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เพ็ญนภา พงศ์กมลาสน์ : การประเมินการใช้ งานเส้ นทางจักรยานชุมชน : กรณีศกึ ษา
เส้ นทางจักรยานในชุมชนคลองสานช่วงระหว่างวัดอนงคาราม จนถึงป้อมป้องปัจจามิตร. อาจารย์
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การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ งานและความเหมาะสม
ทางกายภาพในการใช้ งานของเส้ นทางจักรยานชุมชนคลองสาน ช่วงระหว่างวัดอนงคาราม จนถึง
ป้อมป้องปัจจามิตร
การดาเนินการวิจยั จะทาการเก็บข้ อมูลจากการสังเกตการณ์ในด้ านลักษณะและ
จานวนของผู้ใช้ งานเส้ นทาง รวมถึงช่วงเวลาในการใช้ งาน และทาการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม
ในด้ านพฤติกรรมการใช้ งาน รวมถึงความพึงพอใจในการใช้ งานเส้ นทางจักรยานทังในภาพรวม
้
และในโซนต่างๆ ที่ทาการแบ่งตามลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน จากนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์
ข้ อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพด้ านต่างๆที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจใน
การใช้ งานเส้ นทางที่ศกึ ษา เพื่อนาไปสูข่ ้ อเสนอแนะในการปรับปรุงกายภาพของเส้ นทางจักรยานที่
ศึกษาต่อไป
ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ใช้ เส้ นทางมีความพึงพอใจในการใช้ งานเส้ นทางที่ศกึ ษาใน
ระดับดี และเห็นว่าอุปสรรคทางกายภาพในการใช้ เส้ นทางจักรยานที่ศกึ ษา 4 อันดับแรก คือ
อันตรายจากอุบตั เิ หตุ ผิวทางสัญจรขรุขระ ทางจักรยานถูกรุกล ้าโดยพาหนะอื่น และขาดที่จอด
จักรยานที่ปลอดภัยตามลาดับ
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This research aims to study the satisfaction of users and physical suitability
of the use of the community bicycle route between Anongkarama Temple to Pong
Patchamit Fort.
This research collects data via two methods. The first method is making
observations of the nature of users, the number of users of the bicycle path, and
duration of use. The second method makes use of data collection from questionnaires,
regarding the usage behavior, which includes user satisfaction of the bicycle route
overall and in the various zones that differentiates according to physical characteristics.
Then, the relationship between various physical factors that affect the level of
satisfaction on the use of bicycle route is analyzed. Further analysis is used to make
suggestions to further improve the physical characteristics of the bicycle route.
Study has found that users are satisfied with the use of bicycle route at good
levels. Further, the top four physical barriers on the use of bicycle route are dangers
from accidents, rough skin thoroughfare, bicycle lane encroachment by other vehicles,
and lack of secured bicycle parking, respectively.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้สาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดี เพราะได้ รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร.
สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ ที่ให้ ความช่วยเหลือ และให้
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจยั รวมทัง้ รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกลุ และ ผศ.ดร. รุจิ
โรจน์ อนามบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ คาปรึกษา และข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ วู ิจยั
ส่งผลให้ การค้ นคว้ าอิสระเล่มนี ้ ถูกต้ องและสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณในความ
กรุณาของทุกท่านเป็ นอย่างสูง
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ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาภูมิสถาปั ตยกรรม ทุกท่านที่ให้ ความรู้ ให้ คาแนะนา

และประสบการณ์อนั มีคา่ ยิ่งแก่ผ้ วู ิจยั ขอขอบพระคุณเจ้ าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และ
วิทยานิพนธ์ทกุ เล่ม ที่ชว่ ยให้ การค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และ
น้ อง ๆ ชาวสาขาภูมิสถาปั ตยกรรมทุกคนที่ให้ คาแนะนา และกาลังใจกันตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้ใช้ งานจักรยาน ทังในพื
้ ้นที่ศกึ ษาและนอกพื ้นที่ศกึ ษา ที่ให้ ความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้ อมูลการวิจยั ส่งผลให้ ผ้ วู ิจยั สามารถดาเนินการวิจยั จนสาเร็จลุลว่ ง
ด้ วยดี
คุณค่าหรื อประโยชน์อนั เกิดจากการค้ นคว้ าอิสระเล่มนี ้ ผู้วิจยั ขอน้ อมบูชาแด่พระคุณ
บิดา มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสัง่ สอน แนะนา ให้ การสนับสนุนและให้ กาลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา
หากมีข้อผิดพลาดประการใดจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ขออภัยมา ณ ที่นี ้ด้ วย
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