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ให้บริการจักรยานสาธารณะจึงควรเลือกต าแหน่งที่ตั้งสถานีบริการจักรยานสาธารณะให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมในการเดินทาง การใช้ชีวิตประจ าวันของของผู้ใช้บริการ และอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการเลือกใช้บริการจักรยานสาธารณะ 
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This research aims at studying the factors that affect the likelihood of 
people using shared bike and suggesting the locations of shared bike service stations. 
This is case study of Bangkok Bike Share (Pun Pun Bike) and the project’s service 
coverage in business and commercial zone by using Convergent Parallel Design 
Method. Demographical and behavioral factors of majority of shared biked users are 
male, private company officers at the age between 26 to 35.  Characters of most 
frequently use of shared bike is Silom Road as Silom Road is the hub of intra-
connections and inter-connections of different transportation system, space 
utilization and density of business activities. Highest rating factor promoting the 
frequency of shared bike usage is the location of the service station should be close 
to junctions and intersections. Then the visibility of the service station is the second 
factor promoting for more shared bike users. The public transport system that affects 
the service is MRT and BRT express buses. Public Parks has the highest demand on 
the usage of shared bike. Government Offices and Schools are second and third 
locations where there is demand for shared bike stations. 

As conclusion, to increase the usage of shared bike, the service provider 
should map out the service stations in accordance to commuters behavior, 
professions and the area/locations where there are demand for shared bike to 
increase the usage and frequency. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรติดขัดมายาวนาน 
บั่นทอนคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ เกิดการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจากปัญหาการ
คมนาคมและขนส่ง ส่งผลเสียต่อการใช้พลังงาน และมลภาวะจากไอเสี ยรถยนต์ยังกระทบต่อด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ภาครัฐน ามาพิจารณาแก้ไขปัญหาด้านการจราจรคือการพัฒนา
ระบบสัญจรทางเลือกเพ่ือเสริมระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่แล้วให้เต็มประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มี
การใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการสัญจรควบคู่ไปกับการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เนื่องจาก
รถจักรยานเป็นหนึ่งในการเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ า มีความคล่องตัวสูง รวมถึงใช้พ้ืนที่เพ่ือการสัญจร
น้อยกว่าการเดินทางด้วยระบบอ่ืนๆ โดยส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร มีฐานะที่เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องการจราจรและขนส่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้มีการวางแผนเพ่ือ
รองรับการใช้รถจักรยานของประชาชนที่เพ่ิมขึ้นในหลายพ้ืนที่ มีการจัดท าทางจักรยานและที่จอด
รถจักรยานเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยและมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้
รถจักรยานเพิ่มขึ้น 

โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในโครงการของกรุงเทพมหานคร
เพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางรูปแบบใหม่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการ
จักรยานเช่าสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555 ก าหนดพ้ืนที่ให้บริการน าร่องในย่าน
ธุรกิจ สามารถใช้รถจักรยานสาธาณเดินทางภายในพ้ืนที่ระยะสั้นๆ มี รัศมีการให้บริการ 3 – 5 
กิโลเมตร เพ่ือเป็นการทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่รถสามล้อ) 
รวมถึงสามารถใช้เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนทั้งรถไฟฟ้า (BTS) รถไฟใต้ดิน 
(MRT) รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) และรถโดยสารประจ าทาง โดยปัจจุบันได้มีสถานีให้บริการยืม-คืน
จักรยานสาธารณะ จ านวน 50 สถานี ตั้งอยู่บนถนนสายส าคัญประกอบด้วย ถนนสาทร ถนนพญาไท 
ถนนพระรามท่ี 1 ถนนพระรามท่ี 4 ถนนสีลม ถนนราชด าริ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนเพลินจิต 
และถนนวิทยุ โดยในระยะแรกมีประชาชนให้ความสนใจและตอบรับการใช้บริการเป็นอย่างดี แต่จาก
การสังเกตข้อมูลผู้ใช้บริการรถจักรยานสาธารณะพบว่าจ านวนผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะในแต่ละ
สถานีมีความแตกต่างกันอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าต าแหน่งที่ตั้งสถานีจักรยานสาธารณะส่งผลต่อการ
เลือกใช้รถจักรยานสาธารณะจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ กรณีศึกษาโครงการจักรยานสาธารณะ
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กรุงเทพมหานคร พื้นที่ให้บริการบริเวณย่านธุรกิจและพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานตลอดจนความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและ
การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกเดินทางด้วยจักรยาน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
สิ่งอ านวยความสะดวกและต าแหน่งของที่ตั้งสถานีที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อเสนอทางด้าน
นโยบายสาธารณะ อันจะเป็นการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานใน
โครงการเพ่ิมมากขึ้นซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จักรยานให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
สภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในการก่อสร้างสถานี ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์และภูมิทัศน์เมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมและกิจกรรมของบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
จักรยานสาธารณะ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านกายภาพลักษณะของพ้ืนที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน
สาธารณะ 

1.2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการด าเนินโครงการในอนาคต 

1.3 ค าถามของการวิจัย 

1.3.1 ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้จักรยานสาธารณะ 
1.3.2 ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา 
 ในด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่ในย่านธุรกิจและพาณิชยกรรมที่มีการให้บริการ

จักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ 
ถนนพระรามที่ 4 ถนนราชด าริ ถนนวิทยุ ถนนสาทร ถนนเพลินจิต ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
และถนนสุรวงศ์โดยใช้ข้อมูลสถิติจ านวนผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะโครงการของกรุงเทพมหานคร
และบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด  
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ภาพที่ 1 แสดงพ้ืนที่ให้บริการและชื่อสถานีจักรยานโครงการจักรยานสาธารณะ 
ที่มา : www.punpunbikeshare.com 

 
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้จะท าการวิจัยที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1.4.2.1 ปัจจัยด้านกายภาพและลักษณะพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถจักรยานสาธารณะ  
1. ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาทิ ย่านที่พักอาศัย ย่านธุรกิจ  
2. กิจกรรมหลักในพื้นที่ อาทิ แหล่งงาน สถานศึกษา สถานที่ราชการ  
3. กิจกรรมเสริมในพ้ืนที่ อาทิ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า สถานบันเทิง สถานที่

ออกก าลังกาย สวนสาธารณะ ตลาด 
4. จุดเชื่อมต่อการเดินทาง อาทิ จุดจอดรถประจ าทาง สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร 
5. จุดติดตั้งสถานีจักรยาน อาทิ บริเวณที่ตั้งใกล้แยก ระยะห่างของแต่ละ

สถานี มีแนวเส้นทางจักรยาน 

http://www.punpunbikeshare.com/
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1.4.2.2 ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน
สาธารณะ 

1. ด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. ด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทาง 
3. ด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่ 

1.4.2.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล อาทิ เพศ ช่วงอายุ อาชีพ 
2. วัตถปุระสงค์ในการใช้รถจักรยานสาธารณะ 
3. ความถี่ในการใช้รถจักรยานสาธารณะ 
4. พ้ืนที่ที่ใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ 

1.5 ขั้นตอนของการศึกษาวิจัย 

 1.5.1 เสนอโครงการ โดยก าหนดปัญหาที่มาของโครงการจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการเก็บ
สถิติการใช้จักรยานในโครงการจักรยานสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร ในย่านธุรกิจและพาณิชยกรรม
ของแต่ละสถานี รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้ข้อสรุปของการวิจัย 
 1.5.2 ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการใช้จักรยานดังนี้ 

1.5.2.1 แนวคิดเก่ียวกับการเดินทางด้วยจักรยานในเมือง 
1.5.2.2 แนวคิดเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับจักรยาน 
1.5.2.3 แนวความคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จักรยาน 
1.5.2.4แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการจักรยานสาธารณะ 

 1.5.3 ออกแบบการวิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ 
 1.5.4 ก าหนดตัวแปรของการวิจัย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 1.5.5 ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยเป็นประชาชนที่เลือกใช้
จักรยานสาธารณะ 
 1.5.6 ด าเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวข้องในการศึกษาประกอบด้วย 

1.5.6.1 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการ ต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการ 
1.5.6.2 ข้อมูลด้านสถิติและจ านวนผู้ใช้จักรยานในโครงการ จากกรุงเทพมหานคร 

 1.5.7 ส ารวจข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยาน แบ่งเป็น 
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1.5.7.1 ข้อมูลด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ 
1.5.7.2 ข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง 

 1.5.8 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ สอบถาม และจากการศึกษากายภาพของ
พ้ืนที่โครงการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ ศึกษาลักษณะการใช้จักรยานในแต่ละสถานี 
 1.5.9 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และจัดท ารายงานผลการวิจัย 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.6.1 จักรยานสาธารณะ หมายถึง การให้บริการเช่า-ยืม จักรยานของกรุงเทพมหานคร
ตามโครงการจักรยานสาธารณะ ปันปั่น แบบอัตโนมัติด้วยระบบ RFID ซึ่งสามารถยืมหรือเช่าออกจาก
สถานีต้นทางและน าไปจอดยังสถานีปลายทางได้ 
 1.6.2 เส้นทางจักรยาน หมายถึง เส้นทางที่จักรยานสามารถใช้ในการเดินทางระหว่าง
สถานีจักรยานสาธารณะ จากสถานีต้นทางไปสู่สถานีปลายทาง 
 1.6.3 ผู้ใช้จักรยาน หมายถึง ประชาชนที่ใช้จักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานครในการ
เดินทาง ในสถานีและโครงข่ายของโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร (ปันปั่น) 

1.7 ประโยชน์ของการวิจัย 

1.7.1 ทราบถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวก ที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ 

1.7.2 ทราบถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้จักรยานสาธารณะ 

1.7.3 ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินการโครงการในอนาคต 
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บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ 

กรณีศึกษาโครงการจักรยานสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ให้บริการบริเวณย่านธุรกิจและ
พาณิชยกรรมผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าศึกษางานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้บริการจักรยาน
สาธารณะ และการใช้จักรยาน เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดและก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัจจัยต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้จักรยานสาธารณะ ตลอดการเลือกก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณการใช้จักรยานของแต่ละพ้ืนที่ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษา ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง 

 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองโดยเฉพาะเมื่อเป็นในลักษณะของพ้ืนที่
ศูนย์กลางความเจริญของเมืองอันเกิดจากรวมตัวกัน 

2.1.1 แนวคิดเมืองอัดแน่น (Compact City) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการใช้พ้ืนที่เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรที่ต้องใช้ไปทั้งในการขนส่ง การด ารงชีวิตของประชากร ใน
ชุมชนเมืองโดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติการอยู่อาศัย พฤติกรรมการบริโภค การด ารงชีวิต โดยอาศัยการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่แบบเบ็ดเสร็จในลักษณะการใช้ประโยชน์แบบ Mixed Use เพ่ิมความหนาแน่นของ
กิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ ซึ่งแนวคิดเมืองอัดแน่น โดยเอกสารสีเขียวว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง 
(Green Paper on the Urban Enviroment) เกิดจากสภาพปัญหาของสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง 
ที่มาจากมลภาวะทั้งทางอากาศ เสียง การจราจร และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของชุมชนเมือง รวมไปถึงการ
ผลิต การบริโภค และการทิ้งของเสียกลับสู่ธรรมชาติ ท าให้เกิดเป็นแนวทางในการพัฒนา 4 ด้านที่ส าคัญ 
คือ ด้านการคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ด้านพลังงาน และด้านอุตสาหกรรม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมักจะ
ถูกหยิบยกเป็นแนวคิดหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของเมืองต่างๆ รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน โดย
การผสมผสานรูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เข้าด้วยกัน ลด
อัตราการใช้พลังงานในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งและการเดินทาง ซึ่งการเดินทางด้วยระบบ 
Non-Motorized ทั้งการเดินและจักรยานจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องของมลพิษและยัง
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กลับมามีความสมบรูณ์ได้ (Hildebrand F, 2005) 
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2.1.2 แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development 
หรือ TOD) (Ian Carlton, 2007) เป็นแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน เพ่ือให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed Use) โดยมีที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ส านักงาน และการ
ใช้ประโยชน์ประเภทอ่ืนๆ ให้เกิดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือรองรับผู้ใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนเป็นหลัก รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเดินเท้าและใช้จักรยาน เพื่อให้มีทางเลือกใน
การเดินทางหลากหลาย โดยมีเป้าหมายส าคัญในการลดการพึ่งพาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง ยังท าให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ที่พักอาศัยและส านักงานที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสูงขึ้น โดยแนวคิด TOD เริ่มได้รับความสนใจมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่รอบ
สถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร เพื่อเพ่ิมรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทเดินรถ ท าให้บริษัท
เดินรถไฟฟ้าไม่ต้องประสบภาวะขาดทุน หรือต้องคิดราคาค่าโดยสารแพง ๆ ซึ่งเป็นการผลักภาระ
ค่าใช้จ่ายไปยังผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งแนวคิด TOD ได้ถูกน าไปพัฒนารายละเอียดในเชิงการออกแบบอีก
มาก ในที่นี้ขอยกแนวทางการออกแบบย่าน TOD โดย Institute for Transportation and 
Development Policy (Calthorpe Associates, 2011) ซึ่งประกอบไปด้วย  

1. พัฒนาย่านชุมชนที่สนับสนุนการเดิน (walk)  
2. ให้ความส าคัญกับการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (cycle) 
3. สร้างโครงข่ายถนนและทางเดินที่หนาแน่น (connect) 
4. พัฒนาพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ขนส่งมวลชนคุณภาพสูง (public transport) 
5. วางแผนเพ่ือการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (mix) 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพความจุของขนส่งมวลชนและความหนาแน่น (densify) 
7. สร้างย่านที่เดินทางในระยะสั้น (compact) 
8. สนับสนุนให้คนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยการควบคุมที่จอดรถและการใช้ถนน (shift) 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเดินทางด้วยจักรยานในเมือง 

คนเมืองมักรวมกันเป็นกลุ่มสังคม (Community) มีการเดินทาง (Mobility) เพ่ือประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ทั้งการไปท างาน การไปศึกษา หรือไปซื้อของ โดยทั่วไปที่อยู่อาศัยจะอยู่
ห่างจากที่ท างาน บริเวณศูนย์การค้ามักจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมักจะกระจาย
อยู่ตามส่วนต่างๆ ของเมือง การจะประกอบกิจกรรมเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาความสะดวกในการ
เข้าถึง (Accessibility) ยิ่งเมืองที่มีความเจริญของสังคมมากขึ้น เมืองมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น กิจกรรมมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น การเดินทางไปประกอบกิจกรรมต่างๆ ย่อมมีระยะทางไกลมากขึ้น ท าให้คนเมือง
ต้องหาวิธีเดินทางท่ีแตกต่างไป ได้แก่ การใช้จักรยาน การใช้รถประจ าทาง การใช้รถไฟฟ้า การใช้เรือ
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โดยสาร หรือใช้รถยนต์ส่วนตัว การเลือกวิธีเดินทางหรือรูปแบบการเดินทางให้เหมาะสมเป็นสิ่งจ าเป็น
เพ่ือให้การเดินทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, 2546) 

2.2.1 จักรยานเพื่อการเดินทาง 
จักรยานเป็นพาหนะที่ใช้พลังงานมนุษย์เพ่ือไปขับเคลื่อนกลไก โดยใช้พลังงานจาก

กล้ามเนื้อส่วนขาส่งถ่ายผ่านไปตามโซ่ผ่านเฟืองไปหมุนล้อท าให้ตัวจักรยานเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ซึ่ง
จักรยานถือเป็นวิธีการหนึ่งในระบบขนส่งที่สามารถใช้เพ่ือการเดินทางไปประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย นโยบายในระดับประเทศยังส่งเสริมสนับสนุนการใช้จักรยาน เนื่องจากจักรยานช่วย
ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษ ประหยัดเนื้อที่การใช้ถนน ช่วยลดปัญหา
การจราจร และช่วยเสริมให้ผู้ขี่ได้ออกก าลังกายมีสุขภาพที่ดีด้วย ถึงแม้จะมีการรณรงค์ให้เกิดการใช้
จักรยานอย่างกว้างขวาง แต่สิ่งจ าเป็นส าคัญอีกประการหนึ่งคือการช่วยกันสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้
คนในสังคมตระหนักถึงความส าคัญ ประโยชน์การใช้จักรยาน และความเข้าใจในสิทธิการใช้จักรยาน จึง
จะท าให้ระบบการใช้จักรยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 รูปแบบการใช้จักรยาน (Types of Cycling) 
เมื่อเริ่มเรียนวิธีขี่จักรยานในวัยเด็กจะรู้สึกตื่นเต้น โดยมองจักรยานเป็นเครื่องเล่น

อย่างหนึ่ง เพราะความรู้สึกที่เราสามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้อย่างอิสระ และเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
ความรู้สึกอิสระยังคงยู่แต่จะสามารถน าไปใช้เพ่ือประกอบกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น 

(1) เครื่องเล่นของเด็ก (Children’s Toy) ควรจัดให้เล่นในสนามแยกจากการใช้
เดินทางปกติ เพราะจะเกิดอันตรายได้ง่ายหากขาดความระมัดระวัง 

(2) อุปกรณ์เพ่ือนันทนาการ (Recreational Device) สถานที่ที่ใช้ขี่จักรยานควรมี
โครงข่ายที่เชื่อมต่อกับสถานที่พักอาศัย เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถเดินทางไปพักผ่อนได้ สถานที่ที่
เหมาะส าหรับการขี่จักรยานเพ่ือการหย่อนใจ ได้แก่ บริเวณทางเลียบคลอง ทางเลียบแนวรถไฟ 

(3) การเดินทางในเมือง (Urban Transport) การเดินทางเพ่ือประกอบกิจกรรม
ประจ าวัน ได้แก่ ไปท างาน ไปเรียน ไปซื้อของ ไปเล่นกีฬา ไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมญาติ หรือประกอบ
กิจกรรมทางสังคม การจัดให้การใช้จักรยานมีการเชื่อมต่อเป็นระบบโครงข่ายเป็นสิ่งส าคัญของการใช้
จักรยานเพื่อการเดินทางในเมือง 

(4) รถบริการ (Service Vehicles) การใช้จักรยานในลักษณะการบริการรับส่ง ได้แก่ 
บริการส่งของ หรือส่งจดหมาย 

2.2.3 เหตุผลในการสนับสนุนระบบจักรยาน (Reasons to Support Bicycle Systems) 
(1) การเข้าถึงตรง (Direct Access) การใช้จักรยานมีลักษณะแบบ door-to-door 

service เพราะจักรยานมีข้อได้เปรียบที่มีขนาดเล็กและน ้าหนักเบา ทั้งใช้เป็นพาหนะส่วนตัวในการ
เดินทางได้ไกลกว่าการเดิน และเหมาะที่จะใช้เดินทางเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะด้วย 
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(2) การใช้พลังงานน้อย (Low Energy Consumption) การใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทางเป็นการใช้พลังงานที่น้อยและเป็นวิธีที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด เมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์เป็น
พาหนะ 

(3) ปราศจากมลภาวะ (Absence of Pollution) การใช้จักรยานจะไม่ก่อมลพิษทาง
อากาศและมลพิษทางเสียง ซึ่งต่างจากรถที่ใช้เครื่องยนต์ ในทางตรงกันข้ามควรมีสัญญาณเสียงกริ่งช่วย
เตือนระหว่างขับขี่เพ่ือความปลอดภัย 

(4) การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสุขภาพ (Healthful Exercise) เหมาะส าหรับสังคมที่มี
กลุ่มคนที่มีน ้าหนักเกินมาตรฐาน หรือต้องการบริหารร่างกายตอนเช้าก่อนเข้าท างาน 

(5) ใช้พ้ืนที่ในการขับขี่น้อย (Space Conservation) ขณะจอดจักรยานใช้พ้ืนที่คันละ
ประมาณ 2 ตารางเมตร และขณะขับขี่จะใช้ประมาณ 5 ตารางเมตร ซึ่งต่างกับรถยนต์ที่ต้องใช้พ้ืนที่ถึง 25 
และ 55 ตารางเมตร และหากมีคนที่ใช้รถยนต์ในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้จักรยานสัก 5 เปอร์เซ็นต์ จะช่วย
บรรเทาปัญหาการจราจรลงได้อย่างมาก 

(6) การลงทุนสาธารณะที่ต่ า (Low Public Investment) ส าหรับถนนที่มีเขตทาง
เพียงพอ และมีการเตรียมช่องส าหรับจักรยานเผื่อไว้ จะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเพียงแค่การท าทางลาด ทาสี
แบ่งช่อง ติดป้ายจราจร หรือเพ่ิมที่พักริมทาง โดยสิ่งส าคัญคือควรมีผิวทางเรียบ สามารถขับขี่ได้อย่าง
ต่อเนื่องและปลอดภัย มีที่เก็บหรือที่จอดรถปลายทาง อาจจัดเตรียมในบริเวณศูนย์การค้า สถานที่ท างาน 
โรงเรียน หรือสถานีจอดรถสาธารณะ โดยขอความร่วมมือจากเจ้าของอาคาร สถานที่ และอาจจะมียาม
คอยเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย สถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน ้าก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียม ณ จุดปลายทาง 
เพ่ือให้ผู้ใช้จักรยานเกิดความสะดวก จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้การใช้จักรยานเป็นที่นิยมมากขึ้น 

(7) ค่าใช้จ่ายน้อย (Low Private Expense) ราคาจักรยานไม่สูงมากหากเทียบกับ
ยานพาหนะอ่ืน โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เสริม เช่น หมวกจักรยานส าหรับการขับขี่ท่ีมีความเร็วสูง 

2.2.4 ข้อควรระวังส าหรับการใช้จักรยาน (Reasons to Exercise Caution) 
(1) การใช้การจราจรรวมกัน (Traffic Compatibility) จักรยานมีขนาดเล็กและมี

การใช้งานที่แตกต่างจากรถยนต์ ถึงแม้จะมีสิทธิเท่าเทียมกับรถยนต์แต่จักรยานก็มีความเสี่ยงมากกว่า 
เมื่อขับข่ีร่วมกันไปบนถนน และหากขับขี่บนทางเท้าจะอาจเป็นอันตรายต่อคนเดินเท้าได้เช่นกัน ต้อง
มีการควบคุมความเร็วไม่ให้ขี่เร็วบนทางเท้าและบริเวณทางแยกที่มีปริมาณจราจรสูง วิธีการที่ดีที่สุด
เพ่ือความปลอดภัยจึงควรมีทางจักรยานเฉพาะ (Exclusive lane) แต่จะมีค่าใช้จ่ายลงทุนสร้างสูงขึ้น 
และอาจไม่เหมาะสมในบริเวณที่มีเขตทางจ ากัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องว่ามีแนวนโยบาย มี
ทัศนคติ หรือมีความรู้สึกต่อการใช้อย่างไร 

(2) ความสามารถและทัศนคติของคน (Human Capabilities and Attitudes) 
การใช้จักรยานอาจไม่เหมาะส าหรับคนทุกวัย ผู้สูงอายุและเด็กเป็นกลุ่มที่ไม่เหมาะที่จะใช้เพ่ือการ
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เดินทาง การรณรงค์ควรมีอย่างต่อเนื่อง และควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคม โดย
ระยะแรกจ าเป็นต้องมีผู้ริเริ่มใช้ก่อน เมื่อนิยมใช้กันมากขึ้นอาจจะรวมสมาชิกเป็นกลุ่มหรือชมรมขึ้น 
เพ่ือช่วยกันเพ่ิมบรรยากาศให้คนในสังคมรู้สึกอยากใช้ และสิ่งส าคัญเพ่ือการใช้จักรยานอย่างมี
คุณภาพคือสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดที่เก็บหรือที่จอดจักรยานปลายทาง การจัดให้มีห้องอาบน ้า
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะดวกและเพียงพอ และมีการดูแลบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ให้ใช้การ
ได้ เพื่อให้ทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้และรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่น่าใช้ตลอดเวลา 

(3) ความปลอดภัย (Safety) ในตัวเมืองความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญในการขี่
จักรยาน สิ่งไม่พึงประสงค์ท้ังพ้ืนผิวที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นร่องแนวของรางน้ า ผิวที่ลื่น ฝาท่อระบายน ้าที่
ไม่เรียบ ขยะที่เรี่ยราด เศษแก้ว ล้วนแต่ก่อให้อันตรายในการขี่จักรยาน รวมทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่
บนถนนที่อาจมองไม่เห็นจักรยาน การมีรถยนต์จอดอยู่ข้างทาง การเปิดประตูรถยนต์อย่างกะทันหัน
ชนกับจักรยาน การมีคนเดินเท้าตัดผ่านเข้ามาขวางทาง การมีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์มาใช้ทาง
เฉพาะส าหรับจักรยาน และในบางครั้งผู้ขี่อาจประมาทขาดความระมัดระวังเอง ทั้งการขี่แข่งกับ
รถยนต์ การเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟ การขี่บนทางเท้าที่ไม่ได้
ออกแบบไว้ให้ใช้ได้ร่วมกับคนเดินเท้า การไม่แสดงสัญญาณขณะเลี้ยว การไม่สวมหมวกเมื่อปั่ นด้วย
ความเร็วสูง การไม่เปิดไฟหรือติดอุปกรณ์สะท้อนแสงขณะขับขี่ตอนกลางคืน การขับด้วยความเร็วสูง
มาก และการบรรทุกของหนัก เป็นต้น 

(4) ที่เก็บและจุดจอด (Storage) สิ่งที่ต้องระวังอีกประการคือการมีจักรยานหาย 
ซึ่งที่เก็บและท่ีจอดจักรยานที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องเตรียมให้เพียงพอ ทั้งในบริเวณที่พักอาศัย
และท่ีจุดหมายปลายทาง 

(5) สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (The Natural Environment) ความลาดชันของ
พ้ืนที่จะเป็นอุปสรรคต่อการขี่ ถึงแม้จักรยานรุ่นใหม่จะมีน ้าหนักเบาและมีเกียร์ช่วยในการไต่ทางลาด
ชัน แต่ทางลาดที่เหมาะสมก็ไม่ควรชันมากกว่า 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงสภาพอากาศหนาวจัด ร้อน
จัด หรือมีฝนตกชุกก็ไม่เหมาะส าหรับขี่จักรยาน ซึ่งในพ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมากท าให้ใช้
จักรยานไม่สะดวก ควรมีรถสาธารณะเตรียมเสริมไว้ให้เพียงพอ 

(6) ระยะทางและความเร็ว (Reach and Speed) ระยะที่สามารถใช้จักรยานเพ่ือ
การเดินทางได้ ไม่ควรเกิน 8กิโลเมตรหรือควรน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งระยะทางเฉลี่ยที่เดินทางในเมือง
ประมาณ 18กิโลเมตร (U.S. Census, 1990) และโดยปกติจักรยานมีความเร็ว 16กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งเร็วกว่าการเดินเท้าประมาณ 3 เท่า  

(7) รูปแบบของเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวก (Established Urban Patterns 
and Facilities) รถจักรยานเป็นพาหนะที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีกิจกรรม
เกือบทุกอย่างรวมกันอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ๆ กัน ส่วนบริเวณศูนย์กลางเมืองขนาดใหญ่จะมีการกระจายตัว
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ของกิจกรรมมาก โดยเฉพาะย่านอุตสาหกรรมอาจมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ปะปนในกระแสจราจร
จ านวนมากจึงไม่เหมาะที่จะใช้จักรยาน ซึ่งเมืองที่มีโครงสร้างระบบขนส่งขนาดใหญ่มักจะไม่ค านึงถึง
การใช้จักรยาน เพราะมีการสร้างทางด่วน สะพาน อุโมงค์ ท าให้การปรับปรุงหลังจากเปิดใช้งานแล้ว
เป็นไปได้ยาก จึงท าให้ไม่สามารถใช้จักรยานร่วมกันกับระบบนั้นได้  

(8) ทัศนคติของคนในหน่วยงาน (Official Attitude) การใช้จักรยานเพ่ือเดินทาง
ไปท างานเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยนิยมกันทั่วไป ซึ่งนโยบายของหน่วยงาน ทัศนคติและความเห็นของ
หัวหน้างาน และบรรยากาศในท้องถิ่น ล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลในการสร้างจิตส านึกของแต่ละคน 
และกลุ่มคนในชุมชนให้นิยมใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง 

2.2.5 รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมส าหรับการใช้จักรยาน (Application Scenarios) 
การใช้จักรยานไม่ได้เหมาะกับทุกพ้ืนที่ แต่ละพ้ืนที่จะมีลักษณะที่เด่นเฉพาะ

เหมาะสมแตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบการพัฒนาการใช้จักรยานมีดังนี้ 
(1) พัฒนาเต็มรูปแบบทั้งระบบ (An Entire Community) โดยลักษณะพ้ืนที่

เหมาะที่จะพัฒนาการใช้จักรยานเต็มรูปแบบทั้งระบบ ได้แก่ 
- มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก มีระยะการเดินทางไม่เกิน 8กิโลเมตรเป็นชุมชนหนาแน่น 
- กลุ่มคนส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 15 – 35 ปี 
- พ้ืนที่ทั่วไปมีลักษณะราบ 
- สภาพอากาศเหมาะสม 
- มีแหล่งกิจกรรมหลากหลาย เช่น การซื้อของ การพักผ่อน การศึกษา 
- มีถนนกว้างและมีเขตทางพอที่จะใช้จักรยาน 
- มีสวนสาธารณะ มีแนวเขตทางกว้างขนานไปตามแนวแม่น ้าล าคลองหรือทางรถไฟ 
- มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน และตระหนักถึงสภาวะแวดล้อม 

ซึ่งลักษณะพ้ืนที่เช่นนี้เหมาะที่จะจัดทางเฉพาะจักรยานไปตามถนนสายหลัก และ
มีโครงข่ายเชื่อมต่อไปตามถนน ตรอก ซอย และเตรียมที่จอดไว้ตามศูนย์กิจกรรมต่างๆ 

(2) พัฒนาพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย (A Residential Neighborhood) โดยลักษณะพ้ืนที่
เหมาะที่จะพัฒนาการใช้จักรยานในชุมชนที่อยู่อาศัย ได้แก่ 

- ความหนาแน่นปานกลาง มีที่อยู่อาศัยเรียงใกล้กัน 
- มีศูนย์ให้บริการท้องถิ่น ในระยะไม่เกิน 3กิโลเมตร 
- มีรถผ่านพื้นที่ไม่มาก 
- ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถสาธารณะ 
- พ้ืนที่ทั่วไปมีลักษณะราบ 
- สภาพอากาศเหมาะสม 
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ซึ่งพ้ืนที่ลักษณะนี้สามารถพัฒนาทางจักรยานโดยใช้ถนนภายในพ้ืนที่ที่มีอยู่โดยไม่
ต้องท าการปรับปรุงมากนัก 

(3) เสริมระบบสาธารณะ (Feeder Service) เป็นระบบบริการเพ่ือใช้เดินทางไป
ยังสถานีรถโดยสารสาธารณะ โดยสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องเตรียม ได้แก่ ที่เก็บรถหรือที่ จอด
รถจักรยานที่ปลอดภัย และช่องทางส าหรับจักรยานในบริเวณใกล้สถานีขนส่ง ซึ่งรถจักรยานที่ใช้
อาจจะเป็นของส่วนบุคคล หรือมีจักรยานสาธารณะซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการเช่าและสามารถใช้ได้
ในเขตบริเวณที่ก าหนด หรือน ากลับบ้านได้แล้วน ากลับมาคืนในเช้าของวันถัดไป 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานส าหรับจักรยาน 

 จักรยานเป็นรูปแบบการเดินทางหลักในหลายๆ เมือง และมีอัตราการขี่จักรยานเพ่ิมขึ้น
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรป ซึ่งเมืองเหล่านี้มีโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อ
กัน มีการพัฒนาโครงข่ายช่องทางจักรยาน (Bicycle lanes) เส้นทางนอกแนวถนนสายหลัก (off-
street paths) ลานจอดจักรยานขนาดใหญ่ (ample bike parking) และระบบการแบ่งปันจักรยาน 
(bicycle sharing systems) ซึ่งการออกแบบถนนที่ดีสามารถช่วยลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจาก
การขี่จักรยานลงได้อย่างมาก โดยสิ่งส าคัญในการออกแบบคือต้องปรับปรุงการมองเห็นระหว่างคนขี่
จักรยานกับคนขับรถยนต์ ลดการปะทะกันบริเวณทางแยก และมีเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร
ที่เหมาะสม ซึ่งหลักการเหล่านี้จะช่วยให้การใช้จักรยานปลอดภัยขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น และ
ประสบความส าเร็จมากขึ้นในที่สุดซึ่ง (Ben Welle & others, 2016) ได้กล่าวในหนังสือ Cities 
Safer by Design ถึงโครงสร้างพื้นฐานส าหรับจักรยานดังนี้ 

2.3.1 โครงข่ายจักรยาน (Bicycle Networks) โครงข่ายจักรยานที่ดีต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนขี่จักรยาน โดยเชื่อมต่อกันด้วยช่องทางจักรยาน (Bike Lane) ทางจักรยาน
เฉพาะ (Cycle Tracks) การสยบการจราจร (traffic-calmed streets) ที่ให้ความส าคัญแก่จักรยาน
เป็นอันดับแรก และต้องพิจารณาเป็นพิเศษในบริเวณชุมทางและทางแยก 

(1) หลักการออกแบบ 
1. ออกแบบให้ผู้ขี่จักรยานสามารถขี่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง 
2. เชื่อมโยงกันและหลีกเลี่ยงบริเวณทางแยกหรือบริเวณที่ถูกขวางด้วยอาคาร 
3. แยกออกจากถนนที่มกีารจราจรที่ใช้ความเร็วสูง และออกแบบโดยค านึงถึง

บริเวณทางแยกและควรมีการเพ่ิมการมองเห็นในจุดนั้น 
4. พิจารณาการจัดกลุ่มช่องทางจักรยานตามล าดับ ตั้งแต่เส้นทางจักรยาน

นอกถนนจนถึงเส้นทางจักรยานที่ใช้ถนนร่วมกัน  
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5. สร้างเครื่องมือน าทิศทาง (Way finding) สัญญาณไฟจราจร และมีการบูร
ณาการกับวิธีการเดินทางอ่ืนๆ 

6. มีที่จอดจักรยานให้เพียงพอ 
7. ป้ายสัญญาณสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยของโครงข่ายจักรยาน 

(2) ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. โครงข่ายจักรยานที่เชื่อมต่อกันท าให้ขี่จักรยานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ต้อง

หยุดชะงัก 
2. โครงข่ายจักรยานที่ออกแบบเป็นอย่างดีท าให้แน่ใจได้ว่ามีความปลอดภัย

ในการใช้จักรยาน และลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต 
3. โครงข่ายจักรยานที่เหมาะสมและมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ จะ

ส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในการเดินทาง การออกก าลังกาย รวมทั้งลดใช้ยานพาหนะอ่ืนในการ
เดินทาง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงผังโครงข่ายจักรยาน 
ที่มา : Ben Welle, and others.Cities Safer by Design: 2016, 67. 

 
(3) การประยุกต์ใช้ 

1. ควรปรับเปลี่ยนเครื่องหมายบนช่องจราจร ความกว้างของช่องจราจร 
พ้ืนที่ส าหรับรอ และทางข้ึนลงส าหรับรถจักรยานบนถนนสายหลัก 
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2. ออกแบบเส้นทางจักรยานเพ่ือหลีกเลี่ยงการปะทะระหว่างคนขี่จักรยาน
และคนรอรถโดยสารประจ าทางในบริเวณป้ายหรือศาลาที่พักผู้โดยสาร 

3. เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจักรยานบนถนนสายหลัก อาทิ ช่องทาง
จักรยาน พ้ืนที่หยุด และสัญญาณไฟจราจรที่แยกต่างหากบริเวณทางแยก 

4. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการจอดจักรยาน รวมถึงระบบเช่า
และแบ่งปันจักรยาน 

5. ออกแบบให้รถจักรยานสามารถเข้าถึง ร้านค้าปลีก ย่านธุรกิจ สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และพ้ืนที่สาธารณะ 

6. ใช้โครงการจักรยานสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการใช้จักรยาน 
2.3.2 ทางจักรยานและทางจักรยานเฉพาะ(Bike Lanes and Cycle Tracks) 

ถนนไม่ว่าจะเป็นแบบทิศทางเดียวหรือทั้งสองทิศทางก็สามารถจัดให้รถจักรยาน
ใช้ได้ โดยการท าเครื่องหมายบนพ้ืนถนน (ทางจักรยาน) หรือโดยเพ่ิมขอบถนนหรือเกาะกลาง (ทาง
จักรยานเฉพาะ) ซึ่งทางจักรยานที่มีเครื่องป้องกันสามารถแยกคนขี่จักรยานออกจากการเส้นทางของ
รถยนต์ เพ่ิมความคล่องตัวของคนข่ีจักรยาน และรู้สึกปลอดภัยในการเดินทาง 

(1) หลักการออกแบบ 
1. ความกว้างปกติของทางจักรยานเมื่อวัดจากขอบทางเท้าคือ 2.2 เมตร และ

อาจแคบได้ถึง 1.7 เมตรในกรณีที่ผู้วางแผนเห็นว่าปลอดภัยส าหรับผู้ขี่จักรยาน และในบริเวณที่
ความเร็วจราจรอยู่ในระดับต่ าและไม่อยู่ติดกับเลนจอดรถอาจให้มีความกว้าง 1.5 เมตรก็เพียงพอ 

2. ไม่แนะน าให้มีช่องทางจักรยานแบบสองทิศทางหรือขี่สวนกัน แต่อาจ
น ามาใช้ได้เพ่ือป้องกันการวิ่งตัดช่องทางหรือในพ้ืนที่ที่จ ากัด โดยเพ่ิมความปลอดภัยด้วยการจ ากัดทาง
แยก การควบคุมสัญญาณพิเศษส าหรับจักรยาน การสยบการจราจรที่ทางแยก ทางจักรยานยกระดับข้าม
ทางแยก และการเข้าถึงของยานพาหนะ ซึ่งทางจักรยานแบบสองทิศทางควรกว้างอย่างน้อย 2.5 เมตร 

3. ทางจักรยานที่ติดกับถนนที่มีเลนจอดรถบนถนน ควรตั้งอยู่ด้านในของเลน
ที่จอดรถเพ่ือป้องกันคนขี่จักรยานจากรถยนต์ 

4. บนถนนที่มีปริมาณการจราจรสูงและปานกลาง ควรมีเครื่องกีดขวาง 
(Barriers) หรือแผงกันชน (Buffer) ระหว่างทางจักรยานและช่องจราจรส าหรับรถยนต์ แต่ไม่ควรมี
เครื่องกีดขวางบริเวณทางแยกบนช่องทางส าหรับเลี้ยวขวา 

5. ควรวางทางจักรยานทางด้านขวาบนถนนที่เดินรถทางเดียว (ในประเทศที่
ขับรถชิดขวา) 
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(2) ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ทางจักรยานที่แยกออกจากยานพาหนะอ่ืนช่วยให้ขี่จักรยานได้อย่าง

สะดวกสบาย ซึ่งจะท าให้อัตราการขี่จักรยานเพ่ิมขึ้น 
2. ช่องทางจักรยานช่วยป้องกันคนขี่จักรยานให้อยู่ห่างจากไอเสียรถยนต์ 

(3) การประยุกต์ใช้ 
1. ช่องทางจักรยานที่มีเครื่องป้องกันจะปลอดภัยในระหว่างช่วงถนน แต่อาจ

ก่อปัญหารถยนต์ปะทะกับจักรยานบริเวณทางแยกได้ จึงควรเพ่ิมการมองเห็นและลดการปะทะ
บริเวณทางแยก 

2. ทาสีพ้ืนทางจักรยานเพ่ือแสดงความแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ทางแยกท่ีมีการจราจรสูง 

3. อาจท าทางจักรยานแบบสองทิศทางในช่วงถนนที่มีการเดินรถทางเดียว 
โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยบริเวณทางแยก 

4. ทางจักรยานอาจใช้กันชนต่างชนิดกันตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ โดยอาจใช้
เครื่องกันขนาดเล็ก (Armadillo) ขอบถนนที่เป็นเส้นตรง (Linear curb) ทางจักรยานยกระดับ เสา
กั้นทางพลาสติกท่ีตั้งในพ้ืนที่ที่ทาสี หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ให้การป้องกันทางกายภาพ 

5. ทางจักรยานอาจอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน หรืออยู่ในระดับระหว่างพ้ืน
ถนนกับทางเท้า และหากอยู่บนทางเท้าจะต้องเป็นพื้นที่ที่คนเดินเท้าและคนข่ีจักรยานใช้ร่วมกัน 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงทางจักรยานเฉพาะที่แยกจากการจราจรบนถนน 
ที่มา : Ben Welle,and others.Cities Safer by Design: 2016,68. 
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2.3.3 เส้นทางจักรยานนอกแนวถนน (Off – Street Trails) 
 ในพ้ืนที่นอกแนวถนนสามารถท าเป็นทางส าหรับจักรยานและคนเดินเท้าแยกจาก
กันได้ โดยบางครั้งเรียกว่าทางสีเขียว (Greenways หรือ green routes) มีลักษณะเป็นแนวยาวตาม
แนวถนน อยู่ในสวนสาธารณะ หรือเคยเป็นทางรถไฟมาก่อน หรืออยู่ริมล าธารหรือริมน้ า 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงทางจักรยานนอกแนวถนนที่แยกทางจักรยานและคนเดินเท้าออกจากกัน 
ที่มา : Ben Welle,and others.Cities Safer by Design: 2016,70. 

 
(1) หลักการออกแบบ 

1. แยกช่องทางเดินรถจักรยานออกจากช่องทางเดินเท้าโดยใช้แถบสี 
(Striped Line) หรือแบ่งทางออกจากกัน (Separate Path) โดยช่องทางจักรยานแบบสองทางควร
กว้างอย่างน้อย 3.0 เมตร และช่องทางเดินเท้าควรกว้างอย่างน้อย 1.5 เมตร 

2. ควรออกแบบอย่างระมัดระวังในบริเวณทางแยกหรือจุดที่มีการปะทะของ
ยานพาหนะ เพ่ือลดความเร็วยานพาหนะ สามารถควบคุมการเข้าสู่ทางแยก และมีป้ายเครื่องหมายที่เหมาะสม 

3. ควรสร้างในบริเวณริมล าธารหรือริมน้ า บริเวณเส้นทางรถไฟที่ทิ้งร้าง 
บริเวณท่ีมีสาธารณูปโภคต่างๆ หรือวางแผนให้เชื่อมต่อกันกับสวนสาธารณะ 

4. บริเวณไหล่ทางสามารถท าเป็นทางสีเขียวส าหรับจักรยาน  
5. เชื่อมต่อทางจักรยานบนถนนกับเส้นทางเดินเท้า 

(2) ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สามารถน าไปสู่การเชื่อมต่อการข่ีจักรยานและการเดินเท้าได้มากข้ึน 
2. พ้ืนที่โดยรอบได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
3. การแยกออกจากการจราจรอย่างสิ้นเชิงท าให้ปลอดภัยมากข้ึน 
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(3) การประยุกต์ใช้ 
1. แยกคนขี่จักรยานกับคนเดินเท้าออกจากกัน และถ้าเป็นไปได้ควรจ ากัด

ความเร็วในการขี่จักรยาน และให้ความส าคัญกับคนเดินเท้าก่อน 
2. จัดให้มีแสงสว่างและมีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
3. หลีกเลี่ยงทางโค้งอันตราย 

2.3.4. ทางจักรยานที่ใช้ร่วมกับถนน (Shared Bicycle Street) 
ส าหรับถนนที่มีปริมาณยานพาหนะน้อยและมีความเร็วต่ า สามารถท าเป็นทาง

จักรยานที่ใช้ร่วมกับถนนหรือที่รู้จักกันในชื่อ บูเลอวาร์ด (Boulevards) ได้โดยสามารถออกแบบและ
มีมาตรการที่เหมาะส าหรับการเดินทางด้วยจักรยาน ดังนี้ การสยบการจราจร การลดจ านวน
ยานพาหนะ การเปลี่ยนทิศทางจราจร การใช้ป้ายและเครื่องหมายบนพ้ืนถนน และมาตรการส่งเสริม
การข้ามถนนบริเวณทางแยก 

(1) หลักการออกแบบ 
1. บนถนนที่มีปริมาณจราจรต่ า ให้ออกแบบโดยจ ากัดความเร็วจราจร

ระหว่าง 20 ถึง 30 กม./ชม. หรือมีความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม.  
2. ใช้มาตรการสยบการจราจรเพ่ือจ ากัดปริมาณและความเร็วของยานยนต์ 
3. น ามาตรการในการลดการจราจรมาใช้ เช่น การเปลี่ยนเส้นทางจราจร การ

ใช้วงเวียนเล็กโดยอนุญาตให้คนข่ีจักรยานผ่านตลอด 
4. ให้ความส าคัญในบริเวณทางแยก เพ่ือให้การข้ามทางแยกปลอดภัยขึ้น 

และลดการปะทะกับยานพาหนะที่วิ่งเร็ว เช่น สร้างช่องจักรยานจอดรอ สัญญาณจราจร การสยบ
การจราจรด้วยทางชัน เกาะกลางส าหรับข้ามถนน ฯลฯ 

5. ให้ความส าคัญกับการเดินทางด้วยจักรยานเป็นอันดับแรก โดยท า
เครื่องหมายบนพื้นถนนและท าป้าย 

(2) ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ใช้งานได้ดีในบริเวณท่ีมีปริมาณการจราจรต่ าและถนนในย่านชุมชน 
2. ผู้อยู่อาศัยและชุมชนได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้น 

เงียบขึ้น และน่าอยู่ขึ้น 
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ภาพที่ 5 แสดงทางจักรยานที่ใช้ร่วมกับถนน 
ที่มา : Ben Welle, and others.Cities Safer by Design: 2016,71. 

 
(3) การประยุกต์ใช้ 

1. ควรจัดให้เชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ เช่น โรงเรียน แหล่ง
การค้า แหล่งงาน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการขนส่งมวลชน 

2. เนื่องจากเป็นการจราจรแบบผสมผสาน จึงจ าเป็นต้องควบคุมความเร็ว
ยานยนต์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยส าหรับการขี่จักรยาน เพราะหากไม่มีการควบคุมความเร็วอาจเกิด
อันตรายในช่วงทางตรงและบริเวณทางแยกของถนนสายหลักได้ 

3. สามารถออกแบบร่วมกับระบบการบ าบัดน้ าฝน (Green storm water) 
ภูมิศิลป์ (Public Art) การจัดสวนและต้นไม้ริมถนน สิ่งดึงดูดใจส าหรับคนเดินเท้า และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จุดหมายปลายทาง (มีที่จอดรถจักรยานอย่างเพียงพอและปลอดภัย) 

 
2.3.5 ทางแยกที่ปลอดภัยส าหรับจักรยาน (Bicycle Safety at Intersection) 

ทางแยกท่ีปลอดภัยส าหรับคนขี่จักรยาน ควรมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น พ้ืนถนนที่
ทาสี เครื่องหมาย ช่องจอดรถส าหรับจักรยาน สัญญาณไฟส าหรับจักรยาน และจังหวะสัญญาณไฟ
เขียวพร้อมๆ กันส าหรับคนขี่จักรยาน ควรสนใจการออกแบบเป็นพิเศษเ พ่ืออ านวยความสะดวกแก่
จักรยานในบริเวณทางแยกและทางเดินรถ เพ่ือให้คนขี่จักรยานกับคนขับรถยนต์สามารถมองเห็นได้ดี 
และลดความเสี่ยงในการปะทะกับรถยนต์ขณะเลี้ยว 

(1) หลักการออกแบบ 
1. ลดจุดปะทะบริเวณทางแยก และท าให้ความเร็วรถยนต์ลดต่ าลงเมื่อใกล้ถึง

ทางแยก โดยใช้ทางข้ามยกระดับ เนินชะลอความเร็ว หรือมาตรการอื่นๆ 
2. ยกเลิกที่จอดรถริมทางเท้าอย่างน้อย 10 เมตรก่อนถึงทางแยก เพ่ือเพ่ิม

การมองเห็นระหว่างคนขับรถกับคนขี่จักรยาน 
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3. ตามหลักการจะก าหนดเส้นหยุดส าหรับรถยนต์ก่อนทางแยก 5 เมตร เพ่ือ
ช่วยในการมองเห็นของผู้ขี่จักรยาน (บางครั้งอาจทาสีท าเครื่องหมายเป็นช่องสี่เหลี่ยม) และเส้นหยุด
ส าหรับจักรยานควรติดอยู่กับทางข้ามส าหรับคนเดิน 

4. การเลี้ยวซ้ายสองขั้นตอน (Two – step left turn) (ส าหรับประเทศที่มี
ช่องจราจรด้านขวา) ควรออกแบบให้ผู้ขี่จักรยานมุ่งไปที่มุมตรงข้าม เลี้ยว แล้วจึงขี่ตรงไป ซึ่งวิธีนี้จะ
ปลอดภัยกว่าการเลี้ยวซ้ายตัดช่องจราจรของยานพาหนะ โดยช่องจอดรถจักรยานส าหรับรอเลี้ยวซ้าย
ควรอยู่ด้านหน้าทางคนเดินข้ามถนน 

5. ช่องทางแบบสองทิศทางถือว่า ปลอดภัยน้อยกว่าเพราะมีการสัญจรของคน
ขี่จักรยานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงทางแยก ถ้ ามีการใช้ช่องทางแบบ
สองทิศทางเหล่านี้ ควรน าการสยบการจราจรพิเศษมาใช้ เช่น ทางข้ามส าหรับจักรยานแบบยกระดับ
เนินชะลอความเร็ว หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ น ามาใช้ที่ทางแยกนอกเหนือไปจากการควบคุมสัญญาณ
ไฟที่ขจัดการปะทะกับยานพาหนะที่เลี้ยว 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงทางจักรยานส าหรับเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยก 
ที่มา : Ben Welle, and others.Cities Safer by Design: 2016,72. 

 
(2) ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ทางแยกเป็นจุดที่จักรยานปะทะกับรถยนต์มากที่สุด ดังนั้นการเพ่ิม
ความสามารถมองเห็นและการป้องกันผู้ขี่จักรยาน จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 



 20 

 

2. ปัจจัยแวดล้อมที่ดีส าหรับผู้ขี่จักรยาน สามารถแบ่งการสัญจรระหว่างคน
เดินเท้าและคนขี่จักรยานได ้

3. ทางข้ามยกระดับ และเกาะกลางส าหรับข้ามถนน จะช่วยลดความเร็วยาน
ยนต์ที่ทางแยกได้ 

(3) การประยุกต์ใช้ 
1. ควรออกแบบทางแยกให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ และออกแบบให้ตรงตาม

ความต้องการในจราจรบริเวณพ้ืนที่นั้น 
2. ในบริเวณทางแยกที่มีปริมาณจักรยานจ านวนมากควรท าสัญลักษณ์ช่องจอด

รอส าหรับจักรยาน โดยเฉพาะในจุดที่จักรยานเลี้ยวซ้ายและผู้ขับขี่รถยนต์เลี้ยวขวามาบรรจบกัน 
3. การทาสีพื้นทางจักรยานและท าเครื่องหมายเพ่ิมการมองเห็นให้คนขี่จักรยาน 
4. บริเวณช่องจอดรอส าหรับจักรยานอาจเพ่ิมสัญญาณไฟเฉพาะจักรยาน 

เพ่ือให้ผู้ใช้จักรยานข้ามทางแยกไปก่อนผู้ขับข่ีรถยนต์ 
2.3.6 ความปลอดภัยของจักรยานที่ป้ายจอดรถโดยสารประจ าทาง  (Bike Safety at 

Bus Stop) ผู้ขี่จักรยานมักปะทะกับคนเดินเท้าที่จุดขึ้นและลงรถที่ป้ายจอดรถโดยสารประจ าทาง จึง
ควรออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของทั้งสองฝ่าย โดยทางจักรยานหลังป้ายรถประจ าทางจะช่วย
หลีกเลี่ยงการชนกันระหว่างผู้ใช้จักรยานและผู้โดยสารรถประจ าทาง แต่ถ้าไม่ได้จัดให้มีทางจักรยาน
ควรให้สิทธิแก่คนเดินเท้าเป็นอันดับแรก 
 (1) หลักการออกแบบ 

1. ต้องแน่ใจว่าผู้รอรถประจ าทางสามารถเข้าถึงรถโดยสารประจ าทางได้ง่าย 
2. สามารถออกแบบให้ทางจักรยานอยู่ในระดับเดียวกับทางเท้า หรือให้ทาง

จักรยานอยู่ในระดับถนนโดยตัดขอบทางเท้าเพ่ือช่วยให้คนเดินเท้าไปยังพ้ืนที่ขึ้นลงรถประจ าทางได้ง่าย 
3. ควรออกแบบและท าเครื่องหมายให้ผู้ใช้จักรยานชะลอความเร็วลง และ

หลีกทางให้แก่คนเดินเท้าในบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้ร่วมกัน 
4. ควรท าช่องจักรยานให้กว้างขึ้นบริเวณทางโค้งเพ่ือให้ผู้ใช้จักรยานไม่เสี่ยงล้ม 
5. พ้ืนที่ส าหรับการขึ้นรถ การรอรถ ต้องกว้างอย่างน้อยที่สุด 3 เมตร และ

ควรยาว 20 เมตร 
(2) ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบริเวณป้ายจอดรถโดยสารประจ าทางทั้งกับคน
เดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน 

2. ผู้ใช้รถประจ าทางจะเข้าถึงจุดขึ้นลงได้ง่าย ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับ
ช่องทางจักรยานบริเวณรอบป้ายจอดรถประจ าทาง 
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ภาพที่ 7 แสดงทางจักรยานบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง 
ที่มา : Ben Welle, and others.Cities Safer by Design: 2016,74. 

 
(3) การประยุกต์ใช้ 

1. ถ้าไม่สามารถยกระดับช่องทางจักรยานเท่าระดับพ้ืนทางเดินเท้าได้หรือ
ออกแบบให้ช่องทางจักรยานอยู่หลังป้ายหรือสถานีรถโดยสารให้ทาสีหรือท าเครื่องหมายบนทางเดิน
เท้าแทน โดยพื้นที่ส าหรับคนเดินเท้าควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 

2. ขนาดพ้ืนที่ส าหรับรอรถโดยสารอาจต้องปรับให้เข้ากับปริมาณการขึ้นและ
ลงของผู้โดยสารที่ป้ายรถประจ าทาง 

2.3.7 สัญญาณไฟส าหรับจักรยาน 
 สัญญาณไฟส าหรับจักรยานท าให้ผู้ใช้จักรยานข้ามทางแยกได้ปลอดภัยขึ้น โดย
แสดงให้ชัดเจนว่าใครควรข้ามทางแยกเม่ือใด และก าหนดจังหวะสัญญาณไฟโดยให้ความส าคัญแก่ผู้ใช้
จักรยานข้ามถนนเป็นอันดับแรก เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในขี่จักรยานข้ามถนนอาจใช้ปุ่มสัญญาณไฟ 
ช่องจอดรถจักรยาน ทาสีพื้นถนนและเครื่องหมายที่สามารถใช้ร่วมกับสัญญาณไฟจักรยาน  

(1) หลักการออกแบบ 
1. ควรออกแบบและติดตั้งสัญญาณไฟส าหรับจักรยานในต าแหน่งที่คนขี่

จักรยานสามารถมองเห็นได้ แต่ผู้ขับขี่รถยนต์มองไม่เห็นสัญญาณ เนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์อาจเริ่มออก
ตัวก่อนเมื่อเห็นสัญญาณไฟส าหรับจักรยาน 

2. สัญญาณไฟส าหรับจักรยานต้องใช้ร่วมกับสัญญาณไฟจราจรแบบทั่วไปตรง
ทางแยก 
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3. ใช้สัญญาณไฟสามดวงเพ่ือให้ผู้ใช้จักรยานสามารถแยกความแตกต่างจาก
สัญญาณไฟคนเดินเท้า 

(2) ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. การให้สิทธิผู้ขี่จักรยานข้ามแยกไปก่อน โดยใช้สัญญาณเตือนก่อนไฟเขียว

จะเพ่ิมการมองเห็นของคนข่ีจักรยาน 
2. หลีกเลี่ยงการปะทะกันระหว่างผู้ใช้จักรยานกับคนขับรถยนต์ที่บริเวณทาง

แยก โดยแยกการวิ่งข้ามทางแยกออกเป็นช่วงๆ 
(3) การประยุกต์ใช้ 

1. แนะน าให้ใช้บริเวณทางแยกที่มีจักรยานวิ่งข้ามทางแยกจ านวนมาก 
2. ควรใช้สัญญาณไฟเขียวให้จักรยานไปก่อนการจราจรช่องอ่ืน (เช่น การ

ก าหนดช่วงสัญญาณไปก่อน) ในบริเวณท่ีมีจักรยานเลี้ยวเป็นจ านวนมาก 
3. ใช้ได้ดีบริเวณทางแยกที่ซับซ้อน ซึ่งบางครั้งผู้ขี่จักรยานอาจข้ามถนนได้ยาก 
4. ใช้ได้ดีตรงทางแยกบริเวณใกล้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงสัญญาณไฟส าหรับจักรยานในบริเวณทางแยก 
ที่มา : Ben Welle, and others.Cities Safer by Design: 2016,75. 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้จักรยาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จักรยาน จะประกอบด้วยกัน 4 ส่วน ได้แก่ ลักษณะของประชากร 
(Social) วัตถุประสงค์ของการใช้จักรยาน (Trip Purpose) และลักษณะของพ้ืนที่ศึกษา (Land Use) 
และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการเลือกใช้จักรยาน ซึ่งวิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ (วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, 2546)
ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จักรยานดังนี้ 
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2.4.1 ลักษณะของประชากร (Social) 
ลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ศึกษาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ถึงปริมาณ

อุปสงค์ของการใช้จักรยานปัจจัยที่ควรพิจารณามีดังนี้ 
(1) จ านวนครัวเรือน จะมีผลต่อปริมาณความต้องการในการเดินทาง ถ้าในพ้ืนที่มี

จ านวนครัวเรือนมากสามารถคาดได้ว่าจะมีปริมาณการเดินทางมาก 
(2) จ านวนประชากร มีผลเช่นเดียวกับจ านวนครัวเรือน ถ้าในพ้ืนที่มีจ านวน

ประชากรมากสามารถคาดได้ว่าจะมีปริมาณการเดินทางมาก 
(3) ความหนาแน่นประชากรในพ้ืนที่ จะมีผลกับปริมาณการเดินทางกับปริมาณสิ่ง

อ านวยความสะดวกท่ีมี ถ้าความหนาแน่นประชากรน้อยสามารถแสดงว่ายังมีพ้ืนที่ว่างในการปรับปรุง
สิ่งอ านวยความสะดวก 

(4) ขนาดครัวเรือน มีผลต่อปริมาณการเดินทางเช่นเดียวกับความหนาแน่น
ประชากรในพ้ืนที่ ถ้าขนาดครัวเรือนใหญ่สามารถคาดได้ว่าเป็นบริเวณท่ีอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ท าให้
มีปริมาณการเดินทางมาก แต่มีพ้ืนที่ในการปรับปรุงน้อย 

(5) เพศ มผีลต่อปริมาณการเดินทางโดยแนวโน้มเพศชายจะมีความสะดวกในการ
ขี่จักรยานมากกว่าเพศหญิง 

(6) อายุ จะมีผลต่อปริมาณการเดินทางโดยจักรยาน ช่วงอายุที่เหมาะในการ
เดนิทางไม่ควรจะน้อยและมากเกินไป อยู่ระหว่าง 15 - 55 ปี 

(7) อาชีพ มีผลต่อปริมาณและลักษณะการเลือกรูปแบบการเดินทาง ผู้ที่มีฐานะ 
และมีเกียรติตามค่านิยมมักจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 

(8) รายได้ จะมีผลในลักษณะเดียวกับอาชีพ โดยผู้มีรายได้สูงจะนิยมเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่ารูปแบบการเดินทางอ่ืนๆ 

(9) การครอบครองยานพาหนะ จะมีผลในลักษณะเดียวกับอาชีพ ถ้ามียานพาหนะ
ในครอบครองมักจะเลือกเดินทางโดยยานพาหนะที่มี 

(10) การศึกษา มีผลเช่นเดียวกับอาชีพ 
2.4.2 วัตถุประสงค์ของการเดินทางโดยจักรยาน (Trip Purpose) 

การใช้จักรยานเพื่อเดนิทางไปประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลต่อ
การใช้จักรยาน ซึ่งในการส ารวจข้อมูลควรแยกการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเส้นทางโครงข่ายการเดินทาง
ตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ดังนี้ 

(1) การท างาน 
(2) การศึกษา 
(3) การซื้อของ 
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(4) การพักผ่อน 
(5) อ่ืนๆ 

2.4.3 ลักษณะของพ้ืนที่ 
ลักษณะของพ้ืนที่จะบ่งบอกถึงปริมาณการใช้จักรยาน ปัจจัยที่ควรพิจารณาใน

ส่วนนี้ประกอบด้วย 
(1) ความลาดชันของพ้ืนที่ จะมีผลต่อความสะดวกสบายในการใช้จักรยานเพื่อการ

เดินทางลักษณะภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่มีความลาดชันสูงจะไม่เหมาะสมในการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง 
(2) จ านวนสะพานในพ้ืนที่ จะมีผลเช่นเดียวกันกับความลาดชันของพ้ืนที่ ถ้า

บริเวณพ้ืนที่มีจ านวนสะพานมากจะท าให้ไม่สะดวกในการเดินทาง 
(3) ปริมาณการจราจร จะมีผลต่อการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้

จักรยาน เช่น ประเภทของทางจักรยาน ถ้ามีปริมาณการจราจรมากจะไม่สามารถจัดช่องจักรยานบน
ถนนได้ เป็นต้น 

(4) จ านวนการจ้างงาน ถ้าในพ้ืนที่มีจ านวนการจ้างงานที่สูงจะเป็นการดึงดูดให้มี
การเดินทางในพื้นที่มาก 

(5) ลักษณะการใช้ที่ดิน จะมีผลต่อปริมาณการเดินทาง โดยลักษณะการใช้ที่ดินที่
เป็นที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจจะมีปริมาณการเดินทางมาก 

(6) กิจกรรมบังคับภายในพ้ืนที่ (สถานที่ท างาน, สถานศึกษา, ย่านธุรกิจ) มีผลต่อ
ปริมาณการเดินทางโดยตรง และเป็นการเดินทางเป็นประจ า ถ้าในพ้ืนที่มีลักษณะของกิจกรรมบังคับ
มากจะมีปริมาณการเดินทางมาก 

(7) กิจกรรมเสริม (ร้านค้า, ร้านอาหาร, ศูนย์การค้า, สถานบันเทิง) มีผลคล้ายกับ
กิจกรรมบังคับ แต่จะไม่ใช่การเดินทางเป็นประจ า 

(8) รถโดยสารประจ าทาง จะมีผลต่อความสะดวกในการเดินทางระยะไกล แต่
ข้อเสียของระบบจะล้มเหลวเมื่อมีสภาพการจราจรติดขัด และมีความแออัดในการใช้ระบบสูง 

(9) รถไฟฟ้า (Sky Train, Subway) จะมีผลต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ระยะไกล ข้อดีคือไม่เก่ียวข้องกับสภาพการจราจรบนถนนจึงมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาก 

(10) เรือโดยสาร มีผลเช่นเดียวกับรถประจ าทางและรถไฟฟ้า แต่มีข้อเสียคือไม่มี
การปรับปรุงระบบในปัจจุบัน และความไม่สะดวกในการใช้บริการค่อนข้างมาก เช่น การข้ึน-ลงเรือ 

(11) อ่ืนๆ เช่นรถตู้โดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น 
(12) สิ่งอ านวยความสะดวกในปัจจุบัน อาทิ ทางจักรยาน ที่จอดจักรยาน จะมีผล

ต่อการพัฒนาการใช้จักรยานในพ้ืนที่โดยถ้ามีสิ่งอ านวยความสะดวกมากในปัจจุบัน จะง่ายในการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต 
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(13) จ านวนผู้ใช้จักรยาน จะมีผลสะท้อนถึงแนวโน้มของการส่งเสริมการใช้
จักรยานในพื้นที่ และสะท้อนถึงปริมาณการใช้จักรยานภายหลังการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 

(14) โครงการจักรยานต่างๆ ที่มีในปัจจุบันในแต่ละพ้ืนที่ หากมีโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอยู่มากจะง่ายในการปรับปรุงและส่งเสริม 

2.4.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเลือกใช้จักรยาน 
(1) สภาพภูมิอากาศ 
(2) ช่วงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
(3) ระยะทางในการเดินทาง 
(4) ความปลอดภัยในการใช้จักรยาน เช่น อุบัติเหตุ การสูญหายของรถจักรยาน 
(5) สุขภาพและการออกก าลังกาย 
(6) ความช านาญในการขับข่ี 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการจักรยานสาธารณะ  

ระบบจักรยานสาธารณะ เป็นการให้บริการจักรยานในลักษณะการใช้จักรยานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนภายในระยะทางสั้นๆ ประมาณ 4 – 8 กิโลเมตร โดยสามารถยืมจักรยานจากจุด A และส่งคืน
ได้ที่ จุด B (แตกต่างจากการเช่าจักรยานที่ต้องยืมและคืนในจุดเดียวกัน) ใช้ในระยะเวลา 30 – 45 นาที 
โดยอาจจะเป็นการใช้ฟรีหรือให้บริการในราคาท่ีต่ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการใช้พ้ืนที่ในการสัญจรของ
ยานพาหนะ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเป็นการส่งเสริมระบบการขนส่ง  
 2.5.1 ประวัติของระบบจักรยานสาธารณะ  
 จักรยานสาธารณะได้เริ่มต้นขึ้นในทวีปยุโรป ในปี 1965 (พ.ศ. 2508) และได้มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับระบบจักรยานสาธารณะในช่วงศตวรรษที่ 20 โดยข้อมูลในปี 
2014 พบว่ามีการใช้ระบบจักรยานสาธารณะรวมทั้ง 5 ทวีป จ านวน 50 ประเทศ 712 เมือง มีสถานี
ให้บริการรวม 37,500 สถานี รวมจักรยานประมาณ 806,200 คัน โดยเมืองหางโจวและเมืองหวู่ฮ่ัน 
ประเทศจีน มีระบบจักรยานสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด มีจักรยานให้บริการประมาณ 90 ,000 คัน และ 
60,000 คัน ตามล าดับ รองลงมาคือเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
 ส าหรับวิวัฒนาการของระบบจักรยานสาธารณะนั้น DeMaio(Paul DeMaio, 
2009 ) ได้แบ่งวิวัฒนาการในช่วง 45 ปี ที่ผ่านมาไว้เป็น 3 ระยะ (Generations) ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ระบบจักรยานสาธารณะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 1965 (พ.ศ. 
2508) โดยเมืองแรกที่ท าโครงการนี้คือเมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ภายใต้ชื่อจักรยานสีขาว 
“White Bikes” ซึ่งเกิดจากการน าจักรยานที่ได้รับบริจาคจากประชาชนมาซ่อมแซมและทาสีขาวแล้ว
น าออกมาให้บริการ จึงเรียกว่า จักรยานสีขาวตามสีของจักรยาน ซึ่งได้รับการยอมรับจากประชาชน
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เป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากขาดการจัดการที่ดี จักรยานจ านวนมากจึงถูกขโมย หรือถอดชิ้นส่วน
ออกไปเป็นอะไหล่ อีกทั้งจักรยานที่ได้รับบริจาคมามีหลายยี่ห้อและรุ่น จึงท าให้การดูแลรักษาใช้
ต้นทุนสูงและต้องท าการซ่อมแซมบ่อย นอกจากนี้จักรยานเหล่านี้มีคุณภาพต่ าและมีการใช้งานสูง จึง
ก่อให้ปัญหาที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ได้ 
 ระยะที่ 2 ในช่วงปี 1991 (พ.ศ. 2534) ระบบจักรยานสาธารณะได้ถูกน ามาใช้ใน
ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ที่เมือง Farso และ Grena และในปี 1993 ที่เมือง Nakskov โดยเป็น
โครงการขนาดเล็กมีจักรยานเพียง 26 คัน และมีสถานีบริการ 4 สถานี จนกระทั่งในปี 1995 (พ.ศ. 
2538) เมือง Copenhagen ได้น าระบบจักรยานสาธารณะมาประยุกต์ใช้ในระดับโครงการที่ใหญ่ขึ้น 
โดยจักรยานที่ถูกน ามาใช้เป็นจักรยานที่ออกแบบเพ่ือรองรับการใช้งานจ านวนมาก และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานสูง จักรยานเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ 
ยางพิเศษป้องกันการเจาะ บังโคลนส าหรับล้อ รวมถึงการออกแบบสถานีและที่จัดเก็บจักรยานถูก
จัดท าเป็นพิเศษ โดยจะมีเครื่องหยอดเหรียญไว้ส าหรับให้ผู้ใช้บริการหยอดเหรียญเพ่ือปลดตัวล็อกแล้ว
จึงน าจักรยานออกไปใช้ เมื่อผู้ใช้บริการน าจักรยานมาคืนเครื่องหยอดเหรียญจะคืนเหรียญให้กับ
ผู้ใช้บริการ การออกแบบระบบของจักรยานสาธารณะถูกจัดท าโดยเฉพาะท าให้วิธีการจัดการเป็นไป
ได้ง่ายกว่าและมีต้นทุนต่ ากว่าการใช้จักรยานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการซื้อและซ่อมบ ารุงจักรยานส่วน
ใหญ่ได้มาจากเงินสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมโครงการ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของ
ระบบการจัดการผู้ใช้บริการ (Customer Tracking) แต่อย่างไรก็ยังไม่สามารถป้องกันการขโมย
จักรยานได ้
 ระยะที่ 3 ได้เริ่มขึ้นในปี 1996 จากโครงการ Bikeabout ของมหาวิทยาลัย 
Portsmouth ในประเทศอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาริเริ่มใช้บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก (Magnetic Stripe Card) 
ในการเช่าจักรยาน โดยระบบจักรยานสาธารณะในระยะนี้ จะน าเทคโนโลยีที่อัจฉริยะมาปรับปรุง
ระบบการให้บริการ ทั้งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการล็อคจักรยาน (Electronically – locking 
racks or bike locks) ใช้ระบบโทรคมนาคม (Telecommunication systems) ใช้บัตรสมาร์ทการ์ด 
(Smartcards and fobs) ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Access) และประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ (On – board computer) 
 การเติบโตของจักรยานสาธารณะเป็นไปอย่างช้าๆ โดยในปี 1998 (พ.ศ. 2541) 
เมือง Rennes ประเทศฝรั่งเศสได้น าจักรยานสาธารณะมาใช้ในชื่อ Vélo A La Carte และในปี 2000 
(พ.ศ. 2543) เมือง Munich ประเทศเยอรมนีได้ใช้จักรยานสาธารณะในชื่อ Call a Bike จนกระทั่งใน
ปี 2005 (พ.ศ. 2548) เมืองลียง (Lyon) ประเทศฝรั่งเศส ได้เริ่มโครงการจักรยานสาธารณะในชื่อ เว
ลิบ (Velo'v) ซึ่งให้บริการโดยบริษัท JCDecaux บริษัทธุรกิจโฆษณา นับว่าการให้บริการโครงการนี้
เป็นการให้บริการที่ใหญ่ที่สุด เห็นได้จากจ านวนสมาชิกที่มีมากถึง 15 ,000 คน และมีผู้ใช้เฉลี่ย 6.5 
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ครั้งต่อคนต่อวัน สองปีต่อมาเมืองปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส ได้เปิดตัวจักรยานสาธารณะในชื่อเว
ลิบ มีจักรยานประมาณ 7,000 คัน ซึ่งได้ขยายเป็น 23,600 คัน ทั้งในตัวเมืองและชานเมือง ซึ่งการ
ให้บริการนี้ประสบความส าเร็จดีกว่าที่คาดไว้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การให้บริการ
จักรยานสาธารณะครั้งใหญ่และมีผู้ให้ความสนใจอย่างมาก ส าหรับนอกทวีปยุโรป จักรยานสาธารณะ
ได้เริ่มแพร่หลายตั้งแต่ปี 2008 (พ.ศ. 2551) ทั้งในประเทศบราซิล ประเทศชิลี ประเทศจีน ประเทศ
นิวซีแลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบบจักรยานสาธารณะในแต่ละ
ประเทศมีการเรียกชื่อและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน 
 ในปัจจุบันระบบจักรยานสาธารณะได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้บัตรสมาร์ทการ์ด 
(Smart-card) ซึ่งเป็นบัตรฝังแผ่นข้อมูล (Data Chip) เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ โดยระบบนี้สามารถใช้
ควบคู่ไปกับบัตรสมาร์ทการ์ดทั่วไป เช่น บัตรสมาร์ทการ์ดของรถไฟฟ้า หรือระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ 
ท าให้การใช้งานง่ายและประหยัดงบประมาณยิ่งขึ้น  
 2.5.2 ลักษณะการให้บริการของระบบจักรยานสาธารณะ  
 โดยทั่วไประบบจักรยานสาธารณะสามารถแบ่งการให้บริการเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 (1) โครงการจักรยานชุมชน (Community Bike Programmes) ที่จัดโดยกลุ่ม
ชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร  
 (2) โครงการ Smart Bike Programmes ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานราชการ 
หรืออาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีแนวคิดการให้บริการในราคาที่ต่ าหรือ
ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการในระยะสั้นๆ ในเขตเมือง  
 2.5.3 ปัจจัยในการวางแผนใช้ระบบจักรยานสาธารณะ 

Wisconsin Department of Transportation (2003) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาในการวางแผนการใช้ระบบจักรยานสาธารณะไว้ 5 ปัจจัย ดังนี้ 

(1) ความต้องการของผู้ใช้ (Customer Demand) ควรค านึงถึงจ านวนของผู้ใช้
จักรยาน และความต้องการในการใช้จักรยานของประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก ซึ่งสามารถส ารวจได้จาก
ลักษณะการสัญจรของพ้ืนที่ ถ้าหากประชาชนในพ้ืนที่ใช้การเดินเท้าและระบบขนส่งสาธารณะเป็น
หลัก ความต้องการในการใช้จักรยานสาธารณะก็จะมีปริมาณมากกว่าในพ้ืนที่ที่ประชาชนใช้รถส่วนตัว 

(2) สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้จักรยานและความปลอดภัย (Bike Facilities 
and Safety) ประเด็นส าคัญที่ท าให้ประชาชนไม่ใช้จักรยานในการเดินทาง คือ ความไม่ปลอดภัยใน
การขับขี่และขาดสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้จักรยาน ดังนั้นในการพิจารณาการใช้ระบบจักรยาน
สาธารณะจะต้องค านึงถึงท้ังสองปัจจัยควบคู่ด้วย 

(3) ผลตอบแทนในการใช้ระบบจักรยานสาธารณะ (Profitability) โดยทั่วไป
ก าหนดอัตราค่าบริการเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การเก็บค่าบริการรายปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
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ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องน าจักรยานมาคืนในเวลาที่ก าหนด และการเก็บค่าลงทะเบียนแรกเข้า โดยเสีย
ค่าใช้บริการตามระยะเวลาในการใช้นอกจากนี้จักรยานสาธารณะบางระบบยังมีพ้ืนที่ส าหรับการลง
โฆษณาบนจักรยาน หรือการติดประกาศโฆษณาบริเวณสถานีเพ่ือเป็นการหาทุนสนับสนุนการบริหาร
จัดการโครงการด้วย 

(4) การลักขโมยจักรยาน (Theft and Vandalism) ปัญหาการลักขโมยและการ
ท าลายจักรยานถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญของผู้ให้บริการระบบจักรยานสาธารณะ แต่ในปัจจุบันได้มี
การป้องกันปัญหานี้โดยการใช้ระบบล็อกและการผลิตจักรยานที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีความคงทนและ
อะไหล่ไม่สามารถถอดออกได้ด้วยเครื่องมือทั่วไป 

(5) การเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะ (Multimodal Connectivity) สถานี
ของระบบจักรยานสาธารณะส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง บริเวณสถานีรถไฟฟ้า หรือสถานีรถ
ประจ าทาง ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการเชื่อมโยงกับโครงข่ายอ่ืนๆ ซึ่งความต้องการของผู้ใช้บริการ
ขึ้นอยู่กับระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง หากผู้ใช้บริการสามารถร่นระยะเวลาในการเชื่อมต่อ
ได้ปริมาณผู้ใช้ก็จะเพ่ิมข้ึน 

Niches (NICHES, 2007) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการวางแผนการใช้ระบบจักรยาน
สาธารณะ ดังนี้ 

(1) ขนาดของเมือง (Size of city) โดยทั่วไปแล้วเมืองที่มีขนาดเหมาะสมกับการ
ใช้ระบบจักรยานสาธารณะจะต้องมีจ านวนประชากรอย่างน้อย 200,000 คน และหากเมืองมีขนาด
เล็กโครงการจะประสบผลส าเร็จจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้บริการรถสาธารณะ กลุ่มผู้ เดินทางด้วย
รถไฟ ซึ่งใช้จักรยานในการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ  

(2) ลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศ (Topography and climate) หากภูมิ
ประเทศมีลักษณะเป็นเนินเขาลาดชัน อาจมีการน าจักรยานไฟฟ้ามาช่วยผ่อนแรงในการขับขี่ และ
วางแผนส าหรับพ้ืนที่ที่มีภูมิอากาศแตกต่างกัน 

(3) สร้างกรอบแนวคิดที่ดีในการให้บริการ (Create favorable framework 
conditions for urban cycling) จักรยานสาธารณะนับเป็นการสร้างโอกาสในการส่งเสริมการใช้
จักรยานในเมือง ดังนั้นควรพัฒนาเส้นทางจักรยาน จุดจอดรถ และโครงข่ายจักรยานให้มีความสะดวก
และปลอดภัยส าหรับผู้ใช้จักรยาน  

(4) มีรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้กลุ่มเป้าหมาย (Match the right scheme with 
your target group) ควรค านึงถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ในการวางแผนต้องการวิเคราะห์
ถึงพฤติกรรมการใช้รถจักรยาน และค้นหาสิ่งจูงใจในการตัดสินใช้ใช้งานจักรยานสาธารณะของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ใช้บริการอาจมีวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันดังนั้นระบบจักรยานสาธารณะจึง
ควรมีความยืดหยุ่นสามารถใช้ได้ทั้งการเดินทาง ใช้ในการท่องเที่ยว และการพักผ่อนหย่อนใจ  
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(5) วางแผนด้านทรัพยากรและพ้ืนที่ให้บริการ (Plan with resources and 
space that guarantee sufficient availability of bicycles) จุดให้บริการควรอยู่ในสถานที่ที่
สะดวกต่อการใช้บริการและมีจ านวนเพียงพอ ในการวางแผนควรพิจารณาถึงจ านวนจักรยานที่
ให้บริการ สถานีจักรยานสามารถมองเห็นได้ง่าย ที่รับ-คืนจักรยานมีความสะดวกต่อการใช้งาน รวมถึง
ที่ตั้งสถานีจักรยานในบริเวณจุดหมายปลายทางของผู้ใช้บริการ 

(6) การประเมินแบบจ าลองทางธุรกิจและงบประมาณด าเนินการ  (Evaluate 
business models and be aware of financial implications) ในการลงทุนด าเนินงานขั้นต้นอาจ
เปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งค่าใช้จ่าย คุณภาพ และผลตอบแทน 

(7) สร้างพันธมิตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ  (Form 
alliance of stakeholders that support implementation) ควรท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่น สมาคมต่างๆ รวมถึงนักการเมือง เพ่ือผลักดันโครงการให้ประสบความส าเร็จ 

2.5.4 การออกแบบระบบจักรยานสาธารณะ  
การออกแบบระบบจักรยานสาธารณะและการวางแผนด าเนินการในเบื้องต้น

จะต้องพิจารณาถึงสถานที่ ขนาดสถานี ระหว่างนี้ต้องค านึงถึงคือ ระบบปฏิบัติการทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ประเภทของยานพาหนะ การออกแบบสถานี ระบบไอที รวมไปถึงการพัฒนาการสื่ อสาร 
การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด ซึ่ง Gauthierand other (n.a) ได้กล่าวถึงการออกแบบไว้ดังนี้ 

(1) สถานที่ตั้งสถานี (Station Location) ต้องพิจารณาดังนี้ 
- ความหนาแน่นของสถานี อย่างเช่น มีสถานีทุก 300 เมตร ทั้งนี้ต้อง

พิจารณาจากความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้บริการ  
- สถานีควรอยู่ใกล้กับสถานีระบบขนส่งมวลชนอ่ืน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสะดวก

ในการเชื่อมต่อระบบขนส่ง และเพ่ิมความรวดเร็วในการเดินทาง 
- สถานีควรอยู่ในพื้นท่ีที่มีทางจักรยาน หรืออยู่ในช่วงถนนที่มีความปลอดภัย 
- สถานีควรอยู่บริเวณหัวถนน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้หลายทิศทาง 
- สถานีควรตั้งในบริเวณที่มีกิจกรรมหลากหลาย และสามารถใช้ได้ตลอดวัน 

อาทิ อยู่ระหว่างอาคารส านักงาน ร้านอาหาร โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วย 
- ไม่ควรอยู่ในพ้ืนที่ที่อาจมีอุปสรรคในการใช้งาน อาทิ ใกล้รางรถไฟ อยู่ใน

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรือโรงงาน  
(2) ขนาดหรือที่ตั้งของสถานี (Station Sizing) ต้องพิจารณาดังนี้ 

- ส ารวจประชาชนที่ใช้บริการสถานีขนส่งมวลชนว่าต้องการเดินทางไปที่จุดใด 
และหากเป็นการใช้จักรยานสามารถเดินทางไปที่จุดนั้นได้หรือไม่ 
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- พิจารณาบริเวณที่มีความนิยม และบริเวณที่มีความส าคัญ อาทิ สถานที่
ส าคัญ จุดที่น่าสนใจที่มีความต้องการในการเดินทางสูง 

- ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการสถานีในจุดใดบ้าง อาจ
ใช้การส ารวจแบบออนไลน์ และอาจให้ประชาชนก าหนดจุดที่ต้องการติดตั้งลงบนแผนที่ 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบจุดตั้งสถานี และเพ่ือรับรู้ความ
ต้องการของชุมชน 

(3) ประเภทของสถานีและการออกแบบ (Station Type and Design) ในการ
เลือกประเภทของสถานีต้องพิจารณา 3 สิ่งนี้ 

1. ระบบ Manual หรือระบบอัตโนมัติ (Manual versus Automated) 
   โดยระบบ Manual จะใช้คนในการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบการเข้าออก

ของจักรยาน รวมถึงการจ่ายค่าบริการ ซึ่งข้อมูลอาจบันทึกด้วยกระดาษหรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   ส่วนระบบอัตโนมัติ จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบผู้ใช้งาน และช าระ

ค่าบริการ ทั้งท่ีสถานี หรือตู้คีออส (Kiosk) หรือจุดจอดจักรยาน (Docking Station) โดยระบบนี้จะมี 
key card ส าหรับผู้ใช้บริการในการยืม-คืนจักรยาน และบางระบบอาจเป็นบัตรที่ใช้ร่วมกับบริการอื่น 

2. แบบ Modular หรือแบบถาวร (Modular versus Permanent) 
   โดยสถานีแบบ Modular สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บน

ฐานคอนกรีตหรือยางมะตอย และใช้พลังงานแสงอาทิตย ์
   ส่วนสถานีแบบถาวร สามารถใช้ด าเนินการได้ระยะยาว ต้องขุดเจาะพ้ืนดิน

เพ่ือเข้าถึงแหล่งพลังงาน แต่ยากต่อการเคลื่อนย้ายหากเกิดผลกระทบที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงภาพสถานีจักรยานแบบ Modular 
ที่มา :www.8d.com/products-solutions/8d-bike-share-solution/ 
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3. รูปแบบของจุดจอดจักรยาน (Docking Styles) ต้องพิจารณาดังนี้ 
   - ที่จอดจักรยาน (Docking Spaces) ที่จอดส าหรับจักรยานแต่ละคัน

จะต้องค านึงถึงจ านวนที่จอด ขนาดของสถานี โดยสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานีที่ตั้ง-  
 - พ้ืนที่จอดจักรยาน (Bike Parking Areas) เป็นพ้ืนที่เก็บจักรยานที่มีความปลอดภัย มีที่แขวน
จักรยาน (Racks) เหมาะส าหรับสถานีจักรยานที่มีขนาดใหญ่ (ท่ีมีการใช้จักรยานมากกว่า 50 คัน) 

  
ภาพที่ 10 แสดงภาพพ้ืนที่จอดจักรยาน (Bike Parking Areas) 

ที่มา : www.itdp.org 
 

(4) เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบจ่ายค่าบริการ (Information Technology 
Systems and Payment Mechanisms) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นระบบเชื่อมต่อระหว่างสถานี ผู้ใช้ และ
ศูนย์ควบคุมการใช้ ซึ่งในการออกแบบต้องพิจารณาถึงวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้และการช าระค่าบริการ  

ซอฟต์แวร์ส่วน Front end ของระบบปฎิบัติการต้องสามารถใช้ร่วมกับการ
เข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนตและแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และซอฟต์แวร์ส่วน Back 
end จะเป็นการด าเนินการในส่วนของหน่วยงาน เมื่อได้รับข้อมูลที่จ าเป็นจะด าเนินการและจัดการ
ระบบ โดยซอฟแวร์จะการตรวจสอบระบบจักรยานแต่ละสถานี ตรวจสอบข้อบกพร่องและปัญหาการ
บ ารุงรักษาการเรียกเก็บค่าบริการ และข้อมูลของลูกค้า 

ระบบส่วนใหญ่จะใช้บัตรที่มีเทคโนโลยี (บัตรสมาร์ทการ์ด บัตรที่มีแถบ
แม่เหล็ก หรือบัตรเครดิต) ในการตรวจสอบการยืม-คืนจักรยาน ระบบที่นิยมรองลงมาใช้เทคโนโลยี

http://www.itdp.org/
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การเข้ารหัสเพ่ือปลดล๊อคเมื่อต้องการใช้จักรยาน บางระบบเป็นแบบ Manual ไม่มีการใช้เทคโนโลยี
ในการยืม-คืนจักรยาน และส่วนน้อยที่ใช้กุญแจ 

ระบบ IT ควรแยกส าหรับผู้ใช้บริการสองประเภท คือ ผู้ใช้บริการระยะยาว 
และผู้ใช้ระยะสั้น อาทิ นักท่องเที่ยว โดยสมาชิกในระยะยาวจะได้รับบัตรเมื่อลงทะเบียนและสามารถ
เติมเงินในบัตรเพ่ือใช้ระบบจักรยาน ซึ่งในบัตรจะมีระบบ RFID ในการยืม-คืน ส่วนผู้ใช้ระยะสั้นส่วน
ใหญ่จะใช้การจ่ายค่าบริการผ่านบัตรเครดิตเพ่ือป้องกันการขโมยจักรยาน 

(5) จักรยาน (Bike) 
ระบบจักรยานสาธารณะสมัยใหม่จะมีการออกแบบเป็นพิเศษ หรือมีชิ้นส่วน

จักรยานที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ เพ่ือความทนทาน ความปลอดภัย และป้องกันการขโมยจักรยานไป
ขายหรือถูกแยกชิ้นส่วนขาย โดยจักรยานสาธารณะจะมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละเมือง สามารถ
ใช้งานได้ 3 – 5 ปี โดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้ 

- มีขนาดเดียวเหมาะส าหรับทุกคน (One - size - fits - all) โดยจักรยาน
ต้องรองรับความสูงของทุกคน และสะดวกสบายส าหรับการใช้งาน 

- ความแข็งแกร่ง (Robust) โดยจักรยานต้องมีความทนทานสูงกว่าจักรยาน
ทั่วไป รองรับการใช้งาน 6 – 9 ครั้งต่อวัน 

- ค่าบ ารุงรักษาต่ า (Low – maintenance) ควรออกแบบจักรยานที่ต้องจ่าย
ค่าบ ารุงรักษาน้อย โดยพิจารณาส่วนที่เป็น ยางจักรยาน โซ่ ส่วนที่ใช้ในการปรับจักรยาน เบรค ด้วย 

- ความรักษาปลอดภัย (Secure) เพ่ือป้องกันการโจรกรรม ในส่วนล็อค
จักรยานต้องมีความแน่นหนา และชิ้นส่วนจักรยานมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือป้องกันการแยกชิ้นส่วนขาย 

- ความปลอดภัย (Safe) จักรยานควรใช้สีสะท้อนแสง มีกระดิ่ง และไฟ
ส าหรับการใช้งานกลางคืน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไดนาไม (ผ่านการถีบจักรยาน) และสามารถเปิด
เองได้อัตโนมัติ รวมถึงต้องพิจารณากฎหมายเก่ียวกับจักรยานในแต่ละท้องถิ่นด้วย 

- ที่เก็บของ (Storage) ผู้ใช้บริการมักต้องการตะกร้าใส่ของด้านหน้าเพ่ือช่วย
ในการถือของเมื่อต้องใช้บริการในทางไกล 

(6) การตลาด (Marketing) 
ระบบจักรยานสาธารณะเป็นระบบการเดินทางแบบใหม่ในเมือง ซึ่งการ

รณรงค์ทางการตลาดจะช่วยประชาสัมพันธ์ว่าจักรยานสาธารณะมีประโยชน์อย่างไร อาจใช้รูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เนต และสื่อชนิดอื่นๆ  

- เอกลักษณ์ของระบบ (System Identity) ระบบจักรยานต้องน าเสนอใน
ลักษณะรูปแบบเฉพาะ ความแข็งแกร่ง ความทันสมัย ความแตกต่างจากระบบขนส่งอ่ืนๆ แสดงความ
มีตัวตน อาทิ โลโก้ สโลแกนของระบบ เอกลักษณ์ของบัตรสมาชิก ในลักษณะเชิงบวก 
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- การตลาดภายใน (Internal Marketing) ควรมุ่งเน้นให้ความรู้พนักงาน และ 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในเมือง อาทิ หน่วยงานของสวนสาธารณะ สิ่งแวดล้อม การจราจรและขนส่ง 
รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งอ่ืนๆ เกี่ยวกับระบบการให้บริการ ค่าบริการ และผลประโยชน์ โดยสิ่งที่
ส าคัญที่สุดคือการบูรณาการกับระบบขนส่งทั้งหมดภายในเมือง ซึ่งความส าเร็จที่แท้จริงสามารถเห็น
ได้จากการสร้างการตลาดภายนอก สัญลักษณ์ท่ีใช้ร่วมกัน การก าหนดราคา และการประสานงาน 

- การตลาดภายนอก (External Marketing) เป้าหมายของการรณรงค์
ภายนอก คือการชี้แจงประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของจักรยานสาธารณะ วิธีการใช้บริการ  และ
ประโยชน์ที่ประชาชนแต่ละคนจะได้รับ รวมถึงประโยชน์ที่ เมืองจะได้รับ โดยอาจใช้การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางบล๊อก (Blog) ทางสื่อสังคม (Social Media) เว็บไซต์ เพ่ือเข้าถึงผู้ชมที่
แตกต่างกัน โดยสิ่งส าคัญจะต้องใช้สื่อในการผลักดันให้มีการขี่จักรยานอย่างปลอดภัย มุ่งเป้ าไปที่นัก
ปั่นจักรยานหน้าใหม่ และผู้ใช้รถยนต์ 

2.5.5 ระบบจักรยานสาธารณะในประเทศไทย 
(1) โครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร “ปันปั่น” 
    จากนโยบายของกรุงเทพมหานครเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางรูปแบบใหม่

ให้แก่ประชาชน การส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจรระยะสั้นในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รวมถึงการ
เชื่อมการเดินทางระบบขนส่งมวลชนต่างๆ จึงริเริ่มโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
(โครงการปันปั่น) โดยมีพ้ืนที่น าร่องในย่านธุรกิจ เช่น สีลม สาทร สยามสแควร์ เป็นต้น โดยโครงการ
ปันปั่น เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร (ผู้ให้สัมปทานพ้ืนที่ในการจัดตั้งสถานีจอด
จักรยาน)บริษัท กรุงเทพธนาคม (ผู้รับสัมปทานพ้ืนที่ในการจัดตั้งสถานีจอดจักรยาน) และกิจการค้า
ร่วมเอสบีเอส (Smart Bike Service) ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ลีโอ ออโต้แมชชีนส์ จ ากัด และ บริษัท 
คิวแอทเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งสถานีวางระบบ และด าเนินกิจการของโครงการปันปั่น  

    โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร (ปันปั่น) เป็นโครงการที่
ให้บริการให้ยืมหรือให้เช่ารถจักรยานด้วยระบบอัตโนมัติ เพ่ือใช้ขี่ในระยะสั้นๆ ส าหรับการเดินทาง
จากจุดหมายต้นทางไปสู่ปลายทาง ช่วยเติมเต็มช่องว่างในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่อย่างรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้ามหานคร ไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นอาคารส านักงาน
ส าคัญๆ หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีสถานีจอดรถจักรยานอยู่ใกล้ๆ  

    แนวคิดส าคัญอีกประการหนึ่งของโครงการคือการแบ่งปันซึ่งเป็นที่มาของชื่อ
โครงการปันปั่นเพ่ือส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ ได้ใช้รถจักรยานสาธารณะร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากจักรยานและ สถานีจอดรถจักรยานมีจ านวนจ ากัด ผู้ใช้บริการจึงควรจะใช้งานในเวลาสั้นๆ 
แล้วคืนรถจักรยานเข้าสู่ระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆ ได้มีโอกาสใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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รายละเอียดการให้บริการ 
พ้ืนที่ให้บริการ - ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย 
 - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกสามย่าน 
 - ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึงแยกปทุมวัน 
 - ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์ 
 - ถนนราชด าริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกศาลาแดง 
 - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวาส 
 - ถนนนราธิวาส ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสีลม ถึงแยกตัดกับถนนสาทร 
 - ถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกเพลินจิต 
 - ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์ 
จ านวนสถานีจอด 50 สถานี 
จ านวนแท่นจอด 8 แท่น ต่อ 1 สถานี 
จ านวนรถจักรยาน 330 คัน 
อัตราค่าใช้บริการ - 15 นาทีแรก ไม่คิดค่าบริการ 
 - หลังจาก 15 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 10 บาท 
 - ชั่วโมงท่ี 1-3 คิดค่าบริการ 20 บาท 
 - ชั่วโมงท่ี 3-5 คิดค่าบริการ 40 บาท 
 - ชั่วโมงท่ี 5-6 คิดค่าบริการ 60 บาท 
 - ชั่วโมงท่ี 6-8 คิดค่าบริการ 80 บาท 
 - เกิน 8 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 100 บาท 
 - เศษของชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง มากกว่า 24 ชั่วโมง ระบบจะท าการ

ออกรายงานให้เจ้าหน้าที่ท าการติดต่อผู้ใช้บริการให้น ารถจักรยานกลับคืนสู่
ระบบ และต้องเสียค่าปรับ 500 บาทต่อวัน (ไม่รวมค่าบริการ) ทั้งนี้เพ่ือให้
การหมุนเวียนของรถจักรยาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครใช้บริการ ต้อง
สมัครลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะปันปั่นด้วยตนเอง โดย
ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้าตามที่โครงการก าหนด 

 
 
 



 35 

 

(2) โครงการจักรยานสาธารณะ “ปันปั่น พิษณุโลก” 
    เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนจึงได้เกิดแนวคิดที่จะลด

การใช้พลังงานส าหรับการเดินทางโดยใช้จักรยานเข้ามามีบทบาท และเป็นทางเลือกเพ่ิมเติมส าหรับ
การเดินทางให้กับประชาชน เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับกิจการร่วมค้า บีเอสพี จัดท าโครงการ
รถจักรยานสาธารณะ เทศบาลนครพิษณุโลก (ปันปั่น พิษณุโลก) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้
จักรยานในการเดินทางระยะสั้นๆ เป็นการช่วยประหยัดพลังงานในการเดินทาง เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายโดยใช้จักรยาน เป็นการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อนโดยการส่งเสริมการเดินทางที่ใช้พลังงานสีเขียวไร้มลพิษ ได้เปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ให้บริการจักรยานสาธารณะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 
06.00 ถึง 20.00 น.  
รายละเอียดการให้บริการ 
จ านวนสถานีจักรยาน  15 สถานี ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลฯ 
อัตราคา่บริการ - หนึ่งชั่วโมง แรก ไม่คิดค่าบริการ 
 - เกินกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่เกินสามชั่วโมง 20 บาท 
 - เกินกว่าสามชั่วโมงแต่ไม่เกินห้าชั่วโมง 40 บาท 
 - เกินกว่าห้าชั่วโมงแต่ไม่เกินหกชั่วโมง 60 บาท 
 - เกินกว่าหกชั่วโมงแต่ไม่เกินแปดชั่วโมง 80 บาท 
 - เกินกว่าแปดชั่วโมงเป็นต้นไป 100 บาท 
 - เศษของชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมง 
จักรยานประจ าสถานี ไม่น้อยกว่า 5 คัน 
การเป็นสมาชิก ผู้ที่สนใจสามารถยื่นความจ านงในการขอใช้รถจักรยานสาธารณะ โดยท า

การลงทะเบียนที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ ข้างหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก  
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   

 เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรใช้แทนเงินสดและรหัสประจ าตัว 4 หลัก 
วิธีใช้บริการ แตะบัตรใช้แทนเงินสดที่เครื่องอ่านบัตรแบบสัมผัส กดรหัสประจ าตัว 4 

หลัก และระบบยืม-คืน จะแสดงผลที่ทางหน้าจอของระบบว่าให้ไปเอา
รถจักรยานที่ช่องใด ผู้ใช้บริการน ารถออกจากช่องจอด การคืนรถจักรยาน  
ให้น ารถจักรยานไปคืนในที่ช่องจอดรถจักรยาน ณ ที่สถานีจอดรถจักรยาน
ใดก็ได ้
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(3) โครงการจักรยานสาธารณะให้เช่าเชียงใหม่ 
    เทศบาลนครเชียงใหม่ผลักดันโครงการจักรยานเพ่ือแก้ปัญหาการจราจร 

เดินหน้าส่งเสริมการใช้เส้นทางสัญจรและท่องเที่ยวโดยจักรยาน มุ่งสู่การเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ 
ผุดโครงการจักรยานสาธารณะให้เช่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมก าหนดผังเขตเทศบาลเป็นเขต Slow 
City หนุนเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการปั่น โดยเตรียมแผนแก้ปัญหาการจราจรเป็นวาระเร่งด่วนส าคัญ 
ก าหนดนโยบาย และตั้งเป้าหมาย ดังนี้ 

- ประการแรก ก าหนดให้เขตเมืองเก่าหรือเขตตัวเมืองชั้นในเป็นศูนย์กลางการ
เดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ และมีการสร้างทางจักรยานเพิ่มขึ้น 

- ประการที่สอง จัดท าโครงการจักรยานสาธารณะให้เช่าและจุดคืนจักรยาน
จ านวน 16 จุด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรในเขตเทศบาลโดยจักรยาน 

- ประการที่สาม จัดท าโครงการรถเมล์ขนาดเล็ก 23 ที่นั่ง จ านวน 6 คัน ที่มีการ
ติดตั้งจุดแขวนรถจักรยาน เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางกับจักรยานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

- ประการที่สี่ ก าหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเขต Slow 
City ซึ่งรถทุกประเภทให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและ
อ านวยประโยชน์ให้กับประชาชน-นักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรโดยจักรยาน 
รายละเอียดการให้บริการ 
จ านวนสถานีจักรยาน  16 จุด ครอบคลุมทั่วเขตเมืองเชียงใหม่ 
ระบบบัตรเช่า ใช้ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Rental Card) 
อัตราค่าบริการ - ชั่วโมงแรกคิดค่าบริการ 20 บาท  
   (ผู้ใช้บริการคนไทย ชั่วโมงแรกไม่คิดค่าบริการ) 
 - ชั่วโมงท่ี 2-3 คิดค่าบริการ 40 บาท 
 - ชั่วโมงท่ี 4-5 คิดค่าบริการ 60 บาท 
 - ชั่วโมงท่ี 6-8 คิดค่าบริการ 80 บาท 
 - ชั่วโมงท่ี 8 ขึ้นไป คิดค่าบริการ 100 บาท 

 
(4) โครงการจักรยานสาธารณะเทศบาลนครอุดรธานี "ปัน กัน ปั่น" 
    เทศบาลนครอุดรธานีจัดโครงการจักรยานสาธารณะ Udon Bike Share "ปัน 

กัน ปั่น" โดยมีแนวความคิดเพ่ือรักษ์สุขภาพ ลดมลพิษ เป็นการด าเนินชีวิตแบบใหม่ เพ่ือสุขภาพที่ดี 
ได้ออกก าลังกาย และยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดให้บริการจักรยานสาธารณะ
ระบบอัตโนมัติใจกลางเมืองอุดรธานี โดยสามารถปั่นจักรยานจากสถานีหนึ่งไปคืนสถานี ไหนก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องกลับมาคืนสถานีเดิม ท าให้เกิดความสะดวกสบาย มีความคล่องตัวมากข้ึนในการเดินทาง  
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รายละเอียดการให้บริการ 
จ านวนสถานีจักรยาน  10 จุด รอบเมืองอุดรธานี 
อัตราค่าบริการ - ชั่วโมงแรก ไม่คิดค่าบริการ 
 - 1-3 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 20 บาท 
 - 3-5 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 40 บาท 
 - 5-6 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 60 บาท 
 - 6-8 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 80 บาท 
 - เกิน 8 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 100 บาท 
 - เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง 

 - ต้องคืนจักรยานภายใน 24.00 น. หากไม่คืนจะถูกปรับ 500 บาทต่อวัน 
 - กรณีจักรยานสูญหาย จะมีค่าปรับ 8,000 บาท 

การเป็นสมาชิก - ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครใช้บริการ 
 - ค่าสมัครสมาชิกโครงการจักรยาน 320 บาทต่อปี ประกอบด้วย 
    ค่าธรรมเนียมการออกบัตร 120 บาท ค่าสมาชิก รายปี 100 บาท 
   มูลค่าบัตรที่เติมไว้ล่วงหน้าส าหรับใช้บริการ 100 บาท 
 - สมาชิกจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากการใช้จักรยาน 
    ของโครงการ ในวงเงิน 50,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน  
    5,000 บาทต่อครั้ง 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
สลิลา ตระกูลเวช (2551) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะ

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะ โดยมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารดูแลระบบ ซึ่งหากมี
การเก็บค่าบริการควรเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย และค่าความ
เสียหายที่อาจเกิดกับจักรยาน ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้หรือไม่ใช้ระบบจักรยานสาธารณะ 
คือ ระบบสัญจรที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ในการเดินทางระหว่างที่พักและมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่
เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินเท้า ส่วนระบบที่เหมาะสม คือ ระบบเช่ายืมจักรยาน
แบบห้องสมุด คิดค่าธรรมเนียมการใช้จักรยานเป็นรายภาคการศึกษา โดยเก็บร่วมกับค่าบ ารุง
การศึกษา แผนการปรับปรุงเส้นทางจักรยานแบ่งออกเป็น 5 ระยะตามโครงการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการเดินทางที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ โครงข่ายจักรยานประกอบด้วย เส้นทาง 3 
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ประเภท ได้แก่ ทางจักรยานบนถนน เส้นทางเฉพาะส าหรับจักรยาน และทางจักรยานในเส้นทางคู -
คลอง และสถานีจักรยานสาธารณะ 15 จุด ส่วนลักษณะทางกายภาพที่ก่อให้เกิดปัญหาในการ
เดินทางด้วยจักรยาน คือ การขาดมาตรการในการควบคุมการสัญจรด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และ
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ท าให้การเดินทางด้วยจักรยานและการเดินเท้ายังเป็นบทบาทรอง อีกทั้ง
ปริมาณรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตและบุคลากร ผนวกกับ
เส้นทางสัญจรของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จักรยาน และการเดินเท้า 
มีการซ้อนทับกันในบางพ้ืนที่ และไม่มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างเป็นระบบชัดเจน ถนนบางเส้นมี
ลักษณะแคบพื้นท่ีเขตทางและไหล่ทางมีความกว้างไม่เพียงพอส าหรับจักรยาน และการเดินเท้า ท าให้
เกิดความไม่ปลอดภัยส าหรับการเดินทางด้วยจักรยาน และการเดินเท้า (สลิตา ตระกูลเวช, 2551) 

อาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์ (2556) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแนวทางส าหรับการ
วางแผนระบบจักรยานสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่จะเป็นการเดินทางรูปแบบหนึ่ง
ส าหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยผลการวิจัย พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่มีอัตราการครอบครองรถจักรยานน้อยกว่ายานพาหนะประเภทอ่ืน ส่วนใหญ่
ผู้ครอบครองรถจักรยานเป็นเพศชาย โดยมีช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมี
รายได้ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกรูปทรงจักรยานรุ่น Step-through เพราะโครง
เหล็กมีน้ าหนักเบามาก คงทน ไม่เกิดสนิมง่าย มีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถขึ้นลงได้สะดวก
กับการแต่งกายทุกรูปแบบ ส่วนเหตุผลที่เป็นปัจจัยในการเลือกใช้รถจักรยาน คือ ความประหยัด 
สุขภาพ และช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ
จักรยานสาธารณะแบบอัตโนมัติ พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างเห็นด้วยกับรูปแบบการเข้าใช้ และมี
โอกาสในการเข้าใช้งานระบบจักรยานสาธารณะหากมีการติดตั้งระบบจริงจะท าให้มีการใช้รถจักรยาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 ของกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมด และผลการวางแผนระบบจักรยานสาธารณะใน
เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพ่ือลดปัญหา การจราจรติดขัดจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และ
ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ซึ่งมีระยะห่าง
ระหว่างสถานีไม่เกิน 300 เมตร ดังนั้นสามารถคาดการณ์จานวนสถานีได้ 25 สถานี จ านวนรถจักยาน 
150 คัน ติดตั้งเป็นแบบระบบอัตโนมัติ เพ่ือดึงดูดการใช้งานและเน้นความสะดวกในการเข้าถึง การ
ลงทะเบียน แบ่งเป็น สมาชิกระยะยาว แบบรายปี 2 ,500 บาท และสมาชิกชั่วคราว แบบรายเดือน 
800 บาท รายสัปดาห์ 180 บาท รายวัน 60 บาท และรายชั่วโมง 5 บาท ผลการวิจัยดังกล่าวนี้
สามารถน าไปประยุกต์เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการน าระบบจักรยานสาธารณะมาพัฒนาเป็นทางเลือก
หนึ่งส าหรับการเดินทางของคนในเมืองเชียงใหม่ (อาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์, 2556) 

ฐนวัฒน์ ศิริวราวาท (2557) ได้ท าการการประเมินความพึงพอใจในการใช้
จักรยานเพ่ือการเดินทาง กรณีศึกษาจักรยานสาธารณะปันปั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทฤษฎี 
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แนวความคิด ในการออกแบบทางจักรยาน พฤติกรรมการใช้ทางจักรยาน ตลอดจนความพึงพอใจใน
ด้านปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานสาธารณะ และเส้นทางจักรยาน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาเพ่ือการปรับปรุงเส้นทางให้เหมาะสมกับการใช้งานจักรยานสาธารณะในพ้ืนที่เมือง 
การศึกษาลงพ้ืนที่ โดยการเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบต่างๆที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การใช้จักรยาน โดยเลือกสถานีจามจุรีสแควร์ และสถานีสยามสแควร์เป็นสถานีกรณีศึกษา ท าการ
สอบถามของผู้ใช้จักรยานสาธารณะทั้งสองสถานี สถานีละ 20 คน รวมจ านวน 40 คน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง หรือเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน มากกว่า
การใช้เพ่ือการพักผ่อน หรือออกก าลังกาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจในการใช้
จักรยานสาธารณะในการเดินทาง สามารถแยก ได้เป็น 2 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กายภาพของสถานีจักรยานสาธารณะ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกายภาพของสถานีจักรยาน
สาธารณะ พบว่าปัจจัยด้านที่ไม่เก่ียวข้องกับกายภาพของสถานีจักรยานสาธารณะจะส่งผลต่อความพึง
พอใจมากกว่าด้านที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ โดยเฉพาะเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและความ
รวดเร็วในการใช้จักรยานสาธารณะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง มีความพึงพอใจค่อนข้างสูงกว่า
เมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ (ฐนวัฒน์ ศิริวราวาท, 2557) 

หนึ่งฤทัย คมกฤส (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
รถจักรยานสาธารณะให้เช่าของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 
และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถจักรยานสาธารณะให้เช่าของผู้บริโภคใน
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในอ าเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รูปแบบการใช้บริการรถจักรยานสาธารณะให้เช่า และค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริการรถจักรยานสาธารณะให้เช่าต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ
ให้เช่าของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถจักรยานสาธารณะให้เช่าของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (หนึ่งฤทัย คมกฤส, 2558) 

ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ (2558) ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้
จักรยานเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของทัศนคติและ
ปัจจัยพ้ืนฐานของประชาชนผู้พักอาศัยไม่เกิน 5 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าบีทีเอส และ
รถไฟฟ้ามหานคร) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ผลการส ารวจด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานเพ่ือ
เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การใช้พาหนะอ่ืนๆ มีความสะดวกมากกว่า 
ควรมีป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทางจักรยาน และมีโอกาสเสี่ ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนของการ
วิเคราะห์ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ได้มีการทดสอบตัวแปรพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือสร้างแบบจ าลองการถดถอยมัลติโน
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เมียลโลจิสติกส์เพ่ือการพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการใช้จักรยานเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าฯ โดย
การหาตัวแปรที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาแบบจ าลองฯ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า ไม่มีตัวแปรใด
เลยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้จักรยานเพ่ือเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ผลสรุปที่ได้
จากการศึกษาทั้งในส่วนของทัศนคติและปัจจัยพ้ืนฐานของประชาชนสามารถเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
เพ่ือการรณรงค์ของภาครัฐในการให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าเพ่ือการ
เดินทางให้มากขึ้น งานวิจัยในอนาคตควรเน้นเรื่องการเพ่ิมตัวแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่ได้แสดงใน
บทความนี้เพ่ือหาความสัมพันธ์ของความน่าจะเป็นในการใช้จักรยานของประชาชนเพ่ือการพัฒนา
แบบจ าลองฯ ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และพยากรณ์โอกาสความน่าจะเป็นที่
ประชาชนจะเลือกใช้จักรยานได้ในอนาคตต่อไป (ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, 2558) 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Peter Pelzer (2010) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการ

ใช้จักรยานระหว่างเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา และเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์พบว่า การเรียนรู้การขี่จักรยานในพอร์ตแลนด์และอัมสเตอร์ดัมได้ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมการขี่จักรยานอย่างเป็นที่น่าพอใจและตระหนักว่าเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ผสมผสาน ทั้งในแง่โครงสร้างทางสังคมและองค์ประกอบของการขี่จักรยานเข้าด้วยกัน สิ่งเหล่านี้
รวมถึงการพิจารณาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของ
เมืองนั้นๆ เข้าไปด้วยเห็นได้ชัดว่าปัจจัยด้านกายภาพส่งผลต่อการขี่จักรยาน ถึงแม้จะบอกได้ไม่ชัดเจน
ว่าส่งผลกี่มากน้อย แต่แน่นอนว่าไม่มีเรื่องใดโดดๆ ที่มีผลกระทบต่อการขี่จักรยาน หลากความคิ ด
ชี้ให้เห็นว่า การขี่จักรยานมีความหมายกว้างกว่าการเป็นแค่พาหนะ ด้วยเหตุนี้บทบาทของมันเป็นได้
แม้กระทั่งเพ่ือถ่วงดุลกลุ่มแนวคิดสมัยนิยมที่ต่อต้านพาหนะรูปแบบเก่า ปัจจุบันการขี่จักรยานได้รับ
ความสนใจ และเป็นที่นิยมมากขึ้นในหลากมุมมองของแต่ละสังคม งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าหลาย
ปัจจัยเป็น เหตุแห่งพลังที่จะขับเคลื่อนการใช้จักรยานให้รุดหน้าต่อไป เช่น ระบบการขี่จักรยานที่
อัมสเตอร์ดัม และการผลักดันวัฒนธรรมคนเมืองภายใต้วิถีชีวิตที่ยั่งยืนแบบชาวพอร์ตแลนด์ ล้วนแต่
อยู่ภายใต้ภาวการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ กลไก และพลังขับเคลื่อน 
จนน าไปสู่การพัฒนาการใช้จักรยานจนกลายเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้อง
ท าการศึกษายิ่งๆ ขึ้นไป (Peter Pelzer, 2010) 

Xize Wang and Others (2012) ได้ท าการศึกษาเรื่องการสร้างแบบจ าลอง
กิจกรรมของสถานีจักรยานสาธารณะ: ผลกระทบของธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงและการจ้างงานต่อการ
เดินทางไปและกลับจากสถานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของสถานี
จักรยาน โดยเน้นในส่วนการเดินทางไปและกลับจากสถานีจักรยานกับธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงและ
การจ้างงาน โดยใช้ข้อมูลจากสถานี Nice Ride บริเวณถนน Minneapolis ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
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ผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์สามรูปแบบจาก ข้อมูลจ านวนการเดินทางทุกสถานี ต้นทาง 
(trip origins) และปลายทาง (trip destinations) สามารถสร้างแบบจ าลองจากตัวแปร 19 ตัวแปร 
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรในธุรกิจด้านอาหารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทางบวกกับ
การเดินทางด้วยรถจักรยานสาธารณะโดยธุรกิจด้านอาหารจะอยู่ภายในพ้ืนที่ 1/8 ไมล์ จากสถานี
จักรยาน ส่วนธุรกิจด้านอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านอาหารไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใช้
จักรยานสาธารณะ ทางด้านที่อยู่อาศัยพบว่าพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยสีขาว (พ้ืนที่อนุรักษ์ ชนบท หรือ
เกษตรกรรม) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเดินทางด้วยจักรยานสาธารณะโดยส่วนใหญ่จะเป็น
คนงานที่ใช้ในการเดินทาง แสดงให้เห็นว่าการอยู่ใกล้กับแหล่งจ้างงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการ
ก าหนดจุดติดตั้งสถานีจักรยานสาธารณะ (Xize Wang & other, 2012) 

Longbiao Chen and others (2015) ได้ท าการศึกษาเรื่องต าแหน่งสถานี
จักรยานสาธารณะกับการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยใช้ข้อมูลจากเมืองวอชิงตันดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเมืองหางโจว ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยส าคัญในการวาง
สถานีจักรยานในอนาคต เพ่ิมอรรถประโยชน์แก่ระบบจักรยานสาธารณะ และตอบสนองความ
ต้องการการเดินทางของผู้ใช้จักรยาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) จากตัว
แปรหลัก 3 ตัว คือ 1 ลักษณะพ้ืนที่ (Area function) จ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ โดยเป็น
จุดใหญ่ๆ 2ลักษณะกิจกรรมของผู้ใช้ (Human activity) โดยดูจากการเข้าใช้บริการในพ้ืนที่ และ 3 
ลักษณะประชากร (Demographics) อาทิ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว อายุ และระดับการศึกษา ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะพ้ืนที่ติดตั้งสถานีที่ผู้ใช้จักรยานสนใจ 10 อันดับ กิจกรรมที่ผู้ใช้จักรยาน
สาธารณะใช้ 10 อันดับ ปรากฏดังตาราง (Longbiao Chen, 2013) 
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพ้ืนที่ติดตั้งสถานีที่ผู้ใช้จักรยานสนใจ 10 อันดับ 
 

อันดับ เมืองวอชิงตันดีซี เมืองหางโจว 

1 คาเฟ่ และร้านเบเกอรี่ (0.53) พ้ืนที่อยู่อาศัย (0.65) 
2 บาร์ และร้านอาหาร (0.52) ตลาดผักผลไม้ (0.57) 
3 โรงแรม และโฮสเทล (0.49) โรงพยาบาล (0.55) 
4 สถานที่ท างาน (0.45) ร้านคาราโอเกะ (0.51) 
5 พ้ืนที่อยู่อาศัย (0.38) โรงแรม และโฮสเทล (0.49) 
6 ร้านค้าปลีก (0.35) ร้านค้าปลีก (0.45) 
7 ธนาคาร และตู้ ATM (0.34) สถานที่ท างาน (0.41) 
8 บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย (0.32) บาร์ และร้านอาหาร (0.38) 
9 สถานที่ออกก าลังกาย (0.31) ร้านท าผม และสปา (0.31) 
10 พิพิธภัณฑ์ และแกลลอรี่ (0.25) โรงภาพยนต์ (0.29) 

 
ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมที่ผู้ใช้จักรยานสาธารณะใช้ 10 อันดับ 

 

อันดับ เมืองวอชิงตันดีซี เมืองหางโจว 

1 เชื่อมต่อระบบขนส่ง (รถบัส รถไฟฟ้า) (0.58) ไปรับประทานอาหาร (0.49) 
2 สถานบันเทิง (บาร์) (0.57) ซื้อสินค้า (อาหาร) (0.45) 
3 ไปรับประทานอาหาร (0.54) ท่องเที่ยว (0.41) 
4 กิจกรรมส่วนบุคคล (0.53) พบปะสังสรร (ร้านน้ าชา) (0.38) 
5 ซื้อสินค้า (เสื้อผ้า) (0.51) สถานบันเทิง (คาราโอเกะ) (0.36) 
6 ออกก าลังกาย (ยิม โยคะ) (0.44) กิจกรรมส่วนบุคคล (0.36) 
7 เยี่ยมเยือน (พิพิธภัณฑ์) (0.42) ไปโรงเรียน (0.31) 
8 ไปท างาน (0.39) เชื่อมต่อระบบขนส่ง (รถบัส) (0.29) 
9 กลับบ้าน (0.26) ไปท างาน (0.24) 
10 ไปโรงเรียน (0.24) กลับบ้าน (0.21) 
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2.7 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปเป็นแนวทางใน
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ กรณีศึกษาโครงการ
จักรยานสาธารณะ โดยแบ่งหัวข้อในการศึกษาดังนี้ 

2.7.1 ปัจจัยด้านกายภาพและลักษณะพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถจักรยานสาธารณะ  
เพ่ือศึกษาว่าลักษณะพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานีส่งผลต่อจ านวนการใช้รถจักรยาน

สาธารณะอย่างไร โดยใช้แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จักรยาน และแนวคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบระบบจักรยานสาธารณะมาสร้างตัวแปรในการศึกษาดังนี้ 

1. ลักษณะการใช้ที่ดิน อาทิ ย่านที่อยู่ ย่านธุรกิจ ย่านพ้ืนที่สาธารณะ 
2. กิจกรรมหลักในพ้ืนที่ อาทิ แหล่งงาน สถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานพยาบาล  
3. กิจกรรมเสริมในพ้ืนที่ อาทิ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า สถานบันเทิง สถานที่ออก

ก าลังกาย สวนสาธารณะ ธนาคาร ไปรษณีย์ ตลาด 
4. จุดเชื่อมต่อการเดินทาง อาทิ จุดจอดรถประจ าทาง สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานี

รถไฟฟ้ามหานคร ท่าเรือโดยสาร 
5. จุดติดตั้งสถานีจักรยาน อาทิ บริเวณที่ตั้งใกล้แยก ระยะห่างของแต่ละสถานีอยู่ใน

ระยะ 100 – 500 เมตร มีแนวเส้นทางจักรยาน 
2.7.2 ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ 

เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้
จักรยานสาธารณะ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการจักรยานสาธารณะ และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการใช้จักรยาน เพ่ือน ามาสร้างแบบส ารวจทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการเข้าถึงและสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ อยู่บริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ 
สามารถเดินทางได้หลายทิศทาง อยู่ในจุดที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทาง อยู่ในบริเวณท่ีมีทาง
จักรยาน และสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน 

2. ด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทางอาทิ อยู่
บริเวณที่สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งระยะห่างระหว่างแต่ละสถานีมีความเหมาะสม 

3. ด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่อาทิ อยู่ ในบริ เวณที่มีกิจกรรม
หลากหลาย อยู่ในบริเวณอาคารส านักงาน สถาบันการศึกษา สวนสาธารณะ และไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่มี
อุปสรรคต่อการใช้งาน 

2.7.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะในการเดินทาง 
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เพ่ือศึกษาว่าลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้จักรยานมีผลต่อการเลือกใช้
จักรยานอย่างไร โดยใช้แนวคิดในเรื่องลักษณะการใช้จักรยานและเส้นทางจักรยานเพ่ือการเดินทาง และ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางด้วยจักรยาน มาสร้างตัวแปรในการศึกษาดังนี้ 

1. ลักษณะส่วนบุคคล อาทิ เพศ ช่วงอายุ อาชีพ 
2. วัตถุประสงค์ในการใช้รถจักรยานสาธารณะ 
3. ความถี่ในการใช้รถจักรยานสาธารณะ 
4. พ้ืนที่ที่ใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Quantitative & Qualitative Research) เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ กรณีศึกษาโครงการ
จักรยานสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ให้บริการบริเวณย่านธุรกิจและพาณิชยกรรม โดย
อาศัยวิธีการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในรูปแบบคู่ขนาน (Convergent Parallel 
Design) เพ่ือให้ได้สารสนเทศของการวิจัยที่สามารถสรุปอ้างอิงได้ ตามลักษณะแบบการวิจัยที่ก าหนด 
ซึ่งจะน าเสนอเป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

3.1 วิธีการศึกษา 

จากการศึกษาองค์ประกอบ แนวความคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบจักรยานสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดแนวทางการศึกษาวิจัย
ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Study) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยแบ่งเป็น 2 
ประเด็น คือ  

1.  การศึกษาปัจจัยด้ านกายภาพ ลั กษณะพ้ืนที่ที่ ศึกษา การใช้ประโย ชน์ที่ ดิ น 
สภาพแวดล้อม และกิจกรรมภายในบริเวณที่ตั้งสถานีจักรยาน โดยการส ารวจภาคสนาม การลงพ้ืนที่ศึกษา 
และการวิเคราะห์เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างกรอบการวิจัย และสร้างตัวแปรในการศึกษา 

2. การศึกษาปัจจัยด้านบุคคล สังคม พฤติกรรม ปัจจัยในการเลือกใช้จักรยานสาธารณะ 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้จักรยานสาธารณะ เพ่ือศึกษา
ลักษณะกิจกรรม พฤติกรรมการใช้จักรยาน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้จักรยานสาธารณะ 

3.2 กระบวนการด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดกรอบปัญหาวิจัย ขอบเขตพ้ืนที่ที่ศึกษา และลักษณะผู้ใช้บริการจักรยาน
สาธารณะ โดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การลงพ้ืนที่ส ารวจ และสังเกตลักษณะผู้ใช้
จักรยานสาธารณะในเบื้องต้น แล้วจึงก าหนดเป็นปัญหาเพ่ือท าการศึกษาค าตอบในการวิจัย 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่ที่ศึกษาเพ่ือน ามาประมวลผลเบื้องต้นในการวิ เคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่ศึกษา และใช้ก าหนดกรอบข้อค าถามส าหรับแบบสอบถาม 
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3. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้รถจักรยานสาธารณะ 
โดยเก็บข้อมูลทั้งวันท าการและวันหยุดราชการ พร้อมทั้งสังเกตและจดบันทึกลักษณะผู้ใช้จักรยาน
สาธารณะเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะการใช้พื้นท่ี 

4. น าข้อมูลที่ได้มารวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ตามหลักการทางสถิติ เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

5. น าผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มาวิเคราะห์ร่วมกันตามแนวทางการ
วิจัย เพ่ือประมวลผลการศึกษา และจัดท าสรุปผลการวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบจักรยาน
สาธารณะให้สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

6. สรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการวิจัย และข้อจ ากัดในการวิจัย เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ และการน าไปพัฒนาเพื่อท าวิจัยในอนาคตต่อไป 

3.3 การก าหนดพื้นที่ศึกษา 

โครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555 จนถึง
ปัจจุบัน มีสถานีให้บริการยืม-คืนจักรยาน จ านวน 50 สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่เขต 4 เขต ได้แก่ เขต
ราชเทวี เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร และตั้งอยู่บนถนนสายส าคัญ ได้แก่  

(1) ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย 
(2) ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกสามย่าน 
(3) ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึงแยกปทุมวัน 
(4) ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์ 
(5) ถนนราชด าริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกศาลาแดง 
(6) ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวาส 
(7) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสีลม ถึงแยกตัดกับถนนสาทร 
(8) ถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกเพลินจิต 
(9) ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์ 
ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลสถิติการใช้บริการยืม-คืน จักรยานสาธารณะรายสถานีทั้ง 50 สถานี 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2560 ของบริษัทกรุงเทพธนาคม มาพิจารณาในการ
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์ในการศึกษาดังนี้ 

3.3.1 การศึกษาปัจจัยด้านกายภาพ ลักษณะพ้ืนที่ที่ศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สภาพแวดล้อม และกิจกรรมภายในบริเวณท่ีตั้งสถานีจักรยานสาธารณะ 
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3.3.2 การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ 
และปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่ส่งผลในการเลือกใช้จักรยานสาธารณะ ศึกษาจาก
ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  

3.4 ตัวแปรในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
กรอบแนวคิดและก าหนดตัวแปรจากลักษณะการใช้จักรยาน เส้นทางจักรยานเพ่ือการเดินทาง 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางด้วยจักรยาน แนวคิดเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอ่ืนๆ ตลอดจนระบบการให้บริการจักรยานสาธารณะใน
ต่างประเทศ ซึ่งท าให้สามารถก าหนดกรอบตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

3.4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 
1. ปัจจัยด้านกายภาพ และลักษณะพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถจักรยานสาธารณะ ได้แก่ 

(1) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
(2) กิจกรรมหลักในพื้นที่  
(3) กิจกรรมเสริมในพ้ืนที่  
(4) จุดเชื่อมต่อการเดินทาง  
(5) จุดติดตั้งสถานีจักรยาน  

2. ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการ ได้แก่ 
(1) ด้านการเข้าถึงและสิ่งอ านวยความสะดวก 
(2) ด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทาง 
(3) ด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่ 

3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ ได้แก่ 
(1) ลักษณะส่วนบุคคล อาทิ เพศ ช่วงอายุ อาชีพ 
(2) วัตถุประสงค์ในการใช้รถจักรยานสาธารณะ 
(3) ความถ่ีในการใช้รถจักรยานสาธารณะ 
(4) พ้ืนที่ที่ใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ 

3.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  
1. ปริมาณผู้ใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ 
2. การเลือกใช้บริการจักรยานสาธารณะ 

ผู้วิจัยสรุปน าเสนอลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 รูปแบบความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผู้ใช้บริการ 

และการเลือกใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

รวบรวมข้อมลูความสมัพนัธ์ของตวัแปรที่เก่ียวข้อง 
และสร้างโมเดลการวเิคราะห์ข้อมลู 

- ปริมาณผู้ใช้บริการรถจกัรยาน
สาธารณะ 

 

- การเลือกใช้บริการรถจกัรยาน
สาธารณะ 

 

ปัจจยัด้านทางกายภาพ และลกัษณะพืน้ท่ีโดยรอบ 

สถานีรถจกัรยานสาธารณะ 
 

1. ลกัษณะการใช้ท่ีดิน  
   อาท ิย่านท่ีอยู่ ย่านธุรกิจ ย่านพืน้ท่ีสาธารณะ 
2. กิจกรรมหลกัในพืน้ท่ี  
   อาท ิแหล่งงาน สถานศกึษา สถานท่ีราชการ  
   สถานพยาบาล ชมุชน โรงแรม 

3. กิจกรรมเสริมในพืน้ท่ี  
   อาท ิร้านอาหาร ศนูย์การค้า สถานบนัเทงิ สถานท่ี 

ออกก าลงักาย สวนสาธารณะ ธนาคาร ไปรษณีย์ ตลาด 

4. จดุเช่ือมตอ่การเดนิทาง  
   อาท ิจดุจอดรถประจ าทาง สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

   สถานีรถไฟฟ้ามหานคร ท่าเรือโดยสาร 
5. จดุตดิตัง้สถานีจกัรยาน  
   อาท ิบริเวณที่ตัง้ใกล้แยก ระยะห่างของแตล่ะสถานี 

อยู่ในระยะ 300 – 500 เมตร มีแนวเส้นทางจกัรยาน 
ปัจจยัด้านต าแหน่งท่ีตัง้สถานีให้บริการ 

 

1. ด้านการเข้าถงึและสิ่งอ านวยความสะดวก 

2. ด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความ
ตอ่เน่ืองในการเดนิทาง 
3. ด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพืน้ท่ี 

ปัจจยัด้านพฤติกรรมและลกัษณะกิจกรรม 

การใช้จกัรยานสาธารณะ 
 

1. ลกัษณะส่วนบคุคล อาท ิเพศ ช่วงอาย ุรายได้ 
อาชีพ 

2. วตัถปุระสงค์ในการใช้รถจกัรยานสาธารณะ 
3. ความถี่ในการใช้รถจักรยานสาธารณะ 
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3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการคัดเลือกสถานีจักรยานสาธารณะเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานและการ
ก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรเป้าหมาย และวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

3.5.1 ประชากรในการศึกษา คือผู้ใช้บริการรถจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
ในบริเวณพ้ืนที่ให้บริการย่านธุรกิจและพาณิชยกรรม โดยศึกษาจากข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการจักรยาน
สาธารณะที่บริษัทกรุงเทพธนาคมได้รวบรวมไว้ จ าแนกเป็นรายสถานีให้บริการทั้ง 50 สถานี 

3.5.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือผู้ใช้บริการรถจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
ในบริเวณพ้ืนที่ให้บริการย่านธุรกิจและพาณิชยกรรม ซึ่งได้จากการสุ่มผู้ใช้บริการรถจักรยาน
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลผู้ใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 
ตุลาคม 2560 จากข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะที่บริษัทกรุงเทพธนาคมได้รวบรวมไว้  

2. จากนั้นจึงจัดอันดับตามจ านวนผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะด้วย Quartile 
Score โดยคัดเลือกสถานีที่มีจ านวนผู้ยืมจักรยานสาธารณะ และสถานีที่มีจ านวนผู้คืนจักรยาน
สาธารณะในต าแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3 (Third Quartile Score) ที่มีระดับการใช้งานร้อยละ 75 ขึ้นไป 
มาเป็นตัวแทนของสถานีที่มีปริมาณการใช้งานมาก เพื่อก าหนดกลุ่มสถานีที่มีการใช้งานสูงเป็นสถานีที่
ท าการศึกษา ปรากฏดังตาราง 
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ตารางที่ 3 แสดงชื่อสถานีจักรยานที่มีจ านวนผู้ยืมจักรยานสาธารณะตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป  
 

สถานีท่ียืม 

จ านวนผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
รัฐ 

วิสาหกิจ 
อื่นๆ รวม 

เฉลี่ย 
ต่อวัน 

1. จามจุรีสแควร ์ 2,365 893 738 194 58 1,153 5,401 8 
2. สวนลุมพินี 1 2,257 146 393 386 91 879 4,152 6 
3. สวนลุมพินี 3 2,110 89 229 282 46 1,235 3,991 6 

4. ซิลลิค เฮ้าส ์ 2,633 164 151 271 61 423 3,703 6 
5. ออลซีซั่นเพลส 2,268 34 459 106 10 318 3,195 5 
6. สาทรซิตี้ ทาวเวอร ์ 2,214 66 40 38 329 63 2,750 4 
7. สาทรธาน ี 2,101 86 125 115 23 111 2,561 4 
8. โรงพยาบาลต ารวจ 1,748 75 149 147 97 291 2,507 4 
9. สยามสแควร ์ 1,167 401 276 115 31 490 2,480 4 
10. สาทร 12 1,538 138 31 313 4 254 2,278 3 
11. ปาร์คเวนเจอร ์ 1,743 31 133 98 53 165 2,223 3 

12. สีลมคอมเพล็กซ ์ 1,269 238 51 279 24 301 2,162 3 
13. ราชด าร ิ 1,165 115 92 75 22 493 1,962 3 
รวม 24,578 2,476 2,867 2,419 849 6,176 39,365 59 
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ตารางที่ 4 แสดงชื่อสถานีจักรยานที่มีจ านวนผู้คืนจักรยานสาธารณะตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป  
 

สถานีท่ียืม 

จ านวนผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
รัฐ 

วิสาหกิจ 
อื่นๆ รวม 

เฉลี่ย 
ต่อวัน 

1. จามจุรีสแควร ์ 2,121 798 418 150 90 890 4,467 7 

2. สวนลุมพินี 3 2,445 110 170 284 34 1,181 4,224 6 
3. โรงพยาบาลต ารวจ 2,350 106 585 153 37 457 3,688 6 
4. สวนลุมพินี 1 1,901 181 414 380 53 751 3,680 6 

5. ซิลลิค เฮ้าส ์ 2,213 193 138 245 59 276 3,124 5 
6. สาทรซิตี้ ทาวเวอร ์ 2,520 99 94 93 125 90 3,021 5 
7. ออลซีซั่นเพลส 2,062 34 462 100 12 347 3,017 5 
8. สยามสแควร ์ 1,486 296 221 169 22 635 2,829 4 
9. บ่อนไก่ 1,977 127 13 247 5 162 2,531 4 
10. ไทย-เบลเยีย่ม  2,200 67 53 23 39 121 2,503 4 

11. สีลมคอมเพล็กซ ์ 1,424 169 89 200 17 188 2,087 3 
12. โรงแรมอิสติน 1,545 60 40 64 22 324 2,055 3 

13. อาคารวรวัฒน์ 1,290 101 76 262 16 301 2,046 3 
รวม 25,534   2,341   2,773   2,370   531   5,723  39,272  59 

 
3. ปรากฎสถานีจักรยานสาธารณะที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยาน

และการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ ทั้งสิ้นจ านวน 17 สถานี 
4. ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และด าเนินการสุ่มตามหลักของการสุ่ม โดย

ผู้วิจัยก าหนดขนาดของความคลาดเคลื่อน (Limit of error) และระดับความเชื่อมั่น (level of 

confidence: 1 – ) ที่ 0.95 สามารถประมาณค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง  n = 
 

      

เมื่อ  N คือ จ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยต่อวันที่ 59 ราย 
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
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จะได้    n = 
  

           
 

= 51.41 
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างทีร่วมทั้งสิ้น 52 ตัวอย่าง 

5. ส ารวจข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการ
รถจักรยานสาธารณะที่พบโดยบังเอิญในขณะเก็บข้อมูล (Accidental Sampling) ในบริเวณพ้ืนที่
ให้บริการของโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 

3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
3.6.1 แบบส ารวจปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน

สาธารณะ มีลักษณะเป็นแบบประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring 
Rubrics) เพ่ือจัดอันดับโดยการให้คะแนนความแตกต่างเชิงระยะทางของปัจจัยในแต่ละส่วน 
ตลอดจนแบบสอบถามความคิดเห็นที่ใช้ในการวศึกษา โดยผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ศึกษา เพ่ือน ามาประมวลผลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 

2. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยการลงพ้ืนที่ส ารวจแต่ละสถานีรถจักรยานสาธารณะ 
วิเคราะห์เอกสารภาพถ่าย และสอบถามผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแบบส ารวจ 

3. ก าหนดปัจจัยที่จะศึกษาแต่ละด้าน แบ่งเป็น 
(1) ด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวก (Accessibility and 

Facilities) ประกอบด้วย 
   - พ้ืนที่สัญจรรอบสถานี (สามารถเดินได้โดยรอบสถานี) 
   - ทางเข้า-ออกหน้าสถานี (สามารถเข็นจักรยานลงถนนได้ทันที) 
   - ทางลาดขึ้น-ลง (มีทางลาดหน้าสถานี) 
   - ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบสถานี (ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบสถานีรัศมี 3 เมตร) 
   - เส้นทางจักรยานบริเวณสถานี (มีทางจักรยานหน้าสถานี) 
   - อยู่ใกล้ทางแยก (สถานีห่างจากทางแยกในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร) 
(2) ด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทาง

(Public transportation and Network) ประกอบด้วย 
   - สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT)  
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   - สถานีรถไฟฟ้า (BTS) 
   - สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 
   - ป้ายรถโดยสารประจ าทาง (Bus stop) 
   - จุดจอดรถ/อาคารจอดรถ (Parking space) 
   - จุดจอดรถรับจ้างสาธารณะ (Taxi/Motorbike stand) 
   - สถานีจักรยานสาธารณะรอบข้าง (Bike Share Station Network) 
(3) ด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่(Area Function and 

Activities) ประกอบด้วย 
   - ที่พักอาศัย/ หอพัก (ได้แก่ บ้าน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หอพัก) 
   - ส านักงาน (Office building/ Home office) 
   - สถานศึกษา (ได้แก่ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย) 
   - สถานที่ราชการ (ได้แก่ ส านักงานเขต สถานีต ารวจ สถานทูต) 
   - สถานพยาบาล (ได้แก่ โรงพยาบาล คลีนิค) 

 - สวนสาธารณะ/ นันทนาการ (ได้แก่ สวนสาธารณะ ที่ออกก าลังกาย) 
 - ห้างสรรพสินค้า/ แหล่งท่องเที่ยว (ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์  

และย่านขายสินค้า) 
   - ร้านอาหาร/ ร้านกาแฟ 
   - ร้านสะดวกซ้ือ (ได้แก่ ร้าน 7-11 ร้าน Family mart ร้าน Watson) 
   - ร้านค้าปลีก (ได้แก่ ร้านขายของช า และร้านค้าท่ัวไป) 
   - ตลาด/ฟู้ดคอร์ท (ได้แก่ ตลาดสด และพ้ืนที่ขายอาหาร) 
   - ธนาคาร / ATM 
   - โรงแรม / โฮสเทล (Hostel) 

4. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือระบุความแตกต่างของปัจจัยแต่ละด้านโดย
ประยุกต์เกณฑ์ในการให้คะนแนนจากการศึกษาที่ผ่านมา โดยการก าหนดค่าการให้คะแนนตามระยะรัศมี
รอบสถานีจักรยานบริการจักรยานสาธารณะ (Location Accessibility) ระยะ 300 เมตร ดังตารางที่ 5 
   6 คะแนน   ปัจจัยที่มี อยู่ในระยะรัศมี 0 – 100     เมตร  โดยตรง  

5 คะแนน   ปัจจัยที่มี อยู่ในระยะรัศมี 0 – 100  เมตร  โดยอ้อม 
4 คะแนน   ปัจจัยที่มี อยู่ในระยะรัศมี 101 – 200  เมตร  โดยตรง 

   3 คะแนน   ปัจจัยที่มี อยู่ในระยะรัศมี 101 – 200  เมตร  โดยอ้อม 
2 คะแนน   ปัจจัยที่มี อยู่ในระยะรัศมี 201 – 300  เมตร  โดยตรง 
1 คะแนน   ปัจจัยที่มี อยู่ในระยะรัศมี 201 – 300  เมตร  โดยอ้อม 
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ตารางที่ 5 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนของปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้ 
    จักรยานสาธารณะ 
 

ปัจจัย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

6 5 4 3 2 1 0 
1. ด้านการเข้าถึงสถานีและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 

- - - - - มีปัจจัย
ดังกล่าว 

รอบสถานี 
และ

สามารถ
มองเห็น

ได้ 

ไม่มี
ปัจจัย

ดังกล่าว 
รอบ
สถานี 

2. ด้านโครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะและความต่อเนื่อง
ในการเดินทาง 
 
 
3. ด้านการใช้ประโยชน์และ
กิจกรรมในพ้ืนท่ี 

มีปัจจัย
ดังกล่าว
อยู่ภายใน
ระยะรัศมี 

100 
เมตร 
รอบ
สถานี
และ

เข้าถึงได้
โดยตรง 

มีปัจจัย
ดังกล่าว
อยู่ภายใน
ระยะรัศมี 

100 
เมตร 
รอบ

สถานีแต่
เข้าถึงได้
ทางอ้อม 

มีปัจจัย
ดังกล่าว
อยู่ภายใน
ระยะรัศมี 

200 
เมตร 
รอบ
สถานี
และ

เข้าถึงได้
โดยตรง 

มีปัจจัย
ดังกล่าว
อยู่ภายใน
ระยะรัศมี 

200 
เมตร 
รอบ

สถานีแต่
เข้าถึงได้
ทางอ้อม 

มีปัจจัย
ดังกล่าว
อยู่ภายใน
ระยะรัศมี 

300 
เมตร 
รอบ
สถานี
และ

เข้าถึงได้
โดยตรง 

มีปัจจัย
ดังกล่าว
อยู่ภายใน
ระยะรัศมี 

300 
เมตรรอบ
สถานีแต่
เข้าถึงได้
ทางอ้อม 

มีปัจจัย
ดังกล่าว
อยู่เกิน

กว่าระยะ
รัศมี 300 
เมตรรอบ

สถานี 

 
3.6.2 แบบส ารวจปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ มี

ลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะ

กิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ  
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ก าหนด

กรอบข้อค าถามส าหรับแบบสอบถาม 
3. สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ 
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย  
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(1) ลักษณะส่วนบุคคล อาทิ เพศ ช่วงอายุ อาชีพ 
(2) วัตถุประสงค์ในการใช้รถจักรยานสาธารณะ 
(3) ความถี่ในการใช้รถจักรยานสาธารณะ 
(4) พ้ืนที่ที่ใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ 
ตอนที่ 2 ปัจจัยในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ เป็น

แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 
(1) ด้านสถานีให้บริการจักรยานสาธารณะ 
(2) ด้านท าเลที่ตั้งของสถานีบริการจักรยานสาธารณะ 
(3) ด้านจักรยานสาธารณะที่ให้บริการ 
(4) ด้านระบบการให้บริการยืม-คืนจักรยานสาธารณะ 

4. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามปัจจัยในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้จักรยานสาธารณะ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
 น้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
 น้อย ให้ 2 คะแนน 
 ปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
 มาก ให้ 4 คะแนน 
 มากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
 ประมวลผลให้คะแนนตามระดับความคิดเห็นของแต่ละข้อค าถาม และน ามาหา
ค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัย คะแนนเฉลี่ยที่ได้น ามาอ่านค่าโดยใช้ระดับคะแนนของผลที่ได้ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  คือ น้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60 คือ น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40 คือ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  คือ มาก 
 คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00 คือ มากท่ีสุด 

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ 
กรณีศึกษาโครงการจักรยานสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ให้บริการบริเวณย่านธุรกิจและ
พาณิชยกรรม ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงออกแบบงานวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้บริการจักรยานสาธารณะและการใช้จักรยาน รวมทั้งการลงพ้ืนที่
ส ารวจ และสังเกตลักษณะผู้ใช้จักรยานสาธารณะ 

2. การเก็บรวมรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่  
   (1) ข้อมูลปัจจัยด้านกายภาพ และลักษณะพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถจักรยานสาธารณะ 

และปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่ส ารวจแต่ละสถานีบริการรถจักรยานสาธารณะ วิเคราะห์เอกสาร แผนที่ และ
ภาพถ่ายในบริเวณพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง และสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  

   (2) ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ใช้บริการ
รถจักรยานสาธารณะ พร้อมทั้งสังเกตและจดบันทึกลักษณะผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ และพูดคุย
เพ่ือสอบถามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการใช้บริการจักรยานสาธารณะ  

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
3.8.1 ข้อมูลปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน

สาธารณะผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ตรวจให้คะแนนตามแบบส ารวจจ าแนกตามรายสถานี และจ าแนกตามปัจจัย

ด้านต่างๆ  
2. วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนปัจจัยแต่ละด้านกับจ านวน

ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ 
3.8.2 ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ ผู้วิจัย

ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน และท าการลงรหัส (Coding) ใน

แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐานปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้

จักรยานสาธารณะ  
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3.8.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ใช้บริการรถจักรยาน
สาธารณะจ าแนกตามอาชีพกับปัจจัยในแต่ละสถานี ซึ่งเปนการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ มีขนาดความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์ ไปใน
ทิศทางใด โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ค านวณได้จากสูตร (ส าราญ มีแจ้ง, 2544) 
 
 
 

  เมื่อ     เป็น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

   ∑  เป็น ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปร x 

   ∑  เป็น ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปรที่ y 

   ∑   เป็น ผลรวมของผลคูณระหว่าง x และ y 

   ∑   เป็น ผลรวมก าลังสองของตัวแปร x 

   ∑   เป็น ผลรวมก าลังสองของตัวแปร y 
   N เป็น จ านวนตัวอย่าง 

โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าตั้งงแต่ -
1.00 ถึง 1.00 ส าหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์ อาจใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   ค่า r    ระดับความสัมพันธ์ 
   0.90 - 1.00    มีความสัมพันธกันสูงมาก 
   0.70 - 0.90    มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
   0.50 - 0.70    มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
   0.30 - 0.50    มีความสัมพันธกันในระดับต่ า 
   0.00 - 0.30    มีความสัมพันธกันในระดับต่ ามาก 

เครื่องหมาย +/- หนาตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ 
ถ้า   r มีเครื่องหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน  
และ r มีเครื่องหมาย -  หมายถึง การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางตรงกันขาม 
ในการนี้ ผู้วิจัยใช้การค านวณโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 
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บทที่ 4 

ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา 

 
การศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

ข้อมูลทางกายภาพโดยรอบพ้ืนที่การให้บริการของสถานีจักรยานสาธารณะในโครงการ ทั้งเส้นทาง
จักรยาน การใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานี เพ่ือน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ตัวแปรและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานในโครงการ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการจักรยานสาธารณะ  

เป็นการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของโครงการจักรยานสาธารณะ ประกอบด้วย 
4.1.1 ข้อมูลการให้บริการจักรยานสาธารณะ 

โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร (ปันปั่น) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ
กรุงเทพมหานคร (ผู้ให้สัมปทานพ้ืนที่ในการจัดตั้งสถานีจอดจักรยาน)บริษัท กรุงเทพธนาคม (ผู้รับ
สัมปทานพ้ืนที่ในการจัดตั้งสถานีจอดจักรยาน) และกิจการค้าร่วมเอสบีเอส Smart Bike Service (ผู้
จัดตั้งสถานีวางระบบและด าเนินกิจการของโครงการ) โดยด าเนินการให้บริการยืมหรือเช่ารถจักรยาน
ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ขี่ในระยะสั้นๆ ส าหรับการเดินทางจากจุดหมายต้นทางไปสู่ปลายทาง ช่วย
เติมเต็มช่องว่างในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่อย่างรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้า
มหานคร ไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นอาคารส านักงานส าคัญๆ หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะมี
สถานีจอดรถจักรยานอยู่ใกล้ๆ โดยมีพ้ืนที่ให้บริการ ดังนี้ 

1. ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย 
2. ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกสามย่าน 
3. ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึงแยกปทุมวัน 
4. ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์ 
5. ถนนราชด าริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกศาลาแดง 
6. ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
7. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสีลม ถึงแยกตัดกับถนนสาทร 
8. ถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกเพลินจิต 
9. ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์ 
ซึ่งปัจจุบันมีสถานีให้บริการจักรยานสาธารณะรวมทั้งสิ้น 50 สถานี 
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ภาพที่ 12 แสดงพ้ืนที่โครงการและที่ตั้งของสถานีจักรยานสาธารณะ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Google Map 

 
ผู้ใช้บริการโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานครจะต้องท าการสมัครสมาชิกเพ่ือรับบัตรที่ใช้
ส าหรับการยืมคืนจักรยานโดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ผู้ใช้บริการมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครใช้บริการ  
2. ผู้ใช้บริการต้องสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะปันปั่นด้วย

ตนเอง โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และช าระค่าธรรมเนียม
และค่าบริการล่วงหน้าตามที่โครงการก าหนด 

ส าหรับบัตรที่ใช้ท าการยืมคืนจักรยานเป็นระบบ RFID Smart Card มีค่าใช้จ่ายใน
การสมัครสมาชิกครั้งแรก 320 บาท แบ่งเป็น 

1. ค่าธรรมเนียมการออกบัตร 120 บาท (จ่ายครั้งเดียว) 

http://www.punpunbikeshare.com/
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2. ค่าสมาชิกรายปี 100 บาท (มีอายุ 1 ปี) 
3. มูลค่าบัตรที่เติมไว้ล่วงหน้าส าหรับใช้บริการ 100 บาท 
อัตราค่าใช้บริการจักรยานสาธารณะคิดตามเวลาการใช้งาน โดย 15 นาทีแรก ไม่คิด

ค่าบริการ หลังจาก 15 นาที คิดค่าบริการดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 แสดงอัตราค่าใช้บริการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
 

ระยะเวลาใช้บริการ อัตราค่าใช้บริการ 

15 นาทีแรก ไม่คิดค่าบริการ 

15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 10 บาท 

ชั่วโมงท่ี 1-3 20 บาท 

ชั่วโมงท่ี 3-5 40 บาท 

ชั่วโมงท่ี 5-6 60 บาท 

ชั่วโมงท่ี 6-8 80 บาท 

เกิน 8 ชั่วโมง 100 บาท 

หมายเหตุ : 1. เศษของชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง  
               2. ใช้บริการเกิน 24 ชั่วโมง ระบบจะท าการออกรายงานให้เจ้าหน้าที่ท าการ
ติดต่อผู้ใช้บริการให้น ารถจักรยานกลับคืนสู่ระบบ และต้องเสียค่าปรับ 500 บาทต่อวัน  
(ไม่รวมค่าบริการ) 

 

ที่มา : ปรับปรุงจากอัตราค่าบริการโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 2558 
 

สถานีให้บริการจักรยานสาธารณะแต่ละสถานี ประกอบด้วย รถจักรยานสาธารณะ 
แท่นล็อคจักรยานจ านวน 8 แท่นและตู้ควบคุมสถานีระบบสัมผัส (โดยตู้ควบคุมระบบท าหน้าที่รับส่ง
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการปลดล็อคจักรยานออกจากแท่นจอดและผู้ใช้บริการสามารถท าการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนตัว และท าการเติมเงินเข้าสู่ระบบได้ที่ตู้ควบคุมระบบ) ส าหรับบางสถานีจะมีจุดให้บริการที่
สูบลม และสายคล้องส าหรับรถจักรยานของประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ของสถานีจักรยาน และมีพ้ืนที่
แสดงข้อมูลของแต่ละสถานีให้แก่ประชาชน โดยเป็นแผนที่ระบุต าแหน่งของสถานีจักรยานบริเวณต่างๆ 
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ภาพที่ 13 แสดงส่วนประกอบภายในสถานีจอดรถจักรยานสาธารณะ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.punpunbikeshare.com 

 
4.1.2 ข้อมูลสถิติการใช้จักรยานสาธารณะของโครงการจักรยานสาธารณะ 

จากข้อมูลสถิติภาพรวมของโครงการจักรยานสาธารณะตั้งแต่เริ่มด าเนินการในเดือน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2560 ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด พบว่า 

1.มีสมาชิกที่เข้าร่วมในโครงการจ านวนทั้งสิ้น 9,709 คน เป็นเพศชายจ านวน5,924 
คนคิดเป็นร้อยละ 63.89 และเป็นเพศหญิงจ านวน 3,785 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 ของจ านวน
สมาชิกท้ังโครงการ 

   2.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60อายุ 16 
– 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 19 อายุ 41 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 17 และอายุ 56 ปี คิดเป็นร้อยละ 4 

   3. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนมีจ านวน
สัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22 อ่ืนๆ (ไม่ระบุอาชีพ)คิดเป็นร้อยละ 8 รับราชการคิดเป็นร้อยละ 4 
และสุดท้ายพนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 2 (ภาพท่ี 13 – 14) 

 

แทน่ลอ็คจกัรยาน ตู้ควบคมุสถานีระบบtouch screen 

Green wall เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวให้

กรุงเทพฯ 

http://www.punpunbikeshare.com/
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ภาพที่ 14 แผนภูมิแสดงช่วงอายุของสมาชิกท้ังหมดในโครงการจักรยานสาธารณะ 
ที่มา : ปรับปรุงจากข้อมูลของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 

 

 
 

ภาพที่ 15 แผนภูมิแสดงอาชีพของสมาชิกทั้งหมดในโครงการจักรยานสาธารณะ 
ที่มา : ปรับปรุงจากข้อมูลของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
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4.2 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่โครงการจักรยานสาธารณะ 

4.2.1 ลักษณะข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมในพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ให้บริการของทั้ง 50 สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครย่านศูนย์กลาง

ธุรกิจกลางเมืองในพ้ืนที่ของส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ ราชเทวี ปทุมวัน บางรัก สาทร คลองเตย ซึ่งตาม
แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าวให้มีการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2556) 

โดยประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ มีการใช้ประโยชน์ในหลายลักษณะที่
รองรับกิจกรรมที่หลากหลายในพ้ืนที่ เช่น ส านักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย สถานศึกษา สถานพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ อาคารพาณิชย์ ร้านขายของช า ร้านสะดวกซ้ือ ซึ่งท าให้กลุ่มประชากร
ให้พ้ืนที่ศึกษานั้นมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของของกรุงเทพมหานคร ที่
พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานประกอบด้วย พนักงานบริษัท นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
พบว่ามีการกระจุกตัวของการใช้งานอยู่ในบริเวณท่ีมีกิจกรรมในพ้ืนที่ข้างต้น เช่น ถนนสาทร ถนนสีลม 
ถนนราชด าริ ถนนพระราม 4 เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 16 ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจากแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (2556) 
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4.2.2 โครงข่ายถนนและการจราจร 
โครงข่ายของถนนพ้ืนที่บริเวณสถานีบริการโครงการจักรยานสาธารณะแบ่งออกเป็น

ถนนสายหลักที่มีช่องทางเดินรถเกินกว่า 4 ช่องจราจร ถนนสายรอง และถนนซอยตามการแบ่งลักษณะ
และวัตถุประสงค์เส้นทางการจราจรเพ่ือการสัญจรของรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 
ตลอดจนคนเดินเท้าโดยศึกษาลักษณะทางกายภาพของถนนและทิศทางการจราจรโดยรอบพ้ืนที่ที่
ศึกษาซึ่งมีสถานีจักรยานสาธารณะตั้งอยู่ 

 1. ถนนสายหลัก 
(1) ถนนพระรามท่ี 1  
เริ่มต้นตั้งแต่แยกบรรทัดทองไปสิ้นสุดที่แยกราชประสงค์ในพื้นที่เขตปทุมวัน ตัด

ผ่านพ้ืนที่ศูนย์กลางพาณิชย์กรรมและสถานที่ส าคัญๆหลายแห่ง อาทิ สนามกีฬาแห่งชาติหอศิลปะและ
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร วัดปทุมวนาราม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลต ารวจ และ
ศูนย์การค้า MBK,Siam Discovery,Siam Paragon,Siam Center One,Siam Square, Central 
World  เป็นถนนขนาด 6 ช่องทางจราจร โดยแบ่งช่วงในการจัดการจราจร 3 ลักษณะเนื่องจากกายภาพ
ที่แตกต่างกัน และในแต่ละช่วงนั้นมีข้อจ ากัดทั้งความกว้างของผิวจราจรและทางเท้า ท าให้รถจักรยาน
ต้องใช้พ้ืนที่ร่วมกันกับรถและคนเดินเท้า มีรถไฟฟ้าสายหลักผ่านตลอดเส้นทาง และมีสถานีให้บริการ
ยืม-คืน จักรยาน จ านวน 5 สถานีด้วยกัน ประกอบด้วย สถานีแยกปทุมวัน สถานีสยามเซ็นเตอร์สถานี
พารากอน สถานีสยามสแควร์และสถานีเซ็นทรัลเวิล์ด 1 

 

 

 

ภาพที่ 17 แสดงภาพถนนพระรามที่ 1 ช่วงที่ 1 แยกเจริญผล ถึงแยกปทุมวัน 
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ภาพที่ 18 แสดงภาพถนนพระรามที่ 1ช่วงที่ 2 แยกปทุมวัน ถึงแยกเฉลิมเผ่า 
 

 

 

ภาพที่ 19 แสดงภาพถนนพระรามที่ 1 ช่วงที่ 3 แยกเฉลิมเผ่า ถึงแยกราชประสงค์ 
 
(2) ถนนเพลินจิต  
เริ่มต้นที่แยกราชประสงค์ต่อเนื่องจากถนนพระรามที่ 1 ถึงแยกเพลินจิต ผ่าน

ย่านธุรกิจส าคัญศูนย์การค้าและโรงเรียน อาทิ ห้างเกสรพลาซ่า ห้างเซ็นทรัลชิดลม ห้างโซโก้ ห้างอัม
รินท์พลาซ่า โรงเรียนมาแตรเดอี ซึ่งอยู่ในแนวของระบบขนส่งมวลชนสายหลักรถไฟฟ้า BTS ในส่วน
ของช่องทางการจราจรเป็นลักษณะเช่นเดียวกับถนนพระรามที่ 1 คือ 6 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ซึ่งมี
สถานีให้บริการยืม-คืน จักรยาน จ านวน 3 สถานี คือ สถานีมาแตร์เดอี สถานีธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
และสถานีปาร์คเวนเจอร์ 
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ภาพที่ 20 แสดงภาพถนนเพลินจิตช่วงแยกราชประสงค์ ถึงแยกเพลินจิต 
 

(3) ถนนพระรามที่ 4  
เริ่มจากหัวล าโพง สิ้นสุดที่แยกพระราม 4อยู่ในพ้ืนที่เขตปทุมวันและเขตคลองเตย 

มีสถานศึกษา แหล่งพาณิชย์กรรม สวนสาธารณะ ส าคัญๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
จุฬา สภากาชาดไทย จามจุรีสแควร์ Robinson สวนลุมพินี ฯลฯ และด้วยลักษณะกายภาพที่แตกต่างกัน 
และในแต่ละช่วงนั้นมีจ านวนช่องจราจร 6 ช่องทางเพ่ือเน้นการระบายการจราจร ท าให้ไม่มีพ้ืนที่
ช่องทางส าหรับรถจักรยานจึงต้องใช้ร่วมกันกับรถและคนเดินเท้าบางช่วงโดยในถนนพระรามที่ 4 มี
สถานีให้บริการทั้งสิ้น 7 สถานี ประกอบด้วย สถานีหัวล าโพง สถานีจามจุรีสแควร์ สถานีโรงพยาบาล
จุฬา สถานีลุมพินี 3 สถานีลุมพินีทาวเวอร์ สถานีไทย-เบลเยี่ยม และสถานีบ่อนไก ่

 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงภาพถนนพระรามที่ 4 ช่วงที่ 1 แยกหัวล าโพง ถึงแยกสามย่าน 



 68 
 

 

 

 

ภาพที่ 22 แสดงภาพถนนพระรามที่ 4 ช่วงที่ 2 แยกสามย่าน ถึงแยกวิทยุ 
 

 

 

ภาพที่ 23 แสดงภาพถนนพระรามที่ 4 ช่วงที่ 3 แยกวิทยุ ถึงแยกพระราม 4 
 
(4) ถนนสาทร  
เริ่มจากแยกวิทยุถึงแยกเจริญราษฎร์ ในพื้นที่เขตปทุมวัน เขตสาทร และเขตยาน

นาวา มีสถานศึกษา สถานทูต คอนโดมีเนียม สถานพยาบาล แหล่งอาคารส านักงานพาณิชย์กรรม อาทิ 
สถานทูตออสเตรีย สถานทูตสิงคโปร์  สถานทูตพม่า กองปราบอาชญากรรม โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนเซ็นหลุยส์ ฯลฯ ซึ่งถนนสาทรมีขนาด 4 ช่องจราจรพร้อมช่องทาง
จักรยานบนผิวจราจรบริเวณช่องซ้ายสุดของช่องทางเดินรถทั้งสาทรเหนือและสาทรใต้และมีสถานี
ให้บริการยืมคืนจ านวน 12 สถานี ประกอบด้วย สถานีสาทรมาร์ท สถานีสวนพูล สถานีคอนแวนต์ สถานี
คอนโด The Met สถานีแสงทองธานี สถานีสาทรซิตี้ สถานีรัจนาการ สถานีสาทรสแควร์ 2 สถานีสาทร 
12 สถานีโรงพยาบาลเซนหลุยส์ สถานีโรงแรมอิสติน และสถานีอาคารนานมี 
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ภาพที่ 24 แสดงภาพถนนสาทรช่วงที่ 1 แยกวิทยุ ถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 

 

ภาพที่ 25 แสดงภาพถนนสาทร ช่วงที่ 2 แยกนราธิวาสราชนครินทร์ถึงแยกเจริญราษฎร์ 
 
(5) ถนนพญาไท  
   อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตปทุมวันและเขตราชเทวี เริ่มตั้งแต่แยกราชเทวี 

สิ้นสุดที่แยกสามย่าน ประกอบด้วยเขตพระราชฐาน สถานศึกษา สถานที่ราชการ ศูนย์การค้าคอนโดมี
เนียม และแหล่งอาคารส านักงานพาณิชย์กรรม อาทิ หอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร วังสระ
ปทุม ศูนย์การค้า MBK .Siam Discovery โรงเรียนเตรียมอุดม สถาบันอุเทนถวาย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฯลฯ อีกท้ังมีเส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมต่อไปยังย่านสยามสแควร์ โดยในถนนพญาไทมีสถานี
ให้บริการจ านวน 7 สถานีประกอบด้วย สถานีราชเทวี 1สถานีราชเทวี 2 สถานีแยกปทุมวัน สถานีMBK 
สถานีจุฬา 1 สถานีจุฬา 2 และสถานีจุฬา 3  
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ภาพที่ 26 แสดงภาพถนนพญาไทช่วงที่ 1 แยกราชเทวี ถึงแยกปทุมวัน 
 

 

 

ภาพที่ 27 แสดงภาพถนนพญาไท ช่วงที่ 2 แยกปทุมวัน ถึงแยกสามย่าน 
 

2. ถนนสายรอง/ซอย 
(1) ถนนสีลม  
เริ่มต้นตั้งแต่แยกศาลาแดง ไปสิ้นสุดที่แยกมเหศักดิ์ อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

เขตปทุมวัน ตัดผ่านพ้ืนที่ศูนย์กลางพาณิชย์กรรมและสถานที่ส าคัญๆหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
ถนนที่มีความหนาแน่นของกิจกรรมประเภทพาณิชย์กรรมที่หลากหลาย โดยสังเกตได้จากจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่ ซึ่งในถนนสีลมมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัดมีเพียง 3 ช่องจราจร โดยมีสถานีให้บริการยืม-
คืน จักรยาน จ านวน 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีชิลิคเฮาส์ สถานีสีลมคอมเพลกซ์ สถานีโรงแรมฮอ
ลิเดย์อิน และสถานีอาคารวรรัตน์ 
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ภาพที่ 28 แสดงภาพถนนสีลม ช่วงที่ 1 แยกศาลาแดง ถึงแยกนราธิวาสฯ 
 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงภาพถนนสีลม ช่วงที่ 2 จากแยกนราธิวาสฯ ถึงแยกเจริญกรุง 
 

(2) ถนนราชด าริ  
เริ่มจากแยกศาลาแดง ถึงแยกราชประสงค์ อยู่ในพื้นท่ีเขตปทุมวัน เชื่อมต่อถนน

สายหลักในโครงการระหว่างถนนพระรามที่ 1 และพระรามที่ 4 ซึ่งเป็นถนนที่มีการก าหนดเส้นทาง
จักรยานไว้บนทางเท้า มีสถานที่และแหล่งกิจกรรมส าคัญ อาทิ สวนลุมพินี โรงพยาบาลจุฬา  สนาม
ม้า อีกท้ังยังมรีะบบขนส่งสาธารณะผ่านในเส้นทางสถานีราชด าริ โดยในถนนราชด าริมีสถานีให้บริการ
ยืม-คืน จักรยาน จ านวน 5 สถานี คือ สถานี CTW 2 สถานี CTW 3 สถานีราชประสงค์ สถานีราช
ด าริ และสถานีลุมพินี 1  
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ภาพที่ 30 แสดงภาพถนนราชด าริ ช่วงที่ 1 แยกศาลาแดง ถึงแยกราชประสงค์ 
 

 
 

ภาพที่ 31 แสดงภาพถนนราชด าริ ช่วงที่ 2 แยกราชประสงค์ ถึงแยกประตูน้ า 
 
(3) ถนนวิทยุ  
เริ่มจากแยกวิทยุ ถึงแยกเพลินจิต อยู่ในพ้ืนที่เขตวัฒนา เชื่อมต่อถนนสายหลักใน

โครงการระหว่างถนนพระรามที่ 1 และพระรามที่ 4 ผ่านสถานที่ส าคัญ อาทิ สวนลุมพินี สถานทูต
สหรัฐอเมริกา โดยมีสถานีให้บริการยืม-คืน จักรยาน จ านวน 4 สถานี คือ สถานีลุมพินี 3 สถานีไทย-เบล
เยี่ยมสถานีออลซีซั่นเพลส และสถานีเวฟเพลส 
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ภาพที่ 32 แสดงภาพถนนวิทยุ ช่วงที่ 1 แยกวิทยุ ถึงแยกสารสิน 
 

 
 

ภาพที่ 33 แสดงภาพถนนวิทยุ ช่วงที่ 2 แยกสารสิน ถึงแยกเพลินจิต 
 

 
 

ภาพที่ 34 แสดงภาพถนนวิทยุ ช่วงที่ 3 แยกเพลินจิต ถึงแยกถนนเพชรบุรี 
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 (4) ถนนอังรีดูนังต์  
เริ่มจากแยกสุรวงศ์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า อยู่ในพ้ืนที่เขตปทุมวัน เชื่อมต่อถนนสาย

หลักในโครงการระหว่างถนนพระรามที่ 1 และพระรามที่ 4 ผ่านสถานที่ส าคัญ อาทิ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ,ราชติณมัยสมาคม ,สภากาชาดไทย ,โรงพยาบาลจุฬา และย่านการค้าสยามสแควร์ และมี
สถานีให้บริการยืม-คืน จักรยาน 1 สถานี คือ สถานีอังรีดูนังต์ 
 

 
 

ภาพที่ 35 แสดงภาพถนนอังรีดูนังต์ ช่วงแยกสุรวงศ์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า 
 

(5) ซอยงามดูพลี 
   เป็นเส้นทางลัดจากถนนพระรามที่ 4 ไปยังถนนสาทรและถนนนราธิวาสราช

นครินทร์ มีลักษณะเป็นซอยขนาด 2 ช่องจราจร โดยมีสถานีงามดูพลี เป็นสถานีปลายทางสถานีเดียว 
 

 
 

ภาพที่ 36 แสดงภาพซอยงามดูพลี (ด้านถนนพระรามที่ 4) 
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4.2.3 ระบบขนส่งสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ส าคัญในการให้บริการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานครคือการ
เชื่อมต่อการเดินทางของสมาชิกจากระบบขนส่งสาธารณะสายหลักไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS 
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถด่วนพิเศษ BRT หรือแม้จะเป็นรถโดยสารประจ าทาง เพ่ือไปยังปลายทางของ
การเดินทางท้ังสถานประกอบการ สถานศึกษา หรือย่านการค้าต่างๆ ฯลฯ ตามแต่ผู้ใช้บริการต้องการ 
โดยมีระบบขนส่งสาธารณะสายหลักท่ีให้บริการในพ้ืนที่ซึ่งมีจักรยานสาธารณะให้บริการร่วมด้วย ดังนี้ 

1. รถไฟฟ้า BTS  
แนวเส้นทางผ่านถนนสายหลักน าประชาชนจากย่านชานเมืองเข้าสู่พ้ืนที่กลางเมือง 

โดยมีสถานีสยาม เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายของ 2 เส้นทาง ประกอบด้วย 
- สายสุขุมวิท เริ่มต้นจากสถานีส าโรงไปสิ้นสุดที่สถานีหมอชิต โดยมีสถานี

ให้บริการจักรยานสาธารณะครอบคลุมในพ้ืนที่สถานีราชเทวี สยาม – ชิดลม – เพลินจิต ตามแนว
ถนนพญาไท – พระรามท่ี 1 – เพลินจิต 

- สายสีลม เริ่มต้นจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ไปสิ้นสุดที่สถานีบางหว้า โดยมี
สถานีให้บริการจักรยานสาธารณะครอบคลุมในพ้ืนที่สถานีสยาม – ราชด าริ – ศาลาแดง – ช่องนนทรี – 
สุรศักดิ์ – สะพานตากสิน ตามแนวถนนพระรามที่ 1 – ราชด าริ – สีลม – นราธิวาสราชนครินทร์ – สาทร 

2. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  
แนวเส้นทางผ่านถนนสายหลักน าประชาชนจากย่านชานเมืองชั้นนอกผ่านชั้นกลาง

เมืองเข้าสู่พื้นที่ศูนย์กลางเมืองโดยเชื่อมต่อผ่านสถานีรถไฟลอยฟ้า BTS ที่สถานีอโศก – สุขุมวิท และ
สถานีสีลม – ศาลาแดง โดยมีสถานีเตาปูน เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายของ 2 เส้นทาง ประกอบด้วย 

- สายสีเขียว เริ่มต้นจากเตาปูน ไปสิ้นสุดยังสถานีหัวล าโพง โดยผ่านพ้ืนที่
ให้บริการจักรยานสาธารณะที่สถานีคลองเตย – ลุมพินี – สีลม – สยามย่าน – หัวล าโพง 

- สายสีม่วง เริ่มต้นจากสถานีเตาปูน ไปสิ้นสุดที่สถานีคลองบางไผ่ ซึ่งเป็นช่วง
ให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีเป็นหลัก 

3. รถโดยสายด่วนพิเศษ BRT  
เป็นระบบขนส่งมวลชนทางถนนรูปแบบหนึ่งที่กรุงเทพมหานครพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรม มีความสะดวกสบายและรวดเร็วเนื่องจากมีทางวิ่งเฉพาะส าหรับรถโดยสาร BRT รองรับการ
เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบขนส่งหลักอย่างรถไฟฟ้า BTS ครอบคลุมในพ้ืนที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนน
พระรามที่ 3 และถนนราชพฤกษ์ รวมทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร สนับสนุนการเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่ย่าน
ศูนย์กลางเมืองที่สถานีนราธิวาสฯ โดยมีสถานีจักรยานสาธารณะให้บริการ 4 สถานีในบริเวณดังกล่าว 
ประกอบด้วย สถานีสาทรสแควร์ 1 สถานีสาทรสแควร์ 2 สถานีรัจนาการ และสถานีสาทรธานี 
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ภาพที่ 37 แสดงแนวเส้นทางเดินรถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดิน MRT และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT 
ที่มา : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
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4.2.4 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการใช้จักรยานในพ้ืนที่ 
1. ทางจักรยาน  
จากการส ารวจพื้นที่ศึกษาพบว่าการใช้จักรยานในพ้ืนที่ให้บริการจักรยานสาธารณะ 

สามารถแบ่งการใช้จักรยานได้ใน 3 ลักษณะ  
(1) ทางจักรยานบนทางเท้า  
เป็นทางจักรยานที่ถูกก าหนดให้ใช้ร่วมกับคนเดินทาง ซึ่งพบเพียงในถนนราช

ด าริเพียงเส้นทางเดียวถึงแม้ว่าจะมีความปลอดภัยจากการแยกการใช้ความเร็วร่วมกับยานพาหนะ
ประเภทอ่ืนๆ แต่พบว่าปัจจุบันเส้นทางมีสภาพทรุดโทรมมากและขาดความต่อเนื่อง โดยทางจักรยาน
ที่มีนั้นเป็นลักษณะของพ้ืนทรายล้างกว้างประมาณ 1.30 เมตร เริ่มตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลจุฬาจนถึง
สนามม้าราชติณมัย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเพียงช่วงเดียว จากนั้นเป็นลักษณะของทาง
เท้าที่มีการตีเส้นจราจรแบ่งเป็นช่องทางจักรยานบนทางเท้ากว้าง 1.20 เมตร ซึ่งลบเลือนจนไม่
สามารถแยกแยะพ้ืนที่ได้ชัดเจน ประกอบกับกระเบื้องปูผิวทางเท้ามีสภาพแตกหักไม่ราบเรียบ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการขับขี่ ถึงแม้ว่าทางเท้าจะมีความกว้างและร่มรื่นก็ตาม ในขณะที่ฝั่งสวนลุมพินี ทางเท้า
ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ มีความกว้างและราบเรียบ ซึ่งยังคงสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการขีดเส้นแบ่งช่องส าหรับจักรยาน โดยมีลักษณะทางกายภาพดังภาพที่ได้แสดงดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 38 แสดงลักษณะทางจักรยานบนถนนราชด าริ (ฝั่งโรงพยาบาลจุฬาฯ) 
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ภาพที่ 39 แสดงลักษณะทางจักรยานบนถนนราชด าริ (ฝั่งสวนลุม) 
 
(2) ทางจักรยานบนผิวจราจร  
เป็นลักษณะของการแบ่งช่องทางเดินรถจักรยานบนผิวจราจรช่องซ้ายสุด โดย

การแบ่งพ้ืนที่ของช่องทางเดินรถจัดท าเป็นช่องทางจักรยานขนาดความกว้าง 1.20เมตร แบบช่องทาง
เดียวตามทิศทางจราจร โดยมีการท าสัญลักษณ์พ้ืนทาง ซึ่งทางจักรยานประเภทนี้มีอยู่ในถนนสาทร
เหนือ และถนนสาทรใต้ เพียงเท่านั้น โดยเริ่มจากแยกถนนวิทยุตามแนวถนนสาทรไปจนถึงแยกถนน
เจริญราษฎร์ ซึ่งพบว่าในเส้นทางนี้มีปัญหาการใช้งานในเรื่องของการจอดรถทับเส้นทางบางช่วงและมี
รถจักรยานยนต์ใช้ช่องทางจักรยานเพื่อหลบเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด   

 

 
 

ภาพที่ 40 แสดงลักษณะทางจักรยานบนถนนสาทรใต้ 
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(3) ทางจักรยานร่วมบนผิวจราจร  
เป็นการใช้จักรยานร่วมกับยานพาหนะประเภทอ่ืนในผิวจราจรปกติ ในกรณีไม่มี

การแบ่งช่องทางจักรยาน หรือก าหนดช่องทางให้ส าหรับจักรยาน อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดทาง
กายภาพของถนน หรือยังไม่มีการด าเนินการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งท าให้ผู้ใช้จักรยานต้องใช้
ความระมัดระวังเพ่ิมมากขึ้น ประกอบด้วย ถนนพระรามที่ 1 ถนนพระรามที่ 4 ถนนถนนอังรีดูนังต์ 
ถนนพญาไท ถนนวิทยุ ถนนเพลินจิต และซอยงามดูพลี 

2. ที่จอดรถจักรยาน  
เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางด้วย

รถจักรยานเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของประชาชนทางกรุงเทพมหานครจึงได้จัดให้มีที่
จอดรถจักรยานเพ่ือสนับสนุนการใช้จักรยานของประชาชน โดยจะติดตั้งในบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการ
เดินทางของประชาชนเป็นส าคัญ เช่น สถานีรถไฟลอยฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน จุดจอดรถโดยสารประจ า
ทาง บริเวณปากซอย ตลอดจนแหล่งกิจกรรมที่มีความส าคัญ โดยรูปแบบของจุดจอดรถจักรยานของ
กรุงเทพมหานครมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 

(1) ที่จอดจักรยานแบบ 5 คัน  
เป็นที่จอดจักรยานแบบเก่า มีขนาดความยาวประมาณ 2.40 เมตรใช้ล้อเสียบ

ในการจอดเรียงกันในแนวระนาบ 
(2) ที่จอดจักรยานแบบ 9 คัน  
เป็นที่จอดที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการจอด โดยการยกระดับช่องเสียบล้อใน

ลักษณะสูง-ต่ า สลับกัน ท าให้สามารถจอดรถจักรยานได้ 9 คัน ในขณะที่ชุดจอดนั้นมีความเพียง 2.90 
เมตร และยังมีป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดจอดในตัว 

(3) ที่จอดรถจักรยานแบบยึดตัวถัง 10 คัน  
เป็นที่จอดรถท่ีเปลี่ยนรูปแบบการป้องกันการสูญหายโดยการยึดจักรยานกับชุด

จอดท่ีตัวถังของจักรยาน ซึ่งสามารถจอดได้สูงสุดจ านวน 10 คัน โดยใช้พ้ืนที่ในการติดตั้ง 3.00 เมตร 
พร้อมป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดจอดจักรยาน ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าสองแบบแรก โดยจะติดตั้งใน
บริเวณท่ีมีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้าง เช่น ใต้สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นหลัก 
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ภาพที่ 41 แสดงที่จอดจักรยานแบบ 5 คัน 
 

 
 

ภาพที่ 42 แสดงที่จอดจักรยานแบบ 9 คัน 
 

 
 

ภาพที่ 43 แสดงทีจอดจักรยานแบบยึดตัวถัง 10 คัน 
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4.3 ข้อมูลจ าเพาะรายสถานี 

จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยจัดอันดับตามจ านวนผู้ใช้บริการจักรยาน
สาธารณะด้วย Quartile Score และท าการคัดเลือกสถานีที่มีจ านวนผู้ยืมจักรยานสาธารณะ และ
สถานีที่มีจ านวนผู้คืนจักรยานสาธารณะในต าแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3 (Third Quartile Score) ขึ้นไป
พบว่ามีสถานีที่ตรงตามเกณฑ์เป้าหมายรวมทั้งสิ้นจ านวน 17 สถานี 

ผู้วิจัยจึงด าเนินการส ารวจสภาพพ้ืนที่โดยรอบสถานีทั้ง 17 สถานี ประกอบด้วย 
- สถานีจามจุรี 
- สถานีลุมพินี 1 
- สถานีลุมพินี 3 
- สถานีซิลิคเฮาส์ 
- สถานีสีลมคอมเพล็กช์ 
- สถานีสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 
- สถานีราชด าริ 
- สถานีอาคารวรวัฒน์ 
- สถานีสาทรธานี 
- สถานีสาทร 12 
- สถานีโรงแรมอิสติน 
- สถานีโรงพยาบาลต ารวจ 
- สถานีปารคฺเวนเจอร์ 
- สถานีสยามสแควร์ 
- สถานีบ่อนไก ่
- สถานีไทย-เบลเยียม 
- สถานีออลซีซั่นเพลส 
โดยการลงส ารวจในพ้ืนที่ควบคู่กับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Google Map Street 

View เพ่ือเก็บข้อมูลในรัศมี 300 เมตร จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยระยะที่ส่งผลต่อการใช้งานรอบ
พ้ืนที่สถานีที่ผ่านเกณฑ์การใช้งานทั้ง 17 สถานี ตามปัจจัยที่ก าหนด เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
กายภาพแต่ละสถานีเพ่ือหาความสัมพันธักับสถิติการใช้งานในแต่ละกลุ่ม 
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ภาพที่ 44 แสดงสัญลักษณ์ประกอบผังการใช้ประโยชน์รอบสถานี 
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4.3.1 สถานีจามจุรีสแควร์ 
ตั้งอยู่หน้าอาคารจามจุรีสแควร์ – รถไฟใต้ดิน สถานีสามย่าน ซึ่งเป็นจุดตัด

ระหว่างถนนพญาไทและถนนพระรามที่ 4 และถนนสีพระยา โดยลักษณะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
บริเวณรอบสถานีจักรยานในระยะรัศมี 100 มีสถานีรถไฟใต้ดินสามย่านอยู่ติดกับสถานีจักรยาน พ้ืนที่
จอดรถของทั้งสถานีรรถไฟใต้ดินและอาคารจามจุรีสแควร์ ซึ่งภายในอาคารนั้นยังประกอบด้วย 
ส านักงาน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซ้ือที่พักอาศัย และร้านค้าต่างๆ และสามารถเชื่อมต่อไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โดยตรง ส่วนการใช้ประโยชนช์พ้ืนที่ในระยะรัศมี 200 -300 เมตร 
ประกอบด้วย วัดหัวล าโพง ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน อาคารพักอาศัย โดยบริเวณถนนพญาไทและ
ถนนพระราม 4 ไม่มีทางจักรยานส าหรับอ านวยความสะดวกในการขับข่ี 

  

 
 

ภาพที่ 45 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีจามจุรีสแควร์ 
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ภาพที่ 46 แสดงที่ตั้งสถานีจามจุรีสแควร์ 

 
 

 
 

ภาพที่ 47 แสดงสถานีรถไฟใต้ดินสามย่าน หลังสถานีจามจุรีสแควร์ 
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ภาพที่ 48 แสดงอาคารจามจุรีสแควร์ 
 

 
 

ภาพที่ 49 แสดงพื้นท่ีฝั่งตรงข้ามอาคารจามจุรีสแควร์ 
 

 
 

ภาพที่ 50 แสดงพื้นท่ีบริเวณแยกสามย่านฝั่งตรงข้ามสถานีจามจุรีสแควร์ 
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4.3.2 สถานีสวนลุมพินี 1 
ตั้งอยู่บนถนนราชด าริใกล้ทางแยกเข้าถนนหลังสวน ซึ่งมีทางจักรยานและทางเท้า

ที่ค่อนข้างกว้าง รวมถึงมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมตลอดเส้นทางท าให้มีความร่มรื่น โดยสถานีตั้งอยู่บริเวณ
ข้างสวนลุมพินี ในบริเวณใกล้เคียงกันที่พ้ืนที่จอดรถ ป้ายหยุดรถโดยสารประจ าทาง จักรยานยนต์
รับจ้าง และในเวลาช่วงเช้าจะมีตลาดชั่วคราวบริเวณลานจอดรถข้างสวนลุม  ในส่วนของการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณรอบสถานีจักรยานลุมพินี 1 ทั้งในระยะ 100-300 เมตร ประกอบด้วย 
สวนสาธารณะสวนลุมพินี อาคารพักอาศัยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน
สะดวกซื้อ โรงพยาบาลจุฬา และสนามแข่งม้าราชกรีฑาสโมสร 

 

 
 

ภาพที่ 51 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีสวนลุมพินี 1 
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ภาพที่ 52 แสดงที่ตั้งสถานีสวนลุมพินี 1 
 

 
 

ภาพที่ 53 แสดงบริเวณแยกราชด าริ ใกล้สถานีสวนลุมพินี 1 
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ภาพที่ 54 แสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารข้างเคียงในถนนหลังสวน 
 

 
 

ภาพที่ 55 แสดงการใช้พื้นทีร่อบบริเวณสถานีสวนลุมพินี 1 
 

 
 

ภาพที่ 56 แสดงกิจกรรมในพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีสวนลุมพินี 1 
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4.3.3 สถานีสวนลุมพินี 3 
ตั้งอยู่บริเวณแยกวิทยุ หน้าทางเข้าสวนลุมพินีบริเวณหัวมุมถนนวิทยุ ซึ่งมีสถานี

รถไฟใต้ดินลุมพินี และสถานีจักรยานไทย-เบลเยี่ยม อยู่ในรัศมีระยะ 100 เมตร และระยะ 200 – 
300 เมตร พบว่ามีอาการใช้พ้ืนที่แบบผสมผสานทั้งลานจอดรถ อาคารส านักงานให้เช่า LH bank ซึ่ง
มีร้านสะดวกซ้ือและร้านค้าภายในอาคาร โรงแรม SO และคอนโดมิเนียมเพ่ือการพักอาศัย ในขณะที
ลักษณะทางกายภาพรอบสถานีไม่ได้ตั้งอยู่บนทางเท้า และไม่มีเส้นทางจักรยานทั้งในถนนพระราม 4 
และถนนวิทยุ แต่สามารถใช้เส้นทางภายในสวนลุมในการเชื่อมต่อจากถนนราชด าริมายังสถานีได้  
 

 
 

ภาพที่ 57 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีสวนลุมพินี 3 
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ภาพที่ 58 แสดงพื้นท่ีรอบบริเวณสถานีสวนลุมพินี 3 
 

 
 

ภาพที่ 59 แสดงบริเวณแยกวิทยุ สถานีสวนลุมพินี 3 ด้านถนนวิทยุ 
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ภาพที่ 60 แสดงบริเวณแยกวิทยุ สถานีสวนลุมพินี 3 ด้านถนนสาทร 
 

 
 

ภาพที่ 61 แสดงบริเวณแยกวิทยุ สถานีรถไฟใต้ดินลุมพินี 
 

 
 

ภาพที่ 62 แสดงบริเวณแยกวิทยุ บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีสวนลุมพินี 3 
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4.3.4 สถานีซิลลิคเฮาส์ 
ตั้งอยู่จุดเริ่มต้นถนนสีลม ใกล้เคียงกับทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินศาลาแดง บริเวณ

หน้าอาคารซิลิคเฮาส์ ใกล้แยกศาลาแดงมีทางเดินยกระดับเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสีลม และสามารถ
เชื่อมต่อการเดินทางด้วยจักรยานไปยังถนนสาทรได้โดยใช้ถนนศาลาแดง และมีสถานีสีลมคอมเพล็ก 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ในส่วนของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างหนาแน่นทุกระยะรัศมีรอบสถานี ซึ่ง
ในระยะ 100 เมตร แรกพบว่ามีทั้งอาคารส านักงานซิลิคเฮาส์ โรงแรมดุสิตธานี โรงพยาบาลจุฬา 
สวนสาธารณะสวนลุมพินี ธนาคารสาขาย่อย ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตลาด ที่ผสมผส
สานกันอยู่ในพ้ืนที่รอบสถานีบนถนนสีลม และพบว่าในระยะที่ห่างออกไปยังคงพบการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่หลากหลายทรอดแทรกกันอยู่ตามแนวถนนสีลม และซอยย่อยต่างๆในถนนสีลม 
 

 
 

ภาพที่ 63 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีซิลลิค เฮ้าส์ 
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ภาพที่ 64 แสดงที่ตั้งสถานีซิลลิค เฮ้าส์ 
 

 
 

ภาพที่ 65 แสดงพ้ืนที่บริเวณแยกศาลาแดง 
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ภาพที่ 66 แสดงพ้ืนที่หลังสถานีซิลิค เฮาส์ 
 

 
 

ภาพที่ 67 แสดงพ้ืนที่บริเวณถนนศาลาแดง 
 

 
 

ภาพที่ 68 แสดงลักษณะทั่วไปของถนนสีลม  
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4.3.5 สถานีออลซีซั่นเพลส 
ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ บริเวณหน้าอาคารออซีซั่นเพลส ซึ่งเป็นอาคารส านักงานขนาด

ใหญ่ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ืแ รวมถึงซูปเปอร์มาเก็ต รวมอยู่ในพื้นท่ีเดียว และในช่วงรัศมี
ที่ห่างออกไปมีการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นอาคารส านักงานและคอนโดมีเนียมตามแนวถนนวิทยุ ซึ่งการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ไม่หลากหลายแหมือนในถนนสายอ่ืนนักเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของสถาน
ฑูตทั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ จึงท าให้ถนนวิทยุไม่มีการพัฒนาพ้ืนที่ๆหนาแน่น 
ในขณะที่การออกแบบถนนสามารถรองรับการขยายตัวของพ้ืนที่ได้เนื่องจากมีถนนคู่ขนานกับช่องทาง
เดินรถหลัก ซึ่งมีความร่มรื่นถึงแม้ว่าจะไม่มีเส้นทางจักรยานในถนนดังกล่าว  

 

 
 

ภาพที่ 69 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีออลซีซั่นเพลส 
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ภาพที่ 70 แสดงที่ตั้งสถานีออลซีซั่นเพลส 
 

 
 

ภาพที่ 71 แสดงที่ตั้งสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 
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ภาพที่ 72 แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์พืนที่ในบริเวณใกล้เคียง 
 

 
 

ภาพที่ 73 แสดงลักษณะทั่วไปบริเวณหน้าอาคารออลซีซั่นเพลส 
 

 
 

ภาพที่ 74 แสดงอาคารร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงสถานีออลซีซั่นเพลส 
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4.3.6 สถานีสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 
ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ มีพ้ืนที่รอบสถานีกว้างขวางบนฝั่งถนน

สาทรใต้ซึ่งมีเส้นทางจักรยานตลอดสาย ประกอบกับมีป้ายรถโดยสารประจ าทางและจักรยานยนต์รับ
เจ้างใกล้กับสถานี และยังสามารถเชื่อมต่อกับกับรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT และรถไฟฟ้า BTS ได้ใน
ระยะ 300 เมตร และพบว่าการใช้ประโยชน์ในระยะรัศมี 200 เมตร ลงมาเป็นลัษณะของอาคาร
ส านักงานให้เช่าประกอบด้วย อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ อาคารบางกอกซิตี้ทาว
เวอร์ อาคารสาทรธานี เป็นต้น ซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านสะดวกซ้ือรวมอยู่ภายในอาคาร อีกทั้ง
ยังมีอาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด ธนาคาร สถานที่ราชการอยู่โดยรอบ
ไม่ว่าจะเป้นกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สถานทูตซาอุดิอาระเบีย และสิงคโปค์ร 
 

 
 

ภาพที่ 75 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ 
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ภาพที่ 76 แสดงที่ตั้งสถานีสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 77 แสดงพ้ืนที่ด้านหลังสถานีสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ 
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ภาพที่ 78 แสดงพ้ืนที่รอบสถานีสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ 
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4.3.7 สถานีสาทรธานี 
ตั้งอยู่ใกล้ทางแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตัดถนนสาทร บนถนนนราธิวาสฯ 

หน้าอาคารสาทรธานี ซึ่งมีช่องทางจักรยานในผิวจราจรจากแยกสุรวงศ์จนถึงแยกนราธิวาสราช
นครินทร์ในขณที่ทางเท้ามีความกว้างจ ากัด จากสถานีสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS และรถ
โดยสารด่วนพิเศษ BRT ด้วยทางเดินยกระดับ และในบริเวณใกล้เคียงกันมีสถานีให้บริการจักรยาน
สาธารณะถึงอีก 4 สถานีประกอบด้วย สถานีรัจนาการ สถานีสาทรซิตี้ทาวเวอร์ สถานีสาทรสแควร์ 1 
และ 2 ในส่วนของการใช้ประโยชน์บริเวณรอบสถานีเป็นลักษณะของอาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม 
ซึ่งจะมีทั้งร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ ร้านค้า รวมถึงศูนย์อาหารแทรกอยู่ในพื้นท่ี 
 

 
 

ภาพที่ 79 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีสาทรธานี 
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ภาพที่ 80 แสดงที่ตั้งสถานีสาทรธานี 
 

 
 

ภาพที่ 81 แสดงพ้ืนที่ข้างเคียงสถานีสาทรธานี 
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ภาพที่ 82 แสดงพ้ืนที่ใกล้เคียงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี 
 

 
 

ภาพที่ 83 แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสถานีสาทรธานี 
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4.3.8 สถานีโรงพยาบาลต ารวจ 
ตั้งอยู่บนถนนราชด าริใกล้กับสี่แยกราชประสงค์ฝั่งโรงพยาบาลต ารวจตรงข้ามศาล

พระพรหม ซึ่งมีทางจักรยานบนทางเท้าและมีความกว้างทางเท้า 6 เมตร ประกอบกับเป็นเส้นทางที่มี
ความร่มรื่น ซึ่งมีป้ายรถโดยสารประจ าทาง สถานีบริการจักรยานสาธารณะใกล้เคียง 2 สถานี คือ 
เซ็นทรัลเวิล์ด 1 และ 2 รวมถึงยังสามารถเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า BTS ชิดลมได้ การใช้ประโยชน์
บริเวณโดยรอบสถานีเป็นลักษณะห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ทั้งห้าง
เซ็นทรัลเวิล์ด เกษรพลาซ่า โซโก้ และอัมรินทร์ ซี่งมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ครบวงจรภายในห้าง อีก
ทั้งยังมีโรงแรม คอนโดมิเนียม และสถานที่ราขการในพ้ืนที่รอบรัศมี 300 เมตร 
 

 
 

ภาพที่ 84 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีโรงพยาบาลต ารวจ 
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ภาพที่ 85 แสดงที่ตั้งสถานีโรงพยาบาลต ารวจ 
 

 
 

ภาพที่ 86 แสดงพ้ืนที่บริเวณแยกราชประสงค์ 
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ภาพที่ 87 แสดงพ้ืนที่รอบสถานีโรงพยาบาลต ารวจ 
 

 
 

ภาพที่ 88 แสดงลักษณะทั่วไปของถนนราชด าริหน้าสถานีโรงพยาบาลต ารวจ 
 

 
 

ภาพที่ 89 แสดงกายภาพบริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีโรงพยาบาลต ารวจ 



 107 
 

 

4.3.9 สถานีสยามสแควร์ 
ตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามสแควร์บนถนนพระราม 1 ชาเข้าตรงข้ามกับห้าง

สยามพารากอน ใกล้กับแยกเฉลิมเผ่า ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นทั้งยังมีรถตู้โดยสารและรถโดยสาร
ประจ าทางอยู่ใกล้เคียงกับตัวสถานี เนื่องจากเป็นแหล่งรวมกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ ตลอดจนนิสิตนักเรียน นักศึกษา โดยในบริเวณเดียวกันมีสถานีจักรยานใกล้เคียง คือ สถานี
พารากอน และสถานีสยามเซ็นเตอร์ การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นั้นเป็นเพ่ือการพาณิชย์และการ
ท่องเที่ยวโดยสมบูรณ์ เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามสแควร์ สยามวัน 
และยังมีร้านค้าย่อย ร้านสะดวกซ้ือ รวมตัวอยู่เป็นจ านวนมาก รวมถึงโรงแรม และวัดปทุมวนาราม 
 

 
 

ภาพที่ 90 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีสยามสแควร์ 
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ภาพที่ 91 แสดงที่ตั้งสถานีสยามสแควร์ 
 

 
 

ภาพที่ 92 แสดงพ้ืนที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่า 
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ภาพที่ 93 แสดงกายภาพทั่วไปฝั่งถนนอังรีดูนังต์ 
 

 
 

ภาพที่ 94 แสดงการใช้ประโยชน์ในบริเวณรอบสถานีสยามสแควร์ 
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4.3.10 สถานีสาทร 12 
ตั้งอยู่ถนนสาทรเหนือหน้าสถานบริการ Healt Land มีเส้นทางจักรยานบริเวณ

หน้าสถานี ซึ่งมีป้ายรถโดยสารประจ าทาง และจักรยานยนต์รับจ้างในบริเวณใกล้เคียง โดยการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่รอบสถานีเป็นอาคารส านักงานและที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม และสถานทูตพม่า 
รวมถึงโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ วางตัวกระจายไม่หนาแน่นและการใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่หลากหลาย 
 

 
 

ภาพที่ 95 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีสาทร 12 
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ภาพที่ 96 แสดงที่ตัง้บริเวณสถานีสาทร 12 
 

 
 

ภาพที่ 97 แสดงกายภาพทั่วไปบริเวณปากซอยสาทร 12 
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ภาพที่ 98 แสดงกายภาพทั่วไปบริเวณสถานีสาทร 12 
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4.3.11 สถานีปาร์คเวนเจอร์ 
ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารปาร์คเวนเจอร์ ใกล้สี่แยกเพลินจิตบนถนนเพลินจิตขาเข้า

มุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์ ตามแนวรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต โดยการใช้ประโยชน์พ้ืนที่มีความ
หลากหลายทั้งแบบอาคารส านักงานให้เช่า เช่น อาคารปารค์เวนเจอร์ อาคารเวฟเพลส คอนโดมิเนียม
โนเบิล โรงแรมโนโวเทลเพลินจิต โรงแรมโอคุร่า โรงแรมแอทธินี โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ หรือจะเป็น
ห้างสรรพสินค้าเซ็นเทรัลเอมบาสซี่ซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหาร และส านักงานให้เช่ารวมอยู่ในอาคารเดียว 
ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์  ในส่วนพ้ืนตามซอยย่อยจะมีร้านค้าย่อย 
ร้านอาหาร และท่ีพักอาศัยขนาดเล็กแทรกอยู่ในพ้ืนที่เช่นกัน 
 

 
 

ภาพที่ 99 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีปาร์คเวนเจอร์ 
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ภาพที่ 100 แสดงที่ตั้งสถานีปาร์คเวนเจอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 101 แสดงกายภาพบริเวณแยกเพลินจิต 
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ภาพที่ 102 แสดงกายภาพทั่วไปบริเวณถนนวิทยุ 
 

 
 

ภาพที่ 103 แสดงการใช้พ้ืนที่บริเวณรอบสถานีปาร์คเวนเจอร์ 
 
 



 116 
 

 

4.3.12 สถานีสีลมคอมเพล็กซ์ 
ตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สีลม บริเวณหน้าห้างสีลมคอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริเวณ

ที่มีคามหนาแน่นของกิจกรรมสูง ทั้งอาคารส านักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหารตลาด ซึ่งอยู่
ใกล้กับสถานีเช่นเดียวกันกับสถานีซิลิคเฮาส์ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ในส่วนของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
อย่างหนาแน่นทุกระยะรัศมีรอบสถานี ซึ่งในระยะ 300 เมตร มีทั้งอาคารส านักงานซิลิคเฮาส์ โรงแรม
ดุสิตธานี โรงพยาบาลจุฬา สวนสาธารณะสวนลุมพินี ธนาคารสาขาย่อย และพบว่าในระยะที่ห่าง
ออกไปยังคงพบการใช้ประโยชน์พื้นที่หลากหลายสอดแทรกกันอยู่ตามแนวถนนสีลมตลอดสาย 
 

 
 

ภาพที่ 104 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีสีลมคอมเพล็กซ์ 
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ภาพที่ 105 แสดงที่ตั้งสถานีสีลมคอมเพล็กซ์ 
 

 
 

ภาพที่ 106 แสดงกายภาพทั่วไปบริเวณถนนสีลม 
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ภาพที่ 107 แสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบสถานีสีลมคอมเพล็กซ์ 
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4.3.13 สถานีราชด าริ 
ตั้งอยู่บริเวณหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาติดกับสถานีรถไฟฟ้าราชด าริ ซึ่งมีทาง

จักรยานบนทางเท้า และมีความร่มรื่นบนทางเท้า โดยรอบสถานีมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ไม่หนาแน่น 
ซึ่งมีท้ังอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม และโรงแรมตามแนวถนนราชด าริและในซอย ในขณะที่อีกฝั่ง
ของถนนเป็นราชกรีฑาสโมสรตลอดทั้งแนว 
 

 
 

ภาพที่ 108 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีราชด าริ 
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ภาพที่ 109 แสดงที่ตั้งบริเวณสถานีราชด าริ 
 

 
 

ภาพที่ 110 แสดงกายภาพถนนราชด าริ 
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ภาพที่ 111 แสดงกายภาพโดยรอบบริเวณสถานีราชด าริ 
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4.3.14 สถานีบ่อนไก ่
ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 4 ขาออกอยู่หน้าบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างคอมเพล็กซ์ โดย

บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ของสถานีเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งมีทั้งร้านค้าย่อย ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และ
ธนาคารเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นลักษณะเดียวกันซึ่งมีอาคารส านักงานและคอนโดมี
เนียมอยู่กระจายกัน แต่จะหนาแน่นมากขึ้นเมื่อเข้าไปตามซอยย่อย ส่วนกายภาพของถนนพระราม 4 
ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ มีเพียงรถโดยสารประจ าทางและจักรยานยนต์รับจ้าง 
 

 
 

ภาพที่ 112 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีบ่อนไก่ 
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ภาพที่ 113 แสดงที่ตั้งสถานีบ่อนไก่ 
 

 
 

ภาพที่ 114 แสดงสภาพทั่วไปบริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีบ่อนไก่ 
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ภาพที่ 115 แสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบสถานีบ่อนไก่ 
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4.3.15 สถานีไทย-เบลเยี่ยม 
ตั้งอยู่บริเวณแยกวิทยุ ฝั่งตรงข้ามทางเข้าสวนลุมพินีซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีจักรยาน

ลุมพินี 3 บริเวณหัวมุมถนนวิทยุ หน้าสถานีรถไฟใต้ดินลุมพินี อยู่ในรัศมีระยะ 100 เมตร และระยะ 
200 – 300 เมตร พบว่ามีอาการใช้พ้ืนที่แบบผสมผสานทั้งลานจอดรถ อาคารส านักงานให้เช่า LH 
bank ซึ่งมีร้านสะดวกซื้อและร้านค้าภายในอาคาร โรงแรม SO และคอนโดมิเนียมเพ่ือการพักอาศัย 
ในขณะทีลักษณะทางกายภาพรอบสถานีไม่ได้ตั้งอยู่บนทางเท้า และไม่มีเส้นทางจักรยารนทั้งในถนน
พระราม 4 และถนนวิทยุ  
 

 
 

ภาพที่ 116 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีไทย-เบลเยี่ยม 
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ภาพที่ 117 แสดงที่ตั้งสถานีไทย-เบลเยี่ยม 
 

 
 

ภาพที่ 118 แสดงสภาพทั่วไปของแยกวิทยุ 
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ภาพที่ 119 แสดงกายภาพบริเวณรอบสถานีไทย – เบลเยี่ยม 
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4.3.16 สถานีโรงแรมอิสติน 
ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ มีเส้นทางจักรยานผ่าน

บริเวณสถานีและมีป้ายรถโดยสารประจ าทางและจักรยานยนต์รับจ้างใกล้เคียงกับสถานี โดยการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่รอบบริเวณสถานีเป็นอาคารส านักงานและโรงแรมอิสติน รวมถึงมีร้านอาหาร ร้านค้า
ในบริเวณใกล้เคียงในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเป็นคอนโดมีเนียมและโรงแรมเป็นส่วนใหญ่ 
 

 
 

ภาพที่ 120 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีโรงแรมอิสติน 
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ภาพที่ 121 แสดงที่ตั้งสถานีโรงแรมอิสติน 
 

 
 

ภาพที่ 122 แสดงกายภาพบริเวณถนนสาทรใต้ 
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ภาพที่ 123 แสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณรอบสถานีโรงแรมอิสติน 
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4.3.17 สถานีอาคารวรวัฒน์ 
ตั้งอยู่หน้าอาคารวรวัฒน์ปากซอยเข้าถนนประมวญบนถนนสีลมโดยในบริเวณ

โดยรอบสถานีเป็นพ้ืนที่ชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่หนาแน่น ทั้งอาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม 
โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ ซึ่งอยูในพื้นที่ตลอดรยะรัศมี 300 จากสถานี ซึ่งมีกิจกรรม
หลากหลายในบริเวณรอบสถานีรวมถึงความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่รอบๆ สถานีเช่นกัน 
ถึงแม้ว่าจะไม่มีระบบขนส่งมวลชนอย่างเช่นรถไฟฟ้าก็ตาม 
 

 
 

ภาพที่ 124 แสดงที่ตั้งและพ้ืนที่รอบบริเวณสถานีอาคารวรวัฒน์ 
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ภาพที่ 125 แสดงที่ตั้งสถานีอาคารวรวัฒน์ 
 

 
 

ภาพที่ 126 แสดงกายภาพบริเวณถนนสีลมด้านหน้าสถานีอาคารวรวัฒน์ 
 



 133 
 

 

 
 

ภาพที่ 127 แสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณสถานีอาคารวรวัฒน์ 
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4.4 ผลการส ารวจปัจจัยด้านกายภาพและลักษณะพื้นที่โดยรอบสถานีจักรยานสาธารณะ 

จากการส ารวจปัจจัยด้านกายภาพและลักษณะพ้ืนที่โดยรอบสถานีจักรยานสาธารณะ  
ผู้วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน
สาธารณะตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubrics) ตามแบบส ารวจปัจจัยด้านต าแหน่ง
ที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ จ าแนกตามรายสถานี และจ าแนกตาม
ปัจจัยด้านต่างๆ จาการให้คะแนนในแต่ละระยะห่างจากสถานีให้บริการได้ผลดังตารางที่ 6 
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บทที่ 5 

ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ 

กรณีศึกษาโครงการจักรยานสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ให้บริการบริเวณย่านธุรกิจและ
พาณิชย์กรรมผู้วิจัยได้เสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

5.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลปัจจัยด้านกายภาพและลักษณะพ้ืนที่โดยรอบ
สถานีรถจักรยานสาธารณะ ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน
สาธารณะ และปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ โดยเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ค่าสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2. ค่าสถิติพ้ืนฐานปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยาน
สาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการจักรยานสาธารณะ 
  3. ศึกษาปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน
สาธารณะด้วยสถิติทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment Correlation 
Coefficient) 

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.2.1 ค่าสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทาง
สังคม มีรายละเอียดดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 1. ชาย 37 71.15 
 2. หญิง 15 28.85 
 รวม 52 100.00 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช่วงอาย ุ 1. 16 – 25 ปี 8 15.38 

 2. 26 – 35 ปี 17 32.69 

 3. 36 – 45 ปี 13 25.00 

 4. 46 – 55 ปี 11 21.15 

 5. 55 ปี ขึ้นไป 3 5.77 

อาชีพ 1. นักเรียน/นักศึกษา 5 9.62 

 2. พนักงานบริษัทเอกชน 37 71.15 

 3. รับราชการ 3 5.77 

 4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 1.92 

 5. ธุรกิจส่วนตัว 3 5.77 

 6. อื่นๆ (ว่างงาน, อาชพีอิสระ) 3 5.77 

 รวม 52 100.00 
 

จากตารางข้างต้น พบว่า ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะมีสัดส่วนระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 71.15 และ 28.85 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ผู้ใช้จักรยานสาธารณะส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.69 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด และมีอายุอยู่ในช่วง 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.15 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

ผู้ใช้จักรยานสาธารณะส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 71.15 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาเป็นนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.62 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ส่วนอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพอ่ืนๆ มีสัดส่วนเท่ากัน คือ 
ร้อยละ 5.77 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

5.2.2 ค่าสถิติพ้ืนฐานปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมการใช้จักรยานสาธารณะ
ของผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการจักรยานสาธารณะมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



 139 

 

136 

ตารางที่ 9  แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลความถี่ในการใช้บริการจักรยานสาธารณะของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความถี่ในการใช ้ 1. ทุกวัน/ เกือบทุกวัน 12 23.08 

บริการ 2. สัปดาห์ละ 3 – 4 คร้ัง 9 17.31 

 3. สัปดาห์ละ 1 – 2 คร้ัง 12 23.08 

 4. เดือนละ 1 – 3 คร้ัง 11 21.15 

 5. น้อยกว่าเดือนละคร้ัง 7 13.46 

 6. เพิ่งเคยใช้ 1 1.92 

 รวม 52 100.00 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะมีสัดส่วนความถี่ในการใช้บริการ
ใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่ใช้บริการทุกวันหรือเกือบทุกวัน และใช้บริการสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 23.08 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงใช้บริการเดือนละ 1 – 3 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 21.15 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 
ตารางที่ 10  แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลวัตถุประสงค์ของการใช้บริการจักรยานสาธารณะ 

  ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อไปท างาน หรือไปเรียน 27 51.92 

ของการใช้บริการ 2. เพื่อไปต่อระบบขนสง่สาธารณะอ่ืน 20 38.46 

 3. เพื่อออกก าลังกาย 12 23.08 

 4. เพื่อไปซื้อของ 11 21.15 

 5. เพื่อท่องเที่ยว 3 5.77 

 
6. อื่นๆ (ไปโรงพยาบาล ไปทานข้าว 
  ไปธุระ เดินทางสถานศึกษา) 

6 
 

11.54 
 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือไป
ท างานหรือไปเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.92 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีวัตถุประสงค์
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เพ่ือไปต่อระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

ตารางที่ 11  แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ เหตุผลของการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ตอบ 
  แบบสอบถาม (ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เหตุผล 1. มีความสะดวก 32 61.54 

ของการใช้บริการ 2. หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรตดิขัด 28 53.85 

 3. สามารถประหยัดเงิน 25 48.08 

 4. สามารถประหยัดเวลา 25 48.08 

 
5. สถานีจักรยานอยู่ใกล้บา้น/ทีเ่รียน/ 
   ที่ท างาน 

14 
 

26.92 
 

 6. หลีกเลี่ยงปัญหาการรอรถประจ าทาง 7 13.46 

 
7. อื่นๆ (ชอบขี่จักรยาน  
ใช้ออกก าลังกาย ใช้ท่องเที่ยว) 

3 
 

5.77 
 

 

จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการใช้บริการ 
เพราะมีความสะดวกคิดเป็นร้อยละ 61.54 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาให้เหตุผลว่าเพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหารการจราจรติดขัด คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สามารถ
ประหยัดเงิน และสามารถประหยัดเวลา คิดเป็นร้อยละ 48.08 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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ตารางที่ 12  แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ พ้ืนที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการจักรยานสาธารณะ 
  บ่อยครั้ง (ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

พื้นที่ที่ใชบ้ริการ 1. ถนนสีลม 17 32.69 

 2. ถนนราชด าริ 15 28.85 

 3. ถนนพญาไท 13 25.00 

 4. ถนนพระรามที่ 1 11 21.15 

 5. ถนนสาทรเหนือ/สาทรใต้ 9 17.31 

 6. ถนนพระรามที่ 4 9 17.31 

 7.ถนนวิทย ุ 6 11.54 

 8.ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 5 9.62 

 9. ถนนเพลินจิต 4 7.69 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะส่วนใหญ่ใช้บริการจักรยานในพ้ืนที่
ถนนสีลมคิดเป็นร้อยละ 32.69 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาใช้บริการจักรยานในพ้ืนที่
ถนนราชด าริ คิดเป็นร้อยละ 28.85 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ถนนพญาไท คิดเป็นร้อยละ 
25.00 และถนนพระรามท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 21.15 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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ตารางที่ 13  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการจักรยานสาธารณะ 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ด้านสถานีให้บริการจักรยานสาธารณะ    
  1.1 สถานีให้บริการมีความสวยงาม 3.75 0.676 มาก 
  1.2 สถานีให้บริการมีความสะอาด 3.65 0.731 มาก 

  1.3 สถานีให้บริการมีความโดดเด่นเป็นที่จดจ า 3.90 0.564 มาก 

  1.4 สถานีให้บริการมีข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน 3.69 0.773 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.75 0.697 มาก 

2. ด้านท าเลที่ตั้งของสถานีบริการจักรยานสาธารณะ    
2.1 ที่ตั้งของสถานีมีความเหมาะสม 4.06 0.534 มาก 

2.2 ที่ตั้งของสถานีมีความสะดวกในการเข้าใช้บริการ 3.90 0.687 มาก 
2.3 ที่ตั้งของสถานีมีความปลอดภัย 3.98 0.665 มาก 

2.4 ที่ตั้งของสถานีมีแสงส่องสวา่ง 3.92 0.583 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.623 มาก 

3. ด้านจักรยานสาธารณะที่ให้บริการ    
  3.1 จักรยานที่ให้บริการมีความสวยงามน่าใช้ 3.48 0.843 มาก 

  3.2 จักรยานที่ให้บริการมีความสะอาด 3.52 0.909 มาก 
  3.3 จักรยานที่ให้บริการมีความแข็งแรงทนทาน 3.62 0.763 มาก 

  3.4 จักรยานที่ให้บริการมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 3.65 0.731 มาก 

  3.5 จักรยานที่ให้บริการมีความเหมาะสมในภาพรวม 3.69 0.748 มาก 
  3.6 จักรยานที่ให้บริการในสถานีมีจ านวนเหมาะสม 3.83 0.802 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.64 0.829 มาก 

4. ด้านระบบการให้บริการยืม-คืนจักรยานสาธารณะ    
  4.1 ระบบให้บริการยืม-คืนมีความรวดเร็ว 3.75 0.676 มาก 

  4.2 ระบบให้บริการยืม-คืนมีความแม่นย า 3.87 0.680 มาก 

  4.3 แท่นล็อคจักรยานมีประสทิธิภาพดี 3.71 0.716 มาก 
  4.4 ระบบการใช้งานของแท่นล็อคจักรยาน 
       มีความสะดวก 

3.79 
 

0.743 
 

มาก 
 

รวมเฉลี่ย 3.78 0.707 มาก 
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จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านสถานีให้บริการจักรยานสาธารณะในภาพรวมเฉลี่ย 3.75 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยมีคะแนนความคิดเห็นเรื่องสถานีให้บริการมีความโดดเด่นเป็นที่จดจ ามากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 
3.90 รองลงมาคือเรื่องสถานีให้บริการมีความสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 และสถานีให้บริการมี
ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ตามล าดับ 

ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านท าเลที่ตั้งของสถานี
บริการจักรยานสาธารณะในภาพรวมเฉลี่ย 3.97 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนความ
คิดเห็นเรื่องที่ตั้งของสถานีมีความเหมาะสมที่คะแนนเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือเรื่องที่ตั้งของสถานีมีความ
ปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 และที่ตั้งของสถานีมีแสงส่องสว่าง มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ตามล าดับ 

ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านจักรยาน
สาธารณะในภาพรวมเฉลี่ย 3.64 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนความคิดเห็นเรื่อง
จักรยานที่ให้บริการในสถานีมีจ านวนเหมาะสมมีคะแนนเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือเรื่องจักรยานที่
ให้บริการมีความเหมาะสมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 และจักรยานที่ให้บริการมีประสิทธิภาพใน
การใช้งานมีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ตามล าดับ 

ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านระบบการ
ให้บริการยืม-คืนจักรยานสาธารณะในภาพรวมเฉลี่ย 3.78 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนความคิดเห็นเรื่องระบบให้บริการยืม-คืนมีความแม่นย ามีคะแนนเฉลี่ย 3.87 รองลงมาคือเรื่อง
ระบบการใช้งานของแท่นล็อคจักรยานมีความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 และระบบให้บริการยืม -
คืนมีความรวดเร็วมีคะแนนเฉลี่ย 3.75 ตามล าดับ 

5.2.3 การศึกษาปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน
สาธารณะด้วยสถิติทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment Correlation 
Coefficient) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต าแหน่ง
ที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะกับจ านวนผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ
จ าแนกตามอาชีพและสถานีที่ยืม-คืน เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการจักรยาน
สาธารณะใดบ้างท่ีมีอิทธิพลในการยืมและคืน ของผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะในแต่ละอาชีพ รวมถึง
การเฝ้าสังเกตการณ์ภาคสนาม ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 14 - 15 
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ตารางที่ 14  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ยืมจักรยานสาธารณะกับปัจจัยด้านต าแหน่ง 
ที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ 

 

ปัจจัย 

อาชีพ 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
รัฐ 

วิสาหกิจ 

1. ด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

     1.1 พื้นที่สญัจรรอบสถาน ี 0.184 0.330 0.112 0.187 0.368 

1.2 ทางเข้า-ออกของสถาน ี 0.251 0.267 0.325 0.000 0.095 

1.3 ทางลาดขึ้น-ลง -0.229 0.104 0.070 0.051 -0.141 

1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบสถาน ี 0.045 0.475 0.524 0.169 -0.056 

1.5 เส้นทางจักรยานบริเวณสถาน ี -0.106 -0.356 -0.389 -0.063 0.332 

1.6 อยู่ใกล้ทางแยก 0.567 0.104 0.295 0.282 -0.054 

2. ด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ 
และความต่อเนื่องในการเดินทาง      

2.1 สถานีรถไฟใต้ดนิ (MRT) 0.394 0.521 0.327 0.421 -0.128 

2.2 สถานีรถไฟฟ้า (BTS) -0.476 -0.068 -0.399 -0.230 -0.321 

2.3 สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 0.222 -0.206 -0.268 -0.395 0.368 

2.4 ป้ายรถโดยสารประจ าทาง -0.370 -0.552 -0.721 0.083 0.122 

2.5 ที่จอดรถ -0.013 0.226 0.017 0.285 0.111 

2.6 จุดจอดรถรับจ้างสาธารณะ -0.133 0.281 0.426 0.417 -0.761 

2.7 สถานีจักรยานสาธารณะรอบข้าง 0.067 0.360 0.085 -0.116 -0.061 

3. ด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรม 
ในพื้นที ่

     

3.1 ที่พักอาศัย/ หอพัก 0.154 -0.580 -0.404 0.103 0.063 

3.2 ส านักงาน -0.124 0.213 0.210 -0.693 0.133 

3.3 สถานศึกษา 0.128 0.746 0.500 0.222 -0.149 

3.4 สถานที่ราชการ 0.006 -0.271 -0.235 -0.449 0.456 
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ตารางที่ 14  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้ยืมจักรยานสาธารณะกับปัจจัยด้านต าแหน่ง 
ที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ(ต่อ) 

 

ปัจจัย 

อาชีพ 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
รัฐ 

วิสาหกิจ 

3. ด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรม 
ในพื้นที่ (ต่อ)      

3.5 สถานพยาบาล 0.402 0.170 0.258 0.430 0.099 

3.6 สวนสาธารณะ / นันทนาการ 0.608 0.331 0.462 0.679 -0.024 

3.7 ห้างสรรพสินคา้ /แหล่งท่องเที่ยว -0.298 0.484 0.020 0.192 -0.268 

3.8 ร้านอาหาร/ ร้านกาแฟ 0.181 0.119 -0.007 -0.402 0.166 

3.9 ร้านสะดวกซื้อ 0.261 0.129 0.086 -0.388 0.213 

3.10 ร้านค้าปลีก 0.395 0.194 0.392 0.123 -0.072 

3.11 ตลาด/ ฟูด้คอร์ท 0.312 0.267 0.384 0.045 -0.039 

3.12 ธนาคาร / ATM 0.251 0.353 0.273 -0.202 -0.098 

3.13 โรงแรม /โฮสเทล (Hostel) -0.362 0.130 -0.297 -0.310 -0.338 

 
จากตารางที่ 14 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ใช้บริการที่มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนมากที่สุด ในด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกคืออยู่ใกล้ทางแยกในด้าน
โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทางคือมีสถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) 
รองลงมาคืออยู่ใกล้สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ส่วนในด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมใน
พ้ืนที่คือใกล้สวนสาธารณะ/นันทนาการ รองลงมาคือใกล้สถานพยาบาล ใกล้ร้านค้าปลีก และใกล้
ตลาด/ฟู้ดคอร์ท ตามล าดับ 
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียน
นักศึกษามากที่สุด ในด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกคือไม่มีสิ่งกีดขวางรอบสถานี ใน
ด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทางคือมีสถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) 
รองลงมาคือมีสถานีจักรยานสาธารณะรอบข้าง ส่วนในด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่คือ
ใกล้สถานศึกษา รองลงมาคือใกล้ห้างสรรพสินค้า/แหล่งท่องเที่ยว ใกล้ธนาคาร/ATM และใกล้
สวนสาธารณะ/นันทนาการ ตามล าดับ 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ใช้บริการที่มีอาชีพรับราชการมาก
ที่สุด ในด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกคือไม่มีสิ่งกีดขวางรอบสถานี ในด้านโครงข่าย
ระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทางคือใกล้จุดจอดรถรับจ้างสาธารณะ รองลงมาคือ 
ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ส่วนในด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่คือใกล้สถานศึกษา 
รองลงมาคือใกล้สวนสาธารณะ/นันทนาการ ใกล้ร้านค้าปลีก และใกล้ตลาด/ฟู้ดคอร์ท ตามล าดับ 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ใช้บริการที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
มากที่สุด ในด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกคืออยู่ใกล้ทางแยก ในด้านโครงข่ายระบบ
ขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทางคือใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) รองลงมาคืออยู่ใกล้
จุดจอดรถรับจ้างสาธารณะ ส่วนในด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่คือใกล้สวนสาธารณะ/
นันทนาการ รองลงมาคือใกล้สถานพยาบาล ตามล าดับ 

5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ใช้บริการที่มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจมากที่สุด ในด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกคือพ้ืนที่สัญจรรอบสถานี 
รองลงมาคือมีเส้นทางจักรยานบริเวณสถานี ในด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่อง
ในการเดินทางคือใกล้สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) รองลงมาคือ ใกล้ป้ายรถประจ าทาง ส่วนใน
ด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่คือใกล้สถานที่ราชการ รองลงมาคือร้านสะดวกซื้อ 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 15  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้คืนจักรยานสาธารณะกับปัจจัยด้านต าแหน่ง 
ที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ 

 

ปัจจัย 

อาชีพ 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
รัฐ 

วิสาหกิจ 

1. ด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

     1.1 พื้นที่สญัจรรอบสถาน ี 0.145 0.449 0.075 0.257 0.672 

1.2 ทางเข้า-ออกของสถาน ี -0.284 0.112 -0.587 0.088 0.034 

1.3 ทางลาดขึ้น-ลง 0.001 0.051 -0.042 0.196 -0.167 

1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบสถาน ี 0.050 0.543 0.205 0.436 0.141 

1.5 เส้นทางจักรยานบริเวณสถาน ี 0.195 -0.240 0.255 -0.068 0.373 

1.6 อยู่ใกล้ทางแยก 0.304 0.240 0.305 0.354 0.197 

2. ด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ 
และความต่อเนื่องในการเดินทาง 

     

2.1 สถานีรถไฟใต้ดนิ (MRT) 0.301 0.410 -0.142 -0.058 0.230 

2.2 สถานีรถไฟฟ้า (BTS) -0.485 -0.013 -0.281 -0.099 -0.226 

2.3 สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 0.410 -0.123 -0.188 -0.268 0.739 

2.4 ป้ายรถโดยสารประจ าทาง -0.217 -0.456 -0.068 0.236 -0.112 

2.5 ที่จอดรถ -0.162 0.291 0.458 0.150 0.381 

2.6 จุดจอดรถรับจ้างสาธารณะ -0.250 0.166 0.403 0.025 -0.289 

2.7 สถานีจักรยานสาธารณะรอบข้าง 0.174 0.445 -0.076 -0.096 0.186 

3. ด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรม 
ในพื้นที ่

     

3.1 ที่พักอาศัย/ หอพัก -0.060 -0.520 -0.471 0.212 -0.053 

3.2 ส านักงาน -0.512 0.241 -0.079 -0.382 0.085 

3.3 สถานศึกษา -0.114 0.630 0.076 -0.315 0.235 

3.4 สถานที่ราชการ 0.344 -0.194 0.303 -0.403 0.382 
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ตารางที่ 15  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างจ านวนผู้คืนจักรยานสาธารณะกับปัจจัยด้านต าแหน่ง 
ที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ(ต่อ) 

 

ปัจจัย 

อาชีพ 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

นักเรียน 
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
รัฐ 

วิสาหกิจ 

3. ด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรม 
ในพื้นที่ (ต่อ)      

3.5 สถานพยาบาล 0.209 0.226 0.575 0.295 0.228 

3.6 สวนสาธารณะ / นันทนาการ 0.395 0.327 0.092 0.366 0.307 

3.7 ห้างสรรพสินคา้ /แหล่งท่องเที่ยว -0.143 0.595 0.309 0.000 0.094 

3.8 ร้านอาหาร/ ร้านกาแฟ -0.297 0.000 -0.260 -0.384 -0.119 

3.9 ร้านสะดวกซื้อ -0.193 0.062 -0.168 -0.265 -0.063 

3.10 ร้านค้าปลีก -0.458 0.131 0.177 0.556 -0.567 

3.11 ตลาด/ ฟูด้คอร์ท -0.329 0.287 0.233 0.418 -0.103 

3.12 ธนาคาร / ATM -0.188 0.402 -0.051 -0.102 0.094 

3.13 โรงแรม /โฮสเทล (Hostel) -0.234 0.102 -0.159 -0.362 -0.048 

 
จากตารางที่ 15 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ใช้บริการที่มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนมากที่สุด ในด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกคืออยู่ใกล้ทางแยก ในด้าน
โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทางคืออยู่ใกล้สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ 
(BRT) รองลงมาคือใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ส่วนในด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่คือ
ใกล้สถานที่ราชการ รองลงมาคือใกล้สวนสาธารณะ/นันทนาการ และใกล้สถานพยาบาล ตามล าดับ 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียน
นักศึกษามากที่สุด ในด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกคือไม่มีสิ่งกีดขวางรอบสถานี ใน
ด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทางคือมีสถานีจักรยานสาธารณะ
รอบข้าง รองลงมาคือมีสถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ส่วนในด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่คือ
ใกล้สถานศึกษา รองลงมาคือใกล้ห้างสรรพสินค้า/แหล่งท่องเที่ยว และใกล้ธนาคาร/ATM ตามล าดับ 
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3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ใช้บริการที่มีอาชีพรับราชการ     
มากที่สุด ในด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกคือใกล้ทางแยก ในด้านโครงข่ายระบบ
ขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทางคือใกล้ที่จอดรถ รองลงมาคือใกล้จุดจอดรถรับจ้าง
สาธารณะ ส่วนในด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่คือใกล้สถานพยาบาล รองลงมาคือใกล้
ห้างสรรพสินค้า/แหล่งท่องเที่ยว และใกล้สถานที่ราชการ ตามล าดับ 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ใช้บริการที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
มากที่สุด ในด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกคือไม่มีสิ่งกีดขวางรอบสถานี รองลงมาคือ
อยู่ใกล้ทางแยก ในด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่องในการเดินทางคือใกล้ป้ายรถ
โดยสารประจ าทาง รองลงมาคือ ใกล้ที่จอดรถ ส่วนในด้านการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่คือ
ใกล้ร้านค้าปลีก รองลงมาคือใกล้ตลาด/ฟู้ดคอร์ท และใกล้สวนสาธารณะ/นันทนาการ ตามล าดับ 

5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการจักรยานสาธารณะของผู้ใช้บริการที่มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจมากที่สุด ในด้านการเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกคือพ้ืนที่สัญจรรอบสถานี 
รองลงมาคือมีเส้นทางจักรยานบริเวณสถานี ในด้านโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและความต่อเนื่อง
ในการเดินทางคือใกล้สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) รองลงมาคือ ใกล้ที่จอดรถ ส่วนในด้านการใช้
ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่คือใกล้สถานที่ราชการ รองลงมาคือใกล้สวนสาธารณะ/นันทนาการ 
และใกล้สถานศึกษา ตามล าดับ 
จากศึกษาปัจจัยในด้านต่างนั้นพบว่าลักษณะการใช้งานการยืมและการคืน ให้ผลที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ปัจจัยและอาชีพ โดยพบว่าการเข้าถึงและสิ่งอ านวยความสะดวกนั้นเป็นเพียงปัจจัยเดี ยวที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งการยืมและการคืน ในทุกกลุ่มอาชีพ คือ สถานีที่อยู่ใกล้กับทางแยกจะให้
ส่งผลเป็นอันดับแรก และไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นล าดับรองลงมา ในส่วนของโครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะกลับให้ผลที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการยืมและการคืน ซึ่งจากการเฝ้าสังเกตการณ์ยัง
พบว่าจุดเริ่มต้นทางและจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานตาม
ลักษณะอาชีพ ท าให้มีความหลากหลายในส่วนของการเลือกใช้จักรยานสาธารณะควบคู่กับระบบ
ขนส่งสาธารณะ เช่นเดียวกันกับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ที่แตกต่างกันไปตามอาชีพและวัตถุประสงค์
ของการเดินทางต้นทางและจุดหมายปลายทาง 
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บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ด้านกายภาพ ลักษณะของพ้ืนที่ และ         

สิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มี
อิทธิพลต่อการใช้จักรยานสาธารณะ รวมถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมของบุคคลที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้จักรยานสาธารณะ เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการด าเนินโครงการในอนาคต  

ในการศึกษาแนวคิดการใช้จักรยานในเมืองและโครงสร้างพ้ืนที่ฐานส าหรับจักรยาน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้จักรยาน และแนวคิดการให้บริการจักรยานสาธารณะ ได้วางกรอบ
แนวคิดในการศึกษาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อ้างอิงแนวคิด 
ทฤษฏี นโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน และศักยภาพของพ้ืนที่ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลการใช้บริการจักรยานสาธารณะของบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ ากัด รวมถึงผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งปัจจัยที่
น ามาศึกษา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมโดยรอบบริเวณสถานีให้บริการ โครงข่ายถนน
ภายในพ้ืนที่ศึกษา ระบบขนส่งสาธารณะและการสัญจรโดยรอบพ้ืนที่ศึกษา ในส่วนการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการส ารวจข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ ใช้วิธีการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง และด าเนินการสุ่มตามหลักของการสุ่ม โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดของความคลาดเคลื่อน 

(Limit of error) และระดับความเชื่อมั่น (level of confidence: 1 – ) ที่ 0.95 สามารถประมาณค่า
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 52 ตัวอย่าง โดยส ารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการจักรยาน
สาธารณะแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในบริเวณพ้ืนที่สถานีให้บริการของโครงการจักรยาน
สาธารณะกรุงเทพมหานคร และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการจากบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด และ
ข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลในโครงการ ตลอดจนแบบสอบถามในการศึกษา สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ 
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6.1.1 ปัจจัยด้านบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการจักรยานสาธารณะ 
จากข้อมูลผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร เมื่อน ามาแยกชั้นข้อมูลเพื่อ

ศึกษาและท าการวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานจักรยานในแต่ละสถานีร่วมกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบ
จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 52 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 71.15    
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.69 รองลงมาเป็นช่วงอายุระหว่าง 
36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 และช่วงอายุระหว่าง 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.15 ตามล าดับ 
ในส่วนข้อมูลอาชีพของผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะ พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 71.15 รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.62 ส่วนอาชีพรับราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอ่ืนๆ มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 5.77 ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพร้อมและความสามารถในการขับขี่ทักษะและลักษณะการ
แต่งกายที่มีความพร้อมในการใช้จักรยานของผู้ชายในช่วงวัยท างานนั้นมีส่งผลต่อการเลือกใช้งาน และ
ยังพบว่าสัดส่วนการความถี่ในการใช้บริการทุกวันหรือเกือบทุกวัน และใช้บริการสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 23.08 โดยมีมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพ่ือไปท างานหรือไปเรียน สูงถึงร้อยละ 
51.92 และใช้เพ่ือเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 38.46  แสดงให้เห็นว่า
การใช้บริการจักรยานในพื้นที่ศึกษาซึ่งอยู่ในย่านพื้นที่เศรษฐกิจที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่แบบ
ผสมที่มีท้ังอาคารส านักงาน สถานที่ราชการ อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา 
กลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงเป็นพนักงานบริษัทเอกชนในวัยท างาน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของการใช้
ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณโครงการฯ อย่างชัดเจน  

นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมผู้ใช้บริการที่สถานีจามจุรี สวนลุมพินี 1 สวนลุมพินี 3 ,
ออลซีซั่นเพลส ,สยามสแควร์ ,สีลมคอมเพล็กซ์ ,สาทร 12 และราชด าริ จะยืมและคืนจักรยานที่สถานี
เดียวกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาการยืมและคืน พบว่ามีช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง 3 ช่วงเวลา 
คือ ในช่วงเช้าตั้งแต่ 07.00 - 09.00 น. แสดงถึงพฤติกรรมการเดินทางไปท างาน/สถานศึกษา 
เช่นเดียวกับช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเลิกงานและเดินทางกลับบ้าน  
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้บริการเพ่ือการเดินทางไปท างานหรือสถานศึกษา โดยเส้นทางที่มี
การใช้งานสูงสุดคือถนนสีลม คิดเป็นร้อยละ 32.69 เนื่องจากเป็นจุดรวมของระบบขนส่งมวลชนทั้ง 2 
ระบบ คือ รถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดิน (MRT) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับถนนสาทร และถนนพระราม 
4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอาคารส านักงานเป็นจ านวนมากได้อย่างสะดวกในรัศมีระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร 
หรือใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 นาที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
จักรยานของ ประพัทธ์พงษ์ อุปลา (2545) คือ ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางท่ีเหมาะสมและ
ส่งผลต่อการเดินทาง เป็นปัจจัยอันดับแรกของการใช้จักรยานเพ่ือการเดินทาง ตามมาด้วยปัจจัย
ทางด้านปัจจัยทางด้านภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้จักรยาน  
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6.1.2 ปัจจัยด้านกายภาพ และลักษณะของพ้ืนที่  
 จากการศึกษาพ้ืนที่โครงการพบว่าสถานีให้บริการในโครงการส่วนใหญ่ อยู่บนนถนน

สายหลักที่มีการจราจรคับคั่งมีการสัญจรของยานพาหนะสูง ทั้งถนนสีลม ถนนพญาไท ถนนพระราม 
4 เป็นต้น ในขณะที่ถนนทุกสายในโครงการยกเว้นถนนราชด าริและถนนสาทร ไม่มีช่องทางเดิน
รถจักรยาน ต้องอาศัยการใช้จักรยานร่วมกับยานพาหนะอ่ืนๆ บนผิวจราจร ท าให้ผู้ใช้จักรยานต้อง
เสี่ยงต่อโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตได้ ถึงแม้ว่าทางผู้ให้บริการจักรยานสาธารณะจะมีประกันอุบัติเหตุ
ให้ส าหรับสมาชิกที่ใช้บริการก็ตาม และจากการเก็บข้อมูลภาคสนามและแบบสอบถามพบว่าถนนที่มี
ความถี่ในการใช้งานสูงสุดที่ร้อยละ 32.69 คือ ถนนสีลม เนื่องจากเป็นถนนที่มีระบบขนส่งสาธารณะ
ขนาดใหญ่อยู่ร่วมกันคือ รถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดิน (MRT) และเป็นที่ตั้งของสถานีให้บริการ
จักรยาน สถานีซิลลิคเฮาส์ และสถานีสีลมคอมเพล็กซ์ ซึ่งมีการใช้งานสูงเกินกว่าร้อยละ 75 ของสถานี
ให้บริการทั้งหมด ประกอบกับเป็นถนนที่มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่หลากหลาย ทั้งอาคารเพ่ือการพัก
อาศัย อาคารเพ่ือการพาณิชย์ อาคารสถานพยาบาล พ้ืนที่ว่างสาธารณะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า 
กระจุกตัวกันอย่างหนาแน่น ซึ่งท าให้กลุ่มผู้ ใช้บริการที่อยู่ ในพ้ืนที่ถนนสีลมส่วนใหญ่มีความ
หลากหลายทั้งพนักงานบริษัทเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ในขณะที่ถนนราชด าริมี
ความถี่ในการใข้งานเป็นอันดับรองลงมาที่ร้อยละ 28.85 เนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนน
พระราม 1 และถนนสีลมโดยตรง โดยมีเส้นทางจักรยานบนทางเท้าที่มีความร่มรื่นเหมาะกับการใช้
จักรยาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้จักรยานเลือกใช้เส้นทางดังกล่าวมากกว่าถนนพญาไท
และถนนอังรีดูนังต์ และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการจักรยานในสถานีที่อยู่รอบสวนลุมพินี คือ 
สถานีสวนลุมพินี 1 และสถานีสวนลุมพินี 3 พบว่ามีจ านวนการยืมไปใช้งานสูงเกินกว่าร้อยละ 75 เป็น
อันดับ 2 และอันดับ 3  

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีที่อยู่ใกล้สวนสาธารณะ
ประกอบกับมีระบบขนส่งสาธารณะรถไฟใต้ดิน (MRT) อยู่ในบริเวณเดียวกัน จะส่งผลให้จ านวนการ
ใช้งานจักรยานเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ถนนพญาไท มีความถี่ในการงานเป็นอันดับที่ 3 ที่ร้อยละ 25 ซึ่ง
เป็นถนนที่มีสถานีให้บริการจักรยานสาธารณะจามจุรีสแควร์ ที่มีสถิติการใช้บริการสูงเป็นอันดับ 1 
ตั้งอยู่ โดยสถานีอยู่บริเวณหน้าอาคารส านักงานขนาดใหญ่และใกล้สถานศึกษา รวมถึงมีระบบขนส่ง
สาธารณะรถไฟใต้ดิน (MRT) อยู่ร่วมกัน ประกอบกับมีกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของโครงการ จึงท าให้สถานีจามจุรีสแควร์เป็น
สถานีที่มีการใช้บริการเป็นอันดับ 1 และสาเหตุที่ท าให้ถนนพญาไทเป็นถนนที่มีความถี่ในการใช้งาน
เป็นอันดับ 3 นั้นเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเพ่ือ
เดินทางไปยังสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ถึง 3 แห่งประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียน
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เตรียมอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ถึงแม้ว่าจะ
ไม่มีเส้นทางจักรยานบนถนนพญาไทก็ตาม แต่ด้วยวัตถุประสงค์และความจ าเป็นของการเดินทาง
ประกอบกับทางเท้าที่มีขนาดความกว้างพอที่สามารถขับขี่จักรยานได้จึงท าให้ผู้ใช้จักรยานยังคงเลือก
เดินทางในถนนดังกล่าว 

ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าในแต่ละพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานีที่มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ใน
ลักษณะใดตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานีให้บริการ จะส่งผลต่อกลุ่มผู้ใช้จักรยานโดยตรง เช่น อาคาร
ที่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือการพาณิชย์กลุ่มผู้ใช้ก็จะเป็นพนักงานบริษัท และหากเป็นสถานศึกษากลุ่ม
ผู้ใช้ก็จะเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

6.1.3 ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการ 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งของที่ตั้งของสถานี โดยแบ่งตาม

กลุ่มอาชีพของผู้ใช้บริการนั้น มีความแตกต่างกันในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการทั้ง
การยืมและ คืน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 

6.1.3.1 การเข้าถึงสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงสถานีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการจักรยาน

ประกอบด้วย บริเวณใกล้ทางแยก ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีพ้ืนที่สัญจรรอบสถานี ซึ่งต าแหน่งที่ตั้งของสถานี
ที่อยู่ใกล้บริเวณทางแยกและสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้อย่างสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการจักรยานทั้งการยืมและคืน โดยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการ เก็บข้อมูล
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องของความโดดเด่นและสังเกตได้ชัดเจนอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและแนวทางในการวางต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการที่มีความ
ชัดเจนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจะสามารถเพ่ิมโอกาสในการเลือกใช้บริการจักรยาน 

6.1.3.2 โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ 
พบว่าสถานีให้บริการจักรยานสาธารณะที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน 

(MRT) ทั้ง 3 สถานี ซึ่งประกอบด้วย สถานีสามย่าน สถานีศาลาแดง และสถานีลุมพินี ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการมากท่ีสุดเนื่องจากการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน (MRT) เป็นทางเลือกในการเดินทางที่ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางสั้นที่สุดและมีความสะดวกสบายในการใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้ในกลุ่มอาชีพที่
ต้องเข้างานเป็นเวลาทั้งพนักงานบริษัทเอกชน นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และข้าราชการ จะเลือกใช้
บริการสถานีจักรยานที่อยู่ใกล้กับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ในขณะที่สถานีให้บริการ
จักรยานที่อยู่ใกล้บริเวณสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) มีผลรองลงมาโดยเฉพาะช่วงของการคืน
รถจักรยาน เนื่องจากเป็นโหมดการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่ารถโดยสารประจ า
ทางปกติ ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับเดียวกันกับจุดจอดถรับจ้างสาธารณะ ซึ่งเป็นโหมดการเดินทางที่
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สั้นและรวดเร็ว เช่น รถแท็กซ่ี รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในขณะที่ปัจจัยด้านที่จอดรถและสถานีจักรยาน
บริเวณใกล้เคียงส่งผลในระดับเดียวกัน 

6.1.3.3 การใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่ 
พบว่าการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในบริเวณโครงการมีลักษณะผสมสอดแทรกกัน

ตามแนวของถนนสายหลักและสายรองซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันตามอาชีพของผู้ใช้และลักษณะการ
ใช้งาน ยืม และ คืน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้ 

- สวนสาธารณะ/นันทนาการ เป็นปัจจัยอันดับแรกที่มีความสัมพันธ์สูงสุด
ต่อจ านวนการใช้จักรยาน เนื่องจากพบว่าบริเวณสวนลุมมีสถานีให้บริการอยู่โดยรอบถึง 4 สถานี 
ประกอบด้วย สถานีสวนลุมพินี 1 สถานีสวนลุมพินี 3 สถานีไทย-เบลเยี่ยม และสถานีซิลลิคเฮาส์ ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นสถานีที่มีระบบขนส่งสาธารณะส าคัญอยู่ควบคู่ด้วยคือรถไฟใต้ดิน (MRT) จึงอาจส่งผล
ควบคู่ให้ผลการศึกษาออกมาในลักษณะดังกล่าว 

- สถานที่ราชการ เนื่องจากสถานที่ราชการในพ้ืนที่ศึกษาตั้งอยู่บนถนนสาย
หลักโดยเฉพาะในถนนสาทร ถนนราชด าริ ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อจากสถานีที่มีการใช้งานมาก
รวมถึงมีอาคารส านักงานร่วมอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

-  สถานศึกษา สถานพยาบาล ตลาด/ศูนย์อาหาร ร้านค้าปลีก และ
ห้างสรรพสินค้า เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงทั้งในด้านของพฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้หลักคือ 
พนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เป็นสถานที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในลักษณะ
ของการด ารงชีวิตประจ าวัน ทั้งสิ้น 

จากการศึกษาปัจจัยการใช้ประโยชน์และกิจกรรมในพ้ืนที่สามารถสรุปได้ว่า
ต าแหน่งของที่ตั้งสถานีท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้รวมถึงอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเพ่ิม
โอกาสในการเลือกใช้บริการจักรยานในสถานีที่อยู่ในบริเวณที่มีความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมใน
พ้ืนที่ได้ โดยเฉพาะเมื่อน าข้อมูลแบบสอบถามมาประกอบการวิเคราะห์พบว่าร้อยละ 51.92 ใช้เพ่ือไป
ท างาน หรือไปเรียน และเพ่ือเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ อีกร้อยละ 38.46 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในเรื่องของที่ตั้งของสถานีอย่างชัดเจน และยังพบว่าถนนสีลม เป็นถนนที่มี
ความถี่ในการใช้งานสูงถึงร้อยละ 32.69 เนื่องจากเป็นจุดรวมของระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟใต้ดิน 
(MRT) และรถไฟฟ้า (BTS) ซึ่งอยู่ในย่านที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่หลากหลายเช่นกัน โดยถนนราชด าริ
มีความถ่ีในการใช้งานเป็นอันดับถัดมาที่ร้อยละ 28.85 เนื่องจากเป็นถนนที่มีทางจักรยานบนทางเท้า
ถึงแม้ว่าจะมีสภาพทรุดโทรมก็ตาม แต่เนื่องจากเส้นทางร่มรื่นเหมาะแก่การใช้จักรยานและยังเป็น
ถนนที่ผ่านสวนลุมพินี และเชื่อมต่อโดยตรงกับแยกศาลาแดง ถนนสีลมซึ่งเป็นบริเวณศูนย์รวมของ
ระบบขนส่งสาธารณะ ดังนั้นผู้ใช้บริการในพ้ืนที่ของถนนสีลมและถนนราชด าริจึงเป็นพนักงาน
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บริษัทเอกชนและข้าราชการ ส่วนถนนพญาไทมีความถี่ในการใช้งานอันดับ 3 ที่ร้อยละ 25.00 และ
ถนนพระรามท่ี 1 ที่ร้อยละ 21.15 เป็นอันดับที่ 4 ซึ่งผ่านสถานศึกษา และย่านห้างสรรพสินค้า แหล่ง
ท่องเที่ยวผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

6.2 การอภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ 
กรณีศึกษาโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ให้บริการบริเวณย่านธุรกิจและ
พาณิชยกรรม พบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีศักยภาพที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ กิจกรรมที่หลากหลาย
รวมถึงการกระจุกตัวของประชากรอย่างคับค่ังในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนลักษณะการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นจุดรวมของระบบขนส่งสาธารณะทั้ง
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศาลาแดง และรถไฟลอยฟ้า (BTS) สถานีสีลม ซึ่งท าให้สถานีที่ให้บริการ
จักรยานสาธารณะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวปรากฏจ านวนของผู้ใช้จักรยานสูงเป็นอันดับแรกๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ที่บริเวณระบบขนส่งสาธารณะจะเป็นจุดที่มีปริมาณการใช้งานและ
เที่ยวเดินทางสูงกว่าในบริเวณอ่ืนๆ ในขณะที่การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ ให้บริการของโครงการนั้น
มุ่งเน้นไปในเชิงของกิจกรรมในพ้ืนที่เป็นหลัก คือ อาคารส านักงาน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เป็น
พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ส านักงาน ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาเป็น
กลุ่มเป้าหมายอันดับรองลงมา เนื่องจากนโยบายของทางกรุงเทพมหานครที่ต้องการสนับสุนนการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกลุ่มพนักงาน
บริษัทเอกชน ตลอดจนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา อันเนื่องจากปัญหาการจราจรในพ้ืนที่โครงการที่มี
ความคับคังและติดขัดจากปริมาณการจราจรที่มีมากกว่าพ้ืนที่ของถนนและที่จอดรถที่จะรองรับได้ 
โดยโครงการให้บริการจักรยานสาธารณะเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางระยะสั้นในแก่
ประชาชนผู้ที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ให้สามารถเข้าถึงพ้ืนที่หรือจุดหมายปลายทางของการเดินทาง
แบบ Lastmile ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่หากพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย
แล้วพบว่าผู้ใช้จักรยานสาธารณะส่วนใหญ่คือประชากรที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการ
เดินทางอยู่เดิมเป็นหลัก ซึ่งแสดงว่ายังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มผู้ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลได้ โดยอาจมีสาเหตุมาจากรายได้และค่าครองชีพทางสังคม ตลอดจนพฤติกรรม
และกิจกรรมบุคคลที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป ตลอดจนค่านิยมทางสังคมที่ยังคงให้
ความส าคัญกับฐานะทางสังคม ส่งผลให้การใช้จักรยานและการให้บริการจักรยานสาธารณะยังคงถูก
จ ากัดอยู่เพียงกลุ่มบุคคลที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะอยู่เป็นส่วนใหญ่ และยังพบว่าเหตุผลส าคัญ
ที่สุดของการไม่เลือกใช้จักรยานนั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ เนื่องจากในพ้ืนที่โครงการ
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มีเส้นทางจักรยานเพียง 2 เส้นทาง คือ ถนนสาทร และถนนราชด าริ ซึ่งทั้งสองเส้นทางยังขาดความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้เส้นทาง รวมถึงยังไม่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่าง
เต็มรูปแบบท าให้การเลือกใช้จักรยานของประชากรในพ้ืนที่ยังคงมีปริมาณน้อยมาก 

ในส่วนของการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งเพ่ือก่อสร้างสถานี จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการของกรุงเทพมหาคร ทราบว่าผู้รับสิทธิ์ในโครงการเป็นผู้น าเสนอจุดติดตั้งสถานีผ่าน
การคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานี และได้ขอความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีกระบวนการศึกษาและวางแผนงานตามองค์ความรู้และทฤษฏี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจักรยานสาธารณะในต่างประเทศน ามาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่ างใน
การคัดเลือกจุดติดตั้งขอสถานีต่างๆ ทั้ง 50 สถานี ซึ่งแนวทางหลักในการก าหนดต าแหน่งของที่ตั้ง
สถานีจักรยานจึงอยู่บริเวณสถานีของระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก โดยบริเวณทางร่วมทางแยกของ
ถนนสายหลัก ตลอดจนแหล่ง ย่าน อาคาร ที่มีปริมาณการสัญจรของประชาชนที่คับคั่ง จะเป็นจุด
ติดตั้งที่ เป็นทางเลือกในล าดับรองลงมา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางกรณีศึกษาในต่างประเทศ ใน
ขณะเดียวกันการด าเนินการโครงการของผู้รับสิทธิ์ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร
ในการด าเนินโครงการ และผู้รับสิทธิ์ต้องบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ซึ่งกรุงเทพมหานคร
อนุญาติให้สามารถเก็บรายได้จากการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บนพ้ืนที่สาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าปัจจัยที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งของการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของ
สถานี คือ การขายพ้ืนที่เพ่ือการโฆษณาบนพื้นที่ทางเท้าและพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ตาม
เงื่อนไขในการด าเนินกิจการของโครงการ ซึ่งจ าเป็นต้องมีแหล่งรายได้เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการให้บริการโครงการ ที่นอกเหนือจากรายได้จากจ านวนสมาชิกและอัตราค่าเช่าใช้บริการ ซึ่ง
จากการศึกษากรณีศึกษาจากต่างประเทศนั้นชี้ให้เห็นว่าหากไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐในการ
ด าเนินการโครงการแล้ว รายรับของโครงการจากค่าเช่าให้บริการไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
การบริหารและจัดการระบบการให้บริการ ดังนั้นรายได้จากการขายโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
ให้กับสื่อต่างๆ จะเป็นแนวทางหนี่งที่สามารถน ามาเป็นรายได้ของโครงการเพ่ือใช้หมุนเวียนในการ
บริหารจัดการโครการ โดยข้อก าหนดเงื่อนไขของโครงการที่ทางกรุงเทพมหานครได้ให้สิทธิ์แก่ผู้รับ
สิทธิ์ คือ การอนุญาตให้มีการก่อสร้างสถานีให้บริการจักรยานได้ทั้งสิ้นจ านวน 50 สถานี ในพ้ืนที่
โครงการย่านเศรษฐกิจกลางเมือง เป็นไปตามต าแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้รับสิทธิ์สามารถติดตั้งป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ในสัดส่วนจ านวน 5 
ป้ายต่อสถานีให้บริการจักรยาน เป็นแหล่งรายได้เข้าสู่ระบบการให้บริการเพ่ือน าเงินรายได้ดังกล่าวไป
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ ตลอดจนการน าส่งราย ได้บางส่วนกลับคืนให้กับทาง
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นปัจจัยที่ส าคัญที่เป็นข้อก าหนดของต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการ จึงต้อง
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ค านึงถึงปัจจัยในด้านของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เป็นส าคัญด้วย โดยหากพิจารณา
วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทาง แนวคิด และทฤษฏี กลับพบว่าการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของสถานี
ให้บริการนั้นมีความสอดคล้องเช่นเดียวกันกับการติดตั้งสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมาย
ในการเพ่ิมโอกาสการรับรู้ เข้าถึงและมองเห็น ของประชากรที่สัญจรในพ้ืนที่เป็นส าคัญ ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้จักรยานสาธารณะ ดังนั้นการ
ก่อสร้างสถานีให้บริการในโครงการส่วนใหญ่จึงอยู่ในบริเวณท่ีมีการสัญจรของประชากรสูง เช่น สถานี
ให้บริการระบบขนส่งมวลชนรถไฟใต้ดิน (MRT) รถไฟลอยฟ้า (BTS) และในจุดที่เป็นบริเวณทางร่วม
ทางแยกบนถนนสายหลัก ดังจะเห็นได้จากผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ ที่พบว่าสถานีที่ตั้งอยู่ใกล้
บริเวณทางร่วมทางแยกจะมีปริมาณการใช้งานสูงอยู่ในอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับสถานีที่มีการใช้งาน
เกินกว่าร้อยละ 75 ด้วยกัน โดยปัจจัยในด้านของต าแหน่งที่ตั้งสถานีให้บริการทั้งในด้านการเข้าถึง
สถานีและสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าต าแหน่งที่ตั้งสถานีหากอยู่ใกล้กับทางแยกจะส่งผลสูงสุด และ
หากต าแหน่งที่ตั้งของสถานีอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีระบบขนส่งมวลชน รถไฟใต้ดิน (MRT) จะสามารถ
เพ่ิมโอกาสในการเลือกใช้บริการจักรยานสาธารณะขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ ดังนั้นแนวทางในการ
ก่อสร้างสถานีที่ได้ด าเนินการไปนั้น สามารถเพ่ิมโอกาสการในเข้าถึงทั้งตัวสถานีและป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในคราวเดียวกัน รวมถึงในบริเวณท่ีมีการสัญจรคับคั่งตามแนวเส้นทางบนถนนสายหลัก 
ดังนั้นแนวทางในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ 
กรณีศึกษาโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ให้บริการบริเวณย่านธุรกิจและ
พาณิชยกรรม อาจใช้เป็นหนึ่งในหลายแนวทางในการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของสถานีเพ่ือให้การ
ด าเนินการโครงการเกิดประสิทธิภาพในการวางต าแหน่งก่อสร้างสถานี หากแต่การบริหารจัดการ
โครงการต้องมีความสมดุลกับรายได้ของโครงการเช่นกัน ซึ่งหากการก าหนดต าแหน่งของสถานีในจุดที่
มีศักยภาพสูงนั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสและปริมาณการใช้งานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกัน 

ปัจจุบันทิศทางของการให้บริการระบบการจักรยานสาธารณะในหลายประเทศเริ่มมีการ
พัฒนาและน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
Smart Phone ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ระบบการให้บริการจักรยานสาธารณะ
ในลักษณะของการใช้แอฟพิเคชั่นในการเชื่อมต่อ โดยผู้ใช้สามารถ Download Application จาก 
App Store หรือ Google Play Store ลงในโทรศัพท์มือถือ เพ่ือลงทะเบียน ช าระเงิน และค้นหา
จักรยานสาธารณะที่จอดอยู่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ยังใช้ QR Code ที่ติดอยู่บนจักรยาน ในการปลดล็อค 
ยืม / คืนจักรยาน ส่วนตัวจักรยานเองก็มีการน าเทคโนโลยี GPS ติดตามสถานะและต าแหน่งของ
จักรยานแต่ละคัน และยังสามารถตรวจจับความผิดปกติได้หากมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินกว่า 
50 กม./ชม. (ในกรณีท่ีจักรยานโดนยกขึ้นรถ) และเน้นความส าคัญของการไม่ต้องบ ารุงรักษา ซึ่งทุกๆ 
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คันจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 4 ปีโดยไม่ต้องซ่อมแซม โดยใช้ตัวถังที่ท าจากวัสดุอะลูมิเนียมกันสนิม 
ผสานกับนวัตกรรมยางไร้ลมแก้ปัญหายางแบนยางแตกในระหว่างการใช้งาน รวมไปถึงระบบการ
ขับเคลื่อนแบบสายพาน ซึ่งแนวทางในการพัฒนาการให้บริการจักรสาธารณะในลักษณะดังกล่าวถูก
คิดค้นและพัฒนามาจากผู้ให้บริการ 3 ราย ประกอบด้วย โมไบค์ (Mobike) และ โอโฟ (ofo) ที่มา
จากประเทศจีน และโอไบค์ (oBike) จากสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการจักรยานสาธารณะบางรายได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการให้บริการจักรยานสาธารณะใน
รปูแบบดังกล่าวจึงได้เริ่มขยายการให้บริการในบางพ้ืนที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค โดยที่
มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ใช้งานตามสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยเนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการใช้งานจักรยานสูงโดยในกรุงเมพหานครนั้นมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้น าจักรยานสาธารณะระบบดังกล่าวมาน าร่อง
ให้บริการกับนิสิตนักศึกษาในสถาบัน และยังกระจายการให้บริการไปในภูมิภาคอ่ืนที่เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวส าคัญ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด
สงขลา และย่านเมืองเก่าในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งแนวทางการให้บริการในลักษณะดังกล่าว เป็น
แนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเริ่องของจ านวนจักรยานสาธารณะไม่เพียงพอตามสถานีที่ให้บริการ และ
ข้อจ ากัดของการยืมจักรยานที่มีอยู่เฉพาะบริเวณสถานีให้บริการเท่านั้น ในขณะที่ระบบการให้บริการ
แบบใหม่ผู้ใช้ยังสามารถคืนจักรยานสาธารณะโดยการจอดในบริเวณใดก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องน าที่ล็อค
จักรยานมาเองเนื่องจากตัวจักรยานถูกออกแบบให้มีระบบล็อคและปลดล็อคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ใช้งาน รวมถึงข้อจ ากัดในเรื่องของการบ ารุงรักษา ท าให้ลดปัญหาภาระค่าใช้จ่ายทั้งด้านการก่อสร้าง
สถานี ลดการใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือก่อสร้างสถานี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบของสถานี
ให้บริการและตัวจักรยานเอง แต่จากการเริ่มให้บริการของโครงการในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร กลับ
พบปัญหาการใช้งานจักรยานสาธารณะในรูปแบบดังกล่าว คือ การจอดรถจักรยานแบบไร้ระเบียบ โดย
การจอดกีดขวางตามพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ เช่น ริมถนน บนทางเท้า หรือแม้แต่ในพ้ืนที่เอกชน ส่งผล
โดยตรงต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจัดระเบียบพ้ืนที่สาธารณะ สร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชนผู้สัญจรบนทางเท้าและทางสาธารณะ ถึงแม้ว่าทางผู้ให้บริการจะมีการสร้างแรงจูงใจและชัก
จูงให้เกิดการจอดรถในบริเวณท่ีได้รับอนุญาติด้วยการให้คะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลดต่างๆ ในกรณี
ที่ผู้ใช้บริการน าไปจอดตามจุดที่ก าหนดแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกัน
กับในประเทศจีนความนิยมใช้รถจักรยานสาธารณะที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษัทผู้ให้บริการ
รถจักรยานสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดสองเเห่งในจีน Ofo กับ Mobike ได้น ารถจักรยานจ านวนกว่า 3 ล้าน
คันออกมาให้บริการเเก่ประชาชนในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศเเล้ว และยังเพ่ิมจ านวนอยู่ตลอดเวลา ท าให้
ทางการท้องถิ่นต้องคอยติดตามจับกุมการจอดรถจักรยานสาธารณะอย่างผิดกฏหมาย กีดขวางถนน
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และทางออกของรถไฟใต้ดิน จนในท้ายสุดต้องมีควบคุมจ านวนของจักรยานสาธารณะรวมถึงระงับการ
ให้บริการในบางพ้ืนที่ ในขณะที่กรุงเทพมหานครก็ได้ระงับการให้บริการจักรยานสาธารณะในรูปแบบ
ดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากพบปัญหาการจอดจักรยานกีดขวางบนพ้ืนที่สาธารณะตามทางเท้า
เช่นเดียวกัน ท าให้รูปแบบการให้บริการดังกล่าวจึงถูกจ ากัดอยู่เพียงแค่ในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ท าให้การเลือกใช้จักรยานหรือเข้าถึงการให้บริการด้านจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ยังคงถูกจ ากัดให้เป็นในลักณะเดิมที่ยังต้องอาศัยจุดจอดในแต่ละสถานี แต่อย่างไรก็ดีการเลือกรูปแบบ
ของการให้บริการที่ให้มีเหมาะสมกับพ้ืนที่ให้บริการอาจเป็นแนวทางที่ช่วยให้การให้บริการจักรยาน
สาธารณะของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่ง
สถานีให้บริการ กรณีศึกษาโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ให้บริการบริเวณ
ย่านธุรกิจและพาณิชยกรรม พบว่า การก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมต้องเกิดจากปัจจัยที่สอดคล้องกัน
ระหว่างพ้ืนที่ให้บริการกับพฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้ รวมถึงปัจจัยในเรื่องของการวางต าแหน่ง
ที่ตั้งสถานี ที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ครบถ้วน โดยเฉพาะการ
เดินทางไปยังสถานที่ปลายทางหรือเพ่ือการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะก็ตาม ตลอดจนการใช้งาน
ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการจัดท าเส้นทางจักรยานเพ่ือให้บริการที่มีความกระชับและรวดเร็วซึ่ง
สามารถย่นระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางได้จะส่งผลให้เกิดการใช้งานมากยิ่งกว่าการค านึงถึง
ความปลอดภัยของเส้นทาง ดังนั้นหากมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นของสัดส่วนปริมาณการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่รอบสถานี ปริมาณการจราจร ปริมาณการใช้งานของระบบขนส่งสาธารณะ ควบคู่กับ
ลักษณะพฤติกรรมการเดินทางของประชากรในพ้ืนที่ ตลอดจนความต้องการในการใช้งานจักรยาน
สาธารณะให้สอดคล้องกัน ผลจากการศึกษาที่ได้นั้นจะสามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการจักรยานสาธารณะที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในเรื่องของจ านวนสถานีและจ านวนรถจักรยานที่
เหมาะสมที่ให้บริการในแต่ละสถานี ในแต่ละพ้ืนที่ให้บริการได้อย่างสมบรูณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้
พ้ืนที่สาธารณะอย่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยยกระดับการให้บริการของ
จักรยานสาธารณะได้อีกทางหนึ่ง 

6.4 ข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ 
กรณีศึกษาโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ให้บริการบริเวณย่านธุรกิจและ
พาณิชยกรรมในครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยขอ
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ความอนุเคราะห์จากกองนโยบายและแผนงาน ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร และ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เพ่ือน าข้อมูลการใช้งานต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการศึ กษาและ
วิเคราะห์ผลที่ได้ในครั้งนี้ ซึ่งท าให้ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถเผยแพร่ได้ ประกอบกับการลงส ารวจ
ภาคสนามเพ่ือท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจนั้น พบว่าจ านวนผู้ใช้จักรยาน
สาธารณะกลับมีจ านวนน้อยมาก ซึ่งต้องอาศัยการเฝ้าค่อยสังเกตุการณ์เป็นระยะเวลานานในการเก็บ
ข้อมูลในระหว่างที่ท าการศึกษา ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่ท าแบบสอบถามมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานเมื่อเทียบกับจ านวนผู้ใช้งานทั้งหมดที่น ามาท าการศึกษา ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการศึกษาที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
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