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 การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง กรณีศึกษา

จักรยานสาธารณะปันปั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวความคิดการในการออกแบบทางจักรยาน 

พฤติกรรมการใช้ทางจักรยาน ตลอดจนความพึงพอใจในด้านปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานสาธารณะ 

และเส้นทางจักรยาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อการปรับปรุงเส้นทางให้เหมาะสมกับการใช้งานจักรยาน

สาธารณะในพื้นที่เมือง การศึกษาลงพื้นที่ โดยการเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบต่างๆที่เป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยาน เพื่อสร้างกรอบการวิจัย ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา และประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

จากข้อมูลทางสถิติและการส ารวจพื้นที่ และเลือกพื้นที่ศึกษาจากจากการเก็บสถิติปริมาณการใช้งานของ โดย

เลือกสถานีจามจุรีสแควร์ และสถานีสยามสแควร์เป็นสถานกีรณีศึกษา  

 การท าแบบสอบถามของผู้ใช้จักรยานสาธารณะทั้งสองสถานี จ านวน 40 คน โดยแบ่งเป็นสถานี

ละ 20 คน เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ข้อมูลในลักษณะการใช้งานจักรยานสาธารณะ ในด้านพฤติกรรมการใช้งาน

จักรยานสาธารณะและเส้นทางจักรยานที่ผู้ใช้ท าการใช้จริงผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามหรือกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง หรือเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน มากกว่าการใช้เพื่อการพักผ่อน 

หรือออกก าลังกาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง 

สามารถแยก ได้เป็น 2 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกายภาพของสถานีจักรยานสาธารณะ และปัจจัย

อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกายภาพของสถานีจักรยานสาธารณะ  พบว่าปัจจัยด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับกายภาพของ

สถานีจักรยานสาธารณะจะส่งผลต่อความพึงพอใจมากกว่าด้านที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ โดยเฉพาะเรื่องการลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและความรวดเร็วในการใช้จักรยานสาธารณะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง มีความ

พึงพอใจค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ 
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 The research aims to evaluate Pun Pun’s bicycle users’ satisfactory on various 

physical and non-physical factors, to study users’ behavior, and to propose some future design 

recommendation on the bicycle route.  Chamchuri Square and Siam Square BTS stations are 

selected as study areas due to their popularity and highest user volume.  Site survey is 

conducted to gather physical elements of the bicycle route. Questionnaire survey is then used 

to evaluate users’ satisfactory and their usage behavior on the selected route.   

 Among 40 respondents (20 respondents for each station), their major purpose of 

the bicycle usage is as a transportation mode for daily life rather than for recreation or 

exercising. The research also found that non physical factors, such as economical and time 

saver factors, play a larger role on users’ satisfactory toward the bicycle route than physical 

factors do. 
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 การค้นคว้าอิสระ เรื่องการประเมินความพึงพอใจในการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง 
กรณีศึกษาจักรยานสาธารณะปันปั่น บรรลุวัตถุประสงค์ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี  อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการ
ท าการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น 
รวมถึงผู้ใช้จักรยานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ตอบค าถาม ขอขอบคุณ
ครอบครัว ศิริวราวาท ที่ให้โอกาสและสนับสนุนในทุกๆด้านในการศึกษาในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องในการท าให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ส าเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ประโยชน์อันใดที่เกิดจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ย่อมเป็นผลมาจากความ
กรุณาของท่านที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
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