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บทคัดย่อ 

การศึกษาเชิงสํารวจคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สืบค้นว่าประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ มีการรับรู้ด้าน
สุขภาพอย่างไร ในประเด็น  1) รับรู้ความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   2) รับรู้ความรุนแรง
ของโรคฯ 3) รับรู้ประโยชน์ของการเดิน-ขี่จักรยาน
ว่าสามารถป้องกันการเกิดโรคฯ  และ  4) รับรู้
อุปสรรคของการเดิน-ขี่จักรยาน  พร้อมทั้งสํารวจ
ทัศนคติของประชาชนที่มี ต่อการเดินทางใน
ระยะใกล้ๆด้วยการเดิน-ขี่จักรยาน ทําการสํารวจ
ประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพจากจังหวัดขนาด
ใหญ่ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา 
ชลบุรี ภูเก็ต และ กรุงเทพมหานคร จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจังหวัดละ 1000 คน รวม 5000คน 
วิเคราะห์ค่า ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
ร้อยละ 70 จากกรุงเทพมหานคร และชลบุรี รับรู้
ว่าตนเองเส่ียงต่อการเกิดโรคอ้วน  เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด
สมอง นอกน้ันมีเพียงคร่ึงของกลุ่มตัวอย่างหรือตํ่า
กว่าที่รับรู้ว่าเสี่ยง  2) กลุ่มตัวอย่างจากทุกจังหวัด
ร้อยละ  63-94 รับรู้ ถึ งความ รุนแรงของโรค
เหล่าน้ันว่าอาจทําให้พิการหรือเสียชีวิต  3)กลุ่ม
ตัวอย่างจากทุกจังหวัดร้อยละ 71-95 รับรู้ถึง
ประโยชน์ของการเดิน หรือ ขี่จักรยานว่าสามารถ
ช่วยป้องกันโรคเหล่าน้ันได้  โดยมีร้อยละ 24เช่ือว่า

สามารถเดินได้ในระยะทาง 1-1.5 กิโลเมตร ร้อย
ละ 45 เช่ือว่าสามารถขี่จักรยานได้ในระยะทาง 2-
3 กิโลเมตร ร้อยละ 81 ยินดีสวมหมวกกันน๊อค
ขณะขี่จักรยาน และร้อยละ 45 ยินดีซื้อหมวก
กันน๊อคในราคา 500 บาท  4)กลุ่มตัวอย่างจากทุก
จังหวัดร้อยละ 81 รับรู้ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการ
เดิน หรือข่ีจักรยาน คือ “ไม่มีเวลา”  รองลงมาคือ
ร้อยละ 67 และ 63 รับรู้ว่าอุปสรรคของการเดิน-ขี่
จักรยาน คือ “ไม่มีอุปกรณ์” และ “ไม่มีเส้นทางที่
ปลอดภัย”ตามลําดับ 

ประเด็นทัศคติ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน
ทั่วไป เพียงร้อยละ 45 มีทัศคติระดับดี ถึง ดีมาก
ต่อการขี่จักรยานบนเส้นทางรถยนต์ ขณะที่ร้อยละ 
60-75 เห็นว่าการข่ีจักรยาน - การเดิน บนเส้นทาง
รถยนต์เป็นการกีดขวางการจราจร ทําให้รถติด 
และเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  และร้อยละ 
74 เห็นด้วยที่จะให้คนพิการใช้ทางเท้าร่วมกับคน
ทั่วไป ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้บริหารองค์กร
ภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น มี
ทัศนคติต่อการขี่จักรยาน และการเดินบนเส้นทาง
รถยนต์ ไปในทิศทางเดียวกันกับประชาชนท่ัวไป 
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Objectives  This study aims to 
investigate health perceptions 
among Thai people with different 
careers in 1) perceive risks of illness 
from non-communicable diseases-
NCD  2) perceive severity of the  
illness  3) perceive benefit of 
walking or bicycling as a preventive 
behavior and  4) perceive barriers of 
walking or bicycling. The study was 
also searching for the people’s 
attitude toward short distance 
travelling by walking or bicycling. 
Methodology   Collecting data from 
different career groups of population 
out of 5 majors provinces from 5 
regional namely, Chiang Mai, 
Nakhon Rachasrima, Chonburi, 
Phuket, and Bangkok.  The  sample 
size of 5000,that was 1000 from 
each province, were analyzed for 
frequency, mean, and standard 
deviation.  
Results    1) 70% of the samples 
from Bangkok and Chonburi  
perceived risks of illness from NCD, 
as only half or lower of the samples 
from Chiang Mai, Nakhon 
Rachasrima, and Phuket perceived 
such illness risk.  2) A high 
percentage of 63 to 94 % from every 
provinces perceived severity of the 
illness from NCD.  3) Also, a high 
percentage of 71 to 95 % from every 
provinces perceived benefit of 

walking or bicycling as a preventive 
behavior. Along with such 
perception, 24% of them reported 
that they can walk for 1-1.5km.and 
45% will be able to perform 
bicycling for 2-3km.Meanwhile, 
81% of the samples reported that 
they  agreed  to put on safety helmet 
while do bicycling, and willing to 
spend 500฿ for standard helmet. 4) 
As high as 81% perceived barriers of 
walking and bicycling came from 
time constraint, un-available of 
equipment and safety tracks for walk 
and bike.  
 Regarding to attitude survey, 
only 45% of the samples having 
good attitude toward road bicycling , 
where as 60-70% of them observed 
that such practice were being traffic 
obstacle and  caused of traffic 
congestion as well as car accident. 
74% of the samples agreed with 
having disable persons walking 
along on the side walk. For those 
who were at administrative positions 
for government organizations, 
private ,and local government ,they 
expressed the same direction of 
attitude toward walking and 
bicycling .  

Suggestions  1.Conduct 
intensive public campaign as well 
as giving knowledge and 
understanding through 
educational system on causes of 
health problems and severity of 
NCD illness of which induced 
from physical inactivity. 2. 
Policy advocacy, at national 
government , private ,and local 
government,  to promote walking 



and bicycling  for short distance 
travelling . 

 
บทนําและวัตถุประสงค์ 

ข้อมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2551 ระบุว่า คน
ไทยเป็นโรคเบาหวาน 3 ล้านคน, โรคความดัน
โลหิตสูง 10 ล้านคน,โรคหัวใจ 4 ล้านคนและโรค
หลอดเลือดในสมอง  5 แสนคน  ซึ่ ง ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาผู้เจ็บป่วยดังกล่าวปีละ
มากกว่า 3 แสนล้านบาท นับเป็นภาระทางด้าน
สาธารณะสุขเป็นอย่างมาก   แม้ว่าการออกกําลัง
กายหรือการมีกิจกรรมทางกายอ่ืนๆ เป็นส่วนหน่ึง
ในวิถีชีวิตของคนไทยได้และมีวิธีที่ง่าย อาทิ การ
เดินหรือการขี่จักรยาน แต่เมื่อสังคมมีความ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านวิถีชีวิต ถิ่นที่อยู่อาศัย 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ และการขยายตัว
ของสังคมเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  คนไทยส่วน
ใหญ่หันมาใช้ระบบการคมนาคมและการเดินทาง
ที่สะดวกสบายและลดระยะเวลาที่ ใ ช้ในการ
เดินทาง เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัว  รถ
โดยสารสาธารณะ หรือยานพาหนะอื่นทดแทน
การเดินและการขี่จักรยาน เป็นเหตุให้ตกอยู่ใน
ภาวะลดหรือขาดการออกกําลังกายที่ควรจะ
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไปโดยปริยาย  

ความพยายามที่จะดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้
คนเดินหรือใช้จักรยานในชีวิตประจําวันให้มากข้ึน
แทนการใช้รถยนต์หรือจักยานยนต์ รวมทั้ง รถ
โดยสารสาธารณะ จําเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จะ
สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันกับทุกๆ ภาคส่วน 
อาทิ ผลดีต่อสุขภาพของการเดินและการใช้
จักรยาน และความแตกต่างด้านสุขภาพระหว่างผู้
มีอาชีพที่ต้องเดินหรือมีกิจกรรมทางกายมากกว่า

คนในอาชีพอ่ืน ทัศนคติของบุคคลอ่ืนที่มีต่อคนเดิน
และคนใช้จักรยานโดยเฉพาะผู้ขับขี่ รถยนต์
ประเภทต่างๆบนถนนที่เป็นเส้นทางเดียวกับผู้ใช้
จักรยาน วิธีคิดของผู้บริหารองค์กร ภาครัฐและ
เอกชนที่มีต่อการสนับสนุนการเดินและการใช้
จักรยานโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเดินและ
การใช้จักรยานในพ้ืนที่เขตเมือง จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องทําการวิจัยสํารวจเพ่ือค้นหาคําตอบใน
ประเด็นข้างต้นเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนโครงการสนับสนุนให้ประชากรไทยใน
บริบทสังคมเมืองและชนบททั่วไปมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตลอดจนเห็นประโยชน์ของการเดินหรือ
การ ข่ีจักรยานในชี วิตประจํา วันแทนการใช้
จักรยานยนต์หรือรถยนต์ให้มากข้ึน 

 
     วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป : เพ่ือศึกษาการรับรู้ด้าน
สุขภาพในประเด็น 

- การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื่อรัง อันเ น่ืองจากการขาด
กิจกรรมทางกาย 

- การรับรู้ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง 

- การ รับรู้ ประโยชน์ของการ เ ดิน -ขี่
จักรยานที่มีต่อสุขภาพ 

- การรับรู้ อุปสรรคของการเดิน-การขี่
จักรยาน 

 
วิธีวิจัย 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย เลือก 5 
จังหวัดใหญ่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ในแต่ละภาคคือ 
กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 



เชียงใหม่ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ภาคเหนือ ชลบุรี
เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก นครราชสีมา
เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภูเก็ตเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ภาคใต้ โดย 

- การสํารวจ การรับรู้โดยประยุกต์จากการ
รับรู้ด้านสุขภาพตามรูปแบบความเช่ือด้าน
สุขภาพ (Health Belief Model-HBM) ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) การรับรู้ความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค  2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค   
3) การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกัน
โรคและ 4) การรับรู้อุปสรรคของการแสดง
พฤติกรรมป้องกันโรค และทัศนคติของ
ผู้บริหารองค์กรและประชาชนทั่วไปต่อการ
เดินและการขี่จักรยาน ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จังหวัดละ 1,000 คน โดยทําการสํารวจการ
รับรู้และทัศนคติของกลุ่มอาชีพต่างๆได้แก่ 
นักการเมือง ผู้บริหารภาครัฐ-ภาคเอกชน,
ส่วนกลาง ,ท้องถิ่น ,เจ้าของอาคารใหญ่ ,
เจ้าของห้างสรรพสินค้า,ร้านค้าย่อย,อาคาร
พาณิชย์,หาบเร่-แผงลอย  ด้วยแบบสํารวจ
ที่พัฒนาโดยนักวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี 

คณะผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยหา
ค่าหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. Deviation)  จํานวนร้อยละ และ
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดยใช้ t-test 
for independent samples  

 
 

 
 

ผลการศึกษา 
 1. การรับรู้ปัญหาสุขภาพ  

1.1 การรับรู้ความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิด
โรคเน่ืองจากขาดการออกกําลังกาย (ความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ว่าการไม่ออก
กํ าลั งกายมี ความ เสี่ ย ง ต่อการ เ กิด โรค อ้วน 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ส่วนโรคหัวใจ 
และโรคหลอดเลือดสมอง ขณะท่ี บางส่วนไม่รู้ 
และไม่แน่ใจว่าเสี่ยง 

1.2  การรับรู้ความรุนแรง (ความรุนแรง
เมื่อเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง)ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ความรุนแรงของการ
เกิดโรคดังกล่าวว่ามีความรุนแรงถึงขึ้นทําให้พิการ
หรือเสียชีวิตได้  

1.3 การรับรู้ประโยชน์ (การเดินหรือขี่
จักรยานเป็นประจําช่วยลดความเสี่ยงและความ
รุนแรงของโรค)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้
ประโยชน์ในการเดินหรือข่ีจักรยานเป็นประจําจะ
สามารถช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรค
ได้  

 เมื่อสอบถามถึงความสามารถในการเดิน 
ถ้าต้องการเดินทางไปยังที่ต่างๆ พบว่า   ผู้ตอบ
แบบสอบถามจากจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพ มหา
นครระบุว่า สามารถเดินได้ในระยะทาง 1.5 กม. 
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา สามารถ
เดินได้ในระยะทาง 1 กิโลเมตร  จังหวัดภูเก็ต
สามารถเดินได้ในระยะทาง 0.5 กิโลเมตร 



และสอบถามถึงความสามารถในการขี่
จักรยานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดนครราชสีมาระบุว่า  สามารถขี่
จักรยานได้ในระยะทาง 5 กิโลเมตรขึ้นไป  จังหวัด
ชลบุรี  สามารถขี่ จักรยานได้ ในระยะทาง  4 
กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร สามารถข่ีจักรยานได้
ในระยะทาง 3 กิโลเมตร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถข่ีจักรยานได้ในระยะทาง 2 กิโลเมตร 

 ด้านความคิดเห็นต่อการออกกฎหมาย
บังคับให้สวมหมวกกันน็อกในการข่ีจักรยานนั้น
ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการออกกฎหมายบังคับให้
สวมหมอกกันน็อก และยินดีที่จะซื้อหมวกที่ได้
มาตรฐานในราคา 500 บาท 

1.4  การรับรู้อุปสรรค ต่อการเดินหรือข่ี
จักรยาน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ว่าสิ่งที่
เป็นอุปสรรคในการเดินหรือขี่จักรยานคือ  ไม่มี
เวลา ไม่มีเพ่ือน  ไม่มีอุปกรณ์  ไม่มีเส้นทางที่
ปลอดภัย บ้าน/ที่อยู่อาศัยอยู่ไกลจากสถานที่ออก
กําลังกาย   
  ประมาณคร่ึงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หรือตํ่ากว่า  รับรู้ ว่าอุปสรรคต่อการเดินหรือขี่
จักรยาน คือ ไม่มีคนแนะนํา  แพทย์ห้ามออกกําลัง
กาย  และ คนในครอบครัวไม่สนับสนุน 
 2  ทัศนคติต่อการเดินและการข่ีจักรยาน  
 2.1 ทัศนคติต่อพฤติกรรม และลักษณะ
ทางกายภาพของถนน  ผลการสํารวจพบว่า 
  - ทัศนคติต่อการขี่จักรยานบน
เส้นทางรถยนต์  ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่จาก
จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติดี ถึง 
ดีมาก ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดนครราชสีมา มีทัศนคติไม่ดี ถึงไม่ดีเลย 
  - ทัศนคติต่อกรณี การแบ่งเส้นทาง
และเคร่ืองหมายจักรยานบนพ้ืนถนน เมื่อเห็น

รถยนต์หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย และ ทางลาดท่ี
ขอบทางเท้าเพ่ือให้การใช้จักรยานและการเดิน
สะดวกข้ึน  ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่มีทัศนคติที่
ดี ถึง ดีมากต่อกรณีดังกล่าว  
 2.2 ทัศนคติต่อคนเดินและผู้ขี่จักรยาน
บนท้องถนน 
  - ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่เห็น
ด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง กรณี คนเดินทําให้กีด
ขวางการจราจร (เกะกะ)  การเดินบนถนนทําให้รถ
ติด  และ การเดินบนถนนทําให้เกิดอุบัติเหตุ แต่
เห็นด้วยว่าควรยินยอมให้คนพิการใช้ทางเท้า
ร่วมกับคนทั่วไปได้  
  - ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่เห็น
ด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง กรณี การข่ีจักรยานบน
ถนนทําให้กีดขวางการจราจร (เกะกะ)  การข่ี
จักรยานบนถนนทําให้รถติด  และ การขี่จักรยาน
บนถนนทําให้เกิดอุบัติเหตุ  แต่ส่วนใหญ่ยังเห็นว่า
ควร ยินยอม ให้ ผู้ ขี่ จั ก รย าน ใ ช้ ถนน ร่ วมกั บ
ยานพาหนะอ่ืนๆได้   
 สําหรับทัศนคติเฉพาะกลุ่มผู้ตอบแบบ
สํารวจที่เป็นผู้บริหารองค์ภาครัฐส่วนกลาง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน มี
ทัศนคติต่อทุกประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปในทิศทาง
เดียวกับประชาชนท่ัวไป 
 
สรุปผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้และแบบสํารวจ
ทัศนคติส่วนใหญ่รับรู้ถึงปัญหาสุขภาพอันเน่ืองจาก
ขาดการออกกําลังกาย และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคน
เดินถนน-ขี่จักรยาน โดยเห็นว่าจะเป็นสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุบนถนน 
 
 



 
 
อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ 

1.   การรับรู้ปัญหาสุขภาพอันเนื่องจากขาด
การออกกําลังกาย และทัศนคติของผู้บริหาร
องค์กรและประชาชนทั่วไปต่อการเดินและการข่ี
จักรยาน 

• การรับรู้ปัญหาสุขภาพ  
1.1  ประเด็นการรับรู้ความเสี่ยง

ต่อปัญหาสุขภาพอันเน่ืองจากขาดการออกกําลัง
กาย ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จากทุก
จังหวัดที่ทําการสํารวจมีการรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อ เร้ือรัง อันได้แก่ โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ
โรคหลอดเลือดสมอง น้ัน อาจเป็นเพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามเหล่าน้ันได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีการ
เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ภายใต้นโยบาย
รณรงค์ให้เห็นถึงพิษภัยอันตรายของการไม่ออก
กําลังกาย หรือขาดการเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
เพียงพอ (Physical inactivity) มาอย่างต่อเน่ือง
ขององค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพ คือกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งได้ทําการรณรงค์ให้ประชาชนออก
กําลังกายป้องกันโรค อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบัน
รูปแบบการรณรงค์ดังกล่าวได้หายไป อันเน่ืองจาก
น โ ยบ ายขอ งก ร ะท ร ว ง ส า ธ า รณสุ ข มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวง แต่ประเด็นการออกกําลังกายเพ่ือ
ป้องกันโรคยังคงอยู่ในการรับรู้ของสังคมไทยมา
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แสดง
บทบาทสําคัญในการรณรงค์ส่งเสริมการออกกําลัง
กายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 

เ ป็นต้นมา  โดยสนับสนุนให้ภาคี ยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partners) ทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
และภาคเอกชน สถานประกอบการ รวมถึงองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ให้เป็นผู้รับภาระหน้าที่ในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมออกกําลังกายและกีฬา
เพ่ือสุขภาพ มาโดยลําดับ ประกอบกับปัจจุบัน
องค์การอนามัยโลกและชุมชนวิชาการสาขาท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Scholar Community) ได้ยํ้าใน
ประเด็น “การขาดกิจกรรมทางกาย” (Physical 
inactivity) เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง (Non-communicable Disease-
NCD) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการกระบวนการเผาผลาญ
พลังงาน(Metabolic syndrome) จึงเป็นโอกาส
ให้ เ กิดกระแสการ ต่ืนตัวด้านการส่ ง เสริมใ ห้
ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีโอกาสทํากิจกรรมทางกาย 
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและ
รณรงค์สื่ อสารสาธารณะ  เ พ่ือสร้างการรับ รู้
ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม ให้เห็นความสําคัญ
และความจําเป็นของ การเคลื่อนไหวร่างกายใน
ชีวิตประจําวันให้มากขึ้น เช่น การทํางานบ้าน  
เดินหรือขี่จักรยานเมื่อต้องการเดินทางไปมายังที่
ต่างๆท่ีไม่ไกลมากนัก รวมท้ังหาโอกาสออกกําลัง
กายหรือเล่นกีฬา ตลอดจนทํากิจกรรมนันทนาการ
ที่ต้องมีการออกแรงกายในช่วงเวลาว่าง 

1.2  ประเด็นการรับรู้ความรุนแรง 
ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่ารับรู้ถึง
ความรุนแรงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อัน
ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ว่ามีความ
รุนแรงถึงขั้นทําให้เสียชีวิตหรือพิการได้ ทั้งน้ีอาจ



เน่ืองจากเคยมีประสบการณ์ว่าคนในชุมชนหรือ
สมาชิกในบ้านตนเองป่วยด้วยโรคเหล่าน้ี และต้อง
ไปพบแพทย์เป็นประจํา และอาจเคยพบว่าผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงบางรายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต แม้
กระทั้งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด หรือเส้น
เลือดในสมองแตก  และอาจเคยพบว่าผู้ ป่วย
เบาหวานต้องถูกตัดขาเนื่องจากเป็นแผลเรื้อรังที่
เท้า เป็นต้น 

1.3  ประเด็นการรับรู้ประโยชน์
ของการเดินหรือขี่จักรยานเป็นประจําสามารถลด
ความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคได้ น้ัน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ถึงประโยชน์
ดังกล่าวเป็นอย่างดี เน่ืองจากประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเชิงการป้องกันโรคที่ได้จาก
การเดินและการข่ีจักรยานที่มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้
มีการนําเสนอให้เห็นโทษของการพฤติกรรมการนั่ง
อยู่กับที่ (Sedentary Behavior) เป็นเวลานานๆ
ในกลุ่มประชากรวันทํางาน รวมทั้งการน่ังเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มวัยเด็ก วัยเยาวชน และวัยรุ่น 
จะเป็นสาเหตุนําไปสู่ปัญหาสุขภาพอันเน่ืองจาก
ร่างกายขาดการเคลื่อนไหว จึงได้มีการรณรงค์ 
ประเด็น “แค่ขยับ เท่ากับเร่ิม ออกกําลังกาย” ที่
มุ่งสื่อสารว่าการออกกําลังกายน้ันทําได้ง่าย และมี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพของบุคคลอย่างต่อเน่ือง
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

1.4  ประเด็นการการรับรู้อุปสรรค
ของการเดินและการขี่จักรยาน ที่พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการ
แสดงพฤติกรรมการเดิน หรือ ขี่จักรยาน เป็น
อันดับแรกคือ “ไม่มีเวลา” ซึ่งตรงกับรายงานการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนถึงสาเหตุของ

การไม่ออกกําลังกายในประชากรไทยทุกครั้งตลอด
มากว่า 20 ปี แสดงว่าคนไทยมีความเข้าใจซึ่งอาจ
ถือเป็นความรู้ฝังลึกไปแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นการเดิน 
ขี่จักรยาน หรือทํากิจกรรมออกกําลังกายอ่ืนใดก็
ตาม จะต้องทําในรูปแบบที่มีระบบ มีโครงสร้าง
การจัดการ  ตามแบบแผนที่มีการกําหนดไว้ 
(Structured Physical Activity) เช่นไปร่วม
กิจกรรมในชมรมฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ถูก
กําหนดขึ้น เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที / ครั้ง 
และต้องทําให้ได้ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ซึ่งน่ันหมายถึง
ต้องทําในช่วงเวลาว่างจากภารกิจประจําวันเท่าน้ัน  
แต่เน่ืองจากคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในวัยทํางาน
ต่างมีภารกิจต้องทําตลอดวันทั้งงานบ้าน งาน
อาชีพ ประกอบกับยังขาดทักษะด้านการจัดการ
เวลาให้ตนเอง (Time Management) จึงพบอยู่
เสมอจากการสํารวจในประเด็นพฤติกรรมการออก
กําลังกายของคนไทยว่า เห็นความสําคัญของการ
ออกกําลังกาย  แต่ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
ขึ้น  

ส่วนกรณีการรับรู้อุปสรรคในประเด็น 
บ้านหรือที่อยู่อาศัยอยู่ไกลจากสถานที่ออกกําลัง
กาย  สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยังมี
ความเข้าใจว่า การเดิน หรือ ขี่จักรยานน้ันมี
เป้าหมายเพียงเพ่ือเดินทางไปยังสถานที่ที่จัดสร้าง
ขึ้นเพ่ือรองรับกิจกรรมออกกําลังกาย เท่าน้ัน เช่น 
สวนสาธารณะ  หรือสนามกีฬา  โดย ยัง ไม่มี
จินตนาการถึงการเดินหรือขี่จักรยานเพ่ือการ
เดินทางตามปรกติในการใช้ชีวิตประจําวัน อัน
ได้แก่การเดินทางไปโรงเรียน ไปทํางาน ไปตลาด 
หรือไปทําธุระส่วนตัว ดังน้ันการดําเนินการเพ่ือ
ปรับกระบวนทัศน์ เรื่ องการเ ดิน  และ  การ ข่ี
จักรยาน ของคนไทยดังได้กล่าวแล้วข้างต้นจึงเป็น
ความจําเป็นเร่งด่วน  



สํ าหรับประ เ ด็นการ รับ รู้ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่ว่า ไม่มีเส้นทางที่ปลอดภัยสําหรับ
การเดิน หรือข่ีจักรยาน และไม่มีอุปกรณ์ ซึ่งในที่น้ี
คือจักรยาน นับว่าเป็นประเด็นที่ ต้องการ การ
ตอบสนองเชิงนโยบายโดยเร็วเช่นกัน เพราะ
เส้นทางเดิน-ทางจักรยานที่ปลอดภัย และตัว
จักรยานเองถือเป็นปัจจัยเอ้ือ (Enabling Factors) 
ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ   
ดังน้ันบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการดิน หรือ ขี่
จักรยาน ต่อเมื่อมีความพร้อมด้านปัจจัยเ อ้ือ 
(Green and Krauter,2005) ดังน้ัน การ
กําหนดให้มีเส้นทางเดิน ทางจักรยาน แยกออก
จากถนนรถยนต์โดยสิ้นเชิง จึงจําเป็นที่จะต้อง
ได้รับการกําหนดเป็นนโยบายของการพัฒนาระบบ
ทางหลวง และทางสาธารณะในชุมชน 
 ส่วนกรณีการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคของ
การเดิน และการข่ีจักรยาน คือ ไม่มีเพ่ือน และไม่
มีคนแนะนํา น้ันเป็นที่เข้าใจได้ว่าบุคคลที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการเดิน หรือ ขี่จักรยานบนถนน
สาธารณะมาก่อน ย่อมขาดความม่ันใจ หรือ
แม้กระทั่งไม่แน่ใจว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะ
ถูกต้องปลอดภัยในขณะออกเดิน  ดังน้ันวิธีจัดการ
ต่อประเด็นน้ีที่น่าจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ที่สุด คือการจัดสร้างทางเดิน ทางจักรยาน ที่
ปลอดภัย  แยกส่วนออกจากถนนรถยนต์ 

1. ทั ศนค ติ ขอ งผู้ บ ริ ห า รอ งค์ ก ร แล ะ
ประชาชนท่ัวไปต่อการเดินและการขี่จักรยาน  

พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่จาก
จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติดี ถึง 
ดีมาก ต่อการมีพฤติกรรมการเดิน และขี่จักรยาน
ในภาพรวม   ขณะท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต 
และจังหวัดนครราชสีมา มีทัศนคติไม่ดี ถึงไม่ดีเลย  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะจังหวัดชลบุรี และกรุงเทพ 

มหานคร เป็นพ้ืนที่เขตเมืองที่มีปรากฏการณ์ด้าน
ความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนนมาเป็น
เวลายาวนาน ทําให้ประชาชนอยากเห็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านการจราจร  และต้องการมี
ทางเลือกในการเดินทางจึงเห็นว่าการเดิน และการ
ขี่จักรยาน เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ จึง
แสดงทัศนคติที่ดีต่อการเดินทางในเมืองใหญ่อย่าง
เมืองชลบุรี และกรุงเทพมหานคร  

ส่ วนผู้ ต อบแบบสํ า ร วจจากจั งห วั ด
เชียงใหม่ ภูเก็ต และนครราชสีมา แสดงทัศนคติไม่
ดีต่อการเดิน และ การขี่จักรยานในภาพรวม อาจ
เป็นเพราะประชาชนเคยชินกับการขับข่ีรถยนต์โดย
ไม่ตระหนักรู้ว่าบนเส้นทางที่ตนขับรถยนต์อยู่น้ัน
ยังมีการเดินทางด้วยวิธีอ่ืนที่มีสิทธิในการใช้พ้ืนที่
บนถนนด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นที่มาของ
การมีกฎหมายการจราจรที่กําหนดให้รถ จักรยาน 
ยนต์ต้องเปิดไฟหน้าทั้ งในเวลากลางวันและ
กลางคืน เพ่ือให้เป็นที่สังเกตเห็นชัดสําหรับคนขับ
รถยนต์โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ เน่ืองจาก
เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสินค้าว่ิงทับรถจักรยานยนต์
บ่อยๆ เน่ืองจากคนขับรถบรรทุกซึ่งนั่งอยู่บนที่
คนขับที่สูงมากอ้างว่า มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่
มีขนาดเล็กและไม่อยู่ในช่วงของการมองเห็น 
(Blind Spot) เป็นเหตุให้ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีสิ่งใด
ขวางอยู่ข้างหน้า แต่จากการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา
พบว่า  สาเหตุที่แท้จริ งของการเกิดอุบั ติ เหตุ
ดังกล่าวเป็นเพราะคนขับรถยนต์ไม่ตระหนักถึง
สิทธิการใช้ถนนของผู้ร่วมทางอ่ืนๆ และมักคิดว่า
รถยนต์จะต้องได้สิทธิก่อนบนเส้นทางหลวง   ด้วย
เหตุน้ีผู้ขับขี่รถยนต์จึงมีทัศนคติไม่ดีต่อคนเดิน หรือ 
ขี่จักรยานในเส้นทางเดียวกับตน  เป็นไปตาม
แนวคิดทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่ช้ีว่า ทัศนคติ
เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้เกิดการแสดงออกทางด้านการ



ปฏิบัติ เป็นสภาพแห่งความพร้อมที่จะตอบโต้และ
แสดงให้ทราบถึงแนวทางของการตอบสนองของ
บุคคลต่อสิ่งเร้า (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2526)   
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