ
เอกชน นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 32.77 รองลง
เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 32.29 และเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 14.94
ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 5.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสังกัดโรงเรียนกับยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
กลับบ้าน
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

รัฐบาล
เอกชน

สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างสังกัดโรงเรียนกับยานพาหนะที่ใช้เดินทางกลับบ้าน นักเรียน
สังกัดเอกชนจะเดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนบุคคลที่ผู้ปกครองมารับมากกว่านักเรียนสังกัด
รัฐบาลซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านเองโดยรถโดยสารประจาทาง อีกทั้งนักเรียนสังกัด
รัฐบาลยังเดินทางกลับบ้านโดยการเดินเท้ามาก แสดงถึงที่อยู่อาศัยของนักเรียนสังกัดรัฐบาลจะอยู่
ใกล้โรงเรียนกว่านักเรียนสังกัดเอกชน
3) ที่อยู่อาศัย จากตารางที่ 5.4 จะสัมพันธ์กับตัวแปรวัตถุประสงค์ ยานพาหนะ
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาและช่วงเวลาในการเดินทาง โดยสามารถสรุปผลออกเป็นแต่ละเขตที่
อยู่ได้ดังต่อไปนี้
เขตเมืองชั้นในฝั่งตะวันออก นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและ
เดินทางกลับบ้านโดยเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน 21-40 บาท
และกลับบ้านไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับประมา I
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10-30 นาที ส่วนช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนคือตั้งแต่ 7.01-7.30 น. และช่วงเวลาที่ใช้เดินทาง
กลับบ้านคือ 16.01-17.00 น.
เขตเมืองชั้นในฝั่งตะวันตก นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและ
เดินทางกลับบ้านโดยรถโดยสารประจาทางเป็นส่วนใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งไปและ
กลับไม่เกิน 20 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับประมาณ 10-30 นาที ส่วน
ช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนคือตั้งแต่ 6.01-7.30 น. และช่วงเวลาที่ใช้เดินทางกลับบ้านคือ
16.01-19.00 น.
เขตต่อเมืองด้านตะวันออก นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางทั้งไปและกลับโดยรถยนต์ส่วนบุคคล และ
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่า 60 บาท มีระยะเวลาในการเดินทางไปโรงเรียน 30 นาที -1
ชั่วโมง และกลับบ้านใช้ระยะเวลาเดินทาง 1-2 ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนคือ
ตั้งแต่ 6.01-7.30 น. และช่วงเวลาที่ใช้เดินทางกลับบ้านคือ 15.31-19.00 น.
เขตต่อเมืองด้านตะวันตก นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางทั้งไปและกลับโดยรถยนต์ส่วนบุคคล และมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 41-60 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับประมาณ 30
นาที -1 ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนคือตั้งแต่ 5.31-7.30 น. และช่วงเวลาที่ใช้
เดินทางกลับบ้านคือ 16.01-17.30 น.
ชานเมืองด้านตะวันออก นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางทั้งไปและกลับโดยรถยนต์ส่วนบุคคล และมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่า 60 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับประมาณ 30
นาที -1 ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนคือตั้งแต่ 6.01-7.30 น. และช่วงเวลาที่ใช้
เดินทางกลับบ้านคือ 16.01-17.30 น.
ชานเมืองด้านตะวันตก นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและเดินทาง
กลับบ้านโดยรถโดยสารประจาทางเป็นส่วนใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน
มากกว่า 60 บาท และกลับไม่เกิน 20 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับประมาณ 30
นาที -1 ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนคือตั้งแต่ 5.31-7.30 น. และช่วงเวลาที่ใช้
เดินทางกลับบ้านคือ 16.01-16.30 น.
ปทุมธานี นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางทั้งไปและกลับโดยรถโดยสารประจาทาง โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปโรงเรียนมากกว่า 60 บาท และกลับไม่เกิน 20 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้ง
ไปและกลับประมาณ 1-2 ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนคือตั้งแต่ 5.31-7.30 น. และ
ช่วงเวลาที่ใช้เดินทางกลับบ้านคือ 15.31-18.30 น.
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นนทบุรี นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและเดินทางกลับบ้านโดยรถ
โดยสารประจาทางเป็นส่วนใหญ่ และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่า 60 บาท ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางทั้งไปและกลับประมาณ 30 นาที -1 ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนคือ
ตั้งแต่ 6.01-7.30 น. และช่วงเวลาที่ใช้เดินทางกลับบ้านคือ 15.31-19.30 น.
นครปฐม นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและเดินทางกลับบ้านโดยรถ
โดยสารประจาทางเป็นส่วนใหญ่ และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่า 60 บาท ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางทั้งไปและกลับประมาณ 30 นาที -1 ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนคือ
ตั้งแต่ 5.01-7.30 น. และช่วงเวลาที่ใช้เดินทางกลับบ้านคือ 15.31-17.30 น.
สมุทรปราการ นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางทั้งไปและกลับโดยรถโดยสารประจาทาง และมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับประมาณ 1-2
ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนคือตั้งแต่ 6.31-9.00 น. และช่วงเวลาที่ใช้เดินทางกลับ
บ้านคือ 17.01-18.30 น.
สรุปการเดินทางไปโรงเรียน นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขต เมืองชั้นในด้านตะวันออก เมือง
ชั้นในด้านตะวันตก เขตต่อเมืองด้านตะวันออก เขตต่อเมืองด้านตะวันตก ชานเมืองด้านตะวันออก
ชานเมืองด้านตะวันตกนนทบุรี และนครปฐมส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนตัว
และจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางตั้งแต่ ไม่เกิน 20 บาท 21-40 บาท 41-60 บาท และมากกว่า
60 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนในการนั่งรถยนต์ส่วนบุคคลมาของนักเรียน
แต่ละคน ส่วนนักเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการ ส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถ
โดยสารประจาทาง และเสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท มากกว่า 60 บาท สาหรับเดินทางไปโรงเรียน
นักเรียนในเขตเมืองชั้นในด้านตะวันออกและเมืองชั้นในด้านตะวันตก จะใช้ระยะเวลาเดินทาง 1030 นาที จะใช้เวลาสั้นกว่าเขตอื่นๆเนื่องจากใกล้พื้นที่ศึกษามากกว่าเขตพื้นที่อื่น และจะใช้
ระยะเวลาเดินทางเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับเขตที่อยู่อาศัยซึ่งแสดงถึงระยะทางในการเดินทางของนักเรียน
ถ้าเขตที่อยู่อาศัยอยู่ไกลจากพื้นที่ศึกษาก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับ
ยานพาหนะที่ใช้เดินทางอีกด้วย ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลก็จะลดระยะเวลาเดินทางลง
มากกว่าเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง ส่วนช่วงเวลาเดินทางไปโรงเรียนในช่วงเช้านักเรียนที่
อยู่ใกล้โรงเรียนจะเดินทางออกจากบ้านช้ากว่านักเรียนที่อยู่ไกลโรงเรียน โดยส่วนใหญ่จะเดินทาง
ในช่วงเวลา 5.30-7.30 น.
สรุปการเดินทางกลับบ้าน นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองชั้นในด้านตะวันตก ชานเมือง
ด้านตะวันตก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ ส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านโดยรถ
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โดยสารประจาทาง ส่วนนักเรียนที่อยู่ในเขตเขตต่อเมืองด้านตะวันออก เขตต่อเมืองด้านตะวันตก
และชานเมืองด้านตะวันออก จะเดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนนักเรียนที่เดินเท้าจะ
อยู่ในเขตเมืองชั้นในด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ศึกษาและใกล้เขตพื้นที่ศึกษา โดยจะเสีย
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางตั้งแต่ 41-60 บาทและมากกว่า 60 บาทสาหับนักเรียนที่เดินทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนในเขต เมืองชั้นในด้านตะวันออกและเมืองชั้นในด้านตะวันตก จะใช้
ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาทีจะใช้เวลาสั้นกว่าเขตอื่นๆเนื่องจากใกล้พื้นที่ศึกษามากกว่าเขต
พื้นที่อื่น และจะใช้ระยะเวลาเดินทางเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับเขตที่อยู่อาศัยซึ่งแสดงถึงระยะทางในการ
เดินทางของนักเรียน ถ้าเขตที่อยู่อาศัยอยู่ไกลจากพื้นที่ศึกษาก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางเพิ่มขึ้นด้วย
ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับยานพาหนะที่ใช้เดินทางอีกด้วย ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลก็จะลด
ระยะเวลาเดินทางลงมากกว่าเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง ส่วนช่วงเวลาเดินทางกลับบ้าน
ส่วนใหญ่จะเดินทางช่วงเวลา 15.31-19.00น.
ตารางที่ 5.8 ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยกับรูปแบบการเดินทางต่างๆ
ยานพาหนะ
เขตที่อยู่อาศัย
เมืองชั้นในด้าน
ตะวันออก
เมืองชั้นในด้าน
ตะวันตก
เขตต่อเมือง
ด้านตะวันออก
เขตต่อเมือง
ด้านตะวันตก
ชานเมืองด้าน
ตะวันออก
ชานเมืองด้าน
ตะวันตก

ไป

กลับ

รถยนต์

เดินเท้า

รถยนต์

รถเมล์

รถยนต์

รถยนต์

รถยนต์

รถยนต์

รถยนต์

รถยนต์

รถยนต์

รถเมล์

ปทุมธานี

รถเมล์

รถเมล์

นนทบุรี

รถยนต์

รถเมล์

นครปฐม

รถยนต์

รถเมล์

สมุทรปราการ

รถเมล์

รถเมล์

ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา

ไป

กลับ

ไป

กลับ

21-40
บาท
ไม่เกิน
20 บาท
มากกว่า
60 บาท
41-60
บาท
มากกว่า
60 บาท
มากกว่า
60 บาท
มากกว่า
60 บาท
มากกว่า
60 บาท
มากกว่า
60 บาท
21-40
บาท

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน
20 บาท
มากกว่า
60 บาท
41-60
บาท
มากกว่า
60 บาท
ไม่เกิน
20 บาท
21-40
บาท
มากกว่า
60 บาท
มากกว่า
60 บาท
21-40
บาท

10-30
นาที
10-30
นาที
30 นาที-1
ชั่วโมง
30 นาที-1
ชั่วโมง
30 นาที-1
ชั่วโมง
30 นาที-1
ชั่วโมง
1-2
ชั่วโมง
30 นาที-1
ชั่วโมง
30 นาที-1
ชั่วโมง
1-2
ชั่วโมง

10-30
นาที
10-30
นาที
1-2
ชั่วโมง
30 นาที-1
ชั่วโมง
30 นาที-1
ชั่วโมง
30 นาที-1
ชั่วโมง
1-2
ชั่วโมง
30 นาที-1
ชั่วโมง
30 นาที-1
ชั่วโมง
1-2
ชั่วโมง

ออกจาก
บ้าน
7.017.30 น.
6.016.30 น.
6.016.30 น.
5.316.00 น.
6.016.30 น.
5.316.00 น.
5.316.00 น.
6.016.30 น.
5.015.30 น.
6.317.00 น.

ช่วงเวลา
ออก
ถึง
จาก
โรงเรียน
โรงเรียน
7.0116.017.30 น. 16.30 น.
7.0116.017.30 น. 16.30 น.
7.0115.317.30 น. 16.00 น.
7.0116.017.30 น. 16.30 น.
7.0115.317.30 น. 16.00 น.
7.0116.017.30 น. 16.30 น.
7.0115.317.30 น. 16.00 น.
7.0115.317.30 น. 16.00 น.
7.0115.317.30 น. 16.00 น.
8.3117.019.00 น. 17.30 น.

ถึงบ้าน
16.3117.00 น.
18.3119.00 น.
18.3119.00 น.
17.0117.30 น.
18.3119.00 น.
16.0116.30 น.
18.0118.30 น.
18.3119.00 น.
17.0117.30 น.
18.0118.30 น.
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4) ค่าขนม จากตารางที่ 5.4 จะสัมพันธ์กับตัวแปรยานพาหนะในการเดินทาง
ดังต่อไปนี้
ไปโรงเรียน
ต่ากว่า 50 บาท ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางส่วนใหญ่คือรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ
32.67 รองลงมาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 24.26 และเดินทางโดยเดินเท้า
คิดเป็นร้อยละ 23.76 ตามลาดับ
51-100 บาท ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางส่วนใหญ่คือรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ
40.48 รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 21.11 และเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
คิดเป็นร้อยละ 19.72 ตามลาดับ
101-150 บาท ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางส่วนใหญ่คือรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ
41.11 รองลงมาเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ 28.89 และเดินทางโดยเดินเท้า
คิดเป็นร้อยละ 9.44 ตามลาดับ
151-200 บาท ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางส่วนใหญ่คือรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ
41.51 รองลงมาเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ
22.64 และเดินทางโดย
รถจักรยานยนต์ส่วนตัวและรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคิดเป็นร้อยละ 13.21 ตามลาดับ
มากกว่า 201 บาท ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางส่วนใหญ่คือรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ
66.67 และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างค่าขนมและยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางไปโรงเรียน พบว่า
ในทุกระดับของค่าขนมของนักเรียน ยานพาหะที่นักเรียนใช้เดินทางไปโรงเรียนอันดับแรก
เหมือนกันคือเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล แต่ในอันดับรองลงมาจะสามารถเห็นความแตกต่าง
ของค่าขนมที่นักเรียนได้รับคือ ยานพาหนะที่นักเรียนเดินทางโดยมีผู้ปกครองรับส่งจะได้รับค่าขนม
ที่ ต่ากว่า 50 บาทและ 51-100 บาท แต่ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางไป-กลับเอง นักเรียนจะ
ได้รับค่าขนมที่ 101-150 บาท 151-200 บาท
กลับบ้าน
ต่ากว่า 50 บาท ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางส่วนใหญ่คือเดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 33.66
รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 26.24 และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์
ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 13.86 ตามลาดับ
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51-100 บาท ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางส่วนใหญ่คือรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ
36.68 รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 27.34 และเดินทางโดยเดินเท้า คิด
เป็นร้อยละ 23.18 ตามลาดับ
101-150 บาท ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางส่วนใหญ่คือรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ
50.56 รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 27.22 และเดินทางโดยเดินเท้า คิด
เป็นร้อยละ 10.56 ตามลาดับ
151-200 บาท ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางส่วนใหญ่คือรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ
52.83 รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 16.98 และเดินทางโดยเดินเท้า คิด
เป็นร้อยละ 13.21 ตามลาดับ
มากกว่า 201 บาท ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางส่วนใหญ่ คือ รถยนต์ส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 33.33
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างค่าขนมและยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางกลับบ้าน พบว่า
นักเรียนที่ได้รับค่าขนมต่ากว่า 50 บาท จะเดินทางกลับบ้านโดยเดินเท้าและรถยนต์ส่วนบุคคล
ส่วนนักเรียนที่ได้รับค่าขนมตั้งแต่ 51-100 บาท 101-150 บาท 151-200 บาท ส่วนใหญ่จะเดินทาง
กลับบ้านโดย รถโดยสารประจาทางและรองลงมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล และนักเรียนที่ได้รับค่า
ขนมมากกว่า 201 บาท ส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนตัวและรถ
โดยสารประจาทาง
5) รายได้ครอบครัว จากตารางที่
5.4 จะสัมพันธ์กับตัวแปรยานพาหนะ
ค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาในการเดินทาง ดังต่อไปนี้
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวกับยานพาหนะที่ใช้เดินทาง ผลจาก
การศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
ต่ากว่า 5,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยเดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 55.56
รองลงมาเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคิดเป็นร้อยละ 16.67 และเดินทางโดยรถยนต์ส่วน
บุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 11.11 ตามลาดับ
5,001-10,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยเดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 31.31
รองลงมาเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ 26.26 และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์
ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 19.19 ตามลาดับ
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10,001-15,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยเดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 24.43
รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 22.14 และ
เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ 16.03 ตามลาดับ
15,001-20,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็น
ร้อยละ 32.61 รองลงมาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 22.83 และเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 16.30 ตามลาดับ
20,001-30,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อย
ละ 32.32 รองลงมาเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ 30.30 และเดินทางโดยเดิน
เท้าคิดเป็นร้อยละ 20.20 ตามลาดับ
มากกว่า 30,001 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อย
ละ 67.01 รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 6.87 และรถจักรยานยนต์ส่วนตัวคิดเป็น
ร้อยละ 6.53 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวของนักเรียนกับยานพาหนะที่นักเรียนใช้
เดินทางไปโรงเรียน พบว่าระดับรายได้ครอบครัวตั้งแต่ ต่ากว่า 5,000 บาท 5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท จะเดินทางโดยเดินเท้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนระดับรายได้ครอบครัวที่
15,001-20,000 บาท จะเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางเป็นส่วนใหญ่ และระดับรายได้ที่
20,001-30,000 บาท และ มากกว่า 30,001 บาท จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่
กลับบ้าน
ต่ากว่า 5,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยเดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 66.67
รองลงมาเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ 27.78 และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์
ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามลาดับ
5,001-10,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อย
ละ 42.42 รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 36.36 และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
คิดเป็นร้อยละ 7.07 ตามลาดับ
10,001-15,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็น
ร้อยละ 33.59 รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 27.48 และเดินทางโดยรถยนต์ส่วน
บุคคลคิดเป็นร้อยละ 16.03 ตามลาดับ
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15,001-20,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็น
ร้อยละ 47.83 รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 23.91 และเดินทางโดยรถยนต์ส่วน
บุคคลคิดเป็นร้อยละ 10.87 ตามลาดับ
20,001-30,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็น
ร้อยละ 44.44 รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้าและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ
22.22 และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 5.05 ตามลาดับ
มากกว่า 30,001 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็นร้อย
ละ 45.36 รองลงมาเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางคิดเป็นร้อยละ 24.40 และเดินทางโดยเดิน
เท้าคิดเป็นร้อยละ 11.34 ตามลาดับ
สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวนักเรียนกับยานพาหนะที่ใช้เดินทางกลับบ้าน
พบว่า นักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัวต่ากว่า 5,000 บาท จะเดินทางเท้ากลับบ้าน ส่วนนักเรียน
ที่มีระดับรายได้ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 20,00130,000 บาท ส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านโดยรถโดยสารประจาทาง และนักเรียนที่มีระดับรายได้
ครอบครัวมากกว่า 30,001 บาท ส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผลจาก
การศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
ต่ากว่า 5,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 44.44
รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ 27.78 และเสียค่าใช้จ่าย 2140 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.22 ตามลาดับ
5,001-10,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ
34.34 รองลงมาเสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางคิดเป็นร้อยละ 22.22 ตามลาดับ
10,001-15,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ
41.22 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ 23.66 และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางคิดเป็นร้อยละ 21.37 ตามลาดับ
15,001-20,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ
32.61 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ 26.09 และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางคิดเป็นร้อยละ 19.57 ตามลาดับ
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20,001-30,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ
37.37 รองลงมาเสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.30 และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางคิดเป็นร้อยละ 13.13 ตามลาดับ
มากกว่า 30,001 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ
38.14 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 60 บาทคิดเป็นร้อยละ 30.24 และเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ 14.43 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวของนักเรียนกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
โรงเรียน พบว่านักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัว ต่ากว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัว 5,001-10,000 บาท และ 20,00130,000 บาท ส่วนใหญ่จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท 15,001-20,000 บาท
กลับบ้าน
ต่ากว่า 5,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 61.11
รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.22 และเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
5,001-10,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ
32.32 รองลงมาไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 31.31 และเสียค่าใช้จ่าย 21-40
บาท คิดเป็นร้อยละ 29.29 ตามลาดับ
10,001-15,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ
32.06 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ 27.48 และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางคิดเป็นร้อยละ 26.72 ตามลาดับ
15,001-20,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ
31.52 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.09 และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 22.83 ตามลาดับ
20,001-30,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ
47.47 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.24 และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 17.17 ตามลาดับ
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มากกว่า 30,001 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ
29.90 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาทคิดเป็นร้อยละ 26.46 และเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 60
บาทคิดเป็นร้อยละ 24.74 ตามลาดับ
สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวของนักเรียนกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
บ้าน พบว่านักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัว ต่ากว่า
5,000 บาท ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัว 5,001-10,000 บาท และ 20,00130,000 บาท ส่วนใหญ่จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท 15,001-20,000 บาท
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวกับระยะเวลาในการเดินทาง ผลจาก
การศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
ต่ากว่า 5,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ
44.44 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที- 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 27.78 และใช้
ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 22.22 ตามลาดับ
5,001-10,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ
44.44 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 25.25 และใช้
ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 22.22 ตามลาดับ
10,001-15,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ
35.11 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 27.48 และใช้
ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 24.43 ตามลาดับ
15,001-20,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ
41.30 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที- 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 30.43 และใช้
ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 15.22 ตามลาดับ
20,001-30,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ
43.43 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที- 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 32.32 และใช้
ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 17.17 ตามลาดับ
มากกว่า 30,001 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที- 1 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 44.67 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 36.08 และใช้
ระยะเวลาในการเดินทาง 1-2 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 10.65 ตามลาดับ
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สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวกับระยะเวลาในการเดินทางไปโรงเรียน
พบว่า นักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน
10 นาที ส่วนนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้ 5,001-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,00120,000 บาท 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที และนักเรียน
ที่ครอบครัวมีรายได้มากกว่า 30,001 บาท ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง

กลับบ้าน
ต่ากว่า 5,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ
44.44 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 27.78 และใช้ระยะเวลา
ในการเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมงและ 1-2 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 11.11 ตามลาดับ
5,001-10,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ
37.37 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที- 1 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 30.30 และใช้
ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 21.21 ตามลาดับ
10,001-15,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ
29.01 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 27.48 และใช้
ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 26.72 ตามลาดับ
15,001-20,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที และ 30 นาที- 1
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 34.78 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 10 นาทีและ 1-2 ชั่วโมง
คิดเป็นร้อยละ 15.22 ตามลาดับ
20,001-30,000 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ
40.40 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที- 1 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 29.30 และใช้
ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 10 นาที และ 1-2 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 15.15 ตามลาดับ
มากกว่า 30,001 บาท นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที- 1 ชั่วโมงคิดเป็น
ร้อยละ 40.21 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 31.27 และใช้
ระยะเวลาในการเดินทาง 1-2 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 18.56 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครอบครัวกับระยะเวลาในการเดินทางกลับบ้าน พบว่า
นักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 10
นาที ส่วนนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้ 5,001-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-20,000
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บาท 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที และนักเรียนที่
ครอบครัวมีรายได้มากกว่า 30,001 บาท ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง
6) รถยนต์ที่มีในครอบครัว จากตารางที่ 5.4 จะสัมพันธ์กับตัวแปรยานพาหนะ
ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการเดินทาง ดังต่อไปนี้
6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ที่มีในครอบครัวกับยานพาหนะที่ใช้เดินทาง ผล
จากการศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 32.44 รองลงมา
จะเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 26.22 และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.11 ตามลาดับ
มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 55.05
รองลงมาจะเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 15.45 และเดินทางโดยเดินเท้า คิด
เป็นร้อยละ 11.09 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ที่มีในครอบครัวกับยานพาหนะที่ใช้เดินทางไปโรงเรียน
พบว่า นักเรียนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่จะเดินทางโดยเดินเท้า และนักเรียนที่มีรถยนต์
ส่วนบุคคลจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
กลับบ้าน
ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 40.89 รองลงมา
จะเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 38.22 และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 12.89 ตามลาดับ
มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 37.23
รองลงมาจะเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 31.29 และเดินทางโดยเดินเท้า คิด
เป็นร้อยละ 14.85 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ที่มีในครอบครัวกับยานพาหนะที่ใช้เดินทางกลับบ้าน
พบว่า นักเรียนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่จะเดินทางโดยเดินเท้า และนักเรียนที่มีรถยนต์
ส่วนบุคคลจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
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6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ที่มีในครอบครัวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผล
จากการศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 31.56 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.67 และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 27.56 ตามลาดับ
มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ
37.82 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่า 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.96 และเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.59 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ที่มีในครอบครัวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน
พบว่า นักเรียนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลและมีรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 21-40 บาท
กลับบ้าน
ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 32
รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.56 และเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.22 ตามลาดับ
มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.89 รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.52 และเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่า 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.80 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ที่มีในครอบครัวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้าน
พบว่า นักเรียนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และนักเรียนที่ มี
รถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท
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6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ที่มีในครอบครัวกับระยะเวลาในการเดินทาง ผล
จากการศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 42.67
รองลงมาใช้ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 26.67 และใช้ระยะเวลาในการ
เดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 22.67 ตามลาดับ
มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ
39.21 รองลงมาใช้ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 36.44 และใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 12.87 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ที่มีในครอบครัวกับระยะเวลาในการเดินทางไปโรงเรียน
พบว่า นักเรียนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที และ
นักเรียนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที-1
ชั่วโมง
กลับบ้าน
ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 39.11
รองลงมาใช้ระยะเวลาเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 28.89 และใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางไม่เกิน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 24 ตามลาดับ
มีรถยนต์ส่วนบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ
35.64 รองลงมาใช้ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 30.69 และใช้ระยะเวลาในการ
เดินทาง 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 19.21 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ที่มีในครอบครัวกับระยะเวลาในการเดินทางกลับบ้าน
พบว่า นักเรียนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที และ
นักเรียนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที- 1
ชั่วโมง
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7) จานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์ จากตารางที่ 5.4 จะสัมพันธ์กับตัวแปร
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังต่อไปนี้
7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์กับยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
ผลจากการศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 35.13
รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 32.01 และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ
14.16 ตามลาดับ
มีผู้ร่วมเดินทาง 2 คน นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 60.56
รองลงมาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.94 และเดินทางโดยเดินเท้า คิด
เป็นร้อยละ 9.86 ตามลาดับ
มีผู้ร่วมเดินทาง 3 คน นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 75.32
รองลงมาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 19.48 และเดินทางโดยรถโดยสาร
ประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์กับยานพาหนะที่ใช้เดินทางไป
โรงเรียน พบว่า ถ้าไม่มีผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่นักเรียนจะเดินทางไปโรงเรียนเองโดยรถโดยสาร
ประจาทาง และถ้ามีผู้ร่วมเดินทาง 2-3 คน ส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยมีผู้ปกครองไปส่ง
โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
กลับบ้าน
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 49.67
รองลงมาเดินทางโดยเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 29.89 และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 4.73
ตามลาดับ
มีผู้ร่วมเดินทาง 2 คน นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 60.38
รองลงมาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 14.15 และเดินทางโดย
รถโดยสารประจาทาง คิดเป็นร้อยละ 11.32 ตามลาดับ
มีผู้ร่วมเดินทาง 3 คน นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 61.54
รองลงมาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20.51 และเดินทางโดยเดินเท้า คิด
เป็นร้อยละ 7.69 ตามลาดับ
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สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์กับยานพาหนะที่ใช้เดินทางกลับ
บ้าน พบว่า ถ้าไม่มีผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่นักเรียนจะเดินทางไปโรงเรียนเองโดยรถโดยสารประจา
ทาง และถ้ามีผู้ร่วมเดินทาง 2-3 คน ส่วนใหญ่จะเดินทางไปโรงเรียนโดยมีผู้ปกครองไปส่งโดย
รถยนต์ส่วนบุคคล
7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ผลจากการศึกษาพบว่า
ไปโรงเรียน
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.11
รองลงมาไม่เสียค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 26.34 และเสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ
24.65 ตามลาดับ
มีผู้ร่วมเดินทาง 2 คน นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.93
รองลงมาไม่เสียค่าใช้จ่าย และ เสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.45 ตามลาดับ
มีผู้ร่วมเดินทาง 3 คน นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.21
รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.42 และเสียค่าใช้จ่าย 41-60 บาท คิด
เป็นร้อยละ 11.69 ตามลาดับ
สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
โรงเรียนพบว่าถ้าไม่มีผู้ร่วมเดินทางนักเรียนส่วนใหญ่จะเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท แต่ถ้ามีผู้ร่วม
เดินทาง 2-3 คน จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท
กลับบ้าน
ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.14
รองลงมาไม่เสียค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 25.81 และเสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ
24.95 ตามลาดับ
มีผู้ร่วมเดินทาง 2 คน นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.23
รองลงมาเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.53 และเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท
คิดเป็นร้อยละ 15.09 ตามลาดับ
มีผู้ร่วมเดินทาง 3 คน นักเรียนส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.19
รองลงมาเสียค่าใช้จ่าย 21-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.35 และเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท คิด
เป็นร้อยละ 16.24 ตามลาดับ
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สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนผู้เดินทางโดยรถยนต์กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
บ้านพบว่าถ้าไม่มีผู้ร่วมเดินทางนักเรียนส่วนใหญ่จะเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20 บาท แต่ถ้ามีผู้ร่วม
เดินทาง 2 คน จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท และถ้ามีผู้ร่วมเดินทาง 3 คน จะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่า 60 บาท
5.4 สรุปผลรูปแบบและพฤติกรรมการเดินทางของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
สรุปผลระดับชั้นอนุบาล นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในฝั่งตะวันออกซึ่ง
อยู่ใกล้โรงเรียนบนถนนสามเสน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมด
พบว่ารัศมีการให้บริการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขตคือ 46:54 แต่อย่างไรก็ตามนักเรียน
ส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40 บาท และใช้
ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาที ส่วนนักเรียนที่เดินทางโดยจักรยานยนต์และเดินเท้า จะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาทและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามลาดับ ส่วน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางคือ 10-30 นาที ตามลาดับ ส่วนช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางไป
โรงเรียนคือช่วง 6.31-8.30 น.และช่วงเวลาเดินทางกลับบ้านคือช่วงเวลา 14.01-15.00 น.
สรุปผลระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในฝั่ง
ตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนบนถนนสามเสน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาทั้งหมดพบว่ารัศมีการให้บริการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขตคือ 48:52 แต่
อย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 21-40 บาท ส่วนระยะเวลาเดินทางไปและกลับจะแตกต่างกันโดยขาไปใช้ระยะเวลา
เดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง ขากลับจะใช้ระยะเวลาเดินทาง 10-30 นาที ส่วนนักเรียนที่เดินทางโดย
จักรยานยนต์และเดินเท้า จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาทและไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ตามลาดับ ส่วนช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนคือช่วง 6.31-8.00 น.และ
ช่วงเวลาเดินทางกลับบ้านคือช่วงเวลา 15.31-17.00 น.
สรุปผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในฝั่ง
ตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนบนถนนสามเสน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดพบว่ารัศมีการให้บริการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขตคือ 19:81
นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนตัวซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40
บาท จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที ส่วนนักเรียนที่เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
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ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง
ส่วนช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนคือ ช่วงเวลา 5.31-7.30 น.และช่วงเวลาเดินทางกลับ
บ้านคือช่วงเวลา 15.31-17.30 น.
สรุปผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน
ฝั่งตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนบนถนนสามเสน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดพบว่ารัศมีการให้บริการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขตคือ 10:90
นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนตัวซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 21-40
บาท จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 10-30 นาที ส่วนนักเรียนที่เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาท จะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที-1 ชั่วโมง
ส่วนช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนคือ ช่วงเวลา 6.01-7.30 น.และช่วงเวลาเดินทางกลับ
บ้านคือช่วงเวลา 15.31-18.00 น.
สรุปผลระดับชั้นอาชีวศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในฝั่งตะวันออก
ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนบนถนนสามเสน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้งหมดพบว่ารัศมีการให้บริการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขตคือ 31:69 นักเรียน
ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 20 บาทจะใช้
ระยะเวลาในการเดินทาง 30 นาที- 1 ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนคือ
ช่วงเวลา 5.31-8.00 น. และช่วงเวลาเดินทางกลับบ้านคือช่วงเวลา 14.01-15.30 น.

5.5 รัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสนโดยแบ่งแต่ละระดับชั้น
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนที่เดินทางมายังโรงเรียนบนถนนสามเสน
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน 1.รัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสน ตาม
มาตรฐาน 2.รัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสนปัจจุบัน โดยวิเคราะห์จากที่พักอาศัย
ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ได้แก่
1) รัศมีการให้บริการของโรงเรียนตามมาตรฐานตามมาตรฐานผังเมือง
กรุงเทพมหานครได้กาหนดรัศมีการให้บริการตามลาดับต่างๆ ดังนี้
(1) ระดับอนุบาลรัศมีการให้บริการอยู่ที่ 400 เมตร โรงเรียนที่มีการเปิด
สอนระดับชั้นอนุบาลที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสนมีทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ โรงเรียนวัดราชาผาติการาม โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนราชินี
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บน โรงเรียนกันตะบุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ โรงเรียนคอนเซ็ปชั่นคอนแวนต์ โรงเรียนพันธะ
ศึกษาอนุบาล โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ โรงเรียนอนุบาลยุรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลธรรมพิรักษ์
(แผนที่ 5.1)
(2) ระดับประถมศึกษารัศมีการให้บริการอยู่ที่ 600 เมตร โรงเรียนที่เปิด
สอนถึงระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสนมีทั้งหมด 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร์
สโมสร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ โรงเรียนวัดราชาผาติการาม โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียน
ราชวินิต โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนกันตะบุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรี
ยล โรงเรียนคอนเซ็ปชั่นคอนแวนต์ โรงเรียนโยนออฟอาร์ค โรงเรียนพันธะศึกษาประถม (แผนที่
5.2)
(3) ระดับมัธยมศึกษารัศมีการให้บริการอยู่ที่ 1 กิโลเมตร โรงเรียนที่เปิด
สอนถึงระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งบนถนนสามเสนมีทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนมัธยมสาธิตสวนสุนันทา โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนกันตะบุตร
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนโยนออฟอาร์ค (แผนที่ 5.3)
(4) ระดับอาชีวศึกษารัศมีการให้บริการอยู่ที่ 5 กิโลเมตร โรงเรียนที่มี
เฉพาะระดับอาชีวะที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสนมีทั้งหมด
4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
เทคโนโลยีโรงเรียนพาณิชยการสามเสน โรงเรียนวิมลพาณิชยการ โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา (แผน
ที่ 5.4)
จากสภาพพื้นที่ตั้งของโรงเรียนบนถนนสามเสนทั้งหมดมีการกระจุกตัวของที่ตั้งจึงทาให้
รัศมีการให้บริการของโรงเรียนเกิดการทับซ้อนของวงรัศมีของระดับชั้นการศึกษา โดยที่รัศมีการ
ให้บริการส่วนใหญ่จะครอบคลุมพื้นที่เขตดุสิตเป็นส่วนใหญ่จึงทาให้เกิดความหนาแน่นของรัศมี
การให้บริการ นอกจากนี้ยังครอบคลุมพื้นที่เขตใกล้เคียงในบางส่วน เช่น เขตบางซื่อ เขตพระนคร
เขตบางพลัด เว้นแต่โรงเรียนระดับอาชีวศึกษาจะมีรัศมีการให้บริการที่ครอบคลุมมากกว่าระดับ
การศึกษาอื่นๆ
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2) รัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสนปัจจุบัน สามารถแจกแจงตาม
สัดส่วนของกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ตามการแจกแบบสอบถามได้ดังนี้
(1) ระดับชั้นอนุบาล ที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตดุสิตซึ่งเขตที่ตั้ง
ของโรงเรียนบนถนนสามเสนถึง ร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ เขตพระนคร ร้อยละ 14.00 และ
จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 10.00 นอกจากนี้ที่พักอาศัยที่เหลือส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครชั้นในฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่รวมกัน ร้อยละ 14.00 (แผนที่
5.2) จะสังเกตได้ว่านักเรียนชั้นอนุบาลส่วนใหญ่จะมีที่พักอาศัยอยู่เขตรัศมีการให้บริการเกือบ
ครึ่งหนึ่งของจานวนในชั้นอนุบาลทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ทั้งหมดพบว่ารัศมีการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขต คือ 46 : 54 ของโรงเรียนระดับชั้น
อนุบาล ซึ่งสัดส่วนนักเรียนที่อยู่ในเขตรัศมีบริการน้อยกว่านักเรียนที่อยู่นอกเขตรัศมีการให้บริการ
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นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยของระยะทางในการเดินทางอยู่ประมาณ
5.52
กิโลเมตร จากที่พักอาศัยถึงโรงเรียน และยังสามารถแจกแจงในการแบ่งพื้นที่ที่พักอาศัยกับ
ระยะทางกับรัศมีในการเดินทางได้ดังนี้ (ภาพที่ 5.1)
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะใกล้ นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในเขต
รัศมีในระยะใกล้มากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 0-2.6 กิโลเมตร ร้อยละ 46.00 และน้อยที่สุดอยู่
ภายในรัศมีประมาณ 2.6–5.52 กิโลเมตร ร้อยละ 26.00
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะไกล นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ใน
เขตรัศมีในระยะไกลมากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 5.52-13.80 กิโลเมตร ร้อยละ 18.00 และ
น้อยที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 13.80-26 กิโลเมตร ร้อยละ 8.00
ส่วนด้านการเปรียบเทียบที่พักอาศัยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลระหว่างโรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน จากการแจกแบบสอบถามพบว่ารัศมีการเดินทางมาใช้บริการของ
นักเรียนมีระยะทางเดินทางที่แตกต่างกัน คือ นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลมีระยะทางในการเดิน
ทางไกลที่สุดอยู่ประมาณ 9 กิโลเมตร (จ.นนทบุรี) และนักเรียนโรงเรียนเอกชนมีระยะทางในเดิน
ทางไกลที่อยู่ประมาณ 26 กิโลเมตร (จ.ปทุมธานี)
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(2) ระดับชั้นประถมศึกษา ที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตดุสิตซึ่งเขตที่ตั้งของ
โรงเรียนบนถนนสามเสนถึง ร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 11.50 และเขต
บางพลัด ร้อยละ 7.50 นอกจากนี้ที่พักอาศัยจะกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่รวมกัน ร้อยละ 15.00 และพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้น
กลางฝั่งตะวันออก ร้อยละ 7.50 พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางฝั่งตะวันตก ร้อยละ 10.50 (แผน
ที่ 5.3) จะสังเกตได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่จะมีที่พักอาศัยอยู่เขตรัศมีการให้บริการ
เกือบครึ่งหนึ่งของจานวนในชั้นประถมศึกษาทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาทั้งหมดพบว่ารัศมีการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขต คือ 48 : 52
ของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งสัดส่วนนักเรียนที่อยู่ในเขตรัศมีบริการน้อยกว่านักเรียนที่
อยู่นอกเขตรัศมีการให้บริการ
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นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยของระยะทางในการเดินทางอยู่ประมาณ
5.95 กิโลเมตร จาก
ที่พักอาศัยถึงโรงเรียน และยังสามารถแจกแจงในการแบ่งพื้นที่ที่พักอาศัยกับระยะทางกับรัศมีใน
การเดินทางได้ดังนี้ (ภาพที่ 5.2)
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะใกล้ นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในเขต
รัศมีในระยะใกล้มากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 0-2.55 กิโลเมตร ร้อยละ 48.00 และน้อยที่สุด
อยู่ภายในรัศมีประมาณ 2.55–5.96 กิโลเมตร ร้อยละ 21.00
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะไกล นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ใน
เขตรัศมีในระยะไกลมากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 5.52-13.80 กิโลเมตร ร้อยละ 18.00 และ
น้อยที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 13.80-26 กิโลเมตร ร้อยละ 8.00
ส่วนด้านการเปรียบเทียบที่พักอาศัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาระหว่าง
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน จากการแจกแบบสอบถามพบว่ารัศมีการเดินทางมาใช้บริการ
ของนักเรียนมีระยะทางเดินทางที่เท่ากัน คือ นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน มี
ระยะทางในการเดินทางไกลที่สุดอยู่ประมาณ 50 กิโลเมตร (จ.นครปฐม)
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(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะอยู่จังหวัดนนทบุรี ร้อย
ละ 20.00 รองลงมาคือเขตดุสิตซึ่งเขตที่ตั้งของโรงเรียนบนถนนสามเสนถึง ร้อยละ 19.44 และเขต
บางซื่อ ร้อยละ 13.88 นอกจากนี้ที่พักอาศัยจะกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่รวมกัน ร้อยละ 28.07 และพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลาง
ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 6.11 กับพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางฝั่งตะวันตก ร้อยละ 6.67 (แผนที่
5.4) จะสังเกตได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่จะมีที่พักอาศัยอยู่เขตรัศมีการ
ให้บริการไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด ซึ่งส่วนมากจะพักอาศัยอยู่ใน
จังหวัดนนทบุรี เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดพบว่า
รัศมีการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขตประมาณ 19 : 81 ของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งสัดส่วนนักเรียนที่อยู่ในเขตรัศมีบริการน้อยกว่านักเรียนที่อยู่นอกเขตรัศมีการให้บริการ
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นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยของระยะทางในการเดินทางอยู่ประมาณ
7.92
กิโลเมตร จากที่พักอาศัยถึงโรงเรียน และยังสามารถแจกแจงในการแบ่งพื้นที่ที่พักอาศัยกับ
ระยะทางกับรัศมีในการเดินทางได้ดังนี้ (ภาพที่ 5.3)
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะใกล้ นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในเขต
รัศมีในระยะใกล้มากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 0-3.86 กิโลเมตร ร้อยละ 35.00 และน้อยที่สุด
อยู่ภายในรัศมีประมาณ 3.86–7.92 กิโลเมตร ร้อยละ 29.44
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะไกล นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ใน
เขตรัศมีในระยะไกลมากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 7.92-15.06 กิโลเมตร ร้อยละ 24.44 และ
น้อยที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 15.06-50 กิโลเมตร ร้อยละ 11.66
ส่วนด้านการเปรียบเทียบที่พักอาศัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน จากการแจกแบบสอบถามพบว่ารัศมีการเดินทางมาใช้
บริการของนักเรียนมีระยะทางเดินทางที่เท่ากัน คือ นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน มี
ระยะทางในการเดินทางไกลที่สุดอยู่ประมาณ 50 กิโลเมตร (จ.นครปฐม)

143

(4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะอยู่จังหวัดนนทบุรี
ร้อยละ 17.14 รองลงมาคือเขตดุสิตซึ่งเขตที่ตั้งของโรงเรียนบนถนนสามเสนถึง ร้อยละ 10.00 และ
เขตบางซื่อ ร้อยละ 9.29 นอกจากนี้ที่พักอาศัยจะกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่รวมถึง ร้อยละ 36.34 และพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลาง
ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 2.85 กับพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางฝั่งตะวันตก ร้อยละ 9.99 (แผนที่
5.5) จะสังเกตได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่จะมีที่พักอาศัยอยู่เขตรัศมีการ
ให้บริการไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนในมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมด ซึ่งส่วนมากจะพักอาศัยอยู่
ในจังหวัดนนทบุรี เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด
พบว่ารัศมีการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขตประมาณ 10 : 90 ของโรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสัดส่วนนักเรียนที่อยู่ในเขตรัศมีบริการน้อยกว่านักเรียนที่อยู่นอกเขตรัศมี
การให้บริการ
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นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยของระยะทางในการเดินทางอยู่ประมาณ
7.08
กิโลเมตร จากที่พักอาศัยถึงโรงเรียน และยังสามารถแจกแจงในการแบ่งพื้นที่ที่พักอาศัยกับ
ระยะทางกับรัศมีในการเดินทางได้ดังนี้ (ภาพที่ 5.4)
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะใกล้ นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในเขต
รัศมีในระยะใกล้มากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 0-3.85 กิโลเมตร ร้อยละ 27.14 และน้อยที่สุด
อยู่ภายในรัศมีประมาณ 3.85-7.08 กิโลเมตร ร้อยละ 26.43
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะไกล นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ใน
เขตรัศมีในระยะไกลมากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 7.08-10.80 กิโลเมตร ร้อยละ 32.86 และ
น้อยที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 10.80-26 กิโลเมตร ร้อยละ 13.57
ส่วนด้านการเปรียบเทียบที่พักอาศัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน จากการแจกแบบสอบถามพบว่ารัศมีการเดินทางมาใช้
บริการของนักเรียนมีระยะทางเดินทางที่แตกต่างกัน คือ นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลมีระยะทางในการ
เดินทางไกลที่สุดอยู่ประมาณ 9 กิโลเมตร (จ.นนทบุรี) และนักเรียนโรงเรียนเอกชนมีระยะทางใน
เดินทางไกลที่อยู่ประมาณ 26 กิโลเมตร (จ.ปทุมธานี)
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(5) ระดับชั้นอาชีวศึกษา ที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะอยู่จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 33.00
รองลงมาคือเขตดุสิตซึ่งเขตที่ตั้งของโรงเรียนบนถนนสามเสนถึง ร้อยละ 19.00 และเขตบางซื่อ
ร้อยละ 18.00 นอกจากนี้ที่พักอาศัยจะกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในฝั่งตะวันตกและ
ฝั่งตะวันออกเป็นส่วนใหญ่รวมถึง ร้อยละ 20.00 และพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางฝั่งตะวันออก
ร้อยละ 2.00 กับพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางฝั่งตะวันตก ร้อยละ 2.00 (แผนที่ 5.6) จะสังเกตได้
ว่านักเรียนชั้นอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่จะมีที่พักอาศัยอยู่เขตรัศมีการให้บริการเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
ในอาชีวศึกษา ทั้งหมด ซึ่งส่วนมากจะพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของ
นักเรียนระดับชั้นอาวีวะศึกษา ทั้งหมดพบว่ารัศมีการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขตประมาณ
31 : 69 ของโรงเรียนระดับชั้นอาชีวศึกษา ซึ่งสัดส่วนนักเรียนที่อยู่ในเขตรัศมีบริการน้อยกว่า
นักเรียนที่อยู่นอกเขตรัศมีการให้บริการ
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นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยของระยะทางในการเดินทางอยู่ประมาณ
7.32
กิโลเมตร จากที่พักอาศัยถึงโรงเรียน และยังสามารถแจกแจงในการแบ่งพื้นที่ที่พักอาศัยกับ
ระยะทางกับรัศมีในการเดินทางได้ดังนี้ (ภาพที่ 5.5)
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะใกล้ นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในเขต
รัศมีในระยะใกล้มากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 0-2.24 กิโลเมตร ร้อยละ 19.00 และน้อยที่สุด
อยู่ภายในรัศมีประมาณ 2.24–7.32 กิโลเมตร ร้อยละ 3.00
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะไกล นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ใน
เขตรัศมีในระยะไกลมากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 7.32-9.01 กิโลเมตร ร้อยละ 67.00 และ
น้อยที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 9.01-50.00 กิโลเมตร ร้อยละ 8.00
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(6) ภาพรวมทุกระดับชั้นการศึกษา ที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตดุสิตซึ่งเขต
ที่ตั้งของโรงเรียนบนถนนสามเสนถึง ร้อยละ 27.91 รองลงมาคือ จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 13.13
และเขตบางซื่อ ร้อยละ 9.85 นอกจากนี้ที่พักอาศัยจะกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่รวมกัน ร้อยละ 29.59 และพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลาง
ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 4.93 พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางฝั่งตะวันตก ร้อยละ 6.55 (แผนที่ 5.7)
จะสังเกตได้ว่านักเรียนทุกระดับชั้นการศึกษา ส่วนใหญ่จะมีที่พักอาศัยอยู่เขตรัศมีการให้บริการ
เกือบครึ่งหนึ่งของจานวนในชั้นอนุบาลทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของนักเรียนทุกระดับชั้น
การศึกษา ทั้งหมดพบว่ารัศมีการของนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขต คือ 48 : 52 ของโรงเรียนทุก
ระดับชั้นการศึกษา ซึ่งสัดส่วนนักเรียนที่อยู่ในเขตรัศมีบริการน้อยกว่านักเรียนที่อยู่นอกเขตรัศมี
การให้บริการ (ภาพที่ 5.6)
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นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยของระยะทางในการเดินทางอยู่ประมาณ
6.43 กิโลเมตร จาก
ที่พักอาศัยถึงโรงเรียน และยังสามารถแจกแจงในการแบ่งพื้นที่ที่พักอาศัยกับระยะทางกับรัศมีใน
การเดินทางได้ดังนี้ (ภาพที่ 5.6)
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะใกล้ นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในเขต
รัศมีในระยะใกล้มากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 0-3.11 กิโลเมตร ร้อยละ 39.65 และน้อยที่สุด
อยู่ภายในรัศมีประมาณ 3.11–6.43 กิโลเมตร ร้อยละ 24.01
- รัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะไกล นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ใน
เขตรัศมีในระยะไกลมากที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 6.43-12.70 กิโลเมตร ร้อยละ 26.06 และ
น้อยที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ 12.70-50.00 กิโลเมตร ร้อยละ 10.27
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สรุปผลรัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสน ได้ว่าเขตรัศมีการให้บริการ
ของโรงเรียนบนถนนสามเสนนั้นจะอยู่ในขอบเขตของนักเรียนที่เดินทางมาจากส่วนต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมากกว่ารัศมีการให้บริการที่มาตรฐาน โดยที่นักเรียนจะพักอาศัย
อยู่ภายในเขตรัศมีการให้บริการอยู่ที่ ร้อยละ 39.65 และจะพักอาศัยอยู่ภายนอกเขตรัศมีการ
ให้บริการอยู่ที่ 60.35 ทาให้โรงเรียนบนถนนสามเสนมีรัศมีการให้บริการที่มีรัศมีที่มีวงกว้างมากขึ้น
และรัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสนปัจจุบันค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 6.43 กิโลเมตร
โดยส่วนมากรัศมีการเดินทางมาใช้บริการในระยะใกล้ที่สุดอยู่ภายในรัศมีประมาณ
0-6.43
กิโลเมตร ร้อยละ 63.66 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และระยะไกลที่สุดอยู่ภายในรัศมี
ประมาณ 6.43-50.00 กิโลเมตร ร้อยละ 36.34 ส่วนด้านการเปรียบเทียบที่พักอาศัยของนักเรียน
ระดับทุกชั้นระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน จากการแจกแบบสอบถามพบว่ารัศมีการ
เดินทางมาใช้บริการของนักเรียนมีระยะทางเดินทางที่แตกต่างกัน และเหมือนกัน คือ นักเรียน
โรงเรียนรัฐบาลมีระยะทางในการเดินทางใกล้ที่สุดอยู่ประมาณ 9 กิโลเมตร (จ.นนทบุรี) และ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนมีระยะทางในเดินทาง ใกล้ที่อยู่ประมาณ 26 กิโลเมตร (จ.ปทุมธานี)ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน และเหมือนกัน คือ มีระยะทางในการเดินทางไกลที่สุดอยู่ประมาณ 50 กิโลเมตร
(จ.นครปฐม) ซึ่งจะพบได้ว่าระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนเป็นปัจจัยหนึ่งต่อระยะทาง
ของนักเรียน เช่น โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายจากการแจกแบบสอบถามจะมีความแตกต่าง
ของระยะทางในการเดินทางของนักเรียนแตกต่างกันอยู่มาก ซึ่งความที่เป็นโรงเรียนสังกัดเอกชนที่
มีจานวนนักเรียนในโรงเรียนมากกว่า 2,500 คนหรือมีจานวนนักเรียนเกินกว่ามาตรฐาน
สถานศึกษา (บทที่ 2 ตารางที่ 2.6) เช่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์ฟรังซาเวียร์ โรงเรียน
ราชินีบน บ่งบอกได้ว่าโรงเรียนเหล่านี้เป็นที่นิยมในการที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาและ
ทาให้มีนักเรียนเดินทางเป็นจานวนมากในแต่ละวัน และโรงเรียนรัฐบาลอื่นๆจะเป็นระบบการจับ
ฉลากเข้าศึกษาในพื้นที่ที่โรงเรียนรัฐบาลรับผิดชอบ
เมื่อสังเกตจะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ามาใช้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสน
จะมีทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตรัศมีการให้บริการและนอกเขตรัศมีการให้บริการของโรงเรียนบนถนน
สามเสนปัจจุบัน ทาให้การบริการของโรงเรียนบนถนนสามเสนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้บริการที่
ครอบคลุมพื้นที่เกินตามลักษณะของลาดับศักดิ์ของรัศมีการของโรงเรียน จึงทาให้การบริการของ
พื้นที่โรงเรียนบนถนนสามเสนนั้นมีการเข้ามาใช้บริการนอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการของ
รัศมีจริง ซึ่งอาจจะประกอบด้วยปัจจัยและเหตุผลต่างๆ เช่น การที่จานวนนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดเอกชนในพื้นที่มีมากกว่า 2,500 คน หรือมีจานวนนักเรียนเกินกว่ามาตรฐานสถานศึกษา
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(บทที่ 2 ตารางที่ 2.6) แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษา หรือลักษณะ เฉพาะ
ทางกายภาพของพื้นที่ซึ่งจะมีความหนาแน่น และกระจุกตัว ของโรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน
เพียงสายเดียว และรวมถึงเป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครจึงเป็นศูนย์ของการศึกษาในพื้นที่
ทั้งหมด
5.6 ผลการสารวจสภาพปัญหาในพื้นที่
ภายในพื้นที่บนถนนสามเสนในสภาพปัจจุบัน จะพบสภาพปัญหาของพื้นที่ที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะทางกายภาพที่พบเห็นได้ชัดเจน ที่อาจก่อให้เป็นอุปสรรคและความไม่สะดวกสบายต่อ
การเดินทางของนักเรียนที่มีโรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน ซึ่งสามารถแสดงตาแหน่งที่เกิดปัญหา
โดยแผนที่ดังต่อไปนี้
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ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแจกแจงออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน
5.6.1 สภาพปัญหาบริเวณทางเดินเท้า
จากการสารวจพื้นบนถนนสามเสนในหัวข้อที่ 4.3.1 จะแสดงให้เห็นได้ว่าขนาดของสภาพ
บริเวณทางเดินเท้าจะอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานผังเมือง พ.ศ. 2549 ซึ่งกาหนดให้บริเวณที่ควรมี
ทางเท้าในย่านที่อยู่อาศัยและโรงเรียน โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โดยบริเวณทางเดิน
เท้าทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาไม่มีต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือ เป็นไปตามมาตรฐาน แต่จะพบได้ว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ พื้นที่บนทางเท้าในพื้นที่ศึกษาสามารถแจกแจงอ อกเป็นสภาพปัญหาต่างๆได้
ดังนี้
1. ความขรุขระและความไม่เป็นระเบียบของทางเดินเท้า เนื่องจากการวิเคราะห์
ผลด้านรูปแบบการเดินทางพบว่ามีนักเรียนที่เดินทางโดยทางเท้ารวมกับ การสารวจพื้นที่พบว่า
บริเวณทางเท้าในพื้นที่ศึกษาบริเวณสี่แยกซังฮี้ด้านถนนราชวิถี เกิดความขรุขระและความไม่เป็น
ระเบียบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง เช่นวัสดุปูผิวทางเท้าชารุดหรือทรุดโทรม ทางเท้าขาดการ
ดูแลรักษาและซ่อมบารุง ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เช่น ดังแผนที่ 5.1
2. หาบเร่แผงลอย จากการสารวจพื้นที่พบว่า บริเวณทางเดินเท้าบางบริเวณจะ
ถูกจับจองพื้นที่และรุกล้าเข้ามาในบริเวณทางเดินเท้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและเป็นการ
ลดปริมาณพื้นที่ในการสัญจรของช่องทางการเดินเท้า เช่น หาบเร่ แผงลอย บริเวณหน้าอาคาร
พาณิชย์ซอยสามเสน 11 ถึงซอยสามเสน 13 โดยจะตั้งในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน หรือ หาบเร่ แผง
ลอยบริเวณฝั่งตรงข้ามกรมชลประทานและการไฟฟ้าสามเสน หรือหาบเร่แผงลอยบริเวณตลาดศรี
ย่าน ตลาดนครไชยศรี เป็นต้น โดยบริเวณทางเท้าของพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่นักเรียนมีการ
สัญจรในช่วงเช้า และหนาแน่นมากในช่วงเย็น ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางเท้าของ
นักเรียน ดังแผนที่ 5.1
3. สิ่งกีดขวางอื่นๆ การสารวจพื้นที่พบว่าบริเวณทางเดินเท้าจะมีสิ่งกีดขวาง
ต่างๆ กีดขวางตามทางเดินเท้า ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินที่ต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งกีดขวางต่างๆ ซึ่ง
มีการจัดวางในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม ทาให้เป็นการลดปริมาณพื้นที่ในการสัญจรของช่องทางเดิน
เท้า เช่น ป้ายโฆษณา ตู้โทรศัพท์ กระถางต้นไม้ เป็นต้น ดังแผนที่ 5.1
4. การเกิดปริมาณการสัญจรบริเวณทางเดินเท้าเกินกว่าการรองรับในช่วงเวลา
ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเข้ามาใช้พื้นที่ทางเดินเท้าร่วมกัน
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งปัญหานั้นจะพบว่าในช่วงเวลาก่อน
เข้าเรียน และหลังเลิกเรียน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน จะทาให้เกิดความแออัดบนทางเดินเท้า ซึ่งเป็น
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อุปสรรคในการเดินทาง เช่น บริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ทางเท้าซอยสามเสน 13
ทางเข้าโรงเรียน เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ โยนออฟอาร์ค พันธะศึกษาและอนุบาลยุววิทย์ ดังแผนที่ 5.1
5.6.2 สภาพปัญหาในเส้นทางคมนาคม
สภาพปัญหาในเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ถนนสามเสนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัญหา
หลัก โดยสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
จากการวิเคราะห์สภาพการจราจร บทที่ 4 หัวข้อที่ 4.4 พบว่าบริเวณสี่แยกบางโพ
ทางทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา แยกสะพานแดง ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา แยกเทเวศร์ ทาง
ทิศใต้ของพื้นที่ศึกษา และแยกบางพลัด ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา จะมีค่าปริมาณจราจรต่อ
ความจุถนนที่หนาแน่นมากกว่าแยกต่างๆบนถนนสามเสน อาจเป็นเพราะการจัดการจราจรเพื่อ
เอื้ออานวยความสะดวกให้แก่นักเรียนทุกคนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสน จึงทา
ให้บริเวณแยกรอบนอกพื้นที่มีการจราจรคับคั่งและติดขัดมากกว่า แต่ก็ยังมีบางบริเวณหรือบาง
พื้นที่ของถนนสามเสนที่ยังมีความหนาแน่นของรถยนต์ส่วนบุคคลที่รับส่งนักเรียนโดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น และ จากการสารวจพื้นที่ถนนสามเสน ปัญหาที่พบบ่อยในถนน
สามเสนและเป็นปัญหาที่สาคัญ คือ ปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าเรียนและหลัง
เลิกเรียน เนื่องจากมีทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นๆ เดินทางเป็นจานวนมากจึงทาให้
ปริมาณจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวมีความคับคั่ง และก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยปัญหา
อันเกิดเนื่องจากการจราจรติดขัดสามารถแบ่งออกได้เป็นจุดต่างๆเช่น
1.1 ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
1.2 ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณซอยสามเสน 11 และซอยสามเสน 13
(ทางเข้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ โยนออฟอาร์ค คอนเซปชั่นคอนแวนต์ พันธะศึกษาและ
อนุบาลยุววิทย์)
ซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีการกระจุกตัวอยู่ของโรงเรียนจานวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นโรงเรียน
ที่มีจานวนนักเรียนมากเกินกว่ามาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานการวางผัง
เมืองของกรุงเทพมหานคร
2. ปัญหาความปลอดภัยในการสัญจรเป็นปัญหาที่มีความสาคัญต่อพื้นที่บนถนน
สามเสน จากการสารวจพื้นที่ในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น จะพบ ประเด็นปัญหาความ
ปลอดภัยในการสัญจรในพื้นที่ศึกษาสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
2.1 ปัญหาความปลอดภัยเนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น
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การจอดรถในที่ห้ามจอด การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับขี่ด้วยความเร็วสูง
2.2 ปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมการจราจร และอุปกรณ์
อานวยความปลอดภัยในพื้นที่บางช่วง เช่น ขนาดป้ายจราจรหรือเครื่องหมายจราจรบน ผิวทางไม่
ชัดเจนตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะสม
2.3 ปัญหาความไม่ปลอดภัยของคนเดินเท้า เช่นบางบริเวณไม่มีทางม้าลาย
และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้า เช่นกลุ่มนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นๆ
2.4 ปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยาน อันเนื่องมาจากการไม่มี
ช่องทางสาหรับรถจักรยานบนถนนสามเสน ซึ่งต้องใช้ร่วมกับยานพาหนะอื่นๆจึงมีความเสี่ยงสูงต่อ
การสัญจรร่วมกับคนเดินเท้าหรือสัญจรร่วมกับรถยนต์บนถนน
5.6.3 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในการสัญจร
จากการสารวจพื้นที่บนถนนสามเสนและพบสภาพปัญหาของโครงสร้างพื้นฐานในการ
สัญจรโดยสามารถแยกได้เป็นดังนี้
1. สะพานลอยคนข้าม สภาพปัญหาของสะพานลอยคนข้ามคือ ทางขึ้นลงของ
สะพานลอยคนข้ามจะรุกล้ากินพื้นที่ทางเดินเท้า ทาให้ทางเดินเท้ามีขนาดที่แคบลงซึ่งเป็นอุปสรรค
ในการสัญจร เช่นสะพานลอยคนข้ามบริเวณซอยสามเสน 13 สะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้า
โรงเรียนโยธินบูรณะ ดังแผนที่ 5.1
2. ป้ายจอดรถประจาทาง สภาพปัญหาของป้ายจอดรถประจาทางคือสภาพ
ลักษณะของป้ายจอดรถประจาทางที่มีลักษณะเป็นที่นั่งรอ ซึ่งจะมีพื้นที่ในการวางโครงสร้างต่างๆ
เช่นป้ายโฆษณา ที่นั่ง จะถูกรุกล้าพื้นที่ทางเดินเท้า เมื่อมีการรอรถโดยสารประจาทางทั้งนักเรียน
บุคคลอื่นๆ พร้อมกับนักเรียนและบุคคลอื่นๆที่เดินทางสัญจรผ่านป้ายจอดรถประจาทางทาให้เกิด
ความแออัด ณ บริเวณป้ายจอดรถประจาทาง โดยเฉพาะ ป้ายจอดรถประจาทาง บริเวณหน้า
โรงเรียนเซนต์คาร์เบรียลและฝั่งตรงข้าม ดังแผนที่ 5.1

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องรูปแบบการเดินทางของนักเรียนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญกับการ
เดินทางของนักเรียน เพื่อชี้ให้เห็นถึงตัวแปรหนึ่ง ที่มีส่วนสาคัญต่อการเกิดปัญหาจราจรซึ่งเป็น
แนวทางที่จะนาไปสู่การวางแผนและนาไปสู่การศึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษา การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะสาหรับนักเรียน การปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานการสัญจร เป็นต้น ดังนั้นในการศึกษาเรื่อง รูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่
โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสนในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบข้อมูลในการเดินทางของ
นักเรียน เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาวางแผนแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนเพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจรได้ต่อไป
6.1 บทสรุป
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาสภาพการใช้ที่ดิน สภาพการจราจร ที่ตั้งโรงเรียน
และการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยของนักเรียน รวมทั้งรูปแบบการเดินทางของนักเรียน รัศมีการ
ให้บริการของโรงเรียนบนถนนสามเสนในแต่ละระดับชั้น สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
โรงเรียนต่างๆที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสนนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สาคัญของ
กรุงเทพมหานคร ผลสรุปการศึกษารัศมีการ ให้บริการของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสนพบว่า
ครอบคลุมพื้นที่เกินตามลักษณะของลาดับศักดิ์ของรัศมีการของโรงเรียน ตามมาตรฐานด้านผัง
เมืองของกรุงเทพมหานคร นักเรียนจานวนมากที่อยู่ในเขตและนอกเขตรัศมีการให้บริการของ
โรงเรียนซึ่งเป็นสัดส่วนถึง 48:52 ถือได้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด ส่งผลทาให้
ระยะทาง ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการเดินทางของนักเรียนนั้นมีมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรในหลายๆด้าน นักเรียนจานวนมากต้องเดินทางระยะไกลเพื่อจะไปโรงเรียน
ผลจากการวิเคราะห์ถึงรูปแบบการเดินทางพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
เป็นจานวนมากที่สุดทั้งนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขตรัศมีการให้บริการ ส่งผลให้เกิดการจราจร
ติดขัดเป็นอย่างมากสาหรับพื้นที่โดยรอบของถนนสามเสนเนื่องมาจากการจัดการจราจรเพื่อ
เอื้ออานวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียนทั้งหลายซึ่งส่งผลให้พื้นที่แยกต่างๆรอบนอกของถนนสาม
เสนมีความติดขัดเป็นอย่างมาก
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เหตุผลที่โรงเรียนบนถนนสามเสนมีรัศมีการให้บริการที่เกินกว่ามาตรฐานด้านผังเมืองที่
กาหนดไว้นั้น เนื่องมาจากโรงเรียนบางโรงมีจานวนนักเรียนมากกว่ามาตรฐานด้านผังเมืองกาหนด
ไว้อีกเช่นกัน เช่น โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนเซนต์คาร์เบรียล โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ โรงเรียน
โยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิต เป็นต้น การที่โรงเรียนมีขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนมากเกินกว่า
มาตรฐานกาหนดไว้นั้นแสดงให้เห็นถึงความมีชื่อเสียง หรือ ความต้องการที่จะส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษา ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ซึ่งเป็นแรงดึงดูดนักเรียนทั้งในเขตและนอกเขตให้บริการ
โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนกลุ่ม
นี้จะมีรายได้ครอบครัวที่สูงกว่านักเรียนรัฐบาล มีการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลสูงกว่าโรงเรียน
รัฐบาล ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเดินทางของนักเรียนทั้งสิ้น จึงเป็นที่มาของ
การจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น
เมื่อสารวจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นด้านโครงสร้างพื้นฐานการสัญจรของนักเรียนบนถนน
สามเสน จึงได้ทราบว่ามีพื้นที่ทางเท้าหลายบริเวณได้ถูกรุกล้า จับจอง รวมทั้งมีสิ่งกีดขวางต่างๆ
ซึ่งเป็นอุปสรรคสาหรับการเดินทางของนักเรียน ซึ่งพื้นที่ทางเท้าดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่นักเรียนใช้
สัญจรเป็นประจา ดังนั้นในส่วนของข้อเสนอแนะจะมีการเสนอการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหา
โดยได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
6.2 ข้อเสนอแนะ
6.2.1 ด้านการเดินทางของนักเรียน
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการเลือกใช้ยานพาหนะในการเดินทางของนักเรียน
ส่วนใหญ่คือ รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในตอน
เช้าและตอนเย็น ดังนั้นควรพิจารณาแนวทางการลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการรับ-ส่ง
นักเรียนเพื่อดึงดูดส่วนแบ่งของการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล (Private Mode) ให้ลดลงให้ได้
มากที่สุด โดยสนับสนุนการเดินทางในทางเลือกอื่นๆ คือการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบ
รถโรงเรียน (School Bus) และรณรงค์ให้ใช้รถโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเขต
พื้นที่ที่ไกลจากพื้นที่ศึกษา เช่น เขตปริมณฑลทั้ง 4 จังหวัด เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนบุคคลแบบชานเมืองเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองและทาให้ปริมาณการ
เดินทางมีมากเกินกว่าความสามารถของถนนที่จะรองรับได้
วัชรินทร์ บรรพต, 2531 อ้างถึงใน จารึก ประพันธ์พจน์, 2533 ศึกษาพบว่า การเดินทางใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล มีจานวนถึง 11.5 ล้านเที่ยวต่อวัน ในจานวนนี้เกิดจากวัตถุประสงค์การ
เดินทางในการเดินทางไปโรงเรียนและกลับบ้านถึงร้อยละ 35.13 หรือเป็นจานวนการเดินทางถึง
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4.05 ล้านเที่ยวต่อวัน (วัชรินทร์ บรรพต, 2531. 74-75) การเดินทางเป็นจานวนถึงร้อยละ 35.13
ของการเดินทางทั้งหมด จากการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของนักเรียนนักศึกษาเช่นนี้ หมายถึง
จานวนนักเรียน นักศึกษาถึง 2,000,000 คน ในกรุงเทพและปริมณฑลที่เดินทางไป-กลับโรงเรียน
ในแต่ละวัน ซึ่งในจานวน 2,000,000 คนนี้ ถ้ามีการใช้รถส่วนตัวมาโรงเรียนประมาณร้อยละ 5
หรือประมาณ 100,000 คนนั้น ถือว่าเป็นจานวนปริมาณรถยนต์ที่สูงมากที่เพิ่มเข้าไปบนพื้นผิว
ถนน ถ้ามีการจัดรถโรงเรียนและรณรงค์ให้ใช้รถโรงเรียนก็จะช่วยลดความแอดอัดบนท้องถนนไป
ได้อย่างมาก
6.2.2 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานการสัญจร
จากการสารวจสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาของระบบโครงสร้างพื้นฐานการสัญจรของ
ถนนสามเสน พบว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ควรแก้ไขได้แก่
2.1 ทางเดินเท้าในบางบริเวณขรุขระและไม่เป็นระเบียบ จากการสารวจพื้นที่พบว่า
บริเวณทางเท้าบางส่วนในพื้นที่ศึกษาเกิดความขรุขระและความไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การเดินทาง เช่นวัสดุปูผิวทางเท้าชารุดหรือทรุดโทรม ทางเท้าขาดการดูแลรักษาและซ่อมบารุง ซึ่ง
กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ดังนั้นควรมีการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินเท้าใหม่ในบริเวณสี่แยก
ซังฮี้ด้านถนนราชวิถี ฝั่งซ้ายหรือก่อนขึ้นสะพานซังฮี้
2.2 จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยไม่ให้รุกล้าทางเดินเท้าและจัดระเบียบสิ่งกีดขวาง
ทางเดินเท้าให้มีระเบียบมากขึ้นบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ซอยสามเสน 11 ถึงซอยสามเสน 13
โดยจะตั้งในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน หรือ หาบเร่ แผงลอยบริเวณฝั่งตรงข้ามกรมชลประทานและ
การไฟฟ้าสามเสน หรือหาบเร่แผงลอยบริเวณตลาดศรีย่าน ตลาดนครไชยศรี
6.2.3 ด้านสถานศึกษา
การจัดเวลาเรียนของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆให้มีเวลาการเข้าชั้นเรียนและเลิกเรียน
แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความคับคั่งของปริมาณการสัญจรในช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้า และ เย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ศึกษาที่มีโรงเรียนจานวนมาก โดยจะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากรัฐบาล หรือต้นสังกัดของสถานศึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ความสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางของนักเรียน เพื่อชี้ให้เห็น
ตัวแปรหนึ่งที่มีส่วนสาคัญต่อการก่อให้เกิดปัญหาจราจร เป็นเพียงแนวทางที่จะนาไปสู่การศึกษา
ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมา ซึ่งอาจนาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประกอบการพิจารณา
การศึกษาในประเด็นอื่นๆ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างพอสมควร
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แบบสอบถามประกอบการทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการเดินทางของนักเรียนทีโ่ รงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน”
โดย นางสาวอนนต์ศรี วงษ์ชัยสุวรรณ นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุณาทาเครื่องหมาย ในวงเล็บ ( ) และกรอกข้อความลงในคาตอบที่ท่านเลือกลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. ที่อยู่อาศัย
( ) ในกรุงเทพมหานคร เขต (โปรดระบุ)...................................................
( ) ต่างจังหวัด (โปรดระบุ)..........................................เขต...............................................
3. ระดับชั้นการศึกษา
( )อนุบาล
( ) ประถมต้น
( ) ประถมปลาย
( ) มัธยมต้น
( ) มัธยมปลาย
4. ชื่อโรงเรียน ....................................................
( ) สหศึกษา
( ) ชายล้วน
( ) หญิงล้วน
( ) อาชีวศึกษา
5. รายได้ครอบครัว/เดือน
( ) ต่ากว่า 5,000
( ) 5,001-10,000
( ) 10,001-15,000
( ) 15,001-20,000
( ) 20,001-30,000
( ) มากกว่า 30,001
6. สถานภาพของผู้ปกครอง ( ) สมรส
( ) หย่า
( ) อยู่ด้วยกัน
( ) แยกกันอยู่
7. ค่าขนมของนักเรียน/วัน
( ) ต่ากว่า 50
( ) 51-100
( ) 101-150
( ) 151-200
( ) มากกว่า 201
8. ครอบครัวมีรถยนต์ส่วนบุคคลกี่คัน ( ) 1 คัน
( ) 2 คัน
( ) 3 คัน
( ) 4 คัน
( ) มากกว่า 4 คัน
9. อาชีพของผู้ปกครอง ( ) ค้าขาย
( ) รับราชการ
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) รับจ้าง
( ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) ไม่ได้ทางาน
( ) อื่นๆ.............................
10. สถานที่ทางานของผู้ปกครอง ( ) ในกรุงเทพมหานคร เขต (โปรดระบุ)...................................................
( ) ต่างจังหวัด
(โปรดระบุ)..........................................เขต...............................................
11.ประเภทของที่อยู่อาศัย ( ) บ้านของตัวเอง ( ) บ้านเช่า ( ) ทาวน์เฮ้าส์ ( ) คอนโด ( ) อพาทเม้นท์ ( ) อื่นๆ ระบุ..............
12.จานวนสมาชิกในครอบครัว.......................คน มีพี่น้อง..................คน พี่น้องเรียนโรงเรียน.............................................
13.ประเภทและยานพาหนะที่มีในบ้านของท่าน ( ) รถยนต์...............คัน ( ) มอเตอร์ไซค์....................คัน ( ) อื่นๆ...........................คัน
14.สิ่งจูงใจที่เลือกศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ ( ) ใกล้บ้าน
( ) มีชื่อเสียง
( ) อื่นๆ ระบุ.............................................................
ส่วนที่ 2 การเดินทางไปโรงเรียน-กลับบ้านของนักเรียน
1. โดยปกติท่านเดินทางไปโรงเรียน
( ) ผู้ปกครองมาส่ง
( ) ไปโรงเรียนเอง
( ) รถโรงเรียน
2. โดยปกติท่านเดินทางมาโรงเรียนกี่ต่อ ( ) 1 ต่อ ( ) 2 ต่อ ( ) 3 ต่อ
ต่อที่ 1 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 2 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 3 เดินทางด้วยอะไร
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) รถโรงเรียน
( ) รถโรงเรียน
( ) รถโรงเรียน
3.ในกรณีที่ท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล มีผู้ร่วมเดินทางจานวน......................คน ใครบ้าง.....................จอดส่งบริเวณใด........................
4.ชื่อถนนหรือเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน.....................................................................ใช้ทางด่วนหรือไม่ ( ) ใช้ ( ) ไม่ใช้
5. ถ้าท่านขึ้นรถโรงเรียน ค่าใช้จ่ายรถโรงเรียนต่อเดือนเท่าไหร่...........................................บาท
6. เวลาที่ออกจากบ้าน
( ) 04.30-05.00 น.
( ) 05.01-05.30 น.
( ) 05.31-06.00 น.
( ) 06.01-06.30 น.
( ) 06.31-07.00 น.
( ) 07.01-07.30 น.
( ) 07.31-08.00 น.
( ) 08.01-08.30 น.
7. เวลาที่ถึงโรงเรียน
( ) 04.30-05.00 น.
( ) 05.01-05.30 น.
( ) 05.31-06.00 น.
( ) 06.01-06.30 น.
( ) 06.31-07.00 น.
( ) 07.01-07.30 น.
( ) 07.31-08.00 น.
( ) 08.01-08.30 น.
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8. ในกรณีที่ท่านกลับบ้านโดยปกติท่านเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้าน ( ) ผู้ปกครองมารับ ( ) กลับบ้านเอง ( ) รถโรงเรียน
9. โดยปกติท่านเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านกี่ต่อ ( ) 1 ต่อ ( ) 2 ต่อ ( ) 3 ต่อ
ต่อที่ 1 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 2 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 3 เดินทางด้วยอะไร
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) รถโรงเรียน

( ) รถโรงเรียน

( ) รถโรงเรียน

10.ในกรณีที่ท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล มีผู้ร่วมเดินทางจานวน......................คน ใครบ้าง.....................จอดรับบริเวณใด........................
11. เวลาที่ออกจากโรงเรียน ( ) 14.00-14.30 น.
( ) 14.31-15.00 น.
( ) 15.01-15.30 น.
( ) 15.31-16.00 น.
( ) 16.01-16.30 น.
( ) 16.31-17.00 น.
( ) 17.01-17.30 น.
( ) 17.31-18.00 น.
( ) 18.00 เป็นต้นไป
12. เวลาที่ถึงบ้าน
( ) 14.30-15.00 น.
( ) 15.01-15.30 น.
( ) 15.31-16.00 น.
( ) 16.01-16.30 น.
( ) 16.31-17.00 น.
( ) 17.01-17.30 น.
( ) 17.31-18.00 น.
( ) 18.01-18.30น.
( ) 18.31-19.00 น.
( ) 19.01-19.30 น.
( ) 19.31-20.00 น.
( ) อื่นๆ ระบุ..........
13. โดยปกติเมื่อท่านเลิกเรียน ขากลับก่อนถึงบ้านท่านได้เดินทางไปยังสถานที่ใดต่อหรือไม่ ( ) เดินทางต่อ
( ) กลับบ้าน
13.1 ถ้าท่านเดินทางต่อ ท่านเดินทางไปยังสถานที่ใด
( ) สถานที่เรียนพิเศษ ( ) สถานที่ทางานพิเศษ ( ) ห้างสรรพสินค้า ( ) ตลาด/ร้านค้า ( )ร้านอาหาร/สถานบันเทิง( ) อื่นๆ................
13.2 เดินทางเป็น
( ) กลุ่ม
( ) คนเดียว ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทาง.................ชม.................นาที
14. ท่านใช้วิธีการเดินทางขากลับจากโรงเรียนไปยังสถานที่นั้นกี่ต่อ ( ) 1 ต่อ ( ) 2 ต่อ ( ) 3 ต่อ
ต่อที่ 1 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 2 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 3 เดินทางด้วยอะไร
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) รถโรงเรียน

( ) รถโรงเรียน

15. รายละเอียดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาสาหรับการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ระยะเวลาในการเดินทาง
ไปโรงเรียน
ไปโรงเรียน
( ) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
( ) ไม่เกิน 10 นาที
( ) ไม่เกิน 20 บาท
( ) 10-30 นาที
( ) 21-40 บาท
( ) 30 นาที-1 ชม.
( ) 41-60 บาท
( ) 1-2 ชั่วโมง
( ) มากกว่า 60 บาท
( ) เกินกว่า 2 ชั่วโมง

( ) รถโรงเรียน

(
(
(
(
(

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กลับบ้าน
) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
) ไม่เกิน 20 บาท
) 21-40 บาท
) 41-60 บาท
) มากกว่า 60 บาท

(
(
(
(
(

ระยะเวลาในการเดินทาง
กลับบ้าน
) ไม่เกิน 10 นาที
) 10-30 นาที
) 30 นาที-1 ชม.
) 1-2 ชั่วโมง
) เกินกว่า 2 ชั่วโมง
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แบบสอบถามประกอบการทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการเดินทางของนักเรียนทีโ่ รงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน”
โดย นางสาวอนนต์ศรี วงษ์ชัยสุวรรณ นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุณาทาเครื่องหมาย ในวงเล็บ ( ) และกรอกข้อความลงในคาตอบที่ท่านเลือกลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. สังกัด
( ) รัฐบาล
( ) เอกชน
3. ที่อยู่อาศัย
( ) ในกรุงเทพมหานคร เขต (โปรดระบุ)...................................................
( ) ต่างจังหวัด (โปรดระบุ)..........................................เขต...............................................
4. ระดับชั้นการศึกษา ( ) อนุบาล ( ) ประถมต้น ( ) ประถมปลาย ( ) มัธยมต้น ( ) มัธยมปลาย ( ) อาชีวศึกษา
5. รายได้ครอบครัว/เดือน
( ) ต่ากว่า 5,000
( ) 5,001-10,000
( ) 10,001-15,000
( ) 15,001-20,000
( ) 20,001-30,000
( ) มากกว่า 30,001
6. ค่าขนมของนักเรียน/วัน
( ) ต่ากว่า 50
( ) 51-100
( ) 101-150
( ) 151-200
( ) มากกว่า 201
7. สถานที่ทางานของผู้ปกครอง
( ) ในกรุงเทพมหานคร เขต (โปรดระบุ)...................................................
( ) ต่างจังหวัด
(โปรดระบุ)..........................................เขต...............................................
8.ประเภทและยานพาหนะที่มีในบ้านของท่าน ( ) รถยนต์...............คัน ( ) มอเตอร์ไซค์....................คัน ( ) อื่นๆ...........................คัน
9.สิ่งจูงใจที่เลือกศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ ( ) ใกล้บ้าน
( ) มีชื่อเสียง
( ) อื่นๆ ระบุ.............................................................
ส่วนที่ 2 การเดินทางไปโรงเรียน-กลับบ้านของนักเรียน
1. โดยปกติท่านเดินทางไปโรงเรียน
( ) ผู้ปกครองมาส่ง
( ) ไปโรงเรียนเอง
( ) รถโรงเรียน
2. โดยปกติท่านเดินทางมาโรงเรียนกี่ต่อ ( ) 1 ต่อ ( ) 2 ต่อ ( ) 3 ต่อ
ต่อที่ 1 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 2 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 3 เดินทางด้วยอะไร
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) รถโรงเรียน
( ) รถโรงเรียน
( ) รถโรงเรียน
3.ในกรณีที่ท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล มีผู้ร่วมเดินทางจานวน......................คน ใครบ้าง.....................จอดส่งบริเวณใด........................
4.ชื่อถนนหรือเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน.....................................................................ใช้ทางด่วนหรือไม่ ( ) ใช้ ( ) ไม่ใช้
5. ถ้าท่านขึ้นรถโรงเรียน ค่าใช้จ่ายรถโรงเรียนต่อเดือนเท่าไหร่...........................................บาท
6. เวลาที่ออกจากบ้าน
( ) 04.30-05.00 น.
( ) 05.01-05.30 น.
( ) 05.31-06.00 น.
( ) 06.01-06.30 น.
( ) 06.31-07.00 น.
( ) 07.01-07.30 น.
( ) 07.31-08.00 น.
( ) 08.01-08.30 น.
7. เวลาที่ถึงโรงเรียน
( ) 04.30-05.00 น.
( ) 05.01-05.30 น.
( ) 05.31-06.00 น.
( ) 06.01-06.30 น.
( ) 06.31-07.00 น.
( ) 07.01-07.30 น.
( ) 07.31-08.00 น.
( ) 08.01-08.30 น.
8. ในกรณีที่ท่านกลับบ้านโดยปกติท่านเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้าน ( ) ผู้ปกครองมารับ ( ) กลับบ้านเอง ( ) รถโรงเรียน

167

9. โดยปกติท่านเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านกี่ต่อ ( ) 1 ต่อ ( ) 2 ต่อ ( ) 3 ต่อ
ต่อที่ 1 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 2 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 3 เดินทางด้วยอะไร
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) รถโรงเรียน

( ) รถโรงเรียน

( ) รถโรงเรียน

10.ในกรณีที่ท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล มีผู้ร่วมเดินทางจานวน......................คน ใครบ้าง.....................จอดรับบริเวณใด........................
11. เวลาที่ออกจากโรงเรียน ( ) 14.00-14.30 น.
( ) 14.31-15.00 น.
( ) 15.01-15.30 น.
( ) 15.31-16.00 น.
( ) 16.01-16.30 น.
( ) 16.31-17.00 น.
( ) 17.01-17.30 น.
( ) 17.31-18.00 น.
( ) 18.00 เป็นต้นไป
12. เวลาที่ถึงบ้าน
( ) 14.30-15.00 น.
( ) 15.01-15.30 น.
( ) 15.31-16.00 น.
( ) 16.01-16.30 น.
( ) 16.31-17.00 น.
( ) 17.01-17.30 น.
( ) 17.31-18.00 น.
( ) 18.01-18.30น.
( ) 18.31-19.00 น.
( ) 19.01-19.30 น.
( ) 19.31-20.00 น.
( ) อื่นๆ ระบุ..........
13. โดยปกติเมื่อท่านเลิกเรียน ขากลับก่อนถึงบ้านท่านได้เดินทางไปยังสถานที่ใดต่อหรือไม่ ( ) เดินทางต่อ
( ) กลับบ้าน
13.1 ถ้าท่านเดินทางต่อ ท่านเดินทางไปยังสถานที่ใด
( ) สถานที่เรียนพิเศษ ( ) สถานที่ทางานพิเศษ ( ) ห้างสรรพสินค้า ( ) ตลาด/ร้านค้า ( )ร้านอาหาร/สถานบันเทิง( ) อื่นๆ................
13.2 เดินทางเป็น
( ) กลุ่ม
( ) คนเดียว ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทาง.................ชม.................นาที
14. ท่านใช้วิธีการเดินทางขากลับจากโรงเรียนไปยังสถานที่นั้นกี่ต่อ ( ) 1 ต่อ ( ) 2 ต่อ ( ) 3 ต่อ
ต่อที่ 1 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 2 เดินทางด้วยอะไร
ต่อที่ 3 เดินทางด้วยอะไร
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) เดินเท้า
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร ( ) รถโดยสารประจาทาง/รถตู้โดยสาร
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( ) แท็กซี่
( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT ( )รถไฟลอยฟ้า BTS/รถไฟใต้ดิน MRT
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) จักรยาน
( ) รถโรงเรียน

( ) รถโรงเรียน

15. รายละเอียดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาสาหรับการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ระยะเวลาในการเดินทาง
ไปโรงเรียน
ไปโรงเรียน
( ) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
( ) ไม่เกิน 10 นาที
( ) ไม่เกิน 20 บาท
( ) 10-30 นาที
( ) 21-40 บาท
( ) 30 นาที-1 ชม.
( ) 41-60 บาท
( ) 1-2 ชั่วโมง
( ) มากกว่า 60 บาท
( ) เกินกว่า 2 ชั่วโมง

( ) รถโรงเรียน

(
(
(
(
(

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กลับบ้าน
) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
) ไม่เกิน 20 บาท
) 21-40 บาท
) 41-60 บาท
) มากกว่า 60 บาท

(
(
(
(
(

ระยะเวลาในการเดินทาง
กลับบ้าน
) ไม่เกิน 10 นาที
) 10-30 นาที
) 30 นาที-1 ชม.
) 1-2 ชั่วโมง
) เกินกว่า 2 ชั่วโมง
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