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คําสําคญั : พฤตกิรรมการเดนิเท้าและชมุชนรอบสถานีรถไฟฟ้า 

 ศนัสนีย์  แสงศิลา : พฤติกรรมการเดินเท้าเพ่ือเข้ามาใช้งานรถไฟฟ้า ของชมุชนรอบ

สถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน.  อาจารย์ท่ีปรึกษา : อ.ดร. สนีินาถ ศกุลรัตนเมธี.  125 หน้า. 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ ทําการสํารวจพฤตกิรรมการเดนิเท้า เพ่ือเข้าถึงสถานี
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนของชมุชนรอบสถานีรถไฟฟ้า สําหรับใช้ประกอบการเสนอแนวแนะทางการ
พฒันาขนสง่มวลชนระบบรางให้มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมการเดนิเท้าของคนไทย และศกึษา
ถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่การเลือกวิธีการเดินทางเพ่ือไปใช้รถไฟฟ้า รวมไปถึงปัญหาและอปุสรรค
ท่ีเกิดขึน้ด้วย 
 ขัน้ตอนการศึกษา เร่ิมจากการเลือกพืน้ท่ีศึกษา ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเช่ือมต่อกับ
ระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเลือกสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีเป็นพืน้ท่ีศึกษา 
เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณนีมี้ลักษณะของชุมชนและลักษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
หลงัจากนัน้จึงทําการสํารวจข้อมลูเชิงกายภาพ เช่น สภาพแวดล้อม องค์ประกอบของทางเดินเท้า 
ด้วยวิธีสงัเกตการณ์ ร่วมกับวิธีเก็บแบบสอบถามชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในรัศมี 500 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้า ทุกระยะ 20-25 เมตร รวมจํานวนกลุ่มตวัอย่างได้ทัง้หมด 78 ชุด โดยประเด็นหลกัของ
คําถามจะเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้ทางเท้า ความรู้สกึพึงพอใจต่อลกัษณะทางกายภาพ ทศันคต ิ
และอปุสรรคปัญหาในการใช้ทางเท้า เพ่ือนําคําตอบท่ีได้มาทําการวิเคราะห์ทางสถิตเิบือ้งต้นตอ่ไป 

จากการศึกษาพบว่าในระยะทาง 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กลุ่ม
ตวัอย่างเกินกึ่งหนึ่งเลือกท่ีจะใช้วิธีการเดินเท้าเพ่ือไปสถานีรถไฟฟ้า ซึง่ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการเลือก
เดินนัน้ จะขึน้อยู่กบัระยะทางในการเดินเท้าเป็นหลกั ปัจจยัรองลงมาคือ สภาพทางกายภาพของ
ทางเดินเท้า และทัศนคติท่ีมีต่อทางเดินเท้า ดงันัน้ในระยะทางท่ีไกลมากขึน้เป็นระยะทางท่ีคน
เลือกท่ีจะเดินไปสถานีรถไฟฟ้าน้อย ยิ่งควรจะต้องมีการพฒันาปรับปรุงพืน้ท่ีในบริเวณนีมี้ความ
เหมาะสมและเอือ้อํานวยต่อการใช้งานมากท่ีสดุ เพ่ือท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้คนรู้สึกอยากเดินเท้า
เพิ่มมากขึน้  
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53060215  : MAJOR : LANDSCAPE ARCHIRECTURE 
KEY WORD : THE PEDESTRAIN BEHAVIOR/COMMUNITY AROUND MASS RAPID TRANSIT  
 SANSANEE SANGSILA : THE PEDESTRAIN BEHAVIOR OF COMMUNITY 
AROUND MASS RAPID TRANSIT STATION. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : SINEENART 
SUKOLRATANAMETEE, Ph.D..  125 pp.   
  This research aims to study the peregrination behavior to access the Mass Rapid 
Transit Station by pedestrians in the surrounding community for the development of mass 
transportation, a rail system, in conjunction with the behavior of Thai pedestrians.  Moreover, 
this research aims to study factors that affect the choice of transportation mode to get to the 
Mass Rapid Transit, as well as potential problems and obstacles. 
 First, a study area had to be selected with a good connectivity to the Mass Rapid 
Transit network.  In this case, Punnawithi BTS station was chosen due to its suitable 
community and physical characteristics.  Surveys of physical data which included surrounding 
environment and composition of footpath were conducted through observations and sampling 
of community residents for every 20-25 meter interval, within a radius of 500 meters from the 
station.  A total of 78 sampling sets were collected with the main questions focused on 
peregrination behavior, satisfaction and attitudes of pedestrians towards physical obstacles in 
the sidewalk.  The answers were analyzed using statistical method. 

Study found that within a distance of 500 meters around the Mass Rapid Transit 
Station, more than half of the sample group chose to walk to the train station. The factor 
affecting the choice to walk was based on distance.  For a range within 100-300 meters to the 
station, the number of people who chose to walk to the station was found to be higher than the 
number of people who chose to walk to the station when they were in the range within 300-500 
meters. Other factors considered were pedestrian satisfaction of footpath physical 
characteristics such as width of footpath, footpath surface, as well as pedestrian attitudes 
toward walking, its convenience, and appropriateness.  Sample group who rated high score in 
satisfaction and attitude were also the sample group who chose to walk to the station. 
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ขอขอบพระคณุอาจารย์ ดร. สินีนาถ ศกุลรัตนเมธี ท่ีให้ความกรุณาเป็นท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระครัง้นี  ้และให้คําแนะนําอันเป็นประโยชน์แก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบตุร และ รศ.ดร.ชยัสิทธ์ิ ดา่นกิตติกลุ 
ท่ีทําให้การค้นคว้าอิสระฉบบันีสํ้าเร็จสมบรูณ์    
 การค้นคว้าอิสระครัง้นีจ้ะไม่สําเร็จลุล่วงหากขาดความร่วมมือจากกลุ่มชุมชนซอย
ปณุณวิถีซึง่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการให้ข้อมลูในการเก็บแบบสอบถาม 
 สดุท้ายนีข้อกราบขอบพระคณุ คณุพ่อ คณุแม่ ผู้สง่เสริมสนบัสนนุในการศกึษาตลอด
มา และขอบคุณกําลังใจทุกกําลงัใจท่ีช่วยเหลือในทุกๆด้าน จนการค้นคว้าอิสระฉบับนีสํ้าเร็จ
สมบรูณ์ได้ด้วยดี 
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