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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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1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การใช้จักรยานเป็นรูปแบบการเดินทางรูปแบบหนึ่ง ในปัจจุบันมีการใช้จักรยาน
ส าหรับเพื่อการเดินทางในการด ารงชีวิตประจ าวัน เดินทางเพื่อการพักผ่อน และออกก าลังกาย มี
การจัดสร้างเส้นทางเพื่อการใช้จักรยานส าหรับการเดินทาง และส าหรับการพักผ่อนหรือออกก าลัง
กาย เส้นทางจักรยานที่มีการสร้าง และการออกแบบ โดยรวมเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางการ
เดินทางที่ใช้เดินทางร่วมกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และคนเดินเท้า การใช้จักรยานยังสามารถ
เดินทางเชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอ่ืนๆได้ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส  (BTS) 
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) เรือ เป็นต้น เส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานครที่มีการวางเส้นทาง และ
สร้างขึ้นจากภาครัฐ โดยส่วนมากเป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนมากกว่าเส้นทาง
ส าหรับเพื่อใช้ในการเดินทางในชีวิตประจ าวัน และพบว่าเป็นเส้นทางที่มีการปรับปรุงทางกายภาพ
เดิมของเส้นทางการสัญจรของการเดินทางระบบอ่ืน ในบางเส้นทางที่ใช้ร่วมกับการเดินทางของ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือทางเท้า ซึ่งมีจัดท าสัญลักษณ์เพื่อบอกทิศทาง และประเภทของ
เส้นทางส าหรับกับการเดินทางด้วยจักรยาน ตัวอย่างทางจักรยานเพื่อการเดินทางที่มีการใช้งานใน
กรุงเทพมหานคร เช่น เส้นทางจักรยานรามค าแหง เส้นทางจักรยานประชานิเวศน์ เส้นทางราช
ด าเนิน เส้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในเส้นทางจักรยานบางเส้นทาง
ที่มีการก าหนดให้เป็นเส้นทางจักรยานนั้น ส่วนมากถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มี
ประสิทธิภาพ บางเส้นทางต้องถูกยกเลิกไป เนื่องจากการถูกใช้งานของทางจักรยานที่ผิด
วัตถุประสงค์ เช่น ใช้เป็นที่ส าหรับจอดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ลักษณะของเส้นทางจักรยาน
ไม่สอดคล้องกับลักษณะกายภาพและการใช้งานของพื้นที่ อีกทั้งในด้านปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาด
ความกว้างของทางจักรยาน ความต่อเนื่องของโครงข่ายส าหรับการใช้ทางจักรยาน ในบางเส้นทาง
ปริมาณคนใช้ไม่มากพอให้เกิดกระแสการใช้พื้นที่ทางจักรยาน บางเส้นทางขาดความสะดวกสบาย 
เส้นทางเหล่านี้จึงถูกลดบทบาทและถูกยกเลิกไป 

 กรณีศึกษาการใช้จักรยานในการเดินทางในต่างประเทศ ที่มีการใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทาง ในหลายๆเส้นทางพบว่า ตัวเส้นทางและการรณรงค์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้
จักรยานนั้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดใช้การใช้เส้นทางร่วมกันบนท้องถนนได้ ให้
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ความส าคัญของพื้นที่ทางจักรยานและทางเท้ามากกว่าพื้นที่สัญจรบนถนน มีการให้เช่า ยืม 
จักรยาน ในรูปแบบของการใช้งานในระยะสั้นๆ เพื่อส าหรับการเดินทางไปยังจุดหมาย กรณีศึกษา
โครงการในประเทศไทย เช่น โครงการจักรยานสาธารณะ “ปัน ปั่น” ซึ่งเป็นโครงการของกิจการค้า
ร่วมเอสบีเอส (Smart Bike Service) ซึ่งเป็นโครงการระบบเช่ายืมจักรยานสาธารณะ หรือโครงการ
น าร่องที่สามารถท าให้เกิดรูปแบบของการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง ที่ผู้ใช้จักรยานสามารถเลือก
เช่าจักรยานจากสถานีหนึ่ง เพื่อเดินทางไปอีกสถานีหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดหมายของการ
เดินทาง แต่ปัจจัยหลักในการใช้ยังมีข้อจ ากัดในหลายๆด้าน เช่น ความปลอดภัยบนท้องถนน การ
ใช้จักรยานร่วมทางกับยานพาหนะอ่ืนๆ ที่มีความเร็วสู งกว่าบนท้องถนน โครงการจักรยาน
สาธารณะปันปั่น เป็นโครงการน าร่องในพื้นที่เมืองกรุงเทพมหานคร โดยกระจายสถานีออกไปตาม
เขตพื้นที่ในย่านเมือง ในปัจจุบันมีทั้งหมด 50 สถานีให้บริการเช่ายืมจักรยานสาธารณะ เพื่อให้ผู้ใช้
จักรยาน และผู้ที่ต้องการใช้จักรยานในการเดินทางอย่างมีความสะดวกสบาย และความปลอดภัย 
อีกทั้งยังเป็นการช่วยในเรื่องการท าให้ผู้คนหันมาออกก าลังกายโดยการใช้จักรายาน  สามารถช่วย
บรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ และเป็นการลดอุบัติเหตุการจราจร ลดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และปัญหามลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียง เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง
กรณีศึกษาจักรยานสาธารณะปันปั่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวความคิดการในการ
ออกแบบทางจักรยาน พฤติกรรมการใช้ทางจักรยาน ตลอดจนความพึงพอใจในด้านปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานสาธารณะ และเส้นทางจักรยาน โดยผู้วิจัยท าการศึกษาแนวทางการใช้
ทางจักรยานที่สามารถใช้ร่วมกับการสัญจรในระบบอ่ืนๆได้อย่างสะดวก มีความเหมาะสม และมี
ความปลอดภัยในการใช้ทางจักรยาน เพื่อตอบสนองพฤติกรรมด้านการใช้ทางจักรยานของผู้ใช้
จักรยาน และปรับเปลี่ยนการท าเส้นทางจักรยานในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรม
ใช้งานของผู้ที่ใช้เส้นทางจักรยานจักรยานและระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจะส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตในหลายๆด้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใช้จักรยาน และใช้จักรยานในการ
เดินทางในชีวิตประจ าวัน จ าเป็นต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของเส้นทางจักรยานให้มากกว่าเดิม 
และเอ้ืออ านวยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรม และลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ที่ใช้จักรยานสาธารณะใน
การเดินทาง 
 2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยานรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้เส้นทางจักรยานในการเดินทาง 
 2.3  เพื่อประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของเส้นทางจักรยานในการเดินทาง  
ภายในพื้นที่ศึกษา 
 
3.  ประโยชน์ของการวิจัย 
 3.1  เข้าใจลักษณะ และพฤติกรรมในการใช้จักรยานสาธารณะของผู้ใช้จักรยานใน
การเดินทาง 
 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างกายภาพของพื้นที่กับปัจจัยที่ส่งต่อการใช้จักรยาน
และการเลือกใช้เส้นทางจักรยาน 
 3.3  ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับจัดท าสิ่งอ านวยความ
สะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการใช้จักรยานเดินทางภายในพื้นที่ศึกษา 
 
4.  ค าถามของการวิจัย 
 4.1  ผู้ใช้จักรยานสาธารณะ มีพฤติกรรมในการใช้อย่างไร 
 4.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และการตัดสินใจเลือกเส้นทางการใช้จักรยาน
เพื่อการเดินทาง มีปัจจัยอะไรบ้าง 
 4.3  ลักษณะทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกใช้ทาง
จักรยานในการเดินทางในพื้นที่ มีความเหมาะสมหรือไม่ 
 
5.  ขอบเขตของการวิจัย 
 5.1  ขอบเขตทางด้านพื้นท่ีการศึกษา 
  ในด้านพื้นที่ใช้ตัวโครงการสาธารณะปันปั่นเป็นขอบเขตของพื้นที่ในการศึกษา 
ต้องการที่จะศึกษาครอบคลุมระยะรัศมีการเดินทางของตัวสถานีจักรยานสาธารณะ โดยการใช้
สถิติจากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้โครงการจาก บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด โดยการเลือกสถานีการ
ให้บริการที่มีผู้ใช้มากที่สุดมาเป็นพื้นที่กรณีศึกษา โดยจากสถิติแล้วการผู้ใช้จักรยานสาธารณะที่
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มากที่สุดจะอยู่ในพื้นที่บริเวณถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 ถนนวิทยุ และถนนพระรามที่ 4 
(ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 สถิติการใช้บริการรายสถานีในเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 2556  
 

สถาน ี
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

เฉล่ีย ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
จามจุรีสแควร ์ 438 123 561 360 264 624 560 347 907 697 
ออลซีซั่น 286 156 442 590 144 734 511 159 670 615 

สยามสแควร ์ 266 69 335 277 212 489 284 394 678 501 
รัจนาการ 149 122 271 148 211 359 157 141 298 309 

ปาร์คเวนเจอร ์ 157 82 239 205 77 282 230 83 313 278 
จุฬา 1 175 42 217 196 31 227 229 73 302 249 

สวนลุมพินี 3 6 0 6 120 64 184 278 200 478 223 
ร่วมฤด ี 85 104 189 114 64 178 160 128 288 218 
วรวัฒน ์ 4 4 8 154 106 260 215 102 317 195 

เซ็นทรัลเวิลด์ 2 108 42 150 132 70 202 146 74 220 191 
รวม 1,678 744 2,418 2,296 1,243 3,539 2,770 1,701 4,471 3,476 

 
ที่มา: ปรับปรุงจากรายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
 
 5.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การค้นคว้าอิสระนี้มุ้งเน้นการศึกษาทางด้านลักษณะทางกายภาพ กับความ
ต้องการในการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งประเด็นความส าคัญของพื้นที่ 
และบทบาทของพื้นที่ รวมทั้งความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ และนักวิชาการ โดยศึกษาพร้อมกับ
ประเด็นเรื่องแนวทางและวิธีการเลือกใช้การออกแบบทางจักรยานที่เหมาะสมกับพื้นที่ การ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ที่ใช้เส้นทางจักรยาน 
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6.  ขั้นตอนในการศึกษา 
 6.1  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยท าการศึกษาและ
รวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีในการออกแบบเกี่ยวกับทางจักรยานและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
จักรยานในการเดินทาง ดังนี้ 
  6.1.1  ลักษณะการใช้จักรยานและเส้นทางจักรยานเพื่อการเดินทาง 
  6.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อการเดินทาง 
  6.1.3  การใช้จักรยานเพื่อการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ 
  6.1.4  มาตรการและการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง 
  6.1.5  ประวัติในการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ 
 6.2  สร้างกรอบแนวคิด และก าหนดตัวแปรในการศึกษา  จากการท าการศึกษาหา
หลักการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อแนวทางและสร้างตัวแปรเพื่อ
สร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 6.3  ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ศึกษา ประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง  
ก าหนดพื้นที่ศึกษาจากจุดบริการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ปันปั่น โดยการก าหนด
ขอบเขตจากจ านวนตามการเก็บสถิติการใช้ ประกอบกับการเชื่อมโยงของโครงข่ายสาธารณะ เช่น 
รถไฟฟ้าบีทีเอส โครงข่ายของถนนที่ครอบคลุมบริเวณการใช้งานของจุดบริการจักรยานสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร 
 6.4  ส ารวจข้อมูลในภาคสนาม โดยการศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของพื้นที่ศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลทางกายภาพโดยรอบของพื้นที่การ
ให้บริการของสถานีจักรยานสาธารณะ  และเส้นทางจักรยานโดยรอบของสถานี ในระยะรัศมีของ
การเดินทาง 1 กิโลเมตร เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเลือกเส้นทางตัวอย่าง และ
แบบสอบถามเพื่อต้องการหาปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้จักรยาน
สาธารณะ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
  6.4.1  ข้อมูลทั่วไปของโครงการจักรยานสาธารณะ 
  6.4.2  ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
  6.4.3  ลักษณะโครงข่ายของพื้นที่บริเวณสถานีโครงการจักรยานสาธารณะ 
  6.4.4  ลักษณะทางกายภาพของโครงข่ายบริเวณสถานีโครงการจักรยาน
สาธารณะ 
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 6.5  ออกแบบและสร้างแบบสอบถาม ท าการศึกษาตัวแปรต้น และตัวแปรตาม จาก
ข้อมูลในด้านแนวทางและทฤษฎีในการอกแบบ และเดินทางด้วยจักรยาน ในด้านปัจจัยที่ต่างๆที่
ส่งผลต่อการเดินทางจักรยาน โดยสรุปได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 
  6.5.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง 
  6.5.2  ข้อมูลพฤติกรรมในการเดินทางด้วยจักรยานสาธารณะ 
  6.5.3  ปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้จักรยานสาธารณะใน
การเดินทาง 
  6.5.4  เส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง และความพึงพอใจในเส้นทางจักรยาน 
 6.6  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามและแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการด าเนินการท าแบบสอบถามโดยเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง ที่เป็นผู้ใช้จักรยานสาธารณะ
ในการเดินทาง บริเวณสถานีที่อยู่ในขอบเขตทางด้านพื้นที่การศึกษา 
 6.7  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์ลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ และลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางด้วยจักรยาน รวมทั้งพฤติกรรม 
และลักษณะการใช้งานของประชากร ที่ใช้จักรยานสาธารณะเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้
ทางจักรยานรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้เส้นทางจักรยาน และประเมินความเหมาะสมทาง
กายภาพของเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมต่อการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง 
 
7.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 7.1  จักรยานสาธารณะ หมายถึง จักรยานในโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น 
กรุงเทพมหานคร ที่มีการให้บริการ ยืม หรือ เช่า รถจักรยาน ด้วยระบบอัตโนมัติ ส าหรับการ
เดินทางจากจุดหมายของสถานีต้นทางไปสู่สถานีปลายทาง โดยไม่จ าเป็นต้องมีรถจักรยานของ
ตัวเอง 
 7.2  เส้นทางจักรยาน หมายถึง เส้นทางที่จักรยานสามารถใช้ในการเดินทางระหว่าง
สถานีจักรยานสาธารณะ จากสถานีต้นทางไปสู่สถานีปลายทาง 
 7.3  ผู้ใช้จักรยาน หมายถึง ประชาชนที่ใช้จักรยานสาธารณะ ปันปั่น ในการเดินทาง 
ในสถานีและโครงข่ายของโครงการจักรยานสาธารณะ ปันป่ัน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ทฤษฎีและแนวคิดตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง เพื่อท าการสร้าง
กรอบแนวความคิดและก าหนดตัวแปรในงานวิจัย ในเรื่องปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการใช้จักรยาน
เพื่อการเดินทาง โดยแบ่งสาระส าคัญออกเป็นหัวข้อเป็น 8 ส่วน ดังนี้ 
  1.  ลักษณะการใช้จักรยานและเส้นทางจักรยานเพื่อการเดินทาง 
  2.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางด้วยจักรยาน 
  3.  แนวคิดเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะอ่ืนๆ 
  4.  ประวัติการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ 
  5.  สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1.  ลักษณะการใช้จักรยานและเส้นทางจักรยานเพื่อการเดินทาง 
 การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการใช้จักรยานและเส้นทางจักรยาน เป็นการศึกษา
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับลักษณะการใช้จักรยานของกลุ่มผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง 
และรูปแบบของเส้นทางจักรยาน 
 1.1 ลักษณะของผู้ใช้เส้นทางจักรยานเพื่อการเดินทาง 
  การศึกษารูปแบบของการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง สามารถแบ่งการใช้งาน
จักรยานในรูปแบบของการใช้เพื่อการเดินทาง แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ (Harris and Dines, 
1998: 341-2) 
  1.1.1  ผู้ใช้จักรยานเพื่อการพักผ่อน ออกก าลังกาย หรือเพื่อการท่องเที่ยว  เป็น
การเดินทางด้วยจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน ผู้ใช้กลุ่มนี้จุดหมายปลายทางและระยะทางไม่เป็น
ปัจจัยหลักในการจักรยานใช้ในลักษณะนี้ 
  1.1.2  ผู้ใช้จักรยานเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น การเดินทางไปโรงเรียน 
เดินทางไปท างานหรือในการซื้อสินค้า ผู้ใช้กลุ่มนี้จุดหมายปลายทางและระยะทาง  เป็นปัจจัย
หลักๆในการใช้จักรยานในลักษณะนี้ เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาอันสั้น 
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 1.2  รูปแบบของเส้นทางจักรยานเพื่อการเดินทาง 
   การศึกษารูปแบบเส้นทางจักรยาน (AASHTO, 1981, อ้างถึงใน Harris and 
Dines, 1998: 341-2) ท าการแบ่งรูปแบบของทางจักรยานได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ 
  1.2.1  ทางจักรยานที่แยกออกจากการจราจรที่ใช้มอเตอร์ (Bicycle Path) เป็น
ทางของจักรยานโดยเฉพาะและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน (ภาพที่ 2) 
  1.2.2  ทางจักรยานที่ถูกออกแบบมาเป็นส่วนหนึ่งกับถนน (Bicycle Lane) เป็น
เส้นทางจักรยานที่มีการออกแบบไว้ส าหรับทางจักรยานโดยเฉพาะ โดยการใช้ขอบ สีของถนน หรือ 
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่แตกต่างจากถนนทั่วไป (ภาพที่ 3) 
   1.2.3  ทางจักรยานที่เป็นส่วนหนึ่งกับถนน (Shared Roadway) เป็นทางจักรยาน
ที่มีการออกไว้แบบส าหรับทางจักรยาน สามารถใช้ร่วมกับคนเดินเท้า และผู้ขับขี่รถยนต์ได้ (ภาพที่ 
3) 
  1.2.4  ทางจักรยานที่เป็นส่วนหนึ่งกับถนนโดยถูกออกแบบให้มีความกว้างพอ
ส าหรับรถยนต์และจักรยาน (Wide Outside Lane) เป็นเส้นทางจักรยานที่ถูกออกแบบรวมกับ
ความกว้างของถนนให้มีความกว้างอย่างน้อย 4.20 เมตร เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์และขับขี่รถจักรยาน
แบ่งปันพื้นที่บนทางเดียวกัน และเป็นการลดผลกระทบและความขัดแย้งน้อยที่สุด  
    

 
 

ภาพที่ 1  ทางจักรยานรูปแบบ Bicycle Path 
ที่มา:  AASHTO (1981, อ้างถึงใน Harris and Dines, 1998: 341-2) 
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ภาพที่ 2  ทางจักรยานรูปแบบ Bicycle Lane  
ที่มา:  AASHTO (1981, อ้างถึงใน Harris and Dines, 1998: 341-2) 
 

 
 

ภาพที่ 3  ทางจักรยานรูปแบบ Shared Roadway 
ที่มา:  AASHTO (1981, อ้างถึงใน Harris and Dines, 1998: 341-2) 

 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางด้วยจักรยาน 
 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางด้วยจักรยาน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้เส้นทางจักรยาน ตลอดจนแนวทางการออกแบบเส้นทางและ
รูปแบบของการใช้เส้นทางจักรยาน ตลอดจนปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการใช้
เส้นทางจักรยาน  
 2.1  การวางแผนเลือกและสร้างเส้นทางจักรยาน 
   Harris and Dines (1998: 341-4) กล่าวถึงการวางแผนเลือกและสร้างเส้นทาง
จักรยาน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการใช้จักรยาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย ดังนี้ 
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  2.1.1  พื้นที่ต้องเอ้ืออ านวยให้เกิดการใช้เส้นทางจักรยาน ช่วงของเส้นทาง
จักรยานต้องพื้นที่ที่เอ้ือให้เกิดกิจกรรม และระยะทางที่เหมาะสมกับการเดินทางด้วยจักรายาน 
ควรมีช่วงรัศมีการเดินทางประมาณ 5-10 กิโลเมตร  
  2.1.2  ทัศนียภาพของเส้นทางจักรยาน ควรมีความสัมพันธ์กับพื้นที่สาธารณะ 
หรือมีทัศนียภาพที่สวยงาม และหลากหลายของเส้นทาง เพื่อเป็นปัจจัยท าให้เกิดความน่าสนใจ
ของผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
  2.1.3  ทางจักรยานควรมีความลาดชันน้อยกว่า 5% หรือเป็นทางลาดชันที่ไม่ยาว
จนเกินไป และควรค านึงถึงผู้ใช้อื่นๆด้วย เช่น คนพิการ หรือรถเข็นเด็ก 
  2.1.4 ความต่อเนื่องของเส้นทาง เป็นสิ่งส าคัญต่อการเดินทาง แต่ไม่มาก
จนเกินไป เนื่องจากจะเป็นอุปสรรค์ส าหรับการเดินทาง 
  2.1.5  ขนาดและความกว้างของทางจักรยาน  
  2.1.6  อุปสรรค์ต่อเส้นทางจักรยาน พื้นผิวทางจักรยานที่ขรุขระ อุปสรรค์จากขัน
ดินสูง พื้นที่ที่เป็นถนนที่รถสามารถใช้ความเร็วสูง หรือเส้นทางที่ต้องผ่านทางแยกที่มีการจราจร
พลุกพล่าน 
 2.2  ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเดินทางด้วยจักรยาน 
   การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเดินทางด้วยจักรยาน เป็นการศึกษาเพื่อการ
ก าหนดตัวแปรในการวิจัยเพื่อสอบถามความพึงพอใจในเส้นทางจักรยาน กับกายภาพและ
ลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้ทางจักรยานในเมือง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดเส้นทางจักรยานได้นั้น
ต้องการการปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดทางจักรยานและเหมาะสม ทั้งด้านปัจจัยที่เป็นกายภาพ 
และไม่เป็นกายภาพของพื้นที่ 
  Hudson (1984: 55-74, อ้างถึงใน ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2545: 15-16) เสนอ
มุมมองในด้านสภาพแวดส้อม และลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม ได้อธิบายไว้ว่าทางจักรยานที่
ดีต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
   1.  มีความปลอดภัยจากการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ 
   2.  มีความต่อเนื่องและโครงข่ายของเส้นทางจักรยาน 
   3.  มีความตรงของเส้นทาง จุดหมายปลายทางส าคัญอันดับแรกส าหรับ
การใช้จักรยานในการเดินทาง  
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   4.  มีความสะดวก โครงข่ายของเส้นทางจักรยานจะต้องสามารถเข้าถึง
จุดหมายต่างๆได้ ที่รวมถึงการจัดหาจุดจอดรถจักรยานที่ปลอดภัยและต้องอยูในท าเลที่เหมาะสม
และปลอดภัย 
   5.  มีความชัดเจน  โครงข่ายของเส้นทางจักรยานจะต้องไม่สร้างความ
สับสนให้แกผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และง่ายต่อการเข้าใจเส้นทาง 
   6.  สร้างความรู้สึกมั่นใจให้แก่ผู้ใช้เส้นทางจักรยานทั้งในความปลอดภัย
ของตนเองและทรัพย์สิน 
   7.  มีความลาดเอียงน้อย ระยะทางและความชัดเจนจะมีอิทธิพลต่อการ
เลือกเส้นทางของผู้ใช้เส้นทางจักรยาน 
   8.  มีพื้นผิวถนนท่ีเหมาะสมส าหรับการขี่จักรยาน 
   9.  มีคณุภาพอากาศที่ดี 
   10.  ไม่มีเสียงรบกวน จักรยานเป็นการเดินทางที่ก่อให้เกิดเสียงน้อยมาก 
   11.  มีที่ก าบัง ควรก าหนดเส้นทางให้มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือ
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อป้องกันฝนและลมได้ 
   12.  มีความดึงดูดและความน่าสนใจของเส้นทาง 
  ASCE (1980: 26, อ้างถึงใน ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2545: 18-19) กล่าวถึงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการใช้จักรยาน และปัจจัยที่เหมาะสมที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน ควรเป็นระยะการ
เดินทางที่เป็นระยะทางสั้น และเป็นการเดินทางส่วนบุคคล ลักษณะภูมิอากาศ และภูมิประเทศมี
บทบาทในการเลือกใช้จักรยาน เช่น หนาวจัด ฝน หิมะ ลูกเห็บ ร้อนจัดและรมแรง เป็นต้น และ
ปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น ช่วงเวลา อายุ รายได้ ข้อจ ากัดต่างๆของสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น ปัจจัย
เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ และองค์ประกอบของพื้นที่และประชากร  
  Antonakos (1994: 25-33  อ้างถึงใน ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2545: 18) กล่าวถึง
ผลของสภาพแวดล้อมและความพึงพอใจในการเลือกใช้จักรยาน มีผลมาจาก ลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และประสบการณ์ รวมถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านอุปกรณ์
และข้อจ ากัดต่างๆ  
  Replogle (1992, อ้างถึงใน อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2540: 12) กล่าวถึงปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางส่วนบุคคล การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบ
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ของการเดินทางของบุคคลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะทางในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ความ
สะดวกในการเดินทาง ประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการของขนส่งสาธารณะ 
  เอกชัย รัตนโอภา (2547: 104-105) กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ที่ใช้จักรยานและท า
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้จักรยานร่วมกับกระแสจราจรบนถนน โดยปัจจัยที่สงผลต่อการแบ่งกลุ่มระดับ
ความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านลักษณะพฤติกรรมการเดินทาง ระยะทางและ
ประสบการณ์ในการเดินทางวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยาน ประเภทของเส้นทางที่ใช้ในการ
เดินทาง การใช้ระบบสาธารณะในการเดินทาง จ านวนเที่ยวในการเดินทางโดยจักรยาน  จาก
ความรู้สึกในด้านความปลอดภัยในการเดินทางโดยที่กลุ่มเชี่ยวชาญระดับสูงความรู้สึก
สะดวกสบายในการเดินทางและรู้สึกว่าถนนปลอดภัย แต่กลุ่มเชี่ยวชาญระดับปานกลาง และกลุ่ม
เชี่ยวชาญระดับต่ ามีความรู้สึกไม่สะดวกสบายในการเดินทางและรู้สึกว่าการเดินทางบนถนนไม่
ปลอดภัย 
 2.3  มาตรการในการส่งเสริมการใช้จักรยาน 
   การศึกษาแนวคิดและมาตรการในการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อเป็นการศึกษา
ลักษณะต่างๆที่นอกเหนือจากการองค์ประกอบทางกายภาพที่เป็นตัวก าหนดการเลือกใช้ทาง
จักรยานของผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง การศึกษาแผนการสร้างทางจักรยาน และการรณรงค์
การใช้จักรยาน 

  Tracy-Williams Consulting (1996, อ้างถึงใน วิทยา สะค าปัน, 2547: 7-9) ได้
อธิบายวิธีการศึกษาแผนการสร้างทางจักรยานและการรณรงค์ในการใช้จักรยาน อธิบายไว้ 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.  งานวางแผนและออกแบบ ขั้นตอนของการศึกษาประเมินสภาพ
โครงข่ายของถนนในพื้นที่ที่ท าการศึกษาในปัจจุบัน สภาพการใช้งานจักรยานในปัจจุบัน 
   2.  การสร้างความรู้และความตระหนักในการใช้จักรยาน ขั้นตอนให้
ความรู้และสร้างความนิยมในการใช้จักรยาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อการใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงการสร้าง ปลูกฝังในมุมต่อการประหยัดพลังงาน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
   3.  การกระตุ้น และการส่งเสริมการใช้จักรยาน ขั้นตอนศึกษาเทคนิคและ
การประชาสัมพันธ์ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้สังคมรับรู้การมีอยู่ของการใช้จักรยาน การก าหนดให้
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เกิดระบบของจักรยาน ที่จอดจักรยาน สิทธิต่างๆส าหรับผู้ใช้จักรยาน การสร้างกลุ่มเครือข่าย 
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ 
   4.  การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการยอมรับความเสมอภาคของผู้ใช้
จักรยานและผู้ใช้ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงการค านึงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน 
  ศาสน์ สุขประเสริฐ (2548: 12-15) ได้ท าการศึกษารูปแบบของปัญหาด้านการ
เดินทางโดยจักรยาน และแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน ดังนี้ 
   1. ความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้จักรยานกับยานพาหนะอ่ืนๆ เป็น
การเสี่ยงอันตรายอย่างมาก 
   2. ระบบโครงข่ายเส้นทางจักรยานที่ไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยาน 
รูปแบบของการใช้จักรยานคือรูปแบบ Door to Door โดยจะต้องเกิดการเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
อ่ืนๆ โครงข่ายที่ไม่เอ้ืออ านวยจะส่งผลต่อ ความสะดวกในการใช้จักรยาน และส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน 
   3. ทัศนะคติที่ไม่ดีต่อการใช้จักรยาน การสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ใช้
ยานพาหนะประเภทต่างๆ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยและน่าใช้งานจักรยานเพื่อการเดินทาง 
   4. ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐ และเอกชน 
จ าเป็นอย่างมากในการช่วยรณรงค์ สนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้งชมรมหรือกลุ่มผู้ใช้จักรยาน 
   5. เหล่งความรู้และการเผยแพร่ ความรู้ส าหรับเรื่องจักรยาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้จักรยานและผู้ต้องการใช้จักรยาน เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน 
 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะอื่นๆ 
 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างการใช้จักรยานสาธารณะกับระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะอ่ืนๆเพื่อเป็นการศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของเมือง หรือการ
เลือกใช้รูปแบบในการเดินทางในรูปแบบโครงข่าย  แนวคิดดังกล่าวในเรื่องของการใช้จักรยาน
เชื่อมกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการ
เดินทางระยะใกล้ โดยเห็นได้ในหลายๆประเทศ แนวคิดนี้มีแนวโน้มที่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจะหัน
มาใช้รถจักรยานเพื่อการเดินทางกันมากขึ้น โดยการสนับสนุนจากภาครัฐก าหนดนโยบายและ
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วางแผนงานอย่างชัดเจน เพื่อลดการใช้รถยนต์และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางด้วยการเดินเท้าและ
จักรยานในเมือง 
 Replogle (1992, อ้างถึงใน อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2540: 12-13) ท าการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบหลักในการเดินทางของเมือง ในการเดินทางขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านขนาด 
และรูปแบบของเมือง  การเดินทางโดยจักรยานและทางเท้าจะมีบทบาทในการเข้าถึงระบบ
สาธารณะ ขนาดของเมือง ระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ รูปแบบลักษณะของเมือง และ
ลักษณะของที่ต้ังของกิจกรรมต่างๆ จะส่งผลต่อรูปแบบการเดินทางของเมือง เช่น เมืองที่ความ
หนาแน่นต่ า และกระจายตัวแบบไร้ทิศทาง จะมีการเดินทางโดยรถยนต์ เมืองขนาดใหญ่ศูนย์กลาง
เดียว การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะมีส่วนส าคัญเมืองที่เอ้ือให้เกิดการเดินทางแบบไม่ใช้
เครื่องยนต์ ต้องมีการวางแผนและก าหนดให้มีการเดินทางในเมืองในระยะที่ไม่ไกลและเชื่อมกับ
โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ บางส่วนย่านที่อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย การ
เดินทางในรูปแบบการเดินเท้าและจักรยานยังมีความส าคัญ 
 Replogle (1992, อ้างถึงใน อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2540: 12-13) กล่าวถึงบทบาท
ของรูปแบบการเดินทางของเมืองโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ ดังนี้ 
  1. Motor vehicle dependent Cities เมืองที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแบบใช้
เครื่องยนต์และรถยนต์เป็นรูปแบบหลักในการเดินทาง การเดินเท้าและจักรยานเป็นรูปแบบที่ใช้
เพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ  
  2. Mixed traffic system เมืองที่มีสัดส่วนของการเดินทางรูปแบบที่ใช้เครื่องยนต์ 
และไม่ใช้เครื่องยนต์ มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
  3. Non-Motorized transportation dependent Cities เมืองที่มีสัดส่วนของการ
เดินทางรูปแบบที่ใช้เครื่องยนต์มีสัดส่วนสูง และใช้การเดินเท้าและการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์
เป็นรูปแบบหลักส าหรับการเดินทาง และถูกเชื่อมการเดินทางเข้ากับระบบขนส่งสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ประพัทธ์พงษ์ อุปลา (2545: 134) ได้ท าการศึกษา และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้จักรยานเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่มี
เหมาะสมและท าให้ใช้จักรยานได้ละด้วยและปลอดภัย ช่องทางจักรยานที่ชัดเจน ที่จอดจักรยาน 
ควรให้ที่จอดต้ังอยู่ใกล้สถานีบีทีเอส  
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 พิเชษฐ์ เรือนสอน (2546: 22-25) ท าการศึกษาแนวความคิดที่เป็นการส่งเสริมให้เกิด
การใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง ในด้านความปลอดภัยแล้ว อีกทางเลือกของผู้ที่เดินทางด้วย
จักรยานคือ การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน สาธารณะอ่ืนๆ เพื่อไปยังจุดหมาย แนวคิดที่เป็น
การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆ ดังนี้ 
  1.  Bike and Ride  เป็นการเดินทางด้วยจักรยานเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะอ่ืนๆ เช่น ระบบรถไฟ หรือรถโดยสารประจ าทาง 
  2.  Bike and transit เป็นการเดินทางโดยการให้น าจักรยานโดยสารร่วมกับระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆได้ 
  3.  Bike Racks on Buses คือการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถ
น าจักรยานเดินทางไปได้ด้วยการมีทีพักหรือจุดจัดเก็บจักรยานบนระบบขนส่งสาธารณะหรือรถ
ประจ าทาง โดยการติดต้ังที่ยึดจักรยาน (Rack) 
  4.  White Bike Programs เป็นแนวคิดที่เป็นการรวมจักรยานไว้บริการเดินทางใน
พื้นที่รอบๆ ชุมชน หรือ ย่านต่างๆ โดยท าการยืมจักรยานและคืนในจุดที่บริการ เมือผู้ใช้ถึงที่หมาย
ผู้ใช้คนอ่ืนสามารถน ามาใช้ได้อีก 
 สรณรัชฎ์ กาญจนะวนิชย์ และศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ (2555) ได้ท ารวบรวมและท าการ
แบ่งประเภทระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ กับการเอ้ือต่อการใช้จักรยานแต่ละประเภทเพื่อเชื่อมต่อ
การเดินทาง พบว่าจักรยานที่สามารถใช้เดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนได้ทั้งหมด ขนาด
และประเภทของจักรยานส่งผลต่อการใช้เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ จักรยานที่มี
ลักษณะเล็ก พับเก็บได้จะสามารถเข้าใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้ทุกประเภท และจักรยาน
ทั่วไปจะสามารถน าขึ้นได้เฉพาะ รถไฟ รถไฟฟ้าบีทีเอส แท๊กซี่ รถสามล้อ และมีเงื่อนไขตามหมาย
เหตุ บางประเภทต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น รถไฟ เรือข้ามฝาก (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่เอ้ือต่อการใช้จักรยาน 
 

ประเภทระบบขนส่งมวลชน จักรยานพับ จักรยานท่ัวไป หมายเหต ุ

รถไฟ X X จักรยานท่ัวไปต้องเสียค่าระวาง 
BTS X X  
MRT X   
Airport Rail Link X   
BRT X   
เรือคลองแสนแสบ X  เหมาะส าหรับผู้มีทักษะขึ้น-ลงเรือ 
เรือด่วนเจา้พระยา X   
เรือข้ามฝาก/แพขนานยนต ์ X X เสียค่าโดยสารเพิ่ม 
รถเมล์ X  ควรเลือกใช้รถเมล์คันใหญ่และพื้นที่ว่าง 
รถแท็กซี ่ X X เฉพาะจักรยานท่ีถอดล้อได้บางรุ่น 
รถสามล้อ X X จักรยานท่ัวไปต้องผูกไว้ท้ายรถ 

 
ที่มา: สรณรัชฎ์ กาญจนะวนิชย์ และศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ (2555) 
 หมายเหตุ: X หมายถึงระบบขนส่งมวลชนที่สามารถใช้จักรยานเดินทางเชื่อมต่อได้ 
 
4.  ประวัติการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ 
 การศึกษาประวัติการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางเป็นการศึกษาประวัติเกี่ยวกับ
พฤติกรรม และลักษณะการใช้จักรยานของผู้ใช้จักรยาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศการใช้ทาง
จักรยานในกรุงเทพมหานคร เส้นทางส่วนใหญ่ที่มีการวางเส้นทางจากรัฐเองมักจะเป็นเส้นทางเพื่อ
การท่องเที่ยวหรือพักผ่อน ลักษณะของเส้นทางจะเป็นรูปแบบ (Bicycle route) คือเส้นทางที่มีการ
ปรับปรุงทางกายภาพ จัดท าสัญลักษณ์เพื่อบอกทิศทางอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางให้กับการ
เดินทางด้วยจักรยาน อาจเป็นเส้นทางที่ใช้ร่วมกับการเดินทางด้วยรูปแบบอ่ืนๆ ตัวอย่างทาง
จักรยานเพื่อการใช้งานในกรุงเทพมหานคร 
 เส้นทางจักรยานรามค าแหง กรุงเทพมหานคร จากการเกิดวิกฤตการณ์น้ ามันในช่วงปี 
พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายรณรงค์ให้เกิดการใช้จักรยานในการเดินทาง กล่าวถึง
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ถนนรามค าแหง โดยการใช้เส้นทางรามค าแหงเป็นเส้นทางทดลอง ความยาวตลอดเส้นทาง 4 
กิโลเมตร เส้นทางนี้ในที่สุดถูกยกเลิกไป เนื่องจากปัจจัยอุบัติเหตุในการขับขี่ มีสิ่งกีดขวางบน
เส้นทาง ทางจักรยานถูกใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ เส้นทางจักรยานขาดความร่มรื่นและต่อเนื่อง 
ไม่สารถโยงกับโครงข่ายการเดินทางอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พรรณนิภา จ่างวิทยา, 2540: 23 
อ้างถึงใน ประพัทธ์พงษ์ อุปลา, 2545: 21) 
 เส้นทางจักรยานประชานิเวศน์ เส้นทางจักรยานทดลองจัดท าเมื่อปี พ.ศ.2537 เกิด
ปัญหาเช่นเดียวกับเส้นทางจักรยานรามค าแหง จนเกิดปริมาณผู้ใช้น้อย และถูกยกเลิกไปหลังจาก
กรุงเทพมหานครท าการประเมินผล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 อ้างถึงใน อัจฉรา ตันติวินท
ยาพิทักษ์, 2540: 20) 
 ประเทศญี่ปุ่น การใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมืองโตเกียว 
และด้วยการที่เป็นประเทศที่เร่งด่วน และผู้ที่เยอะจึงไม่นิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้
การคมนาคมขนส่งมวลชนสาธารณะเป็นหลัก เนื่องจากการวางระบบการคมนาคมที่ดี ชาวญี่ปุ่น
นิยมใช้จักรยานเดินทางในระยะทางสั้นๆ ในระดับที่สามารถใช้ขี่ไปท างาน ท าธุระ ไปซุปเปอร์มา
เก็ต ไปโรงเรียน ไปวัด การเดินทางในระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกท าให้ผู้คนที่ใช้ไม่เสียเวลามากใน
การเดินทาง ในเมืองโตเกียวมีการให้ความส าคัญกับคนขี่จักรยานและคนเดินถนนมากกว่าผู้ที่ใช้
รถยนต์ การมีระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่นท าให้เกิดมีความปลอดภัยในการใช้ของผู้ใช้จักรยานและ
คนเดินเท้า การสร้างและจัดระเบียบในการใช้จักรยาน มีการใช้ระบบการจอดจักรยานที่ปลอดภัย 
เส้นทางที่ตอบสนองการใช้งานที่สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งการมีกฎระเบียบของการใช้ทาง
จักรยาน มีเส้นทางจักรยานโดยเฉพาะที่สามารถใช้ได้ร่วมกับคนเดินเท้า (ดูให้รู้, 2555) 
  ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอนเป็นเมืองที่จักรยานเป็นหนึ่งในพาหนะที่นิยม 
ลอนดอนถือได้ว่ามีการคมนาคมที่ ดีและยอดเยี่ยมในเรื่องของระบบการคมนาคมขนส่ง 
นายกเทศมนตรี บอริส จอห์นสัน (Boris Johnson) ได้มีการออกแนวคิดโครงการจักยานเช่า บอริส 
ไบค์ (Boris Bike) ซึ่งเป็นโครงการน าร่อง มีจักรยานในเครือข่ายทั้งหมด 5,000 คัน โดยจักรยาน
เหล่านี้จะให้บริการตามจุดต่างๆ ตามป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟใต้ดิน พิพิธภัณฑ์สถานที่ส าคัญอ่ืนๆ
และแหล่งชุมชน โดยผู้ใช้สามารถจอดจักรยานปลายทางใดก็ได้ โดยการสนับสนุนโดยธนาคารบาร์
เคย์ (Barclays) การเช่าจักรยาน เป็นทางเลือกที่สะดวกและประหยัดส าหรับระยะทางที่ไม่ไกล
มาก โดยมีค่าปรับถ้าเกิดผู้ใช้ไม่น าจักรยานมาคืน หรือ คืนช้า หรือ ได้รับความเสียหาย จะต้องมี
ค่าปรับต้ังแต่ 150 ถึง 300 ปอนด์ 
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ตารางที่ 3  การลงทะเบียนสมาชิกและค่าแรกเข้าโครงการจักยาน บอริส ไบค์ (Boris Bike) 
 

ระยะเวลา 1 วัน 1 สัปดาห ์ 1 ปี 
ราคา 2 ปอนด ์ 10 ปอนด์ 90 ปอนด์ 

 
ที่มา:  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Barclay Cycle Hire. เข้าถึงเมื่อ 3 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 

http://en. wikipedia.org/wiki/Barclays_Cycle_Hire 
 
ตารางที่ 4  อัตราการใช้บริการจักยานเช่าจักรยาน บอริส ไบค์ (Boris Bike) 
 

เวลา (ชั่วโมง) 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 6.00 24.00 
ราคา (ปอนด)์ ฟรี 1 4 6 10 15 35 50 

 
ที่มา:  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Barclay Cycle Hire. เข้าถึงเมื่อ 3 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 

http://en. wikipedia.org/wiki/Barclays_Cycle_Hire 
 

 
 
ภาพที่ 4  จุดจอดรถจักรยานสถานีจักรยาน บอริส ไบค์ (Boris Bike) 
ที่มา:  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Barclay Cycle Hire. เข้าถึงเมื่อ 3 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 

http://en. wikipedia.org/wiki/Barclays_Cycle_Hire 
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 เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ไม่ได้คิดแต่ให้ผู้ขับรถยนต์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อ
มลภาวะและสภาพจราจรติดขัด เป็นผู้จ่ายต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ยังให้คุณค่าและ
ราคาแก่ผู้รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยออกนโยบายให้ “เครดิตเขียว” แก่คนขี่จักรยาน สามารถ
สะสมไมล์จักรยานเป็นกองทุนลดคาร์บอนแก่เมืองได้ มีมิเตอร์อันเล็กๆ  เป็นตัวเก็บและส่งข้อมูล
เข้าส่วนกลาง ไมล์ที่สะสมได้จะถูกแปรเป็นงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคแก่จักรยานและคน
เดิน 
 เมืองโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย จากการเปลี่ยนความคิดของ เอนริเก้ เพนาโลซ่า 
(Enrique Penalosa) นายกเทศมนตรีของเมืองโบโกต้า ค.ศ. 1998-2001 มองว่าเมืองต้องเป็นที่อยู่
อาศัยที่ให้คุณภาพชีวิต ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ และปัญหาคนใช้รถแค่ 25% แต่กับ
ถูกยึดพื้นที่สาธารณะไป การเปลี่ยนที่จอกรถและขึ้นที่จอดรถ และขึ้นราคาน้ ามัน และเปลี่ยนมา
เป็นพื้นที่สวนธารณะ สร้างโครงข่ายเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน ท าให้คนหันมาขี่จักรยาน
เพิ่มขึ้น อีกทั้งการสร้างทางจักรยาน และทางเท้าสามารถสร้างอาชีพใหม่ขึ้นมากมาย เช่น ช่างซ่อม
จักรยาน และร้านขายอะไหล่จักรยาน ร้านค้า และร้านอาหารต่างๆ  เพราะมีคนเดินผ่านหน้าร้าน
มากขึ้น การรณรงค์ให้ทุกวันอาทิตย์ เป็นวันปลอดรถยนต์ หรือที่ชาวโบโกต้าเรียกว่า "Ciclovia" 
โดยท าการปิดถนนหลายสาย ท าให้วันอาทิตย์เป็นเมืองสวนขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยผู้คนออกมา
เที่ยวเล่น ออกก าลังกาย ทานอาหารข้างทาง สงผลให้ประชากรในเมืองโบโกต้าดีขึ้น ปัญหา
อาชญากรรมลดลง เกิดความรู้สึกปลอดภัย (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2555) 
 

 
 
ภาพที่ 5  ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เมืองโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย 
ที่มา: อาศิรา พนาราม. (2555). โบโกต้า จากเมืองอาชญากรรมสู่เมืองจักรยาน. เข้าถึงเมื่อ 3 

ธันวาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.tcdcconnect.com/content/Know-What/1150  
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ภาพที่ 6  กิจกรรมวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์ เมืองโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย 
ที่มา: อาศิรา พนาราม. (2555). โบโกต้า จากเมืองอาชญากรรมสู่เมืองจักรยาน. เข้าถึงเมื่อ 3 

ธันวาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.tcdcconnect.com/content/Know-What/1150  
 
2.5  สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเป็นแนวทางใน
การการศึกษาเกี่ยวกับการใช้จักรยานสาธารณะ สามารถแบ่งเป็นหัวข้อการท าแบบสอบถามได้
ดังนี้ 
 2.5.1  ลักษณะและพฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทาง 
  ลักษณะและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้จักรยาน โดยใช้แนวคิดในเรื่อง
ลักษณะการใช้จักรยานและเส้นทางจักรยานเพื่อการเดินทาง และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เดินทางด้วยจักรยาน เพื่อศึกษากลุ่มและพฤติกรรมในการใช้งานจักรยานสาธารณะ รวมทั้งระดับ
ความสารถมารถ ความเชี่ยวชาญ ในการใช้จักรยาน เพื่อน ามาเป็นข้อก าหนดและปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางจักรยานให้เหมาะสมกับการใช้งาน น ามาท าการสร้างตัวแปรในการท าการวิจัยได้ดังนี้ 
   1.  วัตถุประสงค์ที่ใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง 
   2.  ความถี่ในการใช้จักรยานในการเดินทาง 
   3.  ระยะเวลาในการใช้จักรยานในการเดินทาง 
   4.  ช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
 2.5.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง 
  การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานจักรยานสาธารณะปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจและเลือกรูปแบบในการเดินทาง น ามาท าการสร้างตัวแปรในการท าการวิจัยในลักษณะ
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ความพึงพอใจในภาพรวม ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกายภาพของจักรยานสาธารณะ และด้านที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกายภาพของจักรยานสาธารณะ  
 2.5.3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง  
  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเดินทางด้วยจักรยาน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการใช้จักรยาน แนวคิดเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอ่ืนๆ และประวัติการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง
ในประเทศ และต่างประเทศ การที่ก่อให้เกิดการใช้และเส้นทางจักรยาน ต้องอาศัยปัจจัยในด้าน
กายภาพของพื้นที่ต่างๆที่เหมาะสมในการท าแบบสอบถามเพื่อการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน 
ดังนี้  
   1.  ด้านความสะดวกสบาย 
   2.  ด้านสภาพแวดล้อม 
   3.  ด้านความปลอดภัย 
   4.  ด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
1.  รูปแบบของการวิจัย 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม สามารถแบ่งได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
และความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้จักรยานสาธารณะ สามารถแบ่งลักษณะของการศึกษาออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้ 
  1.  การศึกษาโดยการส ารวจข้อมูลทางกายภาพ หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
เพื่อเป็นส่วนประกอบในการสร้างแบบจ าลองในการศึกษาการใช้งานจักรยานสาธารณะ  โดย
การศึกษาลงพื้นที่ เก็บภาพลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบต่างๆที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
จักรยาน โดยใช้การการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อสร้างกรอบการวิจัย ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา และ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลทางสถิติและการส ารวจ 
  2.  การศึกษาเชิงส ารวจทางด้านสังคมศาสตร์ โดยการส ารวจความพึงพอใจ และ
ข้อมูลในลักษณะการใช้งานจักรยานสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อการปรับปรุง
เส้นทางให้เหมาะสมกับการงานจักรยานสาธารณะในพื้นที่เมือง เป็นการศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์และพฤติกรรมการใช้งานจักรยานสาธารณะที่แตกต่างกัน
ออกไปของกลุ่มผู้ใช้จักรยานสาธารณะ ประกอบกับกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือแนวความคิดเพื่อ
สรุปกรอบการพิจารณาองค์ประกอบของรูปแบบในการเลือกใช้ทางจักรยานสาธารณะ เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ การสุ่มใช้แบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ส าหรับมา
วิเคราะห์ ประเมินผล ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยการส ารวจพฤติกรรมการใช้งานจักรยาน
สาธารณะและ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง 
 
2.  ตัวแปรที่ใช้ในวิจัย 
 ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้จักรยานและ
เส้นทางจักรยานในพื้นที่บริเวณสถานีจักรยานสาธารณะ โดยปรับปรุงจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดและก าหนดตัวแปร จากลักษณะการใช้จักรยานและเส้นทาง
จักรยานเพื่อการเดินทาง แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางด้วยจักรยาน แนวคิดเกี่ยวกับการ
ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอ่ืนๆ ตลอดจนประวัติการใช้
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จักรยานเพื่อการเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ จากการศึกษา การประเมินการใช้ทาง
จักรยานเพื่อการเดินทาง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ 
  1.  ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางกายภาพของประชากร  ลักษณะทางด้าน
พฤติกรรมของประชากร และกายภาพของเส้นทางจักรยาน 
  2.  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใช้จักรยาน และการเลือกใช้เส้นทาง
จักรยาน 
 2.1  ตัวแปรอิสระ 
   2.1.1  ลักษณะทางด้านคุณลักษณะของประชากร ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ รายได้
เฉลี่ย  
   2.1.2  ลักษณะทางด้านพฤติกรรมของประชากร ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการ
เดินทาง ความถี่ที่ใช้ในการเดินทาง ช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ทัศนคติต่อการใช้จักรยาน ความ
สามรถในการตัดสินใจ และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
   2.1.3  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยาน โดยแบ่งเป็น ปัจจัย
หลักๆ ได้ 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านความสะดวกสบายของเส้นทางจักรยาน ด้านบรรยากาศของเส้นทาง
จักรยาน ด้านความปลอดภัยในเส้นทางจักรยาน ความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่ายเส้น
จักรยาน 
 2.2  ตัวแปรตาม 
   ตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยาน และลักษณะในการ
เลือกใช้เส้นทางจักรยาน  
 การแสดงการเชื่อมโยงตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามแสดงไว้ใน (ตารางที่ 5-7) 
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ตารางที่ 5  ตัวแปรด้านคุณลักษณะของประชากร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้จักรยาน และใช้
เส้นทางจักรยานในพื้นที่บริเวณสถานีจักรยานสาธารณะ 

 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

คุณลักษณะของประชากร 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  อาชีพ 
4.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
5.  ความสามารถในการขับขีจ่ักรยาน 

 
 
ระดับความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยาน และ
ลักษณะในการเลือกใช้เส้นทางจักรยาน 

 
ตารางที่ 6  ตัวแปรด้านลักษณะทางด้านพฤติกรรมของประชากร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

จักรยาน และใช้เส้นทางจักรยานในพื้นที่บริเวณสถานีจักรยานสาธารณะ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ลักษณะทางด้านพฤติกรรมของประชากร 
1.  วัตถุประสงค์ทีใ่ชใ้นการเดินทาง 
2.  ความถี่ที่ใช้ในการเดินทาง 
3.  ช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการเดินทาง 
4.  ทัศนคติต่อการใช้จกัรยาน ความสามรถในการ
ตัดสินใจ และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 

 
 
ระดับความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยาน และ
ลักษณะในการเลือกใช้เส้นทางจักรยาน 

 
ตารางที่ 7  ตัวแปรด้านลักษณะทางกายภาพของเส้นทางจักรยาน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

จักรยาน และใช้เส้นทางจักรยานในพื้นที่บริเวณสถานีจักรยานสาธารณะ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ลักษณะทางกายภาพของเสน้ทางจกัรยาน 
1.  ความสะดวกสบาย 
2.  บรรยากาศ 
3.  ความปลอดภัย 
4.  ความชัดเจนและความต่อเนือ่งของโครงข่าย 

 
ระดับความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยาน และ
ลักษณะในการเลือกใช้เส้นทางจักรยาน 
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3.  การก าหนดพื้นท่ีศึกษา 

 จากการศึกษาจากข้อมูลทางสถิติ และการส ารวจพื้นที่ก าหนดพื้นที่ศึกษา จากสถานี

บริการจักรยานสาธารณะ โดยการก าหนดขอบเขตจากสถิติจ านวนการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ 

ประกอบกับการเชื่อมโยงของโครงข่ายสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส โครงข่ายของถนนที่

ครอบคลุมบริเวณการใช้งานของจุดบริการจักรยานสาธารณะ การเลือกสถานีกรณีศึกษาของ

ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ ได้ท าการศึกษาจากสถิติการใช้งานของผู้ใช้จักรยานสาธารณะ

พบว่า ท้ังหมด 10 สถานี ได้แก่ สถานีจามจุรีสแควร์ สถานีจุฬา 1 สถานีจุฬา 2 สถานีสยามสแควร์ 

สถานีเซ็นทรัลเวิลด์ 2 สถานีเพลินจิต 1 สถานีเพลินจิต 2 สถานีออลซีซั่น สถานีร่วมฤดี และสถานี

สวนลุมพินี 3 (ตารางที่ 8) จากสถิติการใช้บริการรายสถานีในเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 2556 

พบว่ากลุ่มการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่บริเวณถนนพญาไท พระรามที่1 ถนนวิทยุ และถนน

พระรามที่4 ดังนั้นการเลือกกลุ่มพื้นที่ศึกษาจึงท าการเลือกกลุ่มผู้ใช้ในกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่นี้มา

ท าการศึกษา (ภาพที่ 7)  

 เพื่อสร้างกรอบการวิจัยด้านขอบเขตของพื้นที่ศึกษา จากการศึกษาข้อมูลทางสถิติ
และการส ารวจพื้นที่ พบว่าพื้นที่ศึกษามีการการเก็บสถิติของบริษัทกรุงเทพธนาคม ในด้านปริมาณ
การใช้งานของผู้ใช้ในทุกๆสถานีจักรยานสาธารณะ ประกอบกับการเชื่อมโยงของโครงข่าย
สาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส โครงข่ายของถนนที่ครอบคลุมบริเวณการใช้งานของจุดบริการ
จักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ปันป่ัน  ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตจากการใช้งาน
ของกลุ่มผู้ใช้จักรยานาธารณะ โดยการเลือกสถานีกรณีศึกษาของผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ
เลือกสถานีศึกษาเฉพาะมา 2 สถานี โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 
  1.  เป็นสถานีจักรยานสาธารณะมีการใช้งานมากที่สุดจากสถิติการใช้งาน 
  2.  เป็นสถานีจักรยานสาธารณะที่เชื่อมโยงของโครงข่ายสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า 
  3.  เป็นสถานีครอบคลุมพื้นที่เส้นทางและระยะรัศมีการเดินทางระหว่างตัวสถานี
จักรยานสาธารณะทั้ง 2 เชื่อมโยงกัน 
 ดังนั้นการเลือกกลุ่มพื้นที่ศึกษาจึงท าการเลือกกลุ่มผู้ใช้ในกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่นี้มา
ท าการศึกษาดังนั้นการวิจัยนี้จึงเลือกขอบเขตจากตัวสถานีจักรยานสาธารณะที่มีการใช้งานมาก
ที่สุด และครอบคลุมพื้นที่เส้นทางและระยะรัศมีการเดินทางของตัวสถานีจักรยานสาธารณะที่
ต้องการศึกษา โดยการเลือกสถานีจามจุรีย์สแควร์ และสถานีสยามสแควร์ เป็นสถานีกรณีศึกษา
ในการวิจัยนี ้(ภาพที่ 9) 
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ตารางที่ 8  สถิติการใช้บริการรายสถานีในเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 2556  
 

สถาน ี
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

เฉล่ีย ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
จามจุรีสแควร ์ 438 123 561 360 264 624 560 347 907 697 
ออลซีซั่น 286 156 442 590 144 734 511 159 670 615 

สยามสแควร ์ 266 69 335 277 212 489 284 394 678 501 
เพลินจิต2 157 82 239 205 77 282 230 83 313 278 
จุฬา 1 175 42 217 196 31 227 229 73 302 249 

สวนลุมพิน ี3 6 0 6 120 64 184 278 200 478 223 
ร่วมฤด ี 85 104 189 114 64 178 160 128 288 218 

เซ็นทรัลเวิลด ์2 108 42 150 132 70 202 146 74 220 191 
จุฬา 2 (ทรัพย์สิน) 152 33 185 146 25 171 137 44 181 179 

เพลินจิต1 128 28 156 144 29 173 144 55 199 176 
รวม 1,801 679 2,480 2,284 980 3,264 2,679 1,557 4,236 3,327 

 
ที่มา: ปรับปรุงจากรายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
 

 
 
ภาพที่ 7  จักรยานสาธาณะ สถานีจามจุรีย์สแควร์ 
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ภาพที่ 8  จักรยานสาธาณะ สถานีสยามสแควร์ 
 

 

 
 

ภาพที่ 9  ขอบเขตทางด้านพื้นที่การศึกษา สถานีจามจุรีย์สแควร์ และสถานีสยามสแควร์ 
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4.  ประชากร กลุ่มเป้าหมาย และกรอบการสุ่มตัวอย่าง 
 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นการเก็บข้อมูล สามารถท า
ได้ง่ายและสะดวก ผู้วิจัยจึงมีการก าหนดขอบเขตของกรอบในการสุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ใช้ที่ใช้
จักรยานในเส้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางในการศึกษา โดยการท าแบบสอบถาม และเสนอเส้นทางจาก
การใช้งานจริงของประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ท าการใช้งานจริง ในรัศมีการให้บริการจักรยาน
สาธารณะกรุงเทพมหานคร จากลักษณะการสัญจรของการจราจร ในรูปแบบของการเดินทางที่ใช้
เครื่องยนต์ และไม่ใช้เครื่องยนต์ จากการลงส ารวจภาคสนาม เพื่อหาแนวทางโครงข่ายการเดินทาง
ด้วยจักรยานที่ไม่กว้างจนเกินไป รวมทั้งความเหมาะสมในการศึกษาให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
และเวลาในการท าการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ท าการสุ่มเก็บแบบสอบถามจากผู้ใช้งานจักรยาน
สาธารณะของสถานีตัวแทนที่มีคนใช้มากที่สุด 2 สถานี ในพื้นที่ที่ท าการศึกษา ได้แก่ สถานี 
จามจุรีสแควร์ และ สถานีสยามสแควร์ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการเก็บแบบสอบถามของประชากร
กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษานี้ 
 ขอบเขตของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลทางสถิติ การส ารวจพื้นที่ และเลือก
พื้นที่ศึกษาจากปริมาณการใช้งานจากการเก็บสถิติของบริษัทกรุงเทพธนาคม ผู้ให้บริการจักรยาน
สาธารณะ โดยการเลือกสถานีจามจุรีสแควร์และสถานีสยามสแควร์เป็นกรณีศึกษา และท าการสุ่ม
ใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้จักรยานสาธารณะทั้งสองสถานี จ านวน 40 คน โดยแบ่งเป็นสถานีละ 20 
คน เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ข้อมูลในลักษณะการใช้งานจักรยานสาธารณะ ในด้านพฤติกรรม
การใช้งานจักรยานสาธารณะและเส้นทางจักรยานที่ผู้ใช้ท าการใช้จริง (ตารางที่ 9) 
 
ตารางที่ 9  จ านวนตัวอย่างผู้ใช้ที่ต้องการในการท าแบบสอบถาม 
 

สถาน ี สถิติจ านวนผู้ใช้ (ต่อวนั) สัดส่วนการใช้ (ร้อยละ)  จ านวนแบบสอบถาม 
จามจุรีสแควร ์ 24 58.53 20 
สยามสแควร ์ 17 41.47 20 

รวม 41 100 40 
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5.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่องการประเมินการใช้ทางจักรยานเพื่อการเดินทาง 
กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้คือ การส ารวจ การท าแบบสอบถามภาษาไทย โดยประกอบไปด้วยค าถาม
ปลายเปิดและปลายปิดซึ่งประกอบไปด้วยค าถามที่วัดตัวแปรต่างๆ ได้เป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 5.1  การส ารวจ เกี่ยวกับการส ารวจเส้นทาง และพื้นที่ในด้านกายภาพ โดยการเก็บ
ข้อมูล ภาพถ่าย และข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเป็นสถิติ 
 5.2  การท าแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ 
  5.2.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้จักรยาน 
  5.2.2  ปัจจัยและความต้องการในการเลือกใช้จักรยานในการเดินทาง 
 5.3  การท าแบบสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางการใช้งานจักรยานสาธารณะบนเส้นทาง
จักรยาน 
 5.4  การแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยานสาธารณะ ในด้านการใช้ทางจักรยาน 
 
6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวมรวมข้อมูล ในการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 6.1  ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา จากเอกสารและแผนที่ 
 6.2  ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา   จากการลงส ารวจภาคสนาม 
สังเกตการณ์และพฤติกรรม พร้อมทั้งการจดบันทึก 
 6.3  ข้อมูลจากการท าแบบสอบถาม  
 
7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้วิธีการสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปด้วย 
ค่าความถี่ร้อยละในส่วนของปัจจัยที่มี่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้จักรยานสาธารณะในการ
เดินทาง โดยการก าหนดก าหนดให้ผู้ท าแบบสอบถามเลือกตอบ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง มาก มากที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเรียงจากน้อยไปมาก คือ 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน 
ดังนี้ 
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   น้อยที่สุด  = 1 คะแนน 
   น้อย   = 2 คะแนน 
   ปานกลาง  = 3 คะแนน 
   มาก   = 4 คะแนน 
   มากทีสุ่ด  = 5 คะแนน 
 
 เมื่อศึกษาปริมาณความมากน้อยของแต่ละค าตอบของแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ค่าเฉลี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการบรรยายลักษณะของค่าตัวแปร โดยก าหนดแนว
ค าตอบเป็น 5 ระดับเพื่อค านวณหาค่าอันตรภาคชั้น  ของความกว้างในแต่ละอันตรภาคชั้นตาม
สูตร ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น      =   
คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

 

 =           
5  -  1

1
 

 
  = 0.8 
 
 ผู้วิจัยได้แปรความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้จักรยานสาธารณะและ
เส้นทางจักรยาน ดังนี้ 
 
  คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
  คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
  
 7.2  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
เส้นทางจักรยานในการเดินทาง  
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  จากการเก็บแบบสอบถาม ร่วมกันกับข้อมูลการส ารวจพื้นที่ศึกษา เพื่อศึกษาหา
ปัญหาด้านกายภาพของพื้นที่ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลจาก 2 สถานีจักรยานที่ศึกษา เพื่อการวิเคราะห์ สรุป และจัดท าข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา 

 
 การศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา  เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลทางกายภาพโดยรอบของพื้นที่การให้บริการของสถานีจักรยาน
สาธารณะ  และเส้นทางจักรยานโดยรอบของสถานี ในระยะรัศมีของการเดินทางประมาณ 1 
กิโลเมตร เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเลือกเส้นทางตัวอย่าง และแบบสอบถาม
เพื่อต้องการหาปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้จักรยานสาธารณะ โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของโครงการจักรยานสาธารณะ 
 ในการศึกษาข้อมูลทั่วไปของโครงการจักรยานสาธารณะ เป็นการศึกษารายละเอียด
ของโครงการ จักรยานสาธารณะปันปั่น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปและการใช้บริการจักรยานสาธารณะ 
   จักรยานสาธารณะ ปันปั่น เป็นโครงการของกิจการการค้าร่วมเอสบีเอส (Smart 
Bike Service) โดยมีพื้นที่ให้บริการในปัจจุบันทั้งหมด 50 สถานี เป็นโครงการที่ท าการให้เช่ายืม
จักรยาน เพื่อใช้ส าหรับการเดินทางในระยะทางสั้นๆ หรือเพื่อใช้เดินทางเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง
สาธารณะกับสถานที่ท างาน โรงเรียน หรือหมาวิทยาลัย โดยการเดินโดยจักรยานสาธารณะทาง
ผู้ใช้จักรยานไม่จ าเป็นต้องมีจักรยานยานเป็นของตนเอง แต่เป็นการเช่ายืมจักรยานจากสถานีต้น
ทางไปสถานีปลายทาง โครงการจักรยานสาธารณะในปัจจุบันมีจุดให้บริการ เช่า-ยืม ทั้งหมด โดย
กระจายตามจุดต่างๆ บริเวณพื้นที่ต่างๆ ดังนี้  
  1.  ถนนพญาไท ต้ังแต่แยกพญาไท ถึงแยกสามย่าน  
   2.  ถนนพระรามที่4 ต้ังแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกหัวล าโพง 
  3.  ถนนพระรามที่1 ต้ังแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์ 
  4.  ถนนเพลินจิต ต้ังแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์ 
  5.  ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย 
  6.  ถนนสีลม แยกตัดกับถนนสุรศักด์ิ ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวสาราชนครินทร์ 
  7.  ถนนราชด าริ ต้ังแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกตัดกับถนนนพระรามที่ 4  
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  8.  ถนนวิทยุ ต้ังแต่แยกตัดกับถนนเพลินจิต ถึงถนนพระรามที่ 4 
  9.  ถนนอังรีดูนังค์ ต้ังแต่แยกถนนพระรามที่1 ถึงถนนพระรามที่ 4 
 อัตราค่าบริการการใช้บริการจักรยานสาธารณะ มีอัตราค่าใช้บริการคิดตามเวลาการ
ใช้งาน ดังนี้ 15 นาทีแรกผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าบริการ เกิน 15 นาทีขึ้นไปผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการ
ตามที่โครงการก าหนด (ตารางที่ 10) 
 
ตารางที่ 10  แสดงค่าบริการเช่ายืมจักรยานสาธารณะ 
 

ระยะเวลาในการใช้งาน อัตราคา่บริการ 

15 นาทีแรก ไม่คิดคา่บริการ 
15 นาทีถงึ 1 ชัว่โมง 10 บาท 

1 - 3 ชัว่โมง 20 บาท 
3 - 5 ชัว่โมง 40 บาท 
5 - 6 ชัว่โมง 60 บาท 
6 - 8 ชัว่โมง 80 บาท 

ชั่วโมงที่ 8 ขึ้นไป 100 บาท 

 
ที่มา:  ปรับปรุงจาก โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร. อัตราค่าใช้บริการ. เข้าถึงเมื่อ 3 

ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.punpunbikeshare.com/?page_id=27 
 
 1.2  ข้อมูลสถิติการใช้จักรยานสาธารณะของโครงการจักรยานสาธารณะปัน
ปั่น 
   จากข้อมูลสถิติการใช้จักรยานสาธารณะต้ังแต่ปี 2555-2556 ของบริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จ ากัด พบว่า มีการใช้บริการจักรยานสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของ
สถานีจักรยานสาธารณะ อัตราส่วนของการใช้บริการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้จักรยานสาธารณะที่
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยที่ผู้ใช้ที่เป็นเพศชายมีอัตราส่วน ร้อยละ 70 และ เพศหญิง ร้อย
ละ 30 มีอายุระหว่าง 26-40 ปี ในอัตราส่วน ร้อยละ 65 และพบว่า ผู้ใช้ที่อายุมากกว่า 56 ปีขึ้นไป
มีการใช้บริการ ร้อยละ 2 และ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท และร้อยละ 14 มีอาชีพเป็น
นิสิต นักศึกษา (ภาพที่ 11-13) 
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ภาพที่ 10  ผังแสดงโครงข่ายของสถานีจักรยานสาธารณะ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร. ขอบเขตบริการ. เข้าถึงเมื่อ 29 

สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.punpunbikeshare.com/?page_id=98 
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ภาพท่ี 11  แผนภูมิแสดงการใช้บริการ (ตามจ านวนสถานีที่เปิดให้บริการ) 
ที่มา: ปรับปรุงจาก บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด (2556) 

 
 

 
 

ภาพที่ 12  แผนภูมิแสดงข้อมูลสมาชิกแบ่งตามอายุ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด (2556) 
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ภาพที่ 13  แผนภูมิแสดงข้อมูลสมาชิกแบ่งตามอาชีพ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด (2556) 
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ธุรกิจส่วนตัว นิสิต นักศึกษา อ่ืนๆ
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ตารางที่ 11  จ านวนการใช้บริการรายสถานี เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 2556 
 

สถาน ี
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

เฉล่ีย ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
จามจุรีสแควร ์ 438 123 561 360 264 624 560 347 907 697 

จุฬา 1 175 42 217 196 31 227 229 73 302 249 
สยามเซนเตอร ์ 99 29 128 46 31 77 124 75 199 135 

จุฬา 2 152 33 185 146 25 171 137 44 181 179 
เวฟเพลส 2 10 12 40 14 54 49 18 67 44 
คอนแวนต ์ 122 27 149 73 23 96 83 29 112 119 
กรุงศร ี 128 28 156 144 29 173 144 55 199 176 
ราชด าร ิ 7 8 15 81 19 100 205 52 257 124 
เดอะเมท 3 7 10 33 20 53 107 32 139 67 

รพ.เซ็นหลุยส ์ 93 33 126 111 29 140 118 34 152 139 
โรงแรมอิสติน 13 10 23 119 32 151 202 32 234 136 
สยามพารากอน 100 22 122 55 2 57 66 19 85 88 
มาบุญครอง 161 22 183 124 10 134 119 66 185 167 
สยามสแควร ์ 266 69 335 277 212 489 284 394 678 501 
สาทรซิตี ้ 0 0 0 67 40 107 142 74 216 108 
สาทรธาน ี 119 21 140 82 28 110 136 47 183 144 

เซ็นทรัลเวิลด์ 2 108 42 150 132 70 202 146 74 220 191 
เซ็นทรัลเวิลด์ 1 96 23 119 70 24 94 121 37 158 124 
สปอนเซอร์ปาร์ค 17 15 32 67 29 96 111 57 168 99 
สารทรสแควร์ 1 0 0 0 20 6 26 30 10 40 22 

สามย่าน 15 2 17 80 22 102 92 56 148 89 
นานม ี 8 19 27 115 50 165 147 22 169 120 
สาทร 12 0 0 0 118 34 152 176 48 224 125 

รพ.บาลจุฬา 28 20 48 78 22 100 217 84 301 150 
โรงแรมอิสติน1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รพ.ต ารวจ 20 2 22 70 17 87 173 66 239 116 

สารทรสแควร์ 2 0 0 0 78 12 90 165 35 200 97 
แสงทองธาน ี 6 5 11 26 11 37 52 13 65 38 
รัจนาการ 149 122 271 148 211 359 157 141 298 309 
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ตารางที่ 11  จ านวนการใช้บริการรายสถานี เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 2556 (ต่อ) 
 

สถาน ี
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

เฉล่ีย ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
สารทรมาร์ท 1 0 1 34 11 45 99 26 125 57 
ไทย-เบลเยยีม 22 1 23 106 27 133 138 58 196 117 
สวนลุมพินี 1 14 7 21 24 22 46 265 90 355 141 
สวนลุมพินี 3 6 0 6 120 64 184 278 200 478 223 
กรุงเทพ
ประกันภัย 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ฮอลิเดย์อินน ์ 9 10 19 56 16 72 75 18 93 61 
วรวัฒน ์ 4 4 8 154 106 260 215 102 317 195 

ลุมพินี พระราม4 0 0 0 94 8 102 83 34 117 73 
ปาร์คเวนเจอร ์ 157 82 239 205 77 282 230 83 313 278 
ออลซีซั่น 286 156 442 590 144 734 511 159 670 615 

ราชกีฑาสโมสร 0 0 0 28 9 37 138 48 186 74 
ซิลลิคเฮา้ส์ 0 0 0 46 8 54 277 70 347 134 
ร่วมฤด ี 85 104 189 114 64 178 160 128 288 218 

สวนลุมพินี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ราชเทวี 1 0 0 0 8 9 17 0 0 0 6 
ราชเทวี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อิเซตัน 0 0 0 8 2 10 48 29 77 29 

MRT หัวล าโพง 0 0 0 49 53 102 86 38 124 75 
เภสัช 1 0 1 77 18 95 114 28 142 79 
UFM 8 1 9 49 5 54 81 34 115 59 

มาแตเดอยี ์ 0 0 0 18 2 20 73 23 96 39 
รวม 2,920 1,099 4,019 4,736 1,939 6675 7,163 3,217 10,380 7,025 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด (2556) 
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ตารางที่ 12 การใช้บริการรายสถานี เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 2556 
 

สถานี 
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

เฉลี่ย 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จามจุรีสแควร์ 438 123 561 360 264 624 560 347 907 697 
สยามสแควร์ 266 69 335 277 212 489 284 394 678 501 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด (2556) 
 
2.  ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนท่ีโครงการจักรยานสาธารณะ 
 2.1  ขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษา 
   จากสถิติและการส ารวจผู้ใช้จักรยานสาธารณะ ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่
ท่ีมโีครงข่ายของการเดินทางเป็นถนนสายหลักทั้งหมด 3 สาย ได้แก่ ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 
และถนนพระรามที่ 4 ถนนสายรอง 3 สาย ได้แก่ ถนนอังรีดูนังต์ ถนนวิทยุ และถนนราชด าริ ด้วย
เหตุเนื่องจากลักษณะของการกระจายตัวของสถานีจักรยานสาธารณะและพื้นที่ ผู้วิจัยได้ท าการ
เลือกสถานีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา 2 สถานี ได้แก่ 
  2.1.1  สถานีจามจุรีสแควร์ ต้ังอยู่บริเวณถนนพระรามที่ 1 พื้นที่โดยรอบส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยการ
ใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม  (ภาพที่ 13) 
  2.1.2  สถานีสยามสแควร์ ต้ังอยู่บริเวณถนนพระรามที่ 4 พื้นที่โดยรอบเป็น 
สถานที่ราชการ มหาวิทยาลัย และอาคารส านักงาน สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยการใช้รถไฟฟ้ามหา
นคร สถานีสามย่าน (ภาพที่ 14) 
   การส ารวจเส้นทางจักรยาน ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ใน
ขอบเขตพื้นที่การศึกษาโดยการใช้ระยะการเดินทางจากสถานีจักรยานสาธารณะกรณีศึกษาทั้ง 2 
สถานี ออกไปเพื่อก าหนดขอบเขตของการเก็บข้อมูลทางกายภาพ โดยระยะการเดินทางครอบคลุม
พื้นที่เขตปทุมวัน เขตราชเทวี และเขตบางรัก การคมนาคมครอบคลุมถนนพญาไท  ถนนพระรามที่ 
1 ถนพระรามที่ 4  (ภาพที่ 15) 
 

   ส
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ภาพที่ 13  สถานีจามจุรีสแควร์ (Chamchuri Square Station) 
 

 
 

ภาพที่ 14  สถานีสยามสแควร์ (Siam Square Station) 
  
 2.2  ลักษณะข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่บริเวณรอบโครงการสาธารณะ ปันปั่น ใน
ระยะรัศมีที่สามารถใช้จักรยานในการเดินทาง ในระยะ 1 กิโลเมตรจากตัวสถานีบริการทั้ง 2 สถานี 
พื้นที่ของสถานีบริการโครงการจักรยานสาธารณะ ปันปั่น มีรัศมีขอบเขตครอบคลุมในเขตปทุมวัน 
เขตราชเทวี และเขตบางรัก ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินจะประกอบไปด้วย พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการพาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(ภาพที่ 16-17) 
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ภาพที่ 15  ผังแสดงระยะรัศมีการเดินทางในระยะทาง 1 กิโลเมตร จากสถานีจักรยานสาธารณะ 

   ส
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ภาพที่ 16  รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตพื้นที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก ส านักผังเมือง แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร (2556)  

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 17  ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตพื้นที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก ส านักผังเมือง แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร (2556)  
 
3.  ลักษณะทางกายภาพของโครงข่ายบริเวณสถานีโครงการจักรยานสาธารณะ 
 โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ปันปั่น ได้มีการให้บริการการ เช่า-ยืม 
จักรยานของโครงการ โดยก าหนดให้มีการบริการของสถานีการบริการ เช่า-ยืม จักรยานสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร  โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดดังนี้ 
  1.  ถนนพญาไท ต้ังแต่แยกสามย่าน ถึงแยกปทุมวัน 
  2.  ถนนพระราม4 ต้ังแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกสามย่าน 
  3.  ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย 
  4.  ถนนพระราม1 ต้ังแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์ 
  5.  ถนนราชด าริ ต้ังแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวาส 
  6.  ถนนสีลม ต้ังแต่แยกตัดกับถนนสีลม ถึงแยกตัดกับถนนสาทร 
  7.  ถนนนราธิวาส ต้ังแต่แยกสะพานลอยไท-เบลเยี่ยม ถึงแยกเพลินจิต 

   ส
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  8.  ถนนเพลินจิต ต้ังแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์ 
 
 3.1  โครงข่ายของถนนแบ่งตามลักษณะของการจราจรท่ัวไป 
   โครงข่ายของถนนของพื้นที่บริเวณสถานีบริการโครงการจักรยานสาธารณะ ปัน
ปั่น โดยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่การศึกษา โครงข่ายของถนนแบ่งออกเป็น ถนนสายหลัก 
ถนนสายรอง และถนนซอย ตามลักษณะของเส้นทางการจราจรหลักโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
และรถจักรยาน โดยท าการศึกษาถึงรูปแบบของลักษณะทางกายภาพของเส้นทางการจราจร 
โดยรอบพื้นที่ที่ท าการศึกษาในระยะรัศมีโดยรอบของสถานีจักรยานสาธารณะ แบ่งได้เป็น ถนน
หลัก ถนนรอง และถนนซอย 
   3.1.1  ถนนสายหลัก  
   โครงข่ายถนนที่มีลักษณะเป็นเส้นทางหลักของเส้นทางการเดินทางด้วย
รถยนต์ จักรยานยนต์ และจักรยาน เป็นเส้นทางที่ เป็นที่ ต้ังของสถานีจักรยานสาธารณะ 
ประกอบด้วยถนนทั้งหมด 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนพระรามที่ 1 และถนนพระรามที่ 4 
   ถนนพระรามที่ 1 เป็นพื้นที่ที่ท าการศึกษาในระยะรัศมีของการเดินทาง
ด้วยจักรยานต้ังแต่ทางด้านทิศตะวันตกถึงตะวันออก ต้ังแต่สี่แยกกษัตริย์ศึก ตัดกับถนนอังรีดูนังต์
(สามแยกเฉลิมเผ่า) ไปสิ้นสุดที่แยกตัดถนนราชด าริ(สี่แยกราชประสงค์) อยู่ในพื้นที่ของเขตปทุม
วัน ตัดผ่านพื้นที่พานิชกรรม สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย สนามกีฬาเทพหัสดิน วัดปทุมวนาราม 
โรงพยาบาลต ารวจ กายภาพของถนนเป็นถนนสายหลัก 6 ช่องทางจราจร โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 3 
ช่องทางจราจรและมีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งเส้นทางจราจรอย่างชัดเจน เป็นที่ต้ังของสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอส สถานีสยาม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (ภาพที่ 17-19) 
   ถนนพระรามที่ 4 เป็นพื้นที่ที่ท าการศึกษาในระยะรัศมีของการเดินทาง
ด้วยจักรยานต้ังแต่ทางด้านทิศตะวันตกถึงตะวันออก ต้ังแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยก
สามย่าน กายภาพของถนนเป็นถนนสายหลัก 10 ช่องทางจราจร โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 5 ช่องทาง
จราจรและมีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งเส้นทางจราจรอย่างชัดเจน (ภาพที่ 20) 
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ภาพที่ 17  ถนนพระรามที่ 1 (แยกเจริญผล – แยกปทุมวัน)  
 

 
 
ภาพที่ 18  ถนนพระรามที่ 1 (แยกปทุมวัน – แยกเฉลิมเผ่า) 
 

 
 

ภาพที่ 19  ถนนพระรามที่ 1 (แยกเฉลิมเผ่า – แยกราชประสงค์)  
 
 

   ส
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ภาพที่ 20  ถนนพระรามที่ 4 (แยกมหานคร - แยกวิทยุ) 
 
  3.1.2  ถนนสายรอง 
  ถนนที่มีลักษณะเป็นเส้นทางที่อยู่โดยรอบของเส้นทางการเดินทางด้วย
รถยนต์ จักรยานยนต์ และจักรยาน บนเส้นทางถนนสายหลัก ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นทางเชื่อมโยง
กับถนนสายหลักโดยรอบของพื้นที่ที่ท าการศึกษา ประกอบไปด้วยถนนทั้งหมด 4 เส้นทาง ได้แก่ 
ถนนพญาไท ถนนอังรีดูนังต์ ถนนราชด าริ และถนนวิทยุ 
  ถนนพญาไท เป็นพื้นที่ที่ท าการศึกษาในระยะรัศมีของการเดินทางด้วย
จักรยาน เป็นถนนสายหลักสายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ถนนพระรามท่ี 4 (สี่แยกสามย่าน) 
ไปทางทิศเหนือกายภาพของถนนเป็นถนนสายหลัก 8 ช่องทางจราจร โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 3 ช่องทาง
จราจร และมีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งเส้นทางจราจรอย่างชัดเจน เป็นที่ต้ังของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
สถานีราชเทวี สถานีพญาไท (จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ภาพที่ 21) 
  ถนนอังรีดูนังต์ เป็นถนนในแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  เริ่มต้นจากถนน
พระรามที่ 1 (สามแยกเฉลิมเผ่า) ถึงถนนพระรามที่ 4 (สี่แยกอังรีดูนังต์) ตัดผ่านสถานที่ส าคัญ 
ได้แก่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สยามสแควร์ และ 
โรงพยาบาลต ารวจ ความยาวประมาณ 1,600 เมตร จากถนนพระรามที่1 ถึงถนนพระรามที่  4 
กายภาพของถนนเป็นถนนสายหลัก 6 ช่องทางจราจร โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 3 ช่องทาง มีเกาะกลาง
ถนนแบ่งถนนสองฝั่งอย่างชัดเจน (ภาพที่ 22) 
  ถนนราชด าริ เป็นพื้นที่ที่ท าการศึกษาในระยะรัศมีของการเดินทางด้วย
จกัรยาน แบ่งการปกครองระหว่างแขวงปทุมวันกับแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เส้นทางเริ่มตั้งแต่ ถนน
พระรามที่ 4 (สี่แยกศาลาแดง) ตัดกับถนนพระรามที่ 1 ที่สี่แยกราชประสงค์ ตัดผ่านสวนลุมพินี โรง
พญาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลต ารวจ สนามม้าราชกรีฑาสโมสร  กายภาพของถนนเป็นถนน
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สายหลัก 6 ช่องทางจราจร โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 3 ช่องทางจราจรและมีเกาะกลางเป็นตัวแบ่งเส้นทาง
จราจรอย่างชัดเจน เป็นที่ต้ังของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลม สถานีราชด าริ (ภาพที่ 23) 
  ถนนวิทยุ เป็นพื้นที่ที่ท าการศึกษาในระยะรัศมีของการเดินทางด้วย
จักรยาน มีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนพระรามที่ 4 (แยกวิทยุ) ในท้องที่แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ตัดกับ
ถนนสารสิน (แยกสารสิน) และถนนเพลินจิต (แยกเพลินจิต) สิ้นสุดที่ถนนเพชรบุรี (แยกวิทยุ -
เพชรบุรี) กายภาพของถนนเป็นถนนสายหลัก 6 ช่องทางจราจร โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 4 และ 2 
ช่องทางจราจร โดยมีเกาะกลางถนนแบ่งถนนสองฝั่ง ตัดผ่านสถานที่ส าคัญ ได้แก่ สมาคมสร้าง
คุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ วังวิทยุ ส านักงาน กลต. สวนลุมพินี สถานีต ารวจนครบาล
ลุมพินี อาคารสินธร สถานเอกอัครราชทูต (ภาพที่ 24)  
 

 
 

ภาพที่ 21  ถนนพญาไท 
 

 
 

ภาพที่ 22  ถนนอังรีดูนังต์ 
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ภาพที่ 23  ถนนราชด าริ 
 

 
 
ภาพที่ 24  ถนนวิทยุ 
  
 3.1.3  ถนนสายย่อยหรือถนนซอย 
  ถนนสายย่อยหรือถนนซอย เป็นถนนที่มีลักษณะเป็นเส้นทางเลือกส าหรับการ
ใช้เส้นทางการเดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน มีลักษณะทางกายภาพคือ เป็น
เส้นทางที่ตัดเชื่อมต่อระหว่าง ถนนหลักกับถนนหลัก ถนนหลักกับถนนรอง และถนนรองกับถนน
รอง เส้นทางจะแคบกว่าถนนหลัก และถนนรอง ใช้ส าหรับเพื่อเป็นเส้นทางลัด หรือ เส้นทาง
ทางเลือกของผู้ใช้เส้นทาง 
  ถนนซอยสารสิน เป็นถนนซอยที่ตัดจากถนนวิทยุ กับถนนราชด าริ กายภาพ
ของเส้นทางเป็นถนน 6 ช่องทาง โดยแบ่งเป็นฝั่งละ 3 ช่องทาง มีเกาะกลางถนนแบ่งถนนสองฝั่ง
อย่างชัดเจน (ภาพที่ 25) 
  ถนนซอยต้นสน  เป็นถนนซอยที่ตัดจากถนนเพลินจิต กับถนนสารสิน 
กายภาพของเส้นทางเป็นถนน 2 ช่องทาง เดินรถสวนทางกันไม่มีเกาะกลาง (ภาพที่ 26) 
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  ถนนซอยหลังสวน เป็นถนนซอยที่ตัดจากถนนเพลินจิต กับถนนสารสิน คู่ขนาน
กับซอยต้นสน กายภาพของเส้นทางเป็นถนน 4 ช่องทาง เดินรถทางเดียว (ภาพที่ 27) 
 

 
 
ภาพที่ 25  ถนนสารสิน 

 

 
 
ภาพที่ 26  ถนนซอยต้นสน 
 

 
 

ภาพที่ 27  ถนนซอยหลังสวน 
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ภาพที่ 28  แผนผังแสดงระบบโครงข่ายถนน 
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ภาพที่ 29  แผนผังแสดงโครงข่ายการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า 
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 3.2  การเข้าถึงพ้ืนท่ีโครงข่ายถนนบริเวณสถานีโครงการจักรยานสาธารณะ 
  จากการศึกษาการเข้าถึงพื้นที่โครงการและใช้โครงการ การใช้ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมและเป็นทางเลือกหลักในการเข้าถึงและใช้จักรยาน
สาธารณะ มากกว่าการเข้าถึงโดยการใช้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การเข้าถึงตัวโครงการจักรยาน
สาธารณะ สามารถเข้าถึงได้โดยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ มีดังนี้ ได้แก่ 
   1. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 สาย ได้แก่ สายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม 
(สายสีเขียวเข้ม) โดยมีจุดเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าอยู่ที่สถานีสยาม การเดินทางในบริเวณพื้นที่
การศึกษานี้สามารถเข้าถึงตัวสถานีบริการจักรยานสาธารณะใกล้เคียง 3 สถานีได้แก่ สถานีสนาม
กีฬาแห่งชาติ สถานีสยาม และสถานีชิดลม 
   2. รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในบริเวณพื้นที่ที่ท าการศึกษาพบว่าสถานี
รถไฟฟ้ามหานครมีสถานีที่ใกล้เคียงและเชื่อมโยงกับสถานีจักรยานสาธารณะคือ สถานีรถไฟฟ้า
มหานคร (MRT) สถานีสามย่าน สามารถเชื่อมต่อกับสถานีจักรยานสาธารณะ สถานีจามจุรีสแควร์ 
   3. รถประจ าทางสาธารณะ พื้นที่ที่ท าการศึกษามีระบบขนส่งโดยรถ
ประจ าทางสาธารณะเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และในพื้นที่ 
 
 3.3 ลักษณะทางกายภาพโครงข่ายแบ่งตามลักษณะของรูปแบบการใช้ทาง
จักรยาน 
  จากการก าหนดเส้นทางจักรยานให้มีพื้นที่ และความเหมาะสมในด้านกายภาพ
และลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้ทางจักรยานสภาพของเมืองกรุงเทพมหานครนั้น ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดเส้นทางจักรยานได้นั้น ต้องการการปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดทางจักรยานและ
เหมาะสม และจากการศึกษาสามารถสรุปลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้ทางจักรยานได้
ทั้งหมด 3 หัวข้อดังนี้ 
   3.3.1  เส้นทางการเดินทางร่วมกับทางรถยนต์  เป็นเส้นทางที่
สามารถเดินทางได้บนทางถนน หรือถูกบังคับโดยปัจจัยด้านกายภาพในพื้นที่ของเส้นทางให้ใช้ทาง
ร่วมกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ อ่ืนๆ ได้แก่ ถนนพระรามที่1 ถนนพระรามที่4 ถนนวิทยุ  ถนน
สารสิน ถนนซอยต้นสน และซอยหลังสวน (ภาพที่ 30) 
   3.3.2  เส้นทางการเดินทางร่วมกับทางเท้า เป็นเส้นทางที่สามารถใช้
ทางร่วมกับทางเท้า และสามรถใช้งานในรูปแบบที่ใช้ทางร่วมกับรถยนต์ได้ รูปแบบเส้นทาง
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ลักษณะนี้มีลักษณะของทางเท้าที่กว้าง และเอ้ือให้เกิดการใช้งานจักรยานบนทางเท้าได้ ได้แก่ 
ถนนพญาไท ถนนอังรีดูนังต์ ถนนวิทยุ(แยกตัดกับถนนเพลินจิต-ถนนสารสิน) (ภาพที่ 31) 
   3.3.3  เส้นทางการเดินทางเฉพาะส าหรับจักรยาน เป็นเส้นทางที่มี
การท าเขตทางของการใช้จักรยานโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการใช้ในรูปแบบ Bicycle 
Path คือทางจักรยานที่เป็นอิสระจากทางจราจรอ่ืนอย่างชัดเจน  และใช้เป็นทางหลักของจักรยาน
โดยเฉพาะ ได้แก่ ถนนราชด าริ (ภาพที่ 32) 
 

 
 

ภาพที่ 30  รูปแบบเส้นทางการเดินทางร่วมกับทางรถยนต์ 
 

 
 
ภาพที่ 31  รูปแบบเส้นทางการเดินทางร่วมกับการเดินเท้า 
 

\  
 

ภาพที่ 32  รูปแบบเส้นทางการเดินทางเฉพาะส าหรับจักรยาน 
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ภาพที่ 33  ลักษณะทางกายภาพของโครงข่ายเส้นทางการเดินทาง 
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 3.4  ลักษณะทางกายภาพด้านความสะดวกสบายแบ่งตามลักษณะของรูปแบบ
การใช้ทางจักรยาน 
  โครงข่ายของถนนของพื้นที่บริเวณสถานีบริการโครงการจักรยานสาธารณะ โดย
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่การศึกษาโครงข่ายของถนนแบ่งโดยจากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้
จักรยานในหนังสือคู่มือ แผนที่ปั่นเมือง : คู่มือหาเส้นทางจักรยานกรุงเทพมหานคร ถูกแบ่ง
ออกเป็นลักษณะเส้นทางจักรยาน 3 เส้นทางคือ เส้นทางคนเดินกับจักรยานใช้ได้สะดวก เส้นทาง
มอเตอร์ไซด์กับจักรยานใช้ได้สะดวก และเส้นทางรถยนต์ใช้ได้กับจักรยานใช้ได้อย่างสะดวก 
  3.4.1  เส้นทางท่ีทางคนเดินกับจักรยานใช้ร่วมกันได้สะดวก 
   ลักษณะของเส้นทางจักรยานส่วนมากจะเป็นรูปแบบของ เส้นทาง
จักรยานรูปแบบทางจักรยานที่เป็นส่วนหนึ่งกับถนน ที่มีการออกไว้แบบส าหรับทางจักรยาน แต่ยัง
สามารถใช้ร่วมกับคนเดินเท้า และผู้ขับขี่รถยนต์ได้ เส้นทางส่วนมากจะอยู่ในเส้นทางการจราจร
สายหลัก ลักษณะเด่นของเส้นทางนี้คือทางเท้าที่กว้างพอที่จักรยานสามารถใช้ร่วมกับคนเดินเท้า
ได้ และถนนที่กว้างพอที่จะใช้ทางร่วมกับรถยนต์ด้วยเช่นกัน และบางจุดมีการใช้เส้นทางจักรยาน
รูปแบบทางจักรยานที่เป็นส่วนหนึ่งกับถนน ที่มีการออกแบบไว้ส าหรับทางจักรยานและมีสิทธิ
พิเศษส าหรับการใช้จักรยานโดยเฉพาะ โดยการใช้ขอบ หรือสีของถนน หรือ สัญลักษณ์ ที่แตกต่าง
จากถนนทั่วไป ได้แก่ ถนนพระรามที่1 ตลอดเส้นทางในพื้นที่รัศมีของสถานีจักรยานสาธารณะที่
ท าการศึกษา ถนนพญาไท ถนนอังรีดูนังต์ ต้ังแต่แยกตัดกับถนนพระรามที่1ถึงแยกตัดกับถนน
พระรามที่ 4 ถนนราชด าริ ต้ังแต่แยกตัดกับถนนพระรามที่4 ถึงแยกตัดกับถนนเพชรบุรี ถนน
พระรามที่ 4 ต้ังแต่สี่แยกสามย่านถึงสีแยกตัดกับถนนราชด าริ 
  3.4.2  เส้นทางที่มอเตอร์ไซด์กับจักรยานใช้ร่วมกันได้สะดวก 
   ลักษณะของเส้นทางจักรยานส่วนมากจะเป็นรูปแบบของ เส้นทาง
จักรยานรูปแบบที่ทางจักรยานที่เป็นส่วนหนึ่งกับถนน เป็นเส้นทางจักรยานในซอย หรือซอยตัน ที่
รถยนต์ไม่สามารถเข้าได้ หรือไม่สะดวกในการเข้าถึง  ได้แก่ พื้นที่ถนนในกรมพละศึกษา ซอยร่วม
ฤดี ซอยสุขุมวิท 1 ซอยสาทร 1 
  3.4.3   เส้นทางรถยนต์กับจักรยานใช้ร่วมกันได้สะดวก  
   ลักษณะของเส้นทางจักรยานส่วนมากจะเป็นรูปแบบของ จักรยาน
สามารถใช้ทางร่วมกับรถมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ได้ตามปกติ ลักษณะของเส้นทางจักรยาน
ส่วนมากจะเป็นรูปแบบของ เส้นทางจักรยานรูปแบบที่ทางจักรยานที่เป็นส่วนหนึ่งกับถนน 
ลักษณะของถนนส่วนใหญ่เป็นถนนสายหลักทีมีความกว้างของเส้นทางจราจรกว้างพอที่จะ
สามารถใช้จักรยานร่วมกันได้ ถนนสายรองและถนนซอยบางซอยที่กว้างพอที่จะใช้รถยนต์ 
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รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ผ่านได้อย่างสะดวก ได้แก่ ถนนสารสิน ถนนซอยภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยสยามสแควร์ ถนนพระรามที่  4 ซอยเกษมสันต์ 1 ถึงซอยเกษมสันต์ 
3 เป็นต้น 
 
 3.5  ลักษณะทางกายภาพด้านสภาพบรรยากาศ 
  ลักษณะทางกายภาพด้านสภาพบรรยากาศ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้เส้นทางจักรยานของผู้ใช้จักรยาน สามารถแบ่งลักษณะทางกายภาพด้านสภาพ
บรรยากาศ จากการศึกษาส ารวจพื้นที่ พบว่า กายภาพทางด้านสภาพแวดในด้านร่มเงา ซึ่งเป็น
ปัจจัยส่วนหนึ่ง ที่มีผลต่อการเลือกใช้ทางจักรยาน ในพื้นที่จะพบว่าร่มเงาที่ เกิดในพื้นที่  
ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ ร่มเงาที่เกิดจากพืชพรรณไม้และร่มเงาที่เกิดจากสิ่งปลูกสร้าง 
ตัวอย่างร่มเงาที่เกิดจากพืชพรรณไม้ ได้แก่  เส้นทางถนนพญาไทบางส่วน เช่นหน้าประตูทางเข้า
จุฬาฯ ถนนราชด าริ ถนนสารสินบริเวณด้านหลังสวนลุมพินี และซอยต้นสนร่มเงาที่เกิดจากสิ่งปลูก
สร้าง ได้แก่ เส้นทางถนนพระรามที่ 1 ถนนราชด าริ  
 

  
 
ภาพที่ 34  กายภาพของร่มเงาที่เกิดจากพืชพรรณไม้ 
 

  
 
ภาพที่ 35  กายภาพของร่มเงาที่เกิดจากสิ่งปลูกสร้าง 
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ภาพที่ 36  แผนผังแสดงลักษณะทางสภาพบรรยากาศของพื้นที่ที่เกิดร่มเงา 
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บทที่ 5 
ผลการศึกษา 

   
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้ทางจักรยานเพื่อการ กรณีศึกษาจักรยาน
สาธารณะปันป่ัน จากการศึกษาโดยการท าแบบสอบถาม และสังเกตการณ์ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานในการเดินทางโดยได้ท าการเลือกช่วงเวลาในการส่ง
แบบสอบถามจากผู้ใช้จักรยานของโครงการจักรยาน เวลาที่มีการใช้งานมากที่สุดคือช่วงเวลา 
ต้ังแต่ 17.00 น เป็นต้น โดยสามารถสรุปผลการเก็บข้อมูลจากการท าแบบสอบถาม ดังนี้ 
 
1.  ลักษณะและพฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทาง 
 การท าแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้
จักรยานในการเดินทาง โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการใช้
จักรยานในการเดินทางของผู้ใช้จักรยานสาธารณะที่ท าแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน าเสนอ
ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ในลักษณะจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานในการเดินทาง 
  การท าแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานในการ
เดินทางจะท าการศึกษาเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน  และความสามารถในการใช้
จักรยาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 13) 
  1.1.1  เพศ 
   ผู้ใช้จักรยานสาธารณะสัดส่วนระหว่างเพศชาย และเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 77.50 และ 22.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยผู้ใช้สถานีจามจุรีสแควร์มีสัดส่วน
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.00 และ 20.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานี
จามจุรีสแควร์ และสถานีสยามสแควร์มีสัดส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 75.00 
และ 25.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานีสยามสแควร์  
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  1.1.2  อายุ 
   ผู้ใช้จักรยานสาธารณะส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อย
ละ 65.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยที่ผู้ใช้ในสถานีจามจุรีสแควร์ มีอายุระหว่าง 26-35 
ปี คิดเป็น ร้อยละ 70.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานีจามจุรีสแควร์ และผู้ใช้สถานีสยามส
แควร์ ผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานีสยามส
แควร ์
  1.1.3  อาชีพ 
   ผู้ใช้จักรยานสาธารณะส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 47.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และรองลงมาเป็นนักเรียน นักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 27.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยที่ผู้ใช้สถานีจามจุรีสแควร์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ที่
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น ร้อยละ 55.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานี
จามจุรีสแควร์ รองลงมาเป็นนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
สถานีจามจุรีสแควร์ ส่วนผู้ใช้สถานีสยามสแควร์ ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานีสยามสแควร์ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
30.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานีสยามสแควร์ 
  1.1.4  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ผู้ใช้จักรยานสาธารณะส่วนใหญ่มีรายได้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยผู้ใช้สถานีจามจุรีสแควร์ ส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
สถานีจามจุรีสแควร์ และผู้ใช้สถานีสยามสแควร์ส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 20,001-30,000 คิด
เป็นร้อยละ 40.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานีสยามสแควร์ 
  1.1.5  ความสามารถในการใช้จักรยาน 
   ผู้ใช้จักรยานสาธารณะส่วนใหญ่มีความสามรถในการใช้จักรยานใน
ระดับ ปานกลางถึงมาก โดยที่ผู้ใช้จักรยานสาธารณะมีความสามารถในการใช้จักรยานในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
 1.2  พฤติกรรมของประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานในการเดินทาง 
  การท าแบบสอบถามด้านพฤติกรรมของประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยาน
สาธารณะ ในการเดินทาง ท าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานจักรยานสาธารณะ ในเรื่อง
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วัตถุประสงค์ที่ใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง ความถี่ในการใช้จักรยาน ระยะเวลาในการใช้
จักรยานในการเดินทาง และช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ดังนี้ (ตารางที่ 14) 
  1.2.1  วัตถุประสงค์ท่ีใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง 
   วัตถุประสงค์ที่ใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทางส่วนใหญ่ใช้จักรยาน
สาธารณะเพื่อ ไป-กลับ สถานที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือใช้เพื่อไปซื้อของ คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 และออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ตามล าดับ โดยที่ผู้ใช้สถานีจามจุรีสแควร์ส่วนใหญ่ใช้เพื่อ ไป-กลับ สถานที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 และออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานีจามจุรีสแควร์ 
ส่วนผู้ใช้สถานีสยามสแควร์ส่วนใหญ่ใช้เพื่อ ไป-กลับ สถานที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และซื้อ
ของ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานีสยามสแควร์ 
  1.2.2  ความถี่ในการใช้จักรยานในการเดินทาง 
   ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้จักรยานสาธารณะถึง 1 -10 ครั้งต่อ
สัปดาห์ คิดเป็น ร้อยละ 77.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยที่ผู้ใช้สถานีจามจุรีสแควร์ส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการใช้จักรยานสาธารณะที่ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ และผู้ใช้สถานีสยามสแควร์ส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการใช้จักรยานสาธารณะ 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์ 
  1.2.3  ระยะเวลาในการใช้จักรยานในการเดินทาง 
   ผู้ใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทางใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที คิดเป็นร้อย
ละ 92.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยที่ผู้ใช้สถานีจามจุรีสแควร์และสยามสแควร์ ส่วน
ใหญ่จะใช้ เวลาเดินทางน้อยกว่า 15 นาที  คิดเป็นร้อยละ 65.00  และ 70.00 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ตามล าดับ 
  1.2.4  ช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
   ผู้ใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทางส่วนใหญ่ใช้จักรยานสาธารณะใน
การเดินทางช่วง 15.01 น.- หลัง 18.00 น. โดยที่ผู้ใช้สถานีจามจุรีสแควร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ
เดินทางช่วง 15.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานีจามจุรีส
แควร์ ผู้ใช้สถานีสยามสแควร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเดินทางช่วง 15.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
45.00 และหลังจาก 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานีสยามสแควร์ 
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ตารางที่ 13  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ัวไป 
จามจุรีสแควร ์ สยามสแควร ์ ค่าเฉล่ีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 1. ชาย 

2. หญิง 
16 
4 

80.00 
20.00 

15 
5 

75.00 
25.00 

31 
9 

77.50 
22.50 

อาย ุ 1. 18 – 25 ปี 
2. 26 – 35 ปี 
3. 36 – 50 ปี 
4. 50 ปีขึ้นไป 

2 
14 
2 
2 

10.00 
70.00 
10.00 
10.00 

4 
12 
4 
0 

20.00 
60.00 
20.00 
0.00 

6 
26 
6 
2 

15.00 
65.00 
15.00 
5.00 

อาชีพ 1. นักเรียน / นักศึกษา 
2. ครู / อาจารย ์
3. พนักงานบรษิัทเอกชน 
4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
5. ธุรกิจส่วนตวั 
6. รับจ้างทัว่ไป 
7. อ่ืนๆ 

5 
1 
11 
1 
2 
0 
0 

25.00 
5.00 
55.00 
5.00 
10.00 
0.00 
0.00 

6 
0 
8 
0 
2 
3 
1 

30.00 
0.00 
40.00 
0.00 
10.00 
15.00 
5.00 

11 
1 
19 
1 
4 
3 
1 

27.50 
2.50 
47.50 
2.50 
10.00 
7.50 
2.50 

รายได้ต่อ
เดือน 

1. น้อยกวา่ 10,000 
2. 10,000 – 20,000 
3. 20,001 – 30,000 
4. 30,001 – 40,000 
5. มากกวา่ 40,000 

3 
3 
4 
1 
9 

15.00 
15.00 
20.00 
5.00 
45.00 

5 
3 
8 
2 
2 

25.00 
15.00 
40.00 
10.00 
10.00 

8 
6 
12 
3 
11 

20.00 
15.00 
30.00 
7.50 
27.50 

ความสามารถ
ในการใช้
จักรยาน 

1. น้อยที่สุด 
2. น้อย 
3. ปานกลาง 
4. มาก 
5. มากที่สุด 

0 
0 
8 
11 
1 

0.00 
0.00 
40.00 
55.00 
5.00 

0 
1 
7 
11 
1 

0.00 
5.00 
35.00 
55.00 
5.00 

0 
1 
15 
22 
2 

0.00 
2.50 
37.50 
55.00 
5.00 
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ตารางที่ 14 พฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง 
 

พฤติกรรมการใช้จกัรยานในการเดินทาง 
จามจุรีสแควร ์ สยามสแควร ์ ค่าเฉล่ีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ที่
ใช้จกัรยาน
สาธารณะใน
การเดินทาง 
 
 
 

1. ไปกลับสถานท่ีท างาน 
2. ออกก าลังกาย 
3. ซื้อของ 
4. ท่องเที่ยว / พักผ่อน 
5. ใช้บริการรถไฟฟ้า 
6. ใช้บริการรถประจ าทาง 
7. อ่ืนๆ 

12 
3 
1 
2 
2 
0 
0 

60.00 
15.00 
5.00 
10.00 
10.00 
0.00 
0.00 

11 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

55.00 
5.00 
20.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

23 
4 
5 
3 
3 
1 
1 

57.50 
10.00 
12.50 
7.50 
7.50 
2.50 
2.50 

ความถีใ่นการ
ใช้จกัรยาน 

1. 1 – 5 ครั้ง/สัปดาห ์
2. 6 – 10 ครั้ง/สัปดาห ์
3. 11 – 20 ครัง้/สัปดาห ์
4. มากกวา่ 21 ครัง้/สัปดาห ์

10 
4 
2 
4 

50.00 
20.00 
10.00 
20.00 

8 
9 
1 
2 

40.00 
45.00 
5.00 
10.00 

18 
13 
3 
6 

45.00 
32.50 
7.50 
15.00 

ระยะเวลาใน
การใช้
จักรยาน 

1. น้อยกวา่ 15 นาท ี
2. 15 นาที – 30 นาที 
3. 30 นาที – 1 ชัว่โมง 
4. 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง 
5. มากกวา่ 2 ชั่วโมง 

13 
6 
1 
0 
0 

65.00 
30.00 
5.00 
0.00 
0.00 

14 
4 
1 
0 
1 

70.00 
20.00 
5.00 
0.00 
5.00 

27 
10 
2 
0 
1 

67.50 
25.00 
5.00 
0.00 
2.50 

ช่วงเวลาที่ใช้
ในการ
เดินทาง 

1. 6.00 – 9.00 น. 
2. 9.01 – 12.00 น. 
3. 12.01 – 15.00 น. 
4. 15.01 – 18.00 น. 
5. หลังจาก 18.00 น. 

1 
0 
1 
13 
5 

5.00 
0.00 
5.00 
65.00 
25.00 

1 
2 
0 
9 
8 

5.00 
10.00 
0.00 
45.00 
40.00 

1 
2 
1 
22 
13 

2.50 
5.00 
2.50 
55.00 
32.50 

 
2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง 
 จากการศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.88 – 4.53 ซึ่งปัจจัยด้านความปลอดภัยมี
ค่าเฉลี่ย 2.88 เป็นค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด และปัจจัยด้านราคาค่าบริการในการ เช่า -ยืม จักรยาน
สาธารณะมีค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด โดยที่ภาพรวมในระดับความพึงพอใจมีระดับ
ความส าคัญของความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อแบ่งข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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การความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง ของผู้ใช้จักรยานสาธารณะแบ่งตาม
สถานีจักรยานสาธารณะแต่ละสถานี (ตารางที่ 15) 
 สถานีจามจุรีสแควร์ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คือ 
ราคาค่าบริการในการ เช่า-ยืม จักรยานสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ ความรวดเร็วใน
การใช้จักรยานสาธารณะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ย 4.25 โดยมีระดับ
ความส าคัญในระดับมากที่สุด และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับที่น้อยที่สุด คือความ
ปลอดภัยในการใช้จักรยานสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 3.10 ซึ่งมีระดับความส าคัญในระดับปานกลาง 
 สถานีสยามสแควร์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คือ
ราคาค่าบริการในการ เช่า-ยืม และ ความรวดเร็วในการใช้จักรยานสาธารณะช่วยย่นระยะเวลาใน
การเดินทาง และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ย 4.65 เท่ากัน ซึ่งมีระดับความส าคัญใน
ระดับมากที่สุด และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับที่น้อยที่สุด คือความปลอดภัยในการ
ใช้จักรยานสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 2.65 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 15  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทางในภาพรวม 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้จักรยาน
สาธารณะในการเดินทางในภาพรวม 

จามจุรีสแควร ์ สยามสแควร ์ ค่าเฉล่ีย 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ราคาค่าบริการในการ เช่า-ยืม จักรยานสาธารณะ 4.40 0.75 4.65 0.49 4.53 0.64 
2. ความรวดเร็วในการใช้จักรยานสาธารณะช่วยย่น

ระยะเวลาในการเดินทาง 
4.25 0.85 4.65 0.49 4.45 0.71 

3. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4.20 0.89 4.65 0.49 4.43 0.75 
4. ความสะดวกสบายของการใช้จักรยานสาธารณะ 4.05 0.51 4.20 0.62 4.13 0.56 
5. ความชัดเจนของสถานีบริการ เช่า -ยืม จักรยาน

สาธารณะ 
3.85 0.67 4.05 0.69 3.95 0.68 

6. ระยะห่างของสถานีบริการ เช่า -ยืม จักรยาน
สาธารณะ 

3.80 0.70 3.75 0.72 3.78 0.70 

7. ความปลอดภัยของจุดให้บริการจักรยานสาธารณะ 3.50 0.69 3.30 0.86 3.40 0.78 
8. สภาพของอุปกรณ์และจุดให้สภาพของสถานีบริการ 3.35 0.99 3.15 0.75 3.25 0.87 
9. ความปลอดภัยในการใช้จักรยานสาธารณะ 3.10 0.72 2.65 0.49 2.88 0.65 

รวม 3.83 - 3.89 - 3.86 - 
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3.  ความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทางกับปัจจัยในด้านต่างๆ 
 ในการท าแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการ
เดินทางกับปัจจัยในด้านต่างๆของเส้นทางจักรยาน จะท าการศึกษาเกี่ยวกับ ข้อมูลปัจจัยต่างๆที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้เส้นทางจักรยาน ในด้านความสะดวกสบาย สภาพบรรยากาศ ความปลอดภัย 
และปัจจัยด้านความชัดเจนและความต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน าเสนอข้อมูลจากการท า
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในลักษณะ จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
 
 3.1  ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย 
  จากการศึกษาปัจจัยด้านความสะดวกสบาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.18 – 2.90  
ซึ่งปัจจัยสิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยานมีค่าเฉลี่ย 2.18 เป็นค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด และมุมเลี้ยว มุมโค้ง 
ของเส้นทางมีค่าเฉลี่ย 2.90 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด โดยที่ภาพรวมในระดับความพึงพอใจ มี
ระดับความส าคัญของความพึงพอใจในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.26 และเมื่อแบ่งข้อมูลปัจจัยด้าน
ความสะดวกสบายที่ส่งผลต่อการความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง ของ
ผู้ใช้จักรยานสาธารณะแบ่งตามสถานีจักรยานสาธารณะแต่ละสถานี พบว่า (ตารางที่ 16) 
  สถานีจามจุรีสแควร์ ปัจจัยที่ส่งผลความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยานในด้าน
ความสะดวกสบาย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่ สุดคือ ระยะทางที่ใช้ในการ
เดินทางด้วยจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 3.75 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ มุมเลี้ยว 
มุมโค้ง ของเส้นทางจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 3.05 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก และปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับที่น้อยที่สุด คือ ที่บังแดด บังฝน บนเส้นทางจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 
2.05 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
  สถานีสยามสแควร์ ปัจจัยที่ส่งผลความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยานในด้าน
ความสะดวกสบาย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือ ระยะทางที่ใช้ในการ
เดินทางด้วยจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 3.95 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ มุมเลี้ยว 
มุมโค้ง ของเส้นทางจักรยาน และ ความหนาแน่นของคนในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 2.75 เท่ากัน ซึ่งมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับที่น้อยที่สุด คือ สิ่ง
กีดขวางบนเส้นทางจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 2.20 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
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 3.1  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
  จากการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.75– 2.80  ซึ่ง
ปัจจัยมลพิษทางอากาศมีค่าเฉลี่ย 1.75 เป็นค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด และมุมอับทางสายตามีค่าเฉลี่ย 2.80 
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด โดยที่ภาพรวมในระดับความพึงพอใจ มีระดับความส าคัญของความพึง
พอใจในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.33 และเมื่อแบ่งข้อมูลปัจจัยด้านสภาพบแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง ของผู้ใช้จักรยานสาธารณะแบ่งตาม
สถานีจักรยานสาธารณะแต่ละสถานี พบว่า (ตารางที่ 17) 
  สถานีจามจุรีสแควร์ ปัจจัยที่ส่งผลความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยานในด้าน
สภาพแวดล้อม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือ มุมอับทางสายตามีค่าเฉลี่ย 
2.80 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ความสะอาดของเส้นทางจักรยาน 
มีค่าเฉลี่ย 2.75 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
ระดับที่น้อยที่สุด คือ มลพิษทางอากาศ มีค่าเฉลี่ย 1.70 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  สถานีสยามสแควร์ปัจจัยที่ส่งผลความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยานในด้าน
แวดล้อม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือ มุมอับทางสายตา มีค่าเฉลี่ย 2.80 ซึ่ง
มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ความสะอาดของเส้นทางจักรยานมีค่าเฉลี่ย 
2.60 เท่ากัน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับที่
น้อยที่สุด คือ มลพิษทางอากาศมีค่าเฉลี่ย 1.80  ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
 3.3  ปัจจัยด้านความปลอดภัย 
  จากการศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.63 – 3.25 ซึ่ง
ปัจจัยการใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยานมีค่าเฉลี่ย 1.63 เป็นค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด และมิจฉาชีพและ
อาชญากรรมในพื้นที่มีค่าเฉลี่ย 3.25 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด โดยที่ภาพรวมในระดับความพึง
พอใจ มีระดับความส าคัญของความพึงพอใจในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.47 และเมื่อแบ่งข้อมูล
ปัจจัยด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง 
ของผู้ใช้จักรยานสาธารณะตามสถานีจักรยานสาธารณะแต่ละสถานี (ตารางที่ 18) 
  สถานีจามจุรีสแควร์ ปัจจัยที่ส่งผลความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยานในด้าน
ความปลอดภัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือ มิจฉาชีพและอาชญากรรมใน
พื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 3.65 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ วามเร็วของการจราจรใน
เส้นทางจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 2.90 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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ความพึงพอใจในระดับที่น้อยที่สุด คือ การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 1.55 ซึ่งมี
ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  สถานีสยามสแควร์ปัจจัยที่ส่งผลความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยานในด้าน
ความสะดวกสบาย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือ มิจฉาชีพและอาชญากรรม
ในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 2.85 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ความเร็วของ
การจราจรในเส้นทางจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 2.25 เท่ากัน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับที่น้อยที่สุด คือ การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน มี
ค่าเฉลี่ย 1.70  ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
 
 3.4 ปัจจัยด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย 
  จากการศึกษาปัจจัยด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย พบว่าการใช้
เส้นทางเฉพาะของจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 1.63 เป็นค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด และป้ายบอกเส้นทาง และ 
สัญญาณไฟจราจร มีค่าเฉลี่ย 2.35  ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด โดยที่ภาพรวมในระดับความพึง
พอใจ มีระดับความส าคัญของความพึงพอใจในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.18 และเมื่อแบ่งข้อมูล
ปัจจัยด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย ที่ส่งผลต่อการความพึงพอใจในการใช้จักรยาน
สาธารณะในการเดินทาง ของผู้ใช้จักรยานสาธารณะตามสถานีจักรยานสาธารณะแต่ละสถานี 
พบว่า (ตารางที่ 19) 
   สถานีจามจุรีสแควร์ ปัจจัยที่ส่งผลความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยาน
ในด้านความปลอดภัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้ายบอกเส้นทาง  และ 
สัญญาณไฟจราจร มีค่าเฉลี่ย 2.75 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมาคือ 
ระดับของพื้นผิวการจราจร มีค่าเฉลี่ย 2.30 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย และปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับที่น้อยที่สุด คือ การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 1.55 
ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
   สถานีสยามสแควร์ ปัจจัยที่ส่งผลความพึงพอใจในการใช้ทางจักรยาน
ในด้านความปลอดภัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือ ป้ายบอกเส้นทาง  และ 
สัญญาณไฟจราจร มีค่าเฉลี่ย 2.55 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย รองลงมาคือ ระดับของ
พื้นผิวการจราจร มีค่าเฉลี่ย 2.20 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในระดับที่น้อยที่สุด คือ การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน มีค่าเฉลี่ย 1.70 ซึ่งมี
ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  
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ตารางที่ 16 ปัจจัยด้านความสะดวกสบายกับความพึงพอใจในการใช้เส้นทางจักรยานสาธารณะ 
 

ปัจจัยดา้นความสะดวกสบาย 
จามจุรีสแควร ์ สยามสแควร ์ ค่าเฉล่ีย 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

1.  มุมเล้ียว มุมโค้ง ของเส้นทาง 3.05 0.69 2.75 0.85 2.90 0.78 
2.  ระยะทางทีใ่ชใ้นการเดินทางด้วยจักรยาน 3.75 0.72 3.95 0.83 2.85 0.77 
3.  ความกวา้งของเส้นทาง 2.90 0.97 2.60 0.82 2.75 0.90 
4.  ความหนาแน่นของคนในพ้ืนที่ 2.70 0.92 2.75 0.91 2.73 0.91 
5.  ปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง 2.20 1.01 2.30 1.22 2.25 1.10 
6.  จุดจอด/จดุพักบนเส้นทาง 2.30 0.86 2.40 1.14 2.35 1.00 
7.  เส้นทางจกัรยานมีที่บังแดด บงัฝน 2.05 0.94 2.60 0.94 2.33 0.97 
8.  ปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง 2.20 1.01 2.30 1.22 2.25 1.10 
9.  ส่ิงกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน 2.15 0.81 2.20 0.95 2.18 0.87 

ภาพรวมความพึงพอใจ 2.64 - 2.68 - 2.26 - 

 
ตารางที่ 17 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกับความพึงพอใจในการใช้เส้นทางจักรยานสาธารณะ 
 

ปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อม 
จามจุรีสแควร ์ สยามสแควร ์ ค่าเฉล่ีย 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

1.  มุมอับทางสายตา 2.80 0.83 2.80 0.89 2.80 0.85 
2.  ความสะอาดของเส้นทางจักรยาน 2.75 0.91 2.60 0.99 2.68 0.94 
3.  ร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน 2.30 0.92 2.55 0.94 2.43 0.93 

4.  ที่ก าบังบนเส้นทางจักรยาน 2.15 1.04 2.25 0.72 2.20 0.88 
5.  เสียงรบกวนบนเส้นทางจักรยาน 2.15 0.88 2.05 0.76 2.10 0.81 
6.  มลพิษทางอากาศ 1.70 1.03 1.80 0.83 1.75 0.93 

ภาพรวมความพึงพอใจ 2.31 - 2.34 - 2.33 - 
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ตารางที่ 18  ปัจจัยด้านความปลอดภัยกับความพึงพอใจในการใช้เส้นทางจักรยานสาธารณะ 
 

ปัจจัยดา้นความปลอดภัย 
จามจุรีสแควร ์ สยามสแควร ์ ค่าเฉล่ีย 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

1.  มิจฉาชีพและอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 3.65 0.75 2.85 0.81 3.25 0.87 
2.  ส่ิงกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน 2.20 1.06 2.20 0.70 3.20 0.88 
3.  มุมอับทางสายตา แสงสว่างของเส้นทาง 2.80 0.70 1.80 0.94 2.68 0.83 

4.  ความเร็วของการจราจรในเส้นทาง 2.90 1.02 2.25 0.91 2.58 1.01 
5.  การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน 1.55 0.94 1.70 0.98 1.63 0.95 

ภาพรวมความพึงพอใจ 2.62 - 2.34 - 2.47 - 

 
ตารางที่ 19  ปัจจัยด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่ายกับความพึงพอใจในการใช้เส้นทาง
จักรยานสาธารณะ 
 

ปัจจัยดา้นความชัดเจนและต่อเนือ่งของโครงข่าย 
จามจุรีสแควร ์ สยามสแควร ์ ค่าเฉล่ีย 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

1.  ป้ายบอกเส้นทาง และ สัญญาณไฟจราจร 2.75 0.97 2.55 0.76 2.65 0.86 
2.  ระดับของพื้นผิวการจราจร  2.30 0.57 2.20 0.83 2.25 0.71 
3.  การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน 1.55 0.69 1.70 0.98 1.63 0.84 

ภาพรวมความพึงพอใจ 2.20 - 2.15 - 2.18 - 

 
4.  เส้นทางจักรยานที่ผู้ใช้จักรยานสาธารณะใช้ในการเดินทาง 
 ในการท าแบบสอบถามเกี่ยวกับ เส้นทางจักรยานที่ผู้ใช้จักรยานสาธารณะใช้ในการ
เดินทาง จะท าการศึกษาเกี่ยวกับ เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้จักรยานสาธารณะ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้
จะน าเสนอข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ในลักษณะ แผนที่ โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน ตามสถานีจักรยานสาธารณะ ได้แก่ 
 4.1  เส้นทางการใช้จักรยานสถานีจามจุรีสแควร์ 
  จากการเก็บแบบสอบถามโดยการให้ผู้ใช้จักรยานเขียนแผนผังการใช้ทาง
จักรยานในการเดินทางตามเส้นทางที่ใช้จริง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางภายในรัศมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 

 

ประมาณ 1 กิโลเมตรจากตัวสถานี ผู้ใชจักรยานสาธารณะใช้งานด้านถนนพระรามที่4 เป็นหลัก 
แล้วจึงแยกเข้าถนนพญาไท ถนนอังรีดูนังต์ และราชด าริ ซึ้งเป็นถนนสายรอง ตามล าดับ (ภาพที่ 
37 และภาพที่ 38) 
 4.2  เส้นทางการใช้จักรยานสถานีสยามสแควร์ 
  จากการเก็บแบบสอบถามโดยการให้ผู้ใช้จักรยานเขียนแผนผังการใช้ทาง
จักรยานในการเดินทางตามเส้นทางที่ใช้จริง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางภายในรัศมี
ประมาณ 1 กิโลเมตรจากตัวสถานี ผู้ใชจักรยานสาธารณะใช้งานด้านถนนพระรามที่1 เป็นหลัก 
แล้วจึงแยกเข้าถนนพญาไท มีการใช้ถนนซอยสยามสแควร์ 7 และถนนซอยจุฬาฯ 64 เพื่อเดิน
ทางเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ และราชด าริ ซึ้งเป็นถนนสายรอง ตามล าดับ (ภาพที่ 39 และภาพที่ 40) 
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ภาพที่ 37  ผังแสดงการใช้เส้นทางจักรยาน ขาออกสถานีจามจุรีสแควร์ 
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ภาพที่ 38  ผังแสดงการใช้เส้นทางจักรยาน ขาเข้าสถานีจามจุรีสแควร์ 
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ภาพที่ 39  ผังแสดงการใช้เส้นทางจักรยาน ขาออกสถานีสยามสแควร์ 
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ภาพที่ 40  ผังแสดงการใช้เส้นทางจักรยาน ขาเข้าสถานีสยามสแควร์
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้ทางจักรยานเพื่อการเดินทาง กรณีศึกษา
จักรยานสาธารณะปันปั่น ทั้งการสังเกตการณ์ และการเก็บข้อมูลจากการท าแบบแบบสอบถาม
ของผู้ตอบแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ที่สอดคล้องกับค าถามการวิจัย 
ดังนี้ 
 1.1  ลักษณะและพฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทาง 
  จากการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมทั้งสองสถานี ลักษณะการใช้งานจักรยาน
สาธารณะเป็นทิศทางในการใช้เพื่อการเดินทาง หรือเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน มากกว่าการใช้
เพื่อการพักผ่อน หรือออกก าลังกาย กลุ่มผู้ใช้ส่วนมากเป็นเพศชาย ที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี 
เนื่ องจากลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ เป็น  อาคารส านักงาน อาคารพาณิชย์  และ
สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน นักศึกษา ที่มี
รายได้ ต้ังแต่ต่ ากว่า 10,000 – 30,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย ถึง ปานกลาง กลุ่มผู้ใช้ส่วน
ใหญ่จะใช้จักรยานเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ใช้ในการเดินทางเพื่อไปกลับสถานที่ท างาน จาก
สถานีหนึ่งไปยังสถานีที่ใกล้กับอาคารส านักงาน  และสถาบันการศึกษา ทั้งไปและกลับ จาก
การศึกษาพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้จักรยานเพื่อการเดินทางทั้งไปและกลับ ภายในระยะเวลาอัน
สั้นไม่เกิน 30 นาที เนื่องจากระยะทางในการใช้จากสถานีหนึ่งไปถึงสถานีหนึ่งเป็นระยะทางที่ไม่
ไกล ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นช่วงเวลาเลิกงาน ประมาน 15.00 จนถึงหลัง 18.00 น. ส่วนใหญ่ผู้ใช้
จักรยานจะมีทักษะและความสามารถในการใช้จักรยาน ในระดับปานกลาง-มาก เมื่อต้องใช้ทาง
ร่วมกับการจราจรในระบบอ่ืนๆ และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้จักรยานของ ประพัทธ์พงษ์ อุปลา(2545) ท าการจ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
จักรยาน มีความคิดเห็นตรงกันคือ ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางที่เหมาะสมและส่งผลต่อ
การเดินทาง เป็นปัจจัยอันดับแรกของการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง ตามมาด้วยปัจจัยทางด้าน
ปัจจัยทางด้านภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้จักรยาน  และ
จากการพิจารณาเปรียบเทียบกับแบบสอบถามของ สถิติการใช้จักรยานสาธารณะต้ังแต่ปี 2555-
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2556 ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด พบว่า มีความเหมือนกันในเรื่อง ส่วนใหญ่ผู้ใช้จักรยาน
สาธารณะเป็น เพศชายมากกว่าเพศหญิง ที่มีอายุระหว่า 26-40 ปี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท 

 ในการศึกษาผู้ใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง ได้พิจารณาผู้ที่ปั่นและพฤติกรรม
การใช้จักรยานตามรายสถานีการใช้บริการ เพื่อเป็นศึกษาวัตถุประสงค์ของผู้ใช้จักรยาน เส้นทางที่
ใช้ในการเดินทางในด้านลักษณะและพฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทาง และความคิดเห็น
ของผู้ใช้จักรยานในการเดินทาง การศึกษานี้จึงสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  1.1.1  กลุ่มผู้ใช้จักรยานสาธารณะสถานีจามจุรีสแควร์  
   จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุประมาณ 26-35 
ปี ผู้ใช้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน เงินเดือนมากกว่า 40,000 บาท ส่วนใหญ่
ใช้จักรยานเพื่อไปกลับสถานที่ท างาน และพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมประเภท
อาคารส านักงาน ความถี่ในการใช้จะอยู่ที่ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาประมาณ 15.00-18.00 น. 
โดยการเดินจากสถานที่ท างานเพื่อเข้าใช้จักรยานสาธารณะ  เป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้
จักรยานในระดับที่มากและใช้เวลาในการเดินทางแต่ละครั้งน้อยกว่า 15 นาที 
  1.1.2  กลุ่มผู้ใช้จักรยานสาธารณะสถานีสยามสแควร์ 
   จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุประมาณ 26-35 
ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน นักศึกษา ที่มีเงินเดือนอยู่ที่ 10,000-30,000 
บาท ส่วนใหญ่ใช้จักรยานเพื่อไปกลับสถานที่ท างาน และซื้อของ ความถี่ในการใช้จะอยู่ที่  6-10 
ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. - หลัง 18.00 น. โดยการเดินและใช้รถไฟฟ้า BTS เพื่อ
เข้าใช้จักรยานสาธารณะ  เป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้จักรยานในระดับที่มากและใช้เวลา
ในการเดินทางแต่ละครั้งน้อยกว่า 15 นาที 
 
 1.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจในการใช้จักรยาน
สาธารณะในการเดินทาง 
  จากการศึกษาผู้ใช้จักรยานสาธารณะ ในด้านความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่มาก ปัจจัยตัวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ความรวดเร็วในการใช้จักรยาน
สาธารณะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง  และราคาค่าบริการในการ เช่า-ยืม จักรยานสาธารณะ
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากการใช้จักรยานเป็นพาหนะที่มีความคล่องตัวสูง สามารถ
เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายได้ในขณะที่การคมนาคมติดขัด และด้วยระยะทางที่สามารถใช้จักรยานได้
สบาย สามารถค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มาก เมื่อเทียบกับการใช้บริการสาธารณะอ่ืนๆ เพราะ
จักรยานสาธารณะแต่ละสถานีจากสถานีเริ่มต้นไปยังสถานีปลายทาง ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เวลาต่ ากว่า 
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15 นาที ซึ่งทางโครงการจักรยานสาธารณะไม่ท าการคิดค่าบริการ จากการสส ารวจจากการ
เดินทางที่รวดเร็ว และสะดวกสบายกว่าการใช้จักรยานสาธารณะ ในระยะทางระหว่างสถานี
ตัวอย่างทั้งสองสถานี จะต้องใช้ค่าบริการประมาน 40 – 50 บาท ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้น้อยที่สุดคือปัจจัยด้านความปลอดภัยในการใช้จักรยานเนื่องจากที่ต้องใช้จักรยาน
ร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ (ตารางที่ 20 และตารางที่ 21) 
 จากการวิเคราะห์จากการท าแบบสอบถามสามารถแยกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
และความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง ได้เป็น 2 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ปัจจัย
ที่เป็นกายภาพของสถานีจักรยานสาธารณะ และปัจจัยที่ไม่เป็นกายภาพของสถานีจักรยาน
สาธารณะ  จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านที่ไม่เป็นกายภาพของสถานีจักรยานสาธารณะจะส่งผลต่อความ
พึงพอใจมากกว่าด้านที่เป็นกายภาพ โดยเฉพาะเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและความ
รวดเร็วในการใช้จักรยานสาธารณะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง มีความพึงพอใจค่อนข้างสูง 
 
ตารางที่ 20  ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านกายภาพของสถานีจักรยานสาธารณะ  
 

ปัจจัยปจัจัยทีเ่กี่ยวข้องในดา้นกายภาพของสถานี
จักรยานสาธารณะ 

จามจุรีสแควร ์ สยามสแควร ์ ค่าเฉล่ีย 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ความชัดเจนของสถานีบริการ เช่า -ยืม จักรยาน
สาธารณะ 

3.85 0.67 4.05 0.69 3.95 0.68 

2. ระยะห่างของสถานีบริการ เช่า -ยืม จักรยาน
สาธารณะ 

3.80 0.70 3.75 0.72 3.78 0.70 

3. ความปลอดภัยของจุดให้บริการจักรยานสาธารณะ 3.50 0.69 3.30 0.86 3.40 0.78 
4. สภาพของอุปกรณ์และจุดให้สภาพของสถานีบริการ 3.35 0.99 3.15 0.75 3.25 0.87 
5. ความปลอดภัยในการใช้จักรยานสาธารณะ 3.10 0.72 2.65 0.49 2.88 0.65 

ภาพรวมความพึงพอใจ 3.52 - 3.38 - 3.45 - 
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ตารางที่ 21  ปัจจัยปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องในด้านกายภาพของสถานีจักรยานสาธารณะ 
 

ปัจจัยปจัจัยที่ไมเ่กี่ยวข้องในดา้นกายภาพของสถานี
จักรยานสาธารณะ 

จามจุรีสแควร ์ สยามสแควร ์ ค่าเฉล่ีย 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ราคาค่าบริการในการ เช่า-ยืม จักรยานสาธารณะ 4.40 0.75 4.65 0.49 4.53 0.64 

2. ความรวดเร็วในการใช้จักรยานสาธารณะช่วยย่น
ระยะเวลาในการเดินทาง 

4.25 0.85 4.65 0.49 4.45 0.71 

3. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4.20 0.89 4.65 0.49 4.43 0.75 

4. ความสะดวกสบายของการใช้จักรยานสาธารณะ 4.05 0.51 4.20 0.62 4.13 0.56 

ภาพรวมความพึงพอใจ 4.26 - 4.54 - 4.41 - 

 
  1.3  เส้นทางจักรยานที่ผู้ใช้จักรยานสาธารณะใช้ในการเดินทางและความพึง
พอใจในเส้นทางการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทางกับปัจจัยในด้านต่างๆ 
  จากการท าแบบสอบถามเส้นทางการใช้จักรยาน ในลักษณะการใช้งานตาม
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และการศึกษารูปแบบเส้นทางจักรยาน (AASHTO) พบว่าเส้นทาง
ส่วนใหญ่ในพื้นที่การศึกษาเป็นลักษณะเส้นทางจักรยานรูปแบบ  Shared Roadway คือทาง
จักรยานที่เป็นส่วนหนึ่งกับถนน ที่มีการออกไว้แบบส าหรับทางจักรยาน แต่ยังสามารถใช้ร่วมกับ
คนเดินเท้า และผู้ขับขี่รถยนต์ได้ และเพื่อพิจารณาตามคู่มือหาเส้นทางจักรยานกรุงเทพมหานคร 
เห็นได้ว่าเส้นทางการใช้งานทางจักรยานของกลุ่มตัวอย่างจะเลือกใช้เส้นทางที่รถยนต์ใช้ได้กับ
จักรยานใช้ได้อย่างสะดวก คือ จักรยานสามารถใช้ทางร่วมกับรถมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ได้
ตามปกติ การเดินทางในขอบเขตเส้นทางของการศึกษานี้พบว่า ผู้ใช้เพื่อการเดินทางเชื่อมระหว่าง
สถานีจักรยานกับสถานีจักรยานที่ใกล้ที่ท างาน เมื่อพิจารณาตามเส้นทางผู้ใช้ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองสถานี พบว่า  
  สถานีจามจุรีสแควร์กลุ่มผู้ใช้จักรยานสถานีนี้ใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดเพื่อไปถึง
สถานีจุดหมาย ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางถนนพระรามที่ 4 และถนนอังรี ดูนังต์ เป็นเส้นทางหลักของ
กลุ่มผู้ใช้สถานีนี้ผู้ใช้กลุ่มกลุ่มนี้พึงพอใจ 
  สถานีสยามสแควร์ กลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้ส่วนมากเป็นพวกกลุ่ม คนท างาน และ
นักเรียนนักศึกษา จากการสังเกตการณ์กลุ่มต้วอย่างกลุ่มนี้จะใช้การเดินจากที่ท างานหรือท ากิจกก
รมต่าง และใช้รถไฟฟ้า BTS เพื่อเชื่อมต่อสถานีสยามสแควร์ ไปยังสถานีจักรยานปลายทาง โดย
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จะเลือก ใช้เส้นทางด้านถนนพญาไทเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน
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นักศึกษาใช้เพื่อเชื่อมกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ รองลงมาคือถนนอังรีย์ดูนังส่วน
ใหญ่ใช้เพื่อเชื่อมกับสถานีทางด้านบริเวณสวนลุมพินีพักผ่อนและเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งอ่ืนๆ 
และอีกกลุ่มใช้ถนนเพลินจิต และถนนพระรามที่ 1 เข้าสู่สถานีสยามสแควร์ กลุ่มนี้จะพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มคนท างานและนักศึกษาฝึกงาน การเดินทางทั้ง ขาเข้า และขาออก ของสถานีสยามส
แควร์ มีการใช้งานเส้นทางด้านในโรงพญาบาลจุฬา และจุฬาฯ เพื่อหลีกปัญหาการจราจร ความ
คล่องตัวในการใช้ เพื่อเชื่อมกันระหว่างถนนพญาไท ถนนอังรีดูนังต์ และถนนราชด าริ  
  และเมื่อพิจารณาการเดินทางไปมาระหว่างสองสถานี จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะ
เลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุด เพื่อย่นระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางให้เร็วขึ้น เห็นได้จากการ
ใช้ถนนพญาไท และถนนอังรีดูนังต์ในการเดินทางเยื่องจากเป็นถนนที่เป็นเส้นตรง มีขนาดของถนน
กว้าง มากกว่าที่จะเลือกใช้ถนนซอยในการเดินทางเชื่อมระหว่างสถานีจักรยานสาธารณะ ความ
ต่อเนื่อง ความต่อเนื่องเป็นสิ่งส าคัญต่อการเดินทางโดยตรง ควรสร้างความต่อเนื่องที่ไม่มาก   
  จากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้จักรยานสาธารณะ พบว่าระดับความพึง
พอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่น้อย เกิดจากลักษณะเส้นทางการใช้จักรยานไม่เกิดการเอื้ออ านวยต่อ
การใช้งาน ทั้งในด้านความสะดวกสบาย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านความ
ชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย ดังนั้นการสรุปผลจึงใช้ระดับความพึงพอใจในระดับ น้อย ถึง 
น้อยที่สุด เป็นประเด็นส าคัญในวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในเส้นทางการ
ใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง โดยสรุปแบ่งเป็นปัจจัยต่างๆ 4 ปัจจัย ดังนี้ 
  1.3.1  ความพึงพอใจด้านความสะดวกสบาย 
   สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน ปริมาณรถยนต์บนเส้นทางจักรยาน ที่บัง
แดดบังฝน จุดจอดและจุดพักบนเส้นทางจักรยาน และระดับพื้นผิว ความชันของเส้นทางจักรยาน 
โดยจากการวิเคราะห์ถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และเส้นทางจักรยานแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ 
ปัจจัยที่ส่งผลจะเป็นในเรื่องของลักษณะของเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง ถ้าสังเกตจากรายสถานี
ทั้งสองสถานี พบว่า ค่าระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันมาก คือ เส้นทางที่มีที่บังแดดบังฝน โดย
ผู้ใช้สถานีสยามจะมีค่าความพึงพอใจที่มากกว่า 
  1.3.2  ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม 
   มลพิษทางอากาศ เสียงรบกวนบนเส้นทางจักรยาน ที่ก าบังบนเส้นทาง
จักรยาน และร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน ถ้าสังเกตจากรายสถานีทั้งสองสถานี พบว่า ค่าระดับ
ความพึงพอใจที่แตกต่างกันมาก คือ ร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน โดยผู้ใช้สถานีสยามจะมีค่าความ
พึงพอใจที่มากกว่า และปัจจัยของมลพิษทางอากาศพบว่าทั้งสองสถานีมีค่าที่ต่ า ในระดับน้อย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

 

ที่สุด เนื่องจากลักษณะทางกายภาพพบว่าสภาพการจารจรที่มีมากบนเส้นทางท าให้ระดับความ
พึงพอใจในปัจจัยด้านมลพิษทางอากาศมีค่าต่ าที่สุด 
  1.3.3  ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย 
   การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน และความเร็วของการจราจรใน
เส้นทาง เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองสถานีแล้วจะพบว่าทั้งสองมีระดับความความพึงพอใจในปัจจัย
การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน ใกล้เคียงกันในระดับน้อยที่สุด เนื่องมาจากลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่และเส้นทางต้องใช้จักรยานในการเดินทางร่วมกับการคมนาคมระบบอ่ืนๆ ได้แก่ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ความเร็วมากกว่าการใช้จักรยานในการเดินทาง และพบว่าลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ที่มีผู้ใช้สอยมากจะส่งผลต่อความปลอดภัยในด้านมิจฉาชีพมากกว่า พื้นที่ที่
มีผู้ใช้สอยน้อยกว่า รวมทั้งมุมอับทางสายตา และแสงสว่างของเส้นทาง ส่งผลให้ระดับความพึง
พอใจในด้านความปลอดภัยต่ า โดยวัดจากสถานีสยามสแควร์ที่มีระดับความพึงพอใจน้อยกว่า
สถานีจามจุรีสแควร์และพบว่าทั้งสองปัจจัยแปรผันตามกัน 
  1.3.4  ความพึงพอใจด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่าย 
   การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยานส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการใช้
เส้นทางของผู้ใช้จักรยานอย่างมาก เมื่อเทียบกับระดับความต่อเนื่องของผิวการจราจร ป้ายบอก
ทาง และสัญญาณไฟจราจร ของทั้งสองสถานี 
  
ตารางที่ 22  ปัจจัยด้านความสะดวกสบายกับความพึงพอใจในการใช้เส้นทางจักรยานสาธารณะ 
 

ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย 
จามจุรีสแควร์ สยามสแควร์ ค่าเฉลี่ย 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

1.  มุมเลี้ยว มุมโค้ง ของเส้นทาง 3.05 0.69 2.75 0.85 2.90 0.78 
2.  ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางด้วยจักรยาน 3.75 0.72 3.95 0.83 2.85 0.77 
3.  ความกว้างของเส้นทาง 2.90 0.97 2.60 0.82 2.75 0.90 
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ตารางที่ 23  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกับความพึงพอใจในการใช้เส้นทางจักรยานสาธารณะ 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
จามจุรีสแควร์ สยามสแควร์ ค่าเฉลี่ย 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

1.  มุมอับทางสายตา 2.80 0.83 2.80 0.89 2.80 0.85 
2.  ความสะอาดของเส้นทางจักรยาน 2.75 0.91 2.60 0.99 2.68 0.94 
3.  ร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน 2.30 0.92 2.55 0.94 2.43 0.93 

 
ตารางที ่24  ปัจจัยด้านความปลอดภัยกับความพึงพอใจในการใช้เส้นทางจักรยานสาธารณะ 
 

ปัจจัยด้านความปลอดภัย 
จามจุรีสแควร์ สยามสแควร์ ค่าเฉลี่ย 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

1.  มิจฉาชีพและอาชญากรรมในพื้นที่ 3.65 0.75 2.85 0.81 3.25 0.87 
2.  สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน 2.20 1.06 2.20 0.70 3.20 0.88 
3.  มุมอับทางสายตา แสงสว่างของเส้นทาง 2.80 0.70 1.80 0.94 2.68 0.83 

 
ตารางที่ 25  ปัจจัยด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของโครงข่ายกับความพึงพอใจในการใช้เส้นทาง

จักรยานสาธารณะ 
 

ปัจจัยด้านความชัดเจนและต่อเนื่องของ
โครงข่าย 

จามจุรีสแควร์ สยามสแควร์ ค่าเฉลี่ย 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

1.  ป้ายบอกเส้นทาง และ สัญญาณไฟ
จราจร 

2.75 0.97 2.55 0.76 2.65 0.86 

2.  ระดับของพื้นผิวการจราจร  2.30 0.57 2.20 0.83 2.25 0.71 
3.  การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน 1.55 0.69 1.70 0.98 1.63 0.84 
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2.  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษา และวิ เคราะห์  ทั้ งการสัง เกตการณ์  และการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามในค าถามของการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1  พฤติกรรมในการใช้จักรยานสาธารณะ 
  จากผลการวิเคราะห์ในด้านพฤติกรรมในการใช้งานจักรยานสาธารณะ พบว่า
ผู้ใช้จักรยานสาธารณะส่วนมากเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้จักรยานในระดับที่ดีมากอยู่
แล้ว การใช้จักรยานในการเดินทางโดยส่วนมากใช้เพื่อไปกลับสถานที่ท างาน และสถานศึกษา 
จากการศึกษาพื้นที่ซึ่งพบว่ากลุ่มคนท างานจะใช้ทางจักรยานในเส้นทางพระรามที่ 4 ซึ่งสามารถใช้
เส้นทางถนนด้านอังรีดูนังต์เป็นถนนสายรองเพื่อเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง กลุ่มนักศึกษาจะ
ใช้สถานีสยามสแควร์ จากถนนพระรามที่ 1 เข้าสู่ถนนพญาไท หรือถนนอังรีดูนังต์ จากการศึกษา
ทั้งสองสถานีพบว่าการใช้งาน ของผู้ใช้งานจักรยานสาธารณะทิศทาง และเส้นทางในการเดินทาง 
จะเลือกใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดและใกล้ที่สุดกับสถานที่ที่ท างาน หรือจุดหมายปลายทาง ผู้ใช้จักรยาน
สาธารณะส่วนใหญ่จะใช้บริการจักรยานสาธารณะเป็นหลักในการเดินทาง และเพื่อเชื่อมต่อบริ
การระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ โดยที่จะใช้เวลาน้อยที่สุดในการใช้แต่ละครั้ง เส้นทางในการใช้ทาง
จักรยาน ลักษณะของเส้นทางจักรยานส่วนมากจะเป็นรูปแบบของ เส้นทางจักรยานรูปแบบทาง
จักรยานที่เป็นส่วนหนึ่งกับถนน ที่มีการออกไว้แบบส าหรับทางจักรยาน แต่ยังสามารถใช้ร่วมกับ
คนเดินเท้า และผู้ขับขี่รถยนต์ได้ เส้นทางส่วนมากจะอยู่ในเส้นทางการจราจรสายหลัก ลักษณะ
เด่นของเส้นทางนี้คือทางเท้าที่กว้างพอที่จักรยานสามารถใช้ร่วมกับคนเดินเท้าได้ และถนนที่กว้าง
พอที่จะใช้ทางร่วมกับรถยนต์ด้วยเช่นกัน และบางจุดมีการใช้เส้นทางจักรยานรูปแบบ คือทาง
จักรยานที่เป็นส่วนหนึ่งกับถนน ที่มีการออกแบบไว้ส าหรับทางจักรยานและมีสิทธิพิเศษส าหรับการ
ใช้จักรยานโดยเฉพาะ (ภาพที่ 41) 
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ภาพที่ 41  ลักษณะทิศทางการเดินทางด้วยจักรยาน 
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 2.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และการตัดสินใจเลือกเส้นทางการใช้
จักรยานเพื่อการเดินทาง 
  จากการศึกษาผู้ใช้จักรยานสาธารณะ สรุปได้ว่าในด้านความพึงพอใจส่วนใหญ่
อยู่ในระดับที่มาก ปัจจัยตัวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ความรวดเร็วในการใช้
จักรยานสาธารณะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง  และราคาค่าบริการในการ เช่า-ยืม จักรยาน
สาธารณะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การใช้จักรยานเป็นพาหนะที่มีความคล่องตัวสูง และ
สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายได้ในขณะที่การคมนาคมติดขัด และด้วยระยะทางที่สามารถใช้
จักรยานได้สบาย สามารถค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มาก เมื่อเทียบกับการใช้บริการสาธารณะ
อ่ืนๆ เพราะจักรยานสาธารณะแต่ละสถานีจากสถานีเริ่มต้นไปยังสถานีปลายทาง ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้
เวลาต่ ากว่า 15 นาที ซึ่งทางโครงการจักรยานสาธารณะไม่ท าการคิดค่าบริการ จากการสส ารวจ
จากการเดินทางที่รวดเร็ว และสะดวกสบายกว่าการใช้จักรยานสาธารณะ ในระยะทางระหว่าง
สถานีตัวอย่างทั้งสองสถานี จะต้องใช้ค่าบริการประมาน 40 – 50 บาท ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้น้อยที่สุดคือปัจจัยด้านความปลอดภัยในการใช้จักรยานเนื่องจากที่ต้องใช้
จักรยานร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ 
  จากการวิเคราะห์จากการท าแบบสอบถามสามารถแยกปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจและความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง ได้เป็น 2 ปัจจัยหลักๆ 
ได้แก่ ปัจจัยที่เป็นกายภาพของสถานีจักรยานสาธารณะ และปัจจัยที่ไม่เป็นกายภาพของสถานี
จักรยานสาธารณะ  พบว่าปัจจัยด้านที่ไม่เป็นกายภาพของสถานีจักรยานสาธารณะจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจมากกว่าด้านที่เป็นกายภาพ โดยเฉพาะเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ความรวดเร็วในการใช้จักรยานสาธารณะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง  มีความพึงพอใจ
ค่อนข้างสูง มากกว่าปัจจัยด้านที่ไม่เป็นกายภาพ แต่ในด้านความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานสาธารณะ
ให้ความความพึงพอใจส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่ต่ า มาจากการที่ต้องใช้ทางร่วมกับการเดินทาง
ระบบอ่ืนๆ ที่มีความเร็วและขนาดที่ต่างกัน ซึ่งตรงกับความพึงพอใจในด้านกายภาพของพื้นที่ ที่
ผู้ใช้จักรยานให้ความพึงพอใจสูงถ้ามีการใช้ทางจักรยานเฉพาะ หรือเส้นทางร่วมกับทางเท้าหรือ
ทางถนนที่จักรยานสามารถเดินทางได้สะดวก และปลอดภัย 
  
 2.3  ลักษณะทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกใช้
ทางจักรยานในการเดินทางในพื้นที่ 
  จากผลการวิเคราะห์ พบว่าปัญหาของการใช้เส้นทางจักรยานของผู้ใช้จักรยาน
สาธารณะ คือ ด้านความต่อเนื่องของโครงข่าย ในเรื่องการใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน จากผล
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การวิเคราะห์พบว่าดารใช้ทางเฉพะของจักรยานจะส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านของความชัดเจน
และต่อเนื่องของโครงข่าย และด้านความปลอดภัยในการใช้ทางจักรยาน จะเห็นได้ว่าระดับความ
พึงพอใจมีความพึงพอใจที่เหมือนกันในระดับต่ ามาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมและกายภาพของ
พื้นที่สามารถใช้เดินทางได้อย่างสะดวก แต่ขาดความชัดเจน ในด้านโครงข่าย เส้นทางจักรยานไม่
ชัดเจน เนื่องมาจากถูกบดบัง หรือบุกรุกจากกิจกรรมอ่ืนๆท าให้ การเดินทางด้วยจักรยาน
สาธารณะไม่สะดวก ในด้านความสะดวกสบาย มุมเลี้ยว มุมโค้ง ของเส้นทางจักรยาน มีผลต่อ
ความพึงพอใจอย่างมาก ผู้ใช้จักรยานส่วนมากใช้เส้นทางที่มีความตรง เห็นได้จากการใช้จักรยาน
สาธารณะเดินทางบนถนนหลักมากกว่า ถนนซอย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้สถานีจามจุรีสแควร์ จะ
เลือกใช้เส้นทาง พระรามที่ 4 และตัดเข้าถนนอังรีดูนังต์เพื่อเดินทาง มากกว่าจะเลือกใช้เส้นทาง
ซอยในบริเวณพื้นที่จุฬาฯ หรือโรงพยาบาล  ด้านความปลอดภัย ปัญหารองลงมาคือ ด้านความ
สะดวกสบายในเรื่องของสิ่งกีดขวางต่างๆบนเส้นทางจักรยาน และปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง
จักรยาน ด้านสภาพแวดล้อม ในเรื่องมลพิษทางอากาศ ที่ก าบังบนเส้นทางจักรยาน และร่มเงาบน
เส้นทางจักรยาน  
 สรุปได้ว่า ปัญหาของการใช้เส้นทางจักรยานของผู้ใช้จักรยานสาธารณะ คือ ด้าน
ความต่อเนื่องของโครงข่ายในเรื่องการใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน เนื่องจากทางเฉพาะของของ
จักรยานส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น ความสะดวกสบาย และด้านความปลอดภัย 
ปัญหารองลงมาคือ ด้านความสะดวกสบายในเรื่องของสิ่งกีดขวางต่างๆ บนเส้นทางจักรยาน และ
ปริมาณรถยนต์บนเส้นทางจักรยาน สุดท้ายคือด้านความปลอดภัย เนื่องจากผู้ใช้จักรยาน
สาธารณะมีทักษะในการใช้จักรยาน ปัจจัยด้านความพึงพอใจในเส้นทางส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มไป
ทางปัจจัยด้านความปลอดภัยมากกกว่าปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ การประเมินความพึงพอใจในการใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทาง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาจักรยานสาธารณะปันปั่น ผลการสรุปพบว่าการใช้จักรยาน
สาธารณะ มีลักษณะการใช้งานจักรยานสาธารณะเป็นไปในทิศทาง การใช้เพื่อการเดินทาง หรือ
เพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ใช้เพื่อเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง มากกว่าการใช้เพื่อออกก าลัง
กายหรือเพื่อความเพลิดเพลิน จากการท าการเก็บแบบสอบถามในเรื่องเส้นทางการใช้เส้นทาง
จักรยานพบว่า ผู้ใช้จักรยานส่วนมากจะใช้เส้นทางที่สั้นและรวดเร็ว มีเส้นทางหลักในการใช้
โดยเฉพาะเส้นทางถนนพญาไท และถนนอังรีดูนังต์ ถนนทั้งสองสายเป็นถนนสายรองที่มาจาก
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ถนนพระรามที่ 1 และพระรามที่ 4 ลักษณะทางกายภาพบนเส้นทางจากการส ารวจพื้นที่พบว่า 
ถนนบางส่วนมีศักยภาพในการใช้เป็นเส้นทางจักรยานซึ่งขาดความต่อเนื่องของเส้นทางในด้าน
ระดับพื้นผิว และลักษณะการใช้ทาง สามารถขยายหรือปรับปรุงให้เกิดการเดินทางร่วมกันได้
ระหว่างคนเดินเท้ากับการใช้จักรยาน เช่น ถนนพญาไทบางส่วน ถนนอังรีดูนังต์ เนื่องจากการใช้
งานทางจักรยานปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความต่อเนื่องของ
เส้นทาง 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

86 

เอกสารอ้างอิง 
 

ดูให้รู้.  (2555). “ระเบียบวินัยญี่ปุ่น.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. 28 เมษายน. 
ประพัทธ์พงษ์ อุปลา. (2545). “การศึกษาแนวทางการใช้จักรยานเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า บีทีเอส 

กรณีศึกษา สถานีอารีย์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง. 

พิเชษฐ์ เรือนสอน. (2546). “การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดท าเส้นทางจักรยานในชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง.” วิทยานิพนธ์
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง. 

มูลนิธิโลกสีเขียว. (2555). “บทเรียนจากโบโกต้า” ฉายในเทศกาลปั่นเมือง ณ สวนลุมพินี ในวาระ
 ครบรอบ 20 ปี มูลนิธิโลกสีเขียว. 25 กุมภาพันธ์ 
วิทยา สะค าปัน. (2547). “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกขี่รถจักรยานของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ล าพูน.” การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
การเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ศาสน์ สุขประเสริฐ. (2548). “การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน.” รายงาน
การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

อัจฉรา  ตันติวินทยาพิทักษ์. (2540). “การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่เขตสาทร. ” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาการวางผังเมือง 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย. 

เอกชัย รัตนโอภา. (2547). “การพัฒนาแบบจ าลองดัชนีชี้วัดการใช้จักรยานร่วมกับกระแสจราจร
บนถนน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ขนส่ง คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

สรณรัชฎ์ กาญจนะวนิชย์ และศิระ ลีปิพัฒนวิทย์. (2555). Bangkok Bike Map แผนที่ปั่นเมือง : 
คู่มือหาเส้นทางจักรยานกรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโลกสีเขียว. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

87 

Charles W. Harris., Nicholas T. Dines. ( 1 9 9 8 ) .  Time saver standards for landscape 
architecture Design and Construction Data. 2nd ed. n.p.: McGraw-Hill 
Publishing Company 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

 
 

แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง ของผู้ใช้
จักรยานโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น กรุงเทพมหานคร 
 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 264 620 การศึกษาและวิจัยรายบุคคล โครงการ
ค้นคว้าอิสระของผู้วิจัย นายฐนวัฒน์ ศิริวราวาท นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาภูมิ
สถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ในการศึกษาวิจัยนี้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลและความ
คิดเห็นอย่างถูกต้องและตรงกับสภาพความเป็นจริง ค าตอบที่ท่านได้กรอกในแบบสอบถามนี้ จะ
ถือเป็นความลับ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการกรอกแบบสอบถามครั้ง
นี้ และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ฐนวัฒน์ ศิริวราวาท 
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แบบสอบถามประเมินความคดิเหน็เกี่ยวกับการใช้จกัรยานเพื่อการเดินทาง ของผู้ใช้จกัรยาน
โครงการจักรยานสาธารณะปนัปั่น 
กรุณาท าเครื่องหมาย หน้าค าตอบที่ท่านต้องการหรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้จักรยานในการเดินทาง 
1.1 เพศ 
  ชาย    หญิง 
1.2 อายุ 
  18 - 25 ปี   26 - 35 ปี   36 - 50 ปี 
  50 ปีขึ้นไป 
1.3 อาชีพ 
  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  ครู/อาจารย์   พนักงานบริษัทเอกชน 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว   รับจ้างทั่วไป   
  อ่ืนๆ.......................... 
1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  น้อยกว่า 10,000 บาท  10,000 - 20,000 บาท  20,001 - 30,000 บาท 
  30,001 – 40,000 บาท  มากกว่า 40,000 บาท 
1.5 ความสามารถในการใช้จักรยานของท่านอยู่ในระดับใด 
  น้อยที่สุด   น้อย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด 
 
 
2. ข้อมูลพฤติกรรมในการเดินทางด้วยจักรยาน 
2.1 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเดินทาง  
  ไป-กลับ สถานที่ท างาน   ออกก าลังกาย 
  ซื้อของ     ท่องเที่ยว/พักผ่อน 
  เพ่ือใช้บริการรถไฟฟ้า   เพ่ือใช้บริการรถประจ าทาง 
  อ่ืนๆ......................... 
 
2.2 ความถี่ในการใช้จักรยาน (จากจุดเริ่มต้น ถึงจุดหมายปลายทางเท่ากับ 1 ครั้ง) 
  1 - 5ครั้งต่อสัปดาห์  6 - 10 ครั้งต่อสัปดาห์  11 - 20 ครั้งต่อสัปดาห์ 
  21 ครั้ง ขึ้นไป 
 
2.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละครั้ง 
  น้อยกว่า 15 นาที   15 นาที - 30 นาที   30 นาที  - 1 ชั่วโมง 
  1 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง  มากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป 
2.4 ช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
  6.00 – 9.00 น.   9.01 – 12.00 น.   12.01 – 15.00 น. 
  15.01 – 18.00 น.   หลังจาก 18.00 น. 
2.5 ท่านใช้วิธีการใดเพ่ือเข้าถึงสถานีบริการ เช่า-ยืมจักรยานสาธารณะปันปั่น 
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  รถไฟฟ้า BTS   รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT   เดิน 
  รถโดยสารประจ าทาง  รถจักรยานยนต์รับจ้าง  รถยนต์ส่วนบุคคล 
  อ่ืนๆ ................................. 
 

 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้จกัรยานสาธารณะในการเดนิทาง 
3.1 ท่านมีความคิดเห็นในความพึงพอใจอย่างไรต่อปัจจัยดังต่อไปนี้ตามล าดับจากน้อยที่สุด ถึง มากที่สุด 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้จักรยานสาธารณะ 
ระดับที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ความปลอดภัยในการใช้จักรยานสาธารณะ      
2. ความปลอดภัยของจุดให้บริการจักรยานสาธารณะ      
3. ความรวดเร็วในการใช้จักรยานสาธารณะช่วยย่นระยะเวลาในการ
เดินทาง 

     

4. ความสะดวก สบายของการใช้จักรยานสาธารณะ      
5. ความชัดเจนของสถานีบริการ เช่า-ยืม จักรยานสาธารณะ      
6. ระยะห่างของสถานีบริการ เช่า-ยืม จักรยานสาธารณะ      
7. ราคาค่าบริการในการ เช่า-ยืม จักรยานสาธารณะ      
8. สภาพของอุปกรณ์และจุดให้สภาพของสถานีบริการ      
9. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      
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แบบสอบถามประเมินความพงึพอใจเกี่ยวกบัการใช้จกัรยานเพือ่การเดินทาง ของผู้ใช้จักรยาน
โครงการจักรยานสาธารณะปนัปั่น 
กรุณาท าเครื่องหมาย  หน้าค าตอบที่ท่านต้องการหรือเติมข้อความในช่องวา่งตามความเป็นจริง 
 
4.  ส าหรับการเดินทางโดยจักรยานสาธารณะปันปั่นของท่าน โดยทั่วไปท่านใช้เส้นทางไหนในการเดินทางจาก
สถานีเริ่มต้น ถึงสถานีปลายทาง หรือจุดหมายในการเดินทาง (โปรดระบุต าแหน่งและเส้นทางการใช้เส้นทาง
จักรยานของทา่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีทางจักรยาน  
กรุณาระบุเส้นทางจกัรยานท่ีทา่นใช้ในการเดินทางบนแผนท่ีในแบสอบถาม หน้าที่ 7 
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5.  ท่านมีความพงึพอใจในระดับใดในปัจจยัดังต่อไปนี้ บนเส้นทางจักรยานท่ีท่านเลือกใช้ ตามล าดับจากน้อย
ที่สุด ถึง มากที่สุด 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เส้นทางจักรยาน 
ระดับที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. ความสะดวกสบาย      
    1.1  ความกว้างของเส้นทาง      
    1.2  ระดับพื้นผิว ความชัน ของเส้นทางจักรยาน      
     1.3  มุมเลี้ยว มุมโค้ง ของเส้นทาง      
     1.4  ความหนาแน่นของคนในพื้นที่      
     1.5  ปริมาณรถยนต์บนเส้นทาง      
     1.6  จุดจอด/จุดพักบนเส้นทาง      
     1.7  เส้นทางจักรยานมีที่บังแดด บังฝน      
     1.8  สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน      
     1.9  ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางด้วยจักรยาน      
2. บรรยากาศ      
     2.1  ร่มเงาบนเส้นทางจักรยาน      
     2.2  มุมอับทางสายตา      
     2.3  ที่ก าบังบนเส้นทางจักรยาน      
     2.4  เสียงรบกวนบนเส้นทางจักรยาน      
     2.5  ความสะอาดของเส้นทางจักรยาน      
     2.6  มลพิษทางอากาศ      
3. ความปลอดภัย      
     3.1  การใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน      
     3.2  มิจฉาชีพและอาชญากรรมในพื้นที่      
     3.3  สิ่งกีดขวางบนเส้นทางจักรยาน      
     3.4  ความเร็วของการจราจรในเส้นทาง      
     3.5  มุมอับทางสายตา แสงสว่างของเส้นทาง      
4. ความชัดเจนและความต่อเนื่องของโครงข่าย      
     4.1  ป้ายบอกเส้นทาง และ สัญญาณไฟจราจร      
     4.2  มีการใช้เส้นทางเฉพาะของจักรยาน      
     4.3  ระดับของพ้ืนผิวการจราจร      
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6.  ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้บรกิารจกัรยานสาธารณะ ปันป่ัน และ เส้นทางจักรยาน 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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