
 

บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  
วตัถุประสงคท่ี์สองของการศึกษาคร้ังน้ีคือการเสนอแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

และการจัดการแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน จากการ
เปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลทางกายภาพ การศึกษาขอ้มูลดา้นนโยบายและ
การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูใ้ช ้  กบัแนวทางการปรับปรุงตามกรอบแนวคิดท่ีไดจ้าก
การวจิารณ์วรรณกรรม ปรากฏวา่แนวทางในการปรับปรุงส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดท่ีตั้ง
ไว ้ มีเพียงรายละเอียดบางดา้น ไดแ้ก่  การสนบัสนุนการเดินโดยการจ่ายเงินให้ผูไ้ม่ใชร้ถ การลด
ขนาดถนนภายในมหาวทิยาลยัและการหา้มนกัศึกษาบางชั้นปีใชร้ถ ท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบับริบทของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน นอกจากนั้นยงัมีรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีมาจากความคิดเห็นของผูใ้ช้
นอกเหนือจากกรอบแนวคิดแบ่งเป็นสองประเด็นคือ 

1)  ดา้นสภาพแวดลอ้มและการจดัการ ไดแ้ก่ การจดัให้มีทางขา้มท่ีปลอดภยั  การจดัการ
รักษาความปลอดภยัแก่ท่ีจอดรถรวม และการอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้บุคคลากรใน
การติดต่องาน   

2) ดา้นทศันคติและพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ช้  และการจดัการของมหาวิทยาลยัใน
อดีตท่ีไม่จริงจงัและไม่สมเหตุผล   ท่ีจะส่งผลต่อการจดัล าดบัในการปรับปรุงต่างๆ เช่น การก าหนด
เขตปลอดรถยนต ์ ระดบัในการจดัการระบบท่ีจอดรถให้เท่าเทียมเหมาะสมตามความจ าเป็นในการ
ใชง้านระหวา่งบุคคลากรและนกัศึกษา  

ดงันั้นแนวทางการปรับปรุงท่ีน าเสนอ จึงค านึงถึงล าดบัการปรับปรุงท่ีเหมาะสมต่อความ
ต้องการการใช้งานและค านึงถึงการปรับทศันคติและพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ช้ รวมทั้ ง
ค  านึงถึงเง่ือนไขตามกรอบนโยบาย และดา้นงบประมาณในการลงทุน จึงแบ่งการปรับปรุงเป็นสาม
ระยะ ไดแ้ก่ 

 ระยะทีห่น่ึง  การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการจดัการเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
เดินและใชจ้กัรยาน 

 ระยะทีส่อง  การทดสอบระบบและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเดินทางและทศันคติ
ในการใชท่ี้จอดรถ 

 ระยะทีส่าม  การจดัท าประชาพิจารณ์การเก็บค่าจอดรถภายในมหาวทิยาลยั 
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5.1  ระยะที่หน่ึง  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเดินและใช้
จักรยาน   

แนวทางการปรับปรุงระยะท่ีหน่ึงเน้นการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานใน
มหาวทิยาลยัในดา้นต่างๆ โดยการปรับปรุงแต่ละดา้นควรท าไปพร้อมกนั ยกเวน้ดา้นการลดการใช้
รถยนต ์เช่นการก าหนดพื้นท่ีควบคุมการจอดรถ และการก าหนดเขตปลอดรถยนต ์ท่ีจะท าไดต้่อเม่ือ
มีการปรับปรุงดา้นอ่ืนๆโดยสมบูรณ์แลว้  โดยการปรับปรุงดา้นต่างๆมีดงัน้ี 

5.1.1 ตารางเรียนของนักศึกษาและการติดต่องานของบุคคลากร 
ปัญหา 

 การจดัตารางเรียนไม่มีการเผือ่เวลาส าหรับการเปล่ียนคาบเรียน  
 หน้าท่ีการงานของบุคคลากรบางส่วนท าให้ต้องใช้รถส่วนตัวในการติดต่องาน

เน่ืองจากไม่มีรถส่งเอกสารส่วนกลางและจ าเป็นตอ้งติดต่องานดว้ยตนเอง 
 แนวทางการปรับปรุง 

 มีการเวน้ระยะเวลาระหวา่งคาบเรียนอย่างนอ้ย 15-30 นาที (ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพ
ระบบรถสาธารณะ  และการจดัตารางเรียนท่ีสอดคล้องกบัระยะทางในการเปล่ียน
สถานท่ีเรียนในอนาคต) 

 นักศึกษาจากเขตการศึกษาแม่เหียะหรือสวนดอก ควรมีการเปล่ียนท่ีเรียนขา้มเขต
การศึกษาให้นอ้ยท่ีสุด เช่น ใช้วิธีให้อาจารยเ์ดินทางไปสอนท่ีเขตการศึกษานั้นแทน
เป็นตน้ ในกรณีจ าเป็น ควรมีการเวน้ระยะเวลาระหว่างคาบให้ประมาณ 30-60 นาที 
ข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นของการจราจรระหวา่งเส้นทาง 

 จดัใหมี้ระบบส่งเอกสาร (Mail Service) ของมหาวิทยาลยั เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การติดต่อภายในมหาวทิยาลยัแก่บุคคลากร  หรือจดัให้มีรถไฟฟ้าส าหรับบุคคลากรท่ี
สามารถจองเวลาการใชง้านได ้และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดต่องานโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ช่วย 

5.1.2  การใช้ทีด่ิน  
ปัญหา 

 กิจกรรมท่ีตอ้งการติดต่อกนัไม่อยูใ่นระยะเดินและขาดความเช่ือมโยงกนั 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ 
 ท่ีพกัในมหาวทิยาลยัมีจ ากดั  

แนวทางการปรับปรุง  แนวทางการปรับปรุงการใชท่ี้ดินแสดงดงัภาพ 5.1 ดงัน้ี 
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ภาพ 5.1 แนวทางการปรับปรุงการใชท่ี้ดิน ระยะท่ี 1 
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โดยมีรายละเอียดต่างๆดงัน้ี 
5.1.2.1  การเพิม่ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะท่ีบริเวณศูนยก์ลาง

หลกัของมหาวิทยาลยัเน่ืองจากเป็นจุดศูนยก์ลางกิจกรรมและการสัญจร โดยกิจกรรมในบริเวณน้ี
ควรประกอบไปดว้ย  

 บริเวณอาคารสหกรณ์เดิม ควรเป็นศูนยร์วมของร้านอาหารท่ีมีบรรยากาศและคุณภาพ
ท่ีดี 

 บริเวณ อมช. เดิมและลานอเนกประสงค์ตรงข้ามหอหญิง 2 ควรปรับปรุงเพื่อใชเ้ป็น
พื้นท่ีเอนกประสงคเ์พื่อจดักิจกรรมต่างๆ  

 บริเวณส่ีแยกไฟแดง เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็นจุดเช่ือมต่อรถสาธารณะซ่ึงท าให้เกิดความ
สะดวกในการเดินทางติดต่อกนัจากทุกส่วน  อีกทั้งยงัใกลก้บับริเวณหอพกันกัศึกษา 
จึงเสนอใหใ้ชพ้ื้นท่ีท่ีมีการใชง้านแบบผสมประกอบดว้ย  

ร้านอาหารและร้านค้า เช่น สหกรณ์ โรงอาหารคุณภาพดี ร้านอาหารท่ีมีคุณภาพ
หลากหลาย  ธนาคาร  ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เดินทาง ร้านเคร่ืองเขียน ร้านหนังสือและร้านขาย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

ห้องประชุมเอนกประสงค์ ส าหรับการประชุมของบุคคลากรและการจดักิจกรรมต่างๆ
ของนกัศึกษา 

5.1.2.2  การสร้างจุดรวมกิจกรรมย่อยแทรกในพื้นที่ระหว่างคณะ  โดยพฒันา
พื้นท่ีเช่ือมต่อรถสาธารณะแบบ Transit Orient  เช่น  จดัให้พื้นท่ีโรงอาหารอยู่บริเวณจุดจอดรถ
สาธารณะท่ีสามารถเขา้ถึงดว้ยการเดินไม่เกิน 200-300 เมตรจากบริเวณขา้งเคียง 

5.1.2.3  การเพิ่มอาคารเรียนรวม แม้มหาวิทยาลัยจะไม่มีนโยบายในการสร้าง
อาคารเรียนรวม แต่จากผลการศึกษาพบวา่ถา้มีการสร้างอาคารเรียนรวมทางดา้นทิศใต ้อาจลดระยะ
ในการเดินทางของผูใ้ช้จากคณะท่ีอยู่ทางดา้นทิศใตไ้ด ้ จึงอาจมีการพิจารณาให้มีอาคารเรียนรวม
เพิ่มดา้นทิศใตบ้ริเวณอาคารสถาบนัภาษา เพื่อให้คณะทางดา้นทิศใตส้ามารถใชก้ารเดินเพื่อติดต่อ
ถึงอาคารเรียนรวมได ้ 

5.1.2.4  การปรับปรุงพืน้ที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย วางแผนการใชพ้ื้นท่ีพกัอาศยั
ในมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพทั้งส าหรับบุคคลากรและนกัศึกษาโดยพฒันาห้องพกัแบบอาคาร
สูงปานกลางมีการใช้งานแบบผสม เช่น พื้นท่ีชั้นล่างเป็นร้านอาหาร ร้านคา้ ชั้นบนเป็นพื้นท่ีพกั
อาศยั    

ที่พักบุคคลากร ก าหนดพื้นท่ีบริเวณรอบนอกเขตการศึกษาเป็นท่ีพกับุคคลากรเน่ืองจาก
สามารถเช่ือมต่อภายในมหาวทิยาลยัโดยรถสาธารณะไดส้ะดวก  สามารถมีทางเขา้ออกเป็นสัดส่วน
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แยกจากมหาวทิยาลยัได ้และไม่รบกวนเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ที่พักนักศึกษา คงพื้นท่ีหอพกันักศึกษากลางมหาวิทยาลยัไวบ้างส่วน ส่วนท่ีอยู่ติดกบั

พื้นท่ีการศึกษาอาจมีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินเป็นพื้นท่ีการศึกษาในอนาคต และพฒันาท่ีพกั
นกัศึกษาบริเวณดา้นตะวนัออกของมหาวทิยาลยัท่ีอยูร่อบนอกส่วนการศึกษาแทน 

5.1.3  ระบบรถสาธารณะในมหาวทิยาลยั 
ปัญหา 

 เส้นทาง ความถ่ี ความจุ ไม่สอดคลอ้งกบัการใชง้านและตารางเรียน 
 ตารางเวลาไม่ชดัเจน ไม่สามารถวางแผนการเดินทางได ้
 ขาดขอ้มูลดา้นเส้นทางและตารางเวลาบริเวณจุดจอด 
 ขาดการป้องกนัฝนท่ีมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการปรับปรุง  แนวทางการปรับปรุงเส้นทางรถสาธารณะแสดงดงัภาพท่ี 5.2  
 เส้นทางหลกัมีหา้สายตามการศึกษาขั้นแรก  
 อาจมีการเพิ่มเส้นทางพิเศษ เช่น เส้นทางสายด่วน (Express Route) ในช่วงเวลา

เปล่ียนชัว่โมงและช่วงเชา้เยน็ ดงัแสดงในภาพท่ี 5.2 
 จดัตารางเวลาการเดินรถท่ีตรงต่อเวลาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
 ปรับเปล่ียนขนาดของรถใหเ้หมาะสมกบัความหนาแน่นของการใชง้านแต่ละช่วงเวลา 
 มีตารางเวลาการเดินรถท่ีชดัเจน ท่ีแต่ละสถานี 
 รูปแบบของรถและสถานีจอดรถท่ีป้องกนัแดดฝน และมีแสงสวา่งเวลากลางคืน 
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ภาพ 5.2 แนวทางการปรับปรุงเส้นทางรถสาธารณะ ระยะท่ี 1 
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5.1.4  ระบบการเดินเท้า 
ปัญหา 
   ปัญหาหลกัไดแ้ก่ 

 แดดร้อน ฝนตก 
 อนัตรายจากการขา้มถนน  ฝุ่ นและมลพิษจากรถยนต ์ ท่ีจอดรถท่ีกีดขวางทางเดินทาง

จกัรยาน 
 สภาพทางเดิน ขรุขระ มืด อนัตราย 
 ระยะทางทางท่ีไกล 
 การขาดความต่อเน่ืองของทางเดิน 

  ปัญหารอง ไดแ้ก่ 
 การขาดแผนท่ีทางเดิน ทางลดั 
 ประตูเขา้ออกมีจ ากดั  

แนวทางการปรับปรุง 
 แนวทางหลกั  แสดงในภาพท่ี 5.3    

 แยกโครงข่ายทางเดินเทา้จากถนนเพื่อความปลอดภยั โดยเช่ือมต่อโครงข่ายทางเดิน
เทา้ท่ีบริเวณท่ีใชง้านใชเ้ป็นประจ า เช่น ทางเช่ือมระหวา่งอาคาร โดยทางเดินหลกัใน
บริเวณจุดท่ีมีการติดต่อเป็นประจ าควรมีร่มเงากนัแดดฝนได ้เช่น บริวณจากจุดจอด
รถรวมเช่ือมต่อไปยงัหน่วยงานต่างๆ  หรือทางเดินภายในบริเวณศูนยก์ลางหลกัใน
มหาวิทยาลยั เป็นตน้ ส่วนทางเดินรองท่ีมีการใช้งานไม่หนาแน่นมากควรเน้นให้มี
ความร่มร่ืน  

 จดัให้มีทางขา้มท่ีปลอดภยั เช่น การใชไ้ฟสัญญาณคนขา้ม และการใชร้ะบบทางขา้ม
แบบทุกทิศทางบริเวณท่ีมีการใช้งานหนาแน่น เช่น บริเวณส่ีแยกไฟแดงและวงเวียน
หอนาฬิกา 

 ปรับปรุงสภาพพื้นผิวทางเดินเน้นให้มีการระบายน ้ าท่ีดี ผิวทางเดินราบเรียบ และมี
สภาพแวดลอ้มขา้งทางท่ีสะอาดเรียบร้อยสวยงาม 

 เพิ่มไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณจุดท่ีเป็นอนัตรายในปัจจุบนั 
 ปรับปรุงและเพิ่มเติมทางเดินบริเวณทางระบายน ้าใหมี้ลกัษณะถาวร 
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ภาพ 5.3 แนวทางการปรับปรุงระบบการเดินเทา้ ระยะท่ี 1 



123 
 

แนวทางรอง  ไดแ้ก่ประเด็นต่างๆดงัต่อไปน้ี 
 จดัใหมี้แผนท่ีบอกทางเดินลดัตามจุดต่างๆ  
 จดัใหมี้ราวจบัขา้งทางเพิ่ม บริเวณท่ีเป็นเนินลาดชนั  
 เพิ่มประตูส าหรับคนเดินเท้าและจักรยานด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ของ

มหาวิทยาลยั ดงัแสดงต าแหน่งในภาพท่ี 5.3 มีการควบคุมความปลอดภยัโดยกลอ้ง
วงจรปิดหรือพนกังานรักษาความปลอดภยั โดยอาจจดัให้ประตูอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีจอด
รถเพื่อใหง่้ายต่อการรักษาความปลอดภยัไปพร้อมกนั  

5.1.5  ระบบจักรยาน 
ปัญหา 
 ปัญหาหลกั ไดแ้ก่ 

 อนัตรายจากรถยนต ์
 ความลาดชนัภายนมหาวทิยาลยั 
 ท่ีจอดจกัรยานท่ีไม่มีความปลอดภยั ไม่มีคุณภาพและไม่เพียงพอ  

 ปัญหารอง ไดแ้ก่ 
  แดดร้อน และฝนตก 
 คุณภาพจกัรยานสาธารณะขาดการบ ารุงรักษา รูปทรงไม่เหมาะกบัเพศและเคร่ืองแบบ 
 สถานท่ียมืจกัรยานสาธารณะเขา้ถึงยาก ระบบยมืยุง่ยาก  

 ปัญหาเสริม ไดแ้ก่ 
 ขาดท่ีซ่อมราคาถูก ในมหาวทิยาลยั 
 ขาดหอ้งอาบน ้าเปล่ียนเส้ือผา้ท่ีสะดวกสบาย  

แนวทางการปรับปรุง 
แนวทางหลกั  
 สร้างโครงข่ายทางจกัรยานท่ีแยกจากถนนอยา่งชดัเจน โดยเส้นทางหลกัจะใชข้นาน

ไปกับทางเดินเทา้โดยมีหลังคากันฝนหรือมีความร่มร่ืน ส่วนเส้นทางรองใช้แบบ
ขนานไปกบัถนน และเน่ืองจากผูใ้ช้มีแนวโน้มว่าจะอยากใช้จกัรยานถา้มีคนใช้เป็น
จ านวนมาก ทางจกัรยานจึงควรมีลกัษณะกวา้งเพื่อสามารถรองรับการใชง้านปริมาณ
มากได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 5.4 -5.5 
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 ภาพ 5.4 แนวทางการปรับปรุงทางจกัรยานแบบต่างๆ 
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ภาพ 5.5 แนวทางการปรับปรุงระบบจกัรยาน ระยะท่ี 1 
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 ปรับปรุงทางจกัรยานบริเวณท่ีลาดชนัสูง เช่น บริเวณทางข้ึนหอสมุดอาจสร้างทาง
ขา้มจกัรยานโดยเฉพาะเพื่อใหเ้ขา้ถึงไดส้ะดวกข้ึน เช่น สร้างสะพานท่ีมีความกวา้งสูง
และแบ่งเป็นช่องทางส าหรับจกัรยานและทางเดินให้ใชไ้ปดว้ยกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 
5.6 

ภาพ 5.6 แนวทางการปรับปรุงทางจกัรยานบริเวณหนา้วทิยาลยัส่ือฯ-หอสมุด 
 

 ท่ีจอดจกัรยาน ควรจดัไวใ้ห้ทัว่ถึงทุกบริเวณ  ต าแหน่งท่ีตั้งควรอยู่ใกล้ทางเขา้ออก
อาคารหรือใกล้บริเวณท่ีมีผูค้นพลุกพล่านเพื่อป้องกันการสูญหายได้ ควรมีการ
ออกแบบใหส้ามารถคลอ้งกุญแจไดก้บัตวัโครงจกัรยาน  ควรมีร่มเงากนัแดดฝน  และ
ควรอนุญาตใหจ้อดจกัรยานภายในอาคารได ้ ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 5.7 

ภาพ 5.7 แนวทางการปรับปรุงท่ีจอดจกัรยาน 
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แนวทางรอง ไดแ้ก่ 
 จดัใหมี้หน่วยงานดูแลการใชจ้กัรยานสาธารณะโดยเฉพาะข้ึน 
 กระจายจุดยืมคืนให้สามารถเขา้ถึงผูใ้ชทุ้กท่านไดง่้ายในระยะ 200-300 เมตร ดงัภาพ

ท่ี 5.4 และมีการบริหารระบบการหมุนเวยีนจกัรยานอยา่งเป็นระบบท่ีจริงจงั 
 ปรับปรุงระบบยืมคืนให้สะดวกต่อการใช้งาน เช่น ใช้ระบบยืมคืนแบบเดียวกับ

หอ้งสมุด (โดยใชบ้ตัรประจ าตวั) หรือมีการออกแบบระบบลอ้คอตัโนมติัต่างๆ 
 มีการดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะระบบความ

ปลอดภยั เช่น ระบบเบรค โซ่ 
 จกัรยานท่ีอาจมีการซ้ือเพิ่มในอนาคต ควรให้ความส าคญักบัคุณภาพจกัรยานเป็น

ส าคญัเพื่อจูงใจผูใ้ช้งาน  และควรมีความหลากหลายของรูปทรง เช่น มีจกัรยานท่ี
เหมาะกบัเพศหญิง และมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามทนัสมยั 

แนวทางเสริม  ไดแ้ก่ 
 จดัให้มีร้านซ่อมบ ารุงให้บริการในอตัราถูก พร้อมมีท่ีเติมลมให้ใช้บริการฟรีใน

มหาวิทยาลยั   โดยอาจจดัให้อยู่บริเวณจุดยืมคืนบริเวณส่ีแยกไฟแดงซ่ึงเป็นจุดท่ี
เขา้ถึงสะดวกจากทุกจุดในมหาวทิยาลยั 

 จดัใหมี้หอ้งอาบน ้าบริเวณใกลท่ี้จอดจกัรยาน โดยอาจจดัใหมี้ 1-2 หอ้งต่อจุด 
 มีการรณรงค์การใช้อย่างต่อเน่ือง เช่น ก าหนดให้มีวนัข่ีจกัรยานประจ าสัปดาห์ เช่น 

ทุกวนัพุธ โดยมีบุคคลากรหรือผูบ้ริหารใชจ้กัรยานใหเ้ป็นตวัอยา่ง   
5.1.6  ด้านการลดการใช้รถยนต์ 

ปัญหา 
 ความเร็วของยานยนต์บนทอ้งถนน ท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัในการขา้มถนนและ

จกัรยาน 
 การใชพ้าหนะร่วมกนัท าใหมี้การยมืใชร้ถ หรืออาศยัรถไปดว้ยกนัเป็นประจ า  
 ผูใ้ช้ยงัจ  าเป็นตอ้งใช้รถมาท างานเน่ืองจากไม่มีทางเลือกอ่ืนในการเดินทางจึงยงัไม่

สามารถลดปริมาณท่ีจอดรถได ้
 ผูใ้ชต้อ้งการความสะดวกสบายและความปลอดภยัในทรัพยสิ์นในการจอดรถส่วนตวั 
 บุคคลากรบางส่วนคิดวา่มหาวทิยาลยัควรอ านวยความสะดวกดา้นท่ีจอดรถให้ตนเป็น

พิเศษ ส่วนนกัศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการสิทธิในการจอดรถท่ีเท่าเทียมกนัทุกคน 
 ปัญหาของมหาวิทยาลยัดา้นการเก็บค่าบตัรผา่นทางและความไม่จริงจงัในการแกไ้ข

ในอดีต 
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แนวทางการปรับปรุง 
ด้านระบบถนน  ออกแบบให้ความเร็วรถบนนถนนน้อยลงโดยจดัให้มีป้ายก าหนด

ความเร็วรถ และสัญญาณไฟจราจรคนขา้มเพื่อให้เกิดการหยุดรถเป็นช่วงๆ บริเวณทางขา้มอาจ
ออกแบบใหเ้ป็น Speed Hump   ดงัแสดงในภาพท่ี  5.8 

ภาพ 5.8  แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดความเร็วรถยนตด์ว้ย Speed Hump 

ดา้นระบบท่ีจอดรถ   ขอบเขตของพื้นท่ีจอดรถแบบต่างๆแสดงดงัภาพท่ี  5.9 
 จดัจุดจอดรถรวมกระจายตวัอยู่รอบนอกพื้นท่ีการศึกษา  แล้วเช่ือมต่อการสัญจร

ภายในดว้ยรถสาธารณะ (Park and Ride)โดยมีระยะเดินถึงสถานท่ีเรียนหรือท างาน
ไม่เกิน 500 เมตร โดยจุดจอดรถรวมท่ีน าเสนอในแนวทางการปรับปรุง พิจารณาจาก 
1) การเขา้ถึงในปัจจุบนั 2) การใช้ท่ีดินในปัจจุบนั และ 3) การกระจายตวัตามระยะ
เดินถึงอาคาร 

  สร้างให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการจอด เช่น ปูผิวพื้นดว้ยวสัดุท่ีดี  มีการแบ่งช่อง
จอดอย่างชดัเจน มีร่มเงาบางส่วน และมีการรักษาความปลอดภยัโดยการใช้ระบบท่ี
กั้นและบัตรจอดรถ มีการปรับพฤติกรรมการจอดรถ โดยอาจให้บุคคลากรหรือ
นกัศึกษาเขา้ใหม่ ใชบ้ริการจุดจอดรถรวมรอบนอกก่อน 

ดา้นการก าหนดพื้นท่ีปลอดรถระยะท่ี 1   หลงัจากปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทุกดา้นแลว้จึง
ก าหนดให้บริเวณหอพกันกัศึกษาเป็นพื้นท่ีปลอดรถก่อน โดยแสดงขอบเขตพื้นท่ีปลอด
รถดงัภาพ 5.10 เน่ืองจากผูใ้ช้ส่วนใหญ่เห็นวา่บริเวณหอพกัเป็นบริเวณท่ีเป็นไปไดท่ี้จะ
เป็นเขตปลอดรถ โดยมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 อนุญาตให้นกัศึกษาหรือผูท่ี้พกัในมหาวิทยาลัยจอดรถไดเ้ฉพาะบริเวณท่ีจอดใกลท่ี้

พกัท่ีจดัไวใ้หเ้ท่านั้น 
 อนุญาตใหร้ถเขา้ออกไดเ้ฉพาะช่วงเวลายา้ยของและเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 โดยสรุปแลว้ การปรับปรุงระยะท่ี 1 มีรายละเอียดการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและ

การจดัการดงัภาพ 5.11  
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ภาพ 5.9 แนวทางการปรับปรุงระบบท่ีจอดรถ ระยะท่ี 1 
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ภาพ 5.10 แนวทางการปรับปรุงพื้นท่ีปลอดรถ ระยะท่ี 1 
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ภาพ 5.11 แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการจดัการ ระยะท่ี 1 
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5.2  ระยะที่สอง การทดสอบระบบและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางและทัศนคติในการใช้ที่
จอดรถ 

การเปล่ียนพฤติกรรมและทศันคติในการเดินทางของผูใ้ช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ  าเป็นตอ้งอาศยัระยะเวลาในการประชาสัมพนัธ์ และพิสูจน์ใหเ้ห็นประสิทธิภาพของระบบต่างๆวา่
มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ  ดงันั้นเม่ือท าการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการจดัการบางส่วนเรียบร้อย
แล้ว มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งมีการทดสอบประสิทธิภาพด้านต่างๆทั้งทางด้านการใช้พื้นท่ี และ
ระบบการสัญจร และท าการปรับปรุงให้เพียงพอและตรงความตอ้งการของผูใ้ช้อีกคร้ัง ก่อนท่ีจะ
เพิ่มความเขม้ขน้ในการลดการใชร้ถยนตใ์หม้ากข้ึน โดยมีแนวทางดงัน้ี 

5.2.1  ด้านการใช้ที่ดิน ได้แก่ การส ารวจความพอใจของผูใ้ช้ต่อการใช้พื้นท่ีต่างๆเช่น 
ดา้นคุณภาพ ความเพียงพอ ของส่ิงอ านวยความสะดวกภายในมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 

5.2.2  ด้านระบบทางเดินเท้า ระบบจักรยานและรถสาธารณะ  มีการทดสอบการใช้งาน
ระบบรถสาธารณะ ทางเดิน ทางจักรยานและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีข้ึน เช่น อาจมีการ
ปรับเปล่ียนเส้นทางและความถ่ีของรถสาธารณะบางส่วนตามความตอ้งการและความเหมาะสม มี
การเพิ่มทางเดินลดั หรือขนาดทางเดินบริเวณท่ีมีการใชง้านหนาแน่น 

5.2.3  ด้านการลดการใช้รถส่วนตัว ไดแ้ก่ประเด็นต่างๆเรียงตามล าดบัการปรับปรุง ดงัน้ี  
1) การส ารวจและจดัสร้างท่ีจอดรถรวมใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชท้ ั้งหมดและ

รักษาความปลอดภยัอยา่งเขม้งวดและต่อเน่ือง เช่น อาจมีการขยายท่ีจอดรถรวมในบางจุด และให้ผู ้
มาติดต่อทัว่ไป ใหใ้ชร้ะบบ Park and Ride โดยจดัใหมี้จุดจอดส าหรับผูม้าติดต่อแบบไม่ตอ้งใชบ้ตัร
ผา่นเฉพาะท่ีประตูทางเขา้หลกั ดงัภาพ 5.12 

2) การออกมาตราการควบคุมการจอดรถภายในมหาวิทยาลยั เช่น การห้ามจอดรถขา้ง
ถนนหรือตามพื้นท่ีรกร้างต่างๆ การก าหนดขอบเขตท่ีจอดรถของแต่ละหน่วยงานอย่างชดัเจนโดย
ท าท่ีกั้นและบตัรจอดรถทั้งของบุคคลากรและนกัศึกษา 

3) การยกเลิกการเก็บค่าบตัรผ่านทางในมหาวิทยาลยั แลว้เปล่ียนมาเก็บค่าบริการบตัร
จอดรถแทน (ใชก้บัยานยนตทุ์กชนิดทั้งรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต)์ 

4) การเร่ิมก าหนดให้บริเวณศูนย์กลางหลักเป็นพื้นท่ีเพื่อการเดินหรือใช้จักรยาน
โดยเฉพาะ (No Car Zone) ดงัภาพ 5.12 โดยอนุญาตให้รถไฟฟ้าสาธารณะ และรถท่ีมีป้ายอนุญาต
ส าหรับผูพ้ิเศษ เช่น ผูมี้ปัญหาทางสุขภาพ ผูสู้งอายุ หรือผูติ้ดต่อท่ีส าคญัต่างๆ สามารถผ่านได้
เท่านั้น   
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ภาพ 5.12 แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการจดัการ  ระยะท่ี 2 
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5.2.4   ด้านการประชาสัมพันธ์ ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์และปลูกฝังให้ผูใ้ชเ้ห็นขอ้ดีใน
การใช้ระบบสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าผูใ้ชท่ี้เคยเห็นตวัอย่างของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีการออกแบบและจดัการท่ีดี มีแนวโน้มจะเห็นด้วยกบัการใช้วิธีเก็บค่าจอดรถ
บริเวณใกลา้คาร ดงันั้นการยกตวัอยา่งมหาวิทยาลยัท่ีดีให้ผูใ้ชเ้ห็นจึงอาจเป็นวิธีหน่ึงในการปลูกฝัง
ทศันคติต่อผูใ้ชไ้ด ้
 
5.3  ระยะทีส่าม การจัดท าประชาพจิารณ์การเกบ็ค่าจอดรถภายในมหาวทิยาลยั 

ถึงแมว้่าผูใ้ช้ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มเห็นดว้ยกบัการเก็บค่าจอดรถภายในมหาวิทยาลยั
บริเวณจุดจอดท่ีใกลอ้าคาร ถา้มหาวิทยาลยัมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการจดัการท่ีดีอย่าง
จริงจงัและต่อเน่ือง  แต่ปัญหาคือผูใ้ชบ้างส่วนยงักงัวลวา่คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นดว้ย โดยเฉพาะผล
การศึกษาท่ีพบวา่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีส่วนหน่ึงตอ้งการใหเ้ก็บค่าจอดรถวิธีน้ีกบันกัศึกษาเท่านั้น  แต่กลุ่ม
นกัศึกษาจ านวนมากตอ้งการใหใ้ชว้ธีิน้ีเท่าเทียมกนักบัทุกคน แมใ้นอนาคตเม่ือปรับปรุงระบบต่างๆ
ในมหาวทิยาลยัแลว้อาจท าให้ผูใ้ชเ้ปล่ียนทศันคติไดบ้างส่วน แต่การท าประชาพิจารณ์จะเป็นเคร่ือง
ตดัสินท่ีชัดเจนท่ีสุดให้ทุกคนมีความเห็นท่ีตีงกันได้  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของผูบ้ริหารท่ี
ตอ้งการใหมี้การท าประชาพิจารณ์เก่ียวกบัการเก็บค่าจอดรถในอนาคต โดยการศึกษาคร้ังน้ีน าผลท่ี
ไดจ้ากการสอบถามทศันคติดา้นการเก็บค่าจอดรถมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการท าประชาพิจารณ์
ดงัน้ี 

ด้านที่จอดรถรวม  ควรก าหนดให้พื้นท่ีจอดรถรวมไม่ตอ้งเสียค่าบริการจอดรถ และมี
การอ านวยความสะดวกให้บุคคลากรท่ีใชบ้ริการท่ีจอดรถรวม  โดยส ารองท่ีจอดเฉพาะไวใ้ห้อยา่ง
พอเพียง และอนุญาตให้บุคคลากรสามารถใชจุ้ดจอดรถรวมไดทุ้กแห่ง แต่นกัศึกษาสามารถใชจุ้ด
จอดรถรวมไดจุ้ดเดียว เป็นตน้ 

ด้านการเกบ็ค่าจอดรถบริเวณจุดจอดใกล้อาคาร ควรมีรายละเอียดดงัน้ี 
 อนุญาตให้บุคคลากรจ่ายค่าจอดรถเป็นรายเทอมไดแ้ละให้สิทธิส ารองท่ีจอดส าหรับ

บุคคลากรก่อน ส าหรับนกัศึกษาใหใ้ชว้ธีิเก็บเป็นรายวนั 
 มีพื้นท่ีส าหรับจอดรถฟรีส าหรับผูมี้ปัญหาทางสุขภาพ ผูสู้งอายุ และผูติ้ดต่อพิเศษ 

ภายในหน่วยงาน 
 มีพื้นท่ีใหจ้อดรถระยะสั้นเพื่อติดต่องานหรือรับส่งของฟรี 15 นาที 
 ก าหนดเวลาจ่ายค่าบริการเฉพาะเวลาราชการ และยกเวน้การเก็บค่าบริการช่วงหลงั

เลิกเรียน วนัหยดุราชการและช่วงปิดการศึกษา  
 ส าหรับผูป้ระกอบการในมหาวิทยาลยัควรอนุญาตให้เข้ามาจอดในแต่ละสถานท่ี



135 
 

ประกอบการได ้โดยจดัจุดจอดไวใ้ห้โดยเฉพาะ เพื่อสะดวกในการขนส่งสินคา้และ
ลดปริมาณการใชง้านรถไฟฟ้าสาธาณะใหน้อ้ยลง 

 ส าหรับอตัราค่าบริการจอดรถ ควรมีการสอบถามความคิดเห็นอีกคร้ัง โดยอตัราต ่าสุด
ในการสอบถามส าหรับรถจกัรยานยนตคื์อ 5 บาท ต่อวนั และ รถยนต ์10 บาทต่อวนั  

โดยต าแหน่งพื้นท่ีท่ีจอดรถในการท าประชาพิจารณ์การเก็บค่าจอดรถใกลอ้าคาร แสดง
ดงัภาพ 5.13 

แมใ้นอนาคตจะมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการจัดการในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ตามแนวทางท่ีน าเสนอไดอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้  แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลยันั้นเปรียบเสมือนเมืองเล็กๆ
เมืองหน่ึง มีการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา  ดงันั้นการศึกษาปัญหาและปรับปรุง
มหาวทิยาลยัจึงจ าเป็นตอ้งมีอยา่งต่อเน่ือง ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินและการใชจ้กัรยานนั้นข้ึนอยู่
กบัระบบการใช้ท่ีดินท่ีเช่ือมโยงกบัการสัญจรเป็นหลกั ดงันั้นในอนาคต มหาวิทยาลยัอาจมีความ
จ าเป็นตอ้งจดัตั้งหน่วยงานท่ีดูแลดา้นการใชพ้ื้นท่ีและระบบสัญจรภายในมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะ 
เช่น แผนกการบริหารพื้นท่ีใช้สอย (Facility Management) และแผนกบริหารระบบสัญจร 
(Transportation Management)  เพื่อท่ีจะสามารถดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นต่างๆไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง ท้ายสุดมหาวิทยาลัยจ า เป็นต้องมีแผนแม่บททั้ งทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรม เพื่อควบคุมการขยายตวัและพฒันาใหส้อดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 
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ภาพ 5.13 แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการจดัการ ระยะท่ี 3 
(ต าแหน่งพื้นท่ีท่ีจอดรถในการท าประชาพิจารณ์การเก็บค่าจอดรถใกลอ้าคาร) 
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5.4  บทสรุป 

จากการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดพ้บว่า ส่ิงท่ีส าคญัในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มละการ
จดัการส่งเสริมให้เกิดการเดินและการใช้จกัรยานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่นั้น  ไม่ใช่เพียงแต่การ
ปรับปรุงทางเดินเท้าและทางจักรยานเท่านั้น แต่ทางมหาวิทยาลยัจะตอ้งให้ความส าคญัในการ
ปรับปรุงทั้งในดา้น 1) ความเช่ือมต่อของการใช้ท่ีดินกบัระบบสัญจร 2) ระบบการเดินเทา้และ
จกัรยาน 3) ระบบรถสาธารณะ และ 4) การลดการใชร้ถยนตส่์วนตวั  จะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไป
มิได ้

จากการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูใ้ชใ้นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบประเด็น
ส าคญัท่ีส่งผลต่อแนวคิด ได้แก่ การต้องการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  เน่ืองจากการ
เดินทางระหว่างวนัในมหาวิทยาลยัเกิดจากตารางเรียนหรือภาระการงานท่ีมีเวลาจ ากดั  ซ่ึงเป็น
อุปสรรคส าคญัต่อการเดิน ดงันั้นส าหรับมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่จึงมีความจ าเป็นตอ้งเช่ือมโยง
ศูนย์กลางต่างๆเข้าด้วยกันโดยใช้ระบบรถสาธารณะเพื่อเช่ือมโยงการสัญจรระยะไกลแล้วจึง
เช่ือมต่อด้วยการเดินระยะสั้ นๆแทน  ด้านสภาพแวดล้อมของทางเดินท่ีเหมาะสมนั้นผูใ้ช้ให้
ความส าคญัต่อความร่มร่ืนและกนัแดดฝนไดเ้ป็นหลกั ดา้นระบบจกัรยาน นอกจากการไม่มีจกัรยาน
ซ่ึงท าใหม้หาวิทยาลยัตอ้งอ านวยความสะดวกดว้ยระบบจรัยานสาธารณะในมหาวิทยาลยัเพื่อจูงใจ
ใหผู้ใ้ชเ้ร่ิมตน้ใชก่้อนแลว้ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะจูงใจใหผู้ใ้ชใ้ชจ้กัรยาน ไดแ้ก่ การสร้างความปลอดภยัให้
ทางจกัรยาน การแก้ปัญหาความลาดชันในมหาวิทยาลัยและการสร้างความปลอดภยัแก่ท่ีจอด
จกัรยาน  

แมป้ระเด็นด้านการเก็บค่าจอดรถในมหาวิทยาลยัจะเป็นประเด็นท่ีงานวิจยัหลายช้ิน
น าเสนอในแนวทางการปรับปรุงมหาวทิยาลยั แต่จากการวิจยัพบวา่ปัญหาส าคญัในการน ามาใชน้ั้น
เกิดจากการใหค้วามหมายของมหาวทิยาลยัวา่เป็นพื้นท่ีสาธารณะ ทุกคนควรสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมและวฒันธรรมการเก็บค่าจอดรถในประเทศไทยท่ีแตกต่างกบัต่างประเทศ  ดงันั้นการน า
วธีิน้ีมาปฏิบติัจึงตอ้งท าใหผู้ใ้ชรู้้สึกเกิดความเท่าเทียมในการใชง้าน  โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ี
ดีส าหรับการเดิน การใช้จกัรยานและระบบรถสาธารณะ  นอกจากนั้นการให้เวลาปลูกฝังให้ผูใ้ช้
รับรู้ถึงขอ้ดีและจุดมุ่งหมายในการลดการใชร้ถจะเป็นตวัช่วยสร้างความเขา้ใจในเหตุผลของการเก็บ
ค่าจอดและจะช่วยปรับทศันคติในการใชร้ถไดอี้กทางหน่ึง 

นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่า แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีน าเสนอ  อาจตอ้งใช้
งบประมาณในการลงทุนสูงมากกว่าท่ีทางมหาวิทยาลยัคาดการณ์ไว ้ทั้งการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางดา้นการใชท่ี้ดินและการสัญจร แมท้างผูบ้ริหารจะให้ความเห็นวา่ มีความเป็นไปไดใ้น
การน างบประมาณประจ าปีมาใช้ในการปรับปรุง และอาจมีการลงทุนร่วมกบัภาคเอกชนร่วมดว้ย  
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แต่ในความเป็นจริง อาจเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั  
แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีน าเสนอเป็นเพียงแนวทางเบ้ืองต้นเพื่อการ

สนบัสนุนใหเ้กิดการเดินเทา้และใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยั ตามการศึกษาดา้นสภาพแวดลอ้ม การ
จดัการและความคิดเห็นของผูใ้ช้งานในปัจจุบนั  เม่ือมีการวางผงัแม่บทซ่ึงมีความซับซ้อนของ
เง่ือนไขต่างๆมากกว่า  และต้องการสภาพแวดล้อมและการจดัการท่ีแตกต่างออกไปอีกหลาย
รูปแบบ ข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีจึงอาจต้องน ามาปรับใช้ตามข้อจ ากัดของผงัแม่บทของ
มหาวทิยาลยัในอนาคตต่อไป 
  
5.5  ข้อเสนอแนะ 

5.5.1  ข้อจ ากัดในการท าวิจัย   การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเน้นท่ีการวิจยัเชิงคุณภาพ ขอ้มูลเชิง
ปริมาณท่ีไดน้ั้นจึงอาจมีค่าไม่ละเอียดมากนกั อยา่งไรก็ตามสามารถน าขอ้มูลพื้นฐานบางดา้นมาใช้
ในการออกแบบวจิยัเชิงปริมาณคร้ังต่อไปเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนข้ึนได ้เพื่อท าการศึกษาตวัแปรท่ี
ส่งผลต่อความคิดเห็นนั้นๆ เช่น การศึกษาดา้นขอ้มูลดา้นความคิดเห็นต่อการก าหนดระบบการจอด
รถแบบต่างๆ และการศึกษาดา้นการก าหนดราคาค่าจอดรถใกลอ้าคาร  

5.5.2  ประเด็นการศึกษาวจัิยเพิม่เติม 
ในการสนบัสนุนให้เกิดการเดินและใช้จกัรยานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่นั้น ตอ้งอาศยั

การศึกษาและปรับปรุงในหลายๆดา้นดงัท่ีน าเสนอในงานวจิยัช้ินน้ี  อยา่งไรก็ตามเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดั
ด้านเวลาและความเช่ียวชาญของผูว้ิจยั  ท าให้ไม่สามารถศึกษาลงลึกในประเด็นต่างท่ีพบว่ามี
ความส าคญัและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ช้ จึงควรมีการศึกษาต่อยอดในประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 

 รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมท่ีส่งผลต่อการเดินหรือการใช้
จกัรยาน เช่น ความช่ืนชอบดา้นขนาด วสัดุทาง การวางผงัท่ีสร้างความสะดวกให้กบั
การเดินและจกัรยาน หรือองค์ประกอบทางต่างๆท่ีจะสร้างให้เกิดความปลอดภยัทั้ง
ทางกายภาพและจิตวทิยาแก่ผูใ้ชง้าน 

 การปรับปรุงระบบรถสาธารณะท่ีเช่ือมโยงกบัภายนอกมหาวิทยาลยั  ท่ีจะสามารถ
ช่วยลดการใชร้ถในการเดินทางไปกลบัของผูใ้ชไ้ด ้

 ระบบรถสาธารณะท่ีเหมาะสมกับการใช้งานในมหาวิทยาลัย เช่น ขนาด ความถ่ี 
ตารางการเดินรถ รวมถึงระบบการเก็บค่าบริการท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใชง้าน
ของผูใ้ช ้และระบบการบริหารท่ีจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เป็นตน้ 

 ระบบการจดัการจกัรยานในมหาวทิยาลยั เพื่ออ านวยความสะดวกและป้องกนัการสูญ



139 
 

หาย  และระบบการยืมคืนจกัรยานสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะป้องกนัการหาย  
สะดวกในการจดัการและสะดวกต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด 

 การปรับปรุงเส้นทางจกัรยานภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีเช่ือมต่อกบัชุมชนโดยรอบ เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชจ้กัรยานท่ีพกัอาศยัอยูน่อกมหาวทิยาลยั 

 
นอกจากนั้นกรอบประชากรในคร้ังน้ี ยงัไม่รวมถึงความคิดเห็นของบุคคลภายนอก จึง

ควรมีการศึกษาความคิดเห็นและความตอ้งการของบุคคลภายนอกต่อการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 

  
 
 
 

 
  

 
 
 


