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ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียนและนักศึกษาในเมืองมหาสารคาม
Attitudes and Tendency in Bicycle Riding Behavior of Students in Maha Sarakham City
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง ทัศนคติต่อการใช้จักรยาน ความต้องการด้านการใช้จักรยาน 
และเสนอแนวทางส่งเสริมการใช้จักรยานของนักเรียน โดยมีเมืองมหาสารคามเป็นพื้นที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมปลาย ชั้นมัธยมต้น ชั้นมัธยมปลาย และปริญญาตรี จำนวน 2,139 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น
ตอน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย การสังเกต การสืบค้นเอกสาร และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ระยะ
เวลาการทำงาน 8 เดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2555 จากการศึกษา พบว่า 1) นักเรียนนิยมใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ
หลักในการเดินทาง กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือการเดินทางไปสถานศึกษา และไปเล่นออกกำลังกายในตอนเย็น โดยมี
การเดินทางอยู่ภายในระยะ 1-3 กิโลเมตร นักเรียนส่วนใหญ่มีที่พักอยู่ใกล้สถานศึกษาและเดินทางมาสถานศึกษาด้วย
ตนเอง 2) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้จักรยาน ในเรื่องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพดี บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้จักรยานคือพ่อแม่ผู้ปกครองและเพื่อน 3) รูปแบบทางจักรยานที่ต้องการส่วนใหญ่ คือทางจักรยานโดยเฉพาะ สิ่งอำนวย
ความสะดวกที่ต้องการคือ ไฟส่องสว่าง และที่จอดจักรยาน 4) แนวทางส่งเสริมการใช้จักรยานควรมีความเหมาะสมตาม
แต่ละช่วงระดับชั้น นักเรียนชั้นประถมควรจัดกิจกรรมสอนทักษะการใช้จักรยานอย่างถูกวิธี การใช้จักรยานกับครอบครัว
และเพื่อนภายในชุมชน การใช้จักรยานมาโรงเรียน และประชาสัมพันธ์จักรยานจากโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครอง นักเรียนชั้น
มัธยมต้นควรจัดกิจกรรมที่มีดารา นักร้อง คนดัง เป็นตัวอย่างในการใช้จักรยาน จัดทำป้ายสัญลักษณ์ทางจักรยานให้ทัน
สมัยสะดุดตา นักเรียนชั้นมัธยมปลายควรส่งเสริมการใช้จักรยานในกลุ่มเพื่อน จัดทำพื้นที่กิจกรรมสำหรับกลุ่มผู้ใช้
จักรยาน นักศึกษาปริญญาตรีควรส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว จัดทำสถานที่
สำหรับซ่อมบำรุงจักรยานในมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ นักเรียน นักศึกษา, ทัศนคติและพฤติกรรม, จักรยาน

Abstract

This research aimed to study travel behavior, attitudes towards bicycle use, cycling preferences and 
guideline to cycling promotion for students. The study area was Maha Sarakham city. Research populations 
were students in a primary school level, a secondary school level and a tertiary education level. There were 
2,139 samples with multiple stage sampling. Research methodology employed field observation, 
documentary study and questionnaire. The collected data were analyzed by statistical analysis. Data 
collection took place for 8 months from May-December 2012. The findings revealed the following. 1) 
Motorcycles were the most popular means of transportation for students. Their main purposes of traveling 
were travel to school and relaxation, in a distance within 1-3 kilometers. Most of students resided nearby 
their schools or universities and commuted to those by themselves .2) Most of students had positive 
attitudes towards bicycle use, in terms of environmentally friendliness and good health. The most influential 
persons for students regarding bicycle use were parents and friends. 3) The most preferred cycling way were 
separated cycling paths. The most preferred cycling facilities were street lighting and bicycle racks. 4) 
Cycling promotion must be tailored to suit different student levels. For the primary school level, suitable 
program were a cycling training program, cycling with family, a cycling with friends within a neighborhood, 
cycling to school and bicycle and bicycling publicizing from schools to parents. For the M1-3 high school 
level, actors, singers and prominent people should be involved in campaigning. Bicycling sign and 
advertisement should be stylish and attractive. For the M4-6 high school level, there should be a program to 
support cycling with friend and providing area for cycling activities. For the tertiary education level, there 
should be a program to support cycling to university, green university policy, and providing bicycle 
maintenance shop in a university. 
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1.บทนำและวัตถุประสงค์

เ มืองมหาสารคาม เป็นชุมชน เมืองขนาดกลาง 
(พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่10), 2542) มีพื้นที่ 24.14  
ตารางกิโลเมตร โดยเป็นเขตเมืองที่มีการอยู่อาศัยอย่าง
หนาแน่น การใช้ประโยชน์ที่ดินในตัวเมืองมีการใช้ที่ดิน
แบบผสมผสาน ประกอบไปด้วย บริเวณที่อยู่อาศัย 
พาณิชยกรรม สถานที่ราชการ และสาธารณูปการต่าง ๆ 
เช่น ตลาด สวนสาธารณะ  ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันนักในพื้นที่
ใจกลางเมือง ก่อให้เกิดการเดินทางระยะสั้นๆ ภายใน
พื้นที่และที่สำคัญยังมีสถานศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งอยู่
หลายแห่งบริเวณกลางเมือง ได้แก่ โรงเรียนประถม 
โรงเรียนมัธยม วิทยาลัยอาชีวะ และมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาระบบการสัญจรทาง
จักรยาน จึงควรที่จะส่งเสริมให้เกิดการสัญจรทาง
จักรยาน และการใช้จักรยานภายในเมืองมหาสารคาม 
ซึ่งเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนเมือง

การที่มีสถานศึกษาใกล้บ้าน ทำให้นักเรียนสามารถไป
โรงเรียนได้โดยไม่ต้องเดินทางไกลๆ สอดคล้องกับการ
พัฒนาการใช้จักรยานได้เป็นอย่างดี (ธงชัย, 2540) 
เพราะหากมีเครือข่ายทางจักรยานหรือมีเพียงทางจักร
ยานสั้นๆ เด็กนักเรียนก็จะสามารถขี่จักรยานไปโรงเรียน
ได้ โดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองนำรถยนต์ มอเตอร์ไซค์มา
ใช้ในชั่วโมงเร่งด่วน ดังเช่น ประชาชนในกรุง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ที่มีการใช้จักรยานมาก
ที่สุดในอันดับต้นของโลก ใช้จักรยานในการเดินทางไป
ทำงานและไปโรงเรียน ถึงร้อยละ 37 ของการเดินทาง
ทั้งหมด (ธงชัย , 2554) อีกทั้งนักเรียนในกรุง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ร้อยละ 96 มีจักรยาน
เป็นของตัวเอง และมีจำนวนถึงร้อยละ 55 ที่ปั่นจักรยาน
มาโรงเรียน (City of Copenhagen, Bicycle Account 
2010)  

อย่างไรก็ตามรถจักรยานเหมาะสำหรับเดินทางในระยะ
สั้นแล ะ เป็นกา รสัญจรในท้องถิ่น (จุฬาล งก รณ์
มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2535) เนื่องด้วย
ข้อจำกัดในเรื่องระยะทางการเดินทาง จึงเหมาะสม
สำหรับเมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง และการ
พัฒนาการใช้จักรยานเต็มรูปแบบทั้งระบบ เหมาะกับ
ลักษณะพื้นที่ที่มีระยะการเดินทางไม่เกิน 8 กิโลเมตร 
(วิโรจน์, 2543) เป็นชุมชนหนาแน่น มีกิจกรรมที่หลาก
หลาย เช่น  การทำงาน และการศึกษา  เป็นต้น

อาจกล่าวได้ว่าเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบการ
สัญจรทางจักรยาน เป็นเมืองขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ที่
มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่เมือง 
เนื่องจากนักเรียนจะเป็นกลุ่มผู้ใช้หลักที่สำคัญของการ
สัญจรทางจักรยาน จึงเป็นเหตุให้ทำการศึกษาทัศนคติ
และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียนและ

นักศึกษาในเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาระบบการสัญจรทางจักรยานในเมืองมหาสารคาม
ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้ (1) ศึกษา
ลักษณะพฤติกรรมการเดินทาง (2) ศึกษาทัศนคติและ
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยาน (3) ศึกษารูปแบบ
การสัญจรทางจักรยานที่ต้องการ (4) เสนอแนวทางส่ง
เสริมการใช้จักรยานในเมืองมหาสารคาม

2.วิธีการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  และให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้ตอบเอง โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 2,139 ชุด จากกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้น ประถม 4-6  (อายุ
ระหว่าง 10-12 ปี)  มัธยม 1-3 (อายุระหว่าง 13-15 ปี) 
มัธยม 4-6 และ ปวช. (อายุระหว่าง 16-18 ปี) 
มหาวิทยาลัย (อายุระหว่าง 19-22 ปี) ที่อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม การ เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2  ลักษณะพฤติกรรมการเดินทาง
ส่วนที่3 ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยาน
ส่วนที่ 4 รูปแบบการสัญจรทางจักรยานที่ต้องการ

ประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึ่งประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ และนำเสนอข้อมูลในตารางและแผนภูมิ และ
วิ เค ร า ะห์ผลโดยกา รแจกแจ งแบบตา ร า ง ไ ข ว้ 
(CrossTabs) และสถิติทดสอบเอฟ(F-test Statistic) 
ร่วมในการวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของข้อมูล

3.ผลการศึกษา

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,139 คน โดยเป็นเพศ
หญิง(ร้อยละ 60.70) ที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น 
โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงตามกลุ่มอายุดังนี้ ระดับประถม
ปลาย (ร้อยละ 11.20), ระดับมัธยมต้น(ร้อยละ 32.70), 
ระดับมัธยมปลาย (ร้อยละ 23.20)  และระดับปริญญาตรี 
(ร้อยละ 32.50)

3.1 ลักษณะพฤติกรรมการเดินทาง 

จากผลของแบบสอบถามในเรื่องของพฤติกรรมการเดิน
ทาง พาหนะที่ใช้ ระยะทางที่ไป ระยะเวลาที่ใช้ และ
ความถี่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมประเภทต่างๆ พบว่า  
นักเรียนในเมืองมหาสารคามนั้นนิยมใช้ จักรยานยนต์
เป็นพาหนะหลักในการเดินทาง (ร้อยละ 66.40) และใช้
จักรยานเป็นประจำอยู่เพียง (ร้อยละ 12.90) กิจกรรม
โดยส่วนใหญ่ของนักเรียนคือการไปสถานศึกษา ไปซื้อ
ของ ไปทำงาน และไปออกกำลังกาย ตามลำดับ ลักษณะ
การเดินทางมายังสถานศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ 

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                    หน้าที่   107



PRACTICALITY THE  2ND THAILAND BIKE AND WALK FORUM                                                                                 

เดินทางมาสถานศึกษาด้วยตนเอง (ร้อยละ 61.50) ส่วน
ใหญ่ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทางใน
ทุกๆ กิจกรรม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า สัดส่วนการใช้
จักรยานที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ที่กิจกรรมการไปออก
กำลังกาย (ร้อยละ 21.40) โดยระยะทางที่ใช้พบว่ามี
ระยะทางไปสถานศึกษาสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่น้อยกว่า 1 
กิโลเมตร ซึ่งแตกต่างจากระดับมัธยมต้นและมัธยม
ปลายที่มีระยะทางไปสถานศึกษาอยู่ที่มากกว่า 7 
กิโลเมตร และในระดับปริญญาตรีมีระยะทางไปสถาน
ศึกษาอยู่ที่ 1-3 กิโลเมตร อาจกล่าวได้ว่านักเรียนประถม
ปลาย มีที่พักอยู่ใกล้สถานศึกษาหรือนักเรียนได้เรียน
โรงเรียนใกล้บ้าน และระดับปริญญาตรีก็เลือกอยู่หอพัก
ที่ใกล้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเหมาะสมในการส่งเสริมการ
ใช้จักรยานมากที่สุด

3.2 ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยาน

นักเรียนและนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อจักรยานเพราะมี
ความชื่นชอบในการปั่นจักรยาน (ร้อยละ 88.10)  และมี
ความสามารถในการปั่นจักรยานได้อย่างคล่องแคล่ว 
(ร้อยละ 67.20) และอาจกล่าวได้ว่ามีประสบการณ์ที่ดี
ต่อจักรยาน เพราะส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอันตราย
จากจักรยาน (ร้อยละ 61.20) แต่กลับพบว่าไม่เคยได้เข้า
ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จักรยาน (ร้อยละ 86.30) 

เห็นประโยชน์ของการเดินทางโดยใช้จักรยานใน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลำดับ คือ  แก้ปัญหา
ภาวะโลกร้อน (ร้อยละ 54.5) ประโยชน์ต่อสุขภาพ (ร้อย
ละ 52.6) ได้ออกกำลังกาย (ร้อยละ 48.9) ประหยัดค่า
ใช้จ่าย (ร้อยละ 46.4)

ปัญหาหรืออุปสรรคของการใช้จักรยานในการเดินทาง
ของนักเรียน ในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อากาศ
ร้อน (ร้อยละ 42.4) ฝนตก (ร้อยละ 39.9) ขาดไฟส่อง
สว่างตอนกลางคืน (ร้อยละ 30.8) ไม่มีป้ายบอกทาง
จักรยาน (ร้อยละ 29.7)

อิทธิพลที่จะทำให้สนใจหันมาใช้จักรยาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเรียงตามลำดับในประเด็นดังต่อไปนี้  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 48.5) หุ่นดี สุขภาพแข็งแรง (ร้อย
ละ 41.5) น้ำมันเชื้อเพลิงราคาแพง (ร้อยละ 37.4)        
ผู้ปกครองสนับสนุน (ร้อยละ 27.3) และการใช้จักรยาน
ภายในชุมชน (ร้อยละ 26.3)  

บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดที่มีผลต่อการใช้จักรยานของ
นักเรียน  คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง (ร้อยละ 32.9) เพื่อน 
(ร้อยละ 21.4) ครู อาจารย์ (ร้อยละ 17.9)  แฟน (ร้อยละ 
15.0) ดารา นักร้อง คนดัง (ร้อยละ 13.5)  และเป็นที่น่า
สังเกตว่า ดารา นักร้อง คนดังมีอิทธิพลสูงสุดต่อนักเรียน
มัธยมต้น (ค่าเฉลี่ย 3.32)

3.3 รูปแบบการสัญจรทางจักรยานที่ต้องการ  

ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยที่จะจัดทำระบบการสัญจรทาง
จักรยานขึ้นสูงถึง (ร้อยละ 76.30) รูปแบบทางจักรยานที่
ต้องการสูงสุดคือ การมีช่องทางจักรยานโดยเฉพาะ 
(ร้อยละ 37.3) รองลงมาคือใช้ถนนร่วมกัน มีเส้น บ่ง
บอกช่องทางจักรยาน (ร้อยละ 32.0) จำกัดความเร็ว
รถยนต์ (ร้อยละ 26.0) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
ทางจักรยานมีสัดส่วนสูงสุด คือ ไฟส่องสว่าง (ร้อยละ 
41.2) รองลงมาคือ สัญญาณไฟจราจร (ร้อยละ 36.6) ที่
จอดจักรยาน (ร้อยละ 36.5)

รูปที่ 1 แสดงผลข้อมูลจากแบบสอบถาม

4.สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนและนักศึกษาเดินทางโดย
ใช้รถจักรยานยนต์มากถึงร้อยละ 66 ซึ่งสอดคล้องกับ
สถิติข้อมูลจากสำนักงานส่ง จ.มหาสารคามที่พบว่า 
จำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ มีปริมาณมากที่สุดคือรถ
จักรยานยนต์โดยมีมากกว่า 25,000 คันต่อปี และมีแนว
โน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยปริมาณสะสมในปี พศ. 2554 
อยู่ที่ 183,559 คัน ( สำนักงานขนส่ง จ.มหาสารคาม, 
2555)  จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่นิยมใช้
เดินทางมากที่สุดในทุก ๆ กิจกรรมและมีการใช้จักรยาน
อยู่เป็นประจำเพียงร้อยละ 12 และเป็นที่น่าสังเกตว่า 
การปั่นจักรยานเพื่อไปสถานศึกษานั้นใช้น้อยที่สุด เพียง
ร้อยละ 4 ของการเดินทางทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากจาก
สถิติข้อมูลของประชาชนในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก ที่มีการใช้จักรยานมากที่สุดในอันดับต้นของ
โลก พบว่าใช้จักรยานในการเดินทางไปทำงานและไป
โรงเรียน ถึงร้อยละ 37 ของการเดินทางทั้งหมด (ธงชัย, 
2554) อีกทั้งนักเรียนในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ค มีจำนวนถึงร้อยละ 55 ที่ปั่นจักรยานมา
โรงเรียน (City of Copenhagen, Bicycle Account 
2010)  ในการเดินทางมาสถานศึกษาพบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่เดินทางมาด้วยตนเอง ร้อยละ 61 รองลงมาคือ มีผู้
ปกครองมาส่งร้อยละ 15 แต่เมื่อวิเคราะห์แยกตามระดับ
ชั้นแล้วพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมมีผู้ปกครองมาส่ง
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โรงเรียนเป็นสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 49 และมีสัดส่วน
ลดลงอย่างมากในระดับชั้นการศึกษาที่สูงขึ้น 

เป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น และมัธยม
ปลายเดินทางมาโรงเรียนโดยใช้รถรับส่งประจำมี
สัดส่วนที่ค่อนข้างสูง สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ของผู้
บริหารสถาบันการศึกษา ที่กล่าวว่านักเรียนส่วนใหญ่ใน
ระดับมัธยมศึกษามาจากหลายที่ไม่เฉพาะในเขตเมือง
มหาสารคาม ซึ่งตรงกับลักษณะการเลือกสถานที่ศึกษา
ในสังคมไทย ที่ผู้ปกครองมักจะเลือกจากความมีชื่อเสียง
ของโรงเรียนเป็นอันดับแรก และรัศมีการให้บริการของ
โรงเรียนระดับมัธยมก็เป็นรัศมีระดับจังหวัดและอำเภอ 
ต่างจากรัศมีการให้บริการของโรงเรียนระดับประถม
ศึกษา ที่มีรัศมีการบริการระดับชุมชนเมือง อาจกล่าวได้
ว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นอาจไม่เหมาะที่จะปั่น
จักรยานมาโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนไม่ได้เรียน
โรงเรียนใกล้บ้าน บ้านและสถานศึกษาจึงอยู่ห่างไกลกัน
มากเกินกว่าระยะที่เหมาะสมในการปั่นจักรยาน ส่วน
ระดับปริญญาตรีเดินทางมาสถานศึกษาด้วยตนเองสูงถึง
ร้อยละ 92 เนื่องจากบริบทของนักศึกษาของสังคมไทย
คือการอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย และบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ดังเห็นได้จากสภาพทางกายภาพของเมือง
มหาสารคามในบริเวณที่ใกล้สถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา พบว่ามีหอพัก บ้านเช่า  อพาร์ทเมนท์ สำหรับ
นักศึกษาตั้งอยู่อย่างหนาแน่น อาจกล่าวได้ว่านักเรียน
ในระดับชั้นต่างๆ มีบริบทของที่พักอาศัยและสถาน
ศึกษาที่แตกต่างกัน ประกอบกับมีกลุ่มวัยที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้ทัศนคติพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียน
ในเมืองมหาสารคามในแต่ละระดับชั้นแต่งต่างกันไป
ด้วย 

เมื่อพิจารณาแยกตามระดับชั้นการศึกษา ถึงลักษณะ
พฤติกรรมการเดินทาง ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรม
การใช้จักรยาน รูปแบบทางสัญจรทางจักรยานที่
ต้องการ พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

4.1 นักเรียนประถมศึกษา

พบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใช้จักรยานในการ
ไปทำกิจกรรมต่างๆ เพียงร้อยละ 18 เมื่อดูระยะทางใน
การไปทำกิจกรรมต่างๆ กลับพบว่าส่วนใหญ่มีระยะทาง
น้อยกว่า 1 กิโลเมตร และมีระยะเวลาเดินทางที่น้อยกว่า 
15 นาที อาจกล่าวได้ว่าว่านักเรียนในระดับประถมมี
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อยู่ในละแวกบ้าน 
ภายในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของ
เมืองมหาสารคามที่กลุ่มชุมชนตั้งกันอยู่เป็นคุ้ม โดยมีวัด
ประจำคุ้มที่อยู่ใกล้กัน ประกอบกับโรงเรียนระดับชั้น
ประถมส่วนใหญ่ คือโรงเรียนเทศบาลของเมือง
มหาสารคามก็มีตำแหน่งสถานที่ตั้งกระจายอยู่ตาม
ชุมชนต่างๆ กล่าวโดยสรุปคือบริบททางกายภาพและ
พฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมนั้น เหมาะสำหรับ
การปั่นจักรยานไปโรงเรียน ไปออกกำลังกาย หรือไปวัด

ที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน โดยมีระยะทางใกล้ๆ และใช้ถนน
ภายในชุมชน

อาจกล่าวได้ว่านักเรียนระดับชั้นประถมนั้นมีทัศนคติที่ดี
ต่อการปั่นจักรยาน เพราะมีการยอมรับ เห็นด้วย ชื่นชอบ 
และเห็นว่าจักรยานคือการท่องเที่ยว สนุก บันเทิง แต่
ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการใช้จักรยาน ซึ่งถ้านักเรียนได้มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจาก
คนรอบข้าง จะทำให้รับรู้และตระหนักถึงความคาดหวัง
ของสังคมและบุคคลใกล้ชิดที่มีต่อตนเองในการที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สุรเมศว์, 2553) ก็จะส่งผลให้
นักเรียนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bart Lambregth (2554) ที่
กล่าวว่าการที่จะทำให้เมืองหนึ่งกลายเป็นเมืองจักรยาน 
ต้องเริ่มต้นสร้างทัศนคติต่อผู้มีศักยภาพในการใช้
จักรยานให้ตระหนักว่าการปั่นจักรยานเป็นสิ่งที่ดี และ
สร้างทัศนคติของผู้ขับรถยนต์ให้รู้สึกว่าต้องให้ความ
เคารพและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน

4.2 นักเรียนมัธยมศึกษาต้น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ใช้รถจักรยานยนต์เป็นส่วน
ใหญ่ในการไปทำกิจกรรมต่างๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าการ
ไปทำกิจกรรมนั้นอยู่ในระยะทางที่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
และใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 15 นาที แต่ใช้ระยะทางใน
การไปโรงเรียนเป็นระยะทางมากกว่า 7 กิโลเมตร  
นักเรียนในระดับมัธยมต้นมีกิจกรรม อยู่บริเวณละแวก
บ้าน ในชุมชน หรือคุ้มของตนเอง แต่ไปโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในย่านอื่น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของ
เมืองมหาสารคาม ที่สถานศึกษาระดับมัธยมที่มีชื่อเสียง 
มักกระจุกตัวอยู่ในย่านราชการใจกลางเมือง และ
นักเรียนเลือกเรียนตามชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา ไม่
ได้เลือกเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น มีทัศนคติที่ดีต่อจักรยานใน
ประเด็นที่เห็นว่าจักรยานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม ดีต่อสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ซึ่งเป็นข้อดีของ
จักรยานที่มักได้รับการสื่อสารรณรงค์จากสื่อสารมวลชน
อยู่เป็นประจำ แต่กลับไม่เห็นว่าจักรยานจะเป็นประโยชน์
ตนเองในด้านอื่นๆ และส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับจักรยาน ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคต่อการปั่นจักรยานนั้นก็เป็นปัญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ และปัจจัยภายนอกเป็น
ส่วนใหญ่  ไม่ได้เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลเช่น การไม่มี
ทักษะการปั่นจักรยานที่ดี และปัจจัยที่จะทำให้หันมาใช้
จักรยานคือ การที่จักรยานมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้มี
สุขภาพแข็งแรง มีการใช้จักรยานในครอบครัวและมีผู้
ปกครองสนับสนุนและมีการใช้จักรยานภายในชุมชน 
และเป็นที่น่าสังเกตว่าดารา นักร้อง คนดังเป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการใช้จักรยานของนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ต้นสูงที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ที่
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มักให้ความสำคัญกับเพื่อนสนิทและบุคคลต้นแบบ  และ
พร้อมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามบุคคลต้นแบบของ
ตนเอง กล่าวโดยสรุปนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นมีความ
เห็นด้วย และชื่นชอบ ต่อการปั่นจักรยานอยู่แล้ว และ
เห็นประโยชน์ของจักรยานต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วน
รวม แต่ต้องการผู้นำหรือ บุคคลต้นแบบ (IDOL) เป็น
ตัวอย่างในการปั่นจักรยาน เด็กกลุ่มนี้ก็พร้อมจะหันมา
ใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น

4.3 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ใช้รถจักรยานยนต์เป็น
ส่วนใหญ่ในการไปทำกิจกรรมต่างๆ มีกิจกรรมการไป
ออกกำลังกาย และไปทำกิจกรรมทางศาสนา อยู่บริเวณ
ละแวกบ้าน ในชุมชนหรือคุ้มของตนเอง นักเรียนส่วน
ใหญ่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในย่านอื่น เพราะเลือก
เรียนตามชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา ไม่ได้เลือกเรียน
โรงเรียนใกล้บ้าน ซึ่งตรงกับลักษณะทางกายภาพของ
เมืองมหาสารคามที่สถานศึกษาระดับมัธยมที่มีชื่อเสียง 
มักกระจุกตัวอยู่ในย่านราชการใจกลางเมือง อีกประเด็น
ที่น่าสนใจคือการไปท่องเที่ยวในระยะทางที่ไกลจากจาก
บ้าน สอดคล้องตามพฤติกรรมวัยรุ่น ที่ไม่ค่อยอยู่บ้าน 
เป็นตัวของตัวเอง เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยากเป็นจุด
สนใจ ชอบออกไปท่องเที่ยวไกลๆ ติดเพื่อนและอยากใช้
เวลาอยู่กับเพื่อนมากที่สุด 

อาจกล่าวได้ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย มีความเห็น
ด้วยและชื่นชอบต่อการใช้จักรยาน มีทักษะที่ดีในการปั่น
จักรยานและเห็นประโยชน์ของจักรยาน ในประเด็นที่เข้า
กันได้กับพฤติกรรมของวัยตัวเองนั่นคือ พึ่งตนเองได้ไม่
ต้องรอใคร สะดวก คือการเป็นตัวของตัวเอง มี
สัมพันธภาพกับคนอื่นมีเพื่อนมากขึ้น สอดคล้องกับการ 
ติดเพื่อนและชอบใช้เวลาอยู่กับเพื่อน เป็นที่น่าสังเกตว่า
นักเรียนคำนึงถึงภาพลักษณ์ ที่ดีของตนเองจึงกังวลใน
เรื่องเหงื่อออก ทำให้ไปเรียนต่อลำบาก ถ้ามีบุคคล
ต้นแบบ เป็นผู้นำในการหันมาใช้จักรยานในการเดิน
ทาง สร้างภาพลักษณ์ให้การปั่นจักรยานเป็นสิ่งที่เท่ ทัน
สมัย และเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง ก็
จะทำให้นักเรียนระดับมัธยมปลายสนใจหันมาปั่น
จักรยานกันมากขึ้น และที่สำคัญต้องส่งเสริมให้มีการปั่น
จักรยานในหมู่เพื่อนเป็นแก๊ง หรือ ก๊วนจักรยาน ส่งเสริม
การปั่นจักรยานในชุมชน มีพื้นที่รวมตัวกันของหมู่เพื่อน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปั่นจักรยาน พื้นที่
แสดงโชว์จักรยาน เพื่อทำให้การปั่นจักรยานดูน่าสนใจ
และเป็นจุดสนใจอีกด้วย 

4.4นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้รถจักรยานยนต์ในการไป
ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการไปสถานศึกษา
นั้นนักศึกษาใช้รถจักรยานยนต์ในสัดส่วนที่สูงถึง แต่
กลับพบว่ามีระยะการเดินทางอยู่พียง 1-3 กิโลเมตร และ

ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เป็นที่น่าสังเกตว่านักศึกษานั้น
ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ พักอาศัย
อยู่หอพัก และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ดังเห็นได้
จากสภาพทางกายภาพของเมืองมหาสารคามในบริเวณ
ที่ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่ามีหอพัก อพาร์
ทเมนท์ สำหรับนักศึกษาตั้งอยู่อย่างหนาแน่น  อาจกล่าว
ได้ว่ากลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่ มีที่พัก
อาศัยอยู่ใกล้กับสถานศึกษา และแหล่งในการทำ
กิจกรรมต่างๆ ก็อยู่ในย่านสถานศึกษาเช่นเดียวกัน

อาจกล่าวได้ว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความชื่น
ชอบและเห็นด้วยต่อการใช้จักรยาน เห็นประโยชน์ของ
จักรยาน มีทักษะที่ดีในการปั่นจักรยานและเห็น
ประโยชน์ของจักรยาน ว่าเป็นการออกกำลังกาย 
ร่างกายแข็งแรง ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ แก้ปัญหา
โลกร้อน สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ประโยชน์ต่อสุขภาพ แสดงให้
เห็นว่า นักศึกษานั้นได้รับข้อมูลข่าวสารการรณรงค์จาก
สื่อประชาสัมพันธ์ รับรู้และเข้าใจประโยชน์ของจักรยาน
เป็นอย่างดี แต่กลับมีการใช้จักรยานเป็นสัดส่วนน้อย
ที่สุดจากระดับชั้นอื่นๆ ทั้งที่มีบริบททางกายภาพที่เอื้อ
ต่อการปั่นจักรยานมากที่สุดเนื่องจากมีที่พักอาศัยอยู่
ใกล้กับสถานศึกษา และแหล่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็
อยู่ในย่านสถานศึกษาเช่นเดียวกัน จึงควรที่จะส่งเสริม
ส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งประเด็น
เรื่องสิ่งแวดล้อม (U GREEN) มหาวิทยาลัยสีเขียวตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นจุดเริ่มให้นักศึกษา
หันมาใช้จักรยานมากขึ้น ตลอดจนมีสถานที่เพื่อรองรับ
ในการซ่อมบำรุงจักรยาน (BIKE CARE) ใน
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ความสะดวกสบาย มี
บรรยากาศร่มรื่นในการใช้จักรยาน  เส้นทางจักรยานที่
ปลอดภัย ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาเช่นเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการใช้จักรยานของ
นักเรียนในเมืองมหาสารคาม โดย มีรายละเอียดดังนี้

1.นักเรียนประถมศึกษา (อายุ 10 –12 ปี) 
ปัญหา ขาดทักษะที่ชำนาญในการปั่นจักรยาน มีความ
กังวลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน เห็นว่าการใช้
จักรยานยนต์สะดวกกว่า ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
ที่เกี่ยวกับจักรยาน
ศักยภาพ มีความชื่นชอบในการปั่นจักรยานสูง เห็นด้วย
ต่อระบบการสัญจรทางจักรยานสูงสุด
เห็นประโยชน์ของจักรยานในเรื่องดีต่อสุขภาพ ออก
กำลังกายร่างกายแข็งแรง ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ 
แก้ปัญหาโลกร้อน
ประเด็นที่น่าสนใจ นักเรียนมักมีผู้ปกครองเดินทางไป
รับ-ส่งที่โรงเรียน จักรยานเป็นตัวแทนของการได้ท่อง
เที่ยว สนุก บันเทิง มีความเข้าใจประโยชน์ในเรื่องเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพแข็งแรง ประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิงอยู่แล้วเป็นอย่างดี ผู้ปกครองและครอบครัวมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียน
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แนวทางส่งเสริมการใช้จักรยาน
1.โรงเรียนจัดกิจกรรมสอนทักษะการปั่นจักรยานอย่าง
ปลอดภัยและถูกวิธี 2.ส่งเสริมการปั่นจักรยานมา
โรงเรียนจักรยานสีขาวจักรยานให้ยืมให้รางวัลจูงใจ 
3.ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกปั่นจักรยานมา
โรงเรียน (BIKE TO SCHOOL) 4.สื่อสารกิจกรรม
รณรงค์เกี่ยวกับจักรยานไปสู่ผู้ปกครอง 5.ส่งเสริมการ
ปั่นจักรยานภายในครอบครัว  (BIKE FAMILY) 6.ส่ง
เสริมการปั่นจักรยานภายในคุ้ม ชุมชน ละแวกบ้าน 
7.รณรงค์ลดการใช้จักรยานยนต์ รถยนต์ 8.รณรงค์
ความปลอดภัยบนท้องถนนภายในคุ้ม ชุมชน ละแวก
บ้าน

2.นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 13 –15 ปี) 
ปัญหา ร้อน ฝน กลางคืนไม่มีไฟส่องสว่าง ไม่มีป้าย
สัญลักษณ์บอกทางจักรยาน กังวลเรื่องความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง และความเท่ เก่ เข้ากับกระแส
สังคม ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ที่เกี่ยวกับจักรยาน
ศักยภาพ มีความชื่นชอบในการปั่นจักรยานสูง เห็นด้วย
ต่อระบบการสัญจรทางจักรยานสูงสุด เห็นประโยชน์ของ
จักรยานในเรื่องดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกายร่างกายแข็ง
แรง ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ แก้ปัญหาโลกร้อน
ประเด็นที่น่าสนใจ มีการเดินทางไปโรงเรียนในระยะ
ที่มากกว่า 7 กิโลเมตร ดารานักร้องคนดัง เป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการใช้จักรยานของนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ต้น
แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยาน
1.จัดกิจกรรมที่มี ดารานักร้องคนดัง รณรงค์การปั่น
จักรยาน (BIKE IDOL) 2.ส่งเสริมการรณรงค์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์การปั่นจักรยานให้ดู เท่ ทันสมัย เข้ากับ
กระแสสังคม 3.ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่กิจกรรมเพื่อรวมตัว
ของเพื่อนกลุ่มปั่นจักรยาน และแสดงความสามารถ 4. 
ส่งเสริมการปั่นจักรยานในชุมชนเพื่อไปออกกำลังกาย
ในตอนเย็นหลังเลิกเรียน 5.ส่งเสริมการปั่นจักรยานท่อง
เที่ยวในวันหยุดกับกลุ่มเพื่อน  6.รณรงค์ลดการใช้
จักรยานยนต์ รถยนต์ 7.รณรงค์ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน 8.มีสัญลักษณ์ทางจักรยานภายในเมืองที่ดูทันสมัย 
สะดุดตา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในการปั่น
จักรยาน

3.นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15 –18 ปี) 
ปัญหา ใช้จักรยานยนต์ในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ไม่
เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ที่เกี่ยวกับจักรยาน การปั่น
จักรยานทำให้เหงื่อออกไปทำกิจกรรมอื่นต่อลำบาก 
ต้องการที่จอดจักรยาน ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟ
จราจร
ศักยภาพ มีความชื่นชอบในการปั่นจักรยานสูง เห็น
ประโยชน์ของจักรยานคือ พึ่งตนเองได้ไม่ต้องรอใคร 

คล่องตัวในการเดินทาง  มีความรับรู้ว่าจักรยานดีต่อสิ่ง
แวดล้อม สุขภาพแข็งแรง
ประเด็นที่น่าสนใจ มีการเดินทางไปโรงเรียนในระยะ
ที่มากกว่า 7 กิโลเมตร น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพง เป็น
ปัจจัยที่จะทำให้หันมาใช้จักรยานมากขึ้น เห็นว่า
จักรยานจะช่วยในเรื่องของการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น 
และมีเพื่อนมากขึ้น
แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยาน
1.ส่งเสริการปั่นจักรยานในกลุ่มเพื่อน เป็น แก๊งหรือ 
กลุ่มกรยาน 2.ส่งเสริมการปั่นจักรยานภายในชุมชน 
3.ส่งเสริมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในวันหยุดกับกลุ่ม
เพื่อน  4.สร้างพื้นที่กิจกรรมสำหรับ กลุ่มนักปั่นจักรยาน 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกลุ่มเพื่อน (BIKE 
SHARE) 5.ส่งเสริมการรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การ
ปั่นจักรยานให้ดู เท่ ทันสมัย น่าสนใจ เป็นผุ้นำกระแส
สังคม 7.รณรงค์ลดการใช้จักรยานยนต์ รถยนต์ 
8.รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน 9.มีสัญลักษณ์ทาง
จักรยานภายในเมืองที่ดูทันสมัย สะดุดตา เพื่อสร้างภาพ
ลักษณ์ที่โดดเด่นในการปั่นจักรยาน

4.นักศึกษาระดับปริญญาตรี (อายุ19 – 22 ปี)
ปัญหา ใช้จักรยานยนต์ในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ไม่
เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ที่เกี่ยวกับจักรยาน กังวล
เรื่องอุบัติเหตุ รถชน
ศักยภาพ มีระยะทางในการไปทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต
ประจำวัน 1-3 กิโลเมตร .เห็นประโยชน์ในเรื่องการได้
ออกกำลังกายแข็งแรง ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ แก้
ปัญหาโลกร้อน
ประเด็นที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่นักศึกษาไปมหาวิทยาลัย
ทุกวัน มีที่พักอยู่ใกล้กับสถานศึกษา น้ำมันเชื้อเพลิงมี
ราคาแพง เป็นปัจจัยที่จะทำให้หันมาใช้จักรยานมากขึ้น
แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยาน
1.ส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย 2.มุ่งเน้น
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม (GREEN BIKE) 3.มีสถานที่
เพื่อรองรับในการซ่อมบำรุงจักรยานในมหาวิทยาลัย 
(BIKE CARE) 4.มีสัญลักษณ์ทางจักรยานภายในเมือง
ที่ดูทันสมัย สะดุดตา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น 
5.สร้างพื้นที่กิจกรรมสำหรับ กลุ่มนักปั่นจักรยาน เพื่อ
แลก เปลี่ยนประสบการณ์ 6 .รณรงค์ลดการใช้
จักรยานยนต์ รถยนต์ 7.รณรงค์ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน 8.มาตรการจูงใจ กระตุ้น ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน
การใช้จักรยาน ที่เน้นเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม
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