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การวิเคราะหปจจัยดานคมนาคมขนสงระบบรองและส่ิงแวดลอมสรรคสรางท่ี

สงผลตอการเลือกใชรถไฟฟาสายสีแดงดวยเทคนคิการสํารวจแบบจําลอง
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการเดินทางในปจจุบัน และทัศนคติของ

กลุมตัวอยางในพื้นที่ศกึษาบรเิวณรอบสถานีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสติ และ 2) พัฒนา

แบบจําลองปจจัยดานโครงขายคมนาคมขนสงระบบรองและสิ่งแวดลอมสรรคสรางที่สงผลตอ

การเลือกใชบริการรถไฟฟาสายสีแดงในอนาคต โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 800 คน ที่มี

พื้นที่อยูอาศัย ที่ทํางาน และ ศึกษา บริเวณรอบพื้นที่รอบสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต และที่มีการเดินทางรอบพื้นที่ศึกษาทั้งบุคคลที่มีปลายทางการเดินทางประจํา และ

บุคคลที่มีปลายทางการเดินทางไมประจํา โดยใชการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางแบบตนทาง-

ปลายทางทั้งนี้ การวิจัยใชวิธีการสํารวจแบบจําลองสถานการณเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ 

การใชคมนาคมระบบรางหลัก หากมีการพัฒนาเสนทางรถไฟฟาสายสีแดง (บางซื่อ-

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสติ) ในอนาคต 

 ผลการพบวา 1) ปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มขึ้นของผูใชบรกิารรถไฟฟาสายสีแดง 4 ปจจัย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ระยะเวลาในการเดินทาง จุดสังเกตถนนแนวตนไม

ขนาบขางถนน และทางขามมายังจุดจอดรับ และ 2) การพัฒนาการเชื่อมตอระหวางสถานีกับ

คมนาคมระบบรองเดิม เชน รถบัส รถตู หรือทางเลือกใหม เชน รถราง รถ shuttle bus ที่มี

ประสิทธิภาพในดานเวลาและราคารวมตลอดการเดินทางที่พอจายไดแลว คาดวา กลุมผูใช

รถยนตนาจะหันมาใชบรกิารรถไฟฟาสายสแีดงที่สถานมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตรรังสติมากขึ้น 

 คําสําคัญ: โครงการรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) โครงขายคมนาคมขนสงระบบรอง ระบบขนสงมวลชน

ทางราง สิ่งแวดลอมสรรคสราง 
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Abstract 

 The objectives of this research study were 1) to survey existing travel patterns and 

attitudes of residents, workers, students or commuters within an area surrounding 

Thammasat University (Rangsit Station) and 2) to develop a model of feeder network and 

built-environment factors influencing the passengers’ Red Line Transit System choices in the 

future. A group of 800 people living, working and studying around the station as well as 

traveling in the study area with both mandatory and non-mandatory trips was selected as 

the samples using origin-destination (O-D) study. In this regard, stated preference (SP) 

technique was applied in this study to examine factors that affected the use of the rapid 

transit if the Red Line (Bang Sue–Thammasat University or Rangsit Campus) would be built. 

 It was found that, firstly 4 factors influencing the ridership of such transit at a 

significance level of 0.05 were commuting time, landmark, boulevard and crossing to transit 

stop. Secondly, improving connectivity between station and existing feeder systems (i.e. bus 

and van) and alternative feeders (i.e. tram and shuttle bus) with efficient time and affordable 

price would entice car owners to switch to the transit. 

 Keywords: Suburban Rail System (Red Line Project), Feeder Network, Rail Based Transit 

System, Built Environment 
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บทนํา 

 ปญหาจราจรติดขัดถือไดวาเปนปญหา

หลักในเมืองใหญ เชน กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งสงผลกระทบใหเกิดปญหามลพิษ

ทางอากาศและมลพษิทางเสยีง ท้ังยังนําไปสูวิกฤต

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจในโอกาสการติดตอ

ธุรกิจระหวางเมืองกับภาคตาง ๆ และความลาชา

ในการขนสงสินคา  แมวา รัฐบาลไดประกาศ

สนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลัก

ของประเทศผานวาระแหงชาติ และมีการศึกษา

และวางแผนสําห รับก รุง เทพมหานครและ

ปริมณฑลใหเกิดการพัฒนาโครงขายระบบขนสง

มวลชนแบบรางเพื่อเชื่อมตอศูนยกลางธุรกิจของ

เมืองกับชุมชนชานเมืองใหเกิดประสิทธิภาพท้ังใน

ระดับเมืองและภูมิภาค เชน การพัฒนาเสนทาง

รถไฟฟาสายสแีดง (บางซื่อ-รังสติ) ในระยะท่ี 1 ซึ่ง

ไดมีการวางแผนขยายตอในระยะท่ี 2 โดยมีปลาย

สายท่ีสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ดวยดําเนินการโดยการรถไฟแหงประเทศไทย 

(รฟท.) แตจํานวนผูใชคมนาคมระบบรางในปจจุบัน 

เชน รถไฟฟาบีทีเอสและรถไฟฟามหานคร มีเพียง

สัดสวนรอยละ 3 เมื่อเทียบกับสัดสวนรูปแบบ 

การเดนิทางแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะรถยนตสวนบุคคล 

 ท้ัง น้ี  การพัฒนาโครงขายดังกลาว 

อาจยังไมตอบสนองตอเปาประสงค  สาเหตุ 

ไมเพียงแตเกิดจากเสนทางของระบบในปจจุบันท่ี

ไมครอบคลุม แตยังเกิดจากขาดความเหมาะสม

ของการเชื่อมตอกับโครงขายคมนาคมขนสงระบบรอง 

ท่ีไดมาตรฐาน เชน รถประจําทาง รถตู รถโดยสาร

ปรับอากาศขนาดเล็ก (Shuttle Bus) และ รถราง 

(Tram) เปนตน รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดลอม

สรรคสรางท่ีสนับสนุนการเชื่อมตอโดยรอบสถานี 

เชน การเชื่อมตอระบบถนน การพัฒนาโครงขาย

การเดินเทา ทางเดินยกระดับ ทางจักรยาน  

จุดจอดรับสงผูโดยสาร และโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

ระบบคมนาคมขนสงสาธารณะ (Transit Mall) อื่น ๆ 

จะเห็นไดวาแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับการพัฒนา 

ในแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (Transit-

Oriented Development: TOD) ซึ่งมกีารใหความสําคัญ 

กับการเชื่อมตอของคมนาคมขนสงระบบราง แมวา

ประเด็นดังกลาวมีผลงานวิจัยในอดีตท่ีทําการ 

ศึกษาไวอยางมาก (Cervero, 2000, 2001 ; 

Cervero & Golub, 2007; Leopairojna & Hanaoka, 

2005; Tangphaisankun, Okamura, Nakamura 

& Wang, 2010; Townsend & Zacharias, 2010; 

Prasertsubpakij & Nitivattananon, 2012, 2013) 

แตอยางไรก็ตามยังขาดการศึกษาการเช่ือมตอ 

ในเชิงบูรณาการระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมสรรค

สรางและโครงขายคมนาคมขนสงระบบรอง  

ท่ีโครงการวิจัยนี้ใหความสําคัญในการศึกษาเพื่อ

เปนแนวทางในการวางแผนเมอืงอยางย่ังยนื 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะ

ศึกษาวเิคราะหปจจยัดานคมนาคมขนสงระบบรอง

และสิ่งแวดลอมสรรคสรางท่ีคาดวาสงผลตอ 

การเลือกใชรถไฟฟา โดยใชกรณีศึกษาพื้นท่ีโดยรอบ

สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ดวย

เทคนิคการสํารวจแบบจําลองสถานการณเพื่อ

คาดการณพฤตกิรรมและความเปนไดของโอกาสท่ี

กลุมผูอยูอาศัย กลุมคนทํางานหรือกําลังศึกษา 

หรือมีการเดินทางท้ังแบบประจําและไมประจําใน

พื้นท่ีโดยรอบสถานีในรัศมกีารเดนิทาง 5 กโิลเมตร

จะมาใชบริการระบบรถไฟฟาสายสีแดงท่ีสถานี

ดังกลาวในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่ อ ศึกษา รูปแบบการ เดิ นทาง  

ในปจจุบัน และทัศนคติของกลุมตัวอยางผูเดินทาง

และผูอาศัยหรือทํางานหรือศึกษาในพื้นท่ีศึกษา

บริ เวณรอบสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยรังสติ 
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 2. เ พื่ อ พั ฒ น า แ บ บ จํา ล อ ง ป จ จั ย  

ดานโครงขายคมนาคมขนสงระบบรองและ

สิ่งแวดลอมสรรคสรางท่ีสงผลตอการเลือกใช

บริการรถไฟฟาสายสีแดงในอนาคต กรณีศึกษา

สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 

 ดวยเทคนคิการสํารวจแบบจําลองสถานการณ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ไดแก บุคคลที่อยูอาศัย 

ทํางาน หรือศึกษา หรือมีเดินทางบริเวณรอบพื้นท่ี

ศึกษา สถานีรถไฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต ในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร โดยจําแนก

ประชากรเปน 4 กลุม ดังน้ี 

  1.1 ประชากรท่ีเร่ิมตนการเดินทาง 

ณ  บ ริ เ ว ณ ร อ บ พื้ น ที่ ร อ บ ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (Origin) 

ไดแก บุคคลท่ีมีพื้นท่ีอยูอาศัยรอบสถานีรถไฟ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต เชน บาน 

คอนโดมเินียม หอพัก 

  1.2 ป ร ะ ช า ก ร ที่ มี ป ล า ย ท า ง  

การเดินทาง ณ บริเวณรอบพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต (Destination) 

แบงเปน บุคคลท่ีมีปลายทางการเดินทางประจํา 

(Mandatory Trip) อาทิ เชน สถานศึกษา แหลงงาน 

และบุคคลท่ีมีปลายทางการเดินทางไมประจํา 

(Non-Mandatory Trip) เชน หางสรรพสนิคา ตลาด 

สนามกอลฟ วัด ศูนยประชุม โรงแรม ฯลฯ 

 2. กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ไดแก  

ผู ที ่ม ีจุดเ ร่ิมตนและจุดปลายทางการเดินทาง

บริเวณรอบพื้นท่ีศึกษาในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร 

ซึ ่งครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัดปทุมธานี  ไดแก 

อําเภอคลองหลวง อําเภอสามโคก และอําเภอ

เมอืงปทุมธาน ีมปีระชากรรวมท้ัง 3 อําเภอ เทากับ  

471,611 คน และพื้นท่ีรวม 3 อําเภอ เทากับ 

514.27 ตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง, 2557) 

ส า ม า ร ถ คํา น ว ณ ห า ก ลุ ม ตัว อ ยา ง ไ ดจ า ก 

การคํานวณโดยใชการเทียบจํานวนประชากรและ

พื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ท้ัง 3 อําเภอ และเทียบกับ

อัตราประชากรในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร หาพื้นท่ี

โดยใชวิ ธีวิ เคราะหพื้นท่ีจากสูตรการหาพื้นท่ี

วงกลม โดยคํานวณขนาดตัวอยางได 800 คน 

และไดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบหลายขัน้ตอน 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 ปจจัยดานการเขาถึง ไดแก ตนทุน 

การเขาถึ ง  ระยะเวลาการเขาถึ ง  อุปสรรค 

การเปลี่ยนถายการเดนิทาง และการจดัการจราจร

มีอิทธิพลตอการใชบริการรถไฟฟาสายสีแดงของ

กลุมตัวอยาง 

 ปจจัยดานคุณภาพและบริการของ

คมนาคมขนสงระบบรอง ไดแก รูปแบบของคมนาคม

ขนสงระบบรอง สมรรถภาพยานพาหนะ พฤติกรรม

ของคนขับรถ ความม่ันใจในความปลอดภัย อัตรา

คาโดยสาร เสนทางการเดินรถ และประสิทธิภาพ

ระยะเวลาในการเดินทางมีอิทธิพลตอการใช

บริการรถไฟฟาสายสแีดงของกลุมตัวอยาง 

 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมสรรคสรางท่ี

สนับสนุนการเชื่อมตอ ไดแก ระบบถนน ขนาดถนน 

จุดสังเกตถนน แนวตนไมสองขางทางการเช่ือมตอ

ของทางเดินเทาและทางจักรยาน ความสัมพันธ

ของพื้นท่ีและจุดจอดรับ คุณภาพสิ่ ง อํานวย 

ความสะดวกของจุดจอดรับ ทางขามมายังจุดจอดรับ 

โครงสรางพื้นฐานเพื่อระบบคมนาคมขนสง

สาธารณะ และสถานท่ีจอดแลวจรมีอิทธิพลตอ

การใชบริการรถไฟฟาสายสแีดงของกลุมตัวอยาง 
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วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 การศึกษาเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 

ผูเดินทางจากตนทางถึงปลายทางในพื้นท่ีศึกษา

ด วย เค ร่ืองมือ  แบบสอบถาม แบบจําลอง

สถานการณ (Stated Preference (SP) Questionnaire) 

ซึ่งผูวจิัยสรางขึ้น โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน 

ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 เ ป น ข อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ  

การเดินทางในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม

จากตนทางถงึปลายทาง (Origin-Destination: O-D) 

และจุดเปลี่ยนถายการเดนิทาง (Trip Chain: TC) 

  ตอนท่ี 3 เปนขอมูลการจําลอง

สถานการณทางเลือกรูปแบบการเดินทางเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมของผู เดินทางท่ีมีตอทางเลือก 

ในการเดินทางในอนาคต ภายใตสถานการณ

สมมตหิากมกีารพัฒนาเสนทางรถไฟฟาสายสีแดง 

(บางซื่อ-มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสติ) 

 ท้ังนี้ ผูวิจัยมีการตรวจสอบขอมูลท่ีได

กับทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ พรอมกับการรวมพิจารณา

ของผูเช่ียวชาญของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และท่ีปรึกษา

โครงการวิจัยจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ

ผังเมอืง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสติ 

 การรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากตนทาง 

(Origin) ไดแก พื ้นที่อยูอาศัยรอบสถานีรถไฟ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต เชน บาน 

คอนโดมิเนียม หอพัก และปลายทางการเดินทาง 

(Destination) ทั้งสถานที่ปลายทางการเดินทาง

ประจํา เชน สถานศึกษา แหลงงาน และสถานที่

ปลายทางการเดนิทางไมประจํา เชน หางสรรพสินคา 

ตลาด สนามกอลฟ วัด ศูนยประชุม โรงแรม ฯลฯ 

จากกลุมตัวอยาง 800 คน โดยสอบถามลักษณะ

การเดนิทางตลอดเท่ียวอยางละเอียด 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. ใชสถิติรอยละวิเคราะหขอมูลสวน

บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 2. การวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพื่อศึกษารูปแบบการเดินทางแบบ 

ตนทาง-ปลายทาง (Origin-Destination: O-D) 

โดยการแปลงขอมูลพิกัดจุดตนทาง ปลายทาง 

และจุดเปลี่ยนถายการเดินทางในรูปพิกัด UTM 

และการพอรตขอมูลในระบบ และพิมพผลท่ีไดใน

รูปแบบแผนท่ีรูปแบบการเดนิทาง 

 3. เทคนิคการวิเคราะหการถดถอย 

โลจสิติกสแบบ 2 กลุม (Binary Logistic Regression) 

เพื่อทํานายความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ 

ท่ีสนใจ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551) สมการ

พยากรณท่ีไดจากตัวแบบการวิเคราะหจะเปน

สมการแสดงความนาจะเปนของการเกดิเหตุการณ

ท่ีสนใจ (Probability of Event) สามารถทําใหอยูใน

รูปเชิงเสน (Linear model) ดังน้ี 

0 1 1 2 2Prob(Y 1) ... k kX X Xb b b b= = + + + +

 โดยท่ี 0 1 2, , ,..., kb b b b  คือ 

สัมประสทิธ์ิการถดถอย 

 1 2, ,..., kX X X  คือ คาเวกเตอรของ

ตัวแปรหรือปจจัยดานการเขาถึง ปจจัยดาน

คุณภาพและบริการของโครงขายคมนาคมขนสง

ระบบรอง และปจจัยดานสิ่งแวดลอมสรรคสราง

ท่ีสนับสนุนการเชื่อมตอ 

 Y  คอื ตัวแปรตาม ซึ่งไดแก การเขาถงึ

ระบบคมนาคมขนสงซึ่งวัดจากพฤติกรรมการใช

ระบบ โดยที่ Y=1 คือ การเลือกใชรถไฟฟาสาย 

สแีดง และ Y=0 คือ การไมเลอืกใชรถไฟฟาสายสแีดง 

 Prob(Y 1)=  คือ ความนาจะเปนของ 

การเกดิเหตุการณท่ีสนใจ 
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ผลการวจัิย 

 1. ขอมูลลักษณะกลุมตัวอยาง จาก

ตารางท่ี 1 พบวา หนวยตัวอยาง 800 คน แบงเปน 

เพศชาย จํานวน 355 คน รอยละ 44.4 และเพศหญิง 

จํานวน 445 คน รอยละ 55.6 โดยกลุมตัวอยาง

สวนใหญมอีายุระหวาง 21 -30 ป จํานวน 303 คน 

รอยละ 37.9 รองลงมาคือ ไมเกิน 20 ปจํานวน 

165 คน รอยละ 20.6 และระดับการศึกษาสวนใหญ 

คอื ระดับปริญญาตรี จํานวน 310 คน รอยละ 38.8 

รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 286 คน 

รอยละ 35.8 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียน

นักศึกษา รองลงมาคอื อาชีพรับจาง และพนักงาน

เอกชน ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญมรีายไดตอเดือนอยู

ระหวาง 10,000 ถงึ 14,999 บาท จํานวน 269 คน 

รอยละ 33.6 รองลงมา คือ 5,000 ถึง 9,999 บาท 

และ 15,000 ถึง  19 ,999 บาท ตามลําดับ 

นอกจากน้ียังพบวา กลุมตัวอยางมกีารครอบครอง

ยานพาหนะจํานวน 1 คัน รอยละ 30.8 จํานวน 2 คัน 

รอยละ 30.4 และจํานวน 3 คัน รอยละ 17.8 

ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะกลุมตัวอยาง 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 355 44.4 

หญงิ 445 55.6 

รวม 800 100.0 

กลุมอายุ   

ไมเกนิ 20 ป 165 20.6 

21-30 ป 303 37.9 

31-40 ป 124 15.5 

41-50 ป 138 17.3 

51-60ป 70 8.8 

รวม 800 100.0 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

ระดับการศกึษา   

ตํ่ากวามัธยมศึกษา 91 11.4 

มัธยมศึกษา 286 35.8 

ปวช./ปวส. 106 13.3 

ปริญญาตรี 310 38.8 

ปริญญาโท 7 .9 

รวม 800 100.0 

กลุมอาชพี   

นักวชิาการ 2 .3 

นักศึกษา 267 33.4 

นักบริหารจัดการ 2 .3 

ขาราชการ 14 1.8 

พนักงานเอกชน 117 14.6 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 13 1.6 

พนักงานขับรถ 9 1.1 

ชาง/ฝายผลติ 57 7.1 

เลี้ยงสัตว/ปศุสัตว 1 .1 

เกษตรกรรม 4 .5 

รับจางท่ัวไป 120 15.0 

บริการตาง ๆ 37 4.6 

คาขาย 95 11.9 

อาชีพสวนตัว 44 5.5 

ไมไดทํางาน/วางงาน 16 2.0 

อื่น ๆ 2 .3 

รวม 800 100.0 

รายได   

นอยกวา 5,000 103 12.9 

5,000-9,999 168 21.0 

10,000-14,999 269 33.6 

15,000-19,999 148 18.5 

20,000-24,999 49 6.1 

25,000-29,999 26 3.3 

รวม 800 100.0 
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 2. ขอมูลพฤติกรรมการเดินทางใน

ปจจุบัน พบวา มีกลุมตัวอยางมีการเดินทางดวย

รถไฟฟา จํานวน 132 คน รอยละ 16.5 โดยมี

ตัวอยางท่ีใชเกิน 3 เที่ยวตอวัน จํานวน 13 คน  

รอยละ 1.6 โดยการเดินทางในธรรมดาสวนมาก

อยูท่ีชวงเวลาเชาถงึเท่ียงวัน จํานวน 34 คน รอยละ 

4.3 สวนใหญจะเลือกเดินทางการเดินทางใน

วันหยุดสุดสัปดาห เวลาเชา-เท่ียงวัน จํานวน 714 คน 

รอยละ 89.3 โดยมีวัตถุประสงคในการเลือกใช

รถไฟฟา ดังนี้ อันดับท่ี 1 ทองเท่ียว พักผอน หรือ

นันทนาการ รอยละ 5.1 รองลงมา คือ ไปทํางาน 

ทําธุรกจิสวนตัว เปนตน แสดงดังตารางท่ี 2 

 โดยเหตุผลของการใชรถไฟฟาใน

ปจจุบันของกลุมตัวอยางท่ัวไป พบวา การบริการ

ท่ีรวดเร็ว ตรงเวลา ประหยัดเวลาในการเดินทาง 

เปนเหตุผลท่ีถูกเลือกเปนอันดับท่ี 1 มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ความสะดวกในการเขาใชบริการ 

สวนเหตุผลไมเลือกใชบริการรถไฟฟาท่ีถูกเลือก

เปนอันดับท่ี 1 มากท่ีสุด คือ เสนทางรถไฟฟาไม

ครอบคลุมจุดประสงคการเดนิทาง 
 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกเดินทางดวย

รถไฟฟาในปจจุบันของกลุมตัวอยางท่ัวไป 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

การเดนิทางดวยรถไฟฟา 

ใช 132 16.5 

ไมใช 668 83.5 

รวม 800 100 

ความถี่ในการใชรถไฟฟาตอสัปดาห 

ไมเกนิ 3 เท่ียวตอสัดาห 787 98.4 

มากกวา  3 เ ที่ยวตอ

สัปดาห 

13 1.6 

รวม 800 100.0 

ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

ชวงเวลาการเดนิทางในวันธรรมดา 

ไมมกีารเดนิทาง 741 92.6 

เชา-เท่ียงวัน 34 4.3 

เท่ียงวัน-เย็น 24 3.0 

กลางคนื 1 .1 

รวม 800 100.0 

ชวงเวลาการเดนิทางในวันหยุด 

เชา-เท่ียงวัน 714 89.3 

เท่ียงวัน-เย็น 27 3.4 

กลางคนื 59 7.4 

รวม 800 100.0 

จุดประสงคการเดนิทาง 

ไมตอบ 686 85.8 

ไปเรียน 4 .5 

ไปทํางาน 17 2.1 

ซื้อสิ้นคา 15 1.9 

ทองเท่ียว/พักผอน/  

นันทนาการ 

45 5.6 

ติดตอธุรกจิ 11 1.4 

ทําธุรกจิสวนตัว 16 2.0 

กลับบาน/ท่ีพักอาศัย 3 .4 

อื่นๆ ระบุ 3 .4 

รวม 800 100.0 
 

 3. จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ใ น  

การสํารวจแบบ O-D สามารถจําลองรูปแบบ 

การเดินทางของกลุมตัวอยางในพื้นท่ีกรณีศึกษา 

ในปจจุบันในแสดงการเดินทางของกลุมตัวอยาง

จากจุดตนทาง จุดหมายปลายทาง และจุดเปลี่ยน

ถายการเดินทาง (Trip Chain) ซึ่งพบสูงสุดถึง 3 คร้ัง 

(Trip Chain 1 ถึง Trip Chain 3) จากการวิเคราะห

ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถแสดง
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พื้นท่ีความหนาแนนของจุดตนทางและปลายทาง 

และการกระจายตัวของ Trip Chain ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนที่ระดับภูมิภาคแสดงจุดเริ่มตน  

จุดปลายทาง และจุดเปลี่ยนถายการเดินทาง 

ของกลุมตัวอยาง 
 

 สํ าห รับความหนาแนนจุ ดตนทาง 

(Origin Density) ในดานทิศเหนือจุดตนทาง

หนาแนนมากในบริเวณ หมู 1 ซอยบางอาย โพธ์ิน่ิม 

ตําบลเชียงรากนอย (ชุมชนเลียบถนนคลองเปรม

ประชากร) และใกลสถานีรถไฟเชียงรากนอย  

ดานทิศใต จุดตนทางหนาแนนมากในบริเวณ 

ตําบลคลองหน่ึง (หอพักประตูฝง TU DOME) อบต.

บางพูด และตลาดนอกรังสติ จุดตนทางท่ีไกลท่ีสุด 

คอื ถนนประชาราษฎร 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

ในดานทิศตะวันออก จุดตนทางหนาแนนมาก 

ในบริเวณ หนาโรงพยาบาลธรรมศาสตรศูนยรังสิต 

หนาโรงพยาบาลนวนคร หนานคิมอุตสาหกรรมนวนคร 

จุดตนทางท่ีไกลท่ีสุด คือ หมู18 ตําบลบึงทองหลาง 

อําเภอลําลูกกา ในดานทิศตะวันตก จุดตนทาง

หนาแนนมากในบริเวณ หมู 5 ตําบลบานปทุม หมู 6 

ตําบลบานปทุม จุดตนทางท่ีไกลท่ีสุด คอื บานบัวแกว 

ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 สําหรับความหนาแนนจุดปลายทาง 

(Destination Density) ในดานทิศเหนือจุดปลายทาง 

หนาแนนมากในบริเวณ สถานีรถไฟเชียงรากนอย 

หมู 3 ตําบลเชียงรากนอย จุดปลายทางท่ีไกลท่ีสุด

คือ สภ.พระอินทรราชา ตําบลเชียงรากนอย 

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในดาน 

ทิศใตจุดปลายทางท่ีหนาแนนมากในบริเวณ 

ตําบลคลองหนึ่ง (หอพักประตูฝง  TU DOME 

กอลฟวิว ซอยราชธานี สถานีรถไฟเชียงราก) 

หนาหางสรรพสนิคาฟวเจอรปารค รังสติเขตดอนเมือง 

โดยจุดปลายทางที่ไกลที่สุด คือ สถานีรถไฟฟา

ปุณณวิถี เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดาน 

ทิศตะ วันออกจุดปลายทาง ท่ีหนาแนนมาก 

ในบริเวณหนาโรงพยาบาลธรรมศาสตรศูนยรังสิต 

หนาตลาดไท หนาโรงพยาบาลนวนคร และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณในพระบรม

ราชูปถัมภ ปลายทางท่ีไกลท่ีสุด คอื ตําบลคลองหก 

อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในดานทิศตะวันตก

จุดปลายทางที่หนาแนนมากในบริเวณ หมู 1 

ตําบลบานปทุม หมู  1  ตําบล เชียงรากนอย  

อําเภอสามโคก จุดปลายทางท่ีไกลท่ีสุด คือ  

ถนน อปจ.ปท.2023 บานปทุม-พหลโยธิน 

ตําบลบานปทุม จังหวัดปทุมธานี 

 สําหรับความหนาแนนจุดเปลี่ยนถาย

การเดินทาง (Tr ip Chain Densi ty) โดยพบ 

ความหนาแนนของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การเดินทาง คร้ังท่ี 1 ณ ทิศตะวันออกของสถานี

รถไฟฟาธรรมศาสตรศูนยรังสิต คือ พระอินทรราชา 

หนาโรงพยาบาลนวนคร หนาหางบ๊ิกซีนวนคร 

หน า โ ร งพยา บาล ธรรมศา สตรศู น ย รั ง สิ ต   

หนาตลาดไท และทางทิศใตของสถานี คือ บริเวณ

ชุมชนขางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ถนนเชียงราก ตําบลคลองหนึ่ ง  บริเวณหนา

หางสรรพสนิคาฟวเจอรปารค รังสิต ตลาดนอกรังสิต 

และบริเวณอื่น ๆ กระจายตามจุดรับสงผูโดยสาร 

เชน หนาสนามบินดอนเมือง สถานีรถไฟฟาหมอชิต 

เปนตน สําหรับความหนาแนนของการเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบการเดินทางคร้ัง ท่ี 2 พบในตําแหนง 



วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม - มิถุนายน 2560

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January - June, 2017วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม – มถิุนายน 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January – June, 2017 

 137 

ทิศตะวันออกของสถานีรถไฟฟาธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต คือ หนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต ตรงขามมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ หนาหางสรรพสินคา 

บ๊ิกซีนวนคร และทางทิศใตของสถานี คือ บริเวณ

จุดรับสงผูโดยสาร หนาหางสรรพสนิคาฟวเจอรปารค 

รังสติ หนาหางเซยีรรังสติ อีกท้ังยังพบการเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบการเดินทางกระจายยังบริเวณจุดจอด

รับสงผูโดยสาร คลองหนึ่ง คลองสาม คลองสี ่

คลองหา และ เขตดอนเมือง บางเขน และจตุจักร 

สําหรับความหนาแนนของการเปลี่ ยนแปลง

รูปแบบการเดินทาง คร้ังท่ี 3 ซึ่งพบจํานวนไมมาก 

คือ พบกระจายตามจุดจอดรับสงผูโดยสาร  

ดานทิศตะวันออกของสถานีรถไฟฟาธรรมศาสตร 

ศูนย รังสิต คือ ภายในตลาดไอยรา หนาหาง 

สรรพสนิคา บ๊ิกซนีวนคร เทาน้ัน 

 4. จ ากการวิ เ ครา ะห  ป จ จั ยด าน

คมนาคมขนสงระบบรองและสิ่งแวดลอมสรรค

สรางท่ีสงผลตอการเลือกใชรถไฟฟาสายสีแดง 

พบวา หากมีการพัฒนาสถานีรถไฟฟาสายสีแดง 

ณ  มห า วิ ทย า ลั ย ธ ร รม ศา ส ต ร ศู น ย รั ง สิ ต   

กลุมตัวอยางท่ัวไปจะเลอืกใชบริการ จํานวน 688 คน 

รอยละ 86 และไมเลอืกใชจํานวน 112 คน รอยละ 14 

 ในดานปจจัยท่ีสงผลตอการใชระบบ 

ในอนาคตของกลุมตัวอยางท่ัวไป แสดงดังตาราง 

ท่ี 3 พบวา ดานปจจัยการเขาถึง ปจจัยท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยสูง ท่ี สุดคือ การจัดการจราจร (Traf f ic 

Management) เทากับ 4.17 อยูในระดับมาก 

รองลงมาคือ อุปสรรคการเปลี่ยนโหมดการเดินทาง 

มาถึงสถานี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.06 อยูใน 

ระดับมาก และระยะเวลาการเดินเทามาถึงสถาน ี

(Access Time) คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.96 อยูใน

ระดับมาก ตามลําดับ 
 

 

ตารางท่ี 3 ปจจัยดานโครงขายคมนาคมขนสง

ระบบรองและสิ่งแวดลอมสรรคสราง

ท่ีมี อิท ธิพลตอการเลือก รูปแบบ 

การเดนิทางของกลุมตัวอยาง 

ปจจัย คาเฉลี่ย SD ระดับ 

ปจจัยดานการเขาถึง 

คา ใชจ ายในการ

เขาถงึสถานี 

3.86 .993 มาก 

คา ใชจ ายในการ

ออกจากสถานี 

3.92 .940 มาก 

ระยะเวลาการเดิน

เทามาถงึสถาน ี 

3.96 .752 มาก 

ระยะเวลาเดินเทา

ออกจากสถานี 

3.95 .727 มาก 

อุ ป ส ร ร ค ก า ร

เปลี่ยนโหมดการ

เดนิทาง 

4.06 .728 มาก 

การจัดการจราจร  4.17 .763 มาก 

ปจจัยดานคุณภาพและบริการของโครงขาย

คมนาคมขนสงระบบรอง 

รูปแบบคมนาคม

ขนสงระบบรอง 

4.07 .807 มาก 

สมรรถภาพ 

ยานพาหนะ 

4.21 .785 มาก

ท่ีสุด 

ความสะดวกสบาย 4.25 .757 มาก

ท่ีสุด 

พฤตกิรรม 

คนขับรถ 

4.13 .775 มาก 

ความปลอดภัย 4.24 .778 มาก

ท่ีสุด 

อัตราคาโดยสาร 3.89 .926 มาก 

เสนทางการเดนิรถ 4.11 .751 มาก 

ระยะเวลาในการ

เดนิทาง 

4.18 .716 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ปจจัย คาเฉลี่ย SD ระดับ 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมสรรคสรางที่สนับสนุน

การเชื่อมตอ 

การเชื่อมตอของ

ระบบถนน  

4.18 .768 มาก 

ขนาดถนน 4.02 .770 มาก 

จุดสังเกตถนน  4.15 .760 มาก 

แนวตนไมขนาบ

ขางถนน 

4.09 .757 มาก 

การเชื่อมตอของ

ทางเดินเทา/ทาง

จักรยาน 

4.12 .749 มาก 

ความสัมพันธของ

พื้นท่ีและจุดจอด

รับ 

4.06 .758 มาก 

คุณภาพสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

4.11 .763 มาก 

ทางขามจุดจอด

รับ 

4.09 .779 มาก 

โครงสรางพื้นฐาน

เ พื่ อ ร ะ บ บ

ค มนา ค มข นส ง

ส า ธ า ร ณ ะ 

(Transit Mall) 

4.11 .753 มาก 

สถานท่ีจอดแลว

จร 

4.09 .822 มาก 

  

 ดานปจจัยดานคุณภาพและบริการของ

โครงขายคมนาคมขนสงระบบรอง ปจจัยท่ีมี

คะแนนเฉลี่ ยสูง ท่ี สุดคือ ความสะดวกสบาย 

เทากับ 4.25 อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ความม่ันใจในความปลอดภัยคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.24 อยูในระดับมากที่สุด และสมรรถภาพ

ยานพาหนะ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 อยูในระดับ

มากท่ีสุด ตามลําดับ 

 ดานปจจัยดานสิ่งแวดลอมสรรคสรางท่ี

สนับสนุนการเชื่อมตอ ปจจัยท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูง

ท่ีสุดคือ การเช่ือมตอของระบบถนน (Street and 

Circulation System) เทากับ 4.18 อยูในระดับมาก 

รองลงมาคือ จุดสังเกตถนน (Landmark) คะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.15 อยูในระดับมาก และ การเชื่อมตอ 

ของทางเดินเทาหรือทางจักรยาน คะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.12 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 โดยการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การใชรถไฟฟาหากมกีารพัฒนารถไฟฟาสายสแีดง 

สถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต โดย 

ตัวแบบการถดถอยแบบโลจสิติกส 

 จากการวิเคราะหพบวาแนวโนมปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการเพิ่มเท่ียวการใชรถไฟฟาสาย 

สีแดง คือ ประสิทธิภาพ ระยะเวลาในการเดินทาง 

จุดสังเกตถนน (Landmark) แนวตนไมขนาบขางถนน 

และทางขามมายังจุดจอดรับ (Crossing to Transit Stop) 

นําปจจัยท่ีมีท้ัง 4 ปจจัยสรางตัวแบบ เพื่อทํานาย

การใชรถไฟฟา ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ปจจยัท่ีมอิีทธิพลตอการใชรถไฟฟาของ

กลุมตัวอยาง หากมีการพัฒนาสถานี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 

โดยตัวแบบการถดถอยแบบโลจสิติกส 

ปจจัย B S.E. P-

value 

ระยะเวลาการเดิน

เทามาถงึสถานี 

.747 .191 .000 

จุดสังเกตถนน  .563 .205 .006 

แนวตนไมขนาบขาง

ถนน 

-.376 .195 .050 

ทางขามจุดจอดรับ  -1.056 .173 .000 

คาคงที ่(Constant) -1.608 .725 .027 
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  โดยสรางตับแบบไดดังน้ี  

1 2 3 4

1 2 3 4

1.608 0.747 0.563 0.376 1.056

1.608 0.747 0.563 0.376 1.056
( 1)

1

x x x x

x x xi x

e
P y

e

- + + - -

- + + - -= =
+

โดยท่ี     X1  คือ ระยะเวลาในการเดินเทามาถึง

สถานี 

            X2 คอื จุดสังเกตถนน (Landmark) 

            X3 คอื แนวตนไมขนาบขางถนน 

            X4 คอื ทางขามมายังจุดจอดรับ 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 เ เมว าผลการวิ เคราะหจากโมเดล 

Binary Regression จะบงช้ีเพียงบางปจจัยดาน

คมนาคมระบบรองและสิ่งแวดลอมสรรคสราง

สําคัญท่ีสงผลตอจํานวนผูใชบริการรถไฟฟาสายสแีดง 

หากมีการพัฒนาสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสติ แตเมื่อแยกพิจารณาคาคะแนนประเมิน

ปจจัยในแตละกลุม สามารถพิจารณาลําดับ

ความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ใน สามหมวด คือ 

กลุมปจจัยดานการเขาถึง กลุมปจจัยดานคุณภาพ

และบริการคมนาคมขนสงระบบรอง และกลุม

ปจจัยสิ่งแวดลอมสรรคสราง ประเด็นท่ีไดจาก 

การวิจัยไดถูกนํามาพิจารณาในการพัฒนา TOD 

Guideline ท่ีสนับสนุนการเชื่อมตอซึ่งเนนการออกแบบ 

แบบอารยสถาปตย แตอยางไรก็ตามมีความแตกตาง 

ในการออกแบบและวางแผน TOD ของประเทศไทย 

และของตางประเทศ ท่ีควรมีการปรับใหเขากับ

พฤติกรรมการเดนิทางของคนในพื้นท่ี และลักษณะ

ของสภาพภูมอิากาศในประเทศไทยท่ีเปนเมืองรอน

และมีฝนตกตลอดท้ังป ดังนั้น ในการเดินเทา  

ทางจักรยาน และจุดจอดรับจึงเสนอการออกแบบ

ใหมีท่ีกําบัง เนนความรมรื่น และเสนทางตัดตรง 

ใหมกีารเดนิเทานอยท่ีสุด จากการสัมภาษณพบวา 

เวลาท่ีกลุมตัวอยางเดินไดสูงสุดแบบไมเหนื่อย

เฉลี่ยอยูที่ 10 นาที นอกจากนี้ เนื่องจากพื้นท่ี

ศึกษาอยูในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี ซึ่งอาจกลาว 

ไดวา เปนเขตชานเมือง ซึ่งมีการกระจัดกระจาย

ของชุมชนท่ีอยูอาศัย และพื้นท่ีตนทางและปลายทาง 

เชน จากบานสูท่ีทํางาน มรีะยะทางไกลมาก ดังน้ัน 

ในปจจุบันเมื่อยังไมมีรถไฟฟาผาน กลุมตัวอยาง

สวนใหญใชรถยนตสวนตัวเปนหลักถึงรอยละ 80 

และเสียเวลาการเดินทางและคาใชจายเฉลี่ยตอ

เท่ียวสูง ดังนั้น ในการเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมผูใช

รถยนตใหหันมาเดนิทางดวยรถไฟฟาจําเปนจะตอง

มคีมนาคมระบบรองท่ีทําใหการเดนิทางตลอดทริป

มีความสะดวกสบายในดานการเชื่อมตอ ลดเวลา 

และลดคาใชจายในการเดินทาง ตามท่ีไดเสนอไว

ในสวนผลการศึกษา 

 นอกจากน้ี เมื่อพจิารณาความหนาแนน

ของจุดตนทาง ปลายทาง และจุดเปลี่ยนถาย 

การเดินทางท่ีสวนใหญอยูในฝงตะวันออกของ

สถานี เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาอยูแลว  

มลัีกษณะของความเปน Educational Zone และ

เปนฝงท่ีเชื่อมโยงกับถนนสายหลักสูเมือง คือ ถนน

พหลโยธิน ท่ีมีจุดเปลี่ยนถายการเดินทางท่ีสําคัญ 

เชน ตลาดไท ฟวเจอรปารค รังสิต เปนตน ถาสราง 

ศักยภาพระหวางระบบรางในอนาคต และการเชื่อมตอ 

กับระบบเดิม เชน รถบัส รถตู หรือทางเลือกใหม 

เชน รถราง รถ shuttle bus ที่มีประสิทธิภาพ 

ในดานเวลาและราคารวม ในการเขาถงึสถานอียาง

รวดเร็วดวยเสนทางเลือกการคมนาคมท่ีสั้นท่ีสุด 

และในราคารวมตลอดการเดินทางท่ีพอจายได 

และถูกกวาการเดินทางโดยรถยนต แลวคาดวา 

กลุมผูใชรถยนตนาจะหันมาใชบริการรถไฟฟาสายสีแดง

ท่ีสถานีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรรังสติมากขึ้น 

 ขณะเดียวกันในฝงตะวันตกของสถาน ี

ท่ีปจจุบัน ยังไมมีการพัฒนาในเชิงพาณิชยกรรม

และระบบสนับสนุนก็ตาม แตเปนพื้นท่ีท่ีมศัีกยภาพ

ในการพัฒนาท่ีจะสรางความเชื่อมตอระหวางพื้นท่ี 

ในอําเภอสามโคก ท้ังตําบลเชียงรากนอย บานงิ้ว 

บานปทุม และเชียงรากใหญ ใหมผีูเขามาใชสถานี 
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ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ก า รส ง เ ส ริ มการ เ ดิ นทา ง ด ว ย

คมนาคมสาธารณะในพื้นท่ี ดวยการกําหนด

มาตรการลดการจูงใจการใชรถยนตสวนบุคคล

มายังพื้น ท่ี  เชน ระบบโควตา  และการจาย 

คาผูใชถนน 

 2. การสงเสริมการออกแบบระบบ

โครงขายท่ีตอบสนองความตองการของคนทุกกลุม

ในรูปแบบอารยสถาปตย 

 3. การสงเสริมการจัดการอุปสรรค 

การเปลี่ยนโหมดการเดินทาง ดวยการกําหนด 

คาเดินทางตลอดเที ่ยวแบบอัตราเดียว และ 

การกําหนดมาตรการการจัดการจราจรในพื้นท่ี 

TOD อยางเปนระบบ เชน การกําหนด Service Time 

เปนตน 

 4. ก า ร พั ฒ น า ย า น ก า ร เ ดิ น เ ท า  

(Pedestrian Mall) รอบสถานีโดยความรวมมือของ

กลุมผูมีสวนไดเสีย เชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของดาน

คมนาคมขนสง และหนวยงานทองถิ่นซึ่งสามารถ

เข ามาร วมพัฒนาการปรับปรุงถนนในพื้น ท่ี  

การปรับปรุงทาง เท า ให ไดมาตรฐานสากล  

การปลูกตนไม และสิ ่ง อํานวยความสะดวก

ประกอบถนนท่ีมเีอกลักษณ 

 ขอเสนอแนะสาํหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. การวิเคราะห Stakeholder Analysis 

และความเสี่ยงของการดําเนินโครงการ ในการหา

แนวทางลดอุปสรรคการดําเนินงานตามแนวทาง 

TOD ตามขอเสนอแนะของการวจิัย 

 2. การศึกษาแนวทางการพัฒนา TOD 

ในมติิอื่น ๆ เชน ในดานการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรม

ในอนาคต ควรพิจารณากรอบการดําเนินงานตาม 

Guideline และบูรณาการการออกแบบพัฒนา

อาคารพาณชิยกรรมใหเขากับขอกําหนด 
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