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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือส ารวจความรู้เส้นทางของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพบี
ทีเอส (2) เพ่ือส ารวจความต้องการใช้แอปพลิเคชันแนะน าการเดินทาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบส า รวจความรู้
เส้นทางและความต้องการใช้แอปพลิเคชันแนะน าการเดินทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถิติที่ใช้ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS งานวิจัยนี้
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการส ารวจ พบว่า ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความรู้เส้นทางการใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) โดยรวม ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.73 และมีความต้องการใช้แอปพลิเคชัน
แนะน าการเดินทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระดับมาก ค่าเฉลี่ยที ่4.50 
 
ค าส าคัญ : การเดินทาง , ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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Abstract 

 The objectives of this study were (1) to survey Bangkok Mass Transit System (BTS) 
skytrain commuters’ knowledge on BTS skytrain route and (2) to survey the demand for BTS 
skytrain route introduction application. The participants consisted of 384 commuters. The 
research instrument was a questionnaire on commuters’ knowledge on BTS skytrain route 
and demand for BTS skytrain route introduction application. To analyze the questionnaire 
date, the researchers employed mean, standard deviation, using SPSS Program. The research 
defined a 0.05 statistical significance. 
The findings in this study revealed that BTS skytrain commuters knew about BTS route at 
medium rate, with a mean of 2.73 and these commuters also demanded for BTS skytrain 
route introduction application at high rate, with a mean of 4.50. 
 
Keyword : Travel , Bangkok mass transit System 
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บทน า 
 ในปัจจุบันการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส(Bangkok Mass Transit System Public Company 
Limited: BTS) (ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ , 2554) มีประชาชนที่ใช้บริการเป็นจ านวนมากจากเมื่อก่อน 
และ เป็นการโดยสารที่ส าคัญเป็นอย่างมากในเวลาเร่งด่วน ซึ่งทางรัฐบาลได้มี นโยบายวางแผนพัฒนาระบบ
ขนส่งทางราง 10 เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี 2553 -2572 เพ่ือให้การ
เดินทางระหว่างประชาชนในเมืองและนอกเมืองได้สะดวกต่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีเส้นทาง
รถไฟฟ้าอยู่แล้ว 5 โครงการ คือ สายสีเขียว ช่วงระหว่างหมด ชิต-แบริ่ง สายสีเขียวอ่อน สนามกีฬาฯ-บางหว้า 
สายสีน้ าเงิน บางซื่อ-วล าโพง สายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน และ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ พยาไท-สุวรรณภูมิ 
กิโลเมตร และ จะมีการก าลังก่อสร้างอีก 5 โครงการ ได้แก่ รถไฟฟ้า สายสีน้ าเงินหัวล าโพง -บางแค และ บาง
ซ่ือ-ท่าพระ สายสีแดง บางซื่อ-รังสิต สายสีเขียวเข้ม หมอชิต-คูคต สายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี และ สาย
สีแดงอ่อน ตลิ่งชัน-บางซื่อ รวม เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเดินทาง รองรับการขยายตัวของเมืองและ
จ านวนคนที่เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
 การเดินทางโดยการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นการคมนาคมที่มีผู้คนหรือประชาชนมาใช้บริการในแต่ละ
วันเป็นจ านวนมากซึ่งถือได้ว่าเป็นการคมนาคมที่มีความสะดวก สบาย และเป็นการเดินทางที่รวดเร็ วที่สุด 
ประชาชนส่วนมากเลือกใช้การคมนาคมด้วยวิธีนี้ และรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใน
ประเทศ ซึ่งจะมีบริการบอกทางด้านแผนที่หรือบอกเส้นทางของรถไฟฟ้าบีทีเอสให้แก่ประชาชนหรือ
นักท่องเที่ยวให้ง่ายต่อการเดินทาง โดยเฉพาะย่านเศรษกิจ และสถานทื่เที่ ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร 
โรงแรม หรือ โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้า เช่น สยาม  เซ็นทรัลเวิลด์ และอีกมากมาย ซึ่งจะมีผู้คน
และนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากที่มีการใช้เส้นทางสายนี้เป็นทางผ่านเพ่ือโดยสารต่อไปยังสถานีต่าง ๆ เป็น
จ านวนมากในแต่วัน จากการศึกษาข้อมูลผู้วิจัยได้พบกับปัญหาของการบริการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(BTS)นั้นยังไม่สะดวกต่อ การค้นหาข้อมูลเฉพาะส่วน จากนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่ต้องการค้นหาเส้นทาง
เพ่ือไปยังสถานีรถไฟฟ้า และ ไปถึงจุดหมาย และค้นหาสถานที่ต่างๆ ที่ใกล้กับสถานีรถไฟ้ฟ้าบีทีเอส ซึ่ งปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาอย่างมากต่อประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยได้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งอาจท าให้
การเดินทางท่ีล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมได้ แต่ในปัจจุบันนั้น ผู้คนได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟนเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้นซึ่งท าให้การค้นหาข้อมูลต่างๆนั้นสะดวกสบาย
เป็นอย่างมาก 
 ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะส ารวจความรู้ในเรื่องเส้นทางของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(BTS) และความต้องการใช้แอปพลิเคชันแนะน าการเดินทางเพ่ือที่จะได้น าผลการส ารวจ ไปใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือในการแนะน าการเดินทางต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือส ารวจความรู้เส้นทางของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(BTS) 
2. เพ่ือส ารวจความต้องการใช้แอปพลิเคชันแนะน าการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(BTS)  

 
 
 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1989] 

เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม 
 การเดินทางเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความเจริญ เกิดการพัฒนาของเมือง ซึ่งจะแสดงอยู่ในรูปของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในการวางแผนการคมนาคมและขนส่งของเมืองจ าเป็นต้องรู้ปริมาณการเดินทางในแต่ละพ้ืนที่
และรู้ปริมาณและความต้องการของการเดินทางจะต้องมีความเข้าใจและศึกษาถึงพฤติกรรมและองค์ประกอบ
ที่ท าให้เกิดการเดินทางเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการคมนาคมขนส่งของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การเดินทางมี 2 รูปแบบ คือ 
 1. การเดินทางในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือการเดินทางประจ าวันเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ในการท างานซื้อ
ของหรือพักผ่อน ลักษณะการเคลื่อนที่เช่นนี้แบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ 
     1.1 การเดินทางไปท างานสู่ใจกลางเมือง (Downtown Journey to Work) มีจุดเริ่มต้นในเขต
ชานเมือง และจุดปลายทางอยู่ในย่านศูนย์กลางเมือง โดยมีระบบการขนส่งมวลชนเสริมการเดินทางสู่ย่านนี้ 
     1.2 การเดินทางของคนในเมืองออกไปท างานเขตชานเมือง (Reverse Commuting) มีทิศ
ทางการเดินทางตรงข้ามกับการเดินทางชนิดแรก การเดินทางชนิดนี้มีความไม่สะดวกในเรื่องของเส้นทางและ
ตารางการขนส่ง 
     1.3 การเดินทางภายในเขตพ้ืนที่ (Later Commuting) เป็นการเดินทางภายในเมืองหรือชานเมือง
มีระยะการเดินทางทั้งสั้น และยาวมีจุดหมายปลายทางกระจายอยู่ทั่วไปการคมนาคมขนส่งสาธารณะยังไม่
อ านวยต่อการเดินทางประเภทนี้มากนัก เช่นเดียวกับการเดินทางแบบที่ 1.2 
 2. การเคลื่อนที่ระยะยาวและเป็นการเคลื่อนที่แบบถาวรเช่นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนที่
ท างาน เป็นต้น 
     การขนส่งภายในเมืองเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้า และคนจากจุดต้นทางไปยังปลายทางภายในพ้ืนที่
เมืองการเคลื่อนย้ายจะบรรลุผลส าเร็จโดยใช้รูปแบบการเดินทางต่าง ๆ ที่ให้บริการแตกต่างกันออกไปตาม
ความต้องการการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง เพ่ือท ากิจกรรมในปลายทางทุก ๆ วันจะเกิดการเดินทาง
นับล้านเที่ยวในพ้ืนที่เมืองตามความต้องการของแต่ละบุคคลการขนส่งภายในเมืองเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้า 
และคนจากจุดต้นทางไปยังปลายทางภายในพ้ืนที่เมืองการเคลื่อนย้ายจะบรรลุผลส าเร็จโดยใช้รูปแบบการ
เดินทางต่าง ๆ ที่ให้บริการแตกต่างกันออกไปตามความต้องการการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง เพ่ือท า
กิจกรรมในปลายทางทุก ๆ วันจะเกิดการเดินทางนับล้านเที่ยวในพ้ืนที่เมืองตามความต้องการของแต่ละบุคคล
และมีวิธีการเดินทางท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการเดินทางของคนส่วนมากมักมีจุดเริ่มต้นหรือจุดมุ่งหมาย 
 (ชนินทร์ เขียวสนั่น, 2549) 
     ระบบระบุต าแหน่งและน าเสนอเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสโดย Google Maps API โดยมีเนื้อหาดังนี้
มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชั่นที่สามารถระบุต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานและแสดงเส้นทางไปยัง
สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่ได้ โดยสามารถระบุพิกัดเริ่มต้นของผู้ใช้งานด้วยการอนุญาตให้เว็บแอปพลิเคชั่นระบุ
ต าแหน่งของเครื่องผู้ใช้งาน และสามารถบันทึกต าแหน่งพิกัดเริ่มต้นด้วยค าสั่ง Check-in ในการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชั่นนี้จะอาศัยการดึงพิกัดละติจูดและลองติจูดจาก Google Maps API (ตรีชฎา แก้วบ ารุง และ นว
พร วิสิฐพงศ์พันธ์ , 2556) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพบีทีเอสใน
ย่านสถานีสยาม โดยใช้วิธีการเลือกประเภทการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 
sampling) ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 
384 คน 
   วิธีและข้ันตอนการสร้างแบบประเมิน 
     1.1.1 ศึกษาข้อมูลการท าแบบประเมิน 
     1.1.2 ปรับปรุงแบบประเมินให้เกี่ยวข้องกับระบบงานมากขึ้น 
     1.1.3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพ่ือท าการพิจราณาและปรับปรุง ให้มีความถูกต้อง 
     1.1.4 จัดท าแบบส ารวจความรู้เส้นทางและความต้องการใช้แอปพลิเคชันโดยแบ่งกลุ่มผู้ประเมิน 
ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 2.1 การวิเคราะห์ผลการทดลอง 
   2.1.1 ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ที่ท าแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้บริการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและความต้องการใช้บริการของระบบขนส่งมาวลชน
กรุงเทพ 
      สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.51  – 5.00  หมายความว่าระดับมากที่สุด 
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.51 –  4.50  หมายความว่าระดับมาก 
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.51  –  3.50  หมายความว่าระดับปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.51  –  2.50  หมายความว่าระดับน้อย 
          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00  – 1.50 หมายความว่าระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 การส ารวจและผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ที่ใช้บริการและผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้บริการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพบีทีเอสจ าแนกตามปัจจัยดังนี้ 
 1. ความรู้ในเส้นทางของรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 2. ความต้องการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 3. ความสะดวกสะบายในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 4. ความยากง่ายในการเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 5. ความต้องการใช้แอปพลิเคชันแนะน าการเดินทาง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจความรู้เส้นทางของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบส ารวจความรู้เส้นทางของผู้ใช้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) 

 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์แบบส ารวจความรู้เส้นทางของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(BTS)พบว่าผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้แอปพิลเคชัน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.50และ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 4.21 

 
อภิปรายผล 

 การส ารวจความรู้เส้นทางของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
คือ 1.) ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความรู้เส้นทางการใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) 
โดยรวม ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.73 2.) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการใช้แอปพลิเคชันแนะน า
การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(BTS) ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทีได้จากผู้ที่ท าแบบสอบถาม
นั้นมีความต้องการใช้แอปพลิเคชันแนะน าการเดินทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ อยุ่ระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 
4.50 ผู้วิจัยจึงคิดท่ีจะพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(BTS) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับการส ารวจและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพบีทีเอสนั้น
สามารถเอาข้อมูลที่ได้นั้นมากศึกษา และ น าไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันแนะน าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีที่เอ
สในอนาคต ควรพัฒนาในส่วนต่างๆเพ่ิมเติม อาจเพ่ิมเติมในส่วนที่น่าสนใจหรือเสนอแนะนอกเหนือจากสถานี
รถไฟฟ้าที่ใกล้ตัวผู้ใช้ เช่น โรงแรมที่ใกล้สถานีหรือโรงพยาบาล เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วย ความเมตตาอย่างสูงจากคณะกรรมการตรวจสอบโครงงานทุก
ท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจากคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนง
วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ 

 นอกจากนี้ผู้จัดท าได้รับความช่วยเหลือและก าลังใจจากเพ่ือน พ่ีน้องตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ให้ความ
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ช่วยเหลืออีกมากมาย และ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับ
ผิดเพียง ผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคาแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานวิจัยต่อไป 
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