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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาพฤติกรรมของคนเดินขา้มถนน บริเวณทางขา้มท่ีติดตั้งสญัญาณไฟจราจร
แบบกดนบัเวลาถอยหลงั บนถนนขนาด 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร ในเขตพ้ืนท่ีชานเมืองกรุงเทพมหานคร จ านวน 
4 ต าแหน่ง เพื่อศึกษาเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน ความเร็วของคนเดินขา้มถนน และระยะห่างของเวลาของ
คนเดินขา้มถนน จากภาคสนามเพ่ือเปรียบเทียบกบัค่าคงท่ีจากสมการค านวณสัญญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม 
Highway Capacity Manual [HCM](2010) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ซ่ึงจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าทางสถิติ
พบวา่ ค่าท่ีแตกต่างจากค่าจากสมการตาม HCM ไดแ้ก่ ความเร็วของคนเดินขา้มถนน ท่ีถนนขนาด 6 ช่องจราจร และ
ระยะห่างของเวลาคนเดินขา้มถนน ท่ีถนนขนาด 4 และ 6 ช่องจราจร รวมทั้งศึกษาการออกแบบความยาวสัญญาณไฟ
เขียวคนเดินขา้มถนนท่ีค านวณจากขอ้มูลจากภาคสนาม เปรียบเทียบกบัสัญญาณไฟเขียวท่ีค านวณตามสมการ HCM ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าทางสถิติพบว่า ท่ีถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีค่าไม่
แตกต่าง ส่วนท่ีถนนขนาด 6 ช่องจราจร มีค่าแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญั  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to investigate behaviors of pedestrians at the midblock crosswalk with 
pedestrian push button. Four sites were selected as representations of crosswalk at suburban in Bangkok on 4-lane 
road and 6-lane road. Start-up lost time of pedestrians, speed of pedestrians, time headway of pedestrians were 
collected, analysed, and compared with the values from the Highway Capacity Manual [HCM](2010). By statistical 
comparisons at 95 percent confidence level, the values of parameters in this study that differ from those of  HCM 
equations were speed of pedestrians on 6-lane road and time headway of pedestrians on 4-lane road and 6-lane road. 
The results also show that designed green time for pedestrians are not significantly different from the value from the 
HCM equation for 4-lanes roads at 95 percent confidence level. However, it is not the case for 6-lane roads. 

 
 
 

ค าส าคญั:  เวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน ความเร็วของคนเดินขา้มถนน ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน 
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บทน า 
 การเดินขา้มถนนในเขตนอกเมืองกรุงเทพมหานครเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการ
ขยายตวัของชุมชนบริเวณสองฝ่ังของถนน  มีอตัราการขยายตวัท่ีรวดเร็วตามการขยายตวัทางดา้นเศรษกิฐและสังคมท่ี
เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหบ้ริเวณสองฝ่ังถนนมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น ท าให้การเดินทางขา้มไปมาของประชาชนสอง
ฝ่ังถนนมีมากข้ึนเช่นกนั รวมทั้งปริมาณจราจรท่ีสัญจรบนถนนท่ีมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การเดินขา้มถนนมีความ
ยากมากข้ึน และเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุโดนรถชนได ้
 เพื่อค านึงถึงความปลอดภยัต่อประชาชนท่ีจะขา้มถนน หน่วยงานผูดู้แลรับผิดชอบถนนจึงได้มีการพิจารณา
ก่อสร้างสะพานลอยส าหรับคนเดินขา้มถนน แต่ก็ไม่เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการใชบ้ริการ เน่ืองจากสองฝ่ังถนนมี
ประชาชนอาศยัอยูห่นาแน่น หน่วยงานผูดู้แลรับผิดชอบถนนจึงมีการพิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรส าหรับคนขา้ม
ถนนแบบกดนับเวลาถอยหลงัเพ่ิมเติม ในจุดท่ีห่างไกลกบัจุดท่ีมีสะพานลอยคนขา้ม เพ่ือช่วยในการขา้มถนนอย่าง
ปลอดภยัมากข้ึน ผลจากการส ารวจขอ้มูลของ (ส านกัการจราจรและขนส่ง, 2559) พบวา่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปี 
พ.ศ.2559 มีการติดตั้งสะพานลอยคนเดินขา้ม 830 จุด และมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนขา้มแบบกดนับเวลาถอย
หลงั  215 จุด  
 ความยาวสญัญาณไฟเขียวส าหรับคนเดินขา้มถนนนั้นจะตอ้งออกแบบให้มีความยาวท่ีสอดคลอ้งกบั พฤติกรรม
ของคนเดินขา้มถนนและรถยนตร์ถจกัรยานยนตท่ี์สญัจรผา่นทางคนขา้มถนน เช่น ระยะเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดิน
ขา้ม ความความเร็วของคนเดินขา้มถนน ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน รวมถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือใหไ้ดผ้ลการออกแบบระยะเวลาไฟเขียวของคนเดินขา้มท่ีสั้นท่ีสุด  
 การศึกษาน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาพฤติกรรมคนขา้มถนน บริเวณทางขา้มท่ีติดตั้งสญัญาณไฟจราจรแบบกดนบัเวลา
ถอยหลงั ในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ถนนท่ีมีการเดินรถแบบ 2 ทิศทางจราจร ท่ีถนนขนาด 4 ช่อง
จราจร (ถนนนวลจนัทร์) และถนนขนาด 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) โดยถนนนวลจนัทร์ มีความยาวทางขา้ม 23.80 
เมตร มีความกวา้งทางขา้ม 4.00 เมตร ส่วนถนนร่มเกลา้ มีความยาวทางขา้ม 13.60 เมตร มีความกวา้งทางขา้ม 4.00 เมตร 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน (Start-up lost time of pedestrians)  
2. เพื่อศึกษาความเร็วของคนเดินขา้มถนน (Speed of pedestrians) 
3. เพ่ือศึกษาระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน (Time headway of pedestrians) 
4. เพื่อศึกษาการออกแบบระยะเวลาไฟเขียวของคนเดินขา้มถนน  

 

บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมของคนเดนิข้ามถนน มดีงันี้ 
Mark R (1984) ไดอ้ธิบายสญัญาณไฟเตือนหา้มขา้มถนน เพื่อใหค้นออกจากทางขา้ม กรณีคนขา้มถนนมีจ านวน

นอ้ย การค านวณสัญญาณไฟจะใชร้ะยะทางในการขา้มถนนหารดว้ยความเร็วคนเดินขา้มถนนท่ีประมาณ 1.2 เมตรต่อ
วนิาที ซ่ึงถือวา่เพียงพอแลว้ แต่เม่ือคนเดินขา้มถนนมาเป็นกลุ่มท่ีมากข้ึน โดยเม่ือมีคนเดินขา้มถนนมากกวา่ 20 คน ให้
ค  านวณหาสญัญาณไฟบวกสญัญาณเตือนหา้มขา้มถนน จะหาไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
 Walk + FDW = 3.2 + L/(1.2 เมตร/วินาที) + (0.27 วินาที/คน)*N1   โดยก าหนดให้  L คือความยาวในการขา้มถนน 
(เมตร)   และระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนนเท่ากบั 0.27 วินาที/คน ในพจน์ท่ี 3 ของสมการ เม่ือพิจารณาจาก
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ทางขา้มแบบ Scramble crossing พจน์แรกท่ีอยูใ่นรูปของค่าคงท่ีของสมการถดถอย ท่ีเก็บไดจ้ากท่ีคนแรกกา้วเขา้สู่ทาง
ขา้มเม่ือมีการให้สัญญาณไฟคนขา้ม (สมมติให้ความเร็วในการเดินเท่ากบั 1.2 เมตร/วินาที ) สมการน้ีแสดงให้เห็นว่า
จะตอ้งใช้เวลามากข้ึนเม่ือขนาดของกลุ่มคนขา้มมีมากเกิน 15 คน และด้วยเหตุน้ีจึงใช้เป็นสมการส าหรับค านวณ
สัญญาณไฟท่ีความกวา้งของทางขา้ม 3 เมตร และคนเดินขา้มถนนท่ีมากกวา่ 15 คน สูงสุด 51 คน แต่ในกรณีท่ีขา้มมี
ความกวา้งมากกวา่ 3 เมตรและมีคนขา้มมากกวา่ 5 คน ต่อความกวา้งหน่ึงเมตร  ตอ้งปรับสมการตามความกวา้งของทาง
ขา้มโดย w คือความกวา้งทางขา้ม (เมตร) ดงัน้ี   Walk + FDW = 3.2 + L/(1.2 เมตร/วนิาที) + (0.81 วนิาที/คน)*(N1 /W) 

ณัฏฐ์พชัร์ (2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบของเคร่ืองนับเวลาถอยหลงัท่ีทางขา้มต่อพฤติกรรมของผูข้บัข่ี
รถยนตแ์ละคนเดินเทา้ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการใชส้มการตาม Highway Capacity Manual [HCM](2000) เพื่อใช้
ในการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนขา้มถนน พบวา่ความยาวของสญัญาณไฟเขียวท่ีเปิดใชใ้นปัจจุบนัส าหรับในบางทาง
ขา้มมีความยาวท่ีไม่เพียงพอส าหรับการขา้มอย่างปลอดภยัส าหรับปริมาณคนเดินขา้มถนนในแต่ละรอบสัญญาณไฟ 
เน่ืองจากในแต่ละสถานท่ีกลุ่มผูใ้ชมี้ความเร็วในการเดินท่ีแตกต่างกนั ยิ่งไปกวา่นั้น หน่ึงในสามของผูข้บัข่ีรถยนตแ์ละ
คนเดินเทา้มิไดใ้หค้วามส าคญัต่อสญัญาณไฟจราจร   
 
วธีิการวจิยั 
 พืน้ทีศึ่กษา 
 การคดัเลือกพ้ืนท่ีศึกษาจะพิจารณาทางคนขา้มท่ีมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนขา้มแบบกดนบัเวลาถอยหลงั 
ซ่ึงจงัหวะการขา้มจะเป็นแบบจงัหวะเดียวขา้มเสร็จโดยไม่มีการหยดุท่ีเกาะกลางถนน และเป็นถนนท่ีมีการเดินรถแบบ 
2 ทิศทางจราจร ในพ้ืนท่ีนอกเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยเลือกจุดท่ีมีจ านวนคนขา้มและพฤติกรรมใกลเ้คียงกนั โดย
ผูศึ้กษาไดเ้ลือกพ้ืนท่ีศึกษาท่ีทางคนขา้มท่ีมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนขา้มแบบกดท่ีติดตั้งบนถนน 4 ช่องจราจร 
(ถนนนวลจนัทร์) ท่ีมีความกวา้งทางขา้ม 4.00 เมตร และมีความยาวทางขา้ม 13.60 เมตร จ านวน 2 จุด และถนน 6 ช่อง
จราจร (ถนนร่มเกลา้) ท่ีมีความกวา้งทางขา้ม 4.00 เมตร และมีความยาวทางขา้ม 23.80 เมตร จ านวน 2 จุด โดยพ้ืนท่ี
ศึกษาดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1  พ้ืนท่ีศึกษา 
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การส ารวจและเกบ็ข้อมูล 
1.  การเก็บขอ้มูลเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน 

การเก็บขอ้มูลจากภาคสนาม โดยเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนนหาไดจ้ากการจบัเวลาตั้งแต่เร่ิม
สญัญาณไฟเขียวจนคนแรกท่ีอยูใ่นคิวกา้วแตะถนน (วนิาที) (Mark R,1984)  

2.  การเก็บขอ้มูลความเร็วของคนเดินขา้มถนน 
 การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม โดยความเร็วของคนเดินข้ามถนนหาได้จากการเก็บค่าท่ีเก่ียวข้องจาก

ภาคสนาม เพ่ือค านวณค่าตามสูตรท่ีใชท้ัว่ไปดงัน้ี  
v  =   s / t                                                     
t =   เวลาท่ีเดินขา้มถนน โดยจะจบัเวลาตั้งแต่กา้วเขา้ถนนจนกา้วพน้จากถนน (วนิาที)  
s =   ระยะทางขา้ม (เมตร) 
v  =   ความเร็วของคนเดินขา้มถนน (เมตร/วนิาที) ท่ีไดจ้ากการค านวณ 

3.  การเก็บขอ้มูลระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน 
 การเก็บขอ้มูลจากภาคสนามของระยะห่างของเวลาของคนเดินข้ามถนน  จะเก็บได้ก็ต่อเม่ือมีคนขา้ม

มากกวา่ 2 คนข้ึนไป โดยจะเก็บค่าท่ีเก่ียวขอ้งจากภาคสนาม เพ่ือค านวณค่าตามสูตรน้ี (Mark R,1984) 
 Time headway of pedestrians  =    (TLC - TFC) / Nped,do        
 TLC  =  ระยะเวลาท่ีคนสุดทา้ยท่ีอยูใ่นคิวกา้วพน้จากถนน โดยเร่ิมจบัเวลาตั้งแต่คนแรกท่ีกา้วเขา้ถนน จนคน

สุดทา้ยกา้วพน้จากถนน (วนิาที) 
 TFC  =   ระยะเวลาท่ีคนแรกท่ีอยูใ่นคิวกา้วพน้จากถนน โดยเร่ิมจบัเวลาตั้งแต่ท่ีคนแรกกา้วเขา้ถนน จนกา้ว

พน้จากถนน (วนิาที) 
 Nped,do  =  จ านวนคนขา้มถนนในช่วงเวลา (คน) 
 Time headway of pedestrians  =  ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนนท่ีไดจ้ากการค านวณ (วนิาที/คน) 
4. การเก็บขอ้มูลเพื่อออกแบบความยาวสญัญาณไฟเขียวของคนเดินขา้มถนน 
 การเก็บขอ้มูลจากภาคสนาม คือ ความยาวของทางขา้มถนน (เมตร) ความกวา้งของทางขา้มถนน (เมตร) 

จ านวนคนขา้มถนนในช่วงเวลา (คน) เพื่อใชป้ระกอบในการค านวณสญัญาณไฟเขียวของคนเดินขา้มถนน 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
กลอ้งถ่ายวดีิโอ นาฬิกาจบัเวลา เทปวดัระยะ โปรแกรม EXCEL  โปรแกรม SPSS 

 
วนัและเวลาทีท่ าการส ารวจและเกบ็ข้อมูล 
เก็บขอ้มูลวนัธรรมดา 2 วนั เน่ืองจากเป็นวนัท างานคนจะเยอะกวา่วนัหยดุโดยเก็บวนัละ 4 ช่วงเวลาดงัน้ี  
1. ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ (7:00 – 8:00 น.)  
2. ช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเท่ียง (12:00 – 13:00 น.)  
3. ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ (17:00 – 18:00 น.)  
4. ช่วงนอกเวลาเร่งด่วนค ่า (20:00 – 21:00 น.) 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วเิคราะห์เวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน ความเร็วของคนเดินขา้มถนน และระยะห่างของเวลาของ

คนเดินขา้มถนน เปรียบเทียบค่าระหวา่งภาคสนามของถนน 4 ช่องจราจรและถนน 6 ช่องจราจร เปรียบเทียบกบัค่าคงท่ี
จากสมการค านวณสัญญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) โดยใช ้T-Test (บุญชม, 2538) ในการทดสอบ
สมมติฐานแบบ 2 ดา้น (Two-Tail Test)  เพ่ือทดสอบค่าทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% กรณีกลุ่มตวัอยา่งมีการแจกแจง
แบบปกติ หรือใช ้Mann-Whitney U-Test (นิภา, 2533) ในการทดสอบสมมติฐานแบบ 2 ดา้น (Two-Tail Test)  เพื่อ
ทดสอบค่าทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% กรณีกลุ่มตวัอยา่งมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 

โดยสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) มีดงัต่อไปน้ี 
กรณี  Wd  >  3 เมตร    tps,do = 3.2 + Ld/Sp + ((0.81/Wd )*Nped,do)            
กรณี  Wd  ≤  3 เมตร    tps,do = 3.2 + Ld/Sp + (0.27*Nped,do)                   
โดยท่ี 
tps,do =    ความยาวของสญัญาณไฟส าหรับการเดินขา้มถนน (วนิาที)  
Ld =    ความยาวของทางขา้มถนน (เมตร)  
Sp =    ความเร็วของคนเดินขา้มถนนท่ี 15 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์ใช ้1.2  (เมตร/วนิาที ) 
Wd =    ความกวา้งของทางขา้มถนน (เมตร)  
3.2 =    เวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน (วนิาที)  
Nped,do  =    จ านวนคนเดินขา้มถนนในรอบเวลา (คน)  
0.81 =    ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน (วนิาที/คน) กรณี Wd  >  3 เมตร  
       (ณ ความกวา้งทางขา้มใดๆ ท่ี > 3 เมตร โดยยงัไม่หารค่าความกวา้งทางขา้ม)       
0.27 =    ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน (วนิาที/คน) กรณี Wd  ≤  3 เมตร  
                  (ณ ความกวา้งทางขา้มใดๆ ท่ี ≤  3 เมตร) 
   

 ซ่ึงค่าคงท่ีจากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) ท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าทางสถิติ
กบัค่าจากภาคสนามมีดั้งน้ีคือ เวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน  = 3.2 วินาที, ความเร็วคนเดินขา้มถนน = 1.2 
เมตร/วนิาที, ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน = 0.2 วนิาที/คน (ท่ีความกวา้งทางคนขา้ม 4 เมตร)   

2.  วิเคราะห์ความยาวสัญญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนน ท่ีค านวณจากขอ้มูลจากภาคสนามของถนน 4 ช่อง
จราจรและถนน 6 ช่องจราจร เปรียบเทียบกบัสญัญาณไฟเขียวท่ีค านวณจากค่าคงท่ีตามสมการ (HCM, 2010) โดยใช ้T-
Test (บุญชม, 2538) ในการทดสอบสมมติฐานแบบ 2 ดา้น (Two-Tail Test) เพ่ือทดสอบค่าทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 
95% กรณีกลุ่มตวัอยา่งมีการแจกแจงแบบปกติ หรือใช ้Mann-Whitney U-Test (นิภา, 2533) ในการทดสอบสมมติฐาน
แบบ 2 ดา้น (Two-Tail Test)  เพ่ือทดสอบค่าทางสถิติ ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% กรณีกลุ่มตวัอยา่งมีการแจกแจงแบบไม่
ปกติ 
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ผลการวจิยั 
เวลาสูญเสียเร่ิมต้นของคนเดนิข้ามถนน (Start-up lost time of pedestrians) 
จากการเก็บขอ้มูลคนเดินขา้มถนนเพ่ือหาเวลาสูญเสียของคนเดินขา้มถนน และท าการกรองขอ้มูลโดยใชว้ิธี 

Box Plot เพื่อกรองค่าท่ีอยูน่อกเสน้ Outliners ออก จากนั้นหาค่าเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนนท่ี 85 เปอร์เซ็น
ไทล ์ของแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงเป็นค่าท่ีน ามาออกแบบสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนน 

ผลจากการเก็บขอ้มูลเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนนท่ีถนน 4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) ตามตารางท่ี 
1 พบวา่ค่าเฉล่ียของ 85 เปอร์เซ็นไทล์ ของแต่ละช่วงเวลาเท่ากบั 2.57 วินาที จะเห็นไดว้า่ช่วงเวลา 7.00-8.00 น.และ 
17.00-18.00 น.ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนมีค่าสูงกวา่ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. และ 20.00-21.00 น.ซ่ึงเป็นช่วงนอกเวลา
เร่งด่วน เป็นเพราะวา่ถนนนวลจนัทร์ช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีปริมาณจราจรสูงมาก คนเดินขา้มถนนอาจจะไม่มัน่ใจใน
ความปลอดภยัท่ีรถจะหยดุให้คนเดินขา้ม ส่วนนอกเวลาเร่งด่วนจะมีปริมาณจราจรท่ีต ่ามาก ท าให้คนเดินขา้มถนนมี
ความมัน่ใจในความปลอดภยัท่ีรถจะหยดุใหม้ากกวา่ 

ผลจากการเก็บขอ้มูลเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนนท่ีถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) ตามตารางท่ี 1 
พบวา่ค่าเฉล่ียของ 85 เปอร์เซ็นไทล์ ของแต่ละช่วงเวลาเท่ากบั 2.56 วินาที จะเห็นไดว้า่ช่วงเวลา 12.00-13.00 น.และ 
20.00-21.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลานอกเร่งด่วนมีค่าสูงกว่าช่วงเวลา 7.00-8.00 น.และ17.00-18.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลา
เร่งด่วน เป็นเพราะวา่ถนนร่มเกลา้ช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีปริมาณจราจรสูงมากจนเกิดการจราจรติดขดั คนเดินขา้มถนน
อาจจะมีความมัน่ใจในความปลอดภยัท่ีรถจะหยดุใหค้นเดินขา้มมากกวา่นอกเวลาเร่งด่วนท่ีจะปริมาณจราจรท่ีนอ้ยและ
ใชค้วามเร็วสูง ท าใหค้นเดินขา้มถนนไม่มีความมัน่ใจในความปลอดภยัท่ีรถจะหยดุให ้
 
ตารางที ่1 เวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน 

ช่วงเวลา 

ระยะเวลาสูญเสียเร่ิมต้นของคนเดนิข้ามถนน  

จ านวน 
(คน) 

ข้อมูลภาคสนาม 
ที ่85 เปอร์เซ็นไทล์ 

ถนน 4 ช่องจราจร (วนิาท)ี 

จ านวน 
(คน) 

ข้อมูลภาคสนาม 
ที ่85 เปอร์เซ็นไทล์ 

ถนน 6 ช่องจราจร(วนิาท)ี 

ค่าคงทีส่มการ 
[HCM](2010) 

(วนิาท)ี 
7.00-8.00 98 2.89 134 1.94 

3.2 
12.00-13.00 84 2.12 51 2.63 
17.00-18.00 134 3.03 128 2.42 
20.00-21.00 38 2.24 64 3.25 

เฉล่ีย 89 2.57 94 2.56 
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ภาพที ่2   ความถ่ีของเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของ                        ภาพที ่3   ความถ่ีของเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของ 
                คนเดินขา้มถนน ท่ีถนน 4 ช่องจราจร                                    คนเดินขา้มถนน ท่ีถนน 6 ช่องจราจร 
                 (ถนนนวลจนัทร์)                                                                  (ถนนร่มเกลา้) 

การเปรียบเทียบขอ้มูลทางสถิติ t-Test ของเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนนจากภาคสนามของถนน 4 
ช่องจราจรและถนน 6 ช่องจราจร โดยเปรียบเทียบกบัค่าคงท่ีจากสมการค านวณสัญญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม 
(HCM, 2010) (3.2 วนิาที)    

ตั้งสมมติฐาน 
H0 : µ = ค่าคงท่ีจากสมการ (HCM, 2010) (3.2 วนิาที) 
H1 : µ ≠ ค่าคงท่ีจากสมการ (HCM, 2010) (3.2 วนิาที) 
ผลการทดสอบของถนน 4 ช่องจราจร พบวา่ค่า P (T<=t) two-tail = 0.0702 > 0.05 แสดงว่า ยอมรับ H0 ซ่ึง

หมายความว่าเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนนจากภาคสนามท่ีถนน 4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) มีค่าไม่
แตกต่างกบัค่าคงท่ีจากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) (3.2 วนิาที) ดว้ยความเช่ือมัน่ 
95% 

ผลการทดสอบของถนน 6 ช่องจราจร พบว่าค่า P (T<=t) two-tail = 0.0997 > 0.05 แสดงว่า ยอมรับ H0 ซ่ึง
หมายความวา่เวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนนจากภาคสนามท่ีถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) มีค่าไม่แตกต่าง
กบัค่าคงท่ีจากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) (3.2 วนิาที) ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% 

  
ความเร็วของคนเดนิข้ามถนน (Speed of pedestrians) 
จากการเก็บขอ้มูลคนเดินขา้มถนนเพ่ือหาความเร็วของคนเดินขา้มถนน และท าการกรองขอ้มูลโดยใชว้ิธี Box 

Plot เพ่ือกรองค่าท่ีอยู่นอกเส้น Outliners ออก จากนั้นหาค่าความเร็วคนเดินขา้มถนนท่ี 15 เปอร์เซ็นไทล์ ของแต่ละ
ช่วงเวลา ซ่ึงเป็นค่าท่ีน ามาออกแบบสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนน 

ผลจากการเก็บขอ้มูลความเร็วของคนเดินขา้มถนนท่ีถนน 4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) ตามตารางท่ี 4 พบวา่
ค่าเฉล่ียของ 15 เปอร์เซ็นไทล ์ของแต่ละช่วงเวลาเท่ากบั 1.29 วนิาที จะเห็นไดว้า่ช่วงเวลา 7.00-8.00 น.ซ่ึงเป็นช่วงเวลา
เร่งด่วนเชา้จะมีค่าสูงกวา่ช่วงเวลา 12.00-13.00 17.00-18.00 น.และ 21.00-21.00 น. เป็นเพราะวา่ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้คน
เดินขา้มถนนมีความเร่งรีบเพ่ือไปเขา้งานหรือไปโรงเรียนใหท้นัเวลาจึงท าใหค้นเดินเร็วกวา่ช่วงเวลาอ่ืน  

ผลจากการเก็บขอ้มูลความเร็วของคนเดินขา้มถนนท่ีถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) ตามตารางท่ี 4 พบว่า
ค่าเฉล่ียของ 15 เปอร์เซ็นไทล์ ของแต่ละช่วงเวลาเท่ากบั 1.53 วินาที จะเห็นไดว้่าความเร็วคนเดินขา้มถนนมีค่าสูง
ใกลเ้คียงกนัทุกช่วงเวลา เป็นเพราะวา่ถนนร่มเกลา้มีความยาวของทางขา้มค่อนขา้งยาวคนจึงไม่มัน่ใจในความปลอดภยั
ท าใหค้นขา้มรีบเดินขา้ม อีกทั้งยงัมีความเกรงใจรถท่ีหยดุใหค้นเดินขา้มถนน 
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ตารางที ่4 ความเร็วของคนเดินขา้มถนน 

ช่วงเวลา 

ความเร็วของคนเดนิข้ามถนน  

จ านวน 
(คน) 

ข้อมูลภาคสนาม 
ที ่15 เปอร์เซ็นไทล์ 
ถนน 4 ช่องจราจร 
(เมตร/วนิาท)ี 

จ านวน 
(คน) 

ข้อมูลภาคสนาม 
ที ่15 เปอร์เซ็นไทล์ 
ถนน 6 ช่องจราจร 
(เมตร/วนิาท)ี 

ค่าคงทีส่มการ 
[HCM](2010) 
(เมตร/วนิาท)ี 

7.00-8.00 200 1.35 265 1.48 

1.2 
12.00-13.00 159 1.25 82 1.56 
17.00-18.00 234 1.22 227 1.51 
20.00-21.00 65 1.34 84 1.55 

เฉล่ีย 165 1.29 165 1.53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4   แสดงความถ่ีของความเร็วของคนเดินขา้มถนน    ภาพที ่5   แสดงความถ่ีของความเร็วของคนเดินขา้มถนน 
                ท่ีถนน 4 ช่องจราจร(ถนนนวลจนัทร์)                                   ท่ีถนน 6 ช่องจราจร(ถนนร่มเกลา้) 

การเปรียบเทียบขอ้มูลทางสถิติ t-Test ของความเร็วของคนเดินขา้มถนนจากภาคสนามของถนน 4 ช่องจราจร
และถนน 6 ช่องจราจร โดยเปรียบเทียบกบัค่าคงท่ีจากสมการค านวณสัญญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 
2010) (1.2 วนิาที)   

ตั้งสมมติฐาน 
H0 : µ = ค่าคงท่ีจากสมการ (HCM, 2010) (1.2 วนิาที) 
H1 : µ ≠ ค่าคงท่ีจากสมการ (HCM, 2010) (1.2 วนิาที) 
ผลการทดสอบของถนน 4 ช่องจราจร พบวา่ค่า P (T<=t) two-tail = 0.0691 > 0.05 แสดงวา่ ยอมรับ H0 ซ่ึง

หมายความว่าความเร็วของคนเดินขา้มถนนจากภาคสนามท่ีถนน 4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) มีค่าไม่แตกต่างกบั
ค่าคงท่ีจากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) (1.2 วนิาที) ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% 

ผลการทดสอบของถนน 6 ช่องจราจร พบว่าค่า P (T<=t) two-tail = 0.0004 < 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 ซ่ึง
หมายความวา่ความเร็วของคนเดินขา้มถนนจากภาคสนามท่ีถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) มีค่าแตกต่างกบัค่าคงท่ี
จากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) (1.2 วนิาที) ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% 
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ระยะห่างของเวลาของคนเดนิข้ามถนน 
จากการเก็บขอ้มูลคนเดินขา้มถนนเพ่ือหาระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน และท าการกรองขอ้มูลโดยใช้

วธีิ Box Plot เพ่ือกรองค่าท่ีอยูน่อกเสน้ Outliners ออก จากนั้นหาค่าระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน ท่ี 85 เปอร์
เซ็นไทล ์ของแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงเป็นค่าท่ีน ามาออกแบบสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนน 

ผลจากการเก็บขอ้มูลระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน ท่ีถนน 4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) ตามตารางท่ี 
7 พบวา่มีค่าเฉล่ียของ 85 เปอร์เซ็นไทล ์ของแต่ละช่วงเวลาเท่ากบั 0.56 วนิาที จะเห็นไดว้า่ช่วงเวลา 20.00-21.00 น. เป็น
ช่วงเวลาท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด เป็นเพราะว่าถนนนวลจนัทร์ในช่วงเวลานั้นจะมีค่าเฉล่ียของกลุ่มคนท่ีเดินขา้มถนนน้อยกว่า
ช่วงเวลาอ่ืน  

ผลจากการเก็บขอ้มูลระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน ท่ีถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) ตามตารางท่ี 7 
พบวา่ค่าเฉล่ียของ 85 เปอร์เซ็นไทล์ ของแต่ละช่วงเวลาเท่ากบั 0.57 วินาที จะเห็นไดว้่าช่วงเวลา 12.00-13.00 น. เป็น
ช่วงเวลาท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด เป็นเพราะว่าถนนร่มเกลา้ในช่วงเวลานั้ นจะมีค่าเฉล่ียของกลุ่มคนท่ีเดินขา้มถนนน้อยกว่า
ช่วงเวลาอ่ืน  

 
ตารางที ่7 ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน 

ช่วงเวลา 

ระยะห่างของเวลาของคนเดนิข้ามถนน  

จ านวน 
(รอบ) 

ข้อมูลภาคสนาม 
ที ่85 เปอร์เซ็นไทล์ 

ถนน 4 ช่องจราจร(วนิาท/ีคน) 

จ านวน 
(รอบ) 

ข้อมูลภาคสนาม 
ที ่85 เปอร์เซ็นไทล์ 

ถนน 6 ช่องจราจร(วนิาท/ีคน) 

ค่าคงทีส่มการ 
[HCM](2010) 

(วนิาท)ี 
7.00-8.00 55 0.66 68 0.64 

0.2 
12.00-13.00 39 0.62 16 0.34 
17.00-18.00 63 0.67 62 0.69 
20.00-21.00 16 0.27 12 0.60 

เฉล่ีย 43 0.56 40 0.57 

 

 
ภาพที ่6   แสดงความถ่ีของระยะห่างของเวลาของ              ภาพที ่7   แสดงความถ่ีของระยะห่างของเวลาของ 
                คนเดินขา้มถนน ท่ีถนน 4 ช่องจราจร                                  คนเดินขา้มถนน ท่ีถนน 6 ช่องจราจร                         
                (ถนนนวลจนัทร์)                                                                 (ถนนร่มเกลา้) 
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การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ Mann-Whitney U-Test ของระยะห่างของเวลาของคนเดินข้ามถนนจาก
ภาคสนามท่ีถนน 4 ช่องจราจรและถนน 6 ช่องจราจร โดยเปรียบเทียบกบัค่าคงท่ีจากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคน
เดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) (0.2 วนิาที)   

ตั้งสมมติฐาน 
             H0 : µ = ค่าคงท่ีจากสมการ (HCM, 2010) (0.2 วนิาที) 
             H1 : µ ≠ ค่าคงท่ีจากสมการ (HCM, 2010) (0.2 วนิาที) 

ผลการทดสอบของถนน 4 ช่องจราจร พบวา่ค่า Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.014 < 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 ซ่ึง
หมายความวา่ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนนจากภาคสนามท่ีถนน 4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) มีค่าแตกต่าง
กบัค่าคงท่ีจากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) (0.2 วนิาที) ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% 

ผลการทดสอบของถนน 6 ช่องจราจร พบวา่ค่า Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.014 < 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 ซ่ึง
หมายความวา่ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนนจากภาคสนามท่ีถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) มีค่าแตกต่างกบั
ค่าคงท่ีจากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) (0.2 วนิาที) ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% 
 

การออกแบบระยะเวลาไฟเขียวของคนเดนิข้ามถนน 
จากการค านวณความยาวสัญญาณไฟเขียวท่ีสั้ นท่ีสุดของคนเดินขา้มของแต่ละถนน ซ่ึงค านวณโดยใช้ค่า

ระยะเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน ความเร็วของคนเดินขา้มถนน และระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน
จากขอ้มูลจากภาคสนาม และค านวณโดยใชค้่าคงท่ีจากสมการค านวณสัญญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 
2010) ซ่ึงระยะเวลาไฟเขียวท่ีค านวณไดท้ั้ง 2 วธีิ แสดงในตารางท่ี 9 
 
ตารางที ่9  ผลการการค านวณระยะเวลาไฟเขียวคนเดินขา้มถนน 

ช่ว
งเว

ลา
 

4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกล้า) 

จ า
นว

นค
นเ
ดนิ

ข้า
ม 

เฉ
ลีย่

ต่อ
รอ
บ(
คน

) 

คว
าม
ยา
วสั

ญญ
าณ

ไฟ
เข
ียว

 

คน
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นิข้

าม
ทีส่ั้
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ีสุ่ด

 

( ภ
าค
สน

าม
) (
วนิ

าท
)ี 
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สัญ
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(H
CM

) (
วนิ
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7.00-8.00 3 14.94 15.13 3 19.94 23.63 
12.00-13.00 3 14.86 15.13 2 18.57 23.43 
17.00-18.00 3 16.19 15.13 3 20.25 23.63 
20.00-21.00 2 12.93 14.93 2 19.80 23.43 

เฉล่ีย 3 14.73 15.08 3 19.64 23.53 
หมายเหตุ : การค านวณสัญญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนจากสมการ (HCM, 2010) จะใชค่้าคงท่ีดงัน้ี 
 1. เวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน  = 3.2 วนิาท ี
 2. ความเร็วคนเดินขา้มถนน = 1.2 เมตร/วนิาท ี
 3. ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน = 0.2 วนิาท/ีคน (ท่ีความกวา้งทางคนขา้ม 4 เมตร)  
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การเปรียบเทียบขอ้มูลทางสถิติ Mann-Whitney U-Test ของระยะเวลาไฟเขียวคนเดินขา้มถนนท่ีค านวณจาก
ขอ้มูลจากภาคสนามกบัระยะเวลาไฟเขียวคนเดินขา้มท่ีค านวณจากค่าคงท่ีจากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดิน
ขา้มถนนตาม (HCM, 2010) 

ตั้งสมมติฐาน 
H0 : µ1 = µ2 
H1 : µ1 ≠ µ2 
ผลการทดสอบของถนน 4 ช่องจราจร พบว่าค่า Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.375 > 0.05 แสดงว่า ยอมรับ H0 ซ่ึง

หมายความวา่ระยะเวลาไฟเขียวคนเดินขา้มถนนท่ีค านวณจากภาคสนามภาคสนามท่ีถนน 4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) มีค่า
ไม่แตกต่างกบัระยะเวลาไฟเขียวคนเดินขา้มถนนท่ีค านวณจาก ค่าคงท่ีตามสมการ (HCM, 2010) ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% 

ผลการทดสอบของถนน 6 ช่องจราจร พบว่าค่า  Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.019 < 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 ซ่ึง
หมายความว่าระยะเวลาไฟเขียวคนเดินขา้มถนนท่ีค านวณจากภาคสนามภาคสนามท่ีถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) มีค่า
แตกต่างกบัระยะเวลาไฟเขียวคนเดินขา้มถนนท่ีค านวณจาก ค่าคงท่ีตามสมการ (HCM, 2010) ด้วยความเช่ือมัน่ 95%
  
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

เวลาสูญเสียเร่ิมต้นของคนเดนิข้ามถนน 
จากทดสอบค่าทางสถิติของเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน พบวา่เวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนนจาก

ภาคสนาม ท่ีถนน 4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) และถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) มีค่าไม่แตกต่างกบัค่าคงท่ีจากสมการ
ค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) 

 
ความเร็วของคนเดนิข้ามถนน 
จากทดสอบค่าทางสถิติของความเร็วของคนเดินขา้มถนน พบวา่ความเร็วของคนเดินขา้มถนนจากภาคสนาม ท่ีถนน 4 

ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) มีค่าไม่แตกต่างกบัค่าคงท่ีจากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 
2010) ส่วนถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) พบวา่ มีค่าแตกต่างกบัค่าคงท่ีจากสมการค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้ม
ถนนตาม (HCM, 2010) 

ระยะห่างของเวลาของคนเดนิข้ามถนน 
จากทดสอบค่าทางสถิติของระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน พบวา่ระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนนจาก

ภาคสนาม ท่ีถนน 4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) และถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) มีค่าแตกต่างกบัค่าคงท่ีจากสมการ
ค านวณสญัญาณไฟเขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) 

การออกแบบระยะเวลาไฟเขียวของคนเดนิข้ามถนน 
จากทดสอบค่าทางสถิติการออกแบบสัญญาณไฟเขียวของคนเดินขา้มถนนท่ีค านวณจากขอ้มูลจากภาคสนาม ท่ีถนน 

4 ช่องจราจร (ถนนนวลจนัทร์) พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกบัระยะเวลาไฟเขียวคนเดินขา้มถนนท่ีค านวณจากค่าคงท่ีจากสมการ 
(HCM, 2010) ส่วนถนน 6 ช่องจราจร (ถนนร่มเกลา้) พบวา่มีค่าแตกต่างกบัระยะเวลาไฟเขียวคนเดินขา้มถนนท่ีค านวณจาก
ค่าคงท่ีจากสมการ (HCM, 2010) 

จากการทดสอบจะเห็นไดว้า่ค่าท่ีไดจ้ากภาคสนามบางค่านั้นมีความแตกต่างกบัค่าคงท่ีจากสมการค านวณสัญญาณไฟ
เขียวคนเดินขา้มถนนตาม (HCM, 2010) ดงันั้นการออกแบบสัญญาณไฟเขียวของคนเดินขา้มถนนท่ีมีความเหมาะสม ควร
เลือกใชค้่าเวลาสูญเสียเร่ิมตน้ของคนเดินขา้มถนน ความเร็วของคนเดินขา้มถนน และระยะห่างของเวลาของคนเดินขา้มถนน 
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ท่ีไดจ้ากการส ารวจภาคสนามในการออกแบบสัญญาณไฟ มากกว่าการเลือกใชค้่าคงท่ีตามสมการ(HCM,2010) เพราะเป็น
ค่าท่ีเก็บจากภาคสนามในเมืองไทยซ่ึงอาจเป็นค่าท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมการขา้มถนนของคนเดินขา้มและพฤติกรรม
ของผูข้บัรถยนตข์องเมืองไทยมากกวา่ค่าคงท่ีตามสมการ (HCM, 2010) ท่ีเป็นพฤติกรรมของต่างประเทศ 
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ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติชยั ธนทรัพยสิ์น อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า
และขอ้เสนอแนะต่างๆเก่ียวกบังานวจิยัเร่ืองน้ีมาโดยตลอด  
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