
  
บทที ่4   

ผลการศึกษา 
 

4.1  ผลการศึกษาขั้นที่ 1 การเก็บข้อมูลพืน้ฐานทางกายภาพ  จากการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม 
ปรากฏผลดงัน้ี 

4.1.1 การใช้ทีด่ิน 
4.1.1.1 การใช้ที่ดินรอบนอกมหาวิทยาลัย บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัรายลอ้ม

ดว้ยถนนสายหลกัทั้งสามดา้นยกเวน้ทางดา้นทิศตะวนัตกท่ีติดเขตภูเขาและป่า  ท่ีดินบริเวณติดถนน
มีการใชง้านเชิงพาณิชยแ์ละท่ีพกัอาศยัประเภทหอพกัแบบหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณดา้นทิศเหนือ
และทิศใตซ่ึ้งเป็นทางเขา้หลกัของมหาวิทยาลยั ส่วนดา้นตะวนัตกนั้นเน่ืองจากมีถนนเลียบคลอง
ชลประทานซ่ึงกวา้งประมาณ 30 เมตรและมีคลองคัน่กลาง ท าให้ผูใ้ชจ้ากมหาวิทยาลยัเขา้ถึงไดย้าก
กวา่ แต่ก็เป็นบริเวณท่ีเช่ือมมหาวิทยาลยักบัยา่นการคา้ส าคญัของเมืองเชียงใหม่  เช่น  ยา่นนิมมาน
เหมินทร์และศูนยก์ารคา้กาดสวนแก้ว  และในดา้นตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นส่วนต่อเน่ืองของพื้นท่ี
มหาวทิยาลยั เช่น พื้นท่ีวจิยัทางการเกษตร หอประชุมและหอศิลปวฒันธรรม  ดงัแสดงในภาพ 4.1 

4.1.1.2  การใช้ที่ดินภายในมหาวิทยาลัย  ปัจจุบนัส่วนการศึกษาถูกแบ่งเป็นสอง
ส่วนใหญ่ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.2โดยส่วนการศึกษาหลกัอยูบ่ริเวณทิศเหนือกลางมหาวิทยาลยั ส่วน
การศึกษาท่ีขยายในภายหลงัอยูบ่ริเวณทิศใต ้  การขาดการวางผงัในระยะยาวท าให้ในปัจจุบนัพื้นท่ี
การศึกษาไม่มีการรวมกลุ่มตามการเรียนการสอนท่ีชดัเจน แต่กระจดักระจายกนัไป ดงัแสดงในภาพ 
4.3 ระหวา่งส่วนการศึกษาถูกคัน่ดว้ยกลุ่มหอพกันกัศึกษาและพื้นท่ีสันทนการเพื่อการกีฬา  บริเวณ
ท่ีพกัของบุคคลากรนั้นกระจายตวัอยู่รอบนอกบริเวณการศึกษา ลกัษณะท่ีพกัเป็นบา้นเด่ียว  เรือน
แถวไมแ้ละอาคาร 3-4 ชั้น ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณทิศตะวนัตกซ่ึงติดกบัพื้นท่ีป่าสงวนซ่ึงบางบริเวณ
ค่อนขา้งลาดชนัและเป็นพื้นท่ีตน้น ้าหลายสาย  

4.1.1.3  ส่ิงอ านวยความสะดวกในมหาวทิยาลยั  ในปัจจุบนัตามคณะต่างๆทุกคณะ
มีโรงอาหารขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ แยกเป็นของตนเอง ยกเวน้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะ
รัฐศาสตร์ท่ีใชโ้รงอาหารบริเวณขา้งเคียงแทน  เช่นเดียวกบัส่วนของหอพกันกัศึกษาท่ีมีโรงอาหาร
ขนาดปานกลาง (มีจ านวนร้านอาหารประมาณ 4-5 ร้านต่อหน่ึงโรงอาหาร) ประจ าหอพกัทุกหอ 
ยกเวน้หอหญิง 8   ส าหรับหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านกังานมหาวิทยาลยั สถาบนัภาษา สถาบนัวิจยั
และบณัฑิตวทิยาลยั จะมีร้านอาหารเล็กๆประจ าหน่วยงาน  โรงอาหารรวมของมหาวิทยาลยัมีเพียง 
1แห่ง บริเวณอาคาร อมช. ซ่ึงอยูใ่นส่วนศูนยก์ลางการศึกษาของมหาวทิยาลยั     
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ภาพ 4.1 การใชท่ี้ดินรอบนอกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในปัจจุบนั 

ในส่วนของร้านคา้ มีร้านคา้หลกั ไดแ้ก่ สหกรณ์มหาวทิยาลยั ตั้งอยูท่ี่ตึกโดมบริเวณคณะ
สังคมศาสตร์ซ่ึงอยู่ใจกลางมหาวิทยาลยั  ร้านสะดวกซ้ือบริเวณสโมสรอาจารย ์และหน้าสถานี
บริการน ้ ามนั ปตท. ส่วนร้านคา้ย่อยจะกระจายไปตามโรงอาหารต่างๆ  ส าหรับธนาคารพบว่า
กระจายอยู่ใน  2 บริเวณ คือบริเวณหน้าส านักงานมหาวิทยาลัย  และบริเวณตึกโดม ดังแสดง
ต าแหน่งในภาพ 4.3  
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ภาพ 4.2 การใชท่ี้ดินภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในปัจจุบนั 
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ภาพ 4.3 ผงัพื้นท่ีการศึกษาแบ่งตามกลุ่มการศึกษา ส่ิงอ านวยความสะดวก  
ระบบทางเดินเทา้และระบบจกัรยานในปัจจุบนั 
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4.1.2 ระบบการสัญจร 
4.1.2.1  ระบบทางเดินเท้า  ทางเดินเท้าในมหาวิทยาลัยแบ่งได้สองรูปแบบคือ

ทางเดินท่ีมีหลงัคาคลุมและทางเดินท่ีไม่มีหลงัคาคลุม  ส่วนท่ีมีหลงัคาคลุมกระจายอยู่ในบริเวณ
ศูนย์กลางการศึกษา เช่น หอสมุด อาคารเรียนรวม คณะต่างๆ และทางเช่ือมไปบริเวณหอพกั
นกัศึกษา  อยา่งไรก็ตามพบวา่ไม่มีความต่อเน่ืองมากนกั   นอกจากนั้นยงัมีส่ิงกีดขวางทางเดิน เช่น 
ทางเดินท่ีถูกคัน่ด้วยก าแพง ในบริเวณสระว่ายน ้ าและหอพกัหญิงท่ีมีทางเขา้ออกเพียงทางเดียว   
พื้นท่ี ท่ีลาดชันบางบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณทางข้ึนหอสมุด-สหกรณ์ และทางข้ึนคณะ
ส่ือสารมวลชน  

4.1.2.2  ระบบจักรยาน  ทางจกัรยานในปัจจุบนัเป็นแบบขนานไปกบัถนนโดยมี
เส้นแบ่ง (Bike Lane) กวา้ง 1.2 เมตร โดยมีเฉพาะบริเวณถนนจากประตูหนา้มหาวิทยาลยั - ศาลา
ธรรม   ประตู ปตท. -  หอนาฬิกา  และถนนจากประตูวิศวกรรมศาสตร์ - ส่ีแยกไฟแดง  ส่วนจุดยืม
คืนจกัรยานสาธารณะ ปัจจุบนัอยู่ในบริเวณชั้นใตถุ้นหอพกันกัศึกษาทุกหอพกั ดงัแสดงในภาพท่ี 
4.3  ส าหรับท่ีจอดจกัรยาน  ปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นโครงเหล็กท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได้ ดงัแสดงใน
ภาพ 4.4    

4.1.2.3 ระบบรถสาธารณะ เส้นทางเดินรถสาธารณะในมหาวิทยาลยัในปัจจุบนัมี
ดว้ยกนัสองเส้นทาง คือสายท่ี 1 วนซ้าย และสายท่ี 2  วนขวา และมีจุดซ่อมบ ารุงและเติมไฟฟ้าอยู่
ดา้นทิศตะวนัตกของมหาวทิยาลยั  ดงัแสดงในภาพ 4.5  

4.1.2.4  ระบบถนน ถนนในมหาวทิยาลยัในปัจจุบนั มีความกวา้งตั้งแต่ 6-12 เมตร  
โดยมีทางเทา้ออกหลกัอยู ่5 จุด ดงัแสดงในภาพ 4.6 

4.1.2.5  ระบบทีจ่อดรถ ในปัจจุบนัท่ีจอดรถแบ่งตามสภาพการใชง้านไดส้ามแบบ
ได้แก่ ท่ีจอดรถแบบถาวรผิวดาดพื้นแข็ง  ท่ีจอดรถขา้งถนน และ ท่ีจอดรถบนดินหรือหินอดัซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นท่ีจอดรถรวมท่ีขยายใหม่  โดยพบวา่บริเวณกลางมหาวิทยาลยัเป็นบริเวณท่ีมีท่ีจอดรถ
เป็นปริมาณสูงท่ีสุด  ดงัแสดงต าแหน่งพื้นท่ีท่ีจอดแต่ละแบบในภาพ 4.7  
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ท่ีมา: จากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามโดยผูว้จิยั (กรกฎาคม 2554) 

ภาพ 4.4 ลกัษณะท่ีจอดจกัรยานในปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ท่ีมา: จากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามโดยผูว้จิยั (กรกฎาคม 2554) 

ภาพ 4.5  ผงัแสดงเส้นทางรถไฟฟ้าภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในปัจจุบนั 
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ท่ีมา: จากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามโดยผูว้จิยั (กรกฎาคม 2554) 

ภาพ 4.6  ผงัแสดงระบบถนนภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในปัจจุบนั 
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ท่ีมา: จากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามโดยผูว้จิยั (กรกฎาคม 2554) 

ภาพ 4.7 ผงัแสดงระบบท่ีจอดรถในปัจจุบนั 
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4.2  ผลการศึกษาขั้นที่ 2  การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเส้นทางรถสาธารณะ ทางเดินเท้าและทาง
จักรยานทีเ่ช่ือมต่อกบัทีจ่อดรถรวม   

จากการศึกษาเส้นทางรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลยัท่ีผูใ้ชพ้ึงพอใจตามกระบวนการล าดบัขั้น
เชิงวิเคราะห์  พบว่าผูใ้ช้ให้ค่าความส าคญัต่อโครงข่ายเส้นทางจากหอพกั-ท่ีจอดรถรวม มายงั
สถานท่ีท าเรียน-ท างาน (ค่าความส าคญั 0.505 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) มากกว่า
โครงข่ายเส้นทางการเดินทางระหวา่งวนัภายในมหาวทิยาลยั (ค่าความส าคญั 0.495 จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ) เล็กนอ้ย ส่วนคุณลกัษณะยอ่ย ผูใ้ชใ้ห้ความส าคญัตามล าดบัคือ 1) การมีเส้นทางท่ีไม่
ออ้ม 2) การมีเส้นทางท่ีครอบคลุม  3) การมีจุดเช่ือมต่อท่ีเขา้ถึงง่าย  และ 4) การผา่นสถานท่ีส าคญั  
เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคุณลกัษณะต่างๆในเส้นทางเดินรถทั้งสามแบบ พบว่า เส้นทางเดินรถ
แบบท่ี 2 ( ดูภาพ 3.3)  เป็นเส้นทางท่ีไดค้ะแนนสูงสุด และเม่ือน าค่า Rating ของคุณลกัษณะต่างๆ 
มาประมวลกบัค่า Priority vector ของคุณลกัษณะต่างๆของเส้นทาง  พบวา่เส้นทางเดินรถแบท่ีสอง
ไดค้ะแนนสูงสุดมากวา่แบบท่ี 1 และแบบท่ี 3 เล็กนอ้ย (ดูรายละเอียดของผลการศึกษาดา้นเส้นทาง
การเดินรถท่ี ภาคผนวก ฉ) 

เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ เส้นทางเดินรถแบบท่ีสองนั้นประกอบดว้ยเส้นทางยอ่ยหลายสาย 
การใช้งานจะอาศยัการนั่งรถเป็นระยะสั้ นๆ แล้วอาศยัการเดินต่อเป็นหลัก จึงน าแนวทางการ
ปรับปรุงเส้นทางเดินรถรูปแบบน้ีมาพฒันาเช่ือมต่อเป็นแนวทางการปรับปรุงทางเดินเทา้และทาง
จกัรยาน  เพื่อน าไปใชใ้นการสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชง้านต่อไป 
 

4.3  ผลการศึกษาขั้นที ่3 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกีย่วข้องในมหาวทิยาลยั 
4.3.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและความคิดเห็นของผู้ใช้หลกัในมหาวทิยาลยั 

4.3.1.1 ต าแหน่งที่พักอาศัยและพาหนะที่ผู้ ใช้หลักเดินทางมามหาวิทยาลัย จาก
การส ารวจดา้นความสัมพนัธ์ของต าแหน่งท่ีพกัและพาหนะท่ีใชเ้ดินทางมามหาวิทยาลยัของผูใ้ชแ้ต่
ละกลุ่ม   พบวา่มีรายละเอียดแสดงดงัภาพ 4.8 และ 4.9 
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ภาพ 4.8 สัดส่วนต าแหน่งท่ีพกัและพาหนะท่ีผูใ้ชใ้ชเ้ดินทางมามหาวทิยาลยั 

ภาพ 4.9 ต  าแหน่งท่ีพกัและพาหนะท่ีใชเ้ดินทางมามหาวทิยาลยัของผูใ้ช้ 
(แยกตามพื้นท่ีการสัมภาษณ์) 
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จากภาพ 4.8 และ 4.9 จะเห็นไดว้า่นกัศึกษาท่ีพกัในมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ ใชก้ารเดิน
และรถไฟฟ้าในการเดินทางในมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  อยา่งไรก็ตามนกัศึกษาปี
ท่ี 1บางส่วนและนกัศึกษาตั้งแต่ปีท่ี 2 ข้ึนไปเกือบทุกคนท่ีพกัในมหาวิทยาลยัมีการใชพ้าหนะ เช่น
จกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ เน่ืองจากทางหอพกัไดอ้นุโลมให้นกัศึกษาจอดรถในท่ีจอดรถของหอพกั
ได ้ ส่วนนกัศึกษาท่ีพกัใกลม้หาวิทยาลยัในระยะ 500 เมตร ส่วนใหญ่ใช้จกัรยานยนตเ์ดินทางมา
มหาวิทยาลยัเป็นหลกั มีเพียงบางส่วนท่ีเลือกใช้รถสาธารณะหรือการเดินมามหาวิทยาลยัทั้งๆท่ีอยู่
ในระยะท่ีเดินได ้   

ส่วนกลุ่มบุคคลากรนั้น พบวา่บุคคลากรส่วนใหญ่พกัอยูน่อกมหาวทิยาลยัในระยะไกลจึง
จ าเป็นตอ้งใชร้ถส่วนตวัโดยเฉพาะรถยนตเ์ดินทางมาในมหาวทิยาลยั และแมก้ระทัง่บุคคลากรท่ีพกั
ในมหาวทิยาลยัก็พบวา่ใชร้ถยนตส่์วนตวัเดินทางมามหาวทิยาลยัเช่นกนั  

ดงันั้นนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีมีแนวโน้มลดท่ีพกัของบุคคลากร อาจส่งผลท าให้ใน
อนาคตบุคคลากรจ าเป็นตอ้งใช้รถในการเดินทางมามหาวิทยาลยัมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณท่ี
จอดรถและการจ ากดัท่ีจอดรถอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ในขณะเดียวกนัการจดัท่ีพกัในมหาวิทยาลยั
จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมการใชร้ถของผูท่ี้พกัในมหาวทิยาลยัร่วมดว้ย  จึงจะสามารถท าให้ผูท่ี้พกัใน
มหาวทิยาลยัเปล่ียนมาใชก้ารเดิน จกัรยาน และรถสาธารณะได ้

4.3.1.2 พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้  จากการสัมภาษณ์พบว่าผูใ้ช้สามกลุ่ม 
ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยั  นกัศึกษาท่ีพกันอกมหาวทิยาลยัและบุคลากร มีพฤติกรรมการ
เดินทางท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

1) นักศึกษาที่พักในมหาวิทยาลัย (ท าการสัมภาษณ์ 37 คน) จากการบนัทึกแผนผงัการ
เดินทาง พบวา่นกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยัมีโครงข่ายการเดินทางดงัภาพ 4.10 

จากภาพ 4.10 พบว่าระยะเดินของนักศึกษากลุ่มน้ีค่อนขา้งหลากหลายตั้งแต่ 500-1500 
เมตร มีทั้งผูท่ี้เดินระยะใกล้ๆ ร่วมกบัการใช้รถไฟฟ้าซ่ึงส่วนใหญ่จะเดินอยูใ่นบริเวณคณะท่ีตวัเอง
ประจ าอยูแ่ละในบริเวณใจกลางมหาวิทยาลยั  ส่วนผูท่ี้เดินระยะไกลนั้นเป็นกลุ่มท่ีเลือกใชก้ารเดิน
อยา่งเดียวในมหาวทิยาลยั    นกัศึกษาท่ีพกัในมหาวิทยาลยัน้ีส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาปี 1 ท่ีตอ้งเรียน
วิชาพื้นฐานร่วมกนัจึงตอ้งไปมาระหว่างคณะและอาคารเรียนรวมเกือบทั้งสัปดาห์ ในท่ีน้ีรวมถึง
นกัศึกษาปี1 คณะแพทยศ์าสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์ทันตแ์พทย ์และนกัศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมการเกษตรและสัตว์แพทย์ ท่ียงัพกัอาศยัในมหาวิทยาลยัเป็นหลักและต้องเปล่ียน
สถานท่ีเรียนระหวา่งเขตการศึกษา เช่น สวนดอก-สวนสัก   แม่เหียะ-สวนสัก ประมาณอาทิตยล์ะ 2 
คร้ัง  โดยนกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยัไดใ้หเ้หตุผลในการเลือกรูปแบบการเดินทาง ดงัตาราง 4.1 
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ภาพ 4 .10 (บน )โครงข่ายการเดินของนกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยั 
(ล่าง) โครงข่ายการเดินทางทุกรูปแบบของนกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยั 
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ตาราง 4.1 เหตุผลในการเลือกรูปแบบการเดินทางของนกัศึกษาท่ีพกัในมหาวทิยาลยั 
 

วิธีการเดนิทาง เหตุผลในการเลอืกรูปแบบการเดนิทาง ปัจจัยที่เกีย่วข้อง 
การเดิน “ปีหน่ึงยงัไม่มีรถเป็นของตัวเอง เพราะพักในมหาวิทยาลัย” ที่พกัใกล้สถานที่เรียน  

“เพราะบางคร้ังเดินไปกเ็ร็วกว่าน่ังรถไฟฟ้า แม้จะต้องก่ึงเดินก่ึงว่ิงถึง
จะทัน แต่อาศัยว่าเดินเป็นกลุ่มใหญ่กับเพ่ือนกส็นุกดี”   

รถไฟฟ้าขาดประสิทธิภาพ  
 

“ส่วนใหญ่กินข้าวแถวๆท่ีเรียนหรือบริเวณท่ีต้องเดินผ่าน อาศัยใกล้ท่ี
ไหนกินท่ีน่ัน หรือซ้ือขนมแล้วเดินกินเพราะไปเรียนไม่ทัน”  

ส่ิงอ านวยความสะดวก 

อยู่ในระยะเดนิ  
“ใช้เวลาว่างระหว่างคาบท่ีห้องสมุด หรือใต้ตึกเรียน”  

การใชร้ถ “กรณีท่ีไม่มีเวลาเปล่ียนช่ัวโมงจริงๆกอ็าจต้องเรียกรถแดง(เสีย
ค่าบริการ)เพ่ือไปเรียนให้ทัน”  

ตารางเรียน/สถานท่ีเรียนท่ีอยู่

ห่างไกล  
“ปัจจุบันอนุญาตให้จอดรถบริเวณหอพักได้แล้วจึงน ารถมาใช้”  ขาดการจ ากดัที่จอดรถ  
“วนัหน่ึงต้องเปล่ียนท่ีเรียนหลายคร้ังแถมยงัต้องเดินขึน้ตึกสูงๆอีก”  ความต้องการความสะดวก  
“เพ่ือนมีรถอยู่แล้ว ไปกับเพ่ือนกส็ะดวกกว่า ”  การใช้พาหนะร่วมกนั  
“บางคร้ังกอ็ยากเดิน แต่กเ็กรงใจเพ่ือน”  

 
2) นักศึกษาที่พักนอกมหาวิทยาลัย (ท าการสัมภาษณ์ 52คน) จากการบนัทึกแผนผงัการ

เดินทาง พบวา่นกัศึกษาท่ีพกันอกมหาวทิยาลยัมีโครงข่ายการเดินทางดงัภาพ  4.11 

จากภาพ 4.11  พบวา่ระยะเดินโดยเฉล่ียของนกัศึกษากลุ่มน้ีอยูท่ี่ประมาณ 400-500 เมตร 
ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินระยะสั้นๆบริเวณใจกลางมหาวิทยาลยั หรือการเดินไปรับประทานอาหาร
บริเวณใกล้ๆ คณะท่ีผูใ้ช้ประจ าอยู่  นกัศึกษาท่ีพกัในมหาวิทยาลยัน้ีส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี
สองข้ึนไปซ่ึงจะตอ้งลงวิชาเลือกทัว่ไปซ่ึงเป็นวิชาประจ าคณะ  จึงจ าเป็นตอ้งไปเรียนท่ีคณะอ่ืนๆ
เป็นเวลา 2-3  คร้ังต่อสัปดาห์ และเน่ืองจากนกัศึกษากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีพกันอกมหาวิทยาลยัท่ีใช้
พาหนะเดินทางมามหาวิทยาลยัอยู่แลว้ ในการเปล่ียนสถานท่ีเรียนท่ีอยูห่่างไกลกนัจึงมีโอกาสใน
การใชร้ถส่วนตวัมากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่มียานพาหนะ  โดยนกัศึกษาท่ีพกันอกมหาวทิยาลยัน้ีไดใ้ห้้
เหตุผลในการเลือกรูปแบบการเดินทาง ดงัตาราง 4.2 
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ภาพ 4.11 (บน) โครงข่ายการเดินของนกัศึกษาท่ีพกันอกมหาวทิยาลยั 
(ล่าง)  โครงข่ายการเดินทางทุกรูปแบบของนกัศึกษาท่ีพกันอกมหาวทิยาลยั 
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ตาราง 4.2  เหตุผลในการเลือกรูปแบบการเดินทางของนกัศึกษาท่ีพกันอกมหาวทิยาลยั 

 

3) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ (ท าการสัมภาษณ์ 73คน) จากการบนัทึกแผนผงัการเดินทาง 
พบวา่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมีโครงข่ายการเดินทางดงัภาพ 4.12 

จากภาพท่ี 4.12 พบว่าระยะเดินโดยเฉล่ียของอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีอยู่ท่ีประมาณ 400-
500 เมตร ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินระยะสั้นๆรับประทานอาหาร บริเวณใกล้ๆ สถานท่ีท่ีผูใ้ชป้ระจ า
อยู ่  อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมีการเดินทางเป็นปริมาณนอ้ยกวา่นกัศึกษา เช่น อาจารยบ์างท่านเท่านั้นท่ี
มีความจ าเป็นตอ้งไปสอนนอกคณะ  และการติดต่อท่ีส่วนต่างๆในมหาวิทยาลยันานๆคร้ังโดย
เฉพาะท่ี ตึกส านกังานอธิการบดี ส านกัทะเบียน บณัฑิตวทิยาลยั  ส่วนการเดินทางของเจา้หนา้ท่ีนั้น
โดยส่วนมากก็เป็นไปอย่างไม่บ่อยนัก เช่น สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ยกเวน้บางหน่วยงานเช่นแผนก
การเงิน หรือหน่วย  ITSC ท่ีดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลยัท่ีจ าเป็นตอ้งเดินทาง
ในมหาวิทยาลัยทุกวนั  โดยพบว่าบางหน่วยงานท่ีไม่มีรถประจ าหน่วยงานท าให้อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าท่ีบางส่วนจ าเป็นต้องใช้รถของตวัเองในการเดินทางไปติดต่อการงานทั้งในและนอก
มหาวิทยาลยั  ซ่ึงปัญหาแฝงอีกประการท่ีท าให้เกิดการเดินทางนั้นเกิดจากประสิทธิภาพในการ
ติดต่องาน โดยเจา้หนา้ท่ีผูห้น่ึงให้เหตุผลวา่ จ าเป็นตอ้งไปติดต่องานดว้ยตนเองโดยไม่ผ่านการส่ง
เอกสารเพราะไม่อยากใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดหรือความล่าชา้ในการงาน   

โดยกลุ่มอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีน้ีไดเ้หตุผลในการเลือกรูปแบบการเดินทาง ดงัตาราง 4.3 

วิธีการเดนิทาง เหตุผลในการเลอืกรูปแบบการเดนิทาง ปัจจัยที่เกีย่วข้อง 
การเดิน “อาศัยการข่ีจักรยานยนต์ไปจอดบริเวณสหกรณ์หรืออาคาร

เรียนรวมแล้วเดินต่อเน่ืองจากท่ีจอดรถหายาก”  
การจ ากดัที่จอด  
 

“บางคร้ังกเ็ดินไปรับประทานอาหารบริเวณใกล้เคียง”  
  

ส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระยะเดนิ  

การใชร้ถ “ไม่มีระยะเวลาระหว่างคาบท่ีสามารถจะเดินไปได้ทัน”  ตารางเรียน/สถานท่ีเรียนท่ีอยู่ห่างไกล  
“รถไฟฟ้าในปัจจุบันเพียงพอส าหรับนักศึกษาปี 1 เท่าน้ัน  
และไม่สามารถวางแผนการเดินทางได้เพราะการเดินรถไม่
สม า่เสมอและช้า  

รถไฟฟ้าขาดประสิธิภาพ 
  

“ออกไปรับประทานอาหารข้างนอกเพราะความแออัดของ
โรงอาหาร  คุณภาพอาหารท่ีไม่ดีพอหรือไม่หลากหลาย และ
การต้องการเปล่ียนบรรยากาศ”  

ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพยีงพอต่อ
ความต้องการ 
 

“ถ้ามีเวลาว่างกอ็าจกลับหอหรือไปพักผ่อนบริเวณใกล้เคียง 
เช่นไปร้านกาแฟหรือห้างสรรพสินค้า”  
“บางคร้ังใช้วิธีติดรถไปกับเพ่ือนทั้งตอนเปล่ียนคาบหรือ
ออกไปรับประทานอาหาร 

การใช้พาหนะร่วมกนั  
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ภาพ 4.12 (บน) โครงข่ายการเดินของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
(ล่าง) โครงข่ายการเดินทางทุกรูปแบบของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
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ตาราง 4.3  เหตุผลในการเลือกรูปแบบการเดินทางของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
 

วิธีการเดนิทาง เหตุผลในการเลอืกรูปแบบการเดนิทาง ปัจจัยที่เกีย่วข้อง 
การเดิน “การติดต่ออยู่ในระยะใกล้จึงเดินไปได้”  สถานที่ที่ต้องการติดต่อ 

อยู่ในระยะเดนิ  
“ ต้องการประหยดัน า้มนัหรือออกก าลังกาย ” ค่านิยม/ทัศนคติ  

“เวลาไปรับประทานอาหารบริเวณใกล้ๆท่ีท างานกจ็ะอาศัยการเดิน
ไป”   

ส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ใน

ระยะเดนิ  

การใชร้ถ ความจ าเป็นในหน้าท่ีการงานต้องการการติดต่อท่ีสะดวกรวดเร็ว”   ภาระการงาน หรือสถานที่ที่
ต้องการติดต่ออยู่ห่างไกล  

“ไม่มีแผนกส่งเอกสาร หรือรถประจ าหน่วยงาน”   การขาดประสิทธิภาพ หรือ
พาหนะในการติดต่องาน 

“ตารางรถไฟฟ้าไม่แน่นอน/ช้า, ไม่อยากแย่งท่ีน่ังกับนักศึกษา และ
อาจารย์ต้องถือของเป็นจ านวนมากจึงไม่สะดวกเวลาหน้าฝน” 

รถไฟฟ้าขาดประสิทธิภาพ 

“ออกไปรับประทานอาหารข้างนอกเพราะ ไม่ต้องการแย่งท่ีน่ังกับ
นักศึกษา คุณภาพอาหารท่ีไม่ดีพอหรือไม่หลากหลาย ต้องการ
เปล่ียนบรรยากาศ ”  

ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่

เพยีงพอต่อความต้องการ 

“บางคร้ังใช้วิธีติดรถไปกับเพ่ือนทั้งตอนติดต่องานหรือออกไป
รับประทานอาหาร ”  

การใช้พาหนะร่วมกนั 
 

 

 โครงข่ายการเดิน  เม่ือท าการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ชท้ ั้งสามกลุ่ม
พบว่า มีโครงข่ายการเดินท่ีคล้ายคลึงกัน  โดยพบว่าผูใ้ช้นิยมใช้เส้นทางเดินท่ีเช่ือม
ระหวา่งอาคารเป็นหลกั ท่ีถึงแมบ้างพื้นท่ีจะไม่มีทางเดินโดยเฉพาะแต่ก็ยงัสามารถอาศยั
การเดินลดัเลาะไปในท่ีท่ีสามารถพอเดินผา่นได ้ ซ่ึงมกัพบวา่เป็นเส้นทางท่ีสั้นและมีร่ม
เงาเป็นหลกั  
 ระยะเดิน พบวา่ผูท่ี้ไม่มียานพาหนะ และผูท่ี้มีทศัคติช่ืนชอบการเดิน สามารถเดินได้
เป็นระยะไกล ประมาณ 1,000-1,500 เมตร ส่วนผูท่ี้มียานพาหนะและใชย้านยนตใ์นการ
สัญจรเป็นหลกั มีระยะเดินเฉล่ียไม่เกิน 500 เมตร  
 โครงข่ายการใช้จักรยาน เม่ือท าการ Mapping เส้นทางการใช้จกัรยานของผูท่ี้ใช้
จกัรยานแลว้พบวา่ผูใ้ชจ้กัรยานเป็นประจ านิยมข่ีจกัรยานโดยใชร่้วมกบัเส้นทางหลกับน
ถนนอาคารเป็นหลกั โดยพบวา่เส้นทางท่ีมีการใชง้านหนาแน่นเป็นเส้นทางเดียวกบัถนน
ท่ีมีการใชง้านหนาแน่นเช่นกนั  ดงัแสดงในภาพ 4.13 
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ภาพ 4.13 เส้นทางการใชจ้กัรยานของผูท่ี้ใชจ้กัรยานเป็นประจ า 
 

 การใช้จักรยานสาธารณะ ผูท่ี้ใชบ้ริการจกัรยานสาธารณะ (ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาท่ี
พกัในมหาวิทยาลยั) นิยมใช้จกัรยานช่วงเช้าหรือเยน็ เพื่อไปซ้ือของหรือรับประทาน
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อาหารท่ีสหกรณ์ ตลาดฝายหิน ยา่นหน้าและหลงัมหาวิทยาลยั รวมทั้งมีการยืมจกัรยาน
เพื่อการพกัผอ่นหรือออกก าลงักายดว้ย 

เม่ือท าการเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกรูปแบบการเดินทางของผูใ้ช้กบักรอบแนวคิด 
ปรากฏผลดงัตาราง 4.4 

 ตาราง 4.4 การเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกรูปแบบการเดินทางของผูใ้ชก้บักรอบแนวคิด 
 

กรอบแนวคิด สาเหตุการเดิน สาเหตุการใช้รถ 
 ความเช่ือมโยงของการใช้

ท่ีดินกบัระบบสญัจร 
 ท่ีพกัใกลส้ถานท่ีเรียน/ท างาน  
 สถานท่ีท่ีตอ้งการติดต่ออยูใ่น

ระยะเดิน  

 ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการ 

 สถานท่ีท่ีตอ้งการติดต่อไม่อยูใ่น
ระยะเดิน  

 ระบบรถสาธารณะ  รถสาธารณะขาดประสิทธิภาพ   รถสาธารณะขาดประสิทธิภาพ  
 ระบบการเดินและจกัรยาน   

 การลดการใชร้ถยนต ์  การจ ากดัท่ีจอด  การขาดการจ ากดัท่ีจอด 
 บริบทเฉพาะในพ้ืนท่ี  
 

 ค่านิยม/ทศันคติ 
 
 

 ความตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว
ในการเดินทาง 

 การใชพ้าหนะร่วมกนั 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผลจากการสัมภาษณ์ด้านพฤติกรรมการเดินทาง สามารถแยก
ประเด็นท่ีตรงกบักรอบแนวคิดสามดา้น ส่วนประเด็นดา้นการออกแบบและจดัการระบบการเดิน
และจกัรยานนั้นยงัไม่ปรากฏสาเหตุท่ีชัดเจนในประเด็นค าถามขอ้น้ี  ส่ิงท่ีปรากฏนอกเหนือจาก
กรอบแนวคิด ไดแ้ก่ ประเด็นของบริบทเฉพาะในพื้นท่ี เช่น ค่านิยม ทศันคติ ความตอ้งการความ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการใชพ้าหนะร่วมกนัเน่ืองจากภาระงานและตารางเรียน จากผล
การศึกษาดงักล่าวจึงสามารถสรุปเป็น ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ช้ใน
มหาวทิยาลยั ได ้6 ปัจจยัดงัน้ี 

4.3.1.3 ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ในมหาวทิยาลยั 
1) ความต้องการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง พบวา่ผูถู้กสัมภาษณ์ ร้อยละ 59 ให้

เหตุผลว่าจ าเป็นตอ้งใชร้ถเน่ืองจากตอ้งการความรวดเร็วในการเดินทาง  โดยกลุ่มนกัศึกษานั้นเกิด
จากเหตุผลดา้นตารางเวลาเรียน และบุคคลากรนั้นเกิดจากภาระหนา้ท่ีการงาน   
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 ด้านตารางเวลาเรียน การจดัตารางเรียนในปัจจุบนัไม่มีการเผื่อเวลาส าหรับการ
เดินทางในกรณีท่ีนักศึกษาต้องเปล่ียนสถานท่ีเรียน  ท าให้นักศึกษาท่ีต้องยา้ย
ต าแหน่งท่ีเรียนท่ีอยูไ่กลกนัมากๆ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกัศึกษาท่ีตอ้งเปล่ียนสถานท่ี
เรียนระหว่างเขตการศึกษา เช่น สวนดอก-สวนสัก แม่เหียะ-สวนสัก)จึงจ าเป็นตอ้ง
ใช้ยานยนต์ส่วนตัว หรือรถแดง (รถสองแถวสาธารณะวิ่งรับส่งผูโ้ดยสารตาม
จุดหมายท่ีตอ้งการ) ในการเดินทาง อีกทั้งช่วงเวลาท่ีเปล่ียนคาบเรียนท่ีตรงกนั ท าให้
เกิดการเดินทางพร้อมๆกันเป็นปริมาณสูง รถไฟฟ้าไม่สามารถรองรับปริมาณ
นักศึกษาท่ีต้องเปล่ียนสถานท่ีเรียนพร้อมๆกันเป็นร้อยคนได้ โดยในปัจจุบันมี
อาจารยผ์ูส้อนบางท่านแก้ปัญหาน้ีโดยปล่อยนักศึกษาก่อนเวลา 15 นาทีเพื่อให้
นักศึกษาเดินทางเปล่ียนชั่วโมงได้ทนัแต่ก็พบว่าท าให้เวลาในการเรียนการสอน
หายไป    

 ด้านภาระหน้าที่การงาน กลุ่มบุคคลากรให้ความเห็นว่า ดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาและ
ภาระหน้าท่ีในการท างาน ท าให้บุคคลากรต้องการความสะดวกรวดเร็วในการ
ท างาน แม้กลุ่มบุคคลากรจะเดินทางเป็นปริมาณน้อยกว่านักศึกษา ซ่ึงปัจจยัน้ีได้
ส่งผลต่อทศันคติในการจ ากดัท่ีจอดรถ โดยบุคคลากรส่วนหน่ึงเห็นดว้ยว่าควรจะ
ส ารองท่ีจอดรถส าหรับบุคคลากรให้พอเพียงเน่ืองจากจะอ านวยความสะดวกให้กบั
การท างานเพราะเห็นวา่นกัศึกษานั้นไม่มีความจ าเป็นการใชร้ถเท่าบุคคลากร 

เม่ือพิจารณาดา้นต าแหน่งพื้นท่ีพบว่าผูใ้ช้งานในทุกๆพื้นท่ีมีแนวโน้มจะตอ้งการความ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทางใกลเ้คียงกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 4.14 โดยกลุ่มเจา้หน้าท่ีมีแนวโน้ม
ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากกวา่กลุ่มนกัศึกษาและอาจารยเ์ล็กนอ้ย  ดงัแสดงใน
ภาพ 4.15 

2) กจิกรรม  พบวา่คุณภาพและความพอเพียงของร้านอาหารและส่ิงอ านวยความสะดวก
ในมหาวิทยาลยัส่งผลท าให้เกิดการเดินทางระหวา่งวนัเป็นปริมาณค่อนขา้งสูง โดยผูถู้กสัมภาษณ์
ร้อยละ 50 มักจะใช้ยานยนต์ในการเดินทางไปรับประทานอาหารทั้ งภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั   ร้อยละ 25  เดินทางไปรับประทานอาหารนอกมหาวิทยาลยัเป็นประจ า ซ่ึงผูใ้ชก้ลุ่มน้ี
ให้เหตุผลวา่ตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ คุณภาพของอาหารท่ีมีในมหาวิทยาลยัไม่หลากหลายและมี
คุณภาพเพียงพอ และพื้นท่ีรับประทานอาหารในมหาวทิยาลยัมีความแออดั 
 



90 
 

ภาพ 4.14 ต าแหน่งกลุ่มผูท่ี้ใชร้ถเน่ืองจากตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  
(แยกตามพื้นท่ีการสัมภาษณ์) 

 

ภาพ 4.15 สัดส่วนผูท่ี้ใชร้ถเน่ืองจากตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 
(แบ่งตามประเภทผูใ้ชง้าน) 
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ส่วนทางดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆนั้นพบวา่ ปริมาณและคุณภาพของส่ิงอ านวย
ความสะดวกเช่นสถานท่ีพกัผอ่นระหวา่งวนัของนกัศึกษา และร้านคา้สินคา้ท่ีจ  าเป็นในการศึกษาใน
มหาวทิยาลยันั้นมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชท้ ั้งหมดในปัจจุบนั ท าให้เม่ือนกัศึกษามีเวลา
ว่างระหว่างคาบก็จะนิยมใช้รถออกไปยงัพื้นท่ีใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เช่น ย่านหน้าและหลัง
มหาวทิยาลยั ยา่นนิมมานเหมินทร์ เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ หรือหอพกัใกลเ้คียง  

เม่ือพิจารณาด้านต าแหน่งพื้นท่ีพบว่าผู ้ใช้งานในทุกๆพื้นท่ีมีแนวโน้มจะออกไป
รับประทานอาหารนอกมหาวิทยาลยัใกลเ้คียงกนั ดงัแสดงในภาพ 4.16 เช่นเดียวกบักลุ่มนกัศึกษา
และบุคคลากรท่ีมีแนวโนม้ออกไปรับประทานอาหารภายนอกในสัดส่วนท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั 
ดงัแสดงในภาพ 4.17  อยา่งไรก็ตามพบวา่ นกัศึกษาปีหน่ึงนั้นเป็นกลุ่มท่ีใชย้านยนตใ์นการเดินทาง
ออกไปรับประทานอาหารหรือพกัผ่อนภายนอกมหาวิทยาลยันอ้ยท่ีสุดโดยให้เหตุผลว่า อาศยัการ
รับประทานอาหารในสถานท่ีท่ีใกลท่ี้เรียนหรือทางผา่นในการเดินเรียนเช่นตามหอพกัต่างๆ หรือ
การเดินไปกินไปแทน และส่วนใหญ่ใชห้อ้งสมุดหรือใตค้ณะเป็นสถานท่ีพกัผอ่นระหวา่งวนั  

 
เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลดา้นการใชร้ถเพื่อการไปรับประทานอาหารกลางวนัและการใชร้ถ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแลว้พบวา่ สองปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลท าให้เกิดการ
เดินทางในมหาวทิยาลยั  ดงัน้ี 

ร้อยละ 30 ของผูถู้กสัมภาษณ์ ใชร้ถทั้งเพื่อการไปรับประทานอาหารกลางวนัและการใช้
รถเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง   

ร้อยละ 20 ของผูถู้กสัมภาษณ์ ใชร้ถทั้งเพื่อการไปรับประทานอาหารกลางวนัเพียงอยา่ง
เดียว 
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ภาพ 4.16 ต าแหน่งกลุ่มผูท่ี้ใชร้ถเพื่อไปรับประทานอาหาร (แยกตามพื้นท่ีการสัมภาษณ์) 

ภาพ 4.17 สัดส่วนผูท่ี้ใชร้ถเพื่อไปรับประทานอาหาร (แบ่งตามประเภทผูใ้ชง้าน) 
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3) ประสิทธิภาพรถสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย  เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ทุกกลุ่มผูใ้ช้
เลือกท่ีจะใช้ยานยนต์ส่วนตัวแทนการใช้รถสาธารณะหรือการเดินเม่ือต้องการการติดต่อใน
ระยะไกล  โดยเฉพาะในแง่ของตารางเวลาและขนาดความจุของรถท่ีไม่สัมพนัธ์กบัความตอ้งการ
การใชง้าน  เพราะผูใ้ชทุ้กกลุ่มมีความจ าเป็นท่ีรีบเร่ง แต่ปัจจุบนัดว้ยตารางเวลาของรถท่ีไม่แน่นอน 
ประกอบกบัการเดินรถไม่สัมพนัธ์กบัปริมาณความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละความจุของรถ ท าให้ผูใ้ชไ้ม่
สามารถวางแผนเวลาได้เพราะไม่ทราบว่าถ้าใช้รถสาธารณะแล้วจะไปถึงจุดหมายได้ทนัเวลา
หรือไม่  เช่น นกัศึกษาบางท่านบอกวา่ เดินไปยงัเร็วกวา่นัง่รถไป บางคร้ังตอ้งรอรถหลายคนักวา่จะ
ไดน้ัง่เพราะรถเต็มเวลาเร่งด่วน หรือบุคคลากรบางท่านบอกวา่เคยใชบ้ริการรถแลว้ แต่ตอ้งใชเ้วลา
ถึงหน่ึงชัว่โมงกวา่จะไปถึงจุดหมาย จึงไม่ใชบ้ริการอีก  นอกจากนั้นยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีเป็นปัญหากบั
ผูใ้ชอี้กเช่น สภาพของรถและจุดรอรถท่ีไม่สามารถกนัฝนได ้ การส่ือสารดา้นเส้นทางสายการเดิน
รถท่ีคลุมเครือไม่ชดัเจน  นอกจากนั้นยงัพบวา่ผูถู้กสัมภาษณ์เกือบทุกคนเห็นดว้ยกบัการปรับปรุง
เส้นทางรถสาธารณะท่ีน าเสนอ 

4) ที่จอดรถ  จากแผนผงัการเดินทางในภาพ 4.18 จะเห็นได้ชัดว่า ในพื้นท่ีส่วน
การศึกษาหลกัของมหาวิทยาลยับริเวณหอสมุด อาคารเรียนรวม อมช. ผูถู้กสัมภาษณ์มกัใชก้ารเดิน
เป็นหลกั นอกจากพื้นท่ีท่ีตอ้งการการติดต่อกนัอยู่ในระยะไม่ไกลกนัมากและทางเดินในส่วนน้ี
ค่อนขา้งมีคุณภาพดีอยูแ่ลว้ ส่วนหน่ึงผูใ้ชใ้ห้เหตุผลว่าเป็นเพราะท่ีจอดรถมีจ ากดั การใชว้ิธีเดินจึง
สะดวกรวดเร็วกว่า โดยผูถู้กสัมภาษณ์จะอาศยัการไปจอดรถท่ีบริเวณศูนยก์ลางมหาวิทยาลยั เช่น 
บริเวณหนา้อาคารเรียนรวม 3 และ 5 และหนา้สหกรณ์  จึงท าให้ระยะเดินไม่ไกลมาก  และจะเร่ิมมี
การใชร้ถเม่ือเดินทางติดต่อพื้นท่ีระหวา่งรัฐศาสตร์-สังคมศาสตร์ โดยระยะเดินในปัจจุบนัของผูใ้ช้
ท่ีใชร้ถเป็นประจ าเฉล่ียอยูท่ี่  500 เมตรเท่านั้น  

5) การใช้ยานพาหนะร่วมกัน  พบว่าผูถู้กสัมภาษณ์ร้อยละ 5  (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีพกัในมหาวิทยาลยั) เป็นผูท่ี้ไม่มีพาหนะในครอบครองแต่กลบัใช้ยานยนต์ในการ
เดินทางเช่นการซ้อนรถจกัรยานยนต์หรือนั่งรถไปกับเพื่อน  เน่ืองจากสะดวกสบายกว่าและ
บางส่วนก็ให้เหตุผลวา่ไม่อยากขดัใจเพื่อนแมจ้ะอยากเดินไปมากกวา่ก็ตาม ดงัแสดงในภาพ 4.19  
และผูท่ี้ใช้พาหนะในการเดินทางหลายท่านทั้งนักศึกษาและบุคคลากร ก็ใช้วิธีทางเดียวกันไป
ดว้ยกนัในการสัญจรระหวา่งวนัเป็นจ านวนมากเช่นกนั 
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ภาพ 4.18 แผนผงัการเดินทางของผูถู้กสัมภาษณ์ 
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ภาพ 4.19 ต าแหน่งกลุ่มผูท่ี้ไม่มีพาหนะในครอบครองแต่ใชย้านยนตใ์นการเดินทาง  
(แยกตามพื้นท่ีการสัมภาษณ์) 

 
6) ค่านิยมและทศันคติ พบวา่ผูถู้กสัมภาษณ์ร้อยละ 7 เป็นผูท่ี้มีพาหนะในครอบครองแต่

เปล่ียนมาใชว้ธีิเดินเป็นหลกัในการสัญจรระหวา่งวนั  โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มบุคคลากร ผูใ้ชง้านกลุ่ม
น้ีใหเ้หตุผลวา่  ดว้ยหนา้ท่ีการงานไม่มีธุระท่ีตอ้งเดินทางติดต่อในระยะไกลๆอยูแ่ลว้  ตอ้งการออก
ก าลงักายไปดว้ยในตวัหรือตอ้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มหรือลดการใชพ้ลงังานจึงเลือกใชก้ารเดินเป็น
ประจ า เป็นตน้ แมจ้ะมีอุปสรรคดา้นเวลาท่ีจ ากดัแต่ก็ไม่เป็นปัญหากบัผูใ้ช้กลุ่มน้ีเน่ืองจากผูใ้ช้จะ
วางแผนดา้นเวลาและผูใ้ชมี้ความคุน้เคยกบัเส้นทางเดินและการใช้รถไฟฟ้าอยูแ่ลว้   อยา่งไรก็ตาม
ประเด็นเร่ืองค่านิยมในการใชร้ถก็อาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้นกัศึกษาใชร้ถมากข้ึนเช่นกนั โดยผู ้
ถูกสัมภาษณ์หลายท่านไดว้า่ เป็นค่านิยมของสมยัน้ีท่ีผูป้กครองจะซ้ือรถจกัรยานยนตใ์ห้บุตรหลาน
เม่ือสอบเขา้มหาวทิยาลยัได ้ นกัศึกษาจึงเร่ิมใชร้ถกนัมากข้ึนเร่ือยๆ    
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4.3.1.4 อุปสรรคและส่ิงที่จะสร้างแรงจูงใจในการเดินและการใช้จักรยาน  เม่ือน า
ผลการศึกษาดา้นอุปสรรคและส่ิงท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการเดินและการใชจ้กัรยาน มาแยกประเด็น
และท าการนบัจ านวนท่ีมีการกล่าวถึง (Ranking) แลว้พบอุปสรรคและส่ิงท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการ
เดินและการใช้จกัรยานดงัตาราง 4.5-4.6 ซ่ึงพบวา่ประเด็นท่ีพบร่วมกนัของอุปสรรคและส่ิงท่ีจะ
สร้างแรงจูงใจในการเดินและการใช้จกัรยาน  คือการสร้างความปลอดภยัจากยานยนต์ และการ
สร้างความร่มร่ืนให้เส้นทาง นอกจากนั้นประเด็นดา้นค่านิยมก็เป็นส่วนส าคญัประการหน่ึงท่ีจะ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินหรือใชจ้กัรยานได ้เน่ืองจากนกัศึกษาให้ความเห็นวา่ถา้มีคนเดินหรือ
คนข่ีจกัรยานจ านวนมาก ก็จะอยากเดินหรือข่ีจกัรยานบา้ง 

  
ตาราง 4.5  อุปสรรคในการเดินและการใชจ้กัรยาน 

 

การเดิน 
(ตอบค าถาม104คน) 

จ านวนที่มี
การกล่าวถึง 

การใช้จักรยาน 
(ตอบค าถาม159คน)1 

จ านวนที่มี
การกล่าวถึง 

1)  ภูมิอากาศ เช่นแดดร้อนฝนตก 83 1) อนัตรายกบัการข่ีร่วมกบัรถยนต ์ 82 

2) สภาพทางเดิน เช่นขรุขระ  มืด
อนัตราย ชนั  

62 2) ความชนั 56 

3) ปัญหาจากรถยนต ์เช่น รถเยอะ  ทาง
ขา้มไม่ปลอดภยั ฝุ่ นและมลพษิ 

44 3) ท่ีจอดท่ีไม่ปลอดภยั ไม่เพียงพอ 51 

4) ทางเดินไม่ต่อเน่ือง 32 4) ทรงจกัรยานสาธารณะท่ีไม่เหมาะ
กบัผูห้ญิง 

30 

5) ระยะทางไกล ชา้ ไม่สะดวก 25 5) คุณภาพจกัรยานสาธารณะ การขาด
การบ ารุงรักษา 

27 

6) อ่ืนๆ เช่น ของเยอะ ทางเดินปัจจุบนั
เป็นทางลดัเลาะท าใหผู้ท่ี้ไม่คุน้เคยไม่รู้
ทางไป  

 6) ภูมิอากาศ แดดร้อน ฝนตก 22 
7) ชา้ไม่สะดวก 18 
8) สถานท่ียมืเขา้ถึงยาก ระบบยมื
ยุง่ยาก 

16 

 

 

 

 

 

                                                 

1    จากการสมัภาษณ์ผูใ้ช ้162 คนและผูใ้ชจ้กัรยานเป็นประจ า 20 คน ผูใ้ชบ้างท่านไม่ตอบค าถามเน่ืองจากพบว่า ไม่มี
อุปสรรคในการเดิน  และไม่ตอ้งการใชห้รือไม่สามารถใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ตาราง 4.6  ส่ิงท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการเดินและการใชจ้กัรยาน 
 

การเดิน 
(ตอบค าถาม 128 คน) 

จ านวนที่มี
การกล่าวถึง 

การใช้จักรยาน 
(ตอบค าถาม 159 คน) 

จ านวนที่มี
การกล่าวถึง 

1)  ทางเดินร่มร่ืนมีหลงัคา 
 

60 1) มีทางจกัรยานท่ีปลอดภยัจากยาน
ยนต ์

79 

2) รถไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพดี  23 2) มีท่ีจอดท่ีปลอดภยัและเพียงพอ เช่น 
มีการอนุญาตใหจ้อดจกัรยานในอาคาร 

61 

3) ทางเดินท่ีสวยงาม ปลอดภยั 20 3) มีจกัรยานท่ีมีประสิทธิภาพดีใหย้มื
ตามจุดต่างๆเช่นท่ีจอดรถหรือในคณะ 

29 

4) การมีทางขา้มท่ีปลอดภยั  19 4) ถา้มีคนใชด้ว้ยเป็นจ านวนมาก เช่น
บุคคลากรใชเ้ป็นตวัอยา่ง 

20 

5) การมีทางเช่ือมระหวา่งอาคารหรือ
ทางลดัเลาะไปตามจุดต่างๆ  

19 5) มีการจ ากดัการใชร้ถใหน้อ้ยลง 14 

6) มีแผนท่ีบอกทางเดินลดั  8 6) สร้างความร่มร่ืนใหท้างจกัรยาน 5 
7) มีคนเดินเป็นจ านวนมาก 7 7) ปรับปรุงทางใหล้าดชนันอ้ยลง 3 
8) อ่ืนๆ เช่น การท าทางเขา้ออกหลาย
ประตูและการมีจกัรยานใหใ้ชเ้ป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงร่วมกบัการเดิน  

 8) อ่ืนๆ เช่น มีท่ีซ่อมราคาถูกใน
มหาวทิยาลยั มีหอ้งอาบน ้ าเปล่ียน
เส้ือผา้ท่ีสะดวกสบาย 

 

 
เม่ือท าการบนัทึกต าแหน่งจุดท่ีมีปัญหาทางสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัการเดินและการใช้

จกัรยานตามการใหส้ัมภาษณ์ของผูใ้ชง้านแลว้พบวา่มีต าแหน่งดงัภาพ 4.20 - 4.21 
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ภาพ 4.20 อุปสรรคการเดินตามต าแหน่งการใชง้าน 
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ภาพ 4.21  อุปสรรคการใชจ้กัรยานตามต าแหน่งการใชง้าน 
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 การใช้จักรยานสาธารณะ จากการสัมภาษณ์พบวา่ผูถู้กสัมภาษณ์ร้อยละ 61 มีความ
ตอ้งการใชจ้กัรยานในการสัญจรในมหาวิทยาลยั โดยกลุ่มนกัศึกษามีความตอ้งการ
ใช้จกัรยานมากกว่าบุคคลากรเล็กน้อย ดงัแสดงในภาพ 4.22  โดยพบวา่ผูท่ี้อยู่ใน
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันมาก เช่นบริเวณศูนยก์ลางมหาวิทยาลยัก็มีความตอ้งการใช้
จกัรยานถา้เป็นไปไดเ้ช่นกนั ดงัแสดงในภาพ 4.23  จึงมีความเป็นไปไดว้า่สามารถ
ส่งเสริมให้ทุกคนในมหาวิทยาลยัใช้จกัยานสาธารณะได้เท่าๆกนั ไม่เฉพาะแต่กบั
นกัศึกษาท่ีเรียนในบริเวณพื้นท่ีราบของมหาวทิยาลยัเท่านั้น 

 

4.3.1.5  ความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อการก าหนดพืน้ที่เพื่อการเดินและการใช้จักรยาน
โดยเฉพาะ  

รายละเอียดของพื้นท่ีปลอดรถท่ีท าการสัมภาษณ์ผูใ้ช้งานนั้นแตกต่างจากแนวโน้ม
การปรับปรุงของมหาวิทยาลยัเล็กน้อย โดยมีการก าหนดพื้นท่ีปลอดรถยนต์สองจุดไดแ้ก่ บริเวณ
หอพกันักศึกษา และบริเวณศูนยก์ลางมหาวิทยาลยัตั้งแต่ อมช.ห้องสมุดและสหกรณ์เท่านั้น ไม่
ครอบคลุมไปถึงบริเวณคณะมนุษยศ์าสตร์และวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากส่วนบริเวณหอพกันกัศึกษา
สามารถก าหนดเป็นพื้นท่ีปลอดรถได้เช่นกัน ส่วนบริเวณด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ศูนยก์ลางมหาวิทยาลยั (ท่ีตั้งของส านกัทะเบียนและอาคารเรียนรวม 3 ) ปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีท่ีรถไม่
สามารถผ่านไดอ้ยู่แลว้ จึงก าหนดให้บริเวณทางเขา้หลกัไม่ให้รถผ่านเท่านั้นเพื่อทดลองสอบถาม
ความคิดเห็นของผูใ้ชก่้อน   โดยผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมุติฐานวา่พื้นท่ีอาจมีผลต่อความคิดเห็นผูใ้ช ้โดยผูท่ี้
ใชท่ี้ประจ าอยูต่ามเขตปลอดรถอาจมีแนวโนม้ไม่เห็นดว้ย อยา่งไรก็ตามปรากฏวา่ต าแหน่งพื้นท่ีไม่
ส่งผลชดัเจน ดงัภาพ 4.24 
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ภาพ 4.22 สัดส่วนความตอ้งการใชจ้กัรยานของกลุ่มผูถู้กสัมภาษณ์ 
 

    

ภาพ 4.23 ความตอ้งการใชจ้กัรยานของกลุ่มผูถู้กสัมภาษณ์ (แยกตามพื้นท่ีการสัมภาษณ์) 
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ภาพ 4.24 ความคิดเห็นต่อการก าหนดพื้นท่ีปลอดรถ (แยกตามพื้นท่ีการสัมภาษณ์) 

 

ภาพ 4.25 สัดส่วนความคิดเห็นดา้นการก าหนดพื้นท่ีปลอดรถของกลุ่มผูถู้กสัมภาษณ์ 
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ผลการสัมภาษณ์พบวา่ผูถู้กสัมภาษณ์ร้อยละ 54 เห็นดว้ยกบัมาตรการดงักล่าว โดยไม่มี
ความแตกต่างของของกลุ่มผูใ้ชร้ะหวา่งนกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคคลากรมากนกั ดงัภาพ 4.25 

โดยผูถู้กสัมภาษณ์ใหเ้หตุผลดงัตาราง 4.7 

ตาราง 4.7 ความคิดเห็นในการก าหนดพื้นท่ีปลอดรถของกลุ่มผูถู้กสัมภาษณ์ 
 

สาเหตุทีเ่ห็นด้วย สาเหตุทีไ่ม่เห็นด้วย 

ท่ีจอดรถท่ีอยูร่อบๆนั้นจะตอ้งเพียงพอและมีระบบ
รักษาความปลอดภยัท่ีดีหรือมีร่มเงาดว้ย  เช่น ควร
เพ่ิมท่ีจอดรถรวม บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ 
วิทยาลยัส่ือฯ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การปิดพ้ืนท่ีจะท าใหท่ี้จอดไม่เพียงพอ  รถท่ีน ามา
จอดไกลๆจะเส่ียงต่อการหาย 

ระบบรถไฟฟ้า ระบบจกัรยานจะตอ้งมี
ประสิทธิภาพดีและเพียงพอ  ทางเดินตอ้งมีร่มเงา
กนัฝนไดแ้ละจะตอ้งไม่ไกลเกินไป 

การปิดถนนจะท าใหร้ถว่ิงออ้มมากข้ึนและสร้าง
ความแออดัใหถ้นนสายอ่ืนโดยเฉพาะเวลาเปล่ียน
ชัว่โมง 

ควรมีการยกเวน้ส าหรับกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน การปิดพ้ืนท่ีจะท าใหไ้ม่สะดวกเวลาซ้ือของเป็น
จ านวนมากท่ีสหกรณ์  หรือเวลายา้ยของเขา้หอพกั 

ควรมีการทดลองระบบก่อนวา่ใชไ้ดผ้ลดีหรือไม่
และตอ้งมีการประชาสมัพนัธ์ช้ีแจงใหผู้ใ้ชท้ราบใน
เหตุผลดว้ย 

ผูใ้ชจ้ะต่อตา้นเพราะอดีตมหาวิทยาลยัไม่เคยจริงจงั
กบัระเบียบต่างๆท่ีออกมา ผูใ้ชจึ้งไม่ปฏิบติัตาม 

วิธีน้ีน่าจะลดการใชร้ถลงไดจ้ริง การปิดพ้ืนท่ีจะท าใหไ้ม่สะดวกเวลาติดต่องานและ 
ไม่สะดวกต่อผูท่ี้มาติดต่อราชการซ่ึงยงัไม่รู้ทิศทาง 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาพบวา่เหตุผลส่วนใหญ่ของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยนั้น พบวา่ยงัอิงกบัวิธีการ
เดินทางโดยการใชร้ถส่วนตวัอยูจึ่งแสดงวา่ผูใ้ชอ้าจมีแนวโนม้ไม่เช่ือวา่ประสิทธิภาพของระบบการ
เดินทางสาธารณะจะดีจริง หรือแมร้ะบบจะดีจริงผูใ้ชก้็มีแนวโนม้ตอ้งการใชร้ถส่วนตวัมากกวา่ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยท่ีคิดวา่วา่วธีิน้ีไม่สามารถลดการใชร้ถไดจ้ริงจึงควรจะใช้
วธีิอ่ืนเช่นการท าท่ีจอดรถรวมรอบนอกมหาวทิยาลยัหรือเก็บค่าจอดรถเป็นตน้ 

ปัญหาของผูท่ี้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้นคล้ายคลึงมาก ซ่ึงสามารถน ามาใช้ก าหนด
รายละเอียดทางสภาพแวดลอ้มและการจดัการ รวมถึงขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงต่อไปได ้
เช่น มหาวิทยาลยัจะตอ้งปรับปรุงระบบรถไฟฟ้า  การเดิน และระบบจกัรยานให้มีประสิทธิภาพดี  
จะตอ้งมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อวามตอ้งการและปลอดภยั  มีการยกเวน้ให้กรณีจ าเป็นต่างๆ มีการ
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ทดลองใช ้ มหาวทิยาลยัจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงกบัผูใ้ชใ้ห้ชดัเจนและปฏิบติัตามนโยบายอยา่ง
เคร่งครัดและต่อเน่ือง  และสุดทา้ยการจดัการท่ีจอดรถในภาพรวมก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้สามารถ
ลดการใชร้ถในมหาวทิยาลยัในทุกบริเวณได ้

4.3.1.6  ความคิดเห็นของผู้ใช้ทีม่ีต่อการจัดการทีจ่อดรถแบบ Park and Ride และ
คิดค่าจอดรถบริเวณจุดจอดใกล้อาคาร 

เน่ืองจากผูว้ิจยัตั้ งสมมุติฐานว่าต าแหน่งพื้นท่ีท่ีผูใ้ช้งานประจ าอยู่ อาจส่งผลต่อความ
คิดเห็นดา้นการจดัการท่ีจอดรถ โดยผูใ้ชง้านท่ีอยูไ่กลจากบริเวณจุดจอดรถรวมหรืออยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีท่ี
จอดรถพอเพียงอยูแ่ลว้อาจมีแนวโนม้ไม่เห็นดว้ยกบัการเก็บค่าจอดรถท่ีจุดจอดใกลอ้าคาร  อยา่งไร
ก็ตามจากการสัมภาษณ์พบวา่ต าแหน่งพื้นท่ีไม่มีผลมากนกั  ดงัแสดงในภาพ 4.26 

จากภาพจะเห็นไดว้า่ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 81 เห็นดว้ยกบัมาตรการดงักล่าว  ผู ้
ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการเก็บค่าจอดรถท่ีจอดรถใกลอ้าคารมีเพียงร้อยละ 16 เท่านั้น  อยา่งไรก็ตามใน
บรรดาผูท่ี้เห็นด้วยกบัการจดัการท่ีจอดรถในรูปแบบดงักล่าวกลบัมีความขดัแยง้ในรายละเอียด
กล่าวคือ  ผู้ถูกสัมภาษณ์ร้อยละ 60 เห็นด้วยทีจ่ะใช้วธีินีเ้ท่าเทยีมกนัทุกคน แต่ร้อยละ 21 เห็นว่าควร
จะบังคับใช้วิธีการเก็บค่าจอดรถกับนักศึกษาเท่าน้ัน แต่ควรจัดบริการที่จอดรถใกล้อาคารส าหรับ
บุคคลากรฟรี โดยพบวา่ความขดัแยง้อยูร่ะหวา่งกลุ่มบุคคลากรกบันกัศึกษา กล่าวคือกลุ่มบุคคลากร
โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีนั้นโดยส่วนใหญ่เห็นวา่ควรเก็บค่าจอดกบันกัศึกษา  แต่กลุ่มนกัศึกษานั้นส่วน
ใหญ่เห็นวา่จะใชว้ธีิน้ีเท่าเทียมกนัทุกคน ดงัแสดงในภาพ 4.27 

จากผลการศึกษาพบวา่ปัญหาหลกัในการจดัการท่ีจอดรถคือประเด็นเร่ืองความเท่าเทียม 
โดยจะเห็นไดว้า่มีผูถู้กสัมภาษณ์อีกกลุ่มหน่ึง (ร้อยละ 3) ใหค้วามคิดเห็นวา่ ไม่ควรมีการเก็บค่าจอด
รถแต่ควรจะจดัท่ีจอดรถรวมอยู่บริเวณรอบนอกทั้งหมดและห้ามให้รถของทุกคนผ่านเขา้มาใน
มหาวทิยาลยั เพราะจะท าใหก้ารใชท่ี้จอดรถเท่าเทียมกนัส าหรับทุกคนมากท่ีสุด 
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ภาพ 4.26 ความคิดเห็นดา้นการจดัการท่ีจอดรถแบบ Park and Ride และคิดค่าจอดรถ
บริเวณจุดจอดใกลอ้าคาร (ตามต าแหน่งพื้นท่ีสัมภาษณ์) 
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 ภาพ 4.27 สัดส่วนความคิดเห็นดา้นการจดัการท่ีจอดรถแบบ Park and Ride และคิดค่า
จอดรถบริเวณจุดจอดใกลอ้าคารของกลุ่มผูถู้กสัมภาษณ์ 

 
ผูถู้กสัมภาษณ์แต่ละกลุ่มไดใ้หค้วามคิดเห็นดงัน้ี 
1) กลุ่มที่เห็นด้วยและควรปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ร้อยละ60) มีความเห็นวา่วิธี

ดงักล่าวจะสามารถลดปริมาณรถยนตไ์ดเ้ป็นรูปธรรม สามารถลดการสูญหายของรถและให้ผลดีต่อ
ผูท่ี้ไม่ใชร้ถ  อยา่งไรก็ก็ตามผูใ้ชก้ลุ่มน้ีไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะท าให้
ระบบน้ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ 

 รถสาธารณะในมหาวทิยาลยั และระบบทางเดินเทา้จะตอ้งมีประสิทธิภาพท่ีดีจริงๆ 
 ระบบจดัการท่ีจอดรถจะตอ้งมีประสิทธิภาพ  เช่น ระบบรักษาความปลอดภยับริเวณ

ท่ีจอดรถรวมตอ้งเป็นไปอย่างเขม้งวด  อาจตอ้งมีร่มเงาเพื่อเป็นการจูงใจให้ผูใ้ช้ไป
จอด ท่ีจอดรถรวมจะตอ้งไม่อยูไ่กลจากอาคารหรือสถานีรถเกินไป 

 ควรมีขอ้ยกเวน้การเก็บค่าจอดรถใกลอ้าคารแก่ผูท่ี้มีปัญหาทางสุขภาพหรือผูพ้ิเศษ  
 อาจมีการอ านวยความสะดวกให้บุคลากรมากกว่านักศึกษาเล็กน้อย เช่น  มีการ

ส ารองท่ีจอดส าหรับบุคคลากรแต่ละท่านไวบ้ริเวณท่ีจอดรถรวม  หรืออนุญาตให้
บุคคลากรสามารถจอดรถไดทุ้กพื้นท่ีจอดรถในมหาวิทยาลยัแต่จ ากดัการจอดของ
นกัศึกษาแบบหน่ึงคนต่อหน่ึงต าแหน่งท่ีจอดรถ เป็นตน้ 

 เน่ืองจากมีแนวโน้มว่าบุคคลากรส่วนใหญ่อาจไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าจอดรถ 
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ดงันั้นจึงควรตอ้งค านึงถึงการปรับพฤติกรรมอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เช่น มีการช้ีแจง
ถึงขอ้ดีของการใชร้ะบบการเก็บค่าจอดรถ  มีการทดแทนสวสัดิการดา้นอ่ืนให้ มีการ
จ ากดัสิทธิการจอดรถภายในหน่วยงานอยา่งค่อยเป็นค่อยไป อาจพิจารณาการเก็บรถ
ตามอตัราเงินเดือน เป็นตน้ 

 เน่ืองจากการจดัการท่ีจอดรถวธีิน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคนเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้ นก่อนน ามาตรการน้ีมาใช้จริง ควรมีการทดลองระบบให้ผู ้ใช้มั่นใจใน
ประสิทธิภาพก่อน และควรมีการจดัท าประชาพิจารณ์ร่วมดว้ย 

  มหาวิทยาลยัตอ้งช้ีแจงอย่างโปร่งใสว่าค่าบริการจอดรถน าไปพฒันาในดา้นใดแก่
ผูใ้ช้ให้ชัดเจน  และทา้ยสุดคือมหาวิทยาลยัจะตอ้งจริงจงัและใช้มาตรการน้ีอย่าง
เขม้งวดและต่อเน่ือง 

2) กลุ่มที่เห็นด้วยกับการเก็บค่าบริการจอดรถกับเฉพาะนักศึกษา (ร้อยละ21)  มี
ความเห็นดงัน้ี 

 ท่ีจอดรถควรเป็นสวสัดิการท่ีมหาวิทยาลยัอ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้มาท างาน เม่ือ
เทียบกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีรถบริการรับส่งให้ฟรีแลว้ นบัว่ามหาวิทยาลยัไม่อ านวย
ความสะดวกดา้นการเดินทางให้ผูท่ี้มาท างานให้เลย  และยงัไม่มีนโยบายจะจดัหาท่ี
พกัในมหาวทิยาลยัใหบุ้คคลากรอยา่งพอเพียงดว้ย   

 ปัจจุบนันักศึกษาเป็นผูใ้ช้หลกัท่ีท าให้เกิดการเดินทางภายในมหาวิทยาลยัโดยไม่
จ  าเป็น  แต่การเดินทางของอาจารยแ์ละบุคคลากรนั้นเกิดจากภาระหนา้ท่ีการงานท่ี
จ าเป็นและตอ้งการความเร่งด่วนมากกวา่นกัศึกษา   

 เวลาท่ีเสียไปกบัการใชบ้ริการ Park and Ride อาจน าไปพฒันาคุณภาพชีวิตหรือการ
งานดา้นอ่ืนไดม้ากกวา่ 

 บุคคลากรเป็นกลุ่มท่ีจะตอ้งมาท างานทุกวนัแต่นกัศึกษานั้นมาเรียนเพียงระยะเวลา
แค่ 4 ปี    

ความคิดเห็นจากผูถู้กสัมภาษณ์กลุ่มน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่ บุคคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง
ปัญหาดา้นตารางเรียนของนกัศึกษาจึงคิดว่านกัศึกษาเป็นกลุ่มท่ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้รถในการ
เดินทาง  และยงัแสดงให้เห็นว่าวฒันธรรมการเก็บค่าจอดรถหรือการจ ากัดการใช้รถยงัไม่เคย
ปรากฏในพื้นท่ีมาก่อน การเก็บค่าจอดรถในจงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนั มกัเกิดในพื้นท่ีพาณิชย-
กรรม เช่น ตลาดและหา้งสรรพสินคา้ ท่ีมีท่ีจอดรถจ ากดัหรือมีเพื่อการอ านวยความสะดวกพิเศษให้
ผูใ้ชร้ถเท่านั้นแตกต่างจากแนวคิดการขนส่งย ัง่ยืนท่ีเป็นไปเพื่อการลดการใชร้ถ เช่น ผูถู้กสัมภาษณ์
บางท่านเปรียบเทียบการจดัการท่ีจอดรถกบัพื้นท่ีเขตการศึกษาสวนดอกบริเวณโรงพยาบาลนคร
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พิงค์ว่า แมบ้ริเวณนั้นจะมีการสร้างอาคารจอดรถแลว้มีรถสาธารณะสาธารณะบริการรับส่งมายงั
โรงพยาบาล  แต่ทางโรงพยาบาลก็ยงัจดัท่ีจอดรถบริเวณใกลอ้าคารไวส้ าหรับบุคคลากร  และให้ผู ้
มาใชบ้ริการจอดรถบริเวณอาคารจอดรถเท่านั้น   

3) กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าจอดรถ (ร้อยละ16) ให้ความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลยั
เป็นท่ีสาธารณะ ไม่ใช่ห้างสรรพสินคา้หรือตลาด  ท่ีจอดรถจึงควรเป็นบริการพื้นฐานให้กบัทุกคน
มากกวา่ และดว้ยการท่ีมหาวทิยาลยัไม่มีวฒันธรรมการเก็บค่าจอดรถมาก่อนดงันั้นวิธีน้ีจะลม้เหลว
และไม่มีใครยอมจ่ายค่าจอดรถแน่นอน และการเก็บค่าจอดรถจะท าให้เกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียม 
เช่นผูท่ี้มีก าลงัจ่ายจะไดรั้บความสะดวกมากกวา่  ดงันั้นควรจะปรับปรุงท่ีจอดรถรวมดา้นนอกให้
พอเพียงและเช่ือมต่อดว้ยระบบการเดินทางสาธารณะดา้นอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพดีเพื่อจูงใจให้ผูใ้ชล้ด
การใชร้ถมากกวา่ 

ความคิดเห็นน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงการให้ความหมายของผูถู้กสัมภาษณ์ ท่ีคิดว่าท่ีจอดรถ
ควรเป็นบริการพื้นฐานท่ีหน่วยงานราชการอ านวยความสะดวกให้ทุกคน แสดงให้เห็นว่า
วฒันธรรมการเก็บค่าจอดท่ีไม่เคยมีมาก่อนท าใหผู้ใ้ชย้งัไม่มีความเขา้ใจถึงแนวคิดการเก็บค่าจอดรถ
เพื่อลดการใชร้ถและเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ดิน และแสดงให้เห็นความส าคญัของประเด็น
เร่ืองความเท่าเทียม 

4)  กลุ่มผู้ที่เห็นว่าไม่ควรมีการเก็บค่าจอดรถแต่ควรจะจัดที่จอดรถรวมอยู่บริเวณรอบ
นอกทั้งหมดและห้ามให้รถผ่านในมหาวิทยาลัยโดยเท่าเทียมกัน (ร้อยละ3) ให้ความคิดเห็นวา่วิธีน้ี
จะท าให้เกิดความเท่าเทียมกนัส าหรับทุกฝ่าย ถ้ามีการเก็บเงินค่าจอดรถในบริเวณท่ีจอดรถใกล้
อาคารจะท าใหเ้กิดความรู้สึกไม่เท่าเทียม  เพราะคนในมหาวทิยาลยัมีรายไดไ้ม่เท่าเทียมกนั  การเก็บ
ค่าบริการค่าจอดรถบริเวณท่ีสะดวกจะหมายความวา่มหาวิทยาลยัเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูท่ี้
มีก าลงัจ่ายเท่านั้น โดยผูท่ี้ใหค้วามเห็นน้ีไดแ้ก่กลุ่มบุคคลากรเท่านั้น 

จากผลข้างต้น  พบว่าการอ านวยความสะดวกด้านระบบสัญจรสาธารณะท่ี มี
สภาพแวดลอ้มและการจดัการท่ีดีก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูใ้ชส้ามารถลดการใช้
รถได้  นอกจากนั้นปัจจัยด้านความเคยชินและวฒันธรรม ทศันคติ ความเท่าเทียมและการให้
ความหมายเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลให้ผูใ้ช้เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยต่อมาตรการการจดัการท่ีจอดรถ
ตามหลกัการขนส่งอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นในขั้นตอนการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการจดัการจะตอ้ง
มีการค านึงถึงการปรับทศันคติและพฤติกรรม รวมถึงการช้ีแจงขอ้ดีขอ้เสีย และค านึงถึงระดบัการ
น ามาใชท่ี้ท าใหเ้กิดความเท่าเทียมท่ีเหมาะสมกบัความจ าเป็นของแต่ละกลุ่มผูใ้ชด้ว้ย  
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4.3.1.6 ราคาค่าจอดรถสูงสุดที่ยอมรับได้  ในกรณีการจอดรถใกล้อาคารใน
มหาวทิยาลยั  ในขอ้ค าถามน้ีปรากฏวา่มีผูส้ัมภาษณ์ตอบค าถามร้อยละ 70 (นกัศึกษาตอบค าถามร้อย
ละ 82 บุคลากรตอบค าถามร้อยละ 57 ) ผูท่ี้ไม่ตอบค าถามเป็นกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการเก็บค่าจอด
รถและบางส่วนให้ความเห็นว่าเป็นเร่ืองของอนาคต  ส่วนผูท่ี้ตอบค าถามส่วนใหญ่เลือกจะตอบ
แบบเก็บเป็นรายวนัมากกว่ารายเดือน และมีความเห็นท่ีค่อนขา้งหลากหลาย  กลุ่มท่ีแนะน าว่าควร
จะเก็บเป็นรายเทอมพร้อมกบัการจ่ายค่าเทอมใหเ้หตุผลวา่ตอ้งใชว้ธีิน้ีเท่านั้น นกัศึกษาจึงจะยอมจ่าย
ค่าจอดรถ ส่วนกลุ่มท่ีสนบัสนุนการเก็บเป็นรายวนัให้เหตุผลวา่จะท าให้ผูใ้ชร้ถรู้สึกอยากลดการใช้
รถไดม้ากกวา่  ส าหรับกลุ่มบุคคลากรก็มีผูใ้หค้วามเห็นวา่บุคคลากรเป็นผูท่ี้ตอ้งใชร้ถทุกวนัจึงน่าจะ
เก็บค่าจอดส าหรับบุคคลากรเป็นรายเทอมจะสะดวกกวา่ 

ส าหรับอัตราค่าจอดรถสูงสุดรายวนัท่ีผู ้ใช้นิยมตอบมากท่ีสุด (ฐานนิยม) คือ 
จกัรยานยนต ์5 บาทต่อวนั   รถยนต ์10 บาทต่อวนั   

อยา่งไรก็ตามยงัมีผูท่ี้ให้ความเห็นวา่ ถา้เก็บราคาถูกเกินไปก็ไม่สามารถลดการใชร้ถได้
เน่ืองจากผูใ้ช้มีก าลงัจะจ่าย ดงันั้นอตัราค่าจอดรถรายวนัท่ีผูใ้ช้ตอบจึงมีค่าสูงสุด 20 บาทต่อวนั 
ส าหรับรถจกัรยานยนต ์และ 100 บาทต่อวนัส าหรับรถยนต ์ 

อตัรารายเทอมซ่ึงมีผูต้อบค าถามค่อนข้างน้อยและมีความแตกต่างของช่วงราคาสูง 
ส าหรับจกัรยานยนตอ์ยูใ่นช่วง 100-800 บาทต่อเทอม รถยนตอ์ยูใ่นช่วง 200-2000 บาทต่อวนั 

นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้ความเห็นวา่ควรเก็บเป็นรายชัว่โมง จะไดแ้กปั้ญหาเร่ืองการจอดรถ
ทิ้งไวเ้ป็นเวลานาน  โดยเฉพาะในบริเวณศูนยก์ลางมหาวทิยาลยั 

4.3.2   ผลการศึกษานโยบายทีเ่กีย่วข้องจากฝ่ายบริหาร   
4.3.2.1 การใช้ทีด่ินในมหาวทิยาลยั 

1)  ทีพ่กัในมหาวิทยาลัย  
 ท่ีพกันกัศึกษา  ไม่มีนโยบายเพิ่มท่ีพกันกัศึกษา 
 ท่ีพกับุคคลากร มีนโยบายโดยสนบัสนุนใหบุ้คคลากรมีบา้นของตนเองมากกวา่และ

จะเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินหมู่บา้นท่ีทรุดโทรมไดแ้ก่หมู่บา้นบริเวณคณะนิติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  1 ใหใ้ชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืน 

2)  ส่ิงอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย มีนโยบายท่ีจะยกระดบัโรงอาหารให้มีความ
หลากหลายและอยู่ในระยะท่ีเดินได้ เช่น บริเวณตึกโดมสหกรณ์ปัจจุบนันั้น ควรจะสร้างเป็น 
Edutainment Zone เช่น มีร้านอาหาร ร้านกาแฟดีๆ เช่น Cafeteria มีสหกรณ์ ร้านขายคอมพิวเตอร์ 
ร้านเคร่ืองเขียน ธนาคาร Reservation Ticket  บริการส่งของ DHL และท าการปรับปรุงอมช.ท่ี
                                                 

1   จากการสมัภาษณ์ รศ.ดร ประโยชน์ อุนจะน า และ ดร. ศุภชยั เช้ือรัตนพงษ ์ 
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ปัจจุบนัเป็นโรงอาหารรวมของมหาวิทยาลยัให้ใชเ้ป็นสถานท่ีท ากิจกรรมอ่ืนๆแทน เน่ืองจากไม่ได้
ถูกออกแบบระบบไวเ้พื่อรองรับการใชง้านแบบโรงอาหารไว ้ 2 

3)  การจัดพืน้ที่ปลอดรถ หลงัจากปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆแลว้ จะจดั
ใหพ้ื้นท่ีใจกลางมหาวทิยาลยัเป็นพื้นท่ีปลอดรถโดยยอมให้เฉพาะรถไฟฟ้าวิ่งผา่นได ้เพื่อลดมลพิษ 
(ในแง่งบการลงทุน สามารถน างบของกองอาคารสถานท่ีมาเสริมได ้หรือระดมทุนก่อนในส่วนท่ี
จ าเป็น หรือท าในลกัษณะการร่วมลงทุนกบัเอกชน โดยอาจใชเ้วลา 1-2 ปีในการปรับปรุงท่ีจอดรถ)3 

4.3.2.2 ระบบสัญจร 
1)  ระบบรถสาธารณะ ในอนาคตมีแนวโน้มจะจดัให้บริการรถด่วนสายพิเศษ 4และ

แกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารตารางเวลาใหช้ดัเจนมากข้ึน โดยปัญหาในการด าเนินงานในปัจจุบนัคือ 
แบตเตอร่ีของรถไฟฟ้าเร่ิมเส่ือมสภาพท าให้ใช้งานไดน้้อยลงต่อคร้ัง จึงเป็นปัญหาต่อการบริหาร
เวลาเดินรถ5 

2)  ระบบจักรยานสาธารณะ นโยบายเนน้ให้นกัศึกษาในหอพกัและผูท่ี้ใชพ้ื้นท่ีดา้นทิศ
ใตใ้นมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นบริเวณท่ีค่อนขา้งราบใชจ้กัรยานสาธารณะเป็นหลกัเน่ืองจากจกัรยานใน
ปัจจุบนัมีสภาพปานกลาง อาจเป็นปัญหาในการใชใ้นพื้นท่ีลาดชนั ปัญหาในการด าเนินงานคือ ขาด
การซ่อมบ ารุงและระบบยมืท่ีดี 6 

3)  ระบบทางเดินเท้า   มีนโยบายดงัน้ี 
 พฒันาทางเดินท่ีมีอยูใ่ห้ดีข้ึนและไม่มีส่ิงกีดขวาง บ ารุงรักษาให้สะอาด  ปรับปรุง

เร่ืองไฟฟ้าแสงสวา่ง ในบริเวณท่ีมีการใชง้านหนาแน่นจะมีการปรับปรุงเส้นทางให้
กวา้งข้ึน 

 เพิ่มทางเดินลดั 
 เพิ่มป้ายบอกทิศทางทั้งภาษาไทยและองักฤษ     
 เพิ่มทางเดินบริเวณใหม่เช่นสวนปาลม์ 
 เช่ือมทางเดินเทา้บริเวณหนา้สระวา่ยน ้าโดยการร้ือก าแพงออก 7 

4.3.2.3   การขยายตัวของมหาวทิยาลยัและระบบทีจ่อดรถ 
1)  การขยายพืน้ที่การศึกษาและจ านวนนักศึกษา นโยบายในภาพรวมในอนาคต  ผูใ้ช้

                                                 

2   จากการสมัภาษณ์ รศ.ดร ประโยชน์ อุนจะน า  
3   จากการสมัภาษณ์ รศ.ดร ประโยชน์ อุนจะน า  
4   จากการสมัภาษณ์ รศ.ดร ประโยชน์ อุนจะน า  
5   จากการสมัภาษณ์ รศ.นพ. อ านาจ อยูสุ่ข  
6    จากการสมัภาษณ์ รศ.นพ. อ านาจ อยูสุ่ข 
7   จากการสมัภาษณ์ รศ.ดร ประโยชน์ อุนจะน า  
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ในเขตการศึกษาสวนสักจะมีปริมาณรวมไม่เกิน 50,000 คนโดยมีรายละเอียดในการขยายตวัของ
ผูใ้ชด้งัน้ี 

 การขยายตวัของนักศึกษา พยายามจะคงปริมาณนักศึกษาปริญญาตรีไวแ้ละเพิ่ม
นักศึกษาปริญญาโทและเอก โดยในอนาคตจ านวนนักศึกษาทั้งหมดจะเพิ่มเป็น 
40,000 คนโดยประมาณ (ปัจจุบนัมีนกัศึกษา 35,658 คน) 

 การขยายตวัของบุคลากร มีเป้าหมายจะค่อยๆลดจ านวนบุคคลากรลง จากปัจจุบนัมี
ประมาณ 20,000 คน อาจเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงหรือ 10,000 คน 8  

2)  การขยายอาคารเรียนรวม  ปัจจุบนัอาคารเรียนรวมมีการบริหารพื้นท่ีท่ีเพียงพออยู่
แลว้ จึงยงัไม่มีนโยบายจะสร้างอาคารเรียนรวมเพิ่ม  9 

โดยนโยบายย่อยระดบัคณะท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์คณบดีหรือตวัแทนของคณะเก่ียวกบั
การขยายตวัดา้นจ านวนนกัศึกษาและดา้นอาคาร พบวา่ยงัมีบางคณะท่ีมีแนวโนม้จะขยายตวัทั้งดา้น
ปริมาณนกัศึกษาและการสร้างอาคารเพิ่ม  โดยแสดงรายละเอียดไดต้ามภาพท่ี 4.28   

3)  การจัดการที่จอดรถ   ในภาพรวมมหาวิทยาลยัสนบัสนุนการสร้างท่ีจอดรถรวมท่ีมี
คุณภาพและพอเพียง เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน มารองรับความตอ้งการผูใ้ช้ เช่นมีการลาดยาง ตี
ช่องจอดให้ชัดเจน มีพนักงานรักษาความปลอดภยั  เพื่อจูงใจให้ผูใ้ช้ไปจอด  หลงัจากนั้นอาจใช้
เวลา 1-2 ปีเพื่อท าการช้ีแจงให้ทุกคนทราบและท าประชาพิจารณ์เก่ียวกบัการเก็บค่าจอดรถใน
บริเวณใกลห้รือใตอ้าคาร10  อย่างไรก็ตามนโยบายดงักล่าวยงัไม่มีความชดัเจนในแง่ระดบัการใช้
ระหว่างนักศึกษาและบุคคลากรแต่อย่างใด  แต่รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและส่ิงแวดล้อมมี
ความเห็นวา่  มหาวทิยาลยัควรอ านวยความสะดวกในการจอดรถให้กบับุคคลากรมากกวา่เน่ืองจาก
เป็นผูม้าปฏิบติังานถาวร 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบันโยบายย่อยระดบัคณะของแต่ละคณะแลว้พบว่า ผูบ้ริหารแต่ละ
คณะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการจดัการท่ีจอดรถภายในคณะของตนเอง  แต่โดยส่วนใหญ่มี
นโยบายท่ีจะแบ่งสัดส่วนท่ีจอดของบุคคลากรแยกจากนกัศึกษาโดยใชท่ี้กั้นพร้อมบตัรจอดรถอยา่ง
ชัดเจน  โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีแผนท่ีจะสร้างท่ีจอดรถใต้อาคารท่ีจะขยายในอนาคตเหมือน
หลายๆหน่วยงานในปัจจุบนัเช่น ส านักอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะ
บริหารธุรกิจและคณะเกษตรศาสตร์  และส่วนใหญ่มีนโยบายสนับสนุนถ้ามหาวิทยาลยัจะใช้
แนวคิด Park and Ride จดัการท่ีจอดรถในภาพรวม ดงัแสดงในภาพ 4.29 

                                                 

8      จากการสมัภาษณ์ ผศ.ดร พงษอิ์นทร์ รักอริยะธรรม  

9      จากการสมัภาษณ์ ผศ.ดร พงษอิ์นทร์ รักอริยะธรรม  

10    จากการสมัภาษณ์ รศ.ดร ประโยชน์ อุนจะน า  
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ภาพ 4.28 แนวโนม้การขยายตวัดา้นปริมาณนกัศึกษาและดา้นอาคารในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ภาพ 4.29 นโยบายการจดัการท่ีจอดรถระดบัคณะ 
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 โดยสรุปแลว้ ทั้งในดา้นนโยบายของผูบ้ริหารและแนวทางท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั  แนวโน้ม
การขยายตวัของผูใ้ช้จะท าให้พื้นท่ีจอดรถภายในมหาวิทยาลยัมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอมากข้ึน และ
มหาวทิยาลยัมีนโยบายใหค้วามสะดวกดา้นท่ีจอดรถให้กบับุคคลากรเป็นหลกั และยงัมีแนวโนม้วา่
จะมีการใชพ้ื้นท่ีชั้นใตถุ้นหรือชั้นใตดิ้นเป็นท่ีจอดรถส าหรับบุคคลากรเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
 

4.4  สรุปผลการสัมภาษณ์ 
จากการสัมภาษณ์ผู ้ใช้งานและผู ้บริหารพบว่า สภาพแวดล้อมและการจัดการของ

มหาวิทยาลยัในปัจจุบนันั้น ไม่สนบัสนุนและสร้างอุปสรรคในการเดินและการใชจ้กัรยานให้ผูใ้ช้
หลายดา้น เช่น ดา้นการใชท่ี้ดินเช่นการขาดท่ีพกัอาศยัและส่ิงอ านวยความสะดวกในระยะเดิน  ดา้น
รถสาธารณะท่ีขาดประสิทธิภาพ ดา้นระบบการเดินและระบบจกัรยานในปัจจุบนัท่ีสร้างอุปสรรค
แก่การใชง้าน ดา้นขาดมาตราการการควบคุมการจอดรถ เป็นตน้ นอกจากนั้น ปัญหาดา้นขอ้จ ากดั
ทางเวลาอันเกิดจากตารางเรียนและภาระหน้าท่ีการงาน ปัญหาทางด้านความต้องการความ
สะดวกสบาย ความปลอดภยัในการจอดรถ รวมถึงทศันคติในการใช้ท่ีจอดรถของนักศึกษาและ
บุคคลากร ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงในอนาคต  

ส่วนในดา้นนโยบายพบว่านโยบายบางดา้นไม่ตอบรับกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั เช่น 
การไม่ขยายท่ีพกัเพิ่ม การไม่มีความชดัเจนในการปรับปรุงระบบรถสาธารณะ จกัรยานสาธารณะ
ภายในมหาวทิยาลยั   และแมน้โยบายบางดา้นจะสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานแนวทางการปรับปรุงท่ีตั้ง
ไว ้เช่นการพยายามปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก และสร้างระบบ Park and Ride ในมหาวิทยาลยั
แต่ก็ยงัขาดแผนการพฒันาท่ีเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน  และการขาดแผนแม่บทหรือแผนควบคุม
อาคาร  ท าให้หน่วยงานระดบัยอ่ยในมหาวิทยาลยัพฒันาสภาพแวดลอ้มต่างๆโดยไม่เช่ือมโยงกนั
เป็นระบบ เช่นบางหน่วยงานมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้พื้นท่ีชั้นใตถุ้นหรือชั้นใตดิ้นเป็นท่ีจอดรถ
ส าหรับบุคคลากรในอนาคต  ซ่ึงประเด็นน้ีอาจมีส่วนสร้างอุปสรรคในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ในภาพรวมได้   อีกทั้ งนโยบายในการจอดรถในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ให้ความสะดวกกับ
บุคคลากรเป็นหลกัซ่ึงอาจท าใหเ้กิดปัญหากบัการจดัการท่ีจอดรถในอนาคต รวมถึงการแกปั้ญหาใน
อดีตดา้นการสัญจรของมหาวิทยาลยัไม่จริงจงัและไม่สมเหตุผล ท าให้ผูใ้ช้ไม่ปฏิบติัตามและเกิด
ทศันคติในแง่ลบและเกิดความไม่เช่ือถือนโยบายในอนาคตของมหาวทิยาลยั   
 
 

 
  


