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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนที่นำทางห้องน้ำสาธารณะรอบบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสำหรับคน
ที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีท ีเอสในสายสุขุมวิท มีวัตถุประสงค์การศึกษาและหาแนวทางเพื ่อเพิ ่มความ
สะดวกสบายต่อการหาห้องน้ำสาธารณะในการเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาใน
การเดินทาง เป็นทางเลือกอีกทาง ที่ทำให้หันมาเดินทางทางรถไฟฟ้าบีทีเอส เพราะปัจจุบันสภาพการจราจรมี
ความหนาแน่นมาก จึงทำให้ผู้คนหันมาเดินทางโดยรถไฟฟ้ากันมากข้ึน ส่วนมากคนที่ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทาง
จะมีความเร่งรีบและแข่งกับเวลา แล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ต้องเข้าห้องน้ำแต่ไม่รู้ว่าจะไปเข้าที่ไหน ผู้วิจัยจึงเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาแผนที่นำทางห้องน้ำสาธารณะรอบบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสำหรับคนที่
เดิทางโดรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท เพื่อสะดวกสบายต่อการเดินทางโดยรถไฟฟ้า  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

๑) เพื่อศึกษาข้อมูลห้องน้ำสาธารณะรอบบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท และ ๒) เพื่อออกแบบ
แผนที่นำทางห้องน้ำรอบบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท โดยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มบุคคลทั่วไปที่เคยใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจำ ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา อายุ ๑๘-๓๕ ปี จำนวน 

๕๐ คน  
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ABSTRACT 

Research Development Roadmap public toilets around the BTS Skytrain. The purpose 

is to study and find ways to add comfort to a public toilet to travel by BTS Skytrain. To save 

costs and travel time. The alternative That turned to the BTS Skytrain. Because the traffic is 

very dense. It allows people to travel by train a lot more. Most people who use the train to 

travel to the hustle and race against time. It will be an event to go to the toilet but do not 

know where. The researchers therefore see the importance of developing a roadmap public 

toilets around the BTS Skytrain for the modern tracks, the BTS Skytrain Sukhumvit Line. So 

convenient to travel by train. The objective of the research 1. On the roadmap for 

development and public toilets around the BTS Skytrain. 2. Tell us a detailed map to navigate 

around the bathroom BTS Skytrain. The study gathered data from groups and individuals who 

have used BTS Skytrain regular or not regular and not gender, educational background, age 

18-35 years were 50 findings showed that those using the BTS. the bus is full or not, most 

men and women in equal amounts. People who travel by BTS sky train, a bus or a regular 

basis. I have a passion for travel time savings and convenience to travelers. The questionnaire 

used to analyze the data. To be applied to the design. The study gathered data from groups 

and individuals who have used BTS Skytrain regular or not regular and not gender, educational 

background, age 18-35 years were 50 findings showed that those using the BTS. the bus is full 

or not, most men and women in equal amounts. People who travel by BTS sky train, a bus or 

a regular basis. I have a passion for travel time savings and convenience to travelers. The 

questionnaire used to analyze the data. To be applied to the design. the bus is full or not, 

most men and women in equal amounts. People who travel by BTS sky train, a bus or a 

regular basis. I have a passion for travel time savings and convenience to travelers. 

 

Keywords : BTS Skytrain, public toilets 
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บทนำ 
รถไฟฟ้าบีท ีเอสเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของ

ประเทศไทยดำเนินการ โดยบริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการครัง้
แรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือ
สายส ุข ุมว ิทและสายสีลม โดยสายสุข ุมวิทมี
ระยะทาง  17 กม .  ได ้ร ับช ื ่อพระราชทานว่า 
"รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
สาย ๑" และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ได้เปิด
ให้บร ิการส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิทอย่างเป็น
ทางการ ระยะทาง 5.25 กม. จากสถานีอ่อนนุชถึง
สถานีแบริ่ง  และสายสีลมมีระยะทาง 6.5 กม. ซึ่ง
ได้รับช่ือพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 

๖ รอบพระชนมพรรษา สาย 2" วันที่ 23 สิงหาคม 

2552 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมอย่าง
เป็นทางการ ระยะทาง 2.2 กม. จากสถานีสะพาน
ตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ่และได้เพิ่มอีก 4สถานี
ซึ่งทำให้มีระยะทางในการให้บริการรวม 38.7 กม. 

ใน 35 สถานี ปัจจุบันสมัยน้ีคนในกรุงเทพเดินทาง
โดยรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมาก
คนที ่เด ินทางโดยบีท ีเอสจะเร ่งร ีบ ทำให้เกิด
เหต ุการณ์ไม ่คาดคิดม ักเก ิดข ึ ้นก ับเราเสมอ 

โดยเฉพาะเวลาต้องนั่งรถเป็นระยะทางไกล และ
สภาพการจรจรที ่ค ับคั ่งก็จะมีอาการอยากเข้า
ห้องน้ำกะทันหันข้ึนมา แต่บนสถานีบีทีเอสจะไม่มี
บริการห้องน้ำสำหรับผู้โดยสารโดยตรงเหมือนกับ
รถไฟใต้ดิน MRT และจราจรบนถนนที่สามารถ
แวะปั๊มได้  แต่ถึงแม้บนสถานีบางสถานีจะไม่ได้มี
ห้องน้ำ ก็สามารถเข้าใช้บริการห้องน้ำในสถานที่
ใกล้เคียงได้ 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาข้อมูลห้องน้ำสาธารณะรอบ
บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท 
 2. เพื ่อออกแบบแผนที่นำทางห้องน้ำรอบ
บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิท 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

   1. ประชกรกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรท ี ่ ใช ้ ในงานว ิจ ัย ได ้แก่

ประชาชนทั่วไปที่เดินทางด้วยโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส 

1.2 กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถตอบแบบสอบถาม
เป็น จำนวน 50 คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 2.1 แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ล ั ก ษ ณ ะ เ ป็ น
แบบสอบถาม ๕๐ ชุด โดยแต่ละชุดมีลายละเอียด
สถานะภาพของผู้ตอบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการออกแบบ เพื ่อใช้สอบถามกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส 

 2.2 ใช้วิธีเอกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการใช้แบบสอบถาม
กับคนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสในสายสุขุมวิท 

 3. ประเภทข้อมูล 

 3.1 การศึกษาข้อมูลภาคปฐมภูมิ กลุ่มคน
ที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส คือ เป็นกลุ่มคนที่มี
ทั้งวัยรุ่น วัยทำงานที่อาศัยอยู่ใน เมืองที่มีสภาพ
จราจรที ่ต ิดขัดและมีผู ้คนอาศัยอยู ่กันมาก ใน
ปัจจุบันคนส่วนมากต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลา ดังน้ัน
คนจึงหันมาใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกันมาก
ขึ้นเพราะสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียคือบน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่มีห้องน้ำให้บริการเวลา
ปวดท้องกะทันหันคงแย่ แล้วก็ไม่ร ู ้ว่ามีห้องน้ำ
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สาธารณะตามบริเวณรอบสถานีบีทีเอสตรงไหน
บ้าง จึงได้ทำการทำแบบสอบถาม คำตอบที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั ้งนี ้ ส่วนใหญ่สนใจใน
การทำแผนที่นำทางห้องน้ำสาธารณะ โดยมีผล
จากการทำแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 การศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิ จากการ
ทำแบบสอบถามภาพตัวอย่าง การพัฒนาแผนที่นำ
ทาง พบว่าการเล ือกใช้ภาพที ่เป ็นเวกเตอร์ที่
ถ่ายทอดออกมาให้ดูคล้ายสมจรงิ น้ันเกิดจากการที่
เราวาดและการใช้สีโดยอิงสีมาจากภาพจริง ทำให้
ภาพที่ออกมาน้ันสมจริงและทำให้ภาพที่ได้ออกมา
นั้นดูน่าสนใจ ทำให้ผู้ที่พบเห็นดูแล้วสะดุดตา ถ้า
เป็นในทิศทางตรงกันข้ามถ้าเราเอามาจริงมาใช้เลย
โดยที่ไม่ได้ตกแต่ง ก็จะดูธรรมดาทำให้คนที่พบเหน็
น้ัน ดูแล้วมันไม่น่าสนใจ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพทั่วไปของ
ผ ู ้ ตอบแบบสอบถาม เช ่น  เพศ  อาย ุ  ระดับ
การศึกษา 
อาชีพ 

 4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนรว่ม
เกี ่ยวกับการออกแบบแผนที่นำทาง ระดับความ
คิดเห ็นในการออกแบบ ว ิ เคราะห์ข ้อมูลการ
ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

 5.สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

 วิธีการหาค่าร้อยละ (ร้อยละ = (จำนวน
คำตอบxจำนวนแบบสอบถาม)/100เปอร์เซ็นต์) 

 

ผลการวิจัย 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาแผนที่นำ
ทางห้องน้ำสาธารณะรอบบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้า
บีทีเอสสำหรับคนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสใน

สายสุขุมวิท เป็นประเภท Guide map ที่รวบรวม
ทั้งภาพ ทั้งข้อมูลห้องน้ำสาธารณะรอบบริเวณเส้
ทางรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยแบ่งออก โดยมีสถานีแต่
ล่ะสถานีเป็นหลักโดยใช้สีใหอ้ยู่ในโหมดเดียวกัน  มี
แผนที่บอกตำแหน่งสถานที่ไว้  บอกเส้นทางการ
เดินเท้าไปยังสถานที่นั ้นๆ ได้  และมีการสร้าง
สัญลักษณ์บ่งบอกแต่ละสถานที่ว่าเป็นสถานที่แบบ
ไหน เพื ่อให้ทราบถึงห้องน้ำสาธารณะตามแนว
เส ้นทางบ ีท ี เอส  ผ ู ้ ว ิ จ ัยจ ึง เล ือกท ี ่จะทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของแผนที่นำทาง เพราะ
ขาดสื ่อที ่จะนำทางไปยังห้องน้ำสาธารณะรอบ
บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส มีประโยชน์ตอ่ผู้ที่
เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่อยากเข้าห้องน้ำแต่
ไม่รู้ว่าห้องน้ำมีอยู่ตรงไหนของรอบสถานีบีทีเอส 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยในการพัฒนาแผนที่นำทาง
ห้องน้ำสาธารณะรอบบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีที
เอสสำหรับคนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสในสาย
สุขุมวิท ผู้วิจัยสามารถอภิปราย ได้ดังน้ี 

 1. การออกแบบสื ่อประชาส ัมพันธ์ Guide 

map เล่มนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตำแหน่งของ
ห้องน้ำสาธารณะและมีเส้นทางบอกตำแหน่งให้
ทราบ สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย สำหรับผู ้ที่
เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสในสายสุขุมวิท 

 2.  Guide map เล่มน้ี เป็นอีกหน่ึงเส้นทางให้
บุคคลทั่วไปที่ไม่ทราบข้อมูลห้องน้ำสาธารณะตาม
เส้นทางบีทีเอสได้ทราบ เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง
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ภาพท่ี 1 Victory Monument Guide map  

 

ภาพท่ี 2 Phaya Thai Guide map   

 
ภาพท่ี 3 Asoke Guide map   

 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอย่างสื่อในรถไฟฟ้า 

 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอย่างสื่อบนบทีีเอสที่ยืนรอรถไฟฟ้า 

 

 
ภาพท่ี 6 ตัวอย่างสื่อบนบทีีเอสบริเวณทางเดิน 
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ภาพท่ี 7 ตัวอย่างสื่อบนบทีีเอสตรงกดบัตร 

 

 
ภาพท่ี 8 ตัวอย่างภาพถ่ายรวมช้ินงานออกแบบ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เพื ่อให้มีการพัฒนาสื ่อประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวกับการบอกเส้นทางให้บุคคลทั่วไปที่ไมท่ราบ
ข้อมูลห้องน้ำสาธารณะตามเส้นทางบีทีเอสได้
ทราบ เพื่อสะดวกต่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นควรศึกษาเกี่ยวกับการทำสื่อประเภทป้าย
ต่างๆ 

 2. ควรทำการศึกษาตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์
ที ่เคยมีการออกแบบไว้ เพื ่อศึกษาลักษณะการ
ออกแบบเกี่ยวกับแผนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งานออกแบบที่ดีขึ ้นและมีรายละเอียดของการ
ออกแบบที่มากข้ึน 
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