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คําสําคัญ : พฤติกรรมการเดินเท้ าและชุมชนรอบสถานีรถไฟฟ้า
ศันสนีย์ แสงศิลา : พฤติกรรมการเดินเท้ าเพื่อเข้ ามาใช้ งานรถไฟฟ้า ของชุมชนรอบ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน. อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี. 125 หน้ า.
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินเท้ า เพื่อเข้ าถึงสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของชุมชนรอบสถานีรถไฟฟ้า สําหรับใช้ ประกอบการเสนอแนวแนะทางการ
พัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางให้ มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมการเดินเท้ าของคนไทย และศึกษา
ถึงปั จจัยต่างๆ ที่สง่ ผลต่อการเลือกวิธีการเดินทางเพื่อไปใช้ รถไฟฟ้า รวมไปถึงปั ญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ ้นด้ วย
ขัน้ ตอนการศึกษา เริ่ มจากการเลือกพืน้ ที่ ศึกษา ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ ที่มีความเชื่ อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเลือกสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีเป็ นพื ้นที่ศึกษา
เนื่ อ งจากพื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ม้ ี ลัก ษณะของชุม ชนและลัก ษณะทางกายภาพที่ เ หมาะสมมากที่ สุด
หลังจากนันจึ
้ งทําการสํารวจข้ อมูลเชิงกายภาพ เช่น สภาพแวดล้ อม องค์ประกอบของทางเดินเท้ า
ด้ วยวิธีสงั เกตการณ์ ร่ วมกับวิธีเก็บแบบสอบถามชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 500 เมตรจากสถานี
ั้
78 ชุด โดยประเด็นหลักของ
รถไฟฟ้า ทุกระยะ 20-25 เมตร รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างได้ ทงหมด
คําถามจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ ทางเท้ า ความรู้ สกึ พึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพ ทัศนคติ
และอุปสรรคปั ญหาในการใช้ ทางเท้ า เพื่อนําคําตอบที่ได้ มาทําการวิเคราะห์ทางสถิตเิ บื ้องต้ นต่อไป
จากการศึกษาพบว่าในระยะทาง 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กลุ่ม
ตัวอย่างเกินกึ่งหนึ่งเลือกที่จะใช้ วิธีการเดินเท้ าเพื่อไปสถานีรถไฟฟ้า ซึง่ ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือก
เดินนัน้ จะขึ ้นอยู่กบั ระยะทางในการเดินเท้ าเป็ นหลัก ปั จจัยรองลงมาคือ สภาพทางกายภาพของ
ทางเดินเท้ า และทัศนคติที่มีต่อทางเดินเท้ า ดังนัน้ ในระยะทางที่ไกลมากขึ ้นเป็ นระยะทางที่คน
เลือกที่จะเดินไปสถานีรถไฟฟ้าน้ อย ยิ่งควรจะต้ องมีการพัฒนาปรับปรุ งพื ้นที่ในบริ เวณนี ้มีความ
เหมาะสมและเอื ้ออํานวยต่อการใช้ งานมากที่สดุ เพื่อที่จะสร้ างแรงจูงใจให้ คนรู้ สึกอยากเดินเท้ า
เพิ่มมากขึ ้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

__________________________________________________________
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2555
ลายมือชื่อนักศึกษา......................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ......................................
ง

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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