
การวจิยัแบบมีส่วนร่วมในการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ าวนัของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น 
พื้นท่ีเขตความรับผดิชอบ เทศบาลเมืองพนสันิคม 

 
นางกุสุมา  ถาวร และคณะ 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัแบบมีส่วนร่วมในการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ าวนัของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเขตความ
รับผิดชอบ เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีวตัถุประสงค์ขอ้ 1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าจกัรยานมาใช้ใน
ชีวติประจ าวนั ขอ้ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ าวนั การวิจยัใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณ  โดย
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สอบถามกลุ่มตวัอยา่ง ผูบ้ริหารเทศบาลเมืองพนสันิคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในสังกดัเทศบาลเมืองพนสันิคม ครู ผูป้กครองนกัเรียน นกัเรียน ต ารวจจราจร ผูน้ าชุมชน ประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการน าจกัรยานมาใช้ในชีวิตประจ าวนั จ านวน 300 คน ผลการวิจยัศึกษาว่า พฤติกรรมการมีและการใชจ้กัรยาน
ของประชาชน ส่วนใหญ่ประชาชนมีพาหนะในครอบครัว จ านวนยานพาหนะทั้งหมดท่ีครอบครัว มีจกัรยานจ านวน 
1-3 คนั มีจกัรยานยนต์  จ  านวน 1-3 คนั มีรถยนต์ จ  านวน 1-3 เหตุผลในการใชจ้กัรยาน คือ ใชจ้กัรยานเพื่อการออก
ก าลงักาย ปัญหาและอุปสรรคในการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนัในระดบัมาก   คือ ความปลอดภยัของผูข่ี้จกัรยาน 
เช่น สุนัขกดั ถนนขรุขระ หน่วยงานท่ีส่งเสริมการน าจกัรยานมาใช้ในชีวิตประจ าวนั คือ หน่วยงานภาครัฐ เช่น  
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัคือ แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนกัเห็นคุณค่าและความส าคญัของการข่ี
จกัรยานในชีวติประจ าวนั คือการร่วมมือกนัของทุกภาคส่วนในการรณรงคก์ารส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคญั
ของการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น การจดัโครงการ Bike for Life in Phanasnikum การส่งเสริมอบรม
ความรู้ ความเขา้ใจให้กบัผูป้กครองและนกัเรียนเก่ียวกบัการข่ีจกัรยานในเขตเทศบาลเมืองพนสันิคมอย่างปลอดภยั 
หน่วยงานทุกภาคส่วนควรประชาสัมพนัธ์ประโยชน์ของการข่ีจกัรยานและการส่งเสริมการข่ีจกัรยานด้วยความ
ปลอดภยั รวมทั้งให้ประชาชนตระหนกัและเห็นคุณค่าของการประหยดัพลงังานโดยการใช้จกัรยานในการเดินทาง
ระยะใกล้ๆ  ใหม้ากข้ึน โดยผา่น ส่ือโทรทศัน์ วิทยุ และหนงัสือพิมพ ์ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีผูน้ าทอ้งถ่ินควรมีบทบาทใน
การสร้างค่านิยมใหม่ให้แก่สังคมทอ้งถ่ิน ดว้ยการเป็นผูน้ าการใช้จกัรยานเพื่อให้ประชาชนปฏิบติัตาม ซ่ึงจะน าไปสู่
ชุมชนจกัรยานและเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการน าจกัรยานมาใชใ้นวิถีชีวิตประจ าวนัอยา่งเป็น
รูปธรรมมากยิง่ข้ึน 
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The participatory action research in  bicycling way of life  among town people 

: a case study of Phanatnikhom municipality    Chonburi Province . 
 

Mrs.Kusuma  Thaworn  
 
Abstract 

The objective of the study of participatory action research in  bicycling way of life  among town people   : a 
case study of Phanatnikhom municipality    Chonburi Province  were to study (1) the problems and obstacles in  
bicycling way of life   (2) the guidelines for  bicycling way of life .  The regulation of quantitative research The data 
were collected by questionnaire respondents phanat nikhom Municipality School administrators in the municipality of 
phanat nikhom, teachers, parents, students, traffic police, community leader. People involved with the bicycle used in 
daily life The 300. The study behavior and the use of bicycles of the people Most people have a vehicle in the family 
Number of vehicles all family, cycling the 1-3 cars with motorcycles were 1-3 cars cars were 1-3 reasons to use the bike 
Is to use bicycles to exercise Problems and obstacles in the use of bicycle in everyday life in the high level is the safety 
of the ride bike like a dog bite. A rough road agencies that promote the bicycles used in daily life The government 
agencies, such as the recommendations from research Promoting people to realize the value and importance of cycling 
in daily life Is the cooperation of all sectors in the campaign to promote awareness of the importance of the bicycle used 
in everyday life, such as the project Bike for Life in Phanasnikom promoting knowledge training The understanding to 
the parents and students about cycling in the municipality of phanat nikhom safely The sectors should promote the 
benefits of cycling and promote bicycling by safety  as well as to the public awareness and appreciation of save energy 
by using the bike in the short distance more through television Radio, and newspapers, local, the local leaders should 
play an important role in creating new value for local communities with the leadership of bicycle use for people to 
follow  that would lead to a bicycle community and to reinforce the value of the bicycles used daily life concretely even 
more . 
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บทน ำและวตัถุประสงค์ 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีและยัง่ยืนของประชากร คือแนวคิดส าคญัในการพฒันาความเป็นเมืองน่าอยู ่
ชุมชนน่าอยู ่ของเทศบาลเมืองพนสันิคม  ชุมชนจกัรยาน คือ หน่ึงในหลายๆแนวคิดท่ีส าคญัการส่งเสริมการแกปั้ญหาพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากเสริมสร้างรากฐานท่ีส าคญั คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการเมืองน่าอยู่ดว้ยวิถีชีวิตการน า
จักรยานมาใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยส่งเสริมให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้สนใจและใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและมีวิถีชีวิตอยา่งพอเพียงและยัง่ยืน  

การวิจยัเร่ือง การวิจยัแบบมีส่วนร่วมในการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี
เขตความรับผิดชอบ เทศบาลเมืองพนสันิคมเทศบาลเมืองพนสันิคม จึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการให้๕ระผูบ้ริหารเทศบาล
เมืองพนสันิคมและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งน าไปพิจารณาประกอบเป็นขอ้มูลในกาเสริมสร้างชุมชนจกัรยาน เพ่ือส่งเสริมการอยู่ดีมีสุข 
สุขภาพกาย สุขภาพใจ การป้องกนัโรค การพฒันาความเช่ือมโยงทางสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนอย่าง
ย ัง่ยืนสืบต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญั
ในการใหค้ณะผูบ้ริหารเทศบาลเมืองพนสันิคมน าไปเป็นขอ้มูลส าคญัในการส่งเสริมการรณรงคเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มและจกัรยาน อาทิ  
เช่น    การเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม   การส่งเสริมการแกปั้ญหามลพิษ การบรรเทาสภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศและการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการแกปั้ญหาจราจร และการท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์
และสนัติภาพของมนุษยชาติ ดว้ยแนวคิดท่ีส าคญั คือการเดินและการใชจ้กัรยานในวิถีชีวิตใหเ้กิดข้ึนในสังคม ชุมชน ครอบครัว มี
วิถีชีวิตท่ีตระหนกัเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตท่ีน าจกัรยานมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 
วตัถุประสงค์ 
                1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
                2. เพื่อศึกษาแนวทางการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
วธีิกำรวจัิย 
                การวิจยัใช้ระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ      โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามกลุ่มตวัอย่าง 
ผูบ้ริหารเทศบาลเมืองพนสันิคม ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลเมืองพนสันิคม ครู ผูป้กครองนกัเรียน นกัเรียน 
ต ารวจจราจร ผูน้ าชุมชน ประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ าวนั จ  านวน 300 คน 
  
 
            
3.ผลกำรศึกษำ 

1. พฤติกรรมกำรมีและกำรใช้จักรยำนของประชำชน 
1.1 การมียานพาหนะในครอบครัว 
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ภำพที ่1  ร้อยละกำรมียำนพำหนะในครอบครัว 
 

1.2 จ านวนยานพาหนะทั้งหมดท่ีครอบครัวมี 
1.2.1 จกัรยาน 

 

 
ภำพที ่ 2  ร้อยละจ ำนวนจักรยำนทีค่รอบครัวมี 

 
1.2.2  จกัรยานยนต ์
 

91.70% 

8.30% 

ไม่มจีกัรยำน 

มจีกัรยำน 

91.69% 

4.70% 
3.60% จ ำนวน 1 -3 คนั 

จ ำนวน 4 -6 คนั 

จ ำนวน 6 คนัขึน้ไป 
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ภำพที ่ 3  ร้อยละจ ำนวนจักรยำนยนต์ทีค่รอบครัวมี 

1.2.3  รถยนต ์
 

 
ภำพที ่4 ร้อยละจ ำนวนรถยนต์ทีค่รอบครัวมี 

1.3 เหตุผลในการใชจ้กัรยาน 

96.70% 

3.30% 
จ ำนวน 1 -3 คนั 

จ ำนวน 4 -6 คนั 

97.80% 

1.50% 

0.70% 

จ ำนวน 1 -3 คนั 

จ ำนวน 4 -6 คนั 

จ ำนวน 6 คันขึน้ไป 
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ภำพที ่ 5  ร้อยละเหตุผลในกำรใช้จักรยำน 

 
 

2. ปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำนในชีวติประจ ำวนั 
2.1 กลวัเกิดอุบติัเหตุ 

 
ภำพที ่ 6  ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ กลวัเกดิอุบัติ 

39.00% 

3.00% 
58.00% 

ใช้ในกจิกรรมประจ ำวัน 

ใช้จักรยำนเดนิทำงมำท ำงำน 

ใช้จักรยำนเพื่อกำรออกก ำลังกำย 

81.30% 

15.70% 

3.00% 

มำก ปำนกลำง น้อย 
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2.2 แดดร้อน 

 
ภำพที ่ 7  ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ แดดร้อน 

 
 
2.3 ฝนตก 

 
ภำพที ่ 8  ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ ฝนตก 

 
2.4 มีมลพิษมาก 

55.30%

16.00%

28.70%

มาก ปานกลาง นอ้ย

44.00% 

10.00% 

46.00% 

มำก ปำนกลำง น้อย 
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ภำพที ่ 9ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ มีมลพษิมำก 

 
 
 

2.5 ไม่มีทางส าหรับจกัรยาน  

 
ภำพที ่ 10 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ ไม่มีทำงส ำหรับจักรยำน 

  2.6 ถนนช ารุด ขรุขระ 

36.00% 

21.00% 

43.00% 

มำก ปำนกลำง น้อย 

92.30% 

6.70% 1.00% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 
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ภำพที ่ 11  ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ ถนนช ำรุดขระขระ 

 
 
 
 

2.7 กลวัสุนขักดั 

 
ภำพที ่ 12 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ กลวัสุนัขกดั 

2.8 แดดร้อน 

87.00%

6.00%

7.00%

มาก ปานกลาง นอ้ย

96.30% 

2.00% 

1.70% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 
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ภำพที ่ 13 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ แดดร้อน 

 
 
 
 

2.9 รถชนิดอ่ืน ๆ เช่น จกัรยานยนต ์รถยนต ์ไม่มีวนิยัจราจร 

 
ภำพที ่ 14 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ แดดร้อน 

 2.10 หาบเร่/แผงลอย/ร้านคา้ วางส่ิงของเขา้มาบนถนน  

74.30% 

22.70% 

3.00% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 

79.13% 

11.54% 

9.33% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 
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ภำพที ่ 15 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ หำบเร่ /แผงลอย/ร้ำนค้ำวำงส่ิงของเข้ำมำบนถนน 

 
 
 
 
 

 2.11 ปัญหาจราจรติดขดั  

 
ภำพที ่ 16 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ ปัญหำจรำจรติดขัด 

22.00% 

15.00% 

63.00% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 

84.30% 

12.00% 

3.70% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 
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  2.12 กลางคืนไฟส่องสวา่งไม่เพียงพอ 

 
ภำพที ่ 17 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ กลำงคืนไฟส่องสว่ำงไม่เพยีงพอ 

 
 
 
 
 
 2.13 ไม่มีเพื่อนในการป่ันจกัรยาน 

 

88.70% 

4.00% 

7.30% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 

35.30% 

14.70% 

50.00% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 
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ภำพที ่ 18 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ ไม่มีเพือ่นในกำรป่ันจักรยำน 

2.14 สวนสาธารณะท่ีมีทางจกัรยานอยูไ่กลบา้น 

 
ภำพที ่ 19 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ สวนสำธำรณะทีม่ีทำงจักรยำนอยู่ไกลบ้ำน 

 
 
 
 
    2.15  ถนนแคบ, ซอยแคบ 

 

11.30% 
9.00% 

79.70% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 

49.30% 

10.70% 

40.00% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 
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ภำพที ่ 20 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ ถนนแคบ,ซอยแคบ 

 2.16 มิจฉาชีพชิงทรัพย ์

 
ภำพที ่ 21 ร้อยละปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้จักรยำน คือ มิจฉำชีพชิงทรัพย์ 

 
 
 
 

3 แนวทำงกำรน ำจักรยำนมำใช้ในชีวติประจ ำวนั 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี 2 คือ  แนวทางการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ าวนั โดยการสัมภาษณ์ผูน้ า 
ชุมชน จ านวน 12 ชุมชน   และแบบสัมภาษณ์ตวัแทนประชาชนในแต่ละชุมชน ชุมชนละ 25 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 300 คน    
ผลการวจิยั พบวา่ 

 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงที่  1   หน่วยงำนและแนวทำงที่ควรส่งเสริมกำรน ำจักรยำนมำใช้ในชีวติประจ ำวัน 

7.00% 
15.00% 

78.00% 

มำก 

ปำนกลำง 

น้อย 
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หน่วยงำน แนวทำงทีค่วรส่งเสริมกำรน ำจักรยำนมำใช้ในชีวติประจ ำวนั 

1.1 หน่วยงำนท้องถิ่น 

      -เทศบาลเมืองพนสันิคม 

- เทศบาลเมืองพนสันิคมควรลดภาษีใหก้บัประชาชนท่ีข่ีจกัรยานมาใชใ้น 

  ชีวติประจ าวนั   

-  เทศบาลเมืองพนสันิคมควรท าเส้นทางจกัรยาน 

- จดัถนนท่ีปลอดภยัในในการข่ีจกัรยาน  
- ควรจดัท าท่ีจอดจกัรยานเป็นสัดส่วนและการป้องกนัการขโมย 
  รถจกัรยาน และตอ้งมีช่องพื้นท่ีจราจรท่ีสามารถข่ีจกัรยานไดอ้ยา่ง  
  ปลอดภยั  
- จกัรยานกบัคนนั้นเป็นของคู่กนัมานานมากแลว้ เทศบาลเมืองพนสันิคม
น่าจะ  เป็นเมืองตน้แบบในการข่ีจกัรายนไดอ้ยูแ่ลว้ เทศบาลเมืองพนสันิคม
ควร ส่งเสริมใหป้ระชาชนร่วมกนัข่ีและใชจ้กัรยาน ริเร่ิมการข่ีจกัรยานมา 
  ท างาน  

 
ตำรำงที่  1   (ต่อ) 

หน่วยงำน แนวทำงทีค่วรส่งเสริมกำรน ำจักรยำนมำใช้ในชีวติประจ ำวนั 

1.2หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  
เช่น  
1.2.1 ต ารวจจราจร และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ในสถานีต ารวจภูธรพนสันิคม 

1.2.2 สถาบนัการศึกษาทั้งโรงเรียนทั้งใน
สังกดัเทศบาล และไม่ใช่สังกดัเทศบาล  
1.2.3 ประธานชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

1.2.4 กรมโยธาธิการและผงัเมืองชลบุรี  

- ควรมีสายตรวจ ต ารวจข่ีจกัรยานควยดูแลความสะดวกใหป้ระชาชน 
   จ านวน  
- ควรท าสีป้ายบอกทางและทาสีจราจรถนนใหส้วยงามชดัเจน  
ขา้ราชการทุกหน่วยงานควรน าจกัรยานมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัเป็นตวัอยา่ง    
ใหป้ระชาชน  
-ควรมีการรณรงคแ์ละอบรมในสถานศึกษา  
-ควรร่วมมือกนัจากชมรมจกัรยานไปสู่ประชาชนในการน าจกัรยานมาใช้
ในชีวติประจ าวนัอยา่งจริงจงั  
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1.2.5 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเทศบาล  -ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนควรส่งเสริมและพฒันาการน า 

จกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ าวนัใหเ้ห็นคุณค่าของสุขภาพแขง็แรง -ฝ่ายผงั
เมืองควรมีท่ีจอดจกัรยานเป็นสัดส่วน  
- ควรส่งเสริมใหแ้พทยพ์ยาบาลมารณรงคก์ารข่ีจกัรยานเพื่อสุขภาพ ท าให ้
อายยุนื คนจะไดม้าสนใจข่ีจกัรยานมากข้ึน  
-ขอแค่มีพื้นท่ีป่ันจกัรยานก่อนอยา่งอ่ืนค่อยส่งเสริมส่งเสริมใหน้กัเรียนข่ี
จกัรยานมาโรงเรียน  

1.3 หน่วยงำนภำคเอกชน ชมรมจักรยำนเพื่อ
สุขภำพของเทศบำลเมอืงพนัสนิคม(พนัสไบค์) 

-สมาชิกชมรมจกัรยานในพนสันิคมควรเป็นตน้แบบชกัชวนเพื่อนฝงูหรือ
คนท่ีรู้จกัหนัมาช่ีจกัรยานใหเ้ห็นคุณค่าของสุขภาพมากข้ึน  
-หน่วยงานภาคเอกชนเชิญชวนประชาชนเขา้ร่วมรณรงคด์ว้ย  

1.4 ประชำชน - ประชาชนหลายครอบครัวก็มีจกัรยานเพื่อออกก าลงักาย ควรรวมกลุ่มกนั
รณรงคข่ี์จกัรยานในเทศบาลเมืองพนสันิคม  
- ตวัประชาชนเองควรสนใจริเร่ิมข่ีจกัรยานมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั หรือท า
กิจกรรมข่ีจกัรยานในวนัหยดุหรือวนัส าคญั เช่นข่ีจกัรยานปลูกตน้ไม ้ 
ข่ีจกัรยานไปทอดกฐิน  

 
 
 
 
4. ข้อเสนอแนะเพิม่เติมจำกกำรท ำวจัิยในคร้ังนี้ 
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ขอ้เสนอแนะในภาพรวมท่ีภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนควรส่งเสริมการน าจกัรยานมาใช้ในชีวิตประจ าวนั 

สรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 
แนวทางการส่งเสริมใหป้ระชาชนตระหนกัเห็นคุณค่าและความส าคญัของการข่ีจกัรยานในชีวิตประจ าวนั คือการ

ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการรณรงค์การส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการน าจักรยานมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั เช่น การจดัโครงการ Bike for Life in Phanasnikum การส่งเสริมอบรมความรู้ ความเขา้ใจให้กบัผูป้กครอง

และนกัเรียนเก่ียวกบัการข่ีจกัรยานในเขตเทศบาลเมืองพนสันิคมอยา่งปลอดภยั หน่วยงานทุกภาคส่วนควรประชาสัมพนัธ์

ประโยชน์ของการข่ีจกัรยานและการส่งเสริมการข่ีจกัรยานดว้ยความปลอดภยั รวมทั้งให้ประชาชนตระหนกัและเห็น

คุณค่าของการประหยดัพลงังานโดยการใชจ้กัรยานในการเดินทางระยะใกล้ๆ  ให้มากข้ึน โดยผา่น ส่ือโทรทศัน์ วิทยุ และ

หนงัสือพิมพ ์ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีผูน้ าทอ้งถ่ินควรมีบทบาทในการสร้างค่านิยมใหม่ให้แก่สังคมทอ้งถ่ิน ดว้ยการเป็นผูน้ า

การใช้จกัรยานเพื่อให้ประชาชนปฏิบติัตาม ซ่ึงจะน าไปสู่ชุมชนจกัรยานและเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนเห็นคุณค่า

ของการน าจกัรยานมาใชใ้นวถีิชีวติประจ าวนัอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

 

http://www.thaicyclingclub.org/sites/default/files/gallery/dsc07096_800x533.jpg
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- ควรมีการรณรงคก์ารข่ีจกัรยานใหป้ระธานและสมาชิกทุกชุมชนยอ่ยใหเ้ห็นความส าคญัของการน าจกัรยาน

มาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
- การน าจกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ าวนัในเขตเทศบาลเมืองพนสันิคมมีความเป็นไปไดถ้า้หน่วยงานของรัฐ 

(เทศบาล ต ารวจจราจร) มีความจริงจงัและจริงใจส่งเสริมใหเ้กิดข้ึน โดยต ารวจจราจรตอ้งกวดขนัเอาจริงกบั
ผูฝ่้าฝืนกฎจราจร และเทศบาลใหก้ารสนบัสนุนช่วยรณรงค ์

- เทศบาลเมืองพนสันิคมมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งรณรงคช์กัชวนประชาชนเขา้ร่วมข่ีจกัรยานเพื่ออากาศ
ในเทศบาลเมืองพนสันิคมดีข้ึน ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง อุบติัเหตุจะลดนอ้ยลงหากคนข่ีจกัรยานมากข้ึน 
การจราจรก็ไม่หนาแน่น 

- เทศบาลเมืองพนสันิคมและชมรมจกัรยานควรมีการส่งเสริมความร่วมมือในการจดัการข่ีจกัรยานประจ าปีเพื่อ
ชกัชวนประชาชนใหม้าสนใจและร่วมกิจกรรมในอนาคตการข่ีจกัรยานอาจจะมากข้ึนและควรจดัสถานท่ีจอด
รถจกัรยานและส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีดูแลรถจกัรยานเพื่อป้องกนัการขโมยจกัรยาน 

- ควรปลูกจิตส านึกใหแ้ก่นกัเรียนและเร่ิมใหมี้การใชจ้กัรยานจากนกัเรียน 

 
- ควรส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีอยูใ่กลโ้รงเรียนน าจกัรยานมาใชเ้พื่อสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมการ

ประหยดัพลงังาน 
- ทุกหน่วยงานควรช่วยกนัรณรงคส่์งเสริมการน าจกัรยานมาใชใ้นเทศบาลเมืองพนสันิคม 

 

http://www.thaicyclingclub.org/sites/default/files/gallery/945624_493246974083622_1036808518_n_800x533.jpg
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กล่าวโดยสรุป แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดภาคีเครือข่ายจกัรยานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการ
น าจกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ า ควรร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรณรงคใ์ห้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์และคุณค่า
ของการน าจกัรยานมาใช้ในชีวิตประจ าวนั  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการชุมชนจกัรยานตน้แบบของเทศบาลเมืองพนสันิคมโดย
นโยบายของเทศบาลเมืองพนสันิคมในการส่งเสริมเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่คือการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีการน า
จกัรยานมาใช้ในชีวิตประจ าวนัในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคมเพิ่มมากข้ึน อนัจะน าไปความสมดุลและย ัง่ยืนของ
คุณภาพชีวติของประชาชนสืบต่อไป 

           

ขอ้เสนอแนะ 

                ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีการน าจกัรยานมาใช้ในชีวิตประจ าวนัในเขตพื้นท่ีเทศบาล
เมืองพนสันิคม โดยส่ิงแรกในมุมมองของผูว้ิจยัคือ ควรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และ
เปล่ียนวิธีการเดินทางในชีวิตประจ าวนัโดยใช้พาหนะในการเดินทางโดยใช้จักรยานกันมากข้ึนนั้ น ผูว้ิจ ัยได้มี
ขอ้เสนอแนะแนวทางไว ้2 ส่วนคือ 1) การปรับปรุงดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัท าเส้นทางจกัรยานท่ีปลอดภยั  มีต ารวจ
จราจรคอยอ านวยความสะะดวกในการจราจร  ซ่อมแซมถนนและพื้นผิวท่ีชารุดให้พร้อมใชง้าน ออกแบบทางจกัรยาน
และทางเดินเทา้ รวมถึงจดัหาท่ีจอดจกัรยานและปรับปรุงภูมิทศัน์ระหว่างการเดินทาง 2) การปรับปรุงดา้นการจดัการ 

http://image.ohozaa.com/view2/x6qVFlvCRTcQ0f5R
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ได้แก่  การส่งเสริมให้หน่วยงานภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมกนัประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
สนบัสนุนการน าจกัรยานมาใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน 
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