
 

 

 

 

53060218 : หลกัสตูรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

ค าส าคญั : การประเมินการใช้งาน / เส้นทางจกัรยานชมุชน  
เพ็ญนภา พงศ์กมลาสน์ : การประเมินการใช้งานเส้นทางจกัรยานชมุชน : กรณีศกึษา 

เส้นทางจกัรยานในชมุชนคลองสานชว่งระหวา่งวดัอนงคาราม จนถึงปอ้มปอ้งปัจจามิตร. อาจารย์ 

ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: อ.ดร.สินีนาถ ศกุลรัตนเมธี.116 หน้า. 
 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้งานและความเหมาะสม 

ทางกายภาพในการใช้งานของเส้นทางจกัรยานชมุชนคลองสาน ชว่งระหว่างวดัอนงคาราม จนถึง 

ปอ้มปอ้งปัจจามิตร 

การด าเนินการวิจยั จะท าการเก็บข้อมลูจากการสงัเกตการณ์ในด้านลกัษณะและ 

จ านวนของผู้ใช้งานเส้นทาง รวมถึงชว่งเวลาในการใช้งาน และท าการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม  
ในด้านพฤตกิรรมการใช้งาน รวมถึงความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทางจกัรยานทัง้ในภาพรวม 

และในโซนตา่งๆ ท่ีท าการแบง่ตามลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่งกนั จากนัน้จงึท าการวิเคราะห์ 

ข้อมลู เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางกายภาพด้านตา่งๆท่ีมีผลตอ่ระดบัความพงึพอใจใน 

การใช้งานเส้นทางท่ีศกึษา เพ่ือน าไปสูข้่อเสนอแนะในการปรับปรุงกายภาพของเส้นทางจกัรยานท่ี 

ศกึษาตอ่ไป 

ผลจากการศกึษาพบว่าผู้ใช้เส้นทางมีความพงึพอใจในการใช้งานเส้นทางท่ีศกึษาใน 

ระดบัดี และเห็นวา่อปุสรรคทางกายภาพในการใช้เส้นทางจกัรยานท่ีศกึษา 4 อนัดบัแรก คือ  
อนัตรายจากอบุตัเิหต ุผิวทางสญัจรขรุขระ ทางจกัรยานถกูรุกล า้โดยพาหนะอ่ืน และขาดท่ีจอด 

จกัรยานท่ีปลอดภยัตามล าดบั 
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KEYWORD: EVALUATION OF BICYCLE USER/ COMMUNITY BICYCLE ROUTE  

PENNAPA PONGKAMALAS: EVALUATION OF COMMUNITY BICYCLE 
ROUTE: A CASE STUDY OF THE ROUTE BETWEEN  ANONGKARAMA TEMPLE TO 
PONG PATCHAMIT FORT. INDEPENDENT STUDY ADVISER: SINEENART  
SUKOLRATANAMETEE, Ph.D. 116 pp. 
 

This research aims to study the satisfaction of users and physical suitability 
of the use of the community bicycle route between Anongkarama Temple to Pong 
Patchamit Fort.  

This research collects data via two methods. The first method is making  
observations of the nature of users, the number of users of the bicycle path, and 
duration of use. The second method makes use of data collection from questionnaires, 
regarding the usage behavior, which includes user satisfaction of the bicycle route 
overall and in the various zones that differentiates according to physical characteristics. 
Then, the relationship between various physical factors that affect the level of 
satisfaction on the use of bicycle route is analyzed. Further analysis is used to make 
suggestions to further improve the physical characteristics of the bicycle route. 

Study has found that users are satisfied with the use of bicycle route at good  
levels. Further, the top four physical barriers on the use of bicycle route are dangers 
from accidents, rough skin thoroughfare, bicycle lane encroachment by other vehicles, 
and lack of secured bicycle parking, respectively. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร. 
สินีนาถ ศกุลรัตนเมธี ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีให้ความช่วยเหลือ และให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่ผู้ วิจยั รวมทัง้ รศ.ดร.ชยัสิทธ์ิ ดา่นกิตติกลุ และ ผศ.ดร. รุจิ
โรจน์ อนามบตุร ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจยั 
สง่ผลให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี ้ถกูต้องและสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุในความ
กรุณาของทกุทา่นเป็นอยา่งสงู  

ขอขอบพระคณุคณาจารย์สาขาภมูิสถาปัตยกรรม ทกุทา่นท่ีให้ความรู้ ให้ค าแนะน า 
และประสบการณ์อนัมีคา่ยิ่งแก่ผู้วิจยั ขอขอบพระคณุเจ้าของหนงัสือ วารสาร เอกสาร และ
วิทยานิพนธ์ทกุเลม่ ท่ีชว่ยให้การค้นคว้าอิสระฉบบันีมี้ความสมบรูณ์ ขอขอบคณุพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และ
น้อง ๆ ชาวสาขาภมูิสถาปัตยกรรมทกุคนท่ีให้ ค าแนะน า และก าลงัใจกนัตลอดมา  

ขอขอบพระคณุผู้ใช้งานจกัรยาน ทัง้ในพืน้ท่ีศกึษาและนอกพืน้ท่ีศกึษา ท่ีให้ความ
ร่วมมืออยา่งดีย่ิงในการเก็บข้อมลูการวิจยั สง่ผลให้ผู้วิจยัสามารถด าเนินการวิจยั จนส าเร็จลลุว่ง
ด้วยดี  

คณุคา่หรือประโยชน์อนัเกิดจากการค้นคว้าอิสระเลม่นี ้ผู้วิจยัขอน้อมบชูาแดพ่ระคณุ
บดิา มารดา ครู อาจารย์ท่ีอบรมสัง่สอน แนะน า ให้การสนบัสนนุและให้ก าลงัใจอยา่งดียิ่งเสมอมา 

หากมีข้อผิดพลาดประการใดจากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัขออภยัมา ณ ท่ีนีด้้วย 
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