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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาหาแนวการเพิ่มศักยภาพทางดานการเดินทางเขาสู 

สถานีรถไฟฟาบีทีเอสในยานชานเมือง บริเวณสถานีออนนุช โดยศึกษาจากพฤติกรรมและลักษณะการเดินทาง 

การใชยานพาหนะหรือการเลือกรูปแบบในการเดินทาง ตลอดจนการเลือกใชเสนทางของประชาชน เปนการหา

องคประกอบทางดานกายภาพที่สําคัญตอการเพิ่ม ศักยภาพการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟา โดยสมมติฐานของ

งานวิจัย คือ องคประกอบทางดานกายภาพของทางเดินเทา และองคประกอบที่กําหนดเสนทางเขาสูสถานีที่

ชัดเจน เชน ปายบอกทิศทาง ชวยเพิ่มความสะดวกในการมาใชบริการ  และการเพิ่มพื้นที่ PARK&RIDE ใหมาก

ขึ้น จะสามารถเพ่ิมศักยภาพการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ในยานชานเมืองบริเวณสถานีออนนุชได

มากขึ้น 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสํารวจ และแบบสอบถาม ที่จะใชในการสํารวจกับกลุม  

เปาหมาย 2 กลุม คือ กลุมผูโดยสารที่มาใชระบบรถไฟฟาบีทีเอส ที่สถานีออนนุช และกลุมผูที่อยูอาศัยหรือทํา

กิจกรรมโดยรอบสถานีภายในระยะ 500 เมตร โดยจะสอบถามเก่ียวกับ (1) พฤติกรรมการเดินทางมาหรือออก

จากสถานีรถไฟฟาของผูมาใชบริการ (2) การพัฒนาเสนทางมาสูสถานีและการการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง

อื่น ๆ ที่เช่ือมตอกับสถานี (3) ความตองการของผูมาใชบริการตอการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE 

จากการวิเคราะหขอมูลจากจากการสํารวจภาคสนาม แบบสอบถามสําหรับผูโดยสาร และสําหรับ 

ประชาชนท่ีอยูโดยรอบสถานี ทําใหเห็นแนวทางพัฒนาท่ีเหมาะสมตอการเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพการเขาสู

สถานีรถไฟฟา โดยนําขอมูลในรูปแบบตัวเลขทางสถิติมาวิเคราะหรวมกับขอมูลจากการสํารวจ ทําใหเห็นไดวา

ประชาชนสวนใหญรูสึกเฉย ๆหรือรูสึกปานกลาง ในเร่ืองการพัฒนาดานตางๆ หรือสรางเสนทางเขาถึงที่ชัดเจน 

แตในความคิดเห็นของผูวิจัยแลวนั้น เสนทางการเขาสูสถานียังมีปญหาอยูมากที่จําเปนตองปรับปรุงในบางสวน

เพ่ือการใชงานท่ีสะดวกปลอดภัยมากย่ิงขึ้น ในสวนของการเพิ่มพื้นที่ PARK & RIDE นั้นประชาชนทั้ง 2 กลุม มี

ความสนใจที่แตกตางกันจึงเลือกท่ีจะนําเฉพาะกลุมความคิดเห็นของผูโดยสารที่มาใชบริการมาเปนตัวกําหนด 

โดยนําตัวเลขทางสถิติมาวิเคราะหในเร่ืองความสนใจ ซึ่งทําใหเห็นถึงความจําเปนตอการเพิ่มพื้นท่ี PARK & 

RIDE ตอไป  
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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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งานวิจัย เร่ืองการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการเดินทางเขาสูสถานีรถไฟฟาใน

ยานชานเมือง บริเวณสถานีออนนุช กรุงเทพมหานคร ไดจัดทําข้ึนและสําเร็จลุลวงตามที่ผูจัดทําได

มีความต้ังใจไวผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ตอทานที่มีสวนเกี่ยวของที่ทําให

การศึกษางานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จเรียบรอยดวยดี ซึ่งประกอบดวย  อาจารย ดร. ธนะ จีระพิวัฒน 

รองศาสตาจารยสิทธิพร ภิรมยร่ืน และผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม  เปนผูที่ถายทอด

ความรูอันมีคา แนวความคิด คําแนะนํา ขอคิดเห็นปรับปรุง และตรวจแกไขมาโดยตลอด รวมทั้ง

การชวยแกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ ใหลุลวงดวยดี 
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สําคัญอยางยิง่ คือ คุณพอและคุณแมผูที่ใหการสนับสนนุการทํางานอยางเต็มที ่
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 


