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บทคดัยอ่: การวิจยัครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับปัญหาและความตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรบัจกัรยาน 2) เปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบั

จกัรยาน 3) ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชจ้กัรยาน เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากร ไดแ้ก่ ผูใ้ชจ้กัรยานท่ี

อาศยัอยูใ่นชุมชนรอ้ยกรอง จ านวน 169 คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชจ้กัรยานท่ีมีอายุ 10 ปีขึ้ นไป จ านวน 118 

คน ท าการสุ่มตัวอยา่งแบบง่าย ลกัษณะการสุ่มแบบแทนท่ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ี

ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยมีค่าความเช่ือมัน่ .97 วิเคราะหข์อ้มลูโดยแจกแจงความถ่ี หาค่า

รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบทีและการทดสอบเอฟ เม่ือ

พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดท้ าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มมากท่ีสุดของผูใ้ชจ้กัรยาน คือ กลุ่มท่ีมีอายุ 40 - 49 ปี ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา อาชีพรบัจา้งทัว่ไป รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือไป

ท างาน ระยะทางการเดินทางขาไปไม่เกิน 1 กิโลเมตร ช่วงเวลาการเดินทางขาไปคือตอนเชา้ มีจกัรยานเป็น

ของตนเอง และมีความถ่ีในการใชจ้กัรยานทุกวนั ผูใ้ชจ้กัรยานมีปัญหาเก่ียวกับเสน้ทางและส่ิงอ านวยความ

สะดวกอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความไม่ปลอดภยั นอกน้ัน อยูใ่นระดับปานกลาง และมีความตอ้งการเสน้ทาง

และส่ิงอ านวยความสะดวกอยูใ่นระดับมากทุกดา้น ผูใ้ชจ้กัรยานท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้จุดประสงค์

การเดินทาง ช่วงเวลาการเดินทางทั้งขาไปขากลบั และความถ่ีในการใชจ้กัรยาน ท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาเก่ียวกบั

เสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูใ้ชจ้กัรยานท่ีมีอายุ 

จุดประสงคก์ารเดินทาง และการครอบครองจกัรยาน ท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวยความ

สะดวก แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ปัญหาผิวทางไม่เรียบ 

รถยนต์แล่นเร็วท าใหร้อขึ้ นถนนนาน และรถใหญ่ไม่มีน ้าใจชอบกดแตรไล่ กับตอ้งการใหป้รับปรุงผิวทางให้

เรียบ ใหข้ยายทางใหข้ี่สวนกันได ้และทางเฉพาะจักรยานท่ีปลอดภัย อีกทั้งเสนอแนะใหมี้ส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีใชไ้ดจ้ริง รา้นท่ีซ่อมจกัรยานไดท้ั้งคนั และฝึกอบรมการซ่อมจกัรยานในชุมชน 

 

ค าส าคญั: ปัญหาของผูใ้ชจ้กัรยาน, ความตอ้งการทางจกัรยาน, ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัจกัรยาน,  

   ผูใ้ชจ้กัรยาน 
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1.  บทน า 

 

ในแต่ละวนัมนุษยจ์ าเป็นตอ้งเดินทางจากท่ี

พักอาศัยไปท ากิจธุระท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

การเดินทางของแต่ละคนมีทั้งระยะใกลท่ี้เดินเทา้

หรือขี่จกัรยานได ้และระยะไกลท่ีจ าตอ้งอาศัยยาน

ยนต์หรือระบบขนส่งสาธารณะ การขยายตัวของ

กรุงเทพมหา นครส่งผลใหป้ระชาชนหลายกลุ่ม

ตอ้งเดินทางไกลข้ึน ส่งผลใหผู้มี้ฐานะทางเศรษฐกิจ

เลือกรูปแบบการเดินทางดว้ยรถยนต์ส่วนตัวมาก

ขึ้ น อนิรุธ สาเลยยกานนท์ (2536: 59, 83) 

วิเคราะห์พฤติกรรมลูกโซ่การเดินทางในกรุงเทพ 

มหานคร พบว่า เป็นการเดินทางภายในเขตพ้ืนท่ี

เดียวกัน 69.63% ส่วนโสภณ มหากาญจนกุล 

(2543: 112) วิจยัความ สามารถในการเดินทาง

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในปี 2549 ระบบ

โครงข่ายถนนจะไม่สามารถรองรับความตอ้งการ

เดินทางท่ีเพ่ิมขึ้ นได ้นัน่คือประชากรจะตอ้งใชเ้วลา

ในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้ น แมว้่าจะใชจ้่ายในการ

เดินทางสงูขึ้ นแลว้ก็ตาม 

การใช้จักรยานของชุมชนร้อยกรองต้อง

ประสบอุปสรรคมากจากการขยายถนนแจง้วฒันะ

และถนนพหลโยธินเพ่ือการสร้างอุโมงค์และ

สะพานลอยขา้มวงเวียนอนุสาวรียห์ลักส่ี ส่งผลให้

รถยนต์แล่นเร็วมากขึ้ น กระแสจราจรหนาแน่นจน

ไม่อาจจูงจักรยานข้ามถนนได้ อีกทั้ งไม่มีการ

พฒันาทางเดินเลียบคลองบางบวัใหส้ะดวกปลอดภยั

ต่อการใชจ้กัรยาน 

ปริมาณการใชจ้ักรยานลดลงเน่ืองจากการ

พัฒนาระบบถนนอย่างไม่ค านึง สิทธิของผู้ใช้

จกัรยาน โดยไม่สรา้งทางขา้มถนนส าหรบัจกัรยาน 

พรรณนิภา จ่างวิทยา (2540: 23) ศึกษาพบว่า 

กรุงเทพมหา นครเคยตีเสน้แบ่งส่วนทางเทา้เป็น

ทางจกัรยานท่ีถนนรามค าแหงในปี 2522 และท่ี

ถนนประชาช่ืนในปี 2537 แต่เป็นการใชผิ้วจราจร

ซ ้าสิทธิคนเดินเท้า การไม่ปาดขอบทางเทา้ และ

การไม่ ย ้ายระบบสาธารณูปโภค ส่ วนการ ท่ี

กรุงเทพมหานครทาสีตีเสน้ในเลนซา้ยของถนนใน

ยา่นเศรษฐกิจใจกลางเมืองน้ัน หา่งไกลจากยา่นพกั

อาศยัท่ีมีผูใ้ชจ้กัรยานเป็นจ านวนมาก จึงไม่ตรงกบั

ปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชจ้กัรยาน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูมี้รายไดน้้อยท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด 

ทั้งน้ี การเดินทางต้องเร่ิมจากบา้นไปยังสถานท่ี

ตามจุดประสงค์ในวิถีชีวิตประจ าวัน ถ้าเป็นผู้ใช้

จกัรยานก็ยอ่มตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีเหมาะส าหรับจักรยาน อน่ึง ชินันนัท คี

มนู (Chinannat Keemun. 1999: 33-35 อา้งถึง

ใน ทรรศนะ บุญอยู่. 2548: 5) ศึกษาพบว่า 

สาเหตุท่ีการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนัไม่เป็นท่ี

นิยมในกรุงเทพมหานคร เพราะผู้ใช้จักรยานมี

ความรูสึ้กไม่ปลอดภยัในการขบัขี่ 

ธงชัย พรรณสวสัด์ิ (2540, กุมภาพันธ์: 

143) ใหแ้นวความคิดวา่ จากการท่ีรฐัพยายาม

แกปั้ญหารถติดโดยจดัใหมี้ระบบโรงเรียนใกลบ้า้น 

ใหนั้กเรียนสามารถไปโรงเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งเดิน

ทางไกลๆ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมภาระแก่ผิวจราจรน้ัน 

สอดคลอ้งกบัการพฒันาระบบจกัรยาน เพราะหาก

มีทางจกัรยานแมก้ระทัง่สั้นๆ เพียงแค่ 4 กิโลเมตร 

แบบถนนประชาช่ืน แต่ใหมี้อยู่ทัว่ไปหมด เด็กจะ

สามารถขี่ไปโรงเรียนได้โดยไม่ต้องลงถนนใหญ่ 

และผูป้กครองก็ไม่ตอ้งน ารถยนต์ไปติดในชัว่โมง

เร่งด่วน จากการศึกษาของ วิโรจน์ ศรีสุรภานนท ์

และคณะ (2546: 7, 13) พบวา่ รฐับาลประเทศ

เนเธอร์แลนด์ และเดนมารก์ ซ่ึงมีการใชจ้กัรยาน

มากถึงรอ้ยละ 30 และรอ้ยละ 20 น้ัน ได้ใหง้บ

สนับสนุนสหพันธ์ผูใ้ชจ้กัรยาน ท าใหท้ราบปัญหา

และความตอ้งการของผูใ้ชจ้ักรยาน รวมทั้งขอ้มูล

ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชจ้กัรยาน ส่วนพ้ืนท่ี

ท่ีเหมาะจะพัฒนาระบบจักรยาน คือ บริเวณเมือง

มหาวิทยาลัยหรือย่านสถานศึกษา ยา่นท่ีอยู่อาศัย 

และสถานีขนส่งมวลชน 

ชุมชนรอ้ยกรอง เขตบางเขoกรุงเทพมหานคร 

มีสมาชิกชุมชน 577 คน มีผูใ้ชจ้กัรยาน 169 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 29.29 ส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดต้ า่ 

อยู่ดา้นตะวนัตกของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

จึงมีลกัษณะเป็นชุมชนพ้ืนท่ีเมืองมหาวิทยาลยั ซ่ึง

ตรงกับหลักการการเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาระบบ

จกัรยานขอ้แรก และยงัมีมหาวิทยาลัยในรศัมี 3.5 

กิโลเมตร 3 แห่ง โรงเรียน 15 โรง รฐัวิสาหกิจ

ขนาดใหญ่ 3 แห่ง หน่วยทหาร 4 แห่ง หา้งสรรพ 

สินคา้ 8 แห่ง ตลาดสดขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาด
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กลาง 1 แห่ง ตลาดนัด 3 แห่ง อีกทั้งห่างจากศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพียง 3 กิโลเมตร จึงมี

ศกัยภาพในการพฒันาระบบจกัรยาน 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชจ้กัรยานในชุมชน

ริมคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร: 

กรณีศึกษา ชุมชนรอ้ยกรอง เพ่ือตอ้งการทราบว่า 

มีปัญหาและความตอ้งการอยา่งไรบา้ง 

2. วิธีการวิจยั 

 

เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลเชิง

ปริมาณ แลว้น ามาวเิคราะหท์างสถิติ 

ประชากร ได้แก่ ผู ้ใชจ้ักรยานท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชนร้อยกรอง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 169 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชจ้กัรยาน อายุ 10 ปี

ขึ้ นไป จ านวน 118 คน ก าหนดขนาดจากตาราง

ของเคร็ซซี่และมอรแ์กน 

เคร่ืองมือวิจยั ใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสรา้ง

ขึ้ นเองเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั 

แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (rating scales) แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1: สอบถามลั กษณะส่ วน บุ คคล  กั บ

พฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2: สอบถามปัญหาเก่ียวกับเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับจักรยาน 6 

ดา้น 

ส่วนท่ี 3: สอบถามความตอ้งการเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับจักรยาน 6 

ดา้น 

ส่วนท่ี 4: สอบถามขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะใน

การพัฒนาระบบจกัรยาน ซ่ึงเป็นค าถาม

ปลายเปิด 

วเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการ

ใชจ้กัรยาน โดยแจกแจงความถ่ี และหาค่ารอ้ยละ 

วิเคราะห์ค่าปัญหา และความตอ้งการของ

ผูใ้ชจ้กัรยานเก่ียวกับเสน้ทางและส่ิงอ านวยความ

สะดวกส าหรับจักรยานโดยหาค่าเฉล่ีย (X) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปล

ความหมาย 

วิเคราะห์ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดย

วิเคราะหเ์น้ือหา สรุปเรียงล าดับเป็นรายดา้น แลว้

น าเสนอในรปูแบบความเรียง 

3. ผลการวิจยั  

 

3.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้จักรยาน 

พบว่า เป็นเพศหญิงเท่ากับเพศชาย กลุ่มอายุมาก

ท่ีสุด คือ 40-49 ปี 23.7% ระดับการศึกษาส่วน

ใหญ่ คือ ประถมศึกษา 53.4% อาชีพมากท่ีสุด คือ 

รบัจา้งทัว่ไป 33.9% และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมาก

ท่ีสุด คือ 5,001-10,000 บาท 37.3% 

3.2 พฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้ใช้

จกัรยาน พบวา่ จุดประสงคก์ารเดินทาง มากท่ีสุด 

คือ ไปท างาน 39.8% ระยะทางการเดินทางขาไป 

ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1.00 กิโลเมตร 54.2% ระยะเวลา

การเดินทางขาไป ส่วนใหญ่ ไม่ เกิน 15 นาที 

80.5% ช่วงเวลาการเดินทางขาไป มากท่ีสุด คือ 

เดินทางในตอนเชา้ (05.31 - 09.00 น.) 46.6% 

ช่วงเวลาการเดินทางขากลบั มากท่ีสุด คือ เดินทาง

ในตอนเย็น (15.01 - 18.30 น.) 43.2% ความถ่ี

ในการเดินทาง ส่วนใหญ่ ใชทุ้กวนั 58.5% และการ

ครอบครองจักรยาน ส่วนใหญ่ เป็นของตนเอง 

94.1% 

3.3 ปัญหาเก่ียวกับเสน้ทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรบัจกัรยาน พบวา่ ในภาพรวม อยู่

ในระดบัปานกลาง ส่วนรายดา้น อยูใ่นระดับมาก 1 

ด้าน คือ ด้านความไม่ปลอดภัย นอกน้ัน อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

3.4 ความต้องการเส้นทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรบัจกัรยาน พบวา่ ในภาพรวม อยู่

ในระดับมาก ส่วนรายดา้น อยูใ่นระดับมากทุกดา้น 

โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

3.5 กลุ่มตัวอย่างมีข้อคิดเห็นเ ก่ียวกับ

อุปสรรค ความต้องการ และขอ้เสนอแนะในการ

พฒันาระบบจกัรยาน พบวา่ 

1) อุปสรรคเก่ียวกับเส้นทางและส่ิง

อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ผิวทางเป็นหลุมและลกู
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ระนาด รถใหญ่แล่นเร็วท าใหจ้ักรยานต้องรอขึ้ น

ถนนนาน และรถใหญ่ชอบกดแตรไล่ไม่ค่อยมีน ้าใจ

ใหจ้กัรยานไปก่อน 

2) ความตอ้งการเสน้ทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวก ได้แก่  อยากให้ปรับปรุงผิวทาง

จักรยานให้เรียบไม่มีลูกระนาด อยากให้มีทาง

จกัรยานกวา้งพอท่ีจะข่ีสวนกนัไดส้ะดวก และอยาก

ใหมี้ทางเฉพาะจกัรยานท่ีปลอดภยัแก่ผูใ้ชจ้กัรยาน 

3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ

จกัรยาน ไดแ้ก่ ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบั

จกัรยานใชไ้ดจ้ริง ควรมีรา้นซ่อมจกัรยานท่ีซ่อมได้

ทุกอย่างอยู่ในชุมชน และควรมีการฝึกอบรมการ

ซ่อมจกัรยานในชุมชน 

4. สรุปผล  

 

ชุมชนร้อยกรองมีผู้ใช้จักรยาน 29.29% 

ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีการศึกษาต า่ 1 

ใน 3 มีอาชีพรบัจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 

โดย 2 ใน 5 มีรายไดน้้อยกวา่ 5,000 บาท/เดือน 

อีก 1 ใน 3 มีรายได ้5,001-10,000 บาท/เดือน 

ผูใ้ชจ้กัรยานประมาณ 2 ใน 5 ขี่จกัรยานไป

ท างาน กับอีก 1 ใน 3 ท่ีขี่ไปซ้ือของ/จ่ายตลาด 

ส่วนใหญ่ ใช้จักรยานในระยะใกล้ชุมชน โดย

มากกวา่คร่ึงขี่ไม่เกิน 1 กิโลเมตร กบัอีก 2 ใน 5 ท่ี

ขี่ระยะทาง 1-3 กิโลเมตร ประมาณ 4 ใน 5 ใช้

เวลาขี่จกัรยานไม่เกิน 15 นาที เกือบคร่ึงเดินทาง

ออกจากบา้นช่วงเชา้ มากกวา่ 2 ใน 5 เดินทาง

กลบับา้นช่วงเย็น ประมาณ 3 ใน 5 ใชจ้กัรยานทุก

วนั และมากกวา่ 9 ใน 10 มีจกัรยานเป็นของ

ตนเอง 

ผูใ้ชจ้กัรยานมีปัญหาเก่ียวกบัเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับจักรยาน ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง และมีเพียงดา้นความไม่

ปลอดภยัท่ีอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงรูสึ้กไม่ปลอดภยัมาก

ท่ีสุดกบัการขี่จกัรยานร่วมทางกบัรถอ่ืนๆ บนถนน 

และการขี่จกัรยานร่วมทางกบัจกัรยานยนต์บนทาง

เทา้ 

ผูใ้ชจ้กัรยานมีความตอ้งการเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรบัจกัรยาน ในระดับมาก

ทุกดา้น โดยต้องการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก

มากท่ีสุด เรียงล าดับจากขอ้ท่ีมีความตอ้งการมาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ ใหมี้รา้นซ่อมจกัรยานท่ีซ่อมไดท้ั้งคัน

อยู่ ใกล้ชุมชน ให้ปาดขอบทางเท้า ท่ีช่วยให้ขี่

จักรยานได้อย่างราบร่ืน และใหมี้ท่ีจอดจักรยาน

อย่างเพียงพอท่ีจุดปลายทาง/จุดต่อรถ/โรงเรียน/

ท่ีท างาน/ร้านค้า กับให้สร้างทางจักรยานท่ี

สามารถขี่ไป-กลบัทางเดิมไดท้ั้งสองฝัง่ถนนดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัอุปสรรค ไดแ้ก่ ผิวทางไม่

เรียบ รถใหญ่แล่นเร็วตอ้งรอขึ้ นถนนนาน และรถ

ใหญ่ชอบกดแตรไล่  ข ้อคิดเห็นเก่ียวกับความ

ตอ้งการ ไดแ้ก่ ใหป้รบัปรุงผิวทางใหเ้รียบ ใหมี้ทาง

จักรยานกวา้งพอท่ีจะขี่สวนกันได้ และให้มีทาง

จักรยานท่ีปลอดภัย และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ไดแ้ก่ ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัจกัรยาน 

ควรมีรา้นซ่อมจกัรยานท่ีซ่อมไดทุ้กอย่าง และควร

มีการฝึกอบรมการซ่อมจกัรยาน 

5. อภิปรายผล  

 

ผูว้ิจัยน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผล 

ดงัน้ี 

5.1 ปัญหาของผูใ้ชจ้กัรยานชุมชนรอ้ยกรอง

เก่ียวกบัเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบั

จักรยาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ดา้น คือ 

ดา้นความไม่ปลอดภัย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า การขี่จกัรยานร่วมทางกับรถอ่ืนๆ บนถนน 

ท าใหรู้สึ้กไม่ปลอดภัย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิ เชษฐ์ เ รือนสอน 

(2546: 222-237) ท่ีศึกษาแนวทางการจดัท า

เส้นทางจักรยานภายในชุมชนโดยรอบสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง ซ่ึงพบว่า 

ปัญหาหลกัของผูใ้ชจ้กัรยานในพ้ืนท่ีศึกษา มากท่ีสุด

คือ ความไม่ปลอดภัยจากสภาพการจราจรท่ีตอ้งขี่

จกัรยานร่วมทางกบัยานยนต์ 46.1% รองลงมาคือ 

ความไม่ปลอดภัยจากสภาพผิวถนนและส่ิงอ านวย

ความสะดวก 16.1% ซ่ึงผู้ใช้จักรยานเคยล่ืนล้ม

ขณะขี่จกัรยาน 20.6% 

5.2 ความต้องการเสน้ทางและส่ิงอ านวย

ความสะดวกส าหรับจักรยานของผู้ใช้จักรยาน

ชุมชนรอ้ยกรอง พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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โดยด้านส่ิงอ านวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

และพบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรียงล าดับตาม

ค่าเฉล่ีย 3 ขอ้แรก ไดแ้ก่ ตอ้งการใหมี้รา้นซ่อม

จกัรยานท่ีซ่อมไดท้ั้งคนั อยูใ่กลชุ้มชน ตอ้งการให้

ปาดขอบทางเท้า ท่ีจะช่วยใหข้ี่จักรยานได้อย่าง

ราบร่ืนหรือไม่ล าบาก และตอ้งการใหมี้ท่ีจอด

จักรยานอย่างเพียงพอท่ีจุดปลายทาง/จุดต่อรถ/

โรงเรียน/ท่ีท างาน/รา้นค้า ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ พรรณนิภา จ่างวิทยา (2540: 136-

138) ท่ีศึกษาการพฒันาโครงข่ายทางจกัรยานใน

เทศบาลเมืองนครปฐม พบว่า มีความต้องการท่ี

จอดจกัรยานบริเวณตลาด รอ้ยละ 36 บริเวณ

สวนสาธารณะ 23.9% และบริเวณโรงเรียน/

มหาวิทยาลยั 19.4% และงานวิจยัของ นิตยา พดั

เกาะ (2546: 84-87) ท่ีศึกษาเสน้ทางและการ

ใช้จักรยานในเขตเทศบาลนครราชสีมา พบว่า 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษามีความตอ้งการ

ท่ีจอดจักรยานบริเวณป้ายรถเมล์ 47.0% กับ

ต้องการให้จัดท าท่ีจอดจักรยานตามเส้นทาง

จักรยานเป็นระยะๆ ส่วนขอ้เสนอแนะเพ่ือใหใ้ช้

จักรยานไดส้ะดวกปลอดภัย คือ ปรับบริเวณทาง

ขึ้ น-ลงบาทวิถีใหมี้ความลาดเอียง 48% ส่วน

งานวิจยัของ ทรรศนะ บุญอยู่ (2548: 59) ท่ี

ศึกษาการวางแผนพัฒนาระบบจักรยานในเมือง

ภมิูภาค พบวา่ ผูใ้ชจ้กัรยานตอ้งการท่ีจอดจกัรยาน 

14.56% 

 5.3 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอเพ่ิมเติม 

พบว่า อุปสรรค ไดแ้ก่ ผิวทางเป็นหลุมและลูก

ระนาด รถใหญ่แล่นเร็วท าใหจ้ักรยานต้องรอขึ้ น

ถนนนานเกินไป และรถใหญ่ชอบกดแตรไล่ไม่ค่อย

มีน ้ าใจใหจ้ักรยานไปก่อน ความต้องการระบบ

จกัรยาน ไดแ้ก่ อยากใหป้รบัปรุงผิวทางจกัรยานให้

เรียบไม่มีลูกระนาด อยากใหมี้ทางจักรยานกวา้ง

พอท่ีจะขี่สวนกันได้สะดวก และอยากให้มีทาง

เฉพาะจักรยานท่ีปลอดภัยแก่ผู ้ใช้จักรยาน และ

ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาระบบจักรยาน ได้แก่ 

ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใชไ้ดจ้ริง ควรมีรา้น

ซ่อมจักรยานท่ีซ่อมไดทุ้กอย่างอยู่ใกลชุ้มชน และ

ควรมีการฝึกอบรมการซ่อมจกัรยานในชุมชน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศนะ บุญอยู ่

(2548: 59) ท่ีศึกษาการวางแผนพฒันาระบบ

จกัรยานในเกาะเมืองอยุธยา พบวา่ ผูใ้ชจ้กัรยาน

ต้องการช่องจราจรท่ีขี่จักรยานได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย 31.72% และงานวิจยัของ เอกชัย รัต

นโอภา (2547: 57) ท่ีศึกษาการใชจ้ักรยาน

ร่วมกับกระแสจราจร พบว่า ผูใ้ชจ้กัรยานตอ้งการ

ทางจักรยานบนถนน 64% และต้องการทาง

จกัรยานบนทางเทา้ 36% 
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สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

ท่ีอยู:่ 743 ถนนสามคัคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี 11000  

โทรศพัท:์ 0-2573-3532, 08-1811-3288 

E-mail: chayutr@gmail.com;  

Website: www.thaibikepath.net, www.facebook.com/chayutr 
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