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The purpose of this research was to develop guidelines for improvement of
secondary transportation network accessing the BTS‘s suburban Station-On Nut Station. The
study involved surveys of the existing routes to the station and questionnaires to transit users
to measure their satisfaction of the existing system and their commuting behavior, time,
frequency, modes and routes, and needs for improvement of the accessing routes.
The hypotheses were that 1) improved pedestrian sidewalks on specific routes are the key
component to increase accessibility to the station, 2) proper park-and-ride facility is needed to
service commuters who travel to the station from farther suburban areas.
There were two groups of the questionnaire samples—transit users surveyed at the
station, and those who live within 500-meter radius from the station. Three groups of
questions were asked: 1) travel behavior; 2) route and mode used to access the station; 3)
opinion on the need of a park-and-ride facility which is owned by the BTS.
The data from field survey and questionnaires to BTS riders and sample group
who live within 500-meter radius from the station were analyzed statistically and
comparatively. The findings show that the two sample groups were moderately satisfied with
the routes, modes, and most of the conditions of the routes.
However, the field survey identified several elements that need to be improved due to
safety standards and to add clear signs to direct users to access the station easily. The two
sample groups showed different interests on Park-and-Ride facility. The recommendations
were derived from the synthesis of the sets of data. Park-and-Ride facility focuses on the
need of commuters, and the improvements of the secondary routes focus on the needs of
both groups by adding bicycle paths and sidewalks on specific streets.
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บทที่ 1
บทนํา
1.

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
กรุงเทพมหนาครและปริมณฑล มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน เนื่องจากเปนพื้นที่
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังเปนศูนยกลางความเจริญในหลายๆดาน ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ประกอบกับการขยายตัวเมืองอย างรวดเร็วส งผลให
การจราจรในเมืองและชานเมืองเกิดปญหาทางการจราจรเปนอยางมาก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรอยางรวดเร็ว เพื่อเปนการลดความหนาแนนที่เกิดภายในเขตเมืองชั้นใน ทําใหเกิดการ
ขยายตัวของเมืองทางดานที่อยูอาศัยไปสูเขตพื้นที่ชานเมือง ผูที่พักอาศัยในเขตชานเมืองจึงมี
ความจําเปนตอความตองการในการใชยานพาหนะในการเดินทางไปทํากิจกรรมตางๆ เนื่องจาก
แหลงงานและศูนยรวมกิจกรรมตางๆ อยูในเขตเมืองชั้นใน หรือพื้นที่ศูนยกลางเมือง ดังนั้นรัฐบาล
จึงไดวางนโยบายทางดานการคมนาคม เพื่อแกไขปญหาการจราจรดังกลาว โดยมุงเนนไปที่การ
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ และการเชื่อมตอของการเดินทางจากชานเมืองมาสูใจกลางเมือง
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะลดปญหาการจราจรใหมากที่สุด
ปจจุบันการแกไขปญหาจราจร ระบบการขนสง และสาธารณูปโภคในกรุงเทพฯนั้น ได
มีการนําระบบรางที่ชวยในการขนสงมวลชนมาใช ไดแก ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพฯรถไฟฟาบีที
เอส โดยมีเสนทางใหการบริการในปจจุบัน 2 เสนทาง คือ สายสุขุมวิท และสายสีลม ที่เชื่อมโยง
ยานศูนยกลางธุรกิจและพาณิชยกรรมที่สําคัญ ไปสูพื้นที่อยูอาศัยดานชานเมือง การคมนาคม
ขนสงดวยระบบรางของกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล คือ สิ่งที่มีความจําเปนตอคุณภาพชีวิตที่
ดี ขึ้ น ของประชากรที่ อ ยู อ าศั ย ทั้ ง หมด และยั ง เป น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการแข ง ขั น ระหว า ง
เมืองกรุงทพฯและเมืองอื่นๆทั่วโลก
เส น ทางรถไฟฟ า บี ที เ อส สายสุ ขุ ม วิ ท เป น เส น ทางที่ เ ชื่ อ มต อ พื้ น ที่ ย า นชานเมื อ ง
กรุงเทพฯฝงตะวันออกกับพื้นที่ศูนยกลางกรุงเทพมหานคร ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในอนาคตมี
เสนทางสายสีเขียวออน (พรานนก-สมุทรปราการ) สิ้นสุดที่สถานีแบริ่ง มาเชื่อมตอที่สถานีออนนุช
ในการวิจัยครั้งนี้จะมุงเนน ไปที่สถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช เนื่องจากเปนสถานีชาน
เมืองในปจจุบัน ที่จะเหมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพการเขาถึงสถานี เนื่องจากสถิติตัวเลขป
พ.ศ. 2551 นั้นเปนสถานีตนทางกอนจะเขาสูตัวเมืองและเปนสถานีชานเมืองที่มีประชาชนมาใช
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ในจํานวนมากที่สุด เปนอันดับ 1 (ภาพรวมในทุกสถานี สถานีสยาม มากเปนอันดับ 1 และสถานี
ออนนุชเปนอันดับรองลงมา) (บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด มหาชน พ.ศ. 2551) เพื่อ
แก ป ญ หาการจราจรในถนนสุ ขุ ม วิ ท ภายใต โ ครงการ ที่ มี ร ถแท็ ก ซี่ จ อดรอรั บ ผู โ ดยสารทํ า ให
การจราจรติดขัด ปญหาความสะดวกสบายตอการเขาถึง และเปนการสรางทางเลือกในการ
เดินทางมายังสถานีมากกวาการเลือกใชรถยนตเขาสูตัวเมือง ซึ่งขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนี้จะ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผน และพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระบบคมนาคมอืน่ ๆ
ในพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีอยางมีสวนรวม โดยที่จะคํานึงถึงองคประกอบที่เกี่ยวเนื่องที่ยังไมมี
เพื่อที่จะสรางความเหมาะสมตอการเดินทางมาสูสถานีจากพื้นที่ชุมชนโดยรอบรถ
คเอกชนอาคารจอดรถในพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 1 ลักษณะและสภาพทั่วไปบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช และถนนสุขุมวิท
ฝงขาเขากรุงเทพฯ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 ศึกษาหาแนวการเพิ่มศักยภาพ ทางดานการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
ในยานชานเมือง บริเวณสถานีออนนุช เขตพระโขนง กทม. โดยการศึกษาจากพฤติกรรมและ
ลักษณะการเดินทาง การใชยานพาหนะ ( Mode) (หรือการเลือกรูปแบบ) ในการเดินทาง ตลอดจน
การเลือกใชเสนทางของประชาชน
2.2 ศึกษาวัตถุประสงคและลักษณะการเดินทางของประชาชน ภายในพื้นที่ศึกษา
2.3 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทางของประชาชน ภายในพื้นที่ศึกษา
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2.4 ศึกษาถึงองคประกอบทางกายภาพที่เหมาะสมตอการเดินทางเขาสูสถานี ที่มีผล
ตอความสะดวก สบายในการเขาถึง ของประชาชนในรัศมีการใหบริการเสนอแนะแนวทางในการ
สงเสริมใหเกิดการใชระบบการขนสงมวลชนดวนแบบรางมากยิ่งขึ้น
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่วิจัย คือ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขต ดังนี้ คือ
3.1.1 พื้นที่โครงการ คือ พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช ในระยะ
รัศมีการเดินเทาที่เหมาะสม คือ ระยะ 500 เมตร
3.1.2 พื้นที่วิจัย คือ พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
นอกรัศมีการเดินเทาที่เหมาะสม ระหวางชวง 500 –1,000 เมตร

ภาพที่ 2 ภาพถายทางอากาศแสดงตําแหนงสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช และลักษณะพื้นที่
โดยรอบสถานีในระยะ 500 เมตร และ มากกวา 500 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงภาพถายทางอากาศ จาก Google Maps
(2554, Google. http://maps.google.com เขาถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554)

4
3.2 ขอบเขต ดานเนื้อหา
3.2.1 การศึกษาขอมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ไดแก ประเภทอาคาร ประเภทพื้นที่จอด
รถของแตละอาคาร ลักษณะการใชอาคาร และสภาพการจราจรในพื้นที่
3.2.2 การศึกษาขอมูลระบบขนสงมวลชนกรุงเทพฯรถไฟฟาบีทีเอส ในพื้นที่ศึกษา
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน พื้นที่ PARK & RIDE การเชื่อมตอของสถานีกับอาคาร
โดยรอบพื้นที่ศึกษา เปนตน
3.2.3 การศึกษาพฤติกรรมในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ เชน วัตถุประสงค ใน
การเดินทาง ลักษณะการเดินทาง ฯลฯ
3.2.4 การศึกษาองคประกอบทางกายภาพที่เหมาะสมในการเดินทางเขาสูสถานี และ
แนวทางการพัฒนาเสนทางที่เชื่อมโยง เขาสูสถานีไฟฟาอยางยั่งยืน ที่เอื้อตอรูปแบบการเดินทาง
ของผูโดยสารภายในบริเวณสถานีและพื้นที่ตอเนื่อง
3.2.5 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาตอการเดินทางเขาสู
สถานีรถไฟฟา วามีความเหมาะสมเพียงใด และมีความตองการอะไร
4. ปญหาของการวิจัย
องคประกอบทางดานกายภาพที่สําคัญตอการเพิ่มศักยภาพการเดินทางเขาสูสถานี
รถไฟฟา บีทีเอส ยานชานเมือง ในบริเวณสถานีออนนุช มีอะไรบาง
5. สมมติฐานของการวิจัย
5.1 องคประกอบทางดานกายภาพของทางเดินเทา และองคประกอบที่กําหนดเสนทางเขา
สูสถานีที่ชัดเจน เชน ปายบอกทิศทาง ชวยเพิ่มความสะดวกในการมาใชบริการ จะสามารถเพิ่ม
ศักยภาพการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ในยานชานเมืองบริเวณสถานีออนนุชไดมากขึ้น
5.2 การเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE ใหมากขึ้น จะสามารถเพิ่มศักยภาพการเดินทางเขา
สูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ในยานชานเมืองบริเวณสถานีออนนุชไดมากขึ้น
6. กระบวนการวิจัย
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ
6.1 การกําหนดปญหา หัวขอเรื่องและกําหนดชื่อเรื่อง โดยศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
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การสรางและการใชงานสถานี สภาพการเขาถึงสถานีรถไฟฟาออนนุช ที่ยังมีปญหาความสะดวก
ตอการเขาถึง และแนวโนมของผลกระทบตอประชาชนผูใชสถานีหลังการพัฒนาแลว จึงกําหนด
เปนปญหาเพื่อที่จะคนควาหาคําตอบในเรื่องที่จะวิจัย
6.2 ศึกษาทฤษฎี ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆจากขอมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ
6.3 การออกแบบการวิจัย
6.4 การกําหนดตัวแปรการวิจัยเพื่อในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปร
ตามเพื่อใหไดมาซึ่งขอบเขตดานเนื้อหาในการศึกษา และเพื่อสามารถกําหนดปญหาการวิจัยใน
การหาองคประกอบที่สําคัญ ตอการเพิ่มศักยภาพการเดินทางสูสถานีรถไฟฟายานชานเมือง ใน
บริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
6.5 การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย รวมทั้งกําหนดเครื่องมือและ
สรางเครื่องมือที่จะวัดและการวิเคราะหขอมูล โดยกลุมประชากรที่เกี่ยวของกับการวิจัยคือกลุมผู
มาใชบริการ ไดแก
6.5.1 กลุมคนในรัศมีการเดินเทา ไดแก ผูที่อาศัยอยูภายในชุมชนโดยรอบ รัศมี 500
เมตร จากสถานี
6.5.2 กลุมคนนอกรัศมีการเดินเทา ไดแก ผูที่เดินทางมาใชสถานี ในระยะรัศมีมากกวา
500 เมตร
6.5.3 กลุมคนนอกพื้นที่ ที่เดินทางดวยวิธีอื่น เพื่อเขามาใชสถานี
การเลือกกลุมตัวอยางจะเปนการเลือกตัวอยางแบบ Non-Probability Sampling
โดยเลือกแบบจัดสวน โดยจัดแบงประชากรออกเปนสวนๆ แลวเลือกจากแตละสวนแบบบังเอิญ
6.6 การดําเนินการวิจัย
6.6.1 การจัดเตรียมและสรางแบบสํารวจ แบบสอบถาม เพื่อการลงพื้นที่วิจัย
6.6.2 ปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจภาคสนาม สังเกตสถานการณและ
พฤติกรรมดวยสายตา พรอมทั้งจดบันทึก
6.6.3 การทดสอบแบบสอบถาม
6.6.4 การแจกแบบสอบถามและดําเนินการสัมภาษณในสนาม และนอกสนาม
6.6.5 การรวบรวมผล จัดระบบหมวดหมูและนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสํารวจ จาก
แบบสอบถาม
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6.7 การวิเคราะห
การวิเคราะห ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ สอบถาม ทั้งหมดรวมกับขอมูลจากการศึกษา
ดานตําแหนงที่ตั้ง เพื่อศึกษาปญหาดานการเขาถึง และหาองคประกอบทางกายภาพที่สําคัญตอ
การเพิ่มศักยภาพการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาออนนุชโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห
เปรียบเทียบ
6.8 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
6.8.1 การสรุปผลที่ไดจากการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และจัดทําขอเสนอแนะในการ
นําผลการวิจัยไปใช
6.8.2 การเขียนรายงานการวิจัย
6.8.3 การเขียนบทความสรุปผลการวิจัยเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ หรือนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการ
7. วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษา มี 2 วิธี คือ วิธีการที่ใชในขั้นตอนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล และ
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ คือ
7.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเดินทาง ระบบขนสงใน
เมือง ทฤษฎีและแนวทางที่เกี่ยวกับความคิดเห็น โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจาก
หนังสือและเอกสาร
7.1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดของโครงการ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิจากเอกสาร บทความ และสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการ รวมถึงผูมีพฤติกรรม
การเดินทางดวยวิธีการตางๆในพื้นที่โครงการ
7.1.2 การศึกษารายละเอียดของปญหาและสภาพปจจุบัน สภาพพื้นที่ และผูมีที่มาใช
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส โดยใชวิธีการสํารวจภาคสนาม การสังเกต และจดบันทึก
7.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูลดานความคิดเห็น และความตองการของผูที่มาใชสถานี
รถไฟฟา บีทีเอส โดยใชแบบสอบถาม และการสังเกตพฤติกรรมการใชพื้นที่
7.2 การวิเคราะหขอมูล
7.2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามลักษณะประชากร ความคิดเห็นตอและ
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ความตองการ ตอการเดินทางมาใชสถานีรถไฟฟา ใหมีความสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น เชน ขอมูล
ที่มีระดับการวัดเปนกลุม (Nominal) จะใชวิธีวิเคราะห ดวยคาสถิติ แบบรอยละ (Percentage)
ขอมูลที่มีระดับการวัดแบบอัตราสวน (Ratio) จะใชวิธีวิเคราะห ดวยคาสถิติ แบบเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมถึงการวิเคราะหสถิติอางอิงเปรียบเทียบ
คาตัวแปรระหวางกลุมตัวอยางทั้งสอง เชน T-Test
7.2.2 การสังเคราะหผลการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติที่ไดจากแบบสอบถามกับขอมูล
องคประกอบทางกายภาพและการใชงานสถานี ที่ไดจากการสํารวจและสังเกตการณ เพื่อสรุป
ความสัมพันธระหวางปจจัยตนและปจจัยตาม
8. ขอตกลงเบื้องตน
8.1 ผลของการวิจัยครั้งนี้ยังไมสามารถนําไปใชพัฒนาหรือปรับปรุงศักยภาพการเชื่อมตอ
ระบบคมนาคมในพื้นที่โดยรอบไดในทันที ตองนําสิ่งที่คนพบจากงานวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณาความ
เหมาะสม ทางดานการวางแผนผังเมือง และทางดานระบบวิศวกรรมการจราจรตอไป
8.2 ในงานวิจัยนี้จะไมใชแบบสัมภาษณจากกลุมผูเชี่ยวชาญในดานการวางแผนระบบ
คมนาคม เนื่องจากตองการเพียงขอมูลและความตองการเบื้องตนของประชาชนที่มาใชบริการที่
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช และประชาชนที่อยูโดยรอบ มาวิเคราะหรวมกับการสํารวจ
ภาคสนามของผูวิจัยเทานั้น
9. นิยามศัพท
ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน หมายถึง ระบบรถไฟฟาขนสงสาธารณะในบริเวณพื้นที่
ๆ มีผูคนอาศัยอยูหนาแนน และใหเดินทางจากตนทางไปสูจุดหมายปลายทางครั้งละจํานวนมาก ๆ
ดวยตารางการเดินทางที่แนนอน ดวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยบนแนวทางที่สรางไว
เฉพาะ ซึ่งอาจจะเปนทางระดับพื้นดิน หรือยกระดับเหนือดิน หรือเปนทางที่อยูใตดินก็ได ปจจุบัน
ประเทศไทยมีระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 2 ประเภทคือ ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (รถไฟฟา
BTS) และโครงการรถไฟฟามหานคร (รถไฟฟาใตดิน)
พฤติกรรมการเดินทาง หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
เลือกรูปแบบการเดินทาง รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่ถือเปนตัวกําหนดใหเกิดการกระทําเชนนี้
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วัตถุประสงคในการเดินทาง หมายถึง การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่ง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ
การเดินทาง (Origin) ไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเปนจุดหมายปลายทาง (Destination) เพื่อทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง และเปนองคประกอบที่สําคัญในการเกิดการเดินทาง
รูปแบบการเดินทาง หมายถึง ระบบขนสงตาง ๆ ที่ผูเดินทางเปนคนตัดสินใจเลือกใช
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสะดวกและความเหมาะสมตอการเดินทางในแตละครั้ง
การเพิ่ มศัก ยภาพการเขา ถึ ง หมายถึง การเพิ่ม ความสะดวกสบายในการมาใช
บริการสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ไมวาจะเปนทางดานเรื่องเสนทาง และจุดเชื่อมตอสถานีตางๆ
พื้นที่จอดแลวจร (PARK & RIDE) หมายถึง ระบบอํานวยความสะดวกใหกับผูที่
ตองเดินทางเขามาทํางานหรือทําธุระอื่นๆ ในเมือง คือการขับรถมาจอดที่สถานที่จอดรถที่จัดไวให
แลวใชระบบขนสงสาธารณะเพื่อเขามาทํางานหรือทํากิจธุระใดใดก็แลวแตในเมือง เมื่อถึงเวลาเย็น
หรือหลังเสร็จธุระก็นั่งระบบขนสงสาธารณะกลับมาเอารถที่อาคารจอดรถ เพื่อขับรถกลับบาน
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ทราบถึงพฤติกรรมเสนทางและการเดินทางของประชาชนที่มาใชรถไฟฟาที่สถานี
รถไฟฟาออนนุช
10.2 ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางเขาและออกจากสถานี
รถไฟฟาออนนุช
10.3 นําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการสงเสริมใหประชาชนที่
อยูโดยรอบสถานีหันมาใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนมากขึ้น
10.4 ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการเชื่อมตอจากการเขาถึงดวยวิธีตางๆ เขาสูสถานี
รถไฟฟาชานเมือง
10.5 เปนเอกสารทางวิชาการและขอมูลพื้นฐานสําหรับผูที่สนใจในการศึกษาครั้งตอไป
11. การนําเสนอผลงาน
11.1 รายงานฉบับสมบูรณขนาด A4 ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย และแผนบันทึก
ขอมูลอีเลคทรอนิกส
11.2 บทความทางวิชาการสรุปยอการวิจัยเพื่อเผยแพรในวารสารหรือการประชุมวิชาการ

บทที่ 2
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพการเขาถึงสถานีรถไฟฟา เพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนแก
การกําหนดแนวทางและระเบียบวิธีวิจัย โดยแบงสาระที่สําคัญออกเปน 8 สวน ดังนี้
1. แนวความคิดที่เกี่ยวกับการเดินทาง
2. แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาจุดเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน
3. ระบบการขนสงในเมือง
4. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับความคิดเห็น
5. โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (รถไฟฟาบีทีเอส)
6. การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
7. กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
8. สรุป
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการเดินทาง
การเกิดการเดินทางเปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดความเจริญ เกิดการพัฒนาของเมือง ซึ่งจะ
แสดงอยู ใ นรู ป ของการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในการวางแผนการคมนาคมและขนส ง ของเมื อ ง
จําเปนตองรูปริมาณการเดินทางในแตละพื้นที่ และรูปริมาณและความตองการของการเดินทาง
จะต อ งมี ค วามเข า ใจและศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมและองค ป ระกอบที่ ทํ า ให เ กิ ด การเดิ น ทาง เพื่ อ
ประโยชนในการวางแผนการคมนาคมขนสงของเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ (ชัชวาล วัฒนบรรจง
2539, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 5)
1.1 วัตถุประสงคของการเดินทาง
Wheeler (1972, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 5) กลาววา องคประกอบสําคัญ
ที่ทําใหเกิดการเดินทาง คือ วัตถุประสงคของการเดินทาง โดยวัตถุประสงคของการเดินทางมี 2
แบบคือ
1. วัตถุประสงคเดี่ยว การเดินทางแบบจุดประสงคเดี่ยวมักเกิดจากรูปแบบที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจัดกระจาย
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2. หลายวัตถุประสงค การเดินทางแบบหลายวัตถุประสงคมักพบในยานที่รวม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอยางเขาดวยกัน เชน ศูนยการคาในยานกลางเมือง หรือศูนยการคา
ยอยในเขตชานเมือง
Martin T. Cadwallador (1985, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 5) ไดแบงการ
เดินทางประจําวันเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งนั้นวา เปนการ
เคลื่อนที่ที่ใชชวงเวลาสั้น ๆ เปน 3 ประเภทคือ
1. การเดินทางไปทํางานสูใจกลางเมือง (Downtown Journey to work) มี
จุดเริ่มตน อยูในเขตชานเมือง และจุดหมายปลายทางอยูในยานเศรษฐกิจ มีระบบขนสงมวลชน
เสริมการเดินทางเขาสูยานนี้
2. การเดิ น ทางของคนในเมื อ งออกไปทํ า งานในเขตชานเมื อ ง (Reverse
Commuting) มีทิศทางตรงกันขามกับการเดินทางชนิดแรก การเดินทางชนิดนี้มีความไมสะดวกใน
เรื่องของการเดินทางและการขนสงมวลชน
3. การเดินทางภายในพื้นที่ เปนการเดินทางภายในเมืองหรือชานเมือง (Lateral
Commuting) มีระยะการเดินทางทั้งสั้นและยาว มีจุดหมายปลายทางที่กระจายอยูทั่วไป การ
คมนาคมขนสงสาธารณะยังไมเ อื้ออํานวยตอการเดินทางประเภทนี้ มากนัก เชน เดี ยวกับการ
เดินทางประเภทที่ 2
การเดินทางเปนการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่ง ซึง่ เปนจุดเริ่มตนของการเดินทาง (Origin) ไป
ยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเปนจุดหมายปลายทาง (Destination) ดวยวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง การ
เดินทางของคนสวนมากมีจุดเริ่มตนหรือจุดหมายปลายทางที่บาน (ธวัชชัย เหลาศิริหงษทอง
2533, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 6) นักวางแผนและวิศวกรจะแบงประเภทของการ
เดินทางออกเปน 4 กลุม คือ
1. การเดินทางจากบานเพื่อไปทํางาน หรือการเดินทางจากที่ทํางานเพื่อกลับ
บาน (Home Based Others : HBW) ในเขตเมือง การเดินทางดวยวัตถุประสงคนี้จะมีสัดสวน
มากที่สุด
2. การเดินทางของนักเรียนจากบานเพื่อไปโรงเรียน (Home Based School:
HBS) หรือการเดินทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบาน การเดินทางดวยวัตถุประสงคนี้มีสัดสวน
คอนขางมากในกรุงเทพมหานคร
3. การเดินทางจากบานเพื่อไปยังที่อื่น ๆ หรือการเดินทางจากที่อื่น ๆ เพื่อกลับ
บาน (Home Based Others: HBO)
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4. การเดินทางจากที่อื่น ๆ ที่มิใชบานเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ไมใชบาน
(Non Home Base: NHB)
1.2 ลักษณะการเดินทาง
Manop Bongsadadt (1973, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 6) ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะการเดินทางของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดดังนี้
1. มีการเคลื่อนที่จากนอกเมืองเขามายัง C.B.D. (Central Business District)
ในระหวางชั่วโมงเรงดวน (Rush hour) คิดแลวประมาณรอยละ 60 ของการเดินทางในเมือง
ระหวางชั่วโมงเรงดวน
2. มีการเคลื่อนที่ใน C.B.D. กระทําโดยประชากรที่อาศัยอยูใน C.B.D. หรือ
ใกลที่ทํางาน ซึ่งสวนใหญเปนผูที่มีรายไดต่ําและรายไดปานกลางที่อยูในเขต C.B.D. ปริมาณการ
เคลื่อนที่ประเภทนี้ประมาณรอยละ 20 ของการเดินทางตอนเชา
3. เคลื่อนที่จาก C.B.D. ไปยังนอกเมืองในตอนเชามีนอยมากเมื่อเทียบกับ
การเดินทางเขาสูเมือง คือรอยละ 15 การเดินทางประเภทนี้จะเกิดขึ้นในตอนเย็น และตางก็เลิก
งานเพื่อกลับบาน
4. เคลื่อนที่จากนอกเมืองแหงหนึ่งไปยังนอกเมืองอีกแหงหนึ่ง การเคลื่อนที่ของ
ประชากรในลักษณะนี้จะจํากัดอยูในกลุมเล็ก ๆ เนื่องจากไมมีเสนทางเชื่อมระหวางนอกเมือง
ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองเดินทางผานเขามาในเมือง ซึ่งเปนการเพิ่มภาระการจราจรในเขต C.B.D.
1.3 เวลาเดินทาง (Travel Time)
เวลาเดินทาง คือ เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ตามเสนทางที่
กําหนดไว และภายใตสภาพการจราจรที่เปนจริง เวลาดังกลาวนับรวมเวลาที่หยุด เนื่องจากการ
ติดขัดของการจราจรและอื่น ๆ ดวย
องคประกอบของเวลาเดินทาง (Travel Time)
1. เวลารถวิ่ง คือสวนหนึ่งของเวลาการเดินทางที่ยานพาหนะมีการเคลื่อนที่
2. เวลารถหยุ ด คื อ ส ว นหนึ่ ง ของเวลาการเดิ น ทางที่ ย านพาหนะต อ งหยุ ด
เนื่องจากความตั้งใจของผูขับขี่ เชนการหยุดพักเพื่อรับประทานอาหาร เปนตน
3. เวลาลาชา คือสวนหนึ่งของเวลาการเดินทางที่ยานพาหนะจําเปนตองหยุด
เนื่องจากสภาพการจราจรเอง เชน เวลาที่หยุดที่ทางแยก เวลาที่หยุดเนื่องจากการจราจรติดขัด
เปนตน
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เวลาที่ใชในการเดินทางทั้งสิ้นของบุคคล (Individual) จะนําไปสูการตัดสินใจวาจะ
เดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล หรือ ระบบขนสงสาธารณะ จึงเปนระยะเวลาที่ใชทั้งสิ้นตั้งแตออก
จากบานจนถึงจุดหมายปลายทาง
1.4 ปจจัยที่กอใหเกิดการเดินทาง
Bruton M.J. (1935, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 8) ไดกลาวไววาการเกิดการ
เดินทาง เปนขั้นตอนหนึ่งของขบวนการวางแผนการขนสง ที่เกี่ยวของกับการคาดการณจํานวนการ
เดินทางจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง และเปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางลักษณะการ
เดินทาง และสิ่งแวดลอม โดยอยูบนขอสมมติฐานวา การเดินทางเกิดมาจากปจจัย 3 ประการ
ไดแก
1. รูปแบบการใชที่ดิน การพัฒนาในพื้นที่และลักษณะการใชที่ดินที่สัมพันธกับ
การเกิดการเดินทางคือ ความหนาแนนของการใชที่ดิน ลักษณะของการใชที่ดิน และการใชที่ดิน
เพื่อเปนที่ตั้งกิจกรรม โดยความหนาแนนของการใชที่ดิน มักแสดงในรูปของที่อยูอาศัยตอพื้นที่
จํานวนลูกจางตอพื้นที่ สวนตัวแปรของลักษณะของการใชที่ดิน ไดแก รายได และการเปนเจาของ
รถยนตของครัวเรือน ซึ่งจากการศึกษาพบวา ครัวเรือนที่มีรถยนตมากกวา 1 คัน มีแนวโนมการเกิด
การเดินทางมากกวาครัวเรือนที่มีรถยนตเพียงคันเดียว นอกจากนี้ ความเปนเจาของรถยนตสวนตัว
ยังสัมพันธกับขนาดครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีขนาดใหญจะมีระดับของความเปนเจาของรถยนต
สูงกวา สงผลตอการเดินทางที่มีมากขึ้น สําหรับตัวแปรของที่ตั้งกิจกรรมการใชที่ดิน ไดแก การ
กระจายตัวของการใชที่ดิน และลักษณะการใชที่ดิน โดยตัวแปรทั้งหมดจะสะทอนถึงความสัมพันธ
ของการเดินทางที่เกิดขึ้น
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเดินทางในพื้นที่นั้น ๆ ไดแก อายุ เพศ
การศึกษา รายได เปาหมายการเดินทาง เปนตน สภาพดังกลาวจะมีผลตอการเดินทาง เชน เมื่อ
ประชากรมีรายไดสูง สงผลตออัตราการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น
3. ลักษณะขอบเขต และความสามารถในการรับรองของระบบขนสงที่มีอยูใน
พื้นที่ไดแก จํานวนชองจราจร จํานวนการจราจร ทิศทางการจราจร ชนิดผิวทาง ความเร็วเฉลี่ยของ
เสนทาง ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจในการเดินทางที่แตกตางกัน
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1.5 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง
รูปแบบการเดินทาง หมายถึง ระบบขนสงตาง ๆ ที่ผูเดินทางเปนคนตัดสินใจเลือกใช
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสะดวก และความเหมาะสมตอการเดินทางในแตละครั้ง (จตุพร นนทศิริ
2546, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 8)
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง จะขึ้นกับปจจัยดังตอไปนี้
1. ลักษณะของการเดินทาง ไดแก ระยะทางและวัตถุประสงคของการเดินทาง
โดยระยะทางสามารถวัดออกมาในรูปของระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง การเดินทางใกล ๆ จะมี
ความแตกตางของเวลาที่ใชไมมากนัก หากเดินทางระยะไกลยอมมีผลตออัตราของเวลาที่ใชในการ
เดินทาง และการเลือกรูปแบบการเดินทาง สวนวัตถุประสงคของการเดินทางพบวา การเดินทางที่
มีจุดตนทางที่บาน โดยทั่วไปจะใชการเดินทางดวยรถยนตมากกวาการเดินทางที่ไมมีจุดเริ่มตนที่
บาน ขณะที่การเดินทางจากบานไปโรงเรียนและที่ทํางานมีอัตราการใชรถโดยสารสาธารณะสูง
กวาการเดินทางไปซื้อของ
2. ลักษณะของคนที่เดินทาง หมายถึง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู
เดินทาง โดยตัวแปรที่เกี่ยวของคือ รายได การถือครองรถยนต ขนาดและโครงสรางของครัวเรือน
ความหนาแนนของที่พักอาศัย ประเภทของงาน และสถานที่ตั้งของแหลงงาน โดยรายไดจะเปนตัว
กําหนดการเลือกรูปแบบ สวนความหนาแนนของที่พักอาศัย พบวาพื้นที่ที่มีความหนาแนนนอยมี
แนวโนมเปนเขตที่พักอาศัยของคนรายไดสูง ซึ่งสัมพันธกับระดับการครอบครองรถยนตสูงเชนกัน
ทําใหระดับความตองการระบบขนสงสาธารณะมีนอย ในทางกลับกัน พื้นที่พักอาศัยที่มีความ
หนาแนนสูง ความตองการใชบริการของระบบขนสงสาธารณะจะมีสูง ประกอบกับผูพักอาศัยมี
รายไดไมสูง ทําใหอัตราการครอบครองรถยนตต่ํา
3. ลักษณะของระบบขนสง ไดแก เวลาที่ใชในการเดินทาง คาใชจาย การเขาถึง
ความสะดวกสบาย โดยจากการศึกษาระยะเวลาที่ใชในการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะตอ
เวลาที่ใชในการเดินทางดวยรถยนต พบวาถาอัตราสวนดังกลาวสูงเพิ่มขึ้น แสดงวาเวลาที่ใชในการ
เดินทางดวยการขนสงสาธารณะมีสูงกวา สําหรับคาใชจายจากการศึกษาอัตราคาใชจายในการ
เดินทางระหวางระบบขนสงสาธารณะตอคาใชจายในการเดินทางดวยรถยนต ถาสัดสวนสูงแสดง
วาคาใชจายในการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะสูงกวารถยนต และจากการเปรียบเทียบ
ปจจัยคาใชจาย และเวลา พบวา ผลการลดระยะเวลา มีผลตอจํานวนผูมาใชบริการมากกวาการ
ลดอัตราคาโดยสาร สําหรับปจจัยทางดานความสะดวกสบาย ไดแก การมีที่นั่ง และการมีระบบ
ปรับอากาศ จะมีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทางเชนกัน
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1.6 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุปสรรคที่นอยที่สุด (The concept of impedance
minimization)
เปนการกลาวถึงความพยายามที่จะลดผลทางดานลบจากการเดินทาง เชน คาใชจาย,
เวลา และความไมสะดวกสบาย โดยผูเดินทางจะพยายามลดอุปสรรคในการเดินทางจนถึงจุดที่
ยอมรับได แนวคิดนี้ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใชอธิบายทางเลือกของเสนทางในการเดินทางระหวาง
สถานที่(ใชเสนทางที่ใชเวลานอยที่สุด), ทางเลือกของวิธีการเดินทาง (ความต่ําสุดของ ราคา,
เวลา และความไมสะดวกสบาย) และทางเลือกของจุดหมายในการเดินทาง (เวลาในการเดินทางที่
นอยที่สุดที่ตามความตองการของผูเดินทาง)
1.7 อุปสงคและอุปทานตอการขนสง (Transportation Demand and Supply)
ในขอสมมติฐานของ Karl Moskowitz (1994, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 10)
ไดกลาวไววา ประชาชนแตละคนเลือกวิธีการขนสงแบบใด ประเภทใดก็ไดเพื่อทําใหระดับความ
พอใจหรืออรรถประโยชน (Utility) ของตนสูงสุด ทางเลือกอาจจะเปนการผสมกัน (Combination)
ระหวางวิธีการขนสง เชน ขึ้นรถไฟแลวไปตอรถยนต เปนตน การตัดสินใจของผูตองการจะใช
บริการในการขนสงขึ้นอยูกับปจจัย 2 อยาง ไดแก ปจจัยเศรษฐกิจ และเหตุผลสวนตัว ปจจัยทาง
เศรษฐกิจอาจเปนคาใชจายในการบริการ (Money Cost) เวลาที่จะตองเสียไป เปนตน เหตุผล
ส ว นตั ว อาจจะเป น อะไรก็ ไ ด บางคนอาจเลื อ กวิ ธี ก ารขนส ง ที่ ล า ช า เสี ย เวลาเพราะไม มี
ความสามารถที่จะเดินทางในอัตราคาโดยสารที่สูงกวานั้น และบางคนอาจตองการยอมเสียเงิน
เปนจํานวนมากเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง 1 - 3 นาที ซึ่งอาจเรียกวาเปนการออมเวลา
(Time Saving)
คาเสียเวลาเดินทาง (Time Value) ในการขนสงจะตองมีเวลาที่เสียไป คาเสียเวลาใน
แตละประเทศจะแตกตางกันไปตามระดับรายได โดยหลักการแลวเวลาตั้งแต 30 - 45 นาที ที่เสีย
ไปในการเดิน ทางแต ละเที่ ยวจะถือวาเป น เวลาที่ ยอมรั บได ไมถือวาเสี ยเวลา เวลาที่เดิ น ทาง
ประมาณ 45 - 60 นาที เริ่มมีคาเสียเวลา แตยังถือวาพอทนได แตหากตองใชเวลาเดินทางตั้งแต
ประมาณ 60 - 90 นาทีขึ้นไป คาเสียเวลาจะเพิ่มขึ้นอยางมาก หากจําเปนตองใชเวลาเดินทาง
ยาวนานขนาดนั้นทุกวัน จะเกิดความรูสึกวา เหลืออด
อุ ป สงค ต อ การให บ ริ ก ารในการขนส ง ในแต ล ะวั น จะสู ง สุ ด ใน 2 ช ว งเวลา (Peak
Demand) ไดแก ชวงเวลาในตอนเชาซึ่งประชาชนเดินทางจากบานไปที่ทํางาน และชวงเวลาใน
ตอนเย็นซึ่งประชาชนเดินทางจากที่ทํางานไปถึงบาน ระยะที่เปน Peak Demand นี้รวมไปถึงการ
เดนิทางจากบานไปสถานศึกษา และเดินทางจากสถานศึกษามายังบานดวย อุปสงคตอการ
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ขนสงในเวลาอื่น ๆ อาจเปนการเดินทางไปรับสงของหรือสินคา การเดินทางไปเพื่อกิจกรรมทาง
สังคม การไปซื้อของ เปนตน อุปทานของการบริการดานขนสง หมายถึง รถยนต รถโดยสาร รถไฟ
ฯลฯ ซึ่งมีขึ้นเพื่อสนองความตองการเดินทางของประชาชน อาจเรียกวา Transportation Capacity
การเกิดปญหาการจราจรก็เพราะวาอุปสงคมีมากกวาอุปทาน และทําใหพื้นที่ผิวถนนมีไมเพียงพอ
การเพิ่มอุปทานจะทําไดยาก เมื่อสภาพในเมืองนั้นเกิดการจราจรติดขัด (Traffic Congestion) ขึ้น
แลว (ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท 2527, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 11)
โดยสรุปแลว ในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการเดินทางคือ วัตถุประสงคของ
การเดินทาง, ลักษณะการเดินทาง และรูปแบบการเดินทาง นอกจากนี้ในการเดินทางนั้นจะตองมี
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง ซึ่งจะขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้
1. ลักษณะของการเดินทาง
2. ลักษณะของคนที่เดินทาง
3. ลักษณะของระบบขนสง
4. ลักษณะของความสะดวกในการเดินทาง
2.

แนวความคิดการพัฒนาจุดเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน
2.1 แนวคิด “Transit Oriented Development” (T.O.D.)
Peter Cathorpe (1993, อางถึงใน พีรียา บุญชัยพฤกษ 2550 : 87) ไดนําเสนอแนวคิด
“The Next American Metropolis” ดวยแนวคิด “Transit-Oriented Development” (T.O.D.)
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “Pedestrian Pockets” คือแนวคิดชุมชนกลุมยอยๆที่เชื่อมโยงกันดวย
ระบบขนส ง มวลชนโดยที่ ชุ ม ชนมี ข นาดกระชั บ ภายในระยะการเดิ น เท า ที่ ส ะดวกรอบสถานี
คมนาคมขนสงรวมถึงความสะดวกสบาย ดวยการเดินเทาที่หลากหลายทั้งจากระบบคมนาคม
ขนสง ระบบทางจักรยาน การเดินเทา หรือรถยนต
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ภาพที่ 3 แนวความคิดการเชื่อมโยงระบบ Transit-Oriented Development
ที่มา: Peter Cathorpe 1993, อางถึงใน ธราวุฒิ บุญเหลือ (2551:133)

ภาพที่ 4 แนวความคิด T.O.D. กับการเชื่อมโยงพื้นที่ยานการคา ของสถานีตางๆในแตละขนาด
ที่มา: Peter Cathorpe 1993, อางถึงใน ธราวุฒิ บุญเหลือ ธราวุฒิ บุญเหลือ (2551:133)
ประเด็นสําคัญตามแนวคิดนี้คือ
1. “Relationship to Transit and Circulation” : พื้นที่ของเมืองจะตองมี
ตําแหนงที่สัมพันธกับการเดินเทาภายในเวลา 10 นาที ที่จะไปสูจุดขึ้นลงระบบขนสงการคมนาคม
ตางๆ
- รัศมีการเดินไมเกิน ½ ไมล สําหรับพื้นที่ไมเกิน 128 เอเคอร
- รัศมีการเดินไมเกิน ¼ ไมล สําหรับพื้นที่ไมเกิน 400 เอเคอร (สําหรับเมือง
ระดับ C.B.D.)
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ภาพที่ 5 รัศมีการเดินจากศูนยกลางสถานีสูพื้นที่ชุมชนโดยรอบในระยะตางๆ
ที่มา: Peter Cathorpe 1993, อางถึงใน ธราวุฒิ บุญเหลือ (2551:133)
1. “Mix of Uses” : ความหลากหลายของการใชพื้นที่ในชุมชน รวมถึงความ
หลากหลายในดานรูปแบบ ราคา และลักษณะของอาคารที่พักอาศัย ซึ่งเชื่อมกับพื้นที่สาธารณะ
ขนาดใหญ และยังมีความสัมพันธกับพื้นที่โดยรอบของหนวยชุมชนอีกดวย
2. “Street and Circulation System” : ระบบของถนนหนทางควรมีระเบียบแบบ
แผนที่ชัดเจนจดจําได รวมถึงความสัมพันธกันภายในชุมชน จุดขึ้นลงระบบขนสง ยานการคา
โรงเรียนและสวนสาธารณะถนนหนทางนั้นจะตองมีชีวิตชีวา
3. “General Design Criteria” : องคประกอบทางสถาปตยกรรมตางๆของ
อาคารในชุมชน จะตองสัมพันธกับถนนหนทางและทางเทา ซึ่งรวมไปถึงการเชื่อมโยงทางกิจกรรม
ระหวางสิ่งกอสรางกับถนนหนทาง และที่สําคัญจะตองตอบรับกับยานการคา ระบบขนสง พื้นที่
สาธารณะของชุมชน รวมถึงการใหความสําคัญกับสัดสวนมนุษย
เปนแนวทางของการพัฒนาชุมชนเมืองที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยน
ถายการสัญจรของระบบขนสงสาธารณะ ใหมีการใชประโยชนอยางผสมผสาน และสามารถ
เชื่อมโยงสวนตางๆเขาดวยกัน โดยใชการเดินเทา แนวความคิดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
รวบรวมการเดินทางภายในชุมชนเมืองจนถึงระดับเมือง โดยทั่วไป T.O.D. จะมีศูนยการพัฒนาอยู
ที่บริเวณสถานีระบบขนสงมวลชน
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แนวความคิดนี้สงผลที่สําคัญตอรูปทรงเมืองที่ดี ไดแก ความหนาแนน ประโยชนใช
สอยอยางผสมผสาน รวมไปถึงการมีขนาดของชุมชนเมืองที่เหมาะสม การมีระบบโครงสราง
พื้นฐานทางดานการสัญจร และการเชื่อมโยงของบริเวณตางๆ ในชุมชนเมือง
คําอธิบายของแนวความคิดนี้ คือ บริเวณที่มีการใชประโยชนใชสอยอยางผสมผสานมี
ระยะรัศมีประมาณ 2,000 ฟุต มีจุดศูนยกลางอยูที่บริเวณที่เปนสถานีระบบขนสงมวลชน
สาธารณะนอกจากนี้มีองคประกอบที่สําคัญอยางเชน บริเวณยานพานิชยกรรม ที่อยูอาศัย การคา
ขายยอย บริเวณสํานักงาน บริเวณที่เปดโลง และสถานที่สาธารณะ ซึ่งสามารถเดินดวยเทาได
ทั่วถึงในพื้นที่ รวมไปถึงความสะดวกสบายของผูที่อาศัย และผูที่ทํางานในพื้นที่สามารถเดินทางได
โดยระบบขนสงสาธารณะ การเดินเทา รถจักรยาน รวมไปถึงรถยนต นอกจากนี้ T.O.D. เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาบริเวณที่พักอาศัยที่ใกลกับสถานีระบบขนสงมวลชนสาธารณะ หรือบริเวณ
รอบๆ สถานีระบบขนสงมวลชนสาธารณะ ซึ่งภายในบริเวณอาจมีเจาของกรรมสิทธิ์ที่แตกตางกัน
แนวความคิดนี้พยายามสนับสนุนใหประชาชนไดอาศัยอยูในบริเวณจุดเปลี่ยนถายการสัญจร ซึ่ง
แนวทางพัฒนาบริเวณนี้จะสงผลกระทบโดยตรงในการสัญจรในเขตชุมชนเมือง ผลที่ตามมาก็คือ
ประชาชน คนทํางาน จะใชรถยนตสวนตัวลดลง เนื่องจากการใชระบบขนสงมวลชนมีความ
สะดวกสบายกวา ดังนั้นการพัฒนาตามแนวความคิดนี้จึงเปนแนวความคิดที่สําคัญหลักของเมือง
ในอนาคต
2.2 แนวความคิดการพัฒนาจุดเปลี่ยนถายการสัญจร (Transit Development
Zone)
แนวความคิดการพัฒนาจุดเปลี่ยนถายการสัญจรนี้ ไดริเริ่มจากองคกรในประเทศส
หราชอาณาจักรที่ชื่อวา Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) เมื่อป ค.ศ.1998 โดย
มีจุดมุงหมายที่จะพิจารณาความเปนไปไดของการพัฒนาจุดเปลี่ยนถายการสัญจรในการวางผัง
เมือง และเปนการสนับสนุนนโยบาย แนวทางการวางผังเมืองใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมหลังจากนั้นได
มีการประชุมวิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจุดเปลี่ยนถายการสัญจร โดยตรงเรียกวา the
Waterfront Conference Company ในป ค.ศ.2001 ตอมาไดมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับ
แนวความคิดนี้โดยตรงจาก RICS ที่ชื่อวา Transport Development Area ในป ค.ศ.2003
แนวความคิดนี้ไดเนนถึงความสําคัญของบริเวณรอบๆ จุดเปลี่ยนถายการสัญจร โดยพยายามที่จะ
เพิ่มความหนาแนนของประชากรในบริเวณนี้องคประกอบหลักที่สําคัญของแนวความคิดนี้จะ
มุงเนนไปที่ ความหนาแนนการใชประโยชนอยางผสมผสาน ขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสม โครงสราง
พื้นฐานทางดานการสัญจร รวมไปถึงการเชื่อมโยงของบริเวณตางๆ รอบๆจุดเปลี่ยนถายการสัญจร
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ภาพที่ 6 จุดเปลี่ยนถายการสัญจร Kowloon Station, Hong Kong
ที่มา: Tobinet al., 2002, อางถึงใน ธราวุฒิ บุญเหลือ (2551:135)
ความหมายโดยสรุปของแนวความคิดนี้คือ การออกแบบจุดเปลี่ยนถายการสัญจรที่ดี
นั้นตองการความหนาแนนที่เพิ่มขึ้น มีการใชประโยชนที่ดินอยางผสมผสานในพื้นที่ และตั้งอยู
บริเวณที่มีระบบขนสงสาธารณะใหบริการ โดยตั้งอยูบริเวณที่เปนชุมชนเมืองในปจจุบัน (Hine et
al.,2000, อางถึงใน ธราวุฒิ บุญเหลือ 2551 : 129 - 143) แนวความคิดนี้ไดเนนไปที่การออกแบบ
การเขาถึง การเชื่อมโยง และการรวมตัวของสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยมีปจจัยสําคัญก็คือ
สถานที่ตั้งของระบบขนสงมวลชนนี้ จะตองตั้งอยูในตําแหนงที่ดีในชุมชนเมือง ดวยเหตุนี้การวาง
ผังการสัญจรจึงมีความจําเปนที่จะตองคํานึงถึงในแนวความคิดนี้เปนอยางยิ่ง โดยจะตอง
จัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน การสัญจรผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและ
วัตถุประสงคหลักของแนวความคิด โดยสงเสริมใหองคกรทองถิ่นไดมีการจัดเตรียมนโยบายในการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ เพื่อเปนทางเลือกในการใชระบบขนสงสาธารณะ และยังเปนการลดการใช
รถยนตสวนตัว ดังนั้นแนวความคิดนี้ ถือไดวาเปนแนวความคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาเมืองให
เปนเมืองประหยัดพลังงาน และไดมีหลายๆ ประเทศไดประสบความสําเร็จในการใชแนวความคิด
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นี้อยาง เชน Kowloon Station, Hong Kong (ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท 2527, อางถึงใน ธราวุฒิ บุญ
เหลือ 2551 : 129 - 143)
2.3 แนวความคิดการพัฒนาบริเวณจุดเปลี่ยนถายการสัญจรแบบยั่งยืน STDZ
(Sustainable Transport Development Zones)
ธราวุฒิ บุญเหลือ (2551 : 137-138)การขับเคลื่อนแนวความคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
(Sustainable Development) นั้น ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง เปนการวางแผนรวมไป
ถึงการออกแบบทางกายภาพของเมืองโดยเนนการสัญจรแบบยั่งยืน (Sustainable Transport)
ฉะนั้นไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่กําลังพัฒนาอยูก็ตาม รูปทรงเมืองแบบยั่งยืน
(Sustainable Urban Form) และการสัญจรในชุมชนเมืองแบบยั่งยืน(Sustainable Urban
Transport) จึงเปนประเด็นที่สําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาแบบยั่งยืน เปนแนวความคิดในการ
พัฒนาเมือง และการออกแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนถายการสัญจร (Transport Zone) ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางของเมืองประหยัดพลังงาน ซึ่งนักวางแผน นักออกแบบชุมชน
เมือง ผูบริหารเมืองทุกแหง พยายามคนหาองคประกอบตางๆ ของชุมชนเมือง ที่สงผลใหเกิดการ
เดินทางที่ลดลงหรือรวดเร็วตามแนวทางพัฒนาอยางยั่งยืน สิ่งที่ตามมาก็คือการประหยัดพลังงาน
ในเมือง การจะทําใหอยางนั้นควรจะมีความเขาใจแนวคิดในการพัฒนาบริเ วณจุดเปลี่ยนถายการ
สัญจรแบบยั่งยืน หรือ STDZ:(Sustainable Transport Development Zones) ซึ่งมีตนกําเนิดมา
จากแนวความคิดการพัฒนาที่เรียกวา การพัฒนาจุดเปลี่ยนถายการสัญจร หรือT.O.D.:
(Transit-Oriented Development) และ TDZ: (Transit Development Zone) แนวความคิดใน
การพัฒนาบริเวณจุดเปลี่ยนถายการสัญจรแบบยั่งยืน STDZ: (Sustainable Transport
Development Zones)แนวความคิดในการพัฒนาบริเวณจุดเปลี่ยนถายการสัญจรแบบยั่งยืนนั้น
เปนแนวความคิดที่ใหม โดยมีรากฐานการพัฒนาจากแนวความคิด TODและ TDZ โดยไดใช
ประสบการณการจากการพัฒนาแนวความคิดทั้งสองนี้ในตางประเทศที่กอใหเกิดเปนรูปธรรมที่
เห็นไดชัดเจน โดยเนนการพัฒนา ภายใหทฤษฏีการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable
Development) และสามารถนําไปเปนแนวทางของเมืองประหยัดพลังงานไดอยางดี ตัวอยางของ
การพัฒนาแนวความคิดทั้งสองนี้ไดแสดงใหเห็นถึงขอดี ขอเสียในการพัฒนา ดังนั้นการเลือกสรร
ขอดีตามแนวทางในกาพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อมาปรับปรุงใชในการพัฒนาบริเวณจุดเปลี่ยนถาย
การสัญจรแบบยั่งยืน STDZ จึงเปนสิ่งที่จําเปน ดังนั้นองคประกอบของ STDZ เพื่อใชในการพัฒนา
องคประกอบของรูปทรงเมืองที่ดี ควรประกอบไปดวย ความหนาแนนสูง (High density
environment) รวมไปถึงการพัฒนาการใชประโยชนแบบผสมผสานโดยเฉพาะอยางยิ่งในแนวดิ่ง
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(Vertical Mixed Uses) ขนาดของพื้นที่ในการพัฒนาแนวความคิดนี้ควรอยูในรัศมี 400 เมตร หรือ
สามารถเดินเทาไดในระยะเวลา 5 - 10 นาที ถึงสถานีระบบขนสงสาธารณะซึ่งเปนจุดศูนยกลาง
ของจุดเปลี่ยนถายการสัญจร นอกจากนี้ควรตั้งอยูในบริเวณชุมชนเมืองบริเวณยานศูนยกลาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน ระบบโครงสรางพื้นฐานในดานการสัญจร ตองมีองคประกอบของระบบขนสง
สาธารณะมากกวาระบบโครงขายถนน และการเชื่อมโยงของบริเวณตางๆ ควรทําไดทั่วบริเวณ
ภายในจุดเปลี่ยนถายการสัญจร ดังนั้นองคประกอบทุกสวนที่สําคัญของ STDZ ควรเปนแนวทางที่
สําคัญในการพัฒนาเมืองประหยัดพลังงานเพื่อใชในการพัฒนาในชุมชนเมืองตางๆ
2.4 แนวความคิดพัฒนาพื้นที่จอดแลวจร (PARK & RIDE)
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2554) อธิบายวา พื้นที่จอดแลวจร (PARK & RIDE) คือ
ระบบอํานวยความสะดวกใหกับผูที่ตองเดินทางเขามาทํางานหรือทําธุระอื่นๆ ในเมือง ดวยการขับ
รถมาจอดที่สถานที่จอดรถที่จัดไวให แลวใชระบบขนสงสาธารณะเพื่อเขามาทํางานหรือทํากิจธุระ
ใดใดก็แลวแตในเมือง เมื่อถึงเวลาเย็นหรือหลังเสร็จธุระก็นั่งระบบขนสงสาธารณะกลับมาเอารถที่
อาคารจอดรถ เพื่อขับรถกลับบาน
อาคารจอดรถ PARK & RIDE นี้สําหรับตางประเทศจะเปนสถานีของระบบขนสง
สาธารณะอื่น ๆ ดวย ซึ่งมักจะตั้งอยูบริเวณชานเมืองหรือรอบๆ เมืองที่เปนเมืองใหญ เนื่องจาก
ความหนาแนนของผูที่ตองการเดินทางเขาเมือง ที่อาคารนี้จึงใหบริการรถดวนพิเศษ ที่เรียกวา
Park and Ride Bus เปนรถขนาดใหญซึ่งมีจํานวนปายจอดที่จํากัดและใชชองทางที่ทําใหสามารถ
เดินทางไดอยางรวดเร็ว เชน ชองทางสําหรับรถบรรทุกผูโดยสารจํานวนมาก (High-occupancy
Vehicle Lane) โดยปกติแลวบริการรถดวนนี้จะวิ่งมุงหนาในทิศทางเดียวไปสูศูนยธุรกิจใจกลาง
เมืองในชวงเชา และวิ่งในเสนทางตรงกันขามในชวงเย็น สวนในชวงกลางวันจะใหบริการจํากัด
สําหรับการจอดรถจะไมอนุญาติใหจอดขามคืน หากเกิดกรณีที่จอดรถไมพอ อาจใชวิธีรวมโดยสาร
(Carpool) เพื่อนํารถเพียงคันเดียวไปจอดก็ได
ระบบ PARK & RIDE ยังเปนระบบทางเลือกสําหรับการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ผู
ให บ ริ ก ารขนส ง บางรายได ใ ช ร ะบบนี้ ใ นการส ง เสริ ม ให ค นใช ห ลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการขั บ รถอย า งมี
ประสิทธิภาพ (Efficient driving practices) เชน การสํารองที่จอดรถใหกับรถที่ออกแบบมาให
ปลอยควันดําในปริมาณนอย (Low emission designs) รถที่บรรจุผูโดยสารไดมาก (High
occupancy vehicles) หรือรถที่มีการโดยสารรวมกัน (Car sharing)
สําหรับประเทศไทย ระบบ PARK & RIDE เปนการใหความสะดวกในดานสถานที่จอด
รถ โดยจะตั้งอยูบริเวณเดียวกันกับสถานีรถไฟฟา ทั้งระบบรถไฟฟา BTS และรถไฟใตดิน สวนใน
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ตางประเทศนั้นสถานที่จอดรถนี้จะตั้งอยูที่สถานีขนสงสาธารณะ/ขนสงสาธารณะดวนระบบอื่น
ดวย สวน Park and Ride Bus หรือที่รูจักกันในชื่อ Shuttle Bus ไดยกเลิกการใหบริการไปแลวใน
ประเทศไทย
ปจจุบันจุดจอดรถ PARK & RIDE สําหรับรถไฟฟา BTS มีอยูที่เดียวคือที่สถานี
รถไฟฟาจตุจักร ซึ่งเปนลานจอดรถ มีการรองเรียนถึงปญหาที่จอดรถไมเพียงพอ ตองจอดซอนคัน
หากโดนชนโดนเฉี่ยวไมมีคนดูแล ที่จอดไมมีหลังคา หากฝนตกก็ตองลุยฝนไปที่รถ สิ่งเหลานี้เปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหหลายคนไมอยากมาใชบริการขนสงที่มีความรวดเร็วอยางรถไฟฟา สําหรับ
รถไฟใตดินมีอาคารจอดรถ 2 แหงและลานจอดรถที่มีพื้นที่ไมมากอีก 8 แหง
เมื่อพิจารณามาถึงจุดนี้ การสรางอาคารจอดรถเพิ่มอาจมีความจํากัดในดานของ
กรรมสิทธิ์ในพื้นที่ ที่ตองมีการเจรจากับเจาของกรรมสิทธิ์กอน สิ่งที่นาจะมีความเปนไปไดคือ การ
ขอความรวมมือหรือประสานกับภาคเอกชนที่มีพื้นที่ ซึ่งอาจเปนที่รกรางหรือไมไดทําประโยชนซึ่ง
อยูไมไกลจากสถานีขนสงเพื่อขอเชาเปนสถานที่จอดรถ โดยใหเงื่อนไขในดานผลประโยชนที่จะ
ตอบแทนใหหรือประกาศเกียรติคุณที่ใหกับเอกชน สิ่งที่นาจะดําเนินการมีดังนี้
1. สรางที่จอดรถบริเวณถนนสายหลักที่จะเขากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครจะเปนผูหาพื้นที่วางตามบริเวณหนาดานของถนนสายหลักทุกทิศทาง
ที่เขากรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นอาจเขาไปเจรจากับเจาของพื้นที่นั้นเพื่อขอเชาหรือซื้อ แลวสราง
เปนที่จอดรถหรืออาคารจอดรถขนาดใหญแลวแตขนาดของพื้นที่หรือปริมาณความตองการของ
ประชาชนที่ จ ะเข า มาใช บ ริ ก าร
วิ ธี ดั ง กล า วจะช ว ยลดปริ ม าณจํ า นวนรถยนต ที่ จ ะเข า สู
กรุงเทพมหานครในทุกหัวเมืองไดจํานวนมาก
2. รวมมือกับหางสรรพสินคาที่มีอยูแลว
เราสามารถที่จะหาพื้นที่ในการจอดรถระหวางเสนทางของระบบขนสงสาธารณะได
เนื่องจากมีหางสรรพสินคาตาง ๆ มากมายที่อยูระหวางเสนทางนั้น ซึ่งในระหวางสัปดาหหรือ
จันทร-ศุกร ปริมาณของผูมาใชบริการมีจํานวนไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่จอดรถที่วางและไม
เกิดประโยชนสูงสุดในเวลาดังกลาว ดังนั้น กรุงเทพมหานครจะเขาไปเจรจาขอความรวมมือกับ
หางสรรพสินคา เพื่อขอใชพื้นที่จอดรถโดยอาจลดภาระภาษีใหกับหางที่ใหความรวมมือ หรือยอม
ใหเก็บคาจอดในราคาต่ําแตกรุงเทพมหานครรับภาระบางสวน ทั้งนี้เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูใช
รถยนตสวนตัวหันมาจอดรถที่หางและหางก็ไดรับประโยชนอีกทางหนึ่งจากการมีผูเขาหางเพิ่มขึ้น
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3. เชาพื้นที่เอกชนทําพื้นที่จอดรถสําหรับกรุงเทพมหานครรอบใน
กรุ ง เทพมหานครควรสํ า รวจพื้ น ที่ ว า งของเอกชนที่ อ ยู ใ กล กั บ บริ เ วณสถานี ข นส ง
สาธารณะ ซึ่งจะเห็นวายังมีพื้นที่อีกจํานวนไมนอยที่ไมไดทําประโยชน และหลังจากนั้น
กรุงเทพมหานครจะเขาไปติดตอเพื่อขอเชาหรือซื้อพื้นที่ดังกลาวสําหรับเปนที่จอดรถ หรือหากพื้นที่
นั้นอยูหางออกไปมากก็อาจจัดใหมีบริการรถรับสง (Shuttle Bus) จากที่จอดไปยังสถานีฯตนทาง
3. ระบบการขนสงในเมือง (Urban Transportation System)
การขนสงในเมือง จะเกี่ยวของกับการเดินทางของคนและการขนสงสินคา เปนสวนใหญ
Transportation) หรือ ระบบขนส ง สาธารณะ (Public
โดยอาศัย พาหนะส ว นตั ว (Private
Transportation)
พาหนะสวนตัว
(Private Transportation)
ออกจากบาน (ตนทาง)

ขับรถ

ถึงปลายทาง
ภาพที่ 7 รูปแบบการขนสงในเมือง
ที่มา : ชนินทร เขียวสนั่น (2549 : 12)

ระบบขนสงสาธารณะ
(Public Transportation)
ออกจากบาน (ตนทาง)
เดินไปขึ้นระบบขนสงยอย
ที่ใกลที่สุด
ขึ้นระบบขนสงยอย (Feeder)
เดินไปหาระบบขนสงหลัก
(Interchanage)
ขึ้นระบบขนสงหลัก (Line haul)
เดินไปขึ้นระบบขนสงยอย
ปลายทาง (Interchange)
ขึ้นระบบขนสงยอยปลายทาง
(Distibute)
เดินไปสูจุดหมายปลายทาง
ถึงปลายทาง
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Owen (อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 12) กลาววาเมืองยังตองการการขนสง
สาธารณะที่ดีสําหรับสนองความตองการของผูที่ไมมีรถยนตสวนตัว เนื่องจากรายได อายุ สุขภาพ
หรื อ เพราะเป น ทางเลื อ กเมื่ อ ไม มี บ ริ ก ารรถประจํ า ทางหรื อ รถที่ไ ปสะดวก ทั้ง ในด า นการงาน
การศึกษา บริการสาธารณะสุข และนันทนาการ เนื่องจากไมสามารถเขาถึงชีวิตทุกดานในเมืองได
ในหลายสวนของโลก เมืองที่อยูในใจกลางซึ่งมีผูอาศัยอยูหนาแนน มักจะอยูหางไกลจากแหลง
อุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยูนอกเมือง และพาหนะในการเดินทางไมเพียงพอกับความตองการทําใหเปน
อุปสรรคในการหางานและการทํางานดวย
เอกรินทร อนุกูลยุทธธน (2537, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 12) กลาวถึง
ระบบการสัญจรดวยรถขนสงมวลชนวา เปนระบบบริการมวลชนที่รัฐจัดเตรียมไว เพื่อจะใหบริการ
ประชาชนในชุมชนเมือง โดยเนนการเคลื่อนยายคนจํานวนมากในชวงเวลาอันสั้น ซึ่งมีรูปแบบการ
ใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ตามแตสภาพความพรอมและความเหมาะสมกับพื้นที่อันไดแก ระบบ
รถไฟฟาใตดิน ระบบรถไฟฟาลอยฟา ระบบรถราง เพื่อใหบริการมวลชนเพื่อเคลื่อนยายแรงงานเขา
สูพื้นที่แหลงงานและธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับรถยนตสวนบุคคล
ในสังคมปจจุบันโดยเฉพาะในกลุมสังคมเมืองมีสิ่งจําเปนซึ่งถือวาเปนปจจัยที่ 5 ของ
ประชาชน คือ รถยนต โดยลําดับชั้นของการมีรถยนตสวนบุคคลของคนในสังคมแสดงใหเห็นเปน 4
ระยะดวยกัน (วิลเพรด โอเวน, บุญอนันต แคลวอาวุธ 2533 : 20) ดังนี้
ระยะที่ 1 เปนระยะแรกเริ่ม พลเมืองมีรายไดนอย ผูมีรายไดสูงที่มีรถยนตมีเพียงไมกี่
คนและรถยนตยังไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวาง
ระยะที่ 2 เปนการเริ่มตนทางเศรษฐกิจและจํานวนผูมีรถยนตเพิ่มขึ้นโดยแตละฝาย
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ระยะที่ 3 ระดับของรถยนตสูงมากจนทําใหเกิดความคับคั่ง และลดประสิทธิภาพการ
ใชงานทั้งของเมืองและของรถยนต และเปนเหตุใหตองใชบริการของระบบขนสงมวลชนแทน
รถยนตสวนตัว
ระยะที่ 4 ซึ่งเปนระยะสุดทายเกิดขึ้น เมื่อการแกปญหาการขนสงดวยรถยนตประสบ
ความลมเหลว และสภาพแวดลอมที่เลวลง ทําใหตองหันความสนใจไปยังความตองการพื้นฐาน
สําหรับชุมชนที่มีการวางผังเมือง
ในระยะที่ 4 เปนระยะของการตัดสินใจ แนวความคิดที่ใชเปนหลักคือ ลดการเดินทางที่
ไมจําเปนใหเหลือนอยที่สุด ควบคุมรถยนตเพื่อปองกันสภาพแวดลอมของเมือง คิดคนสิ่งอื่นที่จะ
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ใชแทนรถยนต และสนองความตองการการขนสงของประชาชนที่ไมมีรถยนต ประเทศที่กําลัง
พัฒนามีโอกาสลดคาใชจายสูงของระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โดยเขามาระยะที่ 4 ใหเร็วที่สุดเทาที่จะ
ทําได
3.2 ระบบขนสงสาธารณะ
พิษณุโรจน พลับรูการ (2549, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 14) บรรยาย
รายละเอียดระบบขนสงสาธารณะไว 3 ประเด็น
3.2.1 ชนิดของการขนสงสาธารณะ โดยทั่วไปแบงเปน 2 ประเภทสําคัญ คือ
3.2.1.1 ระบบรถโดยสารประจําทาง (Bus and Coach Systems) ซึ่งอาจจะวิ่ง
บริการบนถนนสายตาง ๆ รวมกับรถยนตประเภทอื่น ๆ หรืออาจจะมีถนนเฉพาะรถประจําการไม
ปะปนกับรถอื่นก็ได (Bus Way)
3.2.1.2 ระบบรถรางไฟฟา (Rail Transit Systems) เปนระบบรถโดยสารที่ใช
ราง ซึ่งสวนใหญแยกตางหากจากถนนทั่วไป สามารถใหบริการผูโดยสารไดเปนจํานวนมากและ
ดวยความเร็วสูงกวารถโดยสาร โดยทั่วไปจะแบงไดหลายประเภท เชน
- ระบบขนสงรถไฟฟาขนาดหนัก (Heavy Rail Transit หรือ HRT) เปน
ระบบขนสงมวลชนแบบขับเคลื่อนดวยไฟฟาบนรางรถไฟแบบ 2 รางดวยลอเหล็ก มีบางแบบเปน
ระบบลอยาง หรือแบบรางเดี่ยว หรือแบบขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาเชิงเสน
- ระบบขนสงรถไฟฟาขนาดเบา (Light Rail Transit หรือ LT) เปนระบบ
ขับเคลื่อนบนรางรถไฟแบบ 2 ราง การใหบริการตั้งแตแบบเดินรถรางตามทองถนนปกติ จนถึงแบบ
วิ่งบนรางทางยกระดับความเร็วสูง
3.2.2 ความตองการระบบการขนสงสาธารณะ
ความจําเปนในการมีระบบการขนสงสาธารณะ จะขึ้นอยูกับขนาดของประชากรใน
ชุม ชนนั้ น ๆ โดยทั่ ว ไปแล ว เมื อ งที่ มี ข นาดประชากรนอ ยกวา 50,000 คน มั ก จะยั ง ไมมี ค วาม
ตองการระบบดังกลาว เมืองที่มีประชากร 50,000-200,000 คน จะตองการระบบรถประจําทางบน
ถนนสําคัญบางสาย สําหรับประชากร 200,000-1,000,000 คน จะตองการระบบรถโดยสารประจํา
ทางที่สมบูรณแบบ สําหรับเมืองที่มีประชากรมากกวา 1 ลานคน จําเปนตองมีระบบรถรางไฟฟาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
3.2.3 การใชระบบขนสงสาธารณะจะมีสวนประกอบอยู 3 สวน คือ
3.2.3.1 การเดินเทา (Walking) การเดินเทาเปนสวนประกอบที่สําคัญสําหรับผูที่
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จะใชระบบขนสงสาธารณะ ดังจะเห็นไดวาตองมีการเดินอยู 4 ครั้ง จึงจะถึงปลายทาง ดังนั้นระบบ
ขนสงสาธารณะจะเปนที่สนใจก็ตอเมื่อไดรับการออกแบบระบบผสมผสานกันเพื่อลดระยะทางเดิน
เทาลง นอกจากนั้นยังตองจัดการใหมีสภาพแวดลอมที่ชักจูงใหเดิน ไดแก มีฟุตบาทใหเดิน มี
สะพานลอยคนขาม จัดระบบทางขามที่มีทางมาลาย มีจังหวะสัญญาณไฟสําหรับคนขามถนน มี
การปลูกตนไมริมทางเพื่อเปนรมเงา เปนตน
3.2.3.2 การเปลี่ยนระบบขนสง (Interchange) ระบบขนสงสาธารณะสําหรับ
ผูโดยสารไปกลับจะประกอบดวย ระบบขนสงยอยตนทาง ระบบขนสงหลัก และระบบขนสงยอย
ปลายทาง ซึ่งจะตองมีการเดินเทาเพื่อเปลี่ยนระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่ง การออกแบบระบบ
ขนสงทั้ง 3 จะตองสามารถ ลดระยะทางเดินเทาของผูใชบริการ เพื่อลดการลาชาเสียเวลา และไม
เหนื่อย ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน
- สรางสถานีไวดวยกัน จะพบมากในกรณี สถานีรถไฟทางไกลกับสถานี
รถใตดินหรือ สถานีรถไฟฟากับปายหยุดรถเมลหรือตนสายรถเมล จะพบมากในชวงปลายทางของ
การเดินทาง (ในเมือง)
- ใชระบบขนสงที่ผสมสาน เชน เตรียมที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต
และรถจักรยาน ไวที่สถานีรถไฟเพื่อใหเกิดระบบ PARK & RIDE ซึ่งจะพบมากในชวงตนของการ
เดินทาง (นอกเมือง)
- พัฒนาที่อยูอาศัยรอบสถานีรถไฟ เพื่อใหเกิดระบบ WALK & RIDE
3.2.3.4 การจัดการระบบขนสง
- ระบบขนสงยอยตนทาง (Feeder) : คอนขางจะจัดการยาก เพราะการ
ตั้งถิ่นฐานของชาวบานมักจะกระจัดกระจาย ออกไปเปนพื้นที่กวาง อยางไรก็ดี หากเราเลือกใช
วิธีการ PARK & RIDE หรือ WALK & RIDE หรือ KISS & RIDE ก็ไมจําเปนตองขัดการระบบชนสง
นี้ เพียงแตจัดใหมีที่จอดรถ บางกรณีจะพบรถเมลเล็ก รถสองแถว หรือ รถของหมูบาน ทําหนาที่
ดังกลาวโดยไมมีการจัดการจากรัฐ
- ระบบขนสงหลัก (Line haul)
- ระบบขนสงยอยปลายทาง (Distributor) : เปนระบบขนสงสุดทาย ที่จะ
นําคนสูจุดหมายปลายทาง ปจจุบันรถเมลซึ่งสามารถเขาไปใกลจุดหมายปลายทางไดมาก เปนผูที่
ทําหนาที่นี้อยูทั้งหมด

27

3.3 ลักษณะของระบบขนสงหลัก (Line haul)
พิษณุโรจน พลับรูการ (2549, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 14) เขียนไววา
ระบบขนสงหลักควรจะประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ คือ
3.3.1 เร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตองการจะขนสงผูโดยสารจากระยะไกล
3.3.2 ตรงเวลา เพราะการเดินทางไปกลับทํางานมีคาของเวลาสูง การผิดเวลา
10 – 15 นาที จะหมายถึงการเขาที่ทํางานสาย ซึ่งมีผลเสียหายมาก
3.3.3 มีความถี่สูง เพราะเวลาที่เสียไปกับการนั่งระบบขนสงหลักเปนเวลา
เดินทางสวนหนึ่งเทานั้น หากระบบขนสงหลักวิ่งไมถี่แลวก็จะเกิดความเสียหาย
3.3.4 มีความสะดวกสบายและปลอดภัย เนื่องจากจากขั้นตอนการเดินทางนี้
จะเปนชวงที่ผูโดยสารอยูในรถนานกวาขั้นตอนอื่น ดังนั้นระบบขนสงหลักควรจะมีระบบปรับ
อากาศ มีที่นั่ง มีความนุมนวลไมเหนื่อยลา
3.4 ประสิทธิภาพของระบบขนสงมวลชน
Vuchic (1979, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 18)ไดมีการศึกษาถึงระบบขนสง
มวลชนที่มีประสิทธิภาพ โดยจะตองพิจารณาถึงความตองการและการตอบสนองของผูโดยสาร ผู
ใหบริการ และชุมชนหรือสังคมดังนี้
3.4.1 ดานผูโดยสาร ประกอบดวย
3.4.1.1 ความสามารถในการเดินทาง ไดแก ความสามารถในเขาถึง
สถานี ขนส ง ไดอ ยา งสะดวก รวมทั้ ง ต อ งพิ จารณาตามสถานะของกลุ ม ผู ใชบ ริ ก าร ได แก เด็ ก
คนชรา คนพิการ และผูไมมีรถยนตสวนตัว
3.4.1.2 ความตรงตอเวลา ระบบขนสงตองมีความตรงตอเวลา มี
ตารางเวลาการบริการกําหนดไวแนนอน ความถี่ในการใหบริการ ความเที่ยงตรงของการบริการ
เวลาในการเดินทาง
3.4.1.3 เวลาในการเดินทางถึงจุดปลายทางอยางสมบูรณ ประกอบดวย
4 สวน ไดแก
- เวลาการเขาถึง
- เวลารอคอย
- เวลาเปลี่ยนถายพาหนะ
- เวลาออกเดินทาง
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ระบบขนสงตองมีความรวดเร็ว และตองรนระยะเวลาในการเปลี่ยนถาย รูปแบบการ
เดินทาง เชน จากรถโดยสารประจําทางไปยังรถไฟฟา
3.4.1.4 ความสะดวกสบายของยานพาหนะ ซึ่งหมายถึงการมีที่นั่ง มี
เครื่อ งปรับ อากาศสะอาด มี อุ ณ หภูมิที่ เ หมาะสม มี ก ารบํา รุง รั ก ษาที่ดีทั้ง ของสภาพรถ สถานี
ผูโดยสาร และมีสภาพที่ไมแอแอตลอดจนใกลที่จอดรถ
3.4.1.5 ความปลอดภัยในการปองกันอุบัติเหตุและปองกันอาชญากรรม
3.4.1.6 คาใชจาย คาใชจายเปนสวนสําคัญอีกปจจัยหนึ่งสําหรับผูเดินทาง
ความสัมพันธระหวางราคาคาโดยสารกับความตองการการขนสงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยาง
มากที่สุด นอกจากนี้ยังรวมถึงคาใชจายอื่น ๆ เชน คาที่พักอาศัย คาใชจายสําหรับการเชาถึงโดย
รถยนต
3.4.2 ดานผูใหบริการ ประกอบดวย
3.4.2.1 ครอบคลุมพื้นที่ที่ใหบริการดวยระบบขนสง โดยควรมีระยะ
ทางเดินถึงภายในเวลา 5-10 นาที จากสถานีขนสงถึงจุดหมายปลายทาง
3.4.2.2 ความถี่ แสดงออกในรูปของจํานวนของยานพาหนะที่ออกจาก
สถานีตอหนวยเวลา (ชั่วโมง)
3.4.2.3 ความเร็ว ผูใหบริการจะคํานึงถึงความเร็วบนเสนทาง ซึ่งมีผลตอ
คาแรง พลังงาน การบํารุงรักษา และการดึงดูดผูโดยสาร
3.4.2.4 ดานการเงิน เปนสิ่งสําคัญในปจจัยของผูใหบริการ โดยแบงเปน 3
ดาน ไดแก เงินลงทุน คาใชจายปฏิบัติการ และรายได โดยตองอยูในระดับต่ําที่สุดเทาที่จะได
ความจุ แบงเปน 2 ประเภท คือความจุของเสนทาง และความจุของสถานี
3.4.2.5 ความปลอดภัย ผูใหบริการตองคํานึงถึงความปลอดภัย หากเกิด
อุบั ติเ หตุ ต อ งรั บผิ ด ชอบค า รัก ษาพยาบาล รวมทั้ง ควรมีรู ป แบบระบบปฏิ บัติ ก ารที่ ทํ า ใหก าร
เดินทางปลอดภัย เชน การแยกเสนทาง เครื่องนําทาง และ ระบบสัญญาณที่ปลอดภัย
3.4.2.6 ผลกระทบขางเคียง ระบบขนสงยอยมีผลกระทบตอผูที่ไมใช
ระบบขนสงและสิ่งแวดลอม ซึ่งผูใหบริการควรรับผิดชอบ ผลกระทบทางกายภาพ เชน มลภาวะ
ดานสุนทรียภาพ เสียงและอากาศ
3.4.2.7 การดึงดูดผูโดยสาร จํานวนผูโดยสารในเสนทางเปนตัวบงชี้ถึง
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ความสําเร็จและบทบาทการขนสงตอเนื่อง การดึงดูด(โดยสารเกิดจากระดับการใหบริการ แตที่
ปจจัยอื่นเพิ่มเติมเขามาประกอบดวย เชน ความงายของระบบความเชื่อถือของการบริการ ความถี่
และความเที่ยงตรง
3.4.3 ดานชุมชนและสังคม ประกอบดวย
3.4.3.1 เพิ่มความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ โดยหลักการแลว การ
คมนาคมขนสงตองสามารถใหบริการในการติดตอระหวางชุมชนตาง ๆ ไดมากที่สุด
3.4.3.2 ลดมลภาวะตาง ๆ ระบบขนสงตองไมกอใหเกิดมลภาวะทางเสียง
และอากาศเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
3.4.3.3 กระตุนใหเกิดการจัดรูปแบบการใชที่ดินที่ถูกตอง โดยในการจัดระบบ
คมนาคมขนสง ตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการจัดรูปแบบที่อยูอาศัย และกิจกรรมทางสังคมให
ถูกตองสอดคลองกัน
3.4.3.4 ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการคมนาคมขนสงจะตองลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน อากาศ สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติ
ใหมีนอยที่สุด
ระบบการขนสงในเมืองของการศึกษาครั้งนี้ จะเกี่ยวของกับการเดินทางของคนเปน
สวนใหญ ในการเดินทางนั้นจะใชรถยนตสวนบุคคล หรือระบบการขนสงสาธารณะ เพื่อใหถึงพื้นที่
หมายปลายทาง การใชรถยนตสวนบุคคลในการเดินทางในพื้นที่ศึกษานี้ จะทําใหเกิดความคับคั่ง
และลดประสิทธิภาพการใชงานทั้งของเมืองและของรถยนต
การใชระบบขนสงสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองขนาดใหญจําเปนตองมี
ระบบรถรางไฟฟา และจะตองมีประสิทธิภาพดีพอที่จะตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการ
ได เช น ความสามารถในการเดิ น ทาง, ความตรงต อ เวลา, เวลาที่ ใ ช ใ นการเดิ น ทาง, ความ
สะดวกสบาย, ความปลอดภัย และคาใชจาย
4. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับความคิดเห็น
4.1 ความหมายของความคิดเห็น
จากการศึกษางานวิจัย และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ พอที่จะสรุปความหมายและคํา
นิยามไดดังนี้
Kolasa (อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 18) กลาววา ความคิดเห็นเปนการ
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แสดงออกของแต ละบุ คคล ในอั น ที่จะพิจารณาถึง ข อเท็จจริง อย า งหนึ่ งอย างใด หรื อเปน การ
ประเมินผล (Evaluation) สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสถานการณแวดลอมตาง ๆ หรือความคิดเห็นเปนการ
แสดงออกถึงการลงความเห็นของบุคคลหนึ่งในดานขอเท็จจริง หรือเปนการตอบสนองสิ่งเราที่
ไดรับอิทธิพลมาจากความโนมเอียง
Engle and Snellgrove (อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 19) กลาววา การ
แสดงออกทางเจตคติที่ออกมาเปนคําพูด เปนการสรุปหรือการลงความเห็นโดยอาศัยพื้นที่ความรูที่
มีอยู
พัชรศร การันต (2533, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 19) กลาววา ความคิดเห็น
คือการแสดงออกถึงทัศนคติ ความรูสึก ความเชื่อหรือคานิยมของบุคคลโดยการใชภาษาพูดหรือ
การเขียน และโดยมากความคิดเห็นจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความจริง
สุนิภา งามสันติกุล (2543, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 19) กลาววา ความ
คิดเห็นเปนการแสดงออกของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ความคิดเห็นจะเกี่ยวกับความ
เชื่อ ทัศนคติ ประสบการณ และสภาพแวดลอม ซึ่งมีผลมาจากคุณสมบัติประจําตัวของแตละ
บุคคล เชน พื้นฐานความรูประสบการณในการทํางาน การติดตอระหวางบุคคลหรือการไดรับ
ขาวสาร สถานภาพทางเศรษฐกิจ เหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และการแสดงออกของความคิดเห็นอาจเปนไปในทางที่เห็นดวย หรือไมเห็น
ดวยก็ได
สุพัตรา พาหุบุตร (2540, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 19) กลาววา ความ
คิดเห็นเปนการแสดงออกดานความคิด ความเชื่อ และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับขอเท็จจริง ซึ่งจะ
ไดรับการยอมรับหรือไมก็ได โดยความคิดเห็นจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจําตัวของแตละบุคคล
จากคําจํากัดความขางตนพอที่จะสรุปไดวา ความคิดเห็นนั้นเปนการแสดงออกถึง
ความรูสึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความคิดเห็นของแตละบุคคลจะตางกันออกไป ขึ้นอยูกับปจจัย
ตาง ๆ ที่แตละบุคคลไดรับมา เชน ประสบการณ สภาพแวดลอม การรับรูขาวสาร
4.2 ปจจัยที่ทําใหเกิดความคิดเห็น
Oskamp (อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 19) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเกิดความคิดเห็น ดังนี้คือ
1. ปจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ คือ อวัยวะตาง ๆ ของบุคคลที่ใชรับความรูความ
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ผิ ด ปกติ ข องอวั ย วะ ความบกพร อ งของอวั ย วะสั ม ผั ส จะมี ผ ลต อ ความคิ ด เห็ น ไม ดี ต อ
บุคคลภายนอก
2. ประสบการณโดยตรงของบุคคล คือ บุคคลที่ไดประสบกับเหตุการณดวยตนเอง
การกระทํ า ด ว ยตนเอง หรื อ ที่ ไ ด พ บเห็ น จะทํ า ให บุ ค คลมี ค วามฝ ง ใจและเกิ ด ความคิ ด ต อ
ประสบการณเหลานั้นตางกัน
3. อิทธิพลของผูปกครอง คือ เมื่อเปนเด็กผูปกครองจะเปนผูอยูใกลชิด และใหขอมูล
ไดมาก ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็กดวย
4. ทัศนคติ และความคิดเห็นของกลุม คือ เมื่อบุคคลเจริญเติบโตยอมจะตองมีกลุม
และสังคม ดังนั้น ความคิดเห็นของกลุมเพื่อน กลุมอางอิง หรือการอบรมสั่งสอนของโรงเรียน
หนวยงานที่มีความคิดเห็นเหมือนกันหรือตางกัน ยอมมีผลตอความคิดเห็นของเด็กดวย
5. สื่อมวลชน คือ สื่อตาง ๆ ที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรา ดังนั้น สื่อ
เหลานี้ ซึ่งไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร จึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความคิดเห็นของ
บุคคล
4.3 วิธีวัดความคิดเห็น
Ortuzar and Willumsen (1994, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 20) ไดกลาวไว
วา วิธีวัดความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูเดินทางที่มีตอทางเลือกของการเดินทางที่ไดสมมติ
ขึ้นมา นิยมดําเนินการใน 3 ลักษณะ คือ
1. ผูถูกสัมภาษณใหคะแนนกับทางเลือกตาง ๆ (Rating Scale Method) โดย
คะแนนที่ใหนั้นจะอยูในชวงที่ถูกกําหนดขึ้นมา เชน คะแนนอาจถูกกําหนดใหมีคาระหวาง 1 ถึง 5
โดยที่ คะแนน = 1 อาจหมายความวา ไมชอบเลย และความชอบจะเพิ่มขึ้นตามคะแนน จนถึง
คะแนน = 5 ซึ่งหมายความวา ชอบทางเลือกนั้นมาก ผูถูกสัมภาษณจะใหคะแนนแตละทางเลือก
ตามระดับความชอบที่มีตอทางเลือกนั้น
2. ผูถูกสัมภาษณเรียงลําดับทางเลือกตามความชอบ (Rank Order Method)
3. ผูถูกสัมภาษณเลือกทางเลือกที่ชอบที่สุดเพียงทางเลือกเดียว (Discrete
Choice Method)
การวัดความคิดเห็นทั้ง 3 วิธีนั้น จะมีขอดีและขอเสียตางกันดังนี้
วิธี ที่ 1 การใหคะแนน จะใหขอมูลที่มีรายละเอียดมากที่สุ ดเมื่อเทีย บกับอีก 2 วิธี
เพราะวานอกจากจะใหขอมูลการเปรียบเทียบระหวางทางเลือกที่กําหนดใหพิจารณาแลว ยังได
ขอมูลเกี่ยวกับระดับความชอบที่ผูถูกสัมภาษณมีตอแตละทางเลือกดวย
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วิธีที่ 2 การเรียงลําดับตามความชอบ จะใหผลการเปรียบเทียบระหวางทางเลือกที่มี
อยูทั้งหมด แตจะไมมีขอมูลเกี่ยวกับระดับความชอบที่ผูเดินทางมีตอแตละทางเลือกเหลานั้น
วิธีที่ 3 การเลือกเพียงทางเลือกเดียว จะใหรายละเอียดนอยที่สุด แตวิธีการนี้สามารถ
ดําเนินการไดโดยงายที่สุด และเปนวิธีการสํารวจที่สอดคลองกับความเปนจริง ซึ่งผูเดินทางจะตอง
เลือกเพียงทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเทานั้น สําหรับการเดินทางแตละเที่ยว
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในสวนของการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูทีดย
สารที่มาใชบริการ และประชาชนโดยรอบสถานีที่มีตอระบบการเชื่อมตอระบบคมนาคมโดยรอบ
พื้นที่วิจัยนั้น จะใชวิธีวัดความคิดเห็นแบบที่ผูถูกสัมภาษณใหคะแนนกับทางเลือกตาง ๆ (Rating
Scale Method) เพื่อจะไดเปรียบเทียบวา ทางเลือกใดที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมตอ
ระบบคมนาคมโดยรอบสถานี และมีระดับมากนอยเพียงใด
5. โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟา BTS)
บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพจํากัด มหาชน (อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 :
28) ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน คือระบบการขนสงคนจํานวนมาก โดยใชรถไฟฟา ซึ่งมีทางวิ่ง
เฉพาะไมปะปนกับยวดยานอื่น ๆ ทําใหประชาชนสามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางไดอยาง
รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยและตรงตอเวลา เปนบริการขนสงสาธารณะที่มีมาตรฐานใกลเคียงกับ
รถยนตสวนตัวมากที่สุด โดยจะสามารถขนสงผูโดยสารไดมากกวา 40,000 คน/ชม./ทิศทาง ใน
อนาคตคาดว า กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลจะมี โ ครงข า ยระบบรถไฟฟ า ขนส ง มวลชน
ครอบคลุมพื้นที่ระยะทางรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 238 กิโลเมตร
บริษัทขนสงมวลชน จํากัด ไดรับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครใหเปนผูดําเนินการ
โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือโครงการรถไฟฟา BTS มีวัตถุประสงคเพื่อชวย
บรรเทาปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และเพื่อใหประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่มี
ประสิทธิภาพ เปดใหบริการแกประชาชนมาตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 มีจํานวนผูโดยสาร
มาใชบริการเฉลี่ยประมาณ 150,000 คน แตปจจุบัน พ.ศ.2546 จํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นมากกวา
300,000 คน โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
5.1 แนวเสนทาง
เสนทางเดินรถที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก มี
ดวยกัน 2 สายคือ (การใหบริการตั้งแต 06.00-24.00 น. โดยจะปลอยรถทุก ๆ 3-6 นาที) (ภาพที่ 8)
5.1.1 สายสุขุมวิท : เริ่มจากบริเวณสุขุมวิท 77 (ออนนุช) ผานถนนสุขุมวิท – ถนน
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เพลินจิต – ถนนพระราม 1 – ถนนพญาไท – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – สนามเปา – สะพานควาย –
จตุจักร ไปสิ้นสุดบริเวณสถานีขนสงสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดหมอชิต) รวม
ระยะทางประมาณ 16.5 กิโลเมตร โดยมีสถานีทั้งหมด 18 สถานี รวมสถานีรวมสําหรับเปลี่ยนสาย
บนถนนพระรามที่ 1
5.1.2 สายสีลม : เริ่มจากเชิงสะพานสาธรฝงกรุงเทพฯ ผานถนนสาทร –ถนน
เลียบคลองชองนนทรี – ถนนสีลม – ถนนราชดําริ – ถนนพระรามที่ 1 ไปสิ้นสุดบริเวณสนามกีฬา
แหงชาติ รวมระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร โดยมีสถานีทั้งหมดรวมสถานีรวม 9 สถานี
5.2 โครงสรางทางวิ่ง
เปนสะพานยกระดับ กวางประมาณ 8.50 เมตร ตั้งอยูบนเสาคอนกรีต กวาง 2 เมตร
สูงจากพื้นโดยทั่วไปประมาณ 12 เมตร โดยใชคอนกรีตหลอสําเร็จชนิดนํามาประกอบไดทันที โดยมี
ลักษณะเปนชิ้น ๆ นํามาตอกันดานบนเหนือเสาตอมอ ดังนั้นการกอสรางในสวนนี้จึงไมจําเปนตอง
ปดการจราจรเพราะไมมีผลกระทบตอการจราจรมากนัก แลวยังดูสวยงามเปนระเบียบอีกดวย
5.3 ระบบรถ
เป น รถไฟฟ า แบบมาตรฐานที่ ใ ช กั น อย า งแพร ห ลายในเมื อ งใหญ ๆ ทั่ ว ไป โดยใช
มอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนวิ่งบนรางคูยกระดับแยกทิศทางไปและกลับ โดยมีรางปอนกระแสไฟฟาอยู
ดานขาง มีความปลอดภัยสูงไมมีผลตอทัศนียภาพ รวมทั้งจะไมมีควันพิษและปญหาเรื่องเสียงดัง
เพราะมีก ารออกแบบระบบดูดขับและปองกันเสียงดังเล็ดลอดออกมารบกวน ความจุสู งสุดที่
สามารถรับผูโดยสารมีถึง 50,000 คนตอชั่วโมงตอทิศทาง ใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมที่ทันสมัย
รวมทั้งระบบปองกันการชน และระบบควบคุมความเร็ว
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ภาพที่ 8 เสนทางรถไฟฟาทั้งสายสีลม และสุขุมวิทที่เปดดําเนินการในปจจุบนั
ที่มา : บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด มหาชน (2554)
5.4 ขบวนรถ
ขบวนรถประกอบดวยรถจํานวน 3 หรือ 6 ตู พวงตอกันเปน 1 ขบวน สามารถวิ่งกลับ
ทิศทางได ตั วรถแตละตู มีความกวางประมาณ 3.20 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร สามารถจุ
ผูโดยสารไดถึง 278 คน ประตูกวาง 1.30 เมตร จํานวน 4 ประตู ทั้ง 2 ดาน ตัวถังรถทําดวยเหล็ก
ปลอดสนิม ภายในรถติดระบบปรับอากาศ พรอมหนาตางชนิดกันแสง
5.5 สถานี
สถานีจะออกแบบใหมีลักษณะโปรงเบาบนโครงสรางแบบเสาเดี่ยวตั้งอยูบนเกาะกลาง
ถนน และมีบันไดขึ้น-ลงบนทางเทา ตัวสถานีมี 2 ชั้น แบงเปนชั้นจําหนายตั๋วและชั้นชานชาลา
สถานี จ ะออกแบบให มี บั น ไดเลื่ อ นในขาขึ้ น จํ า นวนสถานี มี ทั้ ง หมด 26 สถานี ตั้ ง อยู ห า งกั น
ประมาณ 800-1,000 เมตร โดยมีสถานีรวมอยู 1 สถานี บนถนนพระรามที่ 1 สําหรับใหผูโดยสาร
เปลี่ยนเสนทางระหวางสายสุขุมวิทและสีลมไดสะดวกยิ่งขึ้น
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6. การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาผลงานวิ จั ยและวิท ยานิพ นธที่เ กี่ย วข อ งกั บ ความคิ ดเห็น พฤติ ก รรมการ
เลือกใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน มีทั้งที่ทําการศึกษาในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
Nakamura and Kashiwa (1989, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 32) ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชรถไฟฟาขนาดเบา (Light Rail Transit, LRT) ในนครมะนิลา
ประเทศฟลิปปนส การศึกษานี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชรถไฟฟาของผูเดินทางในสภาพ
สังคมที่มีลักษณะคลายคลึงกับในกรุงเทพมหานคร จึงนาจะใหขอมูลที่เปนประโยชนสําคัญตอ
การศึกษาพฤติกรรมของผูเดินทางในกรุงเทพมหานครได การศึกษาไดทําการสัมภาษณเพื่อใช
อธิบายพฤติกรรมการเลือกใชรถไฟฟาขนาเบาใน 3 สถานการณทางเลือก คือ
1. สถานการณการเลือกระหวางรถไฟฟากับรถยนตสวนตัว
2. การเลือกระหวางรถไฟฟากับรถโดยสารประจําทาง
3. การเลือกระหวางรถไฟฟากับรถรับจางJeepney ซึ่งเปนเอกลักษณประจําชาติ
ตัวแปรที่ใชในแบบจําลองคือ กลุมตัวแปรที่สะทอนถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผูเดินทาง ประกอบดวย จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดของผูเดินทาง อายุ เพศ และการมี
ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ย วดยาน ส ว นกลุ ม ตั ว แปรที่ ส ะท อ นถึ ง ระดั บ บริ ก ารที่ ไ ด รั บ จากการเดิ น ทาง
ประกอบดวยคาโดยสาร ระยะทางจากจุดตนทางจนถึงสถานีแรก (หรือปายรถโดยสารประจําทาง
ปายแรก) ของการเดินทาง ระยะทางจากสถานีสุดทายจนถึงจุดหมายปลายทาง ความยากงายใน
การเขาใชบริการเวลาในการเดินทาง และระยะทางในการเดินทาง
ผลการศึกษาไดขอสรุป ดังนี้
1. สถานการณการเลือกระหวางรถไฟฟากับรถยนตสวนตัว เวลาในการเดินทาง และ
อายุของผูเดินทาง ไมนาจะมีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทาง ผูที่มีรายไดนอยกวามีแนวโนมที่
จะเลือกใชบริการรถไฟฟามากกวาผูที่มีรายไดสูงกวา
2. การเลือกระหวางรถไฟฟากับรถโดยสารประจําทางไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการเดินทาง ในขณะที่อิทธิพลของคาโดยสารคอนขางจะเดนชัด นอกจากนี้ ยังพบวา
คนเลือกรถโดยสารประจําทาง เพราะวารถโดยสารประจําทางมีเครือขายการบริการที่ครอบคลุม
ทั่วถึงกวาและสามารถเขาถึงไดงายกวา
3. การเลือกระหวางรถไฟฟากับรถรับจางนั้น เวลาในการเดินทาง รายไดของผู
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เดินทาง และความยากงายในการเขาถึงบริการ ตางก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูเดินทางอยาง
ชัดเจน
สมพงษ ศิริโสภณศิลป (2541, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 33) ได
ทําการศึกษาในเรื่อง แบบจําลองวิเคราะหการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร
เพื่อใชทํานายการเลือกใชรถไฟฟา และศึกษาทัศนคติ และคานิยมซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการเดินทาง
การวิจัยไดแบงเปน 4 กลุมเปาหมายคือ (1) กลุมผูเดินทางไปซื้อสินคาดวยรถยนต
สวนตัว (2) กลุมผูเดินทางไปทํางานดวยรถยนตสวนตัว (3) กลุมผูเดินทางไปซื้อสินคาดวยรถ
ประจําทาง และ (4) กลุมผูเดินทางไปทํางานดวยรถโดยสารประจําทาง แบบจําลองที่ไดพัฒนาขึ้น
มา จะใชในการทํานายความนาจะเปนที่ผูเดินทางจะหันมาใชบริการรถไฟฟาแทนการใชรูปแบบ
การเดินทางอื่นที่ใชอยูในปจจุบัน ตัวแปรที่ใชในการอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
การเดินทางประกอบดวย เวลาและคาใชจายในการเดินทาง รวมถึงรายได เพศ และอายุของผู
เดินทาง
ผลจากแบบจําลองพบวา อิทธิพลของเวลาในการเดินทางที่มีตอการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการเดินทางมีมูลคาอยูระหวางรอยละ 32 -100 ของอัตราคาจาง ทั้งนี้ในการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการเดินทางเพื่อไปซิ้อสินคา ผูใชรถประจําทางใหความสําคัญกับเวลาที่อยูบนรถประจํา
ทางมากกวาเวลาที่อยูบนรถไฟฟา และผูใชรถยนตที่มีอายุมากกวา 40 ป มีแนวโนมที่จะไมหันไป
เลือกใชรถไฟฟาสูงกวาผูที่มีอายุต่ํากวา 40 ป สวนการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อไป
ทํางานนั้น ผูใชรถยนตสวนตัวใหความสําคัญกับเวลาในการเดินทางชวงรองมากวาเวลาในการ
เดินทางชวงหลักอยางเดนชัด และผูชายและผูหญิงมีพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใชรถไฟฟาที่
แตกตางกัน
สุนิภา งามสันติกุล( 2543, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 33) ไดทําการศึกษาใน
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน โดยทําการศึกษาในเรื่องลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็นของประชาชน ตอโครงการรถไฟฟามหานคร รวมถึงปจจัยที่
มีความสัมพันธตอความคิดเห็นดังกลาว
ผลจากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางยอมรับวาการหามรถยนตสวนบุคคลขับเพียงคน
เดียววิ่งในเขตเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง จะสามารถแกปญหาการจราจรไดทางหนึ่ง ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟามหานครพบวา อายุ การศึกษา การรับรู
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สื่อในการรับรู อาชีพ รายได เพศ ความคิดเห็นในการแกปญหาการจราจร ความตองการใชบริการ
และประเภทยานพาหนะมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดํารง ใจยา (2544, อางถึงใน ชนินทร เขียวสนั่น 2549 : 33) ไดทําการศึกษาในเรื่อง
พฤติกรรมและการใชพื้นที่สัญจรของผูโดยสารรถไฟฟาระบบขนสงมวลชนกรุงเทพในบริเวณยานสี
ลม โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ เพื่อวิเคราะหลักษณะการใชที่ดิน ประเภทอาคาร ลักษณะ
กิจกรรมของอาคาร กิจกรรมบนพื้นที่สัญจรในบริเวณยานสีลม ศึกษาลักษณะการเดินทางและ
ทัศนคติของผูเดินทางที่มีตอสภาพพื้นที่สัญจรในบริเวณยานสีลม รวมถึงศึกษาพฤติกรรมและ
ปญหาการใชพื้นที่สัญจรของผูโดยสารรถไฟฟาระบบขนสงมวลชนกรุงเทพในบริเวณยานสีลม
ผลจากการศึกษาพบวา กอนมีรถไฟฟา การเดินทางเขา-ออกบริเวณยานสีลม จะอาศัย
รถโดยสารประจําทางปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดามากที่สุด รองลงมาไดแกรถยนตสวน
บุคคล กลุมอาชีพที่ใชบริการมากที่สุดคือ พนักงานและลูกจาง การเดินทางเขา-ออกในยานสีลมมี
วัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อทํางานสูงสุด การเชื่อมตอระหวางสถานีกับพื้นที่บริเวณยานสีลม
อาศัยการเดิน และรถโดยสารประจําทางมากที่สุด เหตุผลที่เลือกการเดินทางโดยรถไฟฟา เพราะ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง และหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดบนถนน อุปสรรคในการเดินทางคือ
เสนทางการใหบริการสั้นเกินไป และราคาคาโดยสารแพง
ขอเสนอแนะของการศึกษานี้ คือใหมีการจํากัดปริมาณการจราจรบนถนน และสงเสริม
ใหมีการเดินทางโดยระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ รวมถึงการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของทาง
เทาและใหบริการรถรับ-สงระหวางสถานี
ชนิ น ทร เขี ย วสนั่ น (2547) ได ทํ า การศึ ก ษาในเรื่ อ ง การวิ จั ย นี้ ต อ งการที่ จ ะศึ ก ษา
พฤติกรรมของผูใชรถยนต สวนบุ คคลในเขตการใหบริการของรถไฟฟาขนส งมวลชน เพื่ อเปน
แนวทางในการแกไขปญหาการจราจรไดอยางถูกตอง ในการลดการเดินทางโดยใชรถยนตสวน
บุ ค คล ทํ า ให ผู ใ ช ร ถยนต ส ว นบุ ค คลหั น มาใช บ ริ ก ารรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนกั น มากขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาถึงลักษณะการเดินทาง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทาง
และความคิดเห็นตอการเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูใชรถยนตสวนบุคคลในเขต
บริการรถไฟฟาขนสงมวลชนบริเวณยานสีลม
ผลจากการศึกษาในเรื่องของลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมของผูใชรถยนตสวน
บุคคล พบวา ผูใชรถยนตสวนบุคคลมีสัดสวนของเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน อายุที่พบมา
ที่สุดจะอยูในชวง 41 - 59 ป สวนมากจะใชชีวิตคู รอยละ 51.5 ของกลุมตัวอยางยังไมมีบุตร ระดับ
การศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี และทํางานพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอ
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ครอบครัวมากกวา 60,000 บาท รอยละ 47.8 ของกลุมตัวอยางมีรถยนต 1 คัน ลักษณะการ
เดินทางของผูใชรถยนตสวนบุคคล พบวามีจุดเริ่มตนในการเดินทางโดยพักอาศัยอยูที่เขตบางเขน
มากที่สุด เปนการเดินทางเขาสูใจกลางเมือง (Downtown) โดยเริ่มตนเดินทางจาก เขตตอเมือง
ตะวันออกมากที่สุด เพื่อเขาไปในพื้นที่ศึกษา (เขตเมืองชั้นในตะวันออก) มีจุดประสงคในการ
เดินทางเพื่อไปทํางานเปนอันดับแรก รองลงมาเพื่อติดตอธุรกิจ การเดินทางมาและกลับโดยปกติ
ไมตองไปสถานที่อื่นกอน ความถี่ในการใชรถยนตสวนบุคคล 5 วันตอสัปดาห ระยะเวลาที่ใชใน
การเดินทางจากเสนทางจนถึงพื้นที่ศึกษาเฉลี่ย 54.03 นาที มีคาใชจายในการเดินทางไป-กลับ
เฉลี่ย 152.89 บาท
ขอเสนอแนะในการวิจัย การที่จะใหผูใชรถยนตสวนบุคคลหันมาใชรูปแบบการเดินทาง
โดยระบบขนสงสาธารณะมากกวาการเดินทางโดยใชรถยนตสวนบุคคลนั้น มีแนวทางดังนี้ เรงรัด
การกอสรางสวนตอขยายและแนวเสนทางอื่น ๆ, ปรับปรุงระบบรถโดยสารสาธารณะ, เรงการ
พัฒนา PARK & RIDE, ใชมาตรการในการเก็บคาผานทางเขาพื้นที่สีลม, ใชมาตรการหามรถยนต
สวนบุคคลที่มีผูโดยสารนอยกวา 2 - 3 คน เขาพื้นที่สีลม, และควบคุมอัตราคาธรรมเนียมจอด
รถยนตในอาคารของภาคเอกชน
7. กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
7.1 การศึกษาแนวทางการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน สถานีรถไฟฟาบีทีเอส เอก
มัย
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรกระทรวงคมนาคม (2553)
เปนโครงการทีจ่ ัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรกระทรวง
คมนาคม เพื่อพัฒนาในดานการเชื่อมตอดานตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
เชน ทางเทา ปายรถโดยสารประจําทาง ทางเชื่อมกับอาคารโดยรอบ ทางจักรยาน ฯ โดย
วัตถุประสงคของการศึกษา คือ
1. ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน รวมถึงปญหา
การจราจรอื่นๆบริเวณพื้นที่ศึกษา
2. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่จุดเชื่อมตออยางเปนระบบ
สามารถดําเนินการไดในระยะเรงดวน
3. คัดเลือกและดําเนินการออกแบบเบื้องตนสําหรับจุดเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนที่
มีศักยภาพในการพัฒนาในระยะเรงดวน
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7.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเมือง Curitiba ประเทศบราซิล
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรกระทรวงคมนาคม (2553)
เมือง Curitiba ที่ประเทศ Brazil นั้นถือเปนเมืองตนแบบดานความมีประสิทธิภาพของ
การจราจรของโลกที่ 3 แหงหนึ่ง ซึ่งมักจะไดรับการอางอิงเสมอในวิชาดาน urban transportation
โดยเฉพาะหากจะตองพูดตอดวยวา with low financial resource เมืองนี้มีประชากรทั้งสิ้น
3,200,000 คนในป 2005 และก็นับเปนเรื่องที่ไมนาเชื่อวาระบบ public transportation ของเมือง
นี้นั้นกาวกระโดดขึ้นมาจากความสามารถในการขนคน 25,000 คน เปนกวา 2,000,000 คนตอวัน
ภายในระยะเวลา 25 ป คิดเปนกวา 60% ของประชากรที่ใชระบบขนสงสาธารณะ (สวนกรุงเทพ
นั้น จํานวนคนใชรถประจําทางนั้นลดลงทุกปในชวง 10 ปใหหลังมานี้ และในป 2547 นั้นจาก
ขอมูลทางสถิติบอกวาสามารถขนคนไดเพียงแค 1,848,520 คนตอวัน ซึ่งหากคิดจากประชากรที่
อาศัยอยูตามเมืองรอบนอกที่ตองเดินทางเขากรุงเทพมาทํางานทุกวันนั้นคงนับไดถึง 12,000,000
คน ดังนั้นระบบรถเมลของเรานั้นขนคนไดเพียง 15-20 % ของจํานวนประชากรทั้งหมดเทานั้น)
การจราจรเมือง Curitiba ดีขนาดที่มีเมืองอีก 85 แหงทั่วโลกนั้น นําวิธีการของเมืองนี้
ไปใช และรถประจําทางของที่นี่นั้นขนคนไดเทากับระบบขนสงแบบราง
ระบบรถเมลของที่เมือง Curitiba นั้น ถูกสรางสรรขึ้นโดยพยายามที่จะสรางระบบ
ขนสงที่สามารถจะแกปญหาหลายๆระดับ ทั้งทางดานสังคม, เศรษฐกิจและการจัดสรรความมี
ประสิทธิภาพของเมือง (ซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นๆอีกเปนจํานวนมากเชน การควบคุมการใช
ประโยชนของที่ดิน, ความหนาแนนของเมือง ฯลฯ) ไปพรอมๆกัน
ความมีประสิทธิภาพของระบบการจราจรที่ เมือง Curitiba นั้นมีองคประกอบหลักอยู
4 อยาง คือ
1. การควบคุมการใชงาน Bus lane อยางมีประสิทธิภาพ ตองมี Bus lane ที่
อุทิศใหกับรถประจําทางอยางแทจริง
2. ขนาดรถและความถี่ในการปลอยรถ ( Capacity & Frequency ) ใชรถพวง
(Bi-Articulated bus) สําหรับการขนคน (ได 300 คน ตอเสนทางตอ 3-5 นาที ซึ่งเปนอัตราเดียวกับ
ระบบราง)
3. ปายรถประจําทางอัจฉริยะเปนสวนหนึ่งในการแกปญหาการจราจรได โดย
ปกติแลววิธีขึ้นรถโดยสารประจําทางที่ตางประเทศนั้นแตกตางกันกับของไทยเพราะจะไมมีคนเดิน
เก็บเงินอยางประเทศไทยผูโดยสารจะจายกับคนขับในทันทีที่ขึ้นรถพรอมกับบอกวาจะลงที่ไหน
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แลวคนขับก็จะคอยทอนเงินใหชนิด คนตอคน กอนจะออกรถเมื่อผูโดยสารทุกคนจายเงินแลว ซึ่ง
เปนการเสียเวลาในการจอดรออยางมาก ในบางกรณีอาจถึง 5 นาที ในการจอดปายครั้งหนึ่ง หาก
มีผูโดยสารมากๆ ปายรถประจําทางใน เมืองCuritiba นั้นถูกออกแบบใหแกปญหาดังกลาวดวย
การ ใหผูโดยสารจายคาโดยสารที่ปายรถเมลกอนจะขึ้นรถ โดยมีกลองตั๋วคิดเงินอยู พรอมกับ
ระดับพื้นของปายรถประจําทางนั้นถูกยกขึ้นมาใหอยูระดับเดียวกันกับรถรถประจําทาง เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการขึ้น-ลง พรอมกับออกแบบใหมีทางลาดสําหรับคนพิการ
4. การคิดระบบการจราจรแบบบูรณาการกับระบบทางสังคม เศรษฐกิจดาน
อื่นๆ ดวยเมืองนี้คิดระบบสวัสดิการแบบหนึ่งขึ้นมา ที่สรางระบบแลกเปลี่ยนทางสังคมและ
เศรษฐกิจขึ้น กลาวคือ มีการแลกขยะที่เก็บไดภายใน Park และสถานที่สาธารณะสําคัญตางๆ กับ
อาหารและตั๋วรถโดยสารประจําทาง ทําใหทั้งคนจรจัด ไรที่อยูอาศัยไดเปนสวนหนึ่งในระบบทํา
ความสะอาดเมือง ชวยแยกขยะ ไดประโยชนดวยกันทั้ง 2 ฝาย
8. สรุป
สรุปกรอบทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเขาสู
สถานีรถไฟฟา มาพิจารณา โดยประกอบดวย
แนวความคิดเกี่ยวกับการเดินทาง โดยสวนมากจะเปนแนวความคิดที่ทําใหเห็นถึง
ลั ก ษณะการเดิ น ทางและพฤติ ก รรมการเดิ น ทางของประชาชนที่ ม าใช บ ริ ก ารที่ ส ถานี เช น
วัตถุประสงคการเดินทาง และลักษณะการเดินทาง และเปนแนวทางและกรอบในการกําหนด
แบบสอบถามเพื่อใหประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็น
แนวความคิดการพัฒนาจุดเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาจุดเชื่อมตอการเดินทางในพื้นที่ ลักษณะรูปแบบการพัฒนาจุดเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน
ในตางประเทศ เชน แนวคิด Transit-Oriented Development (T.O.D.) โดยทําการพัฒนาให
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ บ ริ เ วณโดยรอบสถานี อ อ นนุ ช ในด า นการเข า ถึ ง ทํ า ให ท ราบว า การจะนํ า
แนวความคิ ดมาใชได นั้น ตอ งพิจ ารณาจากสภาพพื้น ที่จริง ดว ยการสํา รวจพื้น ที่จริง กอ นที่จะ
กําหนดแนวคิดตางๆลงไปได ในกรณีนี้นั้น สิ่งที่ตองพิจารณาปรับปรุงอยางเรงดวน เชน การ
เพิ่มเติมทางจักรยานและทางเดินเทาในเสนทางที่ยังไมมี ซึ่งถาทําตามแนวความคิด T.O.D. นั้น
สามารถทําไดบางสวน ไมสามารถทําไดตามทฤษฎีทั้งหมด เชน ขอจํากัดเรื่องขนาดถนนและซอย
ตางๆในพื้นที่ ที่มีขนาดเล็กทําใหขยายตัวไดยาก ตองนําแนวคิดเรื่องการเพิ่มเสนทางจักรยานและ
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ทางเทาบนถนนเดิม โดยการจํากัดความเร็วในเสนทางเหลานี้แทน และการพัฒนาแนวคิดนี้ให
สําเร็จไดนั้น จะตองนําไปพัฒนาตลอดทั้งเสนทางรถไฟฟาในสถานีที่มีความสําคัญอื่นๆตอไป
แนวความคิด Transit Development Zone( TDZ) และ Sustainable Transport
Development Zones (STDZ) เปนแนวคิดที่เหมาะสมตอพื้นที่โดยรอบสถานีออนนุชเทาใดนัก
เมื่อไดทําการสํารวจและวิเคราะหพื้นที่จริงแลว เนื่องจากพื้นที่ที่จะนําแนวคิด TDZ และ STDZ ไป
ใชไดนั้นตองเปนพื้นที่ ที่มีความหลากหลายทางดานการเชื่อมตอที่มากกวานี้ เชน สถานีรถไฟฟาบี
ทีเอสอโศก สถานีรถไฟฟาบีทีเอสสยาม และสถานีรถไฟฟาบีทีเอสศาลาแดง ที่เปนจุดเปลี่ยนถาย
การสัญจรของรถไฟฟาบีทีเอส และรถไฟฟาใตดิน
ในปจจุบันพื้นที่ออนนุช มีพื้นที่ PARK & RIDE เดิมที่เปนของเอกชนอยูแลว ไมวาจะ
เปนของอาคารเอเชียพารค หรือของหางสรรพสินคาเทสโกฯ ซึ่งก็เปนไปตามแนวคิด PARK &
RIDE ที่อนุญาตใหใชพื้นที่เอกชนทําได แตเนื่องจากคาใชจายที่สูงในการมาใชบริการในพื้นที่จอด
รถกลุมนี้ จึงคิดวาจําเปนตองมีพื้นที่ PARK & RIDE ที่เปนของบีทีเอสเองซึ่งจะควบคุมเรื่อง
คาใชจายไดมากกวา โดยอาจจะตองอาศัยการเชาพื้นที่เอกชนมาบริหารหรือจัดการเอง
ระบบการขนสงในเมือง (Urban Transportation System) เพื่อใหทราบถึงลักษณะ
และรูปแบบของการเชื่อมตอการคมนาคมตางๆในเมือง เชน ระบบขนสงสาธารณะ ระบบขนสง
ดวยรถยนต ในเมืองวามีรูปแบบและวิธีการใดบาง
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับความคิดเห็น เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอระบบขนสงมวลชนได ทําใหรูปจจัยและวิธีวัดความคิดเห็นได
การศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ในที่ นี้ ไ ด นํ า งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบคมนาคม
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน มีทั้งที่ทําการศึกษาในประเทศและตางประเทศ
มาเปนรูปแบบ หรือตนแบบในการทําการศึกษา
กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ เปนกรณีศึกษาที่ใกลเคียงกับตัวงานที่จะทําการศึกษาและยัง
เปนตัวอยางแนวทางการพัฒนาของทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก แนวทางการเชื่อมตอ
ระบบคมนาคมบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เอกมัย และเมือง Curitiba ที่ประเทศบราซิล

บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
ในบทนี้จะนําเสนอถึงขั้นตอนการออกแบบการวิจัย เปนการกําหนดกรอบแนวความคิด
ทฤษฎีและแนวทางสําหรับดําเนินการวิจัยที่จะชวยใหทําการวิจัยไดอยางเหมาะสม โดยนํากรอบ
แนวความคิด ทฤษฎี มาทําการกําหนดสมมติฐาน ตัวแปร กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางและการ
สุมตัวอยาง การกําหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดเทคนิคและวิธีการ
วิเคราะหขอมูล วิธีการพิสูจนสมมติฐาน เพื่อจะไดนําไปดําเนินการวิจัยในภาคสนามตอไป โดย
แบงเนื้อหาออกเปน 10 สวน ดังนี้
1. กรอบทฤษฎี หรือแนวความคิด
2. กระบวนการวิจัย
3. การเลือกพื้นที่กรณีศึกษา
4. ประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการวิจัย
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
6. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
7. การเก็บรวบรวมขอมูล
8. การวิเคราะหขอมูล
9. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
10. สรุป
1. กรอบทฤษฎี หรือแนวความคิด
สรุปกรอบทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเขาสู
สถานีรถไฟฟา มาพิจารณา โดยประกอบดวย
1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการเดินทาง โดยสวนมากจะเปนแนวความคิดที่ทําใหเห็นถึง
ลักษณะการเดินทางของประชาชนที่มาที่สถานี เชน วัตถุประสงคการเดินทาง และลักษณะการ
เดินทาง ฯ
1.2 แนวความคิดการพัฒนาจุดเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน เพื่อเปนแนวทางในการ
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พัฒนาจุดเชื่อมตอการเดินทางในพื้นที่ ลักษณะรูปแบบการพัฒนาจุดเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน
ในตางประเทศ เชน แนวคิด Transit -Oriented Development (T.O.D.) แนวความคิดการ
พัฒนาจุดเปลี่ยนถายการสัญจร (Transit Development Zone) แนวความคิดการพัฒนาบริเวณ
จุดเปลี่ยนถายการสัญจรแบบยั่งยืน STDZ (Sustainable Transport Development Zones)
แนวความคิดการพัฒนาระบบจอดแลวจรฯ( PARK & RIDE)
1.3 ระบบการขนสงในเมือง (Urban Transportation System) เพื่อใหทราบถึง
ลักษณะและรูปแบบของการเชื่อมตอการคมนาคมตางๆในเมือง เชน ระบบขนสงสาธารณะ ระบบ
ขนสงดวยรถยนต
1.4 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับความคิดเห็น เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอระบบขนสงมวลชนได ทําใหรูปจจัยและวิธีวัดความคิดเห็นได
1.5 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ในที่นี้ไดนํางานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบคมนาคม
พฤติกรรมการเลือกใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน มีทั้งที่ทําการศึกษาในประเทศและตางประเทศ
มาเปนตนแบบในการทําการศึกษา
1.6 กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ เปนกรณีศึกษาที่ใกลเคียงกับงานวิจัยนี้ จะทําการศึกษาและ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาของทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก แนวทางการเชื่อมตอระบบ
คมนาคมบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เอกมัย และแนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม ที่เมือง
Curitiba ประเทศบราซิล
2. กระบวนการวิจัย
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ
2.1 การกําหนดปั ญหา หัวข้ อเรื่องและกําหนดชื่อเรื่อง โดยศึกษาจากสภาพการ
เขาถึงสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช ที่ยังมีปญหาความสะดวกตอการเขาถึง และแนวโนมของ
ผลกระทบตอประชาชนผูใชสถานีหลังการพัฒนาแลว จึงกําหนดเปนปญหาเพื่อที่จะคนควาหา
คําตอบในเรื่องที่จะวิจัย
2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและประมวลผลเบือ้ งต้ น รวมทั้งศึกษาทฤษฎี ทบทวน
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆจากขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
2.3 การออกแบบการวิจัย
2.3.1 การกําหนดแผนภูมิตัวแปรการวิจัยเพื่อในการหาความสัมพันธระหวางตัว
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แปรตนและตัวแปรตามเพื่อใหไดมาซึ่งขอบเขตดานเนื้อหาในการศึกษา และเพื่อสามารถกําหนด
ปญหาการวิจัยในการหาองคประกอบที่สําคัญตอการเพิ่มศักยภาพการเดินทางสูสถานีรถไฟฟา
ยานชานเมือง ในบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
2.3.2 การกําหนดกรอบการวิจัยและการออกแบบการวิจัยเพื่อเปนกรอบในการ
รวบรวมขอมูลทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของ เปนกรอบในการกําหนดตัวแปรและคํานิยามที่จะ
ตองการในการวิจั ย และเป น กรอบในการกํ า หนดกลุมประชากรและกลุ ม ตั วอย างในการวิจัย
รวมทั้งกําหนดเครื่องมือและสรางเครื่องมือที่จะวัดและการวิเคราะหขอมูล
2.4 การดําเนินการวิจัย
2.4.1 การจัดเตรียมและสรางแบบสํารวจ แบบสอบถาม เพื่อการลงพื้นที่วิจัย
2.4.2 ปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจภาคสนาม สังเกตสถานการณและ
พฤติกรรมดวยสายตา พรอมทั้งจดบันทึก
2.4.3 การทดสอบแบบสอบถามและการแจกแบบสอบถาม
2.4.4 การรวบรวมผล จัดระบบหมวดหมูและนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
จากแบบสอบถาม
2.5 การวิเคราะห์
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ สอบถาม ทั้งหมดรวมกับขอมูลจากการศึกษา
ดานตําแหนงที่ตั้ง เพื่อศึกษาปญหาดานการเขาถึง และหาองคประกอบทางกายภาพที่สําคัญตอ
การเพิ่มศักยภาพการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาออนนุชโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลจากทั้ง 2 กลุมตัวอยางเพื่อการสังเคราะหรวมกับขอมูลจากการสํารวจและ
ทฤษฎีซึ่งนําเสนอเปนขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงองคประกอบทางกายภาพ ของเสนทางที่
มีผลตอการเพิ่มอัตราการใชสถานีของประชาชนทั้ง สองกลุม
2.6 การสรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
2.6.1 การสรุปผลที่ไดจากการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และจัดทําขอเสนอแนะใน
การนําผลการวิจัยไปใช
2.6.2 การเขียนรายงานการวิจัย
2.6.3 การเขียนบทความสรุปผลการวิจัยเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ หรือนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการ
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3. การเลือกพื้นที่กรณีศึกษา
ปจจุบันโครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟา BTS) เปดใหบริการ 2
สายคือ สายสุขุมวิท และสายสีลม โดยสายสุขุมวิท จะเริ่มจากซอยสุขุมวิท 81 ยานออนนุช ผาน
ไปตามถนนสุขุมวิท ไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานีขนสงตลาดหมอชิต สําหรับสายสีลม จะเริ่มจากเชิง
สะพานสมเด็จพระเจาตากสิน (สะพานสาทร) ฝงกรุงเทพ เลี้ยวซายเขาถนนนราธิวาสราชนครินทร
(ถนนเลี ย บคลองชอ งนนทรี ) ผ า นไปตามถนนสี ลม ไปสิ้ น สุ ด บริ เ วณหน า สนามกี ฬ าแห ง ชาติ
เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องระยะเวลา และงบประมาณในการศึกษา ผูวิจัยจึงเลือกพื้นที่ศึกษาเฉพาะ
มาพื้นที่เดียว โดยมีเกณฑในการเลือกพื้นที่ในการศึกษา ดังนี้
3.1 เปนพื้นที่ที่มีสถานีรถไฟฟาอยูในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ เพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพการเขาถึงจากชานเมืองเชื่อมโยงมาสูในเมือง
3.2 เปนพื้นที่ที่อยูในเสนทางรถไฟฟา BTS แลนผาน และมีปริมาณผูโดยสารที่ใช
บริการรถไฟฟา โดยเฉลี่ยในแตละสถานีเปนจํานวนมาก (ตารางที่ 1)
จากหลักเกณฑขางตน ผูวิจัยไดเลือกสถานีออนนุชในพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท เขตพระ
โขนง เปนพื้นที่ศึกษา และไดกําหนดขอบเขตพื้นที่โดยมีขอบเขต เปนระยะรัศมีประมาณ 500
เมตรจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช ในบริเวณพื้นที่ศึกษาบริเวณริมถนนสุขุมวิท และซอย
สุขุมวิท 77 (ถนนออนนุช) ซึ่งเปนถนนสายหลักของพื้นที่จะเปนเสนทางที่มีการใชงานมาก มี
กิจกรรมที่เปนลักษณะธุรกิจและการคา สวนถนนสายรอง เชน ซอยสุขุมวิท 50 ซอยสุขุมวิท 83 ฯ
เปนเสนทางที่สามารถจะใชเปนเสนทางลัดเพื่อไปเชื่อมโยงสูเสนทางอื่นๆนั้น จะเปนพื้นที่ที่มี
กิจกรรมที่เปนลักษณะอยูอาศัยเปนหลัก ในการศึกษาครั้งนี้จะเนนไปที่การพัฒนาเสนทางตางๆ
รวมถึงพัฒนาระบบเชื่อมตอระหวางสถานี และระบบคมนาคมขนสงอื่นๆ
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ตารางที่ 1 ปริมาณผูโดยสารที่ใชบริการรถไฟฟา BTS โดยเฉลี่ยของแตละสถานี
สถานี

จํานวน
ผูโดยสารที่ใช
บริการเฉลี่ย
(คน/วัน)

คิดเปนรอย
ละของ
ผูโดยสาร
ทั้งหมด

สถานี

จํานวน
คิ ด เป น ร อ ยละ
ผูโดยสารที่ใช ของผู โ ดยสาร
บริการเฉลี่ย ทัง้ หมด
(คน/วัน)

1. สยาม

41,471

11.10

2. ออนนุช

35,205

9.42

3. หมอชิต
4. อนุสาวรียชัยฯ
5. อโศก
6. ศาลาแดง
7. ชิดลม
8. ส ะ พ า น ต า ก
สิน
9. พรอมพงษ
10.สนามกีฬาฯ

33,413
26,775
24,468
22,372
19,602
19,367

8.94
7.16
6.55
5.98
5.24

12. สุรศักดิ์
13. เพลินจิต
14. พญาไท
15. นานา
16. อารีย
17. เอกมัย
18. พระโขนง
19. ทองหลอ

11,991
11,775
11,049
10,583
9,649
9,361
9,136
8,810

11. ชองนนทรี

16,350
15,216
13,649

รวมทั้งสิ้น

5.18
4.37
4.07
3.65

3.21
3.15
2.95
2.83
2.58
2.50
2.44
2.35

20. ราชเทวี
21. สะพาน
ควาย
22. สนามเปา
23. ราชดําริ

8,331
6,408

2.23
1.71

4,583
3,980

1.22

373,544

100

1.06

ที่มา : ปรับปรุงจากรายงานประจําป พ.ศ.2551 ของบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
4. ประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการวิจัย
กลุมตัวอยาง คือ กลุมประชาชนผูใชบริการ ประกอบดวย
4.1 กลุ่มคนในรัศมีการเดินเท้ า ไดแก ผูที่อาศัยอยูภายในชุมชนโดยรอบ รัศมี 500
เมตรจากสถานี
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4.2 กลุ่มคนนอกกรัศมีการเดิดินเท้ า ไดแก ผูที่เดินทางมมาใชสถานี ในนระยะรัศมีมากกวา
500 เมตรจากสถานี
น
วยวิธอือี ่นื เพื่อเขามาาใชสถานี การเลือกกลุมตััวอยาง
4.3 กลุ่มคนนอกกพืน้ ที่ ที่เดินทางด
จ นการเลือกตั
จะเป
อ วอยางแบบบ Non-Proobability Sam
mpling โดยเลืลือกแบบจัดสสวน โดย
จัดแบงประชชากรออกเปนส
น วนๆ แลวเลืลือกจากแตละส
ะ วนแบบบังเอิ
ง ญ
ก
การประมาณ
ณการจํานวนนตัวอยางในการสํารวจแแบบสอบถาม
เนื้อหาในสวนนี
น ้ จะมุงเนนที
น ่จะอธิบายยถึงวิธีการปรระมาณการจํานวนตัวอยางในการ
า
สํารวจแบบสสอบถามจากขอมูลปริมาณ
ณผูโดยสารเฉฉลี่ยตอวันที่เขขาใชในสถานีนีรถไฟฟาบีทเอส
ี ออน
นุช พบวามีจํจานวนผูโดยสสารที่เขามาใใชในระบบขอองหนึ่งสถานี คือ 35,205 คคน/วัน/สถานีน จะถูกใช
ในการประมาณการจํานววนตัวอยางในนการสํารวจแแบบสอบถามมของสถานีรถถไฟฟาบีทีเอสออนนุช
โดยพิจารณาาตามสมการรของ Taro Yamane
Y
(19773, อางถึงใน
ใ สํานักงานนนโยบายและะแผนการ
ขนสงและจรราจรกระทรวงงคมนาคม, 2553) ดังนี้
n =

เมื่อ

N
1++Nd

n = ขนาดขอองหนวยตัวอยยางกลุมเปาหหมาย
N = ประชากกรทั้งหมด
D = ระดับควาามมีนัยสําคัญ
จ
จากสมการข
า น สามารถประมาณกการจํานวนตััวอยางที่คาคความคลาดเคคลื่อนของ
างต
การสุมตัวอยยางคือ ±10%
% และคาระดับความเชื
บ
่อมััน่ 95% ได ตารางที่ 2
ใ
ในการศึ
กษาคครั้งนี้ ไดแยกพิจารณากลุมตั
ม วอยางอออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูทีท่ีใชระบบ
ขนสงมวลชนน และกลุมผูทีท่อี ยูอาศัยหรือทํ
อ ากิจกรรมตาง ๆ โดยรออบสถานีรถไฟฟฟาในระยะะรัศมี 500
เมตร ซึ่งจะเหห็นไดวา หากกในแตละกลุม มีจํานวนประชากรมากกวา 10,000 คน จํานวนตัตัวอยางที่
ตองการในกลุมนั้น ๆ จะมีมีคาเทากับ 99
9 ตัวอยาง และเมื่อจํานวนประชากร
น
รมากกวา 15,000 คน
จํานวนตัวอยยางที่ตองการรจะมีคาเทากัับ 100 ตัวอยยาง อยางไรก็ก็ตาม เพื่อคววามแนใจในกการไดมา
ซึ่งขอมูลที่นาเชื
า ่อถือและมีมีจํานวนเพียงพอแก
ง
การวิวิเคราะห จึงกํกาหนดใหจํานวนตัวอยางของกลุ
ง
ม
ที่ผูใชระบบขขนสงมวลชนนและกลุมผูทีท่ีอาศัยหรือ ทํทากิจกรรมโดดยรอบสถานีนีมีจํานวนเทากั
า บ 100
ตัวอยาง (ตาารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ประมาณการจํานวนตัวอยางที่คามคลาดเคลื่อน ± 10% และคาความเชื่อมั่น 95%
ขนาด
ประชากร
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
6,000
7,000
8,000
90,000
10,000
15,000
20,000
25,000
50,000
100,000
100,000

+1%

5,000
6,000
6,667
7,143
8,333
9,091
10,000

ขนาดตัวอยางตามความคลาดเคลื่อน
+2%
+3%
+4%
222
385
286
638
441
361
178
476
333
1,250
769
500
345
1,364
811
517
353
1,458
843
530
359
1,538
870
541
364
1,607
891
549
367
1,667
909
556
370
1,765
938
566
375
1,842
959
574
378
1,905
976
580
381
1,957
989
584
383
2,000
1,000
588
385
2,143
1,034
600
390
2,222
1,053
606
392
2,273
1,064
610
394
2,381
1,087
617
397
2,439
1,099
621
398
2,500
1,111
625
400

+10%
83
91
94
95
96
97
97
98
98
98
98
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100

ที่มา : Taro Yamane (1973, อางถึงใน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรกระทรวง
คมนาคม 2553)
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นอกจากนี้ ใ นการสํ า รวจข อ มู ล ของกลุ ม ผู ที ใ ช ร ะบบขนส ง มวลชนในสถานีร ถไฟฟ า ซึ่ ง
ผูโดยสารสามารถ เขา – ออกจากสถานีไดบนชานชาลาทั้งสองฝง (ขาเขา-ออกเมือง) ทําใหการ
สํารวจจะตองดําเนินการ ทั้ง 2 ทิศทาง หรือ 2 ฝงชานชาลา ตลอดจนการสัมภาษณหรือขอมูล/
ความคิดเห็นของผูใช รถไฟฟาในระหวางการเดินทางอาจดําเนินการไดลําบาก เนื่องจากกลุม
ตัวอยางสวนใหญกําลังเรงรีบ เดินทาง จึงกําหนดใหจํานวนตัวอยางของกลุมที่ใชระบบขนสง
มวลชนควรพิจารณาเปน 2 ฝง ชานชาลา ฝงละ 50 ตัวอยาง ทําใหจํานวนตัวอยางรวมของกลุมผู
ที่ใชระบบขนสงมวลชนเปน 50 x 2 = 100 ตัวอยาง
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนตัวอยางที่ตองการในสถานีออนนุช คือ 200 ตัวอยาง โดยแยกเปน
จํานวน ตัวอยางจากกลุมผูที่ใชระบบรถไฟฟา จํานวน 100 ตัวอยาง และกลุมผูที่อยูอาศัยหรือทํา
กิจกรรมโดยรอบสถานี จํานวน 100 ตัวอยาง ทําใหจํานวนตัวอยางที่ทําการสํารวจจริงเปน 200
ตัวอยาง โดยภายหลังการสํารวจ จะไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามหรือ
ขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง จะไดนําไปใชประโยชนในการวิเคราะหตอไป
ตารางที่ 3 จํานวนตัวอยางผูใชระบบที่ตองการในการสํารวจแบบสอบถาม
กลุมตัวอยาง

กลุมผูโดยสารที่มาใชระบบรถไฟฟา บีทีเอส
กลุมผูที่อยูอาศัยหรือทํากิจกรรมโดยรอบสถานีภายในระยะ 500 เมตร
รวม

จํานวนรวมที่
สํารวจ
(คน)
100
100
200

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จะใชในการ
สํารวจกับกลุมเปาหมาย โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามดังนี้ คือ
5.1 การกําหนดปญหาของการวิจัย (Research Problem)
องคประกอบทางดานกายภาพที่สําคัญตอการเพิ่มศักยภาพการเดินทางเขาสูสถานี
รถไฟฟายานชานเมือง ในบริเวณสถานีออนนุช มีอะไรบาง
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5.2 การตั้งสมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis to be tested)
5.2.1 องคประกอบทางดานกายภาพของทางเดินเทา และองคประกอบที่กําหนด
เสนทางเขาสูสถานีที่ชัดเจน เชน ปายบอกทิศทาง ชวยเพิ่มความสะดวกในการมาใชบริการ จะ
สามารถเพิ่มศักยภาพการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ในยานชานเมือง บริเวณสถานีออน
นุชไดมากขึ้น
5.2.2 การเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE ใหมากขึ้น จะสามารถเพิ่มศักยภาพการเดิน
ทางเขาสูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ในยานชานเมืองบริเวณสถานีออนนุชไดมากขึ้น
5.3 กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม
5.3.1 ตองการทราบวาเมื่อมีการเพิ่มความสะดวกในการมาใชบริการ การพัฒนา
ทางเดินเทาใหเหมาะสมตอการใชงาน สรางเสนทางการเขาถึงที่ชัดเจน จะชวยเพิ่มศักยภาพการ
เดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาในยานชานเมืองบริเวณสถานีออนนุชไดมากนอยเพียงใด โดยการมี
สวนรวมของประชาชนที่มาใชบริการ และประชาชนในระยะรัศมี 500 เมตรจากสถานี
5.3.2 การเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE ใหมากขึ้น จะสามารถเพิ่มศักยภาพการเดิน
ทางเขา สูส ถานีรถไฟฟา ในยา นชานเมื อ งบริ เวณสถานีออ นนุ ชไดม ากนอ ยเพียงใด โดยการมี
สวนรวมของประชาชนที่มาใชบริการ และประชาชนในระยะรัศมี 500 เมตรจากสถานี
5.4 กําหนดประเด็นหลัก
การกําหนดประเด็นหลักในที่นี้จะเนนไปที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการพิสูจนสมมติฐาน
ที่กําหนดไวตอนตน และใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว แบงเปนขอๆไดดังนี้ คือ
5.4.1 ขอมูลทั่วไป
5.4.2 พฤติกรรมการเดินทางมาหรือออกจากสถานีรถไฟฟาของผูมาใชบริการ
5.4.3 การพัฒนาเสนทางมาสูสถานีและการการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงอื่นๆที่
เชื่อมตอกับสถานี
5.4.4 ความตองการของผูมาใชบริการตอการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE
5.5 กําหนดประเด็นรอง
การกําหนดประเด็นรองในงานวิจัยนี้จะนํามาสนับสนุนประเด็นหลักใหมีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น แบงเปนขอๆไดดังนี้ คือ
5.5.1 ประเด็นรองของผูโดยสารที่มาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช
5.5.1.1 วัตถุประสงคของการเดินทาง
5.5.1.2 จํานวนครั้งที่ใช
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5.5.1.3
5.5.1.4
5.5.1.5
5.5.1.6

ระบบขนสงที่ใชเขาสูสถานี
ระบบขนสงที่ใชออกจากสถานี
ความพึ่งพอใจในเสนทางและระบบเชื่อมตออื่นๆที่มาสูสถานี
ประเด็นปญหาของเสนทางและระบบเชื่อมตออื่นๆที่มาสูสถานีที่

จําเปนตองปรับปรุง
5.5.1.7 ระยะทางที่เหมาะสมในการเดินทางจากพื้นที่ PARK & RIDE มาสู
สถานี
5.5.1.8 ราคาที่เหมาะสมในมาใชบริการพื้นที่ PARK & RIDE
5.5.2 ประเด็นรองของผูที่อยูในบริเวณโดยรอบสถานีออนนุช ในระยะรัศมี 500
เมตร
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.2.3
5.5.2.4
5.5.2.5
5.5.2.6

วัตถุประสงคของการเดินทาง
จํานวนครั้งที่ใช
ระบบขนสงที่ใชเขาสูสถานี
ระบบขนสงที่ใชออกจากสถานี
ความพึ่งพอใจในเสนทางและระบบเชื่อมตออื่นๆที่มาสูสถานี
ประเด็นปญหาของเสนทางและระบบเชื่อมตออื่นๆที่มาสูสถานีที่

จําเปนตองปรับปรุง
5.5.2.7 ระยะทางที่เหมาะสมในการเดินทางจากพื้นที่ PARK & RIDE มาสู
สถานี
5.5.2.8 ราคาที่เหมาะสมในมาใชบริการพื้นที่ PARK & RIDE
5.6 การกําหนดจํานวนขอแบบสอบถาม
5.6.1 แบบสอบถามสําหรับผูมาใชสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ที่สถานีออนนุช จํานวน
12 ขอ
5.6.2 แบบสอบถามสําหรับผูที่อยูอาศัยในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
ออนนุช ในระยะรัศมี 500 เมตร จํานวน 10 ขอ
5.7 การกําหนดประเภทคําถาม
แบงเปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป พฤติกรรมผูใชรถไฟฟา(ตารางที่ 4) และผูอยู
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อาศัยโดยรอบสถานีในระยะ 500 เมตร (ตารางที่ 5) ความพอใจในการใชบริการ และประเด็น
ตางๆที่จําเปนตองปรับปรุงเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการเขาถึงสถานีรถไฟฟา
ตอไป
5.8 รูปแบบคําถาม
ในงานวิจัยครั้งนี้จะเนนรูปแบบคําถามเปนลักษณะการจัดระดับความสําคัญ และการ
ใหทางเลือกในการตอบคําถาม เพื่อศึกษาหาพฤติกรรมและความตองการของผูมาใชรถไฟฟาที่
สถานีออนนุช กลุมผูที่อยูอาศัยหรือทํากิจกรรมโดยรอบสถานีในระยะ 500 เมตร
ตารางที่ 4 รูปแบบการใหคาน้ําหนักและจํานวนขอในแบบสอบถามสําหรับผูมาใชรถไฟฟา

ประเด็นหลัก

คา
น้ําหนัก

1. ขอมูลทั่วไป

0

1. พฤติกรรมการ
เดินทางมาหรือออก
จากสถานีรถไฟฟา
ของผูมาใชบริการ
2. ความคิดเห็น
ดานการพัฒนา
เสนทางมาสูสถานี
และการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงอื่นๆที่
เชื่อมตอกับสถานี
3. ความตองการ
ของผูมาใชบริการตอ
การเพิ่มพื้นที่ PARK
& RIDE
รวม

20

60

20

100

จํานวนขอ

4

6

2

12

ประเด็นยอย

คา
น้ําหนัก

จํานวน
ขอ

วัตถุประสงคของการเดินทาง

5

1

จํานวนครั้งที่ใช

5

1

ระบบขนสงที่ใชเขาสูสถานี
ระบบขนส ง ที่ ใ ช อ อกจาก
สถานี
ความพึ่ ง พอใจในเส น ทาง
และระบบเชื่อมตออื่นๆที่มาสู
สถานี
ประเด็ น ป ญ หาของเส น ทาง
และระบบเชื่อมตออื่นๆที่มาสู
สถานีที่จําเปนตองปรับปรุง
ระยะทางที่เหมาะสมในการ
เดินทางจากพื้นที่ PARK &
RIDE มาสูสถานี
ราคาที่ เ หมาะสมในมาใช
บริการพื้นที่ PARK & RIDE

5

1

รวม

5

1

30

3

30

2
1

5
5

1
12
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ตารางที่ 5 รูปแบบการใหคาน้ําหนักและจํานวนขอในแบบสอบถามสําหรับผูที่อยูอาศัยหรือทํา
กิจกรรมบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาออนนุช ในระยะประมาณ 500 เมตร

ประเด็นหลัก
1. ขอมูลทั่วไป

คา
น้ําหนัก
0

จํานวนขอ

2. พฤติกรรมการ
เดินทางมา
หรือออกจากสถานี
รถไฟฟาของผูมาใช
บริการ

30

3

50

รวม

10

วัตถุประสงคของการเดินทาง

10

20

2

ประเด็ น ป ญ หาของเส น ทาง
และระบบเชื่อมตออื่นๆที่มาสู
สถานีที่จําเปนตองปรับปรุง
ระยะทางที่เหมาะสมในการ
เดินทางจากพื้นที่ PARK &
RIDE มาสูสถานี
ราคาที่ เ หมาะสมในมาใช
บริการพื้นที่ PARK & RIDE

100

10

1
1
1

25

3

25

2

5

4. ความตองการ
ของผูมาใชบริการตอ
การเพิ่มพื้นที่ PARK
& RIDE

รูปแบบการเดินทางที่ใชเปน
ประจํา

จํานวนครั้งที่ใช
ความพึ่งพอใจในเสนทางและ
ระบบเชื่ อ มต อ อื่ น ๆที่ ม าสู
สถานี

3. ความคิดเห็น
ดานการ
พัฒนาเสนทางมาสู
สถานีและการ
พัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงอื่นๆ
ที่เชื่อมตอกับสถานี

ประเด็นยอย

คา
จํานวน
น้ําหนัก ขอ

10

รวม

1
5
5

1
10

6. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สามารถแบงขั้นตอนไดดังนี้
6.1 การตรวจสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) และความถูกตอง (Validity)
โดยทําในรูปตารางโครงสรางของคําถามที่มาจากตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย ซึ่ง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงแกไขใหถูกตองกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
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6.2 การทดสอบแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง (Pre-Test)
เพื่อดูขอบกพรองของแบบสอบถาม ทั้งนี้แบบสอบถามอาจมีขอความบางขอที่ไมรัดกุม
มีการใชภาษาที่เปนวิชาการเกินไป จนยากตอการทําความเขาใจหรือไม ดังนั้นในการศึกษาจะทํา
การทดสอบ Pre-Test กับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม กลุมละ 15 ชุด กอนที่จะนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางเปาหมายจริง
6.3 กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีสุมตัวอยางจากกลุมที่ใชสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
ออ นนุ ช และประชาชนที่อยู อ าศั ย หรือทํ า กิจกรรมภายในระยะรั ศมี 500 เมตรจากสถานี และ
เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องงบประมาณและเวลาในการวิจัย จึงแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม
กลุ ม ที่ 1 ผู ศึ ก ษาจึ ง ได ใ ช วิ ธี แ จกแบบสอบถามให กั บ กลุ ม ที่ ใ ช ส ถานี ร ถไฟฟ า บี ที เ อสอ อ นนุ ช
ชวงเวลาเรงดวนในเวลาเชา และเย็น กลุมที่ 2 ผูศึกษาจึงไดใชวิธีแจกแบบสอบถามใหกับกลุมที่
อยูอาศัยโดยรอบสถานีในระยะ 500 เมตรจากสถานี โดยการเลือกกลุมตัวอยางจะเปนการเลือก
ตัวอยางแบบ Non-Probability Sampling โดยเลือกแบบจัดสวน โดยจัดแบงประชากรออกเปน
สวนๆ แลวเลือกจากแตละสวนแบบบังเอิญโดยใชวิธีแบงสัดสวนพื้นที่เปน 4 สวนจากสถานี และ
กระจายไปตามแตละสวน สวนละ 25 ชุด เพื่อใหไดตัวแทนคําตอบจากพื้นที่ทุกสวนที่มาสูสถานี
ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ไดมาจึงไมไดเปนตัวแทนของผูที่ใชสถานีรถไฟฟาทั้งหมดในพื้นที่ออนนุช
7. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาเพื่อนําไปสูขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลนั้นมี 2 ประเภท คือ
7.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
7.1.1 การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการแจก
แบบสอบถามในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
7.1.2 การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการแจก
แบบสอบถามไปตามอาคาร (อาคารละ 1 ชุด) ภายในระยะรัศมี 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟาออน
นุช
7.1.3 การสํารวจภาคสนามสําหรับขอมูลทางกายภาพของพืน้ ที่ศึกษา ใน
ระยะรัศมี 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟาออนนุช
7.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
การศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
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8. การวิเคราะหขอมูล
หลังจากนําแบบสอบถามที่กรอกและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัส
เพื่อทําการวิเคราะหทางสถิติ โดยการวิเคราะหขอมูลนั้นจะอาศัยโปรแกรมทางสถิติ ซึ่งมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห คือการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามลักษณะประชากร ความคิดเห็นตอและ
ความตองการ ตอการเดินทางมาใชสถานีรถไฟฟา ใหมีความสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น เชน ขอมูล
ที่มีระดับการวัดเปนกลุม (Nominal) จะใชวิธีวิเคราะหดวยคาสถิติ แบบรอยละ (Percentage)
ขอมูลที่มีระดับการวัดแบบอัตราสวน (Ratio) จะใชวิธีวิเคราะห ดวยคาสถิติ แบบเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมถึงการวิเคราะหสถิติอางอิงเปรียบเทียบ
คาตัวแปรระหวางกลุมตัวอยางทั้งสอง เชน T-Test และการวิเคราะหเชิงอางอิงเพื่อเปรียบเทียบตัว
แปรในสองกลุมตัวอยางวามีความเหมือนกัน หรือแตกตางกันเพื่อใชในการสังเคราะหในขั้นตอไป
9. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปตัวแปรที่ใชในการศึกษาไดดังนี้ คือ
ตัวแปรอิสระ
9.1 ตัวแปรที่สะทอนถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเดินทาง ไดแก เพศ,
อายุ, อาชีพ, รายไดเฉลี่ยตอเดือน
9.2 ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะของการเดินทาง ไดแก จุดเริ่มตน จุดปลายทางใน
การเดินทางระยะทาง และวัตถุประสงคของการเดินทาง เสนทางที่ใชในการเดินทาง
9.3 ตัวแปรที่แทนลักษณะของระบบขนสง ไดแก ความพึงพอใจ คาใชจาย และ
ความสะดวกสบาย
9.4 ตัวแปรที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ตอสภาพปจจุบันของการเชื่อมตอการ
เดินทาง
ตัวแปรตาม
9.5 การตัดสินใจมาใชระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนที่สถานีออนนุชมากยิ่งขึ้น
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การกําหนดตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเดินทาง
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- โครงสรางครัวเรือน
- การถือครองรถยนต
ลักษณะของการเดินทาง
- จุดเริ่มตน จุดหมายปลายทางในการเดินทาง
- วัตถุประสงคของการเดินทาง
- ระยะทางในการเดินทาง
ลักษณะของระบบขนสง
- เวลาที่ใชในการเดินทาง
- คาใชจายในการเดินทาง
- ความสะดวกสบาย
การเสริมศักยภาพการเขาสูส ถานีรถไฟฟา
- การพัฒนาเสนทางสูสถานี การพัฒนาระบบขนสง
อื่นๆที่เชื่อมตอกับสถานีใหเหมาะสมตอการใชงาน
- การเพิม่ พืน้ ที่ PARK & RIDE ใหมากขึน้
ภาพที่ 9 การกําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตามของงานวิจัย

ตัวแปรตาม
ความสะดวกสบายใน
การมาใชบริการและ
การเพิม่ ปริมาณของ
ประชาชนในการเขามา
ใชบริการสถานีรถไฟฟา
ออนนุชมากยิง่ ขึ้น
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10. สรุป
การออกแบบงานวิจัยในบทนี้ เปนการกําหนดกรอบแนวความคิด ทฤษฎีและแนวทาง
สําหรับดําเนินการวิจัยที่จะชวยใหทําการวิจัยไดอยางเหมาะสม เพื่อที่จะชวยใหงานวิจัยเรื่องแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการเขาสูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานีออนนุชสําเร็จได และยังแสดงถึง
ขั้นตอนหรือกระบวนการตางๆกอนที่จะมาเปนแบบสอบถาม วิธีการเลือกพื้นที่ศึกษาที่เหมาะสม
รวมถึงวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่จะนําเสนอในบทตอๆไป

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
ในบทนี้จะนําเสนอถึงลักษณะทางกายภาพโดยรอบพื้นที่สถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
ในระยะรัศมี 500 เมตรจากสถานี เพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอแนวทางการเพิ่มศักยภาพ
ของการเขาสูสถานี โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
1. สภาพทั่วไปโดยรอบพื้นที่สถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
2. ลักษณะการใชประโยชนที่ดินและลักษณะของอาคาร
3. ลักษณะโครงขายถนนและพื้นที่โดยรอบ
4. รูปแบบและการเชื่อมตอการเดินทางโดยรอบสถานี
5. สรุป
1. สภาพทั่วไปโดยรอบพื้นที่สถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
สถานีรถไฟฟาบีทีเอสออนนุช (อังกฤษ: On Nut Station, รหัส E9) เปนสถานีรถไฟลอย
ฟา ในเสนทางรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟาบีทีเอส) สายสุขุมวิท
ยกระดับเหนือถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (ที่มา : บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด
มหาชน, 2554)
ตั้งอยูบริเวณสามแยกออนนุช ระหวางซอยสุขุมวิท 79 - 81 และซอยสุขุมวิท 50 - 52
หางจากถนนออนนุช (สุขุมวิท 77) ประมาณ 300 เมตร ในพื้นที่แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
และแขวงพระโขนง เขตคลองเตย ปจจุบันสถานีออนนุชยังคงเปนสถานีปลายทางของเสนทาง
รถไฟฟาบีทีเอสสายสุขุมวิท จนกวารถไฟฟาสวนตอขยายจากสถานีบางจากถึงสถานีแบริ่งจะเปด
ใหบริการ (ชวงสถานีออนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร จํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีบางจาก
สถานีปุณณวิถี สถานีอุดมสุข สถานีบางนา และ สถานีแบริ่ง อยูระหวางเตรียมติดตั้งระบบการ
เดินรถ กําหนดเปดใหบริการภายในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 )
สถานีออนนุชจึงเปนจุดที่มีผูโดยสารเดินทางหนาแนนโดยเฉพาะในเวลาเรงดวน เพราะ
เปนจุดเชื่อมตอการเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรปราการ ถนนศรีนครินทร และถนนบางนา-บางปะ
กง ดวยรถประจําทางและแท็กซี่ (ภาพที่ 10และภาพที่ 11)
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ภาพที่ 10 ภาพถายทางอากาศแสดงขอบเขตและสภาพพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาออนนุชใน
ระยะรัศมีประมาณ 500 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงภาพถายทางอากาศ จาก Google Maps
(2554, Google. http://maps.google.com เขาถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554)

ภาพที่ 11 สภาพทั่วไปของพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟาออนนุชฝงออกนอกเมือง
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2. ลักษณะการใชประโยชนที่ดินและลักษณะของอาคาร
การใชประโยชนที่ดินในปจจุบันบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช ในระยะ
รัศมีประมาณ 500 เมตรจากสถานี แบงเปนการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน ประกอบดวย
การใชประโยชนที่ดินเพื่อ พาณิชยกรรม อยูอาศัย อุตสาหกรรรม สาธารณูปโภค และสถาบัน
ราชการ นอกจากนี้ยังมีที่ดินบางสวนที่ไมไดมีกิจกรรมที่ชัดเจน คือ ที่วาง ตึกราง อาคารที่กําลัง
กอสราง รวมทั้งที่วางอื่นๆ เชน ถนน คลอง จะเห็นไดวาพื้นที่โดยรอบสถานีนั้นมีรูปแบบการใช
ประโยชนที่ดินแบบผสมผสานอยางชัดเจน เพราะมีลักษณะการใชที่ดินเกือบทุกประเภท ลักษณะ
ที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ เขตพาณิชยกรรมจะอยูริมถนนใหญ หรือในกรณีเปนอาคารขนาดใหญจะ
กินเนื้อที่ทั้งบล็อคพบมากตามริมถนนสุขุมวิท และถนนออนนุช (ซอยสุขุมวิท 77)
ในเขตพื้นที่ศึกษา พบวามีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลาย โดยที่พบมากที่สุดจะเปน
การใชที่ดินเพื่ออยูอาศัย ซึ่งโดยสวนมากจะอยูลึกเขาไปในซอยตางๆประมาณ 200 - 300 เมตร ซึ่ง
สังเกตไดวามี อพารทเมนต คอนโดมิเนี่ยม บานเดี่ยว รวมทั้งหมูบานกระจายตัวอยูเต็มพื้นที่ศึกษา
(รูปที่ 12) รองลงมาจะเปนการใชประโยชนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมซึ่งจะอยูตามแนวถนนสุขุมวิท
และถนนออนนุชตอนตน เนื่องจากอยูติดกับถนนใหญ และเขาถึงไดงาย โดยจุดที่เปนยานพาณิช
ยกรรมที่สําคัญ คือ หางเทสโกฯ และหางคารฟูร สวนสถานที่ราชการที่สําคัญ คือ สถานีดับเพลิง
พระโขนง สถานีดับเพลิงพระโขนง และสถานีประปาพระโขนง (ภาพที่ 13 และภาพที่ 14)

ภาพที่ 12 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินภายในซอยตางๆที่อยูโดยรอบสถานีออนนุชที่สวนมากจะ
เปนอาคารพาณิชยและที่อยูอาศัย

61

ภาพที่ 13 ตําแหนงของกลุมพาณิชยกรรมขนาดใหญ และตําแหนงของกลุมที่อยูอาศัย ในระยะ
500 เมตรและ 1 กิโลเมตร จากสถานีออนนุช

ภาพที่ 14 ตําแหนงของกลุมสถานที่ราชการ และตําแหนงของกลุมสถาบันการศึกษา ในระยะ
500 เมตรและ 1 กิโลเมตร จากสถานีออนนุช
การใชประโยชนของที่ดินเพื่อเปนสถาบันการศึกษามีการกระจายตัวอยูในพื้นที่ ซึ่ง
สวนมากจะอยูลึกเขาไปในซอย 200 – 300 เมตร การใชประโยชนที่ดินเพื่อศาสนาไมมีในระยะรัศมี
500 เมตร แตในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร มีเพียงวัดใตในบริเวณซอยออนนุชเทานั้น สวนโรงพยาบาล
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และสวนสาธารณะในระยะรัศมีทั้ง 500 เมตร และ 1 กิโลเมตรไมมี ใกลที่สุดจะอยูบริเวณแถว
สถานีรถไฟฟาพระโขนง (ภาพที่ 15 และภาพที่ 16)

ภาพที่ 15 สถานีดับเพลิงซึ่งเปนสถานที่ราชการที่อยูภายในระยะรัศมี 500 เมตร จากสถานีออนนุช

ภาพที่ 16 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยและหางคารฟูรที่อยูภายในระยะรัศมี 500 เมตร จากสถานี
ออนนุช
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ภาพที่ 17 ภาพรวมรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในปจจุบันของพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
ออนนุช
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การคาดการณในอนาคต จากการสังเกตจากแผนผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ป
พ.ศ.2549 จะเห็นไดวาการใชประโยชนที่ดินในอนาคตถูกกําหนดใหเปนพื้นที่พาณิชยกรรมและอยู
อาศัยหนาแนนมาก ซึ่งเปนแนวทางเพื่อการรองรับการขยายตัวของเมืองที่จะกระจายตัวไปตาม
เสนทางคมนาคม โดยแมในอนาคตสถานีรถไฟฟาออนนุชจะไมใชสถานีสุดทาย แตก็ยังเปนสถานี
ที่รองรับคนในพื้นที่ที่เขาถึงไดสะดวก เพื่อใชเปนสถานีสําหรับการเดินทางไปสูพื้นที่ในและนอก
กรุงเทพฯตอไป (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 การใชประโยชนที่ดินในอนาคต ป พ.ศ.2549 ของพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
ออนนุช
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง (2549)
3. ลักษณะโครงขายถนนและพื้นที่โดยรอบ
ลักษณะทางกายภาพถนนของพื้นที่ศึกษา โครงขายถนนสายหลักและสายรอง (ภาพที่
21) ประกอบดวย
3.1 สายหลัก
ถนนสุขุมวิท บริเวณพื้นที่ศึกษาเปนถนนสายหลักในแนวตะวันออก-ตะวันตก ขนาด
6 ชองจราจร (3 ชองจราจรตอทิศทาง) มีเกาะกลางแบงเสนทางจราจรอยางชัดเจน มีจุดกลับรถ
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บริเวณเกาะกลางเปนระยะๆ (Median Opening U-Turn) อยางไรก็ตามจุดกลับรถดังกลาวมีการ
หามกลับรถในบางชวงเวลา โดยที่มีตํารวจจราจรเปนผูควบคุม
3.2 สายรอง
ซอยสุขุมวิท 77 (ออนนุช) เปนเสนทางที่มีการใชงานในระดับสูงที่สุดในรัศมี 500
เมตรจากสถานี มีระยะทางที่ไกลจากสถานีรถไฟฟาประมาณ 200 – 300 เมตร สามารถเดินจาก
ปากซอยมาสูสถานีดวยระยะทางที่ไมไกลนัก มีลักษณะเปนถนน 4 เลน มีการจราจรที่หนาแนน
แตไมติดขัดมากนัก มีประชาชนใชเสนทางนี้อยูในจํานวนมาก เนื่องจากเปนเสนทางที่สามารถ
เชื่อมไปสูถนนศรีนครินทรได
3.3 เสนทางยอย (เสนทางลัด)
ซอยสุขุมวิท 50 เปนเสนทางที่มีการใชงานในระดับสูงจากสถานี เนื่องจากเปนซอยที่
อยูติดกับสถานีรถไฟฟาออนนุชมากที่สุด สามารถเดินจากปากซอยมาสูสถานีดวยระยะทางที่ไม
ไกลนัก เปนเสนทางที่ใชออกจากเทสโกฯ มีการจราจรที่ไมติดขัดมากนัก เปนเสนทางเชื่อมระหวาง
ถนนสุขุมวิทและเสนทางถนนทางรถไฟสายเกา สามารถใชเปนทางขึ้นและทางลงจากทางตาง
ระดับสายอาจณรงค-รามอินทราได ขนาดถนนนั้นชวงที่ติดกับถนนสุขุมวิทจะมีลักษณะเปนถนน 4
เลน มีทางเดินเทาที่มีขนาดใหญ ไปจนถึงจุดขึ้น-ลง ทางตางระดับหลังจากนั้นเสนทางจะถูกบีบ
เปนถนน 2 เลน ไปตลอดเสนทางจนถึงเสนทางถนนทางรถไฟสายเกา
ซอยสุขุมวิท 81 เปนเสนทางที่มีการใชงานในระดับที่สูง และมีเสนทางที่เชื่อมไปสู
ถนนออนนุชได และเปนซอยที่อยูไมไกลนักจากสถานี เปนซอยที่มีขนาดเล็กมีลักษณะเปนถนน
เพียง 2 เลน สภาพพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย
ซอยสุขุ มวิ ท 85 เปน เส นทางที่มี การใชงานในระดับที่ไมสูงเปนซอยที่อยูไกลจาก
สถานีคอนขางมาก เปนซอยที่มีขนาดเล็กมีลักษณะเปนถนนเพียง 2 เลน แตสามารถเชื่อมไปสู
ซอยอื่นๆได สภาพพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย (ภาพที่ 19 )
ซอยสุขุ มวิ ท 89 เปน เสนทางที่มี การใชงานในระดับที่ไมสูงเป นซอยที่อยูไกลจาก
สถานีคอนขางมาก เปนซอยที่มีขนาดเล็กมีลักษณะเปนถนนเพียง 2 เลน แตสามารถเชื่อมไปสู
ซอยอื่นๆได สภาพพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย
ซอยสุขุมวิท 93 เปนเสนทางที่มีการใชงานในระดับที่ไมสูงนักแตมีเสนทางที่เชื่อมไปสู
ถนนออนนุชไดที่ซอยออนนุช 30 และเปนซอยที่อยูไกลจากสถานีคอนขางมาก เปนซอยที่มีขนาด
เล็กมีลักษณะเปนถนนเพียง 2 เลน แตสามารถเชื่อมไปสูซอยอื่นๆได สภาพพื้นที่สวนมากเปนที่อยู
อาศัย (ภาพที่ 19 )
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ซอยสุขุมวิท 54 เปนเสนทางที่มีการใชงานในระดับที่ไมสูงนัก เปนซอยที่มีขนาดเล็กมี
ลักษณะเปนถนนเพียง 2 เลน แตสามารถเชื่อมไปสูซอยอื่นๆได สภาพพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย
(ภาพที่ 20)
ซอยสุขุมวิท 56 เปนเสนทางที่มีการใชงานในระดับที่ไมสูงนัก เปนซอยที่มีขนาดเล็กมี
ลักษณะเปนถนนเพียง 2 เลน แตสามารถเชื่อมไปสูซอยอื่นๆได สภาพพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย
(ภาพที่ 20)

ภาพที่ 19 ลักษณะเสนทางภายในซอยสุขุมวิท 93 (รูปซาย) ซอยสุขุมวิท 85 (รูปขวา)

ภาพที่ 20 ลักษณะเสนทางภายในซอยสุขุมวิท 54 (รูปซาย) ซอยสุขุมวิท 56 (รูปขวา)
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ภาพที่ 21 ลักษณะทั่วไปของการเชื่อมโยงเสนทางตางๆโดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
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ภาพที่ 22 ลักษณะทั่วไปของโครงขายถนนโดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช ในระดับ 500
-1,000 เมตร
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ภาพที่ 23 ลักษณะทั่วไปของโครงขายถนนบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาออนนุชในระดับมหภาค
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4. รูปแบบและการเชื่อมตอการเดินทางโดยรอบสถานี
สถานีรถไฟฟาบีทีเอสออนนุช มีระบบเชื่อมตอการเดินทางสูสถานีที่หลากหลายระบบ
และหลายลักษณะ สามารถแบงแยกออกตามรูปแบบการเดินทางตางๆไดดังนี้
4.1 รูปแบบการเดินทางที่ไมอาศัยเครื่องยนต (Non-Motorized Modes)
4.1.1 การเดินเทา (Walking) ลักษณะเสนทางการเดินเทาจากแหลงชุมชนมายังสถานี
และจุดเชื่อมตอ การเดินทางตางๆในปจจุบันโดยรอบพื้นที่สถานี ถือวารองรับผูโดยสารไดอยาง
เพียงพอ ปญหาของการเดินเทาเขาสูสถานีนั้น การเดินเทาเขาสูสถานีบริเวณชวงปากซอยออนนุช
มีความหนาแนนมากที่สุด เนื่องจากบริเวณปากซอยออนนุชมีลักษณะเปนตลาดทั้ง 2 ฝง ทําให
การเคลื่อนตัวของการเดินเทาคอนขางทําไดชา เพราะติดรานคาที่มาตั้งกีดขวางอยูบนทางเดินเทา
สวนชวงที่เดินจากปากซอยไปสูสถานีสามารถทําไดสะดวก มีรานคาแผงลอยตั้งอยูบาง แตไมกีด
ขวางทางเดินมากนัก ประชาชนจะหนาแนนมากในฝงทางขึ้นฝงที่ออกไปนอกเมือง(ไปสถานีบาง
จาก) มากกวาฝงที่เดินทางเขาสูเมือง(ไปสถานีพระโขนง) (ภาพที่ 24 และภาพที่ 25)
4.1.2 จักรยาน (Bicycle) ในพื้นที่โดยรอบสถานีไมมีเสนทางจักรยานไมวาจะอยูบน
ถนนหรือทางเทาในทุกๆเสนทาง ทําใหการใชจักรยานในการเดินทางมาสูสถานีทําไดลําบาก และมี
อุปสรรคในการใชงานเปนอยางมาก

ภาพที่ 24 ลักษณะทางเดินเทาริมถนนสุขุมวิทในการเดินทางมาที่สถานีออนนุช
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ภาพที่ 25 ลักษณะทางเดินเทาภายในซอยสุขุมวิทตางๆในการเดินทางมาที่สถานีออนนุช
4.2 รูปแบบการเดินทางที่อาศัยเครื่องยนต (Motorized Modes)
4.2.1 ระบบขนสงมวลชน (Transit System) ระบบขนสงมวลชนรอบสถานีรถไฟฟาจะ
ประกอบดวยรูปแบบตางๆดังนี้
4.2.1.1 รถโดยสารประจําทางสาธารณะ ตําแหนงของปายรถโดยสารประจําทาง
จะถูกติดตั้งอยูบริเวณติดกับตัวสถานี ซึ่งผูใชสามารถเขาถึงไดโดยงาย จากผูโดยสารที่มาจากพื้นที่
พักอาศัยโดยรอบสถานีในระยะที่ไมไกลมากนัก แตจะเขาถึงไดยากเมื่อตองใชการเดินทางจากการ
ขนสงรูปแบบอื่นมาสูสถานี เนื่องจากไมมีจุดจอดรับ-สงอยางชัดเจน ไมวาจะเปนทางรถยนต
รถจักรยานยนต รถแท็กซี่ สําหรับสายของรถโดยสารประจําทางผานสถานีรถไฟฟาบีทีเอสออน
นุช (ภาพที่ 26) แบงไดดังนี้
ถนนสุขุมวิท สาย 2 23 25 ปอ.25 38 ปอ.38 45 46 48 116 132 507 508 511 513
552
ถนนออนนุช (ดานหนาคารฟูร) สาย 1013 (สะพานพระโขนง-ลาดกระบัง-หัวตะเข)

72
4.2.1.2 รถตูโดยสารประจําทางสาธารณะ มีจุดใหบริการรถตูโดยสารอยูบริเวณที่
จอดรถ ของหางเทสโกฯ ซึ่งตําแหนงดังกลาวไมไดสงผลกระทบกับการจราจรภายนอกเทาใดนัก
(ภาพที่ 26)

ภาพที่ 26 จุดรอรถโดยสารสาธารณะ(รูปซาย) และปายบอกทางไปที่จอดรถตูโดยสารในฝงเขา
เมือง (รูปขวา)
4.2.2 ระบบขนสงไมประจําทาง (Para Transit Systems) การจัดพื้นที่สําหรับระบบ
ขนสงไมประจําทาง จะประกอบดวยรูปแบบตางๆดังนี้
4.2.2.1 รถแท็กซี่ /รถตุกๆสามลอ ในสวนของรถแท็กซี่บริเวณฝงเดินทางเขาสูเมือง
หนาหางเทสโกฯ มีจุดจอดรถรับ – สงที่ชัดเจนและแยกออกเปนสัดสวน แตในฝงตรงขามที่เดินทาง
ออกสูนอกเมืองนั้นขาดจุดจอดรถรับ – สงที่ชัดเจน จึงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหาการจราจร
ติดขัดบริเวณนี้ในบางชวงเวลา โดยเฉพาะในชวงเวลาเย็นที่มีรถแท็กซี่มาจอดรอรับผูโดยสารใน
จํานวนมาก (ภาพที่ 27)
4.2.2.2 รถจักรยายนตรับจาง การจัดพื้นที่จอดรับ-สง สําหรับรถจักรยานยนต
รับจางโดยรอบสถานี จะมีอยูบริเวณปากซอยตางๆ ซึ่งผูที่มาจากสถานีสามารถเดินทางมาใช
บริการไดอยางพอเพียง และสะดวก (ภาพที่ 27)
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ภาพที่ 27 จุดจอดรถแท็กซี่เพื่อสงผูโดยสารมาที่สถานีออนนุชในปจจุบันในฝงออกนอกเมือง
(รูปซาย) และบริเวณที่จอดรถจักรยานยนตรับจาง (รูปขวา)
4.2.3 ระบบยานพาหนะสวนบุคคล (Private Vehicles) การจัดพื้นที่สําหรับรับ-สง
ผูโดยสารสําหรับพาหนะสวนบุคคลบริเวณสถานีจะไมมีตําแหนงที่ชัดเจนเทาไรนัก โดยใชจุดจอด
รับ – สงบริเวณริมถนน ประกอบดวยรูปแบบตางๆดังนี้
4.2.3.1 รถยนตสวนบุคคล เปนการจอดรถรับ – สงผูโดยสารบริเวณริมถนนสุขุมวิท
ยังไมมีการจัดพื้นที่เฉพาะ ไมมีการจัดพื้นที่เฉพาะสําหรับผูที่ขับรถมาเองและตองเดินทางตอดวย
รถไฟฟา ซึ่งในปจจุบันตองใชพื้นที่จอดรถของเอกชนในการจอดรถ(พื้นที่จอดรถของอาคารเอเชีย
ปารค และของหางเทสโกฯ) (ภาพที่ 28)

ภาพที่ 28 ลักษณะพื้นที่จอดรถ PARK & RIDE ของอาคารเอเชีย ปารค (รูปซาย) ที่จอดรถของหาง
เทสโกฯ (รูปขวา)
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4.2.3.2 รถจักรยานยนตสวนบุคคล การจอดรถรับ – สงยังไมมีตําแหนงที่ชัดเจน
นอกจากนั้นพบวาการมีการใชบริเวณใตบันไดทางขึ้น – ลงสถานีเปนที่จอดรถรับสงผูโดยสาร สวน
พื้นที่จอดของจักรยานยนตใชพื้นที่ใตบันไดทางขึ้น - ลง สถานีเปนจุดจอด

ภาพที่ 29 ตําแหนงจุดใหบริการระบบขนสงสาธารณะในบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
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5. สรุป
จากการศึกษาสภาพทั่วไปโดยรอบพื้นที่สถานีรถไฟฟาบีทีเอสออนนุช ทําใหทราบถึง
ขอมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับสถานี ซึ่งเปนสถานีรถไฟลอยฟา ในเสนทางรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟาบีทีเอส) สายสุขุมวิท ยกระดับเหนือถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
และยังเปนสถานีสุดทายตามเสนทางสายสุขุมวิทในปจจุบัน ใหเกิดความหนาแนนของผูโดยสาร
โดยเฉพาะในเวลาเรงดวน เพราะเปนจุดเชื่อมตอการเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรปราการ ถนนศรี
นครินทร และถนนบางนา-บางปะกง ดวยรถประจําทางและแท็กซี่
ลักษณะการใชประโยชนที่ดินและลักษณะของอาคาร ในเขตพื้นที่ศึกษา พบวามีการใช
ประโยชนที่ดินที่หลากหลาย โดยที่พบมากที่สุดจะเปนการใชที่ดินเพื่ออยูอาศัย ซึ่งโดยสวนมากจะ
อยูลึกเขาไปในซอยตางๆประมาณ 200 -300 เมตร รองลงมาจะเปนการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรมซึ่งจะอยูตามแนวถนนสุขุมวิท และถนนออนนุชตอนตน เนื่องจากอยูติดกับถนนใหญ
และเข า ถึ ง ได ง า ย โดยจุ ด ที่ เ ป น ย า นพาณิ ช ยกรรมที่ สํ า คั ญ คื อ ห า งเทสโก ฯ และห า งคาร ฟู ร
หนาแนนที่สุด ถนนสายรอง คือ ซอยสุขุมวิท 77 หรือซอยออนนุชที่มีการจราจรหนาแนนในระดับ
รองลงมา สวนซอยสุขุมวิท 50 และ ซอยสุขุมวิท 81 เปนเสนทางยอยที่มีความสําคัญเพราะ
สามารถใชเปนทางลัดเชื่อมตอไปยังพื้นที่ตาง รูปแบบและการเชื่อมตอการเดินทางโดยรอบสถานี
มีความหลากหลายของระบบคมนาคม ซึ่งจะประกอบไปดวย รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ รถตู
โดยสารประจําทาง รถจักรยานยนตรับจาง รถยนตที่มาสงหรือมารับผูโดยสาร

บทที่ 5
การดําเนินการวิจยั
ในบทนี้ ผูศึก ษาได ทําการรวบรวมข อมูลจากการตอบแบบสอบถามสําหรับผูมาใช
รถไฟฟาบีทีเอส ที่สถานีรถไฟฟาออนนุช และผูที่อยูในบริเวณโดยรอบสถานีออนนุช ในระยะรัศมี
ประมาณ 500 เมตร แลวรอรับผลการตอบแบบสอบถามทันทีจํานวนทั้งหมด 200 ชุด มาทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) ซึ่งการดําเนินการ
วิจัย แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
1. การดําเนินการวิจัย และปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการ
2. การสํารวจภาคสนามและผลที่ได
3. การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและผลที่ได
4. การสังเคราะหผลที่ได
5. สรุป
1. การดําเนินการวิจัย และปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการ
สํา รวจพื้ น ที่ใ นช ว งต น เดื อ นมกราคม ในชว งเดื อนกุ ม ภาพั น ธ จึ ง ได เ ริ่ ม ทํ า การแจก
แบบสอบถาม โดยในขั้นตอนการแจกแบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ไดนําผูชวย
ทํางานวิจัยมาชวยในการทํางานเนื่องจากระยะเวลาที่จํากัดในการใชโปรแกรมทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล การสํารวจด วยแบบสอบถามเมื่อดําเนิ นการแลวพบวาอัตราการตอบรับจาก
กลุมเปาหมายมีอัตราต่ํา ตามการคาดการณที่ไดเรียนรูจากประสบการณการทําการสํารวจทาง
วิชาการของนักวิจัยในประเทศทั่วๆ ไป เนื่องจากชวงเวลาที่เรงดวนของประชาชนที่มาใชสถานี
และแบบสอบถามมีหมวดหมูกลุมตัวแปรที่ละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบทางกายภาพ และ
ลักษณะการใชงานของสวนตางๆ ของเสนทาง ทําใหผูตอบแบบสอบถามบางสวนไมไดใหคําตอบ
ที่ครบถวนทุกขอ ทําใหขอมูลบางสวนขาดหายไป
2. การสํารวจภาคสนามและผลที่ได
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช เปนสถานีที่รองรับคนยานชานเมืองฝงตะวันออกที่จะไป
เดินทางไปทํางานยั งในเมื อง รวมถึงรองรับคนที่มาจากพื้น ที่ในเมืองเพื่อมาทํางานยัง บริ เวณ
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โดยรอบสถานี จึงเปนอีกจุดหนึ่งที่มีปริมาณความหนาแนนจราจรคอนขางสูง เนื่องจากมีรถมาจอด
รับ – สงบริเวณทางขึ้นสถานีในชวงเวลาทํางานทั้งเชาและเย็น
ปญหาที่สําคัญที่พบบริเวณสถานีจะเปนพื้นที่ในการจอดรถรับ – สง ผูโดยสาร การขาดสิ่งอํานวย
ความสะดวกบริเวณจุดรับ – สง ปญหาสภาพเสนทางสายรองที่เขาถึงที่ไมมีเสนทางเทาและ
จักรยาน รวมถึงถนนที่มีขนาดเล็ก กวางเพียง 5 - 6 เมตร ปญหาการเชื่อมตอการเดินทางจากจุด
จอดรับสงรถสองแถวและรถจักรยานรับจาง ไปยังสถานีรถไฟฟาออนนุช จุดจอดรถแท็กซี่ที่ไมมี ทํา
ใหสงผลกระทบไปถึงการจราจรที่ติดขัดบนถนนสุขุม วิท การขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หลังคากันแดด – ฝน เปนตน ซึ่งปญหาตางๆที่พบจากการสํารวจ จําแนกไดดังนี้
ตารางที่ 6 ประเด็นปญหาที่นํามาพิจารณาและปญหาที่พบบริเวณพื้นที่สถานีออนนุชโดยผูวิจัย
ประเด็นที่ทําการพิจารณา

ปญหาที่พบ

1. บริเวณสถานีรถไฟฟาออนนุช

- ในฝงออกนอกเมือง ทางเดินเทามีขนาดที่เล็ก และ
ยังมีแผงลอยมาตั้งกีดขวางทางเดินบางสวน เมื่อมี
ผูโดยสารมารอรถประจําทาง จะทําใหเสนทางเดิน
ที่เล็กอยูแลวเล็กลงไปอีก (ภาพที่ 30)

ภาพที่ 30 แสดงลักษณะทางเทาริมถนนสุขุมวิท
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ประเด็นที่ทําการพิจารณา

ปญหาที่พบ
- ในฝงที่เขาเมืองมีเสนทางเทาที่เล็ก แตเนื่องจาก
การที่ไดพื้นที่จากหางเทสโกฯ มาเพิ่มเติมจึงชวย
ใหทางเทาดูใหญขึ้นและรองรับคนไดมากขึ้น ไมมี
แผงลอยขึ้ น กี ด ขวาง แตมี ร าวเหล็ ก ขึ้ น กี ด ขวาง
ทางเดินบางสวน (ภาพที่ 31)

ภาพที่ 31 แสดงลักษณะทางเทาบริเวณสถานีรถไฟฟา
ออนนุชในฝงเขาไปในเมือง
2. บริ เ วณป า ยรถโดยสารประจํ า - ขาดการจั ด ความเรี ย บร อ ยในบริ เ วณป า ยรถ
ทาง
ประจําทาง (ภาพที่ 32)
- บริเวณปายรถโดยสารประจําทางไมมีหลังคาคลุม
(ในฝงที่เขาไปในเมือง)
- ขาดที่นั่งพักสําหรับรอรถประจําทาง(ในฝงที่เขาไป
ในเมือง)

79
ตารางที่ 6 (ตอ)
ประเด็นที่ทําการพิจารณา

3. บริ เ วณที่ จ อดรถแท็ ก ซี่ รถสอง
แถว และที่จอดรถจักรยานยนต
รับจาง

ปญหาที่พบ

ภาพที่ 32 แสดงลักษณะปายรถโดยสารประจําทางบน
ถนนสุขุมวิทฝงเขาไปในเมือง
- ในฝงออกนอกเมืองไมมีจุดจอดสําหรับรถแท็กซี่
ต องจอดรอต อ แถวรวมไปกับ รถโดยสารประจํ า
ทางทําใหการจราจรบนถนนสุขุมวิทติดขัด (ภาพที่
33)
- การเดินทางจากซอยออนนุชมาสูสถานี มีระยะที่
ไกล และมี บ างช ว งที่ ไ ม มี ห ลั ง คาคลุ ม รวมถึ ง มี
อั น ตรายในบริ เ วณจุ ด ขึ้ น -ลงรถจั ก รยานยนต
รับจางและรถสองแถว เนื่องจากการขึ้น-ลงทําบน
ซอยออนนุช
- พื้นที่จอดรถจักรยานยนตรับจาง บริเวณปากซอย
สุขุมวิท 81 ลุกล้ําเขามาบนถนนสุขุมวิท (ภาพที่
34)
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ประเด็นที่ทําการพิจารณา

ปญหาที่พบ

ภาพที่ 33 แสดงพื้นที่จอดรถแท็กซี่ในปจจุบัน
(ในถนนสุขุมวิทในฝงที่ออกนอกเมือง)

4. บริเวณที่จอดเทียบรถยนต

ภาพที่ 34 แสดงพื้นที่จอดรถจักรยานยนตรับจาง
(บริเวณปากซอยสุขุมวิท 81)
- ตํ า แหน ง สํ า หรั บ จุ ด จอดเที ย บรถยนต กี ด ขวาง
การจราจร ทําใหการจราจรติดขัด
- ไม มี ห ลั ง คาคลุ ม ทางเดิ น จากบริ เ วณจอดเที ย บ
รถยนตไปที่สถานี

81
ตารางที่ 6 (ตอ)
ประเด็นที่ทําการพิจารณา
5. พื้ น ที่ จ อ ด ร ถ จั ก ร ย า น แ ล ะ
จักรยานยนตสวนบุคคล

6. เสนทางที่เขาสูสถานี

ปญหาที่พบ
- จุดจอดรถจักรยานและจักรยานยนตสวนบุคคลอยู
หางจากสถานี
- จุดจอดรถจักรยานและจักรยานยนตสวนบุคคล
ไมมีหลังคาคลุม
- ไมมีเสนทางสําหรับจักรยานในพื้นที่ไมวาจะบน
ถนนสุ ขุ ม วิ ท หรื อ ตามซอยต า งๆที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ
สถานีออนนุช
- ทางเดินเทาและเสนทางจักรยานในพื้นที่ไมมี อีก
ทั้งซอยยังมีขนาดที่เล็กมาก โดยปญหาสวนมาก
จะพบในถนนสายรองที่เปนซอยที่มีขนาดเล็กที่มา
เชื่อมตอกับสถานี และถูกใชเปนเสนทางลัด ไดแก
ซอยสุขุมวิท 54, 56, 81, 85, 87, 93 (ภาพที่ 35)
- ขาดปายบอกทิศทางในพื้นที่ตามเสนทางตางๆที่
ไปสูสถานี
- ไมมีเสนทางที่มีหลังคาคลุมทางเดิน เพื่อเชื่อมตอ
ไปสูสถานี

ภาพที่ 35 แสดงลักษณะภายในซอยสุขุมวิท 81
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สรุปประเด็นปญหาการเชื่อมตอการเดินทางบริเวณสถานีรถไฟฟาออนนุช
จากการสํารวจสภาพปญหาการเชื่อมตอการเดินทางบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
ออนนุชสามารถนําขอมูลมาสรุปเปนประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ (ภาพที่ 36)
เสนทางเดินทางเขาสูสถานี
1. ขาดปายนําทางไปยังสถานีจากเสนทางที่เชื่อมโยงมาสูสถานีในพื้นที่
2. เสนทางเดินเทา ไมมีในซอยที่เปนเสนทางรองหรือเสนทางลัดที่ใชเชื่อมไปสูพื้นที่อื่นๆ
ได อีกทั้งยังมีขนาดถนนที่เล็กมาก โดยมีเพียง ซอยสุขุมวิท 50 และซอยออนนุชเทานั้นที่มีทางเทา
และมีขนาดถนนที่กวางเพียงพอ สวนทางจักรยานไมมีในพื้นที่ ไมวาจะเปนถนนสายหลักหรือสาย
รอง
3. จากปากซอยหรือพื้นที่จอดรถสองแถวและจักรยานยนตรับจางมาสูสถานี ไมมีเสนทาง
ที่มีหลังคาคลุม
พื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี
4. ปญหาการจราจรติดขัดบริเวณพื้นที่จอดรถรับสงผูโดยสารของรถยนต รถแท็กซี่ และรถ
โดยสาร
5. ขาดการใหขอมูลการเดินทางแกผูใชบริการ ณ จุดเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสง
มวลชน เชน รถโดยสารสาธารณะ และรถสองแถว
6. ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดเชื่อมตอการเดินทาง เชน ที่นั่งพักรอ ที่บังแดด–
ฝน เปนตน
7. ปญหาและอุปสรรคการเดินเทาระหวางสถานีรถไฟฟา ไดแก การตั้งแผงลอยกีดขวาง
พื้นที่ทางเทา สภาพพื้นผิวถนนที่เสียหาย ความไมสะดวกในการเดินทางในชวงเวลาฝนตกและ
แดดจัด การเดินขามถนนบริเวณปากซอยตางๆที่ตัดกับถนนสุขุมวิท
8. บริเวณที่จอดรถแท็กซี่ในฝงออกนอกเมือง กีดขวางทางจราจรและปญหาการจราจร
หายไป 1 ชองจราจร
9. จุดจอดรถรับสงผูโดยสารจากการเขาถึงวิธีตางๆที่เชื่อมตอไปยังสถานีรถไฟฟายังไม
เปนระเบียบ
10. ปญหาความแออัดบนทางเทาในชั่วโมงเรงดวน (ในฝงออกนอกเมือง) เนื่องจากทางเทา
ที่มีความกวางประมาณ 2.5 เมตร ไมสามารถรองรับความหนาแนนของผูโดยสารในชวงเวลา
ดังกลาวได
11. ขาดพื้นที่ PARK&RIDE ที่เปนของ BTS โดยตรง ในบริเวณโดยรอบสถานี ปจจุบันตอง
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ใชพื้นที่จอดรถของเอกชนแทนซึ่งมีราคาสูง ทําใหการเดินทางมายังสถานีดวยรถยนต กอนมาใช
สถานีรถไฟฟาทําไดไมสะดวก

ภาพที่ 36 ประเด็นปญหาโดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุชโดยผูวิจัย
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3. การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและผลที่ได
3.1 ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช
จากแบบสอบถามในเรื่องของขอมูลทั่วไปของประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช
สามารถสรุปในประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้
3.1.1 ขอมูลทั่วไป
เพศ ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญมีสัดสวนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 55.0 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 45.0 (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามเพศของประชากรผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
45
55
100

อายุ ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่ส ถานีออ นนุช กลุม ที่มีสั ดสว นมากที่สุ ดจะมี อ ายุ
ในชวง 21 - 30 ป คือเปนรอยละ 34.0 อันดับที่สองจะมีอายุอยูในชวง 31- 40 ป คิดเปนรอยละ
32.0 อันดับที่สามจะมีอายุอยูในชวง 18-20 ป คิดเปนรอยละ 16.0 (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามอายุของประชากรผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช
อายุ
ต่ํากวา 18 ป
18-20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41-60 ป
มากกวา 60 ป
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
3
16
34
32
14
1
100
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อาชีพ ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญจะเปนคนทํางาน โดยมี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 38.0 อันดับที่สองคือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอย
ละ 26.0 และอันดับสามคือ ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 17.0 (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามอาชีพของประชากรผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
ธุรกิจสวนตัว
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
26
38
9
10
17
100

รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครอบครัว ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวน
ใหญมีรายไดตอเดือนตอครอบครัว 20,001 - 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.0 อันดับที่สองคือ
มีรายไดตอเดือนตอครอบครัวอยูในชวง 40,001 – 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.0 อันดับที่สาม
มีรายไดตอเดือนตอครอบครัวในชวง 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.0 (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามรายไดตอเดือนตอครอบครัว
รายไดตอเดือนตอครอบครัว
ไมมีรายได
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 40,000 บาท
40,001 – 60,000 บาท
มากกวา 60,001 บาท
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
7
3
18
32
30
10
100
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สรุปขอมูลในสวนขอมูลทั่วไป
ประชาชนกลุมตัวอยางที่เปนผูมาใชสถานี สวนใหญเปนกลุมวัยทํางาน ซึ่งขอมูลเรื่อง
อายุ อาชีพและระดับรายไดชี้ใหเห็นถึงความชัดเจนของกลุมผูใชกลุมนี้
3.1.2 พฤติกรรมการเดินทางโดยทั่วไปของผูใชบริการสถานีรถไฟฟา
บีทีเอส ออนนุช
วิธีการเดินทางเขาสูสถานี ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญเดิน
ทางเขาสูสถานีรถไฟฟาออนนุชดวยรถโดยสารประจําทางสาธารณะ คิดเปนรอยละ 26.0 อันดับ
สอง คือ รถแท็กซี่/รถตุก ๆ 3 ลอ คิดเปนรอยละ 21.0 และอันดับสาม คือ รถยนตสวนบุคคล คิด
เปนรอยละ 18.0 (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามวิธีการเดินทางเขาสูสถานี
วิธีการเดินทางเขาสูส ถานีรถไฟฟาออนนุช
เดินเทามาจากจุดตนทางยานสถานี
รถยนตสวนบุคคล
รถแท็กซี/่ รถตุก ๆ 3 ลอ
รถโดยสารประจําทางสาธารณะ
รถสองแถว/รถกระปอ
รถจักรยานยนตสวนบุคคล
รถจักรยานยนตรับจาง
รถตูโดยสารประจําทางสาธารณะ
รวม

จํานวน (คน) /รอย
ละ
6
18
21
26
9
2
11
7
100
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บริเวณปายรถโดยสารประจําทาง จํานวนรอยละ 26

ภาพที่ 37 ตําแหนงและจุดที่ลงจากยานพาหนะที่มีประชาชนมาใชมากที่สุดกอนเดินทางเขาสู
สถานี
วิ ธี ก ารเดิน ทางออกจากสถานี ผู ใ ชบ ริ ก ารสถานี ร ถไฟฟ า บี ที เ อสอ อ นนุ ช ส ว นใหญ
เดินทางออกจากสถานีรถไฟฟาออนนุชดวยรถโดยสารประจําทางสาธารณะ คิดเปนรอยละ 32.0
อันดับสอง คือ รถแท็กซี่/รถตุก ๆ 3 ลอ คิดเปนรอยละ 24.0 อันดับสาม คือ รถยนตสวนบุคคล คิด
เปนรอยละ 17.0 (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามวิธีการที่ออกจากสถานี
วิธีการเดินทางออกจากสถานีรถไฟฟาออนนุช
เดินเทามาจากจุดตนทางยานสถานี
รถยนตสวนบุคคล
รถแท็กซี/่ รถตุก ๆ 3 ลอ
รถโดยสารประจําทางสาธารณะ
รถสองแถว/รถกระปอ
รถจักรยานยนตสวนบุคคล
รถจักรยานยนตรับจาง
รถตูโดยสารประจําทางสาธารณะ
รวม

จํานวน (คน) /รอย
ละ
5
17
24
32
7
2
8
5
100
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บริเวณปายรถโดยสารประจําทาง จํานวนรอยละ 32

ภาพที่ 38 แสดงตําแหนงและจุดที่ลงจากยานพาหนะที่มีประชาชนมาใชมากที่สุดกอนเดินทางออก
จากสถานี
วัตถุประสงคของการเดินทาง วัตถุประสงคผูใชบริการสวนใหญใชบริการสถานี
รถไฟฟาบีทีเอสออนนุช เพราะ ไปทํางาน คิดเปนรอยละ 29.0 อันดับสอง คือ ไปซื้อของ/ชอปปง
คิดเปนรอยละ 20.0 และอันดับสาม คือ ไปเรียนหนังสือ คิดเปนรอยละ 19.0 (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามวัตถุประสงคในการเดินทาง
วัตถุประสงคในการเดินทาง
ไปทํางาน
กลับทีพ่ ักอาศัย
ไปสงลูก/คนรูจ ัก
ไปซื้อของ/ชอปปง
ไปเรียนหนังสือ
ไปทําธุระสวนตัว
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
29
14
1
20
19
17
100
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ความถี่ ใ นการมาใช ส ถานี ออ นนุ ช ความถี่ใ นการมาใช ข องสถานีอ อนนุช เป น
จํานวนมากที่สุด คือ 3 - 4 วัน/สัปดาห คิดเปนรอยละ 29 อันดับที่สองคือ 1 - 2 วัน/สัปดาห คิดเปน
รอยละ 25 อันดับที่สามคือ 1 - 2 วัน/เดือน คิดเปนรอยละ19 (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามความถี่ในการมาใชบริการ
ความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส

จํานวน (คน) /รอยละ

5 - 7 วัน/สัปดาห
3 - 4 วัน/สัปดาห

17
29
25
19
10
100

1 – 2 วัน/สัปดาห
1 – 2 วัน/เดือน
นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน
รวม

สาเหตุที่เลือกใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส ผูใชบริการสวนใหญเลือกใชบริการสถานี
รถไฟฟาบีทีเอสออนนุชเพราะ หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดคิดเปนรอยละ 40.0 อันดับสองคือ
เดินทางสะดวกสบาย คิดเปนรอยละ 30.0 และอันดับสาม คือ ประหยัดเวลาในการเดินทางคิด
เปนรอยละ 22.3 (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามสาเหตุที่เลือกใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส
สาเหตุทเี่ ลือกใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส

จํานวน (คน) /รอยละ

ประหยัดเวลาในการเดินทาง
หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด

22
40
8
30
100

ประหยัดคาใชจายจากการใชรถยนต
เดินทางสะดวกสบาย
รวม
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ความพึงพอใจกับสภาพการเดินทางดวยเสนทางถนนและรูปแบบการเชื่อมตอ
ระบบขนสงมวลชนตาง ๆ ภายในพื้นที่โดยรอบของสถานีออนนุช
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญมีความพึงพอใจปานกลางกับ
สภาพการเดินทางดวยเสนทางถนนและรูปแบบการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนตาง ๆ ภายในพื้นที่
ของสถานีออนนุชโดยรอบ คิดเปนรอยละ 53.0 อันดับสอง คือ พอใจมาก คิดเปนรอยละ 21.0
และอันดับสาม คือ พอใจเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 18.0 (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามความพึงพอใจกับสภาพการเดินทางดวยเสนทาง
ถนนและรูปแบบการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนตาง ๆ ภายในพื้นที่ของสถานีออนนุช
ความพึงพอใจ
พอใจเพียงเล็กนอย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจอยางยิง่
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
18
53
21
8
100

ความพอใจกับสภาพการเดินทางดวยเสนทางเทาและจักรยานภายในพื้นที่
โดยรอบของสถานีออนนุช
ประชาชนผูมาใช รถไฟฟา ที่สถานีออนนุช ส ว นใหญมี ความพึง พอใจปานกลางกับ
สภาพการเดินทางดวยเสนทางถนนและรูปแบบการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนตาง ๆ ภายในพื้นที่
ของสถานีออนนุชโดยรอบ คิดเปนรอยละ 49.0 อันดับสอง คือ พอใจเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ
23.0 และอันดับสาม คือ พอใจมาก คิดเปนรอยละ 22.0 (ตารางที่ 17)
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ตารางที่ 17 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามความพึงพอใจกับสภาพการเดินทางดวยเสนทาง
เทาและจักรยานภายในพื้นที่ของสถานีออนนุช
ความพึงพอใจ
ไมพอใจ
พอใจเพียงเล็กนอย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจอยางยิง่
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
2
23
49
22
4
100

สรุ ป ข อ มู ล ในส ว นพฤติ ก รรมการเดิ น ทางโดยทั่ ว ไปของผู ใ ช บ ริ ก ารสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช
จากขอมูลในสวนนี้ พบวากลุมประชาชนที่สวนใหญเปนวัยทํางานใชการเดินทางเขาและ
ออกจากสถานีดวยรถประจําทางหรือรถสาธารณะอื่นๆ เพื่อใชรถไฟฟาไปทํางานในวันทํางาน
ระหวางสัปดาห เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรติดขัด โดยสวนมากมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง
3.1.3 ความคิดเห็นดานประสิทธิภาพเสนทางและการเชื่อมตอระบบ
คมนาคมขนสง/ระบบขนสงมวลชนในพื้นที่
ความพึงพอใจตอเสนทางและการเชื่อมตอระบบคมนาคมขนสง/ระบบขนสงมวลชนใน
พื้นที่ ทั้ง 6 ประเด็น ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการบริเวณสถานี
รถไฟฟามากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.37 อันดับ
สอง คือ คุณภาพการใหบริการทางเดินเทา/ทางจักรยานเชื่อมโยงในยาน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
2.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.54 และอันดับสาม คือ คุณภาพการใหบริการบริเวณ
ปายรถโดยสารสาธารณะ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.34
โดยในแตละบริเวณมีประเด็นของความพึ่งพอใจตอคุณภาพการใชบริการดังนี้คือ (ตารางที่ 18
และตารางที่ 19)
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย (x) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม
ประเด็นคุณภาพการใชบริการ
1.บริเวณสถานีรถไฟฟา

2. บริเวณปายรถโดยสารสาธารณะ

3.บริเวณที่จอดรถแท็กซี่/ รถสองแถว/
จักรยานยนตรับจาง

ความเห็นโดยรวม
1. ทางเดินขึ้นลงสถานี (2.48±0.52)
2. การเชื่อมตออาคารสถานที่ (2.48±0.52)
3. จํ า นวน/ตํ า แหน ง ของบั น ไดเลื่ อ น/ลิ ฟ ต
(2.47±0.52)
1. ตํ า แ ห น ง ป า ย ร ถ โ ด ย ส า ร ส า ธ า ร ณ ะ
(2.45±0.54)
2. สภาพทั่วไปของปายรอรถโดยสารสาธารณะ
อาทิ ความสะอาด/สวยงามมีที่กําบังแดด/ฝน
(2.44±0.56)
3. พื้ น ที่ ยื น /นั่ ง /รอขึ้ น รถโดยสารสาธารณะ
(2.40±0.59)
1. พื้ น ที่ ยื น /นั่ ง รอขึ้ น รถแท็ ก ซี่ / สองแถว/
จักรยานยนตรับจาง (2.41±0.64)
2. สภาพทั่ ว ไปของที่ จ อดรถแท็ ก ซี่ / สองแถว/
จั ก รยานยนต รั บ จ า ง อาทิ ความสะอาด/
สวยงาม มีที่กําบังแดด/ฝน (2.31±0.65)
3. ทางเดินเท าเพื่อเขา ถึงจุดบริการรถแท็กซี่/
สองแถว/ จักรยานยนตรับจาง (2.29±0.66)
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม
ประเด็นปญหา
4. บริเวณที่จอดรถยนต

5.บริเวณที่จอดจักรยาน/จักรยานยนต

6.บริ เ วณทางเดิ น เท า /ทางจั ก รยาน
เชื่อมโยงในยาน

ความเห็นโดยรวม
1. ทางเดินเชื่อมตอจากที่จอดเทียบรถยนตไปสู
สถานีรถไฟฟา (2.27±0.57)
2. ทางเดินเทาเพื่อเขาถึงจุดที่จอดเทียบรถยนต
(2.26±0.58)
3. พื้ น ที่ ยื น /นั่ ง รอขึ้ น ที่ จ อดเที ย บรถยนต
(2.22±0.58)
1. ส ภ า พ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ที่ จ อ ด ร ถ จั ก ร ย า น /
จักรยานยนตอาทิ ความสะอาด/สวยงาม มี
ที่กําบังแดด/ฝน (2.40±0.64)
2. ทางเดิ น เชื่ อ มต อ จากที่ จ อดรถจั ก รยาน/
จั ก ร ย า น ย น ต ไ ป สู ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ า
(2.35±0.63)
3. ทางเดิ น เท า /ทางขั บ ขี่ เ พื่ อ เข า ถึ ง จุ ด ที่ จ อด
เทียบรถยนต (2.31±0.57)
1. ป า ยแผนที่ บ อกทาง และข อ มู ล สถานที่ ที่
สัมพันธกวางกับสถานี (2.47±0.66)
2. สภาพทั่วไปของทางเทา/ทางจักรยาน อาทิ
ความกวาง มีที่กําบัง ความสะอาด/สวยงาม
(2.40±0.64)
3. การเข า ถึ ง แหล ง กิ จ กรรม อาทิ ตลาด
บานพักอาศัย สวนสาธารณะดวยทางเทา/
ทางจักรยาน (2.37±0.60)
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ภาพที่ 39 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 ลําดับแรก
การจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา/ทางรถจักรยานภายในพื้นที่โดยรอบ
สถานีรถไฟฟา
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญสนใจที่จะเดินเทาหรือใช จักรยาน
ในพื้นที่หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา/ทางรถจักรยานภายในพื้นที่โดยรอบสถานี
รถไฟฟา ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 44.0 อันดับสอง คือ สนใจเพียงเล็กนอย คิดเปนรอย
ละ 28.0 อันดับสาม คือ ไมสนใจ คิดเปนรอยละ 15.0 (ตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกความสนใจที่จะเดินเทาหรือใชจักรยานในพื้นที่
ความสนใจทีจ่ ะเดินเทาหรือใช จักรยานในพื้นที่
ไมสนใจ
สนใจเพียงเล็กนอย

จํานวน (คน) /รอยละ

สนใจปานกลาง
สนใจมาก
สนใจอยางยิง่
รวม

44
11
2
100

15
28
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การจัดเตรียม/ปรับปรุงเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ภายใน
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญสนใจที่จะใชเสนทางชองทางถนน/
ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ในพื้นที่หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทาง
ลัดตางๆ ภายในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ
39.0 อันดับสอง คือ สนใจเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 28.0 และอันดับสาม คือ ไมสนใจ คิดเปน
รอยละ 20.0 (ตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามเหตุผลที่ใชบริการรถไฟฟา ความสนใจที่จะใช
เสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ในพื้นที่
ความสนใจทีจ่ ะใชเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ จํานวน (คน) /รอย
ในพื้นที่
ละ
ไมสนใจ
20
สนใจเพียงเล็กนอย
28
สนใจปานกลาง
39
สนใจมาก
สนใจอยางยิง่
รวม

12
1
100

เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา / ทางรถจักรยานตาม
เสนทางตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา ตลอดจนแหลงกิจกรรมในพื้นที่บริเวณสถานี อาทิ
อาคาร ยานรานคา สวนสาธารณะ (ภาพที่ 39 และตารางที่ 21)
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1

2

3

ภาพที่ 40 เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา / ทางรถจักรยานตามเสนทาง
ตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาตามระดับคะแนน
ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละของเสนทางที่ผูใชบริการตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดิน
เทา / ทางรถจักรยานตามเสนทางตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา
เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา จํานวน (คน) /รอยละ
/ ทางรถจักรยาน
เสนทางที่ 1 (ซอยสุขุวิท 81)
45
เสนทางที่ 2 (ซอยสุขุวิท 77)
เสนทางที่ 3 (ซอยสุขุวิท 50)
รวม

34
21
100
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เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆภายใน
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสมตอการใชงานมากขึ้น (ภาพที่ 41 และ
ตารางที่ 22)

1

3

2

ภาพที่ 41 เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ภายใน
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาตามระดับคะแนน
ตารางที่ 22 จํานวนและรอยละของเสนทางที่ผูใชบริการตองการใหใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทาง
ถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ภายตามเสนทางตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา
ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสมตอการใชงานมากขึ้น
เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางถนน/
ซอย/ เสนทางลัดตางๆ
เสนทางที่ 1 (ซอยสุขุวิท 81)
เสนทางที่ 2 (ซอยสุขุวิท 93)
เสนทางที่ 3 (ซอยสุขุวิท 85)
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
46
30
24
100
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3.1.4 ความตองการของผูมาใชบริการตอการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE
ความสนใจที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสหากมีการจัดเตรียมพื้นที่PARK& RIDE
พบวา สวนใหญสนใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.0 อันดับสอง คือ สนใจมาก คิด
เปนรอยละ 27.0 และอันดับสาม คือ สนใจเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 15.0 (ตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามความสนใจที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสที่สถานี
ออนนุช หากมีการจัดเตรียมพื้นที่ PARK & RIDE
ความสนใจ
ไมสนใจ
สนใจเพียงเล็กนอย
สนใจปานกลาง
สนใจมาก
สนใจอยางยิง่
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
14
15
38
27
6
100

ความตองการของประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุชสวนใหญที่มีตอ
พื้นที่PARK & RIDE ของเดิมที่เปนของเอกชน
คือตองการใหมี ทางเดินเทา/ทางขับขี่เพื่อเขาถึงจุดบริการ คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ
2.37 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 อันดับสอง คือ ตําแหนงที่จอดรถยนตสวนบุคคล
คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 (ตารางที่ 24)
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ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการของผูใชบริการสถานีรถไฟฟาบี
ทีเอสออนนุชที่มีตอพื้นที่จรแลวจร PARK & RIDEของเดิมที่เปนของเอกชน)
บริ เ วณพื้ น ที่ จ อดรถยนต ห รื อ จอดแล ว จร
(PARK & RIDE)
1. ตําแหนงที่จอดรถยนตสวนบุคคล
2. จํานวนพื้นที่จอดรถยนตสวนบุคคล
3. สภาพทั่วไปของที่จอดรถยนตสวนบุคคล อาทิ
ความสะอาด/สวยงาม มีที่กําบังแดด/ฝน
4. ทางเดินเทา/ทางขับขี่เพื่อเขาถึงจุดบริการ
6. ความปลอดภัยในการใช/รอรับบริการ
7. สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิ ที่นั่ง แสง
สวาง ตูโทรศัพท ถังขยะ อื่น ๆ

Χ

S.D.

2.27
2.26
2.26

0.58
0.60
0.58

ระดับ
ความคิดเห็น
เฉย ๆ
เฉย ๆ
เฉย ๆ

2.37
2.24
2.02

0.58
0.65
0.59

อยากใหมี
เฉย ๆ
เฉย ๆ

ตําแหนงที่ตองการใหมี จุด PARK & RIDE มากที่สุด คือ ตําแหนงที่ 3 คิดเปนรอย
ละ 44.0 (ภาพที่ 42 และตารางที่ 25)

ภาพที่ 42 ตําแหนงที่ตองการใหมี จุด PARK & RIDE มากที่สุด ของผูโดยสารที่มาใชมาใชที่สถานี
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ตารางที่ 25 จํานวนและรอยละของผูใชบริการสถานีรถไฟฟาบีทีเอสออนนุช จําแนกตามตําแหนงที่
ตองการใหมี จุด PARK & RIDE โดยพิจารณาตําแหนงจากแผนที่
ตําแหนงที่ตอ งการใหมี จุด PARK&RIDE
ตําแหนงที่ 3
(ปากซอยสุขวุ ิท 50 ประมาณ 150 เมตรจากสถานี)
ตําแหนงที่ 1
(ภายในซอยสุขุวิท 81 ประมาณ 300 เมตรจากสถานี)
ตําแหนงที่ 2
(ภายในซอยสุขุวิท 52 ประมาณ 200 เมตรจากสถานี)
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
44
32
24
100

ระยะทางที่ยินดีจะเดินเทาจากตําแหนง PARK & RIDEไปยังสถานี
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญยินดีเดินเทาไปยังตําแหนง PARK
& RIDE เปนระยะทาง 200 - 300 เมตร คิดเปนรอยละ 39.0 อันดับสอง คือ ระยะทาง 100 - 200
เมตร คิดเปนรอยละ 32.0 และอันดับสาม คือ ระยะทางไมเกิน 100 เมตร คิดเปนรอยละ 18.0
(ตารางที่ 26)
ตารางที่ 26 จํานวนและรอยละของผูใชบริการสถานีรถไฟฟาบีทีเอสออนนุชจําแนกตามระยะทาง
ที่ยินดีจะเดินเทาถาตําแหนง PARK&RIDE จําเปนตองเดินเทาตอไปยังสถานี
ระยะทางที่ยนิ ดีจะเดินเทา
ไมเกิน 100 เมตร
100 - 200 เมตร
200 - 300 เมตร
300 - 400 เมตร
300 - 400 เมตร
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
18
32
39
9
2
100
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3.2 ประชาชนโดยรอบสถานี
จากแบบสอบถามในเรื่องของขอมูลทั่วไปของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานี
ออนนุช สามารถสรุปในประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้
3.2.1 ขอมูลทั่วไป
เพศ ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช มีสัดสวนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
67.0 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 33.0 (ตารางที่ 27)
ตารางที่ 27 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามเพศของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานี
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
33
67
100

อายุ ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช กลุมที่มีสัดสวนมากที่สุดจะมีอายุ
ในชวง 21 - 30 ป คือเปนรอยละ 31.0 อันดับที่สองจะมีอายุอยูในชวง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ
21.0 อันดับที่สามจะมีอายุอยูในชวง 41 - 60 ป คิดเปนรอยละ 18.0 (ตารางที่ 28)
ตารางที่ 28 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามอายุของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานี
อายุ
ต่ํากวา 18 ป
18-20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41-60 ป
มากกวา 60 ป
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
10
16
31
21
18
4
100
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อาชีพ ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช สวนใหญจะเปนคนทํางาน โดยมี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 31.0 อันดับที่สองคือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอย
ละ 25.0 และอันดับสามคือ ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 23.0 (ตารางที่ 29)
ตารางที่ 29 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามอาชีพของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานี
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
ธุรกิจสวนตัว
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
25
31
6
14
23
100

รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครอบครัว ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช สวน
ใหญมีรายไดสูงโดยมีรายไดตอเดือนตอครอบครัว 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.0
อันดับที่สองคือ มีรายไดตอเดือนตอครอบครัวอยูในชวง 20,001 - 40,000 บาท คิดเปนรอยละ
28.0 อันดับที่สาม ไมมีรายไดและมีรายไดตอเดือนตอครอบครัวในชวง 40,001 – 60,000 บาท คิด
เปนรอยละ 12.0 (ตารางที่ 30)
ตารางที่ 30 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามรายไดตอเดือนตอครอบครัวของประชาชนที่
อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช
รายไดตอเดือนตอครอบครัว

จํานวน (คน) /รอยละ

ไมมีรายได
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 40,000 บาท
40,001 – 60,000 บาท
มากกวา 60,001 บาท
รวม

12
7
33
28
12
8
100
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3.2.2 พฤติกรรมการเดินทางโดยทั่วไปของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานี
ออนนุช
รู ป แบบการเดิ น ทาง ประชาชนที่ อ าศัย อยู โ ดยรอบสถานีออ นนุช ส ว นใหญ เ ดิ น
ทางเขาสูสถานีรถไฟฟาออนนุชดวยรถไฟฟาบีทีเอส คิดเปนรอยละ 32.9 อันดับสอง คือ รถยนต
สวนบุคคล คิดเปนรอยละ 22.1 และอันดับสาม คือ รถโดยสารประจําทางสาธารณะ คิดเปนรอย
ละ 16.2 (ตารางที่ 31)
ตารางที่ 31 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามวิธีการที่เขาสูสถานีของประชาชนที่อาศัยอยู
โดยรอบสถานีออนนุช (ตอบมากกวา 1 ขอ)
รูปแบบการเดินทาง

คําตอบ

รอยละ

เดินเทามาจากจุดตนทางยานสถานี
รถจักรยานยนตสวนบุคคล
รถยนตสวนบุคคล
รถแท็กซี/่ รถตุก 3 ลอ
รถโดยสารประจําทางสาธารณะ
รถสองแถว/รถกระปอ
รถจักรยาน
รถจักรยานยนตรับจาง
รถตูโดยสารประจําทางสาธารณะ
รถไฟฟาบีทีเอส
รวม

13
2
49
10
36
16
0
12
11
73
222

7
1
22
5
16
7
0
5
5
32
100

วัตถุประสงคของการเดินทาง วัตถุประสงคประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออน
นุชเพราะ ไปทํางาน คิดเปนรอยละ 44.0 อันดับสอง คือ ไปสงลูก/คนรูจัก คิดเปนรอยละ 21.0 และ
อันดับสาม คือ ไปทําธุระสวนตัว คิดเปนรอยละ 18.0 (ตารางที่ 32)
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ตารางที่ 32 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามวัตถุประสงคในการเดินทางของประชาชนที่อาศัย
อยูโดยรอบสถานีออนนุช
วัตถุประสงคที่ใชบริการ
ไปทํางาน

จํานวน (คน) /รอยละ
44

กลับทีพ่ ักอาศัย
ไปสงลูก/คนรูจ ัก
ไปซื้อของ/ชอปปง
ไปเรียนหนังสือ
ไปทําธุระสวนตัว
รวม

8
21
5
4
18
100

ความถี่ในการมาใชสถานีออนนุช ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุชสวน
ใหญใชบริการรถไฟฟา 1 - 2วัน/สัปดาห คิดเปนรอยละ 46.0 อันดับสอง คือ 1 - 2วัน/เดือน คิดเปน
รอยละ 25.0 และอันดับสาม คือ 3 - 4 วัน/สัปดาห คิดเปนรอยละ 24.0 (ตารางที่ 33)
ตารางที่ 33 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามความถี่ในการใชรถไฟฟาบีทีเอสของประชาชนที่
อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช
ความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส

จํานวน (คน) /รอยละ

5 - 7 วัน/สัปดาห
3 - 4 วัน/สัปดาห
1 – 2 วัน/สัปดาห

3
24
46

1 – 2 วัน/เดือน
นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน
รวม

25
2
100
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ความพึงพอใจกับสภาพการเดินทางดวยเสนทางถนนและรูปแบบการเชื่อมตอ
ระบบขนสงมวลชนตาง ๆ ภายในพื้นที่ของสถานีออนนุช
ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุชสวนใหญมีความพึงพอใจเพียงเล็กนอยกับ
สภาพการเดินทางดวยเสนทางถนนและรูปแบบการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนตาง ๆ ภายในพื้นที่
ของสถานีออนนุชโดยรอบ คิดเปนรอยละ 36.0 อันดับสอง คือ พอใจปานกลาง คิดเปนรอยละ
35.0 และอันดับสาม คือ พอใจมาก คิดเปนรอยละ 23.0 (ตารางที่ 34)
ตารางที่ 34 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามความพึงพอใจกับสภาพการเดินทางดวยเสนทาง
ถนนและรูปแบบการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนตาง ๆ
ความพึงพอใจ
ไมพอใจ
พอใจเพียงเล็กนอย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจอยางยิง่
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
3
36
35
23
3
100

ความสนใจที่จะใชเดินเทาหรือใช จักรยาน มาสูสถานีรถไฟฟา เมื่อมีการ
จัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา/ทางรถจักรยาน ภายในพื้นที่โดยรอบสถานีออนนุช
พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุชสวนใหญมีความสนใจปานกลาง
คิดเปนรอยละ 29.0 อันดับสอง คือ สนใจมาก คิดเปนรอยละ 28.0 และอันดับสาม คือ สนใจเพียง
เล็กนอย คิดเปนรอยละ 26.0 (ตารางที่ 35)
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ตารางที่ 35 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามความสนใจที่จะใชเดินเทาหรือใช จักรยาน มาสู
สถานีรถไฟฟา เมื่อมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา/ทางรถจักรยาน
ความสนใจ
ไมสนใจ
สนใจเพียงเล็กนอย
สนใจปานกลาง
สนใจมาก
สนใจอยางยิง่
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
10
26
29
28
7
100

ความสนใจที่จะใชเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ มาสูสถานี
รถไฟฟาเมื่อมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ
ภายในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา
พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุชสวนใหญสนใจปานกลาง คิดเปน
รอยละ 38.0 อันดับสอง คือ สนใจเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 28.0 และอันดับสาม คือ สนใจ
มาก คิดเปนรอยละ 22.0 (ตารางที่ 36)
ตารางที่ 36 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามความสนใจที่จะใชเสนทางชองทางถนน/ ซอย/
เสนทางลัดตางๆ มาสูสถานีรถไฟฟา เมื่อมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงเสนทางชองทาง
ถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ
ความสนใจ
ไมสนใจ
สนใจเพียงเล็กนอย
สนใจปานกลาง
สนใจมาก
สนใจอยางยิง่
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
5
28
38
22
7
100
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เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา / ทางรถจักรยานตามเสนทาง
ตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา ตลอดจนแหลงกิจกรรมในพื้นที่บริเวณสถานีแหงนี้ อาทิ
อาคาร ยานรานคา สวนสาธารณะ (ภาพที่ 43 และตารางที่ 37)

2

1

3

ภาพที่ 43 เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา / ทางรถจักรยานตามเสนทาง
ตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา
ตารางที่ 37 จํานวนและรอยละของเสนทางที่ผูใชบริการตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทาง
เดินเทา / ทางรถจักรยานตามเสนทางตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา
เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา
/ ทางรถจักรยาน
เสนทางที่ 1 (ซอยสุขุวิท 81)

จํานวน (คน) /รอยละ

เสนทางที่ 2 (ซอยสุขุวิท 77)
เสนทางที่ 3 (ซอยสุขุวิท 50)
รวม

39
19

42

100
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เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ภายพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟฟาใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสมตอการใชงานมากขึ้น (ภาพที่ 44 และตารางที่
38)

1

3

2

ภาพที่ 44 เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ตาม
เสนทางตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา
ตารางที่ 38 จํานวนและรอยละของเสนทางที่ผูใชบริการตองการใหใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทาง
ถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ภายตามเสนทางตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาให
มีสภาพที่ดี และเหมาะสมตอการใชงานมากขึ้น
เสนทางที่ตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางถนน/
ซอย/ เสนทางลัดตางๆ
เสนทางที่ 1 (ซอยสุขุวิท 81)

จํานวน (คน) /รอยละ

เสนทางที่ 2 (ซอยสุขุวิท 93)
เสนทางที่ 3 (ซอยสุขุวิท 85)
รวม

27
18

55

100
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3.2.3 ความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีตอการเพิม่ พืน้ ที่
PARK & RIDE
ความสนใจที่จะใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส หากมีการจัดเตรียมพื้นที่ PARK &
RIDE
พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช สวนใหญไมสนใจ คิดเปนรอยละ
40.0 อันดับสอง คือ สนใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 23.0 และอันดับสาม คือ สนใจเพียงเล็กนอย
คิดเปนรอยละ 22.0 (ตารางที่ 39)
ตารางที่ 39 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามความสนใจที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสที่สถานี
ออนนุช หากมีการจัดเตรียมพื้นที่ PARK & RIDE
ความสนใจ
ไมสนใจ
สนใจเพียงเล็กนอย
สนใจปานกลาง
สนใจมาก
สนใจอยางยิง่
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
40
22
23
11
4
100

ความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช สวนใหญที่มีตอพื้นที่
PARK & RIDE ของเดิมที่เปนของเอกชน คือตองการใหมี ทางเดินเทา/ทางขับขี่เพื่อเขาถึงจุด
บริการ คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78 และสภาพทั่วไป
ของที่จ อดรถยนต สว นบุ คคล อาทิ ความสะอาด/สวยงาม มีที่กํ า บังแดด/ฝน คิ ดเป น คา เฉลี่ ย
เทากับ 2.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 (ตารางที่ 40)
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ตารางที่ 40 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูโดย
รอบสถานีออนนุช ที่มีตอพื้นที่จอดแลวจร PARK & RIDE ของเดิมที่เปนของเอกชน
บริ เ วณพื้ น ที่ จ อดรถยนต ห รื อ จอดแล ว จร
(PARK & RIDE)
1. ตําแหนงที่จอดรถยนตสวนบุคคล
2. จํานวนพื้นที่จอดรถยนตสวนบุคคล
3. สภาพทั่วไปของที่จอดรถยนตสวนบุคคล อาทิ
ความสะอาด/สวยงาม มีที่กําบังแดด/ฝน
4. ทางเดินเทา/ทางขับขี่เพื่อเขาถึงจุดบริการ
5. ความปลอดภัยในการใช/รอรับบริการ
6. สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิ ที่นั่ง แสง
สวาง ตูโทรศัพท ถังขยะ อื่น ๆ

Χ

S.D.

1.97
2.00

0.61
0.64

ระดับ
ความคิดเห็น
เฉย ๆ
เฉย ๆ

2.25

0.68

เฉย ๆ

2.25
1.96

0.78
0.81

เฉยๆ
เฉย ๆ

1.75

0.63

เฉย ๆ

ตําแหนงที่ตองการใหมี จุด PARK & RIDE มากที่สุด คือ ตําแหนงที่ 1 คิดเปนรอย
ละ 49.0 (ภาพที่ 45 และตารางที่ 41)

ภาพที่ 45 ตําแหนงที่ตองการใหมี จุด PARK & RIDEมากที่สุด ของประชากรที่อยูโดยรอบสถานี
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ตารางที่ 41 จํานวนและรอยละของผูใชบริการสถานีรถไฟฟาบีทีเอสออนนุช จําแนกตามตําแหนงที่
ตองการใหมี จุด PARK&RIDE โดยพิจารณาตําแหนงจากแผนที่
ตําแหนงที่ตองการใหมี จุด PARK&RIDE
ตําแหนงที่ 1
(ปากซอยสุขวุ ิท 81 ประมาณ 200 เมตรจากสถานี)
ตําแหนงที่ 2
(ปากซอยสุขุวทิ 52 ประมาณ 200 เมตรจากสถานี)
ตําแหนงที่ 3
(ปากซอยสุขุวทิ 50ประมาณ 150 เมตรจากสถานี)
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
49
39
12
100

ระยะทางที่ยินดีจะเดินเทาจากตําแหนง PARK & RIDEไปยังสถานี ประชาชนที่
อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช สวนใหญยินดีเดินเทาไปยังตําแหนง PARK & RIDE เปนระยะทาง
200 - 300 เมตร คิดเปนรอยละ 33.0 อันดับสอง คือ ระยะทาง 300 - 400 เมตร คิดเปนรอยละ
30.0 และอันดับสาม คือ ระยะทาง 100 - 200 เมตร คิดเปนรอยละ 25.0 (ตารางที่ 42)
ตารางที่ 42 จํานวนและรอยละของผูใชบริการสถานีรถไฟฟาบีทีเอสออนนุช จําแนกตามระยะทาง
ที่ยินดีจะเดินเทาถาตําแหนง PARK & RIDE จําเปนตองเดินเทาตอไปยังสถานี
ระยะทางที่ยนิ ดีจะเดินเทา
ไมเกิน 100 เมตร
100 - 200 เมตร
200 - 300 เมตร
300 - 400 เมตร
300 - 400 เมตร
รวม

จํานวน (คน) /รอยละ
8
25
33
30
4
100
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3.3 สรุปผลที่ได
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช
ความคิดเห็นดานประสิทธิภาพเสนทางและการเชื่อมตอระบบคมนาคมขนสง/
ระบบขนสงมวลชนในพื้นที่
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุชสวนใหญมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการบริเวณสถานีรถไฟฟามากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.37 ไดแก ทางเดินขึ้นลงสถานี (2.48±0.54) อันดับสอง คือ คุณภาพการ
ใหบริการทางเดินเทา/ทางจักรยานเชื่อมโยงในยาน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.35 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.54 ไดแก ปายแผนที่บอกทาง และขอมูลสถานที่ที่สัมพันธกวางกับสถานี
(2.47±0.66)และอันดับสาม คือ คุณภาพการใหบริการบริเวณปายรถโดยสารสาธารณะ คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 2.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.34 ไดแก ตําแหนงปายรถโดยสาร
สาธารณะ (2.45±0.54)
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญสนใจที่จะเดินเทาหรือใช จักรยาน
ในพื้นที่หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา/ทางรถจักรยานภายในพื้นที่โดยรอบสถานี
รถไฟฟา ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 44.0 และมีความตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงใน
เสนทางซอยสุขุมวิท 81 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 45.0
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญสนใจที่จะใชเสนทางชองทางถนน/
ซอย/เสนทางลัดตางๆ ในพื้นที่หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทาง
ลัดตางๆ ภายในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ
39.0 และมีความตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงในเสนทางซอยสุขุมวิท 81 มากที่สุด คิดเปนรอยละ
46.0
ความตองการของผูมาใชบริการตอการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญสนใจปานกลาง คิดเปนรอยละ
38.0 อันดับสอง คือ สนใจมาก คิดเปนรอยละ 27.0 และอันดับสาม คือ สนใจเพียงเล็กนอย คิด
เปนรอยละ 15.0
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญตองการใหมี ทางเดินเทา/ทางขับขี่
เพื่อเขาถึงจุดบริการ คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.37 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58
อันดับสอง คือ ตําแหนงที่จอดรถยนตสวนบุคคล คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.27 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.58 โดยคาที่ไดมานี้ ชวยใหสามารถนํามาความตองการจากพื้นที่ PARK &
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RIDE ของเดิมที่เปนของเอกชนมาเปนตัวชี้นําการพัฒนา PARK & RIDE ของ BTS เอง ในอนาคต
ตอไปได
สวนตําแหนงที่ตองการใหมี จุด PARK & RIDE มากที่สุด คือ ตําแหนงที่ 3 (ปากซอย
สุขุวิท 50 ประมาณ 150 เมตรจากสถานี) คิดเปนรอยละ 44.0 สวนใหญยินดีเดินเทาไปยัง
ตําแหนง PARK & RIDE เปนระยะทาง 200 - 300 เมตร คิดเปนรอยละ 39.0
ประชาชนที่อยูอาศัยโดยรอบสถานี
ความคิดเห็นดานประสิทธิภาพเสนทางและการเชื่อมตอระบบคมนาคมขนสง/
ระบบขนสงมวลชนในพื้นที่
ประชาชนที่อยูอาศัยโดยรอบสถานีออนนุช สวนใหญสนใจที่จะเดินเทาหรือใช จักรยาน
ในพื้นที่หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา/ทางรถจักรยานภายในพื้นที่โดยรอบสถานี
รถไฟฟา ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 29.0 และมีความตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงใน
เสนทางซอยสุขุมวิท 81 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.0
ประชาชนที่อยูอาศัยโดยรอบสถานีออนนุช สวนใหญสนใจที่จะใชเสนทางชองทาง
ถนน/ ซอย/เสนทางลัดตางๆ ในพื้นที่หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงเสนทางชองทางถนน/ ซอย/
เสนทางลัดตางๆ ภายในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ คิดเปน
รอยละ 38.0 และมีความตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงในเสนทางซอยสุขุมวิท 81 มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 55.0
ความตองการของผูมาใชบริการตอการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE
ความสนใจที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส หากมีการจัดเตรียมพื้นที่ PARK&RIDE พบวา
ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช สวนใหญไมสนใจ คิดเปนรอยละ 40.0 อันดับสอง คือ
สนใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 23.0 และอันดับสาม คือ สนใจเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 22.0
ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช สวนใหญตองการใหมี ทางเดินเทา/ทางขับ
ขี่เพื่อเขาถึงจุดบริการ คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.37 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58
อันดับสอง คือ ตําแหนงที่จอดรถยนตสวนบุคคล คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.27 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.58โดยคาที่ไดมานี้ ชวยใหสามารถนํามาความตองการจากพื้นที่ PARK &
RIDE ของเดิมที่เปนของเอกชนมาเปนตัวชี้นําการพัฒนา PARK&RIDE ของ BTS เอง ในอนาคต
ตอไปได
ตําแหนงที่ตองการใหมี จุด PARK&RIDE มากที่สุด คือ ตําแหนงที่ 1 (ปากซอยสุขุวิท
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81 ประมาณ 200 เมตรจากสถานี) คิดเปนรอยละ 49.0 โดยสวนมากยินดีเดินเทาไปยังตําแหนง
PARK & RIDE เปนระยะทาง 200 - 300 เมตร คิดเปนรอยละ 33.0

ภาพที่ 46 คาสรุปความสนใจของประชาชนของประชาชนผูมาใชบริการ และประชาชนที่อยู
โดยรอบสถานีตอการพัฒนาเสนทาง และการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE
4. การสังเคราะหผลที่ได
การวิเคราะหผลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม แบบสอบถามจํานวน 100 ชุด สําหรับ
ผูโดยสารที่มาใชบริการ และ แบบสอบถามจํานวน 100 ชุด สําหรับประชาชนที่อยูโดยรอบสถานี
มาพิจารณาตามประเด็นตางๆประกอบกับหลักการและทฤษฎีที่ไดศึกษาในบทที่ 2 มาประเมิน
เบื้ อ งต น ทั้ ง หมด นํ า มาแบ ง ตามหมวดหมู แ ละตามลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ขององค ป ระกอบทาง
กายภาพของเสนทางสัญจรระบบรองเพื่อเขาสูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช โดยที่จะสามารถ
นําไปสูขอเสนอแนะตอไปได สามารถแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ คือ
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ประเด็นที่ไมตองทําการปรับปรุง
ประเด็นที่ตองทําการปรับปรุงบางสวน
ประเด็นที่ตองสรางเพิ่มเติม
สรุปประเด็นปญหาที่ตองทําการปรับปรุงและตองสรางเพิ่มเติม

4.1 ประเด็นที่ไมตองทําการปรับปรุง
4.1.1 บริเวณสถานีรถไฟฟา โดยภาพรวมเปนบริเวณที่ไมตองทําการปรับปรุง
เนื่องมาจากความพึงพอใจของผูใชบริการ ที่ทําการประเมินในแบบสอบถาม และจากผูศึกษาที่ได
ทําการลงไปสํารวจพื้นที่แลวนั้น มีสภาพของบริเวณที่ดีอยูแลว สามารถแบงออกเปนประเด็นยอยๆ
ไดดังนี้ คือ
4.1.2 ทางเดินเทาบริเวณขึ้น – ลงสถานี ไมตองปรับปรุงเนื่องจากสภาพเดิมที่ดีอยู
แล ว โดยวิ เ คราะห จ ากการสํ า รวจของผู ศึ ก ษาและจากความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ ต อบ
แบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.52
4.1.3 การเชื่อมตอกับอาคารโดยรอบ ไมตองปรับปรุงเนื่องจากอาคารสําคัญที่
เชื่อมตอมีเพียงอาคารเดียว คือ หางเทสโกฯ ซึ่งมีทางเดินเชื่อมตออยูแลว โดยวิเคราะหจากการ
สํ า รวจของผู ศึ ก ษาและจากความคิด เห็น ของประชาชนที่ต อบแบบสอบถาม คิ ดเป น คา เฉลี่ ย
เทากับ 2.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.52
4.1.4 จํานวนตําแหนงบันไดเลื่อน – ลิฟท ไมตองปรับปรุงเนื่องจากมีปริมาณที่เพียง
พอที่จะรองรับประชาชนไดในระดับที่เพียงพอ และมีสภาพที่ดี โดยวิเคราะหจากการสํารวจของผู
ศึกษาและจากความคิดเห็นของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.47 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.52
4.1.5 ตําแหนงทางขึ้น - ลง ไมตองปรับปรุงเนื่องจากสภาพเดิมที่ดีอยูแลว
4.1.6 บริเวณปายรถโดยสารสาธารณะ โดยภาพรวมเปนบริเวณที่มีการปรับปรุงเปน
ส ว นมาก โดยในส ว นที่ ไ ม ต อ งปรั บ ปรุ ง มี เ พี ย งบางส ว น จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการในแบบสอบถาม และจากผูศึกษาที่ไดทําการลงไปสํารวจพื้นที่แลวนั้น คือ
4.1.7 ตําแหนงปายรถประจําทาง มีตําแหนงที่ดีอยูแลว และสามารถเขาสูสถานีได
สะดวกโดยวิ เ คราะห จ ากการสํ า รวจของผู ศึ ก ษาและจากความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ ต อบ
แบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.45 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.54
4.1.8 ความปลอดภัยในการใช / รอรับบริการ เปนสวนที่ไมไดทําการปรับปรุง
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เนื่องจากขึ้นอยูกับตัวประชาชนและภาพรวมมีสภาพที่ดีอยูแลว
4.1.9 บริเวณที่จอดรถแท็กซี่ / รถสองแถว / รถจักรยานยนตรับจาง เปนบริเวณที่
มีการปรับปรุงบางสวน และมีบางสวนที่ไมตองปรับปรุง คือ 3 สวน จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการในแบบสอบถาม และจากผูศึกษาที่ไดทําการลงไปสํารวจพื้นที่แลวนั้น คือ
4.1.10พื้นที่ยืน/นั่งรอ ขึ้นรถแท็กซี่ รถสองแถว รถจักรยานยนตรับจาง มีตําแหนง
ที่ดีอยูแลว และสามารถเขาสูสถานีไดสะดวก(ในฝงเขาเมือง) โดยวิเคราะหจากการสํารวจของผู
ศึกษาและจากความคิดเห็นของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.41 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.64
4.1.11 สภาพทั่วไปของที่จอดรถรถแท็กซี่ รถสองแถว รถจักรยานยนตรับจาง มี
สภาพที่ดีอยูแลว (ในฝงเขาเมือง) โดยวิเคราะหจากการสํารวจของผูศึกษาและจากความคิดเห็น
ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.31 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.65
4.1.12 ทางเดินเชื่อมตอจากที่จอดรถรถแท็กซี่ รถสองแถว รถจักรยานยนต
รับจางไปสูสถานีรถไฟฟา มีสภาพที่ดีอยูแลว และสามารถเขาสูสถานีไดสะดวก(ในฝงเขาเมือง)
โดยวิเคราะหจากการสํารวจของผูศึกษาและจากความคิดเห็นของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.29 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.66
4.1.13 บริเวณพื้นที่จอดรถจักรยาน / จักรยานยนต โดยภาพรวมเปนบริเวณที่มีการ
ปรับปรุงบางสวน จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในแบบสอบถาม และจากผูศึกษา
ที่ไดทําการลงไปสํารวจพื้นที่แลวนั้น คือ
4.1.14 สภาพทั่วไปของที่จอดรถจักรยาน / จักรยานยนต มีสภาพที่ดีอยูแลว และ
สามารถเขาสูสถานีไดสะดวกโดยวิเคราะหจากการสํารวจของผูศึกษาและจากความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.57
4.1.15 ตําแหนงที่จอดรถจักรยาน / จักรยานยนต มีสภาพที่ดีอยูแลว และสามารถ
เขาสูสถานีไดสะดวกโดยวิเคราะหจากการสํารวจของผูศึกษา
4.1.16 จํานวนที่จอดรถจักรยาน / จักรยานยนต สามารถรองรับจํานวนรถจักรยาน /
จักรยานยนตไดเพียงพอ เนื่องจากในปจจุบันพื้นที่จอดที่มีอยูแลวยังมีชองจอดที่ยังหลงเหลืออยู
โดยวิเคราะหจากการสํารวจของผูศึกษา
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4.2 ประเด็นที่ตองทําการปรับปรุงบางสวน
4.2.1 บริเวณปายรถโดยสารสาธารณะ โดยภาพรวมเปนบริเวณที่มีการปรับปรุงเปน
สวนมากโดย จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในแบบสอบถาม และจากผูศึกษาที่ได
ทําการลงไปสํารวจพื้นที่แลวนั้น คือ
4.2.2 สภาพทั่วไปของบริเวณปายรถโดยสารธารณะ มีสภาพที่ดีอยูแลว ในฝงออก
นอกเมือง แตในฝงเขาไปในเมือง ไมมีหลังคากันแดด - ฝน จึงตองทําการปรับปรุง โดย
วิ เ คราะห จ ากการสํ า รวจของผู ศึ ก ษาและจากความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ ต อบ
แบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56
4.2.3 พื้นที่ยืน/นั่งรอ ขึ้นรถโดยสารธารณะ ปายรถโดยสารสาธารณะในฝงออกนอก
เมือง มีสภาพที่ดีอยูแลว มีพื้นที่ยืน/นั่งรอมีอยูแลว แตในฝงเขาเมืองยังขาดไปในสวน จึงตองทํา
การปรับปรุง โดยวิเคราะหจากการสํารวจของผูศึกษาและจากความคิดเห็นของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.59
4.2.4 ทางเดินเชื่อมตอจากปายรถโดยสารธารณะไปสูสถานี ยังขาดหลังคาบริเวณ
ทางเดินเชื่อมไปสูสถานี
4.2.5 ทางเดินเทาเพื่อเขาถึงปายรถโดยสารธารณะ ยังขาดหลังคาบริเวณทางเดิน
เชื่อมไปสูสถานี
4.2.6 สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภาพรวมมีครบทั้งหมดที่มีความจําเปน ตรวจเช็ค
สิ่งอํานวยควาสะดวกของเดิมวายังสามารถใชงานไดอยูหรือไม ถาไมไดก็ซอมแซมใหกลับมาใช
งานได
4.2.7 บริเวณที่จอดรถแท็กซี่ / รถสองแถว / รถจักรยานยนตรับจาง เปนบริเวณที่
มีการปรับปรุงบางสวน จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในแบบสอบถาม และจากผู
ศึกษาที่ไดทําการลงไปสํารวจพื้นที่แลวนั้น คือ
4.2.8 ความปลอดภัยในการใช / รอรับบริการ เปนสวนตองปรับปรุงโดยในฝงออก
นอกเมืองเนื่องจากปจจุบันในถนนสุขุมวิทฝงนี้ ยังขาดจุดจอดเทียบแท็กซี่ สวนในซอยออนนุชยัง
ขาดจุดสําหรับจอดรถสองแถว และรถจักรยานยนตรับจาง รวมถึงบริเวณปากซอยตางๆที่ไมมีที่
จอดรถจักรยานยนตรับจาง ตองใชพื้นที่ถนนหรือซอยบางสวนเปนที่จอดทําใหเกิดความอันตราย
ในการใช
4.2.9 สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภาพรวมมีครบทั้งหมดที่มีความจําเปน ตรวจเช็ค
4.2.10 สิ่งอํานวยควาสะดวกของเดิมวายังสามารถใชงานไดอยูหรือไม ถาไมไดก็
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ซอมแซมใหกลับมาใชงานได
4.2.11 บริเวณพื้นที่จอดรถจักรยาน / จักรยานยนต โดยภาพรวมเปนบริเวณที่มีการ
ปรับปรุงบางสวน จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในแบบสอบถาม และจากผูศึกษา
ที่ไดทําการลงไปสํารวจพื้นที่แลวนั้น คือ
4.2.12 ทางเดินเชื่อมตอจากที่จอดรถจักรยาน / จักรยานยนตไปสูสถานี ยังขาด
หลังคาบริเวณทางเดินเชื่อมไปสูสถานี โดยวิเคราะหจากการสํารวจของผูศึกษาและจากความ
คิดเห็นของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.35 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.63
4.2.13 ทางเดินเทาเพื่อเขาถึงที่จอดรถจักรยาน / จักรยานยนต ยังขาดหลังคา
บริเวณทางเดินเทา ที่เชื่อมไปสูที่จอดรถรถจักรยาน / จักรยานยนต โดยวิเคราะหจากการสํารวจ
ของผูศึกษาและจากความคิดเห็นของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.31
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.57
4.2.14 ทางเดินเทา/ทางจักรยานเชื่อมโยงในยาน เนื่องจากการที่ไมมีเสนทางเหลานี้
ในพื้ น ที่ ภ าพรวมสว นใหญ จึ ง ตอ งสรา งใหมทั้ ง หมด แต มี บ างประเด็น ที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง จาก
ของเดิม ได คือ
4.2.15 ปายแผนที่บอกทาง และขอมูลที่สัมพันธกับสถานี ปจจุบันปายแผนที่บอก
ทางในพื้นที่จะเปนการบอกเสนทางลัด หรือทางเชื่อมไปสูเสนทางอื่นๆ โดยรอบสถานี แตยังขาด
การบอกทิศทางมาที่สถานี ตองปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสงเสริม การเดินทางโดยการเดินเทาและการ
ใชจักรยานในพื้นที่มากขึ้น โดยวิเคราะหจากการสํารวจของผูศึกษาและจากความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.66
4.2.16 การจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา/ทางรถจักรยานภายในพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟฟา โดยภาพรวมควรเปนเรื่องที่มีการปรับปรุงเกือบทุกเสนทางโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ า จากการสํ า รวจของผูศึก ษาที่ไดทําการลงไปสํารวจพื้ น ที่ มี เพียงเสน ทางซอย
สุขุมวิท 77 (ซอยออนนุช) และซอยสุขุมวิท 50 ที่มีสภาพที่เหมาะสมตอการใชงาน โดยปญหา
สว นมากจะพบในถนนสายรองที่เ ปน ซอยที่มี ข นาดเล็ ก ที่ม าเชื่อ มตอ กั บ สถานี และถูก ใชเ ป น
เสนทางลัด ไดแก ซอยสุขุมวิท 54, 56, 81, 85, 87 และ93
แตในความคิดเห็นของประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญสนใจที่จะใช
ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 44.0 และมีความตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงในเสนทางซอย
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สุขุมวิท 81 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 45.0 สวนความคิดเห็นของประชาชนที่อยูอาศัยโดยรอบสถานี
ออนนุช สวนใหญสนใจที่จะเดินเทาหรือใช จักรยานในพื้นที่หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทาง
เดินเทา/ทางรถจักรยานภายในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
29.0 และสนใจมากคิดเปนรอยละ 28.0 โดยมีความตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงในเสนทางซอย
สุขุมวิท 81 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.0
จึงทําใหเห็นไดวามีความจําเปนตองจัดเตรียม/ ปรับปรุงชองทางเดินเทา/ทาง
รถจักรยานภายในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเมื่อมองจากเสียงสวนใหญ และจากการสํารวจโดย
ผูศึกษาจากสภาพปญหาที่เปนอยู จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเบื้องตน ดวยการจัดระเบียบการ
เดินทางภายในเสนทางที่มีปญหาใหม เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชบริการ โดยจะเริ่มจาก
ซอยสุขุมวิท 81 เปนซอยแรกเนื่องจากเปนซอยที่ผูศึกษาและประชาชนมีความคิดเห็นตรงกันวา
ควรปรับปรุงเปนลําดับแรก
4.2.17 การจัดเตรียม/ปรับปรุงเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ
ภายในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา โดยภาพรวมควรเปนเรื่องที่มีการปรับปรุงเกือบทุกเสนทาง
โดยรอบสถานีรถไฟฟา จากการสํารวจของผูศึกษาที่ไดทําการลงไปสํารวจพื้นที่ มีเพียงเสนทาง
ซอยสุขุมวิท 77 (ซอยออนนุช) และซอยสุขุมวิท 50 ที่มีสภาพที่เหมาะสมตอการใชงาน โดยปญหา
สว นมากจะพบในถนนสายรองที่ เ ปน ซอยที่มี ข นาดเล็ ก ที่ม าเชื่อ มตอ กั บ สถานี และถู ก ใช เ ป น
เสนทางลัด ไดแก ซอยสุขุมวิท 54, 56, 81, 85, 87 และ93
แตในความคิดเห็นของประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญสนใจที่จะใช
เสนทางลัดตางๆ ในพื้นที่หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัด
ตางๆ ภายในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 39.0
และมีความตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงในเสนทางซอยสุขุมวิท 81 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.0
ประชาชนที่อยูอาศัยโดยรอบสถานีออนนุช ความคิดเห็นของประชาชนที่อยูอาศัยโดยรอบสถานี
ออนนุช สวนใหญสนใจที่จะใชเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ในพื้นที่หากมีการ
จัดเตรีย ม/ปรับปรุงเสน ทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลั ดตางๆ ภายในพื้น ที่โดยรอบสถานี
รถไฟฟา ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.0 และมีความตองการใหจัดเตรียม/ปรับปรุงใน
เสนทางซอยสุขุมวิท 81 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.0
จึ ง ทํ า ให เ ห็ น ได ว า ไม จํ า เป น ต อ งจั ด เตรี ย ม/ปรั บ ปรุ ง เส น ทางช อ งทางถนน/ ซอย/
เสนทางลัดตางๆ ภายในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาเมื่อมองจากเสียงสวนใหญ แตจากการสํารวจ
โดยผูศึกษาจากสภาพปญหาที่เปนอยู จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเบื้องตน ดวยการจัดระเบียบการ
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เดินทางภายในเสนทางที่มีปญหาใหม โดยจะเริ่มจากซอยสุขุมวิท 81 เปนซอยแรกเนื่องจากเปน
ซอยที่ผูศึกษาและประชาชนมีความคิดเห็นตรงกันวาควรปรับปรุงเปนลําดับแรก
4.3 ประเด็นที่ทําการสรางใหม
4.3.1 การเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE ในปจจุบันมีเพียงที่จอดของเอกชนเทานั้น โดย
ประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุชสวนใหญสนใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.0 อันดับสอง
คือ สนใจมาก คิดเปนรอยละ 27.0 และอันดับสาม คือ สนใจเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 15.0
ประชาชนสวนใหญรูสึกเฉยๆ กับพื้นที่จอดรถของเดิม มีเพียงบางสวนตองการใหมี
ทางเดินเทา/ทางขับขี่เพื่อเขาถึงจุดบริการ คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.37 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.58 อันดับสอง คือ ตําแหนงที่จอดรถยนตสวนบุคคล คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ
2.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58
ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบสถานีออนนุช สวนใหญรูสึกเฉยๆ กับพื้นที่จอดรถของเดิม
โดยสวนใหญไมสนใจมาใชเมื่อมีการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE คิดเปนรอยละ 40.0 อันดับสอง คือ
สนใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 23.0 และอันดับสาม คือ สนใจเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 22.0
จากขอมูลเบื้องตนทําใหทราบวาเมื่อมีการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE แหงใหมนั้น
ประชาชนที่อยูอาศัยโดยรอบสถานีจะมีความรูสึกเฉยๆหรือไมสนใจ แตประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่
สถานีออนนุช สวนใหญสนใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.0 อันดับสอง คือ สนใจมาก คิดเปน
รอยละ 27.0 จึงทําใหเห็นวาประชาชนในสวนที่มาใชบริการที่สถานีมีความสนใจ และจากสภาพ
พื้นที่จากการศึกษานั้นเห็นวาจําเปนตองเพิ่มเติม โดยในการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE ตองคํานึงถึง
ทางเดินเทา/ทางขับขี่เพื่อเขาถึงจุดบริการเปนอันดับแรก โดยตองการใหทําในตําแหนงที่ 3 มาก
ที่สุด(ปากซอยสุขุมวิท 50) ในระยะทางไมเกิน 200 -300 เมตรจากสถานี เนื่องจากเปนบริเวณที่ผู
ศึกษาและประชาชนมีความคิดเห็นตรงกัน (ใชขอมูลของกลุมผูโดยสารที่มาใชบริการที่สถานีเปน
ตัวกําหนด เนื่องจากความคิดเห็นของกลุมประชาชนโดยรอบสถานีสวนใหญไมตองการพื้นที่
PARK & RIDE จึงเปนประเด็นที่ไมเอามาคิดรวม)
4.3.2 บริเวณที่จอดรถแท็กซี่ / รถสองแถว / รถจักรยานยนตรับจาง เปนบริเวณที่
มีการปรับปรุงบางสวน จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในแบบสอบถาม และจากผู
ศึกษาที่ไดทําการลงไปสํารวจพื้นที่แลวนั้น คือ
4.3.3 พื้นที่ยืน/นั่งรอ ขึ้นรถแท็กซี่ รถสองแถว รถจักรยานยนตรับจาง ในฝงออก
นอกเมืองตองเพิ่มเติมอยางเรงดวน เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีและเปนสิ่งที่กอใหเกิดปญหา
การจราจรติดขัดเปนอยางมาก โดยวิเคราะหจากการสํารวจของผูศึกษา
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4.3.4 บริเวณที่จอดเทียบรถยนต เปนบริเวณที่ตองมีการปรับปรุงทุกสวน จากการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในแบบสอบถาม และจากผูศึกษาที่ไดทําการลงไปสํารวจ
พื้นที่แลวนั้น คือ
4.3.5 ตําแหนงที่จอดเทียบรถยนต ในปจจุบันจุดจอดเทียบรถยนตไมมีทั้ง 2 ฝงของ
ถนนสุขุมวิท ทําใหเมื่อมีการมาสงผูโดยสารจึงเกิดการจราจรติดขัดขึ้น จึงตองเรงพัฒนาอยาง
เรงดวน เพื่อลดปญหาการจราจรติดขัดไดในระดับหนึ่ง
4.3.6 สภาพทั่วไปของบริเวณจอดเทียบรถยนต เปนสวนที่ตองพัฒนาตอมา เมื่อมี
การสรางตําแหนงที่จอดเทียบรถยนตเรียบรอย เพื่อความสะดวกในการใชบริการ
4.3.7 พื้นที่ยืน/นั่งรอ ขึ้นจุดจอดเทียบรถยนต เปนสวนที่จะตองทําเพิ่มเติมจากเดิม
ที่มีลักษณะเปนแบบชั่วคราว ในการยืน/นั่งรอ ขึ้นจุดจอดเทียบรถยนต ไมไดมีการจุดจอดไวใหจาก
การสํารวจของผูศึกษาและจากความคิดเห็นของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 2.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58
4.3.8 ทางเดินเชื่อมตอจากจุดจอดเทียบรถยนต ไปสูสถานี ยังขาดหลังคาบริเวณ
ทางเดิน เชื่อ มไปสู ส ถานี โดยวิ เ คราะหจ ากการสํา รวจของผู ศึก ษาและจากความคิดเห็น ของ
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.57
4.3.9 ทางเดินเทาเพื่อเขาถึงที่จอดจุดจอดเทียบรถยนต ยังขาดหลังคาบริเวณ
ทางเดินเทา ที่เชื่อมไปสูที่จุดจอดเทียบรถยนต โดยวิเคราะหจากการสํารวจของผูศึกษาและจาก
ความคิดเห็นของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเปนคาเฉลี่ย เทากับ 2.26 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.58
4.3.10ความปลอดภัยในการใช / รอรับบริการ เปนสวนที่ตองปรับปรุงตอเนื่องจาก
สวนอื่นๆที่อยูในประเด็นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช / รอรับบริการ
4.3.11สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพิ่มเติมในสวนที่มีความจําเปน
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5. สรุป

จากขอมูลที่ไดมาทั้งหมดจากการสํารวจพื้นที่จริงโดยผูศึกษา และจากแบบสอบถาม
ทั้ง 200 ชุด ซึ่งแบงเปนกลุมผูโดยสารที่มาใชบริการ และประชาชนที่อยูโดยรอบสถานีแลวนั้น เมื่อ
นํามาวิเคราะหรวมกันจะเห็นไดวาขอมูลที่ไดมาจากผูตอบแบบสอบถามนั้นไมสามารถเอามาใชได
ในทันที จะตองนําสภาพแวดลอมจริงมาพิจารณาหรือวิเคราะหรวมดวย เพื่อใหไดแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมตอพื้นที่มากที่สุด เพื่อที่จะนําประเด็นสรุปทั้งหมดมาเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ตอไปได
โดยแบงกลุมการพัฒนาและปรับปรุง เปน 2 กลุม คือ กลุมที่ตองทําการปรับปรุง เชน
สภาพทั่วไปของแตละประเด็น การพัฒนาเสนทางเทาและทางจักรยานโดยรอบสถานี การพัฒนา
เส น ทางถนนที่ มี ก ารใช ง านในจํ า นวนมาก การทํ า หลั ง คาคลุ ม จากที่ จ อดรถจั ก รยานหรื อ
จักรยานยนตไปที่สถานี พัฒนาทางเทาและถนนเพื่อเขาสูพื้นที่จอดรถของเดิม และกลุมที่ตองทํา
การสรางใหม เชน พื้นที่ PARK & RIDE ของใหมบริเวณปากซอยสุขุมวิท 50 โดยตองใหมีระยะ
เดินทางจากสถานีออนนุช ไมเกิน 200 – 300 เมตร จุดจอดเทียบสําหรับรถยนต และรถแท็กซี่
บริเวณถนนสุขุมวิทฝงออกนอกเมือง

บทที่ 6
สรุปการวิเคราะห อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สาระหลั ก ของบทนี้ เ ป น การสรุ ป ผลการวิ เ คราะห สิ่ ง ที่ ค น พบ อภิ ป รายผล และ
ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคที่ไดวางไวตอนตน คือ (1)เพื่อศึกษาหา
แนวการเพิ่มศักยภาพทางดานการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาในยานชานเมือง บริเวณสถานีออน
นุช โดยการศึกษาจากพฤติกรรมและลักษณะการเดินทาง การใชยานพาหนะ( Mode) (หรือการ
เลื อ กรู ป แบบ) ในการเดิ น ทาง ตลอดจนการเลื อ กใช เ ส น ทางของประชาชน (2) เพื่ อ ศึ ก ษา
วัตถุประสงคและลักษณะการเดินทางของประชาชนภายในพื้นที่ศึกษา (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกรูปแบบการเดินทางของประชาชน ภายในพื้นที่ศึกษา (4) เพื่อศึกษาถึงองคประกอบ
ทางกายภาพที่เหมาะสมตอการเดินทางเขาสูสถานี ที่มีผลตอความสะดวก สบายในการเขาถึง
ของประชาชนในรัศมีการใหบริการ (5) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการใชระบบ
การขนสงมวลชนดวนแบบรางมากยิ่งขึ้น โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
1. สรุปการวิเคราะห
2. สรุปสิ่งที่คนพบจากการวิจัย
3. การอภิปรายผลที่ไดจากการวิจัย
4. ขอเสนอแนะ
5. สรุป
1. สรุปการวิเคราะห
จากการวิเคราะหขอมูลจากจากการสํารวจภาคสนาม แบบสอบถาม สําหรับผูโดยสาร
และ สําหรับประชาชนที่อยูโดยรอบสถานี มาพิจารณาตามประเด็นตางๆที่ไดประเมินเบื้องตน
ทั้ ง หมดทํา ให เ ห็ น แนวทางพั ฒ นาที่เ หมาะสมต อ การเพิ่มและพัฒ นาศัก ยภาพการเขา สูส ถานี
รถไฟฟา โดยนําขอมูลในรูปแบบตัวเลขทางสถิติมาวิเคราะหรวมกับขอมูลจากการสํารวจ ทําให
เห็นไดวาประชาชนสวนใหญรูสึกเฉยๆตอการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาหรือสรางเสนทางเขาถึงที่
ชั ด เจน แต ใ นความคิ ด เห็ น ของผู วิ จั ย แล ว นั้ น เส น ทางการเข า สู ส ถานี ยั ง มี ป ญ หาอยู ม ากที่
จําเปนตองปรับปรุง เชน ความปลอดภัยของการใชทางเทา หรือทางจักรยาน ความสะดวกสบาย
ในการใชงาน จึงมีความคิดเห็นวาจะตองปรับปรุงในบางสวนเพื่อการใชงานที่สะดวก ปลอดภัย
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มากยิ่งขึ้น ในสวนของการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE แหงใหมนั้นประชาชนที่อยูอาศัยโดยรอบ
สถานีจะมีความรูสึกเฉยๆหรือไมสนใจ แตประชาชนผูมาใชรถไฟฟาที่สถานีออนนุช สวนใหญ
สนใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.0 อันดับสอง คือ สนใจมาก คิดเปนรอยละ 27.0 จึงทําใหเห็น
วาประชาชนในสวนที่มาใชบริการที่สถานีมีความสนใจ และจากสภาพพื้นที่จากการศึกษานั้นเห็น
วาจําเปนตองเพิ่มเติม โดยในการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE ตองคํานึงถึงทางเดินเทา/ทางขับขี่เพื่อ
เขาถึงจุดบริการเปนอันดับแรก โดยตองการใหทําในตําแหนงที่ 3 มากที่สุด(ปากซอยสุขุมวิท 50)
ในระยะทางไมเกิน 200 -300 เมตรจากสถานี เพื่อรองรับจํานวนรถยนตที่มาสูสถานีไดอยาง
พอเพียง และยังเปนการสนับสนุนใหเกิดการใชระบบขนสงมวลชนระบบรางมากยิ่งขึ้น
2. สรุปสิง่ ที่คนพบจากงานวิจัย
2.1 พฤติกรรมและลักษณะการเดินทาง การใชยานพาหนะ( Mode) (หรือการเลือก
รูปแบบ) ในการเดินทาง ตลอดจนการเลือกใชเสนทางของประชาชน เสนทางที่ประชาชนสวนใหญ
ตองการใหปรับปรุงทั้งเสนทางเดินเทา ทางจักรยาน และทางถนน คือซอยสุขุมวิท 81
2.2 วัตถุประสงคและลักษณะในการเดินทางของผูโดยสารที่มาที่สถานี เมื่อดูจากผูที่ตอบ
แบบสอบถามซึ่งสวนมากมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ทําใหทราบไดวาวัตถุประสงคหลักของ
การเดินทาง คือ เพื่อไปทํางาน
2.3 รูปแบบการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสวนมากเดินทางเขาหรืออกจากสถานี
ดวยรถยนตสวนบุคคลในกลุมประชาชนที่อยูโดยรอบสถานี และรถโดยสารสาธารณะในกลุมของ
ผูโดยสารที่มาใชบริการที่สถานี
2.4 องคประกอบในการเดินทางที่เหมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพการเขาสูสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช คือ ปรับปรุงพื้นที่หรือเสนทางของเดิมที่ยังมีปญหา ไดแก ความปลอดภัย
สภาพทั่วไปของแตละประเด็น เชน ปายรถโดยสารสาธารณะ เสนทางในซอยตางๆที่มีปญหา และ
มีบางสวนที่ตองสรางใหม เชน พื้นที่ PARK & RIDE เสนทางเดินและถนนเพื่อเขาสูพื้นที่ PARK &
RIDE ซึ่งตองมีระยะไมเกิน 200 – 300 เมตรจากสถานี
2.5 องคประกอบและแนวทางที่สงเสริมใหเกิดการใชระบบขนสงมวลชนรถไฟฟาบีทีเอส
ออนนุช คือ เพิ่มที่จอดรถยนตสําหรับรับ- สงผูโดยสารสําหรับรถยนตสวนบุคคล และรถแท็กซี่
ปายบอกเสนทางที่มาสูสถานี
2.6 ทฤษฎี T.O.D. ที่ชวยเพิ่มศักยภาพการเขาสูสถานีรถไฟฟานั้นไมสามารถนํามาใชกับ
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บริบทของพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาออนนุชไดทั้งหมด เนื่องจากความตองการของประชาชนที่
รูสึกพอใจหรือรูสึกปานกลางกับสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ขอจํากัดในดานขนาดของเสนทางตางๆ
ที่มีขนาดเล็ก จนขยายตัวไดลําบาก
3. การอภิปรายผลที่ไดจากการวิจยั
การอภิปรายผลในสวนนีน้ ั้นมีที่มาจากการสํารวจสภาพพื้นที่จริงโดยผูว ิจัย และจาก
การนําความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอแบบสอบถาม ตามหัวขอที่ไดกําหนดไว มาทําการ
วิเคราะหรวมกัน
ตารางที่ 43 ประเด็นปญหาที่นาํ มาพิจารณาและสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือสรางใหมบริเวณพืน้ ที่
โดยรอบสถานี
ประเด็นปญหา
1. บริเวณสถานีรถไฟฟาออนนุช

สิ่งที่ควรปรับปรุง/สรางใหม
-

2. บริเวณปายรถโดยสารสาธารณะ ปรับปรุง
1. สภาพทั่วไปของบริเวณปายรถโดยสารธารณะ
2. พื้นที่ยืน/นั่งรอ ขึ้นรถโดยสารธารณะ
3. ทางเดินเชื่อมตอจากปายรถโดยสารธารณะไปสู
สถานี
4. ทางเดินเทาเพื่อเขาถึงปายรถโดยสารธารณะ
5. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
3. ที่จอดรถจักรยานยนตรับจาง
สรางใหม
รถสองแถวและรถแท็กซี่
1. พื้นที่ยนื /นั่งรอ ขึ้นรถแท็กซี่ (ในฝงออกนอก
เมือง) รถสองแถว(ในซอยออนนุช)
รถจักรยานยนตรับจาง
ปรับปรุง
2. ความปลอดภัยในการใช / รอรับบริการ
3. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
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ตารางที่ 43 (ตอ)
ประเด็นปญหา
4. บริเวณที่จอดเทียบรถยนต

5. ที่จอดรถจักรยาน และ
จักรยานยนต

6. ทางเดินเทาและทางจักรยาน
เชื่อมโยงในพื้นที่

7. ถนน ซอย เสนทางลัดตางๆที่
เชื่อมโยงในพื้นที่

สิ่งที่ควรปรับปรุง/สรางใหม
สรางใหม
1. ตําแหนงที่จอดเทียบรถยนต
2. สภาพทั่วไปของบริเวณจอดเทียบรถยนต
3. พื้นที่ยืน/นั่งรอ ขึ้นจุดจอดเทียบรถยนต
4. ทางเดินเชื่อมตอจากจุดจอดเทียบรถยนต ไปสู
5. สถานี ทางเดิ น เท า เพื่ อ เข า ถึ ง ที่ จ อดจุ ด จอด
เทียบรถยนต
6. ความปลอดภัยในการใช / รอรับบริการ
7. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ปรับปรุง
1. เพิ่มที่จอดรถจักรยาน / จักรยานยนตในบริเวณ
สถานี
2. ทางเดิ นเชื่อมตอจากที่จอดรถจักรยาน
/
จักรยานยนตไปสูสถานี
3. ทางเดินเทาเพื่อเขาถึงที่จอดรถจักรยาน /
จักรยานยนต ยังขาดหลังคาบริเวณทางเดิน
ปรับปรุง
1. ป า ยแผนที่ บ อกทาง และข อ มู ล ที่ สั ม พั น ธ กั บ
สถานี
2. ความปลอดภัยในการใชบริการ
ปรับปรุง
1. ป า ยแผนที่ บ อกทาง และข อ มู ล ที่ สั ม พั น ธ กั บ
สถานี
2. ความปลอดภัยในการใชบริการ
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ตารางที่ 43 (ตอ)
ประเด็นปญหา
8. พื้นที่ PARK & RIDE

สิ่งที่ควรปรับปรุง/สรางใหม
สรางใหม
1. ตําแหนงสําหรับจอดแลวจร โดยนําปญหาจาก
ที่ จ อดรถเอกชนของเดิ ม มาพิ จ ารณาในการ
สรางพื้นที่ PARK & RIDE ใหม
2. ทางเดินเทาหรือทางขับขี่เขาสูพนื้ ที่ PARK &
RIDE ที่มีความสะดวกในการใชบริการ

4. ขอเสนอแนะ
สถานีออนนุชเปนสถานีสุดทายตามเสนทางการสัญจรของรถไฟฟาในปจจุบัน
(มีนาคม พ.ศ. 2554) ที่เชื่อมตอไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จึงเปนจุดเริ่มตนและจุดสุดทาย
ของการเดินทาง จึงทําใหเกิดระบบการขนสงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ เชน รถโดยสารประจําทาง
รถแท็กซี่ รถสองแถว รถจักรยานยนตรับจางและของสวนตัว รวมถึงรถยนตสวนบุคคลที่มาสงหรือ
มารับคนที่สถานี โดยตัวของสถานีอยูไมไกลนักจากซอยออนนุช เปนพื้นที่หลักที่มีปริมาณของ
ประชาชนผาน ไปมาในจํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบกับสถานีทําใหเปนสถานีที่มีผูโดยสารเขา-ออก
ในปริมาณที่สูงตลอดทั้งวัน
หากมีการจัดการแกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่เกี่ยวเนื่องกับสถานีโดยอาศัยหลัก
วิศวกรรมจราจร เพื่อหาแนวทางปรับปรุงที่เหมาะสม และสามารถประสบผลสําเร็จไดในระยะสั้น
ซึ่งแนวทางนี้จะตองสามารถแกปญหาเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายใหแกผูที่มาใชบริการและผูที่อยูอาศัยหรือมาทํา
กิจกรรมโดยรอบสถานี โดยมีแนวทางปรับปรุงที่เหมาะสมดังนี้
4.1 แนวทางการปรั บปรุ งพืน้ ที่และจุดเชื่อมต่ อของเดิมโดยรอบสถานี
4.1.1 ติดตั้งรั้วบริเวณปายรถโดยสารสาธารณะเพื่อปองกันอันตราย หรืออุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากความแออัดของผูใชที่มีจาํ นวนมาก แตทางเทา และพืน้ ที่ปา ยมีขนาดที่เล็ก (ภาพ
ที่ 47)
4.1.2 แสดงการทาสีจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ บนถนนสุขุมวิท (ภาพที่ 47)
4.1.3 ปรับขนาดของปายรอรถโดยสารสาธารณะ จุดปายทัง้ หมดที่อยูในบริเวณ
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ใหมีขนาดที่ใหญขึ้นและชัดเจน เพื่อความสะดวกตอผูใชบริการ (ภาพที่ 47)
4.1.4 ปรับสภาพพืน้ ผิวทางเดิน ติดตั้งไฟสองสวางตามแนวทางเทา จัดระเบียบ
การตั้งแผงลอยขายสินคา
4.1.5 จัดเตรียมพื้นที่สําหรับจอดรถจักรยาน หรือจักรยานยนตพรอมหลังคากันฝน
เพื่อสงเสริมการใชเสนทางจักรยานในพื้นที่ (ภาพที่ 48 และภาพที่ 49)
4.1.6 ทําหลังคาคลุมทางเดินจากสถานีไปจนถึงปายรถโดยสารประจําทาง ทัง้ หมด
เพื่อเพิม่ ความสะดวกตอผูใช เพื่อบังแดด – ฝน
4.1.7 เนื่องจากปจจุบันยังขาดการอํานวยความสะดวกสําหรับผูโดยสาร ทีม่ ารอรถ
รับ - สง เชน รถโดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนตรับจาง จึงจําเปนตองจัดเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับบริเวณพืน้ ทีพ่ ักคอยเชน ที่พกั ที่มหี ลังคาคลุม พรอมมานัง่ สวนของประชาสัมพันธ
ไดแก ปายตารางคาบริการตางๆ แผนที่ เสนทางเดินทาง และการติดตั้งไฟสองสวางบริเวณพืน้ ที่
จอด เพื่อความปลอดภัยแกผูโดยสาร ที่เขามาใชบริการบริเวณกลางคืน
4.1.8 ติดตั้งปายนําทางเดินสัญจร (ทั้งสองทิศทาง) ระหวางสถานีรถไฟฟาและ
จุดเชื่อมตอการเดินทางตางๆรวมไปถึงสถานที่สําคัญภายในบริเวณพืน้ ที่ใหบริการของสถานี
รถไฟฟา (รูปที่ 50)
4.1.9 จัดเตรียมปายขอมูลการเดินทางแกผูใชบริการ ณ บริเวณจุดเชื่อมตอการ
เดินทางดวยระบบขนสงมวลชน เชน รถโดยสารประจําทาง รถตูโดยสาร รถสองแถว (ภาพที่ 51)
4.1.10 ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางการเดินเทาและทางจักรยาน พรอมทัง้ สิ่งอํานวย
ความสะดวกแกผูใชในบริเวณรอบสถานีรถไฟฟา ไดแก ปรับสภาพพื้นผิวทางเดิน และการพัฒนา
เสนทางจักรยานโดยการทาสีตีเสนบริเวณพื้นที่ทางจักรยานเพื่อเปนการแบงพืน้ ทีก่ ารใชทาง
ระหวางทางจักรยานและถนน (เนื่องจากทางเทาทีม่ ขี นาดเล็ก) และจัดเตรียมพื้นที่สําหรับจอด
รถจักรยานพรอมหลังคากันฝน และกําหนดความเร็วของรถที่ใชเสนทางรวมกับจักรยานใหขับชา
ลงกวาปกติ โดยกําหนดใหขับความเร็วไดไมเกิน 40 กม. /ชั่วโมง (ภาพที่ 52 และภาพที่ 53)
4.1.11 พัฒนาเสนทางเดินเทา และเสนทางเขาสู พื้นที่จอดรถของเอกชนของเดิมให
สะดวกมากยิง่ ขึ้น
4.2 แนวทางการก่ อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพจุดเชื่อมต่ อต่ างๆโดยรอบ
สถานี
4.2.1 เพิ่มพื้นที่สําหรับจอดแท็กซี่ และจอดเทียบรถยนตเพื่อมาสงผูโดยสารทีม่ าใช
ที่สถานีที่ไมกดี ขวางการจราจร
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4.2.2 เพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE บริเวณปากซอยสุขุมวิท 50 โดยมีระยะหางจาก
สถานีไมเกิน 200 - 300 เมตร รวมถึงพัฒนาเสนทางเดินเทา และเสนทางเขาสู พืน้ ที่ PARK & RIDE
ใหสะดวกมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 54 ภาพที่ 55 และภาพที่ 56)

ภาพที่ 47 แนวทางปรับปรุงและตําแหนงบริเวณปายรถโดยสารสาธารณะที่ตองปรับปรุง
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรกระทรวงคมนาคม (2553:4-14)
รูปแบบที่ 1 นั้นเปนแนวทางที่ปรับปรุงบริเวณปายรถโดยสารสาธารณะที่มีประชาชน
มาใชอยางหนาแนนและมีลักษณะที่ไมปลอดภัย จึงนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงที่ขนาดของ
ปายรอรถโดยสาธารณะปายทั้งหมดที่อยูในบริเวณ ใหมีขนาดที่ใหญขึ้นและชัดเจน เพื่อความ
สะดวกตอผูใชบริการใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งติดตั้งรั้วบริเวณปายรถโดยสารสาธารณะ
เพื่อปองกันอันตราย หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากความแออัดของผูใชที่มีจํานวนมาก แตทาง
เทา และพื้นที่ปายมีขนาดที่เล็ก
รูปแบบที่ 2 นั้นเปนแนวทางที่ปรับปรุงบริเวณปายรถโดยสารสาธารณะ แสดงการทาสี
จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ บนถนนสุขุมวิท และซอยออนนุช ปรับขนาดของปายรอรถโดยสาร
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สาธารณะ จุดปายทัง้ หมดที่อยูในบริเวณ ใหมีขนาดทีใ่ หญขึ้นและชัดเจน เพื่อความสะดวกตอ
ผูใชบริการ

ภาพที่ 48 จุดที่เพิม่ ตําแหนงที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต

บริเวณที่ทําการปรับปรุง

ภาพที่ 49 บริเวณที่ตองการใหปรับปรุง และแนวทางปรับปรุงที่จอดรถจักรยานและจักยานยนตใน
ประเทศญี่ปุน
ที่มา: ธราวุฒิ บุญเหลือ (2551 : 140)
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ภาพที่ 50 แนวทางการติดตั้งปายนําทางเดินสัญจร(ทั้งสองทิศทาง) เพื่อมาสูสถานีรถไฟฟาออนนุช
ที่มา : ปรับปรุงภาพถายทางอากาศ จาก Google Maps
(2554, Google. http://maps.google.com เขาถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554)

ภาพที่ 51 รูปแบบปายบอกขอมูลการเดินทาง ในบริเวณจุดเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสง
มวลชน ที่มา : ปายบอกขอมูลการเดินทาง (2554)
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ภาพที่ 52 เสนทางที่ทําการปรับปรุงทางเดินเทา และเพิ่มเสนทางจักรยาน
ที่มา : ที่มา : ปรับปรุงภาพถายทางอากาศ จาก Google Maps
(2554, Google. http://maps.google.com เขาถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554)

บริเวณที่ทําการปรับปรุง

ภาพที่ 53 ลักษณะถนนในปจจุบัน และรูปแบบการทําทางจักรยานบนพืน้ ถนน เนื่องจากทางเทาที่
มีขนาดเล็ก
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ภาพที่ 54 ตําแหนงที่จอดรถของเดิมและตําแหนง PARK & RIDE ที่ทําเพิ่ม
ที่มา : ปรับปรุงภาพถายทางอากาศ จาก Google Maps
(2554, Google. http://maps.google.com เขาถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554)
การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งในที่นี้คือ ที่จอดแลวจรซึ่งเรียกกันวา PARK &
RIDE จําเปนตองมีการคาดการณ ซึ่งอุปสงค (Demand) เปนผลมาจากการพัฒนาพื้นที่คือ การใช
ที่ดิน ในแตละสถานีจะมีขอบเขตพื้นที่อิทธิพลของสถานีนั้น ที่เรียกวา Catchment Area
เหมือนกับพื้นที่รับน้ํา ไปลงยังลําธาร และในพื้นที่อิทธิพลนั้นไดจําแนกการใชที่ดินออกเปนพื้นที่พัก
อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่สถานที่ราชการ จากนั้นจึงประมาณเที่ยวการ
เดินทางเขามายังแตละสถานี และแยกรูปแบบการเดินทางมายังสถานีเปน โดยรถไฟฟา เดินเทา
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รถประจําทาง รถยนตสวนบุคคล รถ Taxi และรถจักรยานยนต ตอจากนั้นจึงนํามาประเมินชอง
จอดรถรับสงซึ่งแยกเปน Off Street Parking คือ อยูนอกตัวถนนออกไป (นอกเขตทาง) และจอด
ขางถนนที่เรียกวา Curb Parking ในทายที่สุดคือ ประมาณชองจอดของ PARK & RIDE ในแตละ
สถานี โดยมีตัวอยางของพื้นที่จอดแลวจร PARK & RIDE ดังนี้ คือ
อาคารจอดแลวจร สามแยกบางใหญ
อาคารจอดแลวจร สามแยกบางใหญ ตั้งอยูริมถนนรัตนาธิเบศร เปนอาคารจอดรถสูง
10 ชั้น สามารถรองรับประมาณผูใชบริการได 1,460 คัน บนพื้นที่ 7,700 ตารางเมตรอาคาร จอด
แลวจรนี้ ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน เชน กลอง
วงจรปด ระบบเตือนอัคคีภัย โทรศัพทสาธารณะ และระบบเครื่องขยายเสียง การผานเขาออกโดย
การรับบัตรผานที่ทางเขาอาคารผูใชบริการ สามารถเขาอาคารจากทางทิศใตของถนนรัตนาธิเบศร
และออกอาคารดวยถนนรัตนาธิเบศถฝงขาเขาเมืองอาคารจอดแลวจรสามแยกบางใหญนี้ เชื่อม
กับสถานีบางใหญ (S03) ซึ่งสามารถใชเปนสะพานลอยคนขามถนนดวย

ภาพที่ 55 รูปแบบอาคารจอดแลวจร ที่ทาํ ที่สถานีสามแยกบางใหญ และแยกนนทบุรี
ที่มา: อาคารจอดแลวจร( URL; http://www.mrta-purpleline.com/pageview/31 เขาถึงวันที่ 25
มีนาคม 2554)
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อาคารจอดแลวจร ทาอิฐ
อาคารจอดแลวจรทาอิฐ ตั้งอยูริมถนนรัตนาธิเบศร เปนอาคารจอดรถสูง 10 ชั้น
สามารถรองรับประมาณผูใชบริการได 1,070 คัน บนพื้นที่ 9,700 ตารางเมตร อาคารจอดแลวจรนี้
ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน เชน กลองวงจรปด
ระบบเตือนอัคคีภัย โทรศัพทสาธารณะ และระบบเครื่องขยายเสียง การผานเขาออกโดยการรับ
บัตรผานที่ทางเขาอาคาร ผูใชบริการ สามารถเขาอาคารจากทางทิศใตของถนนรัตนาธิเบศร และ
ออกอาคารดวยถนนรัตนาธิเบศถฝงขาเขาเมืองอาคารจอดแลวจรทาอิฐนี้ เชื่อมกับสถานีทาอิฐ
(S06) ซึ่งสามารถใชเปนสะพานลอยคนขามถนนดวย

ภาพที่ 56 รูปแบบอาคารจอดแลวจรที่ทําที่สถานีทาอิฐ
ที่มา: อาคารจอดแลวจร( URL; http://www.mrta-purpleline.com/pageview/31 เขาถึงวันที่ 25
มีนาคม 2554)
อาคารจอดแลวจร แยกนนทบุรี 1
อาคารจอดแลวจรแยกนนทบุรี 1 เปน อาคารจอดรถสูง 4 ชั้น สามารถรองรับประมาณ
ผูใชบริการได 435 คัน บนพืน้ ที่ 8,500 ตารางเมตร ตั้งอยูบนถนนรัตนาธิเบศร ใกลเซ็นทรัลรัตนาธิ
เบศรคอมเพล็กซ Index Living Mall และ Home Workอาคาร จอดแลวจรนี้ ถูกออกแบบเพื่อความ
ปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน เชน กลองวงจรปด ระบบเตือนอัคคีภัย
โทรศัพทสาธารณะ และระบบเครื่องขยายเสียง การผานเขาออกโดยการรับบัตรผานที่ทางเขา
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อาคารผูใชบริการ สามารถเขาอาคารจากทางทิศใตของถนนรัตนาธิเบศร และออกอาคารดวยถนน
รัตนาธิเบศถฝง ขาเขาเมืองอาคารจอดแลวจรแยกนนทบุรี 1 นี้ เชื่อมกับสถานีแยกนนทบุรี 1 (S09)

5. สรุป
สําหรับแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสออนนุช จะมุงเนนที่การ
จัดระเบียบ การจอดรถรับ – สงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง การเพิ่มจุดสําหรับจอดรถ
แท็กซี่และรถยนตสวนบุคคลสําหรับรับสงผูโดยสารที่มาที่สถานี รวมทั้งแนวคิดในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆสําหรับผูใชทางเทา ทั้งริมถนนสุขุมวิทและในซอยตางๆ สราง
ทางจักรยานบนพื้นถนน และเพิ่มความปลอดภัยโดยการออกขอกําหนดของถนนหรือซอยที่มีทาง
จักรยานอยูดวย ใหจํากัดความเร็วไมเกิน 40 กม./ชม. โดยเสนทางที่ประชาชนตองการใหปรับปรุง
มากที่สุด คือ ภายในซอยสุขุมวิท 81 เพิ่มปายบอกทางมาที่สถานีและบอกจุดเชื่อมตอตางๆ มีการ
จัด ระเบี ย บและกวดขั น บริ เ วณพื้ น ที่ จ อดรถจั ก รยานยนต รั บ จ า ง จั ด ระเบี ย บการตั้ ง สิ น ค า บน
ทางเดินของรานคาและหาบเรแผงลอยที่อยูโดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอสออนนุช พัฒนาเสนทาง
เดินเทาและถนนเขาสูพื้นที่จอดรถของเดิม เพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE ในพื้นที่ตามตําแหนงที่
ประชาชนโดยรอบสถานีและผูโดยสารที่มาใชที่สถานีตองการที่สุด คือ ปากซอยสุขุมวิท 50 ใน
ระยะที่หางจากสถานีไมเกิน 200 -300 เมตร

บทที่ 7
บทสรุป
ในบทนี้จะเปนการสรุปสาระสําคัญ ปญหา และแนวทางการแกปญหาทั้งหมดของ
งานวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมตอการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการเขาสูสถานีรถไฟฟา
บีทีเอส สถานีออนนุช รวมถึงนําเสนอถึงขอบกพรองในการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย
ครั้งตอไป เพื่อเปนแนวทางสําหรับใหผูที่สนใจจะศึกษา หรือนําไปพัฒนาตอไป โดยแบงออกเปน
4 สวน ดังนี้
1. สรุปสาระสําคัญของการวิจัย
2. ขอบกพรองในการวิจัย
3. ประโยชนที่ไดจากงานวิจัย
4. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. สรุปสาระสําคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1.1 การศึกษาขอมูลจากการทําแบบสํารวจและแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
ประชากรทั้ง 2 กลุมที่ศึกษา ทําใหเห็นไดวาพฤติกรรมและลักษณะการเดินทาง การใชยานพาหนะ
( Mode) (หรือการเลือกรูปแบบ) ในการเดินทาง ตลอดจนการเลือกใชเสนทางสามารถสรุปแนว
ทางการเพิ่มศักยภาพการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช โดยการปรับปรุงเสนทางซอย
สุขุมวิท 81 และการเพิ่มเสนทางเดินเทา และทางจักรยาน
1.2 การวิจัยนี้พบวาพฤติกรรม วัตถุประสงคและลักษณะในการเดินทางของผูโดยสาร
ที่มาที่สถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช ทั้ง 2 กลุมตัวอยาง ประชาชนสวนใหญรูสึกเฉย ๆหรือรูสึก
ปานกลาง ในประเด็นที่สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสนทางที่ใชในการเดินทาง เขาและออก
จากสถานี สวนในเรื่อง PARK & RIDE มีความตองการที่แตกตางกัน
1.3 รูปแบบการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสวนมากเดินทางเขาหรืออกจากสถานี
ดวยรถยนตสวนบุคคลในกลุมประชาชนที่อยูโดยรอบสถานี และรถโดยสารสาธารณะในกลุมของ
ผูโดยสารที่มาใชบริการที่สถานี เนื่องจากประชาชนสวนใหญจะมาจากพื้นที่ที่อยูไกลออกไปจาก
สถานีมีระบบขนสงดวยรถโดยสารสาธารณะ เปนระบบขนสงหลัก
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1.4 องคประกอบในการเดินทางที่เหมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพการเขาสูสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช คือ ปรับปรุงพื้นที่หรือเสนทางของเดิมที่ยังมีปญหา ไดแก ความปลอดภัย
สภาพทั่วไปของแตละประเด็น เชน ปายรถโดยสารสาธารณะ เสนทางในซอยตางๆที่มีปญหา ซึ่ง
สามารถอธิบายสมมติฐานที่วางไว วาองคประกอบทางดานกายภาพที่สําคัญตอการเพิ่มศักยภาพ
การเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟา บีทีเอส ยานชานเมือง ในบริเวณสถานีออนนุช มีอะไรบางได
สวนสมมติฐานที่วา การเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE ใหมากขึ้น จะสามารถเพิ่มศักยภาพ
การเดิ น ทางเข า สู ส ถานี ร ถไฟฟ า บี ที เ อส ในย า นชานเมื อ งบริ เ วณสถานี อ อ นนุ ช ได ม ากขึ้ น นั้ น
ตอบสนองตอกลุมผูโดยสารที่มาใชบริกาที่สถานี ไดดวยการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE เสนทางเดิน
และถนนเพื่อเขาสูพื้นที่ PARK & RIDE ซึ่งตองมีระยะไมเกิน 200 – 300 เมตรจากสถานี
2. ขอบกพรองในงานวิจัย
2.1 สมมติฐานที่ตั้งไวกับผลการวิเคราะหที่ไดมานั้น ถามองตามตัวเลขทางสถิติอยาง
เดียวจะเห็นไดวาสมมติฐานที่ตั้งไวไมสามารถนํามาใชไดทั้งหมด แตเมื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
รวมกับการสํารวจพื้นที่แลวนั้น จึงจะเห็นปญหาที่แทจริงของพื้นที่และเรื่องที่ศึกษา เพื่อนําไปสู
ขอเสนอแนะตอไป
2.2 ปจจุบันสถานีรถไฟฟาบีทีเอสสถานีออนนุชเปนสถานีชานเมืองสถานีสุดทาย ใน
การเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจึงทําใหเปนสถานีที่มีประชาชนมาใชเยอะ แตใน
อนาคตจะมีสถานีสวนตอขยายมาเชื่อมตอไปจนถึงซอยแบริ่ง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะทําให
ประชาชนที่มาใชมีนอยลง การลงทุนในการพัฒนาจึงอาจไมคุมทุน
3. ประโยชนที่ไดจากงานวิจัย
3.1 ทําใหทราบวาการจะนําแนวความคิด ทฤษฎีตางๆ มาใชไดนั้น ตองพิจารณาจาก
สภาพพื้นที่จริงดวยการสํารวจพื้น ที่จริง กอนที่จะกําหนดแนวคิดตางๆลงไปได เชน การจะนํา
แนวคิด Transit-Oriented Development (T.O.D.) มาใชกับพื้นที่สถานีออนนุชนั้น สิ่งที่ตอง
พิจารณาปรับปรุงอยางเรงดวน เชน การเพิ่มเติมทางจักรยานและทางเดินเทาในเสนทางที่ยังไมมี
ซึ่งถาทําตามแนวความคิด T.O.D. นั้นสามารถทําไดบางสวน ไมสามารถทําไดตามทฤษฎีทั้งหมด
เชน ขอจํากัดเรื่องขนาดถนนและซอยตางๆในพื้นที่ ที่มีขนาดเล็กทําใหขยายตัวไดยาก ตองนํา
แนวคิดเรื่องการเพิ่มเสนทางจักรยานและทางเทาบนถนนเดิม โดยการจํากัดความเร็วในเสนทาง
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เหลานี้แทน และการพัฒนาแนวคิดนี้ใหสําเร็จไดนั้น จะตองนําไปพัฒนาตลอดทั้งเสนทางรถไฟฟา
ในสถานีที่มีความสําคัญอื่นๆตอไป
3.2 แนวความคิด Transit Development Zone( TDZ) และ Sustainable Transport
Development Zones (STDZ) เปนแนวคิดที่เหมาะสมตอพื้นที่โดยรอบสถานีออนนุชเทาใดนัก
เมื่อไดทําการสํารวจและวิเคราะหพื้นที่จริงแลว เนื่องจากพื้นที่ที่จะนําแนวคิด TDZ และ STDZ ไป
ใชไดนั้นตองเปนพื้นที่ ที่มีความหลากหลายทางดานการเชื่อมตอที่มากกวานี้ เชน สถานีรถไฟฟาบี
ทีเอสอโศก สถานีรถไฟฟาบีทีเอสสยาม และสถานีรถไฟฟาบีทีเอสศาลาแดง ที่เปนจุดเปลี่ยนถาย
การสัญจรของรถไฟฟาบีทีเอส และรถไฟฟาใตดิน
3.3 ในปจจุบันพื้นที่ออนนุช มีพื้นที่ PARK & RIDE เดิมที่เปนของเอกชนอยูแลว ไมวา
จะเปนของอาคารเอเชียพารค หรือของหางสรรพสินคาเทสโกฯ ซึ่งก็เปนไปตามแนวคิด PARK &
RIDE ที่อนุญาตใหใชพื้นที่เอกชนทําได แตเนื่องจากคาใชจายที่สูงในการมาใชบริการในพื้นที่จอด
รถกลุมนี้ จึงคิดวาจําเปนตองมีพื้นที่ PARK & RIDE ที่เปนของบีทีเอสเองซึ่งจะควบคุมเรื่อง
คาใชจายไดมากกวา โดยอาจจะตองอาศัยการเชาพื้นที่เอกชนมาบริหารหรือจัดการเอง
3.4 นําขอมูลและแนวทางการแกปญหาหรือปรับปรุงเบื้องตนนี้ ไปพัฒนาใหเหมาะสม
กับพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ออนนุช โดยยังสามารถนําไปพัฒนาสูสถานีชานเมืองอื่นๆ
ไดตอไป
4. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
4.1 การศึกษาหาแนวทางการพัฒนานี้ สามารถนําไปพัฒนาตอยังสถานีชานเมืองอื่นๆ
ที่มีผูโดยสารมาใชในจํานวนมาก หรือมีปญหาเรื่องการเชื่อมตอระบบคมนาคมอื่นๆกับสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส ในพื้นที่ เพียงแตตองนําสภาพแวดลอมจริงของพื้นที่ รวมถึงลักษณะการใชงาน
ของผูโดยสารในพื้นที่นั้นๆ มาพิจารณาตอไป
4.2 ในสถานีอื่นๆที่มีการเชื่อมตอกับระบบคมนาคมอื่นๆที่นอกเหนือไปจากที่นี้ ตอง
เพิ่มเติ มการวิ เคราะหในสวนนั้นๆตอไป เชน การเชื่อมตอระหวางรถไฟฟาบีทีเอสกั บเรือ การ
เชื่อมตอระหวางรถไฟฟาบีทีเอสกับรถไฟ
4.3 ผูที่จะพัฒนางานวิจัยนี้ตอไปนั้นควรจะเพิ่มเติมในเรื่องของแบบสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมจราจร เพื่อหาแนวทางปรับปรุงที่เหมาะสมตอไป
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การคนควาอิสระเรื่อง แนวทางพัฒนาที่เหมาะสมตอการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ
การเขาสูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานีออนนุช นี้เปนการศึกษาในรายวิชาสุดทายของหลักสูตร
การวางแผนชุมชนและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย และ
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ไดผลตามที่คาดวาจะไดรับทั้ง 5 ขอ อยางไรก็ตาม การวิจัยยังมี
ขอบกพรอง เชน
1. สมมติฐานที่ตั้งไวกับผลการวิเคราะหที่ไดมานั้น ถามองตามตัวเลขทางสถิติอยาง
เดียวจะเห็นไดวาสมมติฐานที่ตั้งไวไมสามารถนํามาใชไดทั้งหมด แตเมื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
รวมกับการสํารวจพื้นที่แลวนั้น จึงจะเห็นปญหาที่แทจริงของพื้นที่และเรื่องที่ศึกษา เพื่อนําไปสู
ขอเสนอแนะตอไป
2. ปจจุบันสถานีรถไฟฟาบีทีเอสสถานีออนนุชเปนสถานีชานเมืองสถานีสุดทาย ใน
การเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจึงทําใหเปนสถานีที่มีประชาชนมาใชเยอะ แตใน
อนาคตจะมีสถานีสวนตอขยายมาเชื่อมตอไปจนถึงซอยแบริ่ง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะทําให
ประชาชนที่มาใชมีนอยลง การลงทุนในการพัฒนาจึงอาจไมคุมทุน
ทั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอแนะหัวขอการวิจัยสําหรับผูที่สนใจจะทําการวิจัยตอไปอีก ไดแก
1. การศึกษาหาแนวทางการพัฒนานี้ สามารถนําไปพัฒนาตอยังสถานีชานเมืองอื่นๆ
ที่มีผูโดยสารมาใชในจํานวนมาก หรือมีปญหาเรื่องการเชื่อมตอระบบคมนาคมอื่นๆกับสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส ในพื้นที่ เพียงแตตองนําสภาพแวดลอมจริงของพื้นที่ รวมถึงลักษณะการใชงาน
ของผูโดยสารในพื้นที่นั้นๆ มาพิจารณาตอไป
2. ในสถานีอื่นๆที่มีการเชื่อมตอกับระบบคมนาคมอื่นๆที่นอกเหนือไปจากที่นี้ ตอง
เพิ่มเติ มการวิ เคราะหในสวนนั้นๆตอไป เชน การเชื่อมตอระหวางรถไฟฟาบีทีเอสกับเรือ การ
เชื่อมตอระหวางรถไฟฟาบีทีเอสกับรถไฟ
ซึ่งจะทําใหการวิจัยในหัวขอนี้ไดผลที่สมบูรณยิ่งขึ้น
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แบบสอบถามสําหรับประชาชนทีม่ าใชที่สถานี
การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการเดินทางเขาสูส ถานีรถไฟฟาในยานชานเมือง
บริเวณสถานีออ นนุช กรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชา 264 521 การศึกษาและวิจัยรายบุคคล โครงการคนควา
อิสระของผูวิจัย นายณัฐพล เทียวพานิช นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนผังเมืองและสิ่งแวดลอม
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการศึกษาวิจัยนี้ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทานในการใหขอมูลและความคิดเห็นอยาง
ถูกตองและตรงกับสภาพความเปนจริง คําตอบที่ทานไดกรอกแบบสอบถามในฉบับนี้ จะถือเปนความลับ จึง
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความกรุณาจากทานในการกรอกแบบสอบถามครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้ดวย
กรุณาทําเครื่องหมาย 3 ในชอง

และเติมขอความในชองวาง

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเดินทาง
1. เพศ
ชาย
2. อายุ
ต่ํากวา 18 ป
31 - 40 ป
3. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
4. รายไดตอเดือนตอครอบครัว
ไมมีรายได
20,001-40,000 บาท

หญิง
18 - 20 ป
41 - 60 ป
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
ต่ํากวา 10,000 บาท
40,001-60,000 บาท

21 - 30 ป
มากกวา 60 ป
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ โปรดระบุ...........
10,001 - 20,000 บาท
มากกวา 60,000 บาท
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางโดยทั่วไป
1. ทานเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาออนนุชดวยวิธีการใด (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
เดินเทามาจากจุดตนทางยานสถานี
รถยนตสวนบุคคล
รถแท็กซี่/รถตุก ๆ 3 ลอ
รถโดยสารประจําทางสาธารณะ
รถสองแถว/รถกระปอ
รถจักรยาน
รถจักรยานยนตสวนบุคคล
รถจักรยานยนตรับจาง
รถตูโดยสารประจําทางสาธารณะ
อื่นๆ……………………………

ถ า เดิ น ทางมาด ว ยยานพาหนะ โปรดระบุ (ใช
เครื่ อ งหมาย X) บนจุ ด ที่ ล งจากยานพาหนะ หรื อ หากใช
เส น ทางเดิ น เท า โปรดระบุ เ ส น ทางอย า งคร า วๆบนแผนที่
ดานลางนี้

2. ทานเดินทางออกจากสถานีรถไฟฟาออนนุชดวยวิธีการใด (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
เดินเทามาจากจุดตนทางยานสถานี
รถยนตสวนบุคคล
รถแท็กซี่/รถตุก ๆ 3 ลอ
รถโดยสารประจําทางสาธารณะ
รถสองแถว/รถกระปอ
รถจักรยาน
รถจักรยานยนตสวนบุคคล
รถจักรยานยนตรับจาง
รถตูโดยสารประจําทางสาธารณะ
อื่นๆ……………………………

ถาเดินทางมาดวยยานพาหนะ โปรดระบุ (ใช
เครื่องหมาย X) บนจุดที่ลงจากยานพาหนะ หรือหากใช
เสนทางเดินเทาโปรดระบุเสนทางอยางคราวๆ บนแผนที่
ดานลางนี้
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3. ปกติทานใชรถไฟฟาเพื่อวัตถุประสงคใด (เลือกเพียงขอเดียวทีบ่ อ ยที่สุด)
ไปทํางาน
กลับที่พักอาศัย
ไปสงลูก/คนรูจัก
ไปซื้อของ/ชอปปง
ไปเรียนหนังสือ
ไปทําธุระสวนตัว
อื่นๆ ...............................................................................................
4. ในปจจุบัน ทานใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส/รถไฟฟาใตดิน บอยแคไหน โปรดระบุ
5 - 7 วัน/สัปดาห
1 - 2วัน/เดือน

3 - 4 วัน/สัปดาห
นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน

1 - 2วัน/สัปดาห

5. สาเหตุที่เลือกใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส เพราะ(ตอบไดหลายขอ)
ประหยัดเวลาในการเดินทาง
หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
ประหยัดคาใชจายจากการใชรถยนต
เดินทางสะดวกสบาย
อื่น ๆ ...............................................................................................
6. ทานพอใจกับสภาพการเดินทางดวยเสนทางถนนและรูปแบบการเชื่อมตอระบบขนสง
มวลชนตาง ๆ ภายในพื้นที่ของสถานีออนนุชโดยรอบนี้ หรือไม
ไมพอใจ
พอใจมาก

พอใจเพียงเล็กนอย
พอใจอยางยิ่ง

พอใจปานกลาง
ไมไดใช

7. ทานพอใจกับสภาพการเดินทางดวยเสนทางเทาและเสนทางจักรยาน ภายในพื้นที่ของ
สถานีรถไฟฟาออนนุชโดยรอบนี้ หรือไม
ไมพอใจ
พอใจมาก

พอใจเพียงเล็กนอย
พอใจอยางยิ่ง

พอใจปานกลาง
ไมไดใช
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นดานประสิทธิภาพเสนทางและการเชื่อมตอระบบคมนาคมขนสง/ระบบขนสง
มวลชนในพื้นที่
8. โปรดประเมิ น ความพึ ง พอใจต อเส น ทางและการเชื่อ มต อระบบขนส ง มวลชนบริ เ วณ
โดยรอบของสถานีแหงนี้ และกรุณาระบุประเด็นที่ตองการใหปรับปรุงบริการ
ประเด็นคุณภาพการใหบริการ
8.1 บริเวณสถานีรถไฟฟา
- ตําแหนงทางขึ้น - ลงสถานี
- จํานวน/ตําแหนงของบันไดเลือ่ น/ลิฟท
- ทางเดินเทาบริเวณทางขึ้น - ลงสถานี
- การเชื่อมตอกับอาคาร/สถานที่โดยรอบ
- อื่น ๆ
8.2 บริเวณปายรถโดยสารสาธารณะ
- ตําแหนงปายรถโดยสารสาธารณะ
- สภาพทั่วไปของปายรอรถโดยสารสาธารณะ

นาพอใจ

พอใชได ควรปรับปรุง

โปรดระบุ

อาทิ ความสะอาด/สวยงามมีที่กําบังแดด/ฝน

- พื้นที่ยืน/นั่ง/รอขึ้นรถโดยสารสาธารณะ
- ทางเดินเชื่อมตอจากปายรถประจําทาง
สถานีรถไฟฟา
- ทางเดินทางเทาเพื่อเขาถึงปายรถโดยสารฯ
- ความปลอดภัยในการใช/รอรับบริการ
- สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิ ที่นั่ง
แสงสวาง ตูโทรศัพท ถังขยะ อืน่ ๆ ..

8.3 บริเวณทีจ่ อดรถแท็กซี่/จักรยานยนตรับจาง
- ตําแหนงที่จอดรถแท็กซี/่ จักรยานยนตรับจาง
- สภาพทั่วไปของที่จอดรถแท็กซี่/
จักรยานยนตรับจาง อาทิ ความสะอาด
/สวยงาม มีที่กาํ บังแดด/ฝน

- พืน้ ที่ยืน/นั่งรอขึ้นรถแท็กซี่/จักรยานยนตรับจาง
- ทางเดินเชื่อมตอจากที่จอดรถแท็กซี/่
จักรยานยนตรับจางไป สูสถานีรถไฟฟา

- ทางเดินเทาเพื่อเขาถึงจุดบริการรถ
แท็กซี/่ จักรยานยนตรบั จาง
- ความปลอดภัยในการใช/รอรับบริการ
- สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิ ที่นั่ง
แสงสวาง ตูโทรศัพท ถังขยะ อื่น ๆ ..

ถาไมมีแลว

ไมอยากใหมี

เฉย ๆ

อยากใหมี ระบุบริเวณ.........
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ประเด็นคุณภาพการใหบริการ
8.4 บริเวณทีจ่ อดเทียบรถยนต
- ตําแหนงที่จอดเทียบรถยนต
- สภาพทั่วไปของที่จอดเทียบรถยนต
อาทิ ความสะอาด
/สวยงาม มีที่กําบังแดด/ฝน
- พื้นที่ยืน/นั่ง รอขึ้นจุดเทียบรถยนต
- ทางเดินเชื่อมตอจากที่จุดเทียบรถยนต
ไป สูส ถานีรถไฟฟา
- ทางเดินเทาเพื่อเขาถึงจุดจุดเทียบรถยนต
- ความปลอดภัยในการใช/รอรับบริการ
- สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิ ที่นั่ง

นาพอใจ
ถาไมมีแลว

พอใชได ควรปรับปรุง
ไมอยากใหมี
เฉย ๆ

โปรดระบุ
อยากใหมี ระบุบริเวณ.........

แสงสวาง ตูโทรศัพท ถังขยะ อื่น ๆ ..

8.5 บริการพื้นทีจ่ อดรถจักรยาน/จักรยานยนต

ถาไมมีแลว

ไมอยากใหมี

เฉย ๆ

อยากใหมี ระบุบริเวณ.........

หากตองเก็บคาบริการรายวัน ทานยอมจายหรือไม ไมจาย จาย ระบุไมเกิน ........ บาท/วัน

- ตําแหนงพืน้ ที่จอดรถจักรยาน/รถจักรยานยนต
- จํานวนพื้นที่จอดรถจักรยาน/รถจักรยานยนต
- สภาพทั่วไปของที่จอดรถจักรยาน/รถจักรยานยนต
อาทิความสะอาด/สวยงามมีที่กําบังแดด/ฝน
- ทางเดินเชื่อมตอจากที่จอดรถจักรยาน /
จักรยานยนตไป สูสถานีรถไฟฟา
- ทางเดินเทา/ทางขับขี่เพื่อเขาถึงจุดบริการ

- ความปลอดภัยในการใช/รอรับบริการ
- สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิ ที่นั่ง
แสงสวาง ตูโทรศัพท ถังขยะ อืน่ ๆ ..

8.6 ทางเดินเทา/ทางจักรยานเชือ่ มโยงในยาน ถาไมมีแลว
- การเขาถึงแหลงกิจกรรม อาทิ ตลาด
สวนสาธารณะดวยทางเทา/ทางจักรยาน
- สภาพทั่วไปของทางเทา/ทางจักรยาน อาทิ

ไมอยากใหมี

เฉย ๆ

อยากใหมี

ความกวาง มีที่กําบัง ความสะอาด/สวยงาม

- ปายแผนที่บอกทาง และขอมูลสถานที่
ที่สมั พันธกวางกับสถานี
- ความปลอดภัยในการใช/รอรับบริการ
- สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิ ที่นั่ง
แสงสวาง ตูโทรศัพท ถังขยะ อืน่ ๆ ..

9. หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา/ทางรถจักรยานภายในพื้นที่โดยรอบสถานี
รถไฟฟา ทานมีความสนใจที่จะเดินเทาหรือใช จักรยานในพื้นที่หรือไม
ไมสนใจ
สนใจเพียงเล็กนอย
สนใจปานกลาง
สนใจมาก
สนใจอยางยิ่ง
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10. หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ภายในพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟฟา ทานมีความสนใจที่จะใชเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ใน
พื้นที่หรือไม
ไมสนใจ
สนใจเพียงเล็กนอย
สนใจปานกลาง
สนใจมาก
สนใจอยางยิ่ง
11. หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา / ทางรถจักรยานภายตามเสนทางตางๆใน
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา ตลอดจนแหลงกิจกรรมในพื้นที่บริเวณสถานีแหงนี้ อาทิ อาคาร ยาน
รานคา สวนสาธารณะ โปรดระบุเสนทางเรียงลําดับตามความตองการของทาน
เสนทางที่ 1
…………………………………………
เสนทางที่ 2
…………………………………………
เสนทางที่ 3
…………………………………………

12. หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ภายตามเสนทาง
ตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสมตอการใชงานมากขึ้น โปรดระบุ
เสนทางเรียงลําดับตามความตองการของทาน
เสนทางที่ 1
…………………………………………
เสนทางที่ 2
…………………………………………
เสนทางที่ 3
…………………………………………
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สวนที่ 4 ความตองการของผูมาใชบริการตอการเพิม่ พืน้ ที่จรแลวจร PARK & RIDE (พื้นทีจ่ อดรถเพื่อ
ไปใชบริการรถไฟฟาในระยะที่ไมไกลนัก จากสถานี)
13. ลักษณะความตองการของผูโดยสารรถไฟฟาตอการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE
ประเด็นคุณภาพการใหบริการ
13.1 บริเวณที่จอดรถยนต/จอดแลวจร
(Park & Ride)
- ตําแหนงที่จอดรถยนตสว นบุคคล
- จํานวนพื้นที่จอดรถยนตสว นบุคคล

-

นาพอใจ
ถาไมมีแลว

พอใชได ควรปรับปรุง
ไมอยากใหมี
เฉย ๆ

โปรดระบุ
อยากใหมี

หากตองเก็บคาบริการรายวัน ทานยอมจายหรือไม ไมจาย จาย ระบุไมเกิน ........ บาท/วัน

สภาพทั่วไปของที่จอดรถยนตสวนบุคคล อาทิ
ความสะอาด สวยงาม/มีที่กําบัง

- ทางเดินเทา/ทางขับขี่เพื่อเขาถึงจุดบริการ
- ความปลอดภัยในการใช/รอรับบริการ

-

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิ ที่นั่ง แสง
สวางตูโทรศัพท ถังขยะ อืน่ ๆ ..

13.2 โปรดระบุตําแหนงที่ตองการใหมี จุด PARK&RIDEลงในแผนที่ดานลาง
(โปรดระบุตําแหนงที่ตองการเพียง 1 ตําแหนงจาก 3 ตําแหนง)

14. ถาตําแหนง PARK&RIDE จําเปนตองเดินเทาตอไปยังสถานีทานยินดีจะเดินเทาใน
ระยะไกลสุดเทาไร
ไมเกิน 100 เมตร
300 - 400 เมตร

100 - 200 เมตร
มากกวา 400 เมตร

200 - 300 เมตร
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แบบสอบถามสําหรับประชาชนโดยรอบสถานี
การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการเดินทางเขาสูส ถานีรถไฟฟาในยานชานเมือง
บริเวณสถานีออ นนุช กรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชา 264 521 การศึกษาและวิจัยรายบุคคล โครงการคนควา
อิสระของผูวิจัย นายณัฐพล เทียวพานิช นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนผังเมืองและสิ่งแวดลอม
มหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการศึกษาวิจัยนี้ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทานในการใหขอมูลและความคิดเห็นอยาง
ถูกตองและตรงกับสภาพความเปนจริง คําตอบที่ทานไดกรอกแบบสอบถามในฉบับนี้ จะถือเปนความลับ จึง
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความกรุณาจากทานในการกรอกแบบสอบถามครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้ดวย
กรุณาทําเครื่องหมาย 3 ในชอง

และเติมขอความในชองวาง

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเดินทาง
1. เพศ
ชาย
2. อายุ
ต่ํากวา 18 ป
31 - 40 ป
3. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
4. รายไดตอเดือนตอครอบครัว
ไมมีรายได
20,001-40,000 บาท

หญิง
18 - 20 ป
41 - 60 ป

21 - 30 ป
มากกวา 60 ป

พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ โปรดระบุ...........

ต่ํากวา 10,000 บาท
40,001-60,000 บาท

10,001 - 20,000 บาท
มากกวา 60,000 บาท
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางโดยทั่วไป
1. รูปแบบการเดินทางที่ทานใชเปนประจํา คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เดินเทา
รถจักรยานยนตสวนบุคคล
รถยนตสวนบุคคล
รถแท็กซี่/รถตุก ๆ 3 ลอ
รถโดยสารประจําทางสาธารณะ
รถสองแถว/รถกระปอ
รถสองแถว/รถกระปอ
รถจักรยาน
รถจักรยานยนตรับจาง
รถตูโดยสารประจําทางสาธารณะ
รถไฟฟาบีทีเอส
2. โดยปกติ การเดินทางของทานไปเพื่อวัตถุประสงคใดบอยที่สุด
ไปทํางาน
ไปซื้อของ/ช็อปปง
กลับที่พักอาศัย
ไปสงลูก/คนรูจัก
อื่น ๆ (ระบุ)

ไปเรียนหนังสือ
ไปทําธุระสวนตัว

3. ในปจจุบัน ทานใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส/รถไฟฟาใตดิน บอยแคไหน โปรดระบุ
มากกวา 3-4 วัน/สัปดาห
3-4 วัน/สัปดาห
1-2 วัน/สัปดาห
นาน ๆ ครั้ง
ไมเคยใช
สวนที่ 3 ความคิดเห็นดานประสิทธิภาพเสนทางและการเชื่อมตอระบบคมนาคมขนสง/ระบบขนสง
มวลชนในพื้นที่
4. ทานพอใจกับสภาพการเดินทางและรูปแบบการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนตาง ๆ ภายใน
พื้นที่ของสถานีโดยรอบนี้ หรือไม
ไมพอใจ
พอใจเพียงเล็กนอย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจอยางยิ่ง
5. หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา/ทางรถจักรยาน ภายในพื้นที่โดยรอบสถานี
รถไฟฟา ทานมีความสนใจที่จะใชเดินเทาหรือใช จักรยาน มาสูสถานีรถไฟฟาหรือไม
ไมสนใจ
สนใจเพียงเล็กนอย
สนใจปานกลาง
สนใจมาก
สนใจอยางยิ่ง
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6. หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ภายในพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟฟา ทานมีความสนใจที่จะใชเสนทางชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ มาสู
สถานีรถไฟฟาหรือไม
ไมสนใจ
สนใจเพียงเล็กนอย
สนใจปานกลาง
สนใจมาก
สนใจอยางยิ่ง
7. หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางเดินเทา / ทางรถจักรยานภายตามเสนทางตางๆใน
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา ตลอดจนแหลงกิจกรรมในพื้นที่บริเวณสถานีแหงนี้ อาทิ อาคาร ยาน
รานคา สวนสาธารณะ โปรดระบุเสนทางเรียงลําดับตามความตองการของทาน
เสนทางที่ 1
…………………………………………
เสนทางที่ 2
…………………………………………
เสนทางที่ 3
…………………………………………

8. หากมีการจัดเตรียม/ปรับปรุงชองทางถนน/ ซอย/ เสนทางลัดตางๆ ภายตามเสนทาง
ตางๆในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสมตอการใชงานมากขึ้น โปรดระบุ
เสนทางเรียงลําดับตามความตองการของทาน
เสนทางที่ 1
…………………………………………
เสนทางที่ 2
…………………………………………
เสนทางที่ 3
…………………………………………
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สวนที่ 4 ความตองการของผูมาใชบริการตอการเพิม่ พืน้ ที่จรแลวจร PARK & RIDE (พื้นทีจ่ อดรถเพื่อ
ไปใชบริการรถไฟฟาในระยะที่ไมไกลนัก จากสถานี)
9. ลักษณะความตองการของผูโดยสารรถไฟฟาตอการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE
9.1 หากมีการจัดเตรียมพื้นที่ PARK&RIDE ทานจะมาใชบริการที่สถานีรถไฟฟาหรือไม
ไมสนใจ (ถาเลือกขอนี้ไมตองตอบขอตอไป)
สนใจปานกลาง
สนใจมาก
ประเด็นคุณภาพการใหบริการ
9.2 บริเวณที่จอดรถยนต/จอดแลวจร
(Park & Ride)
- ตําแหนงที่จอดรถยนตสว นบุคคล
- จํานวนพื้นที่จอดรถยนตสว นบุคคล
-

นาพอใจ
ถาไมมีแลว

สนใจเพียงเล็กนอย
สนใจอยางยิ่ง
พอใชได ควรปรับปรุง
ไมอยากใหมี
เฉย ๆ

โปรดระบุ
อยากใหมี

หากตองเก็บคาบริการรายวัน ทานยอมจายหรือไม ไมจาย จาย ระบุไมเกิน ........ บาท/วัน

สภาพทั่วไปของที่จอดรถยนตสวนบุคคล อาทิ
ความสะอาด สวยงาม/มีที่กําบัง

- ทางเดินเทา/ทางขับขี่เพื่อเขาถึงจุดบริการ
- ความปลอดภัยในการใช/รอรับบริการ

-

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิ ที่นั่ง แสง
สวางตูโทรศัพท ถังขยะ อืน่ ๆ ..

9.3 โปรดระบุตําแหนงที่ตองการใหมี จุด PARK&RIDEลงในแผนที่ดานลาง
(โปรดระบุตําแหนงที่ตองการเพียง 1 ตําแหนงจาก 3 ตําแหนง)
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9.4 ถาตําแหนง PARK&RIDE จําเปนตองเดินเทาตอไปยังสถานีทานยินดีจะเดินเทาใน
ระยะไกลสุดเทาไร
ไมเกิน 100 เมตร
300 - 400 เมตร

100 - 200 เมตร
มากกวา 400 เมตร

200 - 300 เมตร

ประวัติผูวิจยั
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2549 -ปจจุบัน

นายณัฐพล เทียวพานิช
3 ซอยเพชรเกษม 112 แยก11 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
บริษัทเทคโทนิคส อารคิเท็คส จํากัด โทรศัพท (02) 248-7720
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ตําแหนง สถาปนิก บริษัทเทคโทนิคส อารคิเท็คส จํากัด
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