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แนวทางการสง่เสริมการใชจ้กัรยานภายในมหาวิทยาลยั 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

 

บทคดัยอ่: โครงการวิจยัเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยานภายในมหาวิทยาลยั” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ลักษณะการเดินทางและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเดินทางดว้ยจักรยานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางดว้ยจักรยานภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อเสนอแนะแนวทางการ

ส่งเสริมการใชจ้ักรยานภายในมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ การวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวงัสนามจนัทร ์และมหาวิทยาลยับรูพา โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มลูความคิดเห็นจากกลุ่ม

ตวัอยา่งนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งท่ีใชจ้กัรยานและไมใ่ชจ้กัรยาน  

 ผลการวิจยั พบวา่รปูแบบการเดินทางท่ีเกิดขึ้ นในมหาวิทยาลยัทั้ง 5 แห่ง มีทั้งการขี่จกัรยาน การขบั

รถยนต์ การขบัรถจกัรยานยนต์ การเดินเทา้ และการใชบ้ริการรถบริการสาธารณะ ในส่วนของการใชจ้กัรยาน 

พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ใชจ้กัรยานเพื่อการสญัจรในมหาวิทยาลัยค่อนขา้งมาก อีกทั้ง

นักศึกษายงัตระหนักในผลดีของการใชจ้กัรยาน อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลกัของการไม่ใชจ้กัรยานของนักศึกษาทุก

มหาวทิยาลยั คือ สภาพภมูิอากาศรอ้น/เปียกฝน การกลวัเป็นภาระและการไมม่ีจกัรยาน  

 เมื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการไม่ใชจ้ักรยานในมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม การ

สมัภาษณ์ และการส ารวจภาคสนาม พบว่าปัญหาและอุปสรรคหลักของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ คือ 1) ความไม่

ปลอดภัยของการใชจ้กัรยานในการสัญจร 2) โครงข่ายเสน้ทางจกัรยานไม่มีความเชื่อมโยงและต่อเน่ือง 3) 

เสน้ทางจักรยานมีลักษณะไม่สนับสนุนใหเ้กิดการใชง้าน 4) การขาดความตระหนักในความส าคัญของการใช้

จกัรยาน 5) การขาดการสนับสนุนจากกบัหน่วยงาน และ 6) การขาดแคลนจุดจอดรถจกัรยานท่ีมีประสิทธิภาพ มี

เพียงมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาท่ีมีประเด็นปัญหาเพียงเร่ืองจุดจอดรถจักรยานบางพื้ นท่ีขาดร่มเงา ยงัไม่มี

ระเบียบเท่าท่ีควร และการขาดแคลนการปรบัปรุงระบบการใหบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะใหเ้พียงพอกบัความ

ตอ้งการ 

 แนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยานภายในมหาวิทยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักศึกษา

และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพจึงมุ่งเน้นแนวทางการส่งเสริมทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัท าทางจกัรยานใหม้ี

ความครอบคลุมและชดัเจนมากขึ้ น การปรบัปรุงจุดจอดรถจกัรยานและเสน้ทางจกัรยานท่ีมีอยู่แลว้ และแนวทาง

การส่งเสริมทางดา้นนโยบาย ไดแ้ก่ การเร่งประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคก์ารใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยั การก าหนด

แผนและนโยบายในการส่งเสริมการใชจ้กัรยานอย่างต่อเน่ืองและเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแล

รบัผิดชอบ การวางมาตรการควบคุมจอดรถท่ีเขม้งวด การพฒันาระบบการใหบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะ 

 

ค าส าคญั: แนวทางการส่งเสริม, จกัรยาน, มหาวทิยาลยั 
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1.  บทน า 

 

การใชจ้กัรยานภายในมหาวิทยาลยัในปัจจุบนัยงั

ไม่เป็นท่ีได้รับความนิยมเท่าท่ีควร แมว้่าจะเป็นการ

เดินทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมาย เมื่อพิจารณาแนว

ทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยานในมหาวิทยาลยัโดยส่วน

ใหญ่ พบว่ายังขาดการศึกษาลักษณะการเดินทางใน

ภาพรวม และความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งในเรื่องปัญหา 

อุปสรรคและความตอ้งการต่อการจดัการในมหาวิทยาลยั 

เพื่อรองรับกับการเดินทางด้วยจักรยาน ส่งผลให้

พฤติกรรมในการเดินทางของนักศึกษายงัคงใชร้ถยนต์

ส่วนตัวหรือพาหนะท่ีใชน้ ้ ามันเช่นเดิม ปริมาณการใช้

จกัรยานในชีวติประจ าวนัของนักศึกษาจึงมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

จากปัญหาดงักล่าวจึงน ามาสู่การวิจยั เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการส่งเสริมการใชจ้ักรยานภายในมหาวิทยาลัยท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักศึกษาและเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

 

2. วิธีการวิจยั  

 

 
 

รูปที่ 1: วิธีการวิจยั 

 

3. ผลการวิจยั 

 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

ลักษณะการเดินทางท่ีเกิดขึ้ นภายในมหาวิทยาลัยและ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเดินทางด้วยจักรยานภายใน

มหาวทิยาลยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ลกัษณะการเดินทางภายในมหาวิทยาลยั 

ลักษณะการเดินทางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ส่วนใหญ่มีการแบ่งระบบถนนออกเป็น 5 ล าดับชั้น คือ 

ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนบริการหรือถนนสาย

ย่ อ ย  ทา งจัก รย านและทา ง เ ดิน เท้า  ย ก เ ว ้น ใน

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ท่ีระบบถนนแบ่ง

ออกเป็น 4 ล าดับชั้น มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่งมีรูปแบบ

เส้นทางจักรยานท่ีแตกต่างกัน โดยมหาวิทยาลัยท่ีมี

รปูแบบจกัรยานครบทั้งลกัษณะแบบ Bicycle path แบบ 

Bicycle lane และแบบ Shared Roadway ไดแ้ก่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและมหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อย่าง ไร ก็ตาม 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายาเป็นมหาวิทยาลยัเพียงแห่ง

เดียวท่ีเสน้ทางจกัรยานมีความเชื่อมต่อชดัเจน ในส่วน

ของการให้บ ริกา รรถจักรยานสาธารณะ  พบว่ า 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

แ ล ะมหาวิ ท ย าลั ยบู ร พ า  จั ง ห วัด ชล บุ รี  เ ป็ น  2 

มหาวทิยาลยัท่ียงัไมม่ีการจดัหาและใหบ้ริการรถจกัรยาน

สาธารณะแต่อยา่งใด  

3.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการเดินทางดว้ย

จกัรยานภายในมหาวิทยาลยั 

1)  ความ คิด เ ห็นของกลุ่ มตัวอย่ า ง

นกัศึกษาท่ีใชจ้กัรยาน 

เมื่อพิจารณาสาเหตุท่ีกลุ่มตวัอยา่งนักศึกษา

ใชจ้ักรยานในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย พบว่า 

นักศึกษามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์ธรรมศาสตร ์

ศิลปากร และบรูพา มีความคิดเห็นวา่ ประหยดัค่าใชจ้่าย

ในการเดินทาง ขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมี

ความคิดเห็นว่าเป็นการออกก าลังกายและรวดเร็วใน

สดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกัน วตัถุประสงค์ในการเดินทางดว้ย

จกัรยานภายในมหาวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา

ใชจ้กัรยาน ไดแ้ก่ การใชจ้กัรยานในการเดินทางไปเรียน 

ในส่วนของความคิดเห็นต่อขอ้ดีของการใชจ้กัรยานเป็น

พาหนะหลักภายในมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากและมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลยั มหิดลมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดถึงรอ้ยละ 52 

ความตอ้งการต่อการเดินทางดว้ยจกัรยานของ

กลุ่มตวัอยา่งนักศึกษาท่ีใชจ้กัรยานท่ีน่าสนใจ มีดงัน้ี 
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1.1) ดา้นเสน้ทางจกัรยาน นักศึกษา

มหาวิทยาลยัมหิดล เกษตรศาสตร ์ธรรมศาสตร ์มีความ

ตอ้งการต่อการมีเสน้ทางจกัรยานท่ีมีลกัษณะเฉพาะแยก

ออกจากเสน้ทางจราจรอ่ืนๆ เป็นอันดับแรก (ค่าเฉล่ีย 

4.53, 4.27, 4.15 ตามล าดับ) ขณะท่ีนักศึกษา

มหาวทิยาลยับรูพาและศิลปากรมีความตอ้งการต่อการมี

เสน้ทางจกัรยานท่ีมีร่มเงาจากตน้ไม ้ไม่รอ้น เป็นอนัดบั

แรก (ค่าเฉล่ีย 4.10, 3.77 ตามล าดบั)  

1.2) ดา้นที่จอดจักรยาน นักศึกษา

มหาวทิยาลยัมหิดลและศิลปากรมีความตอ้งการต่อการมี

ท่ีจอดจกัรยานอยูใ่กลก้บัอาคารเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 

4.52, 4.31 ตามล าดบั) นักศึกษามหาวทิาลยับรูพาและ

ธรรมศาสตรม์ีความตอ้งการต่อการมีท่ีจอดจกัรยานท่ีมี

ความปลอดภยั ไม่มีปัญหาการขโมยจกัรยานเป็นอนัดบั

แรก (ค่าเฉล่ีย 3.99, 3.96) ขณะท่ีนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์ีความตอ้งการต่อการมีพื้ นท่ี

จอดจกัรยานท่ีมีความเพียงพอกับปริมาณจกัรยานเป็น

อนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.21) 

1 .3 )  ด้านการส่ ง เ สริ มก าร ใช้

จกัรยาน นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยมีความตอ้งการให้

มหาวิทยาลัยมีแผน/นโยบายส่งเสริมการใชจ้ักรยาน

อย่างเป็นรูปธรรมเป็นอันดับแรก (ค่าเฉล่ีย 3.41-

4.18) 

2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

นกัศึกษาท่ีไม่ใชจ้กัรยาน 

ผลการวิจัยสาเหตุท่ีไม่ใชจ้ักรยานภายใน

มหาวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาท่ีไม่ใชจ้กัรยาน 

พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละมหิดลมี

ความคิดเห็นว่าเป็นภาระ (รอ้ยละ 22.95 และ 22.93 

ตามล าดับ) ขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

บรูพา และศิลปากร ไม่ใชจ้กัรยานเพราะรอ้น/เปียกฝน 

(รอ้ยละ 25.41, 20.99 และ 20.35 ตามล าดับ) 

รูปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยจึงแตกต่างกัน 

ในส่วนความคิดเห็นต่อผลดีของการใชจ้ักรยานเป็น

พาหนะหลักภายในมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษา

มหาวิทยาลยัมหิดลมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (รอ้ย

ละ 45.10) ขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ธรรมศาสตร ์เกษตรศาสตร ์และบูรพา มีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 48.98, 47, 43 และ 

41.84 ตามล าดับ) ส าหรับความคิดเห็นท่ีมีต่อแนว

ทางการสนับสนุนใหม้ีการใชจ้กัรยาน นักศึกษาท่ีไม่ใช ้

จักรยานมหาวิทยาลัยมหิดล บูรพา ศิลปากร และ

เกษตรศาสตร์มีความคิดเห็นว่า ควรจัดใหม้ีจักรยาน

สาธารณะใหเ้ช่ายืม (รอ้ยละ 33.78, 28.57, 25.00 

แ ล ะ  2 2 . 3 7  ต า ม ล า ดั บ )  ข ณ ะ ท่ี นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความคิดเห็นว่าควรมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาเสน้ทางจักรยานเดิมใหดี้ (รอ้ยละ 

25.85) 

 

4. สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า มหาวิทยาลัย 

มหิดล ศาลายาเป็นมหาวิทยาลัยท่ีประสบความ ส าเร็จ

เป็นอย่างสูงในการใชจ้ักรยานในมหาวิทยาลัย ปัญหา

และอุปสรรคของการเดินทางด้วยจักรยานภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาจึงมีเพียงแค่ 2 ประเด็น 

ได้แก่ 1) การขาดร่มเงาและความไม่เป็นระเบียบ

เท่าท่ีควรของจุดจอดรถจกัรยาน และ 2) การขาดแคลน

การปรบัปรุงระบบการใหบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะให้

เ พี ย ง พ อ กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ส่ ว น ข อ ง

มหาวิ ทย าลั ย ธ ร รมศาสตร์  ศู น ย์รั ง สิ ต  ซ่ึ ง เ ป็ น

มหาวิทยาลยัท่ีในช่วงระยะเวลาหลงัมีการส่งเสริมใหเ้กิด

การใชจ้กัรยาน ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางดว้ย

จักรยานจึงมีทั้ ง ส้ิน 4 ประเด็น ได้แก่  1) เส้นทาง

จกัรยานมีลกัษณะไม่สนับสนุนใหเ้กิดการใชง้าน 2) การ

ขาดความตระหนักในความส าคญัของการใชจ้กัรยาน 3) 

การขาดการสนับสนุนจากกับหน่วยงาน และ 4) การ

ขาดแคลนจุดจอดรถจักรยานท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิ ทยา เ ขตบาง เ ขน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีมี ปัญหาและ

อุปสรรคในการเดินทางดว้ยจกัรยานคลา้ยๆ กนั ไดแ้ก่ 

1) ความไมป่ลอดภยัของการใชจ้กัรยานในการสญัจร 2) 

โครงข่ายเสน้ทางจกัรยานไมม่ีความเชื่อมโยงและต่อเน่ือง 

3) เสน้ทางจกัรยานมีลกัษณะไม่สนับสนุนใหเ้กิดการใช้

งาน 4) การขาดความตระหนักในความส าคญัของการใช้

จักรยาน 5) การขาดการสนับสนุนจากกับหน่วยงาน 

และ  6 )  กา รขาดแคลนจุ ดจอดรถจัก รยาน ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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รูปที ่2: ตวัอยา่งปัญหาและอุปสรรคการใชจ้กัรยาน 

ในการเดินทางในมหาวทิยาลยั 
 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยาน

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จึงแบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ 1) แนวทางการส่งเสริมทางดา้นกายภาพ 

ไดแ้ก่ การจัดท าทางจักรยานใหม้ีความครอบคลุมและ

ชัดเจนมากขึ้ น การปรับปรุงเส้นทางถนนและทาง

จักรยานท่ีมีอยู่แล้ว การปรับปรุงและพัฒนาจุดจอด

รถจักรยานท่ีมีอยู่แล้ว และ 2) แนวทางการส่งเสริม

ทางดา้นนโยบาย ไดแ้ก่  

การเร่งประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคก์ารใชจ้กัรยาน

ในมหาวิทยาลัย การก าหนดแผนและนโยบายในการ

ส่งเสริมการใชจ้กัรยานอย่างต่อเน่ืองและเป็นการร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน การวางมาตรการควบคุมจอดรถท่ี

เข ้มงวด การพัฒนาระบบการให้บริการรถจักรยาน

สาธารณะ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็น

มหาวิทยาลยัท่ีมีแนวทางการส่งเสริมทางดา้นนโยบายท่ี

สมัฤทธ์ิผลอยู่แลว้ แนวทางการส่งเสริมการใชจ้กัรยาน

ภายในมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นทางด้านกายภาพเป็น

ส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3: ตวัอยา่งขอ้เสนอแนะแนวทางกายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

ท่ีอยู:่ 99 หมูท่ี่ 18 ต าบลคลองหน่ึง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12121 

โทรศพัท:์ 0-2986-9605-6 ต่อ 4007  

โทรสาร: 02-986-8067 

Email: mumuryoi@yahoo.com 
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มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต  

มหาวทิยาลยับรูพา 
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