
การส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกายของชมรมจักรยาน 
เพ่ือสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

A Survey of Cyclists Needs in Exercise of Roi-Et Rajabhat University  
Cycling Club for Health 

 
ธนพล  แก้ววงษ์ *  

กฤษธชัย  สารกุล ** 
อรัทยา  ถนอมเมฆ *** 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจ 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย  
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
2) เปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลัง
กายของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 3) แนวทางการพัฒนาการใช้จักรยาน
ในมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ กลู่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 3 คน 
บุคลากรและนักศึกษา เฉพาะที่เปน็สมาชิกชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด จ านวน 35 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและ แบบ
สัมภาษณ์ สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวเิคราะห์เนื้อหา  

ผลการศึกษาพบว่า  
  1)  ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย
ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าความต้องการด้านเส้นทางจักรยานในการปั่น
ออกก าลังกาย มีค่าเฉลี่ย( x )  = 4.55 อยู่ในระดับมากท่ีสดุ  
รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลีย่ ( x ) = 4.41  
อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ พบว่า ควรมี
การทาสเีส้นทางจักรยานเพื่อช่วยในการจราจรอย่างปลอดภัย
เวลากลางคืน มีที่จอดจักรยานทีค่วามสะดวกสบาย และ
ปลอดภัย มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ  

2)  ผลการเปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้
จักรยานในการออกก าลังกายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เมื่อพิจารณาจ าแนกตามเพศ 
พบว่า ผู้ใช้จักรยานท่ีมีเพศแตกต่างกัน  มีความต้องการใน
การใช้จักรยานไม่แตกต่างกันทีน่ัยส าคัญทางสถติิระดับ .05 
โดยเพศชาย มคี่าเฉลี่ยระดับความต้องการสูงกว่าเพศหญิง  

3)  จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารพบวา่ มีแนวทางใน
การพัฒนา ดังนี้ ก าหนดแผนพัฒนาการจดัท าเส้นทาง  
ติดสญัลักษณส์ื่อความหมายในการใช้เส้นทางจักรยาน 
สนับสนุนท่ีจอดรถจักรยานที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และ 
ให้การสนับสนุนการใช้จักรยานในมหาวิทยาลยั รวมทั้ง 
การอบรมให้ความรู้ที่น ามาสู่การใช้จักรยานท่ีปลอดภัย             

         
ABSTRACT 
            The purposes of this research were to  
1) survey cyclists’ needs in cycling for exercise of 
Roi-Et Rajabhat University Cycling Club for Health 
and to 2) compare cyclists’ needs in cycling for 
exercise classified by gender 3) investigate guidelines 
in various aspects for developing cycling in Roi Et 
Rajabhat University.  The subjects of this study 
were three administrators and 35 members of Roi-Et 
Rajabhat University Cycling Club for Health.  
The instruments used in the research were 
questionnaires and interview.  Percentage, mean, 
standard deviations and t-test were employed for 
the statistical analysis. 

The results of the study were as follows:  
1) In overall aspects, cyclists’ needs in 

cycling for exercise was found at the highest level. 
When considering each aspect, the cyclists’ needs 
of cycling route was at the highest level ( x =4.55) 
followed by the safety behavior of cycling ( x
=4.41). The respondents also suggested that there 
should be painted bicycle lanes in order to help 
cycling safely at night including comfortable, safe, 
and adequate bicycle parking with electricity for 
security.  

**, **, *** อาจารย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
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2) When comparing opinions towards needs 
of cycling classified by cyclists’ gender, there was 
no statistical significant difference at the level of 
0.05. Male cyclists have a higher average demand 
in cycling than females. 

3) The interviews revealed guidelines in 
various aspects for developing cycling. Planning 
for bicycle route development, giving clear road 
signs for cycling, providing standard and secure 
bicycle parking facilities, encouraging cycling on 
campuses campaign and Safe Cycling Training 
Program for cyclists were recommended. 

ค าส าคัญ  :  ความต้องการ, การออกก าลังกาย,  
    จักรยาน, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 
Keywords :  Needs, Exercise, Cycling,  
    Cycling Club 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเนื่องด้วยผูค้นให้ความสนใจเรื่องสภาวะ
รักษ์โลก ลดใช้พลังงานมากขึ้น จนท าให้เกิดกระแสในการ
ปั่นจักรยานเพิม่มากข้ึนตามไปด้วย (จีราวัฒน์  คงแก้ว.  
2558) ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมของประชากรหันมาให้ความ
สนใจกับเรื่องการออกก าลังกายมากข้ึนโดยกลุม่ที่สนใจก็มี
ตั้งแต่ระดับนักเรยีน จนไปถึง ผูสู้งอายุ ประชากรที่ออก
ก าลังกายกับจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เช่น การลด
น้ าหนัก การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพให้แข็งแรง เป็นต้น 
ซึ่งการปั่นจักรยาน ณ ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากไม่ว่าจะ
เป็นนักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ หรือจะเป็นเจ้าของ
กิจการที่หันมาสนใจในการออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน
มากขึ้นนอกจากการปั่นจักรยานจะช่วยรักษาสุขภาพแล้ว  
ยังเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่คนลดน้ าหนักเลือกใช้ใน 
การลดน้ าหนักได้เป็นอย่างดี   
 การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมสุขภาพ
ประการหนึ่งที่ส าคญัโดยมีการเคลื่อนไหวส่วนตา่ง ๆ  ของ
ร่างกาย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้อวัยวะ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ท างานอย่างเต็มที่ เช่นระบบ
กล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบหายใจ  
เป็นต้น นอกจากนีย้ังก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อบุคคลทุกเพศ
ทุกวัย ท้ังบุคคลที่มีสุขภาพดีและบุคคลที่เจ็บป่วยและอีกทั้ง 

ยังสามารถช่วยป้องกันโรคหรือลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรค
ต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  2549) 
การออกก าลังกายโดยการขี่จักรยานสามารถกระท าได้ทุกอายุ 
และทุกสภาพความแข็งแรง เป็นการออกก าลังท่ีไม่ท าให้  
ข้อเข่าเสื่อมเพิม่ขึ้น ปกติจะใช้พลังงานประมาณ 500 กิโล
แคลลอรี่ต่อ 45 นาทีนอกจากนั้นการขี่จักรยานอย่างต่อเนื่อง 
จึงเป็นการออกก าลังแบบแอโรบิคที่ได้ผลดที าให้หัวใจแข็งแรง 
กล้ามเนื้อหัวใจท างานได้ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของ
เลือดดีขึ้น ซึ่งรวมถึงเส้นเลือดทีห่ล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและ
อวัยวะส าคัญในร่างกาย ได้แก ่สมอง ไต ลดการเก็บสะสม
ตะกรันไขมันในหลอดเลือดทั่วร่างกาย  
 การปั่นจักรยาน ณ ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็น นักเรยีน/นักศึกษา พนังงานออฟฟิศ หรือจะ
เป็นเจ้าของกิจการ ท่ีหันมาสนใจในการออกกาลังกาย 
โดยการปั่นจักรยานมากขึ้น นอกจากการปั่นจักรยานจะช่วย
รักษาสุขภาพแล้วยังเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่คนลดน้ าหนัก
เลือกใช้ในการลดน้าหนักได้เป็นอย่างดี (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ. 2554)  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดย 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีผู้ใช้จักรยานมากขึ้น 
ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะรณรงค์ให้ประชาชนใช้ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ หรือรถจักรยานที่สร้างมลภาวะน้อยกว่า 
หากคนไทยตื่นตัวและมีความพร้อม รัฐบาลก็พร้อมสนับสนนุ
ก าหนดเป็นนโยบายหลักให้การใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทาง
ระยะสั้น ที่ส าคญัเกิดวัฒนธรรมการใช้จักรยานให้เป็นวิถี
ชีวิตของคนไทย รวมถึงส่งเสริมการรวมตัวของกลุม่คนปั่น
จักรยาน และเพิ่มปริมาณนักป่ันหน้าใหม่ ทุกเพศ ทุกวัย 
โดยมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ ร่วมขับเคลื่อน และกระทรวง 
มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน ซึ่งรัฐบาล 
มุ่งส่งเสริมให้จักรยานเป็นวิถีทางหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ 
การสัญจร การคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจ
ชุมชน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ค่อนข้างมีความอุดม
สมบูรณ์ ระยะทางที่พักภายในมหาวิทยาลัยและเอกชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยมีระยะทางที่ไมไ่กลนัก จึงควรมีการวางแผน
พัฒนาเส้นทางจักรยาน ใหส้ะดวก ปลอดภัย ท้ังการสัญจร
ในมหาวิทยาลัยและชุมชน การเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
สาธารณะ เช่น มสีัญลักษณ์และป้ายบอกที่ชัดเจน ก าหนด
พื้นที่จ ากัดความเร็วของยานยนต์ในเขตชุมชน สนับสนุนให้
เกิดการใช้จักรยานในสถาบันการศึกษาทั้งในด้านกายภาพ 
จักรยานยมืเรยีน และส่งเสรมิให้การสร้างความรู้ความเข้าใจ



เรื่องจักรยาน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน อีก
ทั้งจักรยานเป็นการออกก าลังกายที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
และเหมาะกับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอาย ุ
 จากความส าคัญที่กลา่วมาผูจ้ัดท าวิจัยไดเ้ล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการใช้จักรยานในการออกก าลังกายจึงท า
การส ารวจ รวบรวมข้อมูล ความตอ้งการของผู้ใช้จักรยาน 
ในการออกก าลังกายของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน าผลและข้อมูลเหล่านี้มาศึกษา ท้ังใน
เรื่องปัญหาอุปสรรคและความต้องการต่อการจดัการใน
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกับการออกก าลังกายและการเดินทาง
ด้วยจักรยาน และพิจารณาสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
สนใจมาใช้จักรยานมากขึ้น รวมทัง้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิการใช้จักรยานภายในมหาวทิยาลยั 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อส ารวจความต้องการของผู้ใช้จกัรยานใน
การออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อเปรียบเทยีบความต้องการของผู้ใช้
จักรยาน ในการออกก าลังกายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และการข้อมูลเชิงคณุภาพโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณผ์ู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 3 คน   
 ผู้วิจัยไดใ้ช้การเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้น ามสี่วนรับผิดชอบ
โดยตรงในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะในทุก ๆ ปี   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
ในการออกก าลังกายของบุคลากรและนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1  ประชากร คือ 1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 3 คน (ต าแหน่งอธิการบดีและรอง
อธิการบดี) 2) บุคลากรและนักศึกษา เฉพาะที่เป็นสมาชิก
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จ านวน 35 คน 

   1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้บริหารมหาวิทยาลยั
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 3 คน (ต าแหน่งอธิการบดีและรอง
อธิการบดี) และบุคลากรและนักศึกษา เฉพาะที่เป็นสมาชิก
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จ านวน 35 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประชากรทั้งหมด มาก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย 
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสรา้งขึ้นและปรบัปรุงโดยการศึกษาหลักการ 
ทฤษฎี และแนวคิดจากต ารา เอกสาร วารสาร และงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คือ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจ
ค าตอบ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการ
ของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นแบบ
ปลายปิด (Close Ended) โดยครอบคลุมถึงความต้องการ
ใช้จักรยานของบุคลากรทางการศกึษาและนักศึกษา ชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ใช้
จักรยานในการออกก าลังกาย โดยก าหนดประเด็น
รายละเอียด ไว้ดังต่อไปนี้ คือ  
  1) ด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลัง
กาย 
  2)  ด้านความปลอดภยั 
  3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4)  ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่น
จักรยาน 
 ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นค าถามชนดิปลายเปดิ (Opened-Ended 
Questionnaires) 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจยัท าการแจก
แบบสอบถามให้กับนักศึกษาและ บุคลากร ที่เป็นสมาชิก
ชมรมจักรยานเพื่อสภุาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ทุกคน ซึ่งมีท้ังสิ้น จ านวน 35 คน แล้วน าข้อมูลทีไ่ด้มา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ น าค่าเฉลีย่มาแปลความหมาย 
โดยเทียบกับเกณฑ์ แล้วน ามาเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรยีง 
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  3.2  การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพโดย
การใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 3 คน (ต าแหน่งอธิการบดีและรอง
อธิการบดี) ผู้วิจัยได้ใช้การเลือกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งเปน็กลุม่ผู้น า ผูรู้้ มสี่วนรับผิดชอบ
โดยตรงในดา้นการพัฒนามหาวิทยาลยั การวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลยัและมีบทบาทในการก าหนดพื้นทีส่ิ่งปลูกสร้าง
ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาเส้นทางจักรยาน ตลอดจน
การส่งเสรมิการใช้จักรยานในมหาวทิยาลัย น าข้อมลูจากการ
บันทึกเทปการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงเพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล แล้วสรุปประเดน็โดยอธิบายเชิงพรรณนา 
นอกจากน้ีผู้วิจัยได้น าบทสมัภาษณ์ไปใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมา
ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน าไป
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ส าหรับวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หลังจากนั้นจึงน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  4.1  ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ ผู้วิจัยน าข้อมูล
จากการบันทึกเทปการสัมภาษณม์าเรียบเรียงเพื่อวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล แล้วสรุปประเด็นโดยอธิบาย 
เชิงพรรณนา    
  4.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามเกีย่วกับ 
ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการ 
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ แล้วน ามาเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง 
  4.3  น าข้อมูลจากแบบสอบถามความใน 
ด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าค่าเฉลีย่มา
แปลความหมายโดยเทียบกบัเกณฑ์ โดยก าหนดค่าน้ าหนัก
คะแนนจากค าตอบแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ ทั้งนี้
จะมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม   
ศรีสะอาด.  2535 : 100) แล้วน ามาเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
   4.4  ทดสอบความแตกต่าง ของคา่เฉลี่ยความ
ต้องการใช้จักรยานของบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
โดยใช้ค่าสถติิ (t-test) ก าหนดระดับความมีนยัส าคญั 
ทางสถิติที่ระดบั .05 แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรยีง 
 

สรุปผล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบคุลากรและนักศึกษาสามารถสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.  จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดทั้ง 3 คน ผู้วิจัยสามารถสรุปใจความส าคญั
ได้ดังนี ้ในด้านเส้นทางจักรยาน มคีวามคิดเห็นตรงกันว่า 
ต้องการส่งเสริมปลูกฝังใหค้นในมหาวิทยาลัยมองเห็นคุณค่า
ของจักรยานเสยีก่อน การสนับสนนุจากทางมหาวิทยาลัย 
ในช่วงแรกคงต้องอาศัยข้อมูลจ านวนผู้ใช้จักรยานควบคู่กับ
ผลส ารวจความต้องการดังกล่าว โดยเฉพาะเส้นทางจักรยาน  
เพราะเส้นทางจักรยานส่วนใหญเ่ป็นเส้นทางที่ต้องใช้ร่วมกัน
กับพาหนะอื่น จึงท าให้เกิดความไม่สะดวกมากนักในอนาคต
อาจจะก าหนดแผนการจัดท าเส้นทางและมีการติดสญัลักษณ์
สื่อความหมาย ท าให้นักศึกษามีการใช้จักรยานในการเดินทาง
และการออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น และหากมผีู้ใช้จักรยาน
อย่างจริงจัง ก็อาจจัดสรรงบประมาณ จัดท าเส้นทางจักรยาน
ควบคู่ไปกับถนนสายหลักโดยมีการตีเส้นของทางจักรยาน
ชิดเลนซ้ายสุดของถนนโดยเริม่จากภายในมหาวิทยาลัย 
เป็นหลัก พร้อมท้ังรณรงค์การใช้จักรยาน ที่เห็นเป็นรูปธรรม
มากขึ้น โดยใหผู้้ใช้จักรยานได้มสี่วนร่วมในการวางแผน  
ส าหรับในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวก เห็นว่าทีจ่อด
รถจักรยานท่ีปลอดภยัและไดม้าตรฐาน มีความส าคัญเป็น
อันดับแรก เพราะป้องกันการสญูหายของจักรยาน  ส่วน
เรื่องไฟส่องสว่างตามถนนสายหลัก ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัย
มีการตดิตั้งไฟส่องสว่างอยู่แล้ว ในประเด็นด้านความ
ปลอดภัย ผู้ใช้จักรยานเองควรมีการศึกษากฎจราจร รวมถึง
สัญลักษณ์ท่าทางเพื่อใช้ในการเปลี่ยนทิศทาง รวมทั้งป้าย
เตือนต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร ทางมหาวิทยาลยั 
มีการจัดอบรมอยู่แล้วทุกปี เพื่อความถูกต้องและเข้าใจ
ตรงกันของผู้ขับข่ียานพาหนะทุกชนิด ก็จะช่วยให้ผู้ขับข่ี
ปลอดภัยมากขึ้นและลดอุบัติเหตภุายในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้  ในด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน
ควรที่จะมีการสนับสนุนในการจดักิจกรรมผู้ใช้จักรยาน    
ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการจดักิจกรรมการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ อบรมการใช้สัญลักษณ์ท่าทางของผู้ใช้จักรยาน 
การซ่อมบ ารุงจักรยานด้วยตนเอง และการสรา้งค่านิยมใน
การหันมาใช้จักรยาน และเกิดผู้ใช้จักรยานหน้าใหม่ใช้
จักรยานทั้งเดินทางและการออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น   
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 2.  ผลส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการ
ออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 
 
ตาราง 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผูต้อบ 
    แบบสอบถาม 
 
เพศ จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 
1. ชาย 
2. หญิง 

27 
8 

77.10 
22.90 

รวม 35 100.00 

  
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ใช้จักรยานที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.10 และเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 
 
ตาราง 2  จ านวนและค่าร้อยละสถานภาพของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม จ าแนกตามความตอ้งการที่ท าให ้
     ท่านเลือกใช้จักรยาน 
 
ความต้องการทีท่ าเลือกใช้
จักรยาน 

จ านวน (คน) 
 

ค่าร้อยละ 

1. ต้องการมีสุขภาพแข็งแรง 
2. ความคล่องตัวในการเดินทาง 
3. การณรงค์ประชาสัมพันธ ์
4. กระแสความนยิมทางสังคม 

24 
6 
- 
5 

68.60 
17.10 
14.30 

รวม 35 100.00 

  
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ใช้จักรยานท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีความต้องการที่ท าให้เลือกใช้จักรยาน ต้องการมี
สุขภาพแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 68.60 รองลงมาคือความ
คล่องตัวในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 17.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 3   จ านวน และค่าร้อยละสถานภาพของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม จ าแนกตาม อุปสรรคใน 
    การใช้จักรยาน 
 
การใช้จักรยานของท่านมี
อุปสรรคอะไรบ้าง 

จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

1. ไม่มีช่องทางเดิน 
รถจักรยาน                   
2. กลัวคนดูถูกวา่จน         
3. ไม่มีที่จอดรถจักรยาน    
4. มลภาวะเป็นพิษ  
เช่น ฝุ่น/ควันไอเสีย          
5. สภาพพื้นผวิถนน 
ไม่เหมาะสมเกิดความ 
รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต     

 
15 
- 
1 
 
9 
 
 

10 

 
42.90 

- 
2.90 

 
25.70 

 
 

28.50 
             รวม              35 100.00 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้ใช้จักรยานที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ การใช้จักรยานของมีอุปสรรค ไมม่ีช่องทางเดิน
รถจักรยาน จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมาคือ 
สภาพพื้นผิวถนนไม่เหมาะสมเกิดความรูส้ึกไม่ปลอดภัยใน
ชีวิต จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 
 
ตาราง 4  จ านวน และค่าร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม จ าแนกตาม จุดประสงค์ในการใช้ 
    จักรยาน  
 
จุดประสงค์ในการใช้จักรยาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

1. ออกก าลังกาย                   
2. พาหนะในการเดินทาง           
3. งานอดิเรก (สิ่งที่ท ายามว่าง)    
4. เข้าร่วมกลุ่ม / เข้าร่วมชมรม    
5. ช่วยโลก / ลดโลกร้อน           

18 
2 
6 
6 
3 

51.40 
5.80 
17.10 
17.10 
8.60 

รวม 35 100.00 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้ใช้จักรยานท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ จุดประสงค์ในการใช้จักรยาน เพื่อออกก าลังกาย 
คิดเป็นร้อยละ 51.40 จ านวน18 คน รองลงมาคือ เข้าร่วม
กลุ่ม/เข้าร่วมชมรม คิดเป็นร้อยละ17.10 จ านวน 6 คน  
และงานอดิเรก(สิ่งที่ท ายามว่าง) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.10 
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ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
    มาตรฐาน และการแปลความหมาย 
    ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออก 
    ก าลังกายชมรมจักรยาน เพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
 
ความต้องการของผู้ใช้
จักรยาน   

( x ) S.D แปลผล          

1. ด้านเส้นทางจักรยาน 
ในการปั่นออกก าลังกาย   
2. ด้านความปลอดภัย     
3. ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก                    
4. ด้านความรู้และ 
ประโยชน์ของ 
การปั่นจักรยาน       

 
4.55
4.41 
 
4.34 
 
 
4.37 

 
0.28 
0.20 
 
0.29 
 
 
0.3 

 
มากที่สุด 

มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 

               รวม           4.42    0.03       มาก 

  
 จากตาราง 5 พบว่าค่าเฉลี่ยความต้องการของผู้ใช้
จักรยานในการออกก าลังกายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกาย

มีค่าเฉลีย่ความต้องการสูงที่สดุ ( x  ) = 4.55 รองลงมา ด้าน

ความปลอดภัย ( x ) = 4.41 
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ด้านเส้นทาง 
    จักรยาน 
 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 

ด้านเส้นทางจักรยานใน 
การปั่นออกก าลังกาย 
1. ต้องการเส้นทางจักรยาน 
อย่างชัดเจนควรมีความกวา้ง 
อย่างน้อย 2เมตร             
2. พื้นผิวของเส้นทาง 
ควรมีความเรียบสม่ าเสมอ  
ไม่ขรุขระ                             
3. ควรมีป้ายบอกทางและ 
ป้ายเตือนอันตราย บน 
เส้นทางเป็นระยะ                   

 
 
4.71     
 
 
4.71     
 
 
4.26      
 
 

 
 
0.52      
 
 
0.57      
 
 
0.66        
 
 

 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
 

4. ควรมีป้ายเตือนจุด 
เร่ิมต้นและสิ้นสุดของ 
เส้นทางจักรยาน                             
5. ควรจัดท าป้ายบอกทาง 
เป็นระยะ ๆ และเพยีงพอ          
6. ควรมีการจัดท าเส้น 
ทางจักรยานอยา่งชัดเจน              
7. เส้นทางที่ใช้ร่วมกัน  
ควรมีการปิดฝาท่อระบายน้ าที่
มั่นคงแข็งแรง                      

4.23      
 
 
4.49      
 
4.77      
 
 
4.66 

0.69         
 
 
0.74 
 
0.60        
 
 
0.54 

มาก 
 
 
มาก 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 

                รวม             4.55     0.28   มากที่สุด 

 
 จากตาราง 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ ด้านเส้นทาง
จักรยานในการปั่นออกก าลังกาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยประเด็นควรมีการจดัท าเส้นทางจักรยาน 

อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สดุ ( x ) = 4.77 
และประเด็นควรมีป้ายบอกทางและป้ายเตือนอันตราย 
บนเส้นทางเป็นระยะ มคี่าเฉลี่ยความต้องการต่ าทีสุ่ด  

( x ) = 4.26 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านความปลอดภัย 
 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 

ด้านความปลอดภยั 
1. เส้นทางจักรยานเพื่อ 
การมองเห็นในเวลากลางคืน 
ควรทาด้วยสีเขยีวออ่น             
2. ผู้ขับขี่จักรยานต้องขับ 
ให้ชิดทางด้านซ้ายเส้นทาง 
ส าหรับรถจักรยาน                             
3. เคารพกฎจราจร 
และปฏิบัติตามสัญลักษณ ์
บนป้ายอย่างเคร่งครัด                     
4. การเปลี่ยนทิศทางใน 
การเลี้ยวควรให้สัญญาณ 
มือทุกครั้ง                             
5. จักรยานควรมีไฟหน้า 
สีขาวที่สวา่ง ไฟหลังติด 
ด้วยวัสดุสีแดงไม่ต้องใช้ 
แสงสว่างมาก           
 
                  

 
4.71     
 
 
4.20     
 
 
4.31     
 
 
4.09      
 
 
4.69      
 
 
 
 
 

 
0.57      
 
 
0.68      
 
 
0.63        
 
 
0.61         
 
 
0.53 
 
 
 
 
 

 
มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มากที่สุด 
 
 
 
 
 



6. การแต่งกายควรใส่เสื้อ 
กางเกงที่ออกแบบมาเพื่อ 
ขับขี่จักรยานสามารถมอง 
เห็นได้ง่าย ในเวลากลางคืน              
7. ควรสวมใส่ที่รัดคาง 
และ หมวกกันกระแทก 
8. ก่อนใช้จักรยานควร 
ตรวจสภาพให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและพร้อมงาน 
9. การใช้กระดิ่งให้เสียง 
สัญญาณเพื่อเตือนผู้ใช้ถนน 
ให้ได้ยิน ในระยะไม ่
น้อยกว่า30เมตร 
10. ควรเลือกจักรยานให้เหมาะ
กับลักษณะการใช้งาน 
11.ผู้ขับขี่ต้องขับในเส้นทางซ้าย
หรือทางจักรยาน 
12. สถานที่ควรมีไฟฟ้า 
และแสงสว่างที่เพียงพอ 
13. ควรมีการตรวจสอบ  
เบรกให้พร้อมใช้งานอยู ่
เสมอ              

4.57      
 
 
 
4.51 
 
4.23 
 
 
3.74 
 
  
 
4.77  
 
4.57 
 
4.54     
 
3.80    

0.60        
 
 
 
0.82 
 
0.49  
 
 
0.66 
 
 
 
0.43 
 
0.70 
 
0.70 
 
0.76           

มากที่สุด 
 
 
 
มากที่สุด 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด  
 
มาก 

                รวม             4.41     0.20      มาก 

 จากตาราง 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ โดยภาพรวม 
ดา้นความปลอดภัย และทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็น มีค่าเฉลี่ยความต้องการสงูที่สุด ควรเลือกจักรยาน
ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ( x ) = 4.77 และประเด็น
ควรมีการตรวจสอบ เบรกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย
ความต้องการต่ าทีสุ่ด ( x ) =3.80 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ด้านสิ่งอ านวย 
    ความสะดวก 
 

ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ควรมีลู่ปั่นจักรยาน 
ระยะสั้น เพื่อรองรับผู้ที่ 
ขี่จักรยานระยะสั้นๆ 
2. ที่จอดจักรยาน มีความ 
สะดวกสบายในการใช้งาน                             
3. ที่จอดจักรยานควรมีความ
ปลอดภัยต่อการสูญหาย    
                  
4. บริเวณที่จอดจักรยาน 

 
3.94     
 
 
4.77     
 
4.80     
 
 
4.60      

 
0.48      
 
 
0.43      
 
0.53        
 
 
0.70         

 
มาก 
 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 

ควรมีป้ายบอกอย่าง 
ชัดเจน                            
5. ควรมีการก าหนดเส้น 
ทางของเส้นทางจักรยาน  
อย่างชัดเจน                            
6. มีที่จอดจักรยาน 
อย่างเพียงพอ              
7. ควรมีจุดพักจอดรถ 
จักรยานในเส้นทาง 
8. ที่จอดสามารถล็อคตัวรถ 
จักรยานและล้อทั้ง 
สองข้างกับที่จอดรถ 
9. ควรมีจุดบริการซ่อมจักรยาน
และร้านปั๊มลมยางในมหาวิทยาลยั 

 
 
4.31 
 
4.63      
 
3.74      
 
 
4.40 
 
 
3.89    

 
 
072 
 
0.65 
 
0.78        
 
 
0.70 
 
 
0.83           

 
 
มาก 
 
มากที่สุด 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 

                รวม             4.34     0.29      มากที่สุด 
 

 จากตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ โดยภาพรวม 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และทกุประเด็นอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็น ท่ีจอดจักรยานควรมคีวามปลอดภัยต่อการสญู
หาย มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ( x ) = 4.80 และ
ประเด็นควรมีจุดพักจอดรถจักรยานในเส้นทางมีค่าเฉลี่ย 
ความต้องการต่ าทีสุ่ด ( x ) = 3.74 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ด้านความรู้และ 
    ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน 
 

ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 

ด้านความรูแ้ละประโยชน์ของ
การปั่นจักรยาน 
1. มีการส่งเสริมการอบรม 
ส าหรับผู้เริ่มปั่นใหม่  
เพื่อหลักปฏิบัติเพื่อสุขภาพ 
2. อบรมให้ความรู้ในการ 
ปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ 
เมื่อยมือแขน, ขา และฝ่าเท้า จาก
การปั่น                             
3. ที่ส่งเสริมการส่ือสารควรใช้
สัญญาณมือกับคนที่ปั่นตาม                     
4. การให้ความรู้หลกัการ 
บ ารุงรักษาจักรยานเบื้องต้น                            
5. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
เชิญชวนให้หันมา 
ปั่นจักรยาน                            
6. ให้ความรู้ในด้านการ 

 
 
4.69     
 
 
4.74     
 
 
4.11     
 
 
4.46      
 
4.09       
 
 
3.86      

 
 
0.63      
 
 
0.56      
 
 
0.68        
 
 
0.74         
 
0.70        
 
 
0.60 

 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
 
มากที่สุด 
 
มาก 
 
 
มาก 
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เลือกจักรยาน การใช้สิ่ง 
อ านวยความสะดวก และหลกัแห่ง
ความปลอดภยั              
7. สื่อสารประโยชนก์าร 
ขับขี่จักรยานท าให้สมรรถภาพของ
ร่างกายแข็งแรง 

 
 
 
4.66     

 
 
 
0.54      

 
 
 
มาก 

                รวม              4.37    0.32   มากที่สดุ 

 
 จากตาราง 9 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ โดยภาพรวม 
ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยานและทุกประเด็น
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็น อบรมให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเมื่อยมือแขน, ขา และฝ่าเท้า จากการปั่น 
มีค่าเฉลีย่ความต้องการสูงที่สดุ  ( x ) = 4.74 และประเด็น
การให้ความรูห้ลักการบ ารุงรักษาจักรยานเบื้องต้น  
มีค่าเฉลีย่ความต้องการต่ าทีสุ่ด ( x ) = 4.66 
 

ตาราง 10   ผลการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบระดับความต้องการ 
     ของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย  
     ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏร้อยเอ็ดจ าแนกตามเพศ ดว้ยสถิต ิ
     แบบ t-test       
                       

ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย 
             เพศ     ( x  )   S.D         t      P-Value      
1. ด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกาย           
              ชาย    4.55     0.29       0.750    0.485 
              หญิง   4.55    0.28   
2. ด้านความปลอดภัย                                         
             ชาย    4.38      0.22       0.958    0.614 
             หญิง   4.30      0.25 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                                
              ชาย   4.38      0.27       1.505    0.699 
              หญิง  4.21      0.34 
4. ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน          
              ชาย   4.40      0.32       0.865    0.911 
              หญิง  4.29      0.33 
(t≥1.98) 

 
 จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย
และเพศหญิง มีระดับความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการ
ออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีความนัย ส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีระดับค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่า
เพศหญิง 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูดังกล่าวสามารถสรุปได้
ดังนี้ จากผลการศกึษาข้อมลูทั่วไป พบว่า ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77.1 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
22.90 การใช้จักรยานมีอุปสรรค ไม่มีช่องทางเดินรถจักรยาน
คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคอื สภาพพื้นผิวถนน 
ไม่เหมาะสมเกดิความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
28.57 โดยมีจุดประสงค์ในการใช้จักรยานเพื่อออกก าลังกาย 
คิดเป็นร้อยละ 51.43 รองลงมาคือ เข้าร่วมกลุ่ม เข้าร่วมชมรม 
คิดเป็นร้อยละ17.14 และ งานอดเิรกคิดเป็นร้อยละ 17.14 
ส่วนผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออก
ก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด ผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกายมีความต้องการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้ใช้
จักรยานมรีะดบัความต้องการสูงทีสุ่ดในด้านด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยประเด็นที่จอดจักรยานควรมีความปลอดภัย
ต่อการสญูหาย มคี่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด รองลงมาคือ
ด้านเส้นทางจักรยาน ได้แก่ ควรมีการจัดท าเส้นทางจักรยาน
อย่างชัดเจน แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกรายด้าน 
ได้ดังนี ้
 ด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกายโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นควรมีการจัดท า
เส้นทางจักรยานอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงท่ีสดุ 
และประเด็นควรมีป้ายบอกทางและป้ายเตือนอันตรายบน
เส้นทางจักรยานเป็นระยะ มีค่าเฉลี่ยความคดิเห็นต่ าที่สดุ  
 ด้านความปลอดภยั และทุกประเด็นอยู่ในระดับ
มาก โดยประเด็น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด ควรเลือก
จักรยานใหเ้หมาะกับลักษณะการใช้งาน และประเด็นควรม ี
การตรวจสอบ เบรกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีคา่เฉลีย่ 
ความคิดเห็นต่ าที่สดุ    
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และทกุประเด็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยประเด็นท่ีจอดจักรยานควรมีความปลอดภัย
ต่อการสญูหาย มคี่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด และประเด็น
ควรมีจุดพักจอดรถจักรยานในเส้นทาง มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นต่ าที่สุด  
 ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน 
และทุกประเด็นอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยประเด็น อบรมให้
ความรู้ในการปฏิบัตตินเมื่อมีอาการเมื่อยมือ แขน ขา  
และฝา่เท้า จากการปั่น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด  
และประเด็นการให้ความรู้หลักการบ ารุงรักษาจักรยาน
เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด  
 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งของคะแนน
เฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย  
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ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชายและเพศ
หญิง มีระดับความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลัง
กาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ดไม่
แตกต่างกนัอย่างมีความนยั ส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดย
เพศชาย  มีระดบัค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่าเพศหญิง 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องส ารวจความต้องการของผู้ใช้
จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด น ามาอภิปรายผลไดด้ังต่อไปนี ้
 ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่มีความต้องการด้านเส้นทาง 
ในการปั่นออกก าลังกาย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ควรมีการจัดท าเส้นทางจักรยาน
อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยความคดิเหน็สูงท่ีสุด ส่วนควรมีป้าย
บอกทางและป้ายเตือนอันตรายบนเส้นทางจักรยานเป็น
ระยะ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าทีสุ่ด ซึ่งสอดคล้องกับ 
(AASHTO.  1991) ได้กล่าวไว้ว่าความพอเพียงของการตั้ง
ป้ายหรือสญัญาณ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความปลอดภัย  
และประสิทธิภาพของทางจักรยานทุกรูปแบบ ป้ายและ
สัญญาณเป็นสิ่งที่ช่วย ช้ีทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ และเตือน
ถึงผู้ใช้รถจักรยานถึงอันตรายหรืออุปสรรคต่าง ๆ ทั้งยังช่วย
เตือนผู้ขับข่ีรถยนต์ จักรยานยนต์ คนเดินถนนให้ระมัดระวัง
การสญัจรด้วยรถจักรยาน ตามเสน้ทางที่มีการใช้รถจักรยาน
ร่วมอยู่ด้วย และสอดคล้องกับแนวคิด เรื่องการออกแบบ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานของ Slinn, 
Matthews & Guest (1998)  ท่ีได้กล่าวว่า มีเครื่องหมาย
เตือนส าคญั ที่สังเกตเห็นได้ง่ายบรเิวณทางแยกต่าง ๆ มเีส้น
ให้หยุดบนทางจักรยานเมื่อถึงบริเวณที่มีทางเลี้ยวหรือทางแยก  
เพื่อเตือนให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานใหร้ะวังรถที่มาจากเส้นทางอื่น    
มีการทาสีใหเ้ป็นเส้นหนาเพื่อแบ่งแยกพ้ืนท่ีทางจักรยานและ
รถยนต์โดยรถยนต์ไม่สามารถล้ าเส้นเข้ามาได้ แต่ในบริเวณ
ที่อนุญาตให้รถยนต์แล่นผ่านทางจกัรยานได้ก็มีการทาส ี
ให้เป็นเส้นประ   
 ในประเด็นความต้องการด้านความปลอดภัย  
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมากท่ีสดุ ได้แก่  
ควรเลือกจักรยานให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงท่ีสดุ รองลงมาเส้นทางจักรยานเพื่อช่วย 
การมองเห็นในเวลากลางคืนควรทาด้วยสีเขยีวอ่อน  
ส่วนประเด็นควรมีการตรวจสอบเบรกให้พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ มีค่าเฉลีย่ความคดิเห็นต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิสูตร 
ประยูรศร (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การตรวจสภาพรถจกัรยานก่อน
ใช้ ดูสภาพทั่วไป ไมม่ีชิ้นส่วนใดทีเ่สยีหาย หลวมโยกคลอน  
บิดเบี้ยวล้อท้ังสองข้างสูบลมเรียบร้อย และยางอยู่ในสภาพดี 
ซี่ลวดไม่หักโซ่ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป (ระยะทีย่ืดหยุ่นได้  
ในแนวตั้งประมาณ 2 ซม.) เบรกพร้อมใช้งาน ทั้งด้านหน้า
และด้านหลังจุดหมุนตา่ง ๆ หมุนได้โดยไมฝ่ืด หากฝืดหรอืมี
เสยีงดังควรจะใส่น้ ามนัหล่อลืน่ไฟหน้าและไฟทา้ยพร้อมใช้งาน 
หากจะต้องขี่ในตอนกลางคืน 
 ประเด็นความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ ที่จอด
จักรยานควรมีความปลอดภัยต่อการสญูหาย รองลงมาคือ  
ทีจ่อดจักรยาน มีความสะดวกสบายในการใช้งาน ส่วนประเด็น
ควรมีจุดพักจอดรถจักรยานในเส้นทาง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ต่ าที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ จรินทร์ ธานีรัตน์ (2524 ; อ้างถึง
ใน ธวัชชัย  สุกใส.  2550 : 54) กล่าวว่า ความต้องการใน
การออกก าลังกายของประชาชนมมีากขึ้นก็จริงแต่เมื่อ
เปรียบเทยีบสดัส่วน ระหว่างสถานท่ีกับความต้องการใน 
การออกก าลังกายของประชาชนแล้วยังไม่สมดุลกนั จึงเห็นว่า
ควรจะให้ความสนใจต่อกีฬาเพื่อมวลชน หมายถึง การจัดกีฬา
เพื่อชนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
และสมรรถภาพทางกายของตนเองอย่างจริงจัง และจะเป็น
ผลดตี่อสังคมส่วนรวมด้วยซึ่งจะท าให้ปัญหาในการออก
ก าลังกายต่างๆ ของประชาชนลดน้อยลง และ (ASCE.  1980;  
อ้างถึงใน พรรณนิภา  จ่างวิทยา.  2540 : 10) กล่าวโดยสรุป
ไว้ว่า จอดรถจักรยานเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างหนึ่งที่
ต้องมีร่วมกับทางจักรยาน  ซึ่งจะต้องมีอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ  
เพื่อให้สะดวกในการจอดรถจักรยานให้แก่ผู้ขับขี่ท่ัวไป     
ซึ่งลักษณะของที่จอดรถจักรยานกม็ีมาตรฐานและสิ่งจ าเป็น 
 ผู้ใช้จักรยานมีความต้องการด้านความรู้และ
ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบมีต้องการในระดับ
มากที่สุด ได้แก ่อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัตตินเมื่อมีอาการ
เมื่อยมือแขน, ขา และฝ่าเท้า จากการปั่น มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นสูงที่สุด ส่วนประเด็นประเด็นการให้ความรู้หลักการ
บ ารุงรักษาจักรยานเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยความคดิเห็นต่ าที่สดุ  
ซึ่งสอดคล้องกับทวีไทย  บริบูรณ์ (2542) ได้กล่าวว่า บันไดรถ 
เป็นที่ส าหรบัให้ผู้ขี่ได้ใช้เท้าส่งแรงถีบรถให้เคลื่อนที่ซึ่งติดอยู่
กับก้านบันไดเฟืองใหญ่ มีโซ่คล้องอยู่ติดกับเฟืองหลัง ส่วนนี้
ท าให้รถเคลื่อนที่ไปได้บันไดรถเวลาขับข่ีต้องวางเท้าให้เสมอ
กันโดยใช้ส่วนหน้าของเท้าเป็นทีส่มัผัสบันได และราวีวัฒน์  
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รัตนโกเศศ (2551) ก่อนน ารถเข้าเก็บควรปรับหย่อนสาย
ตรึงเกียรเ์พื่อให้สปริงยดึเฟืองเกียร์หลังได้เข้าสู่ปกติ โดย
ปรับโซร่ถให้อยู่เฟืองหลังตัวต่ าสุดและอยู่จานหนา้ใบต่ าสุด 
และราวีวัฒน์  รตันโกเศศ (2551) ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยท่า
กายบริหารหรือด้วยการพูดคุยหลังเสร็จกิจกรรมเพื่อลดอาการ
บาดเจ็บที่จะตามมาสาเหตุทีเ่ป็นเช่นนี้ การปั่นจักรยานจะมี
อาการเมื่อยมือ แขน ขา และฝา่เทา้การปั่นให้มีการเปลีย่นท่า
เริม่ปั่นอย่างช้า ๆ  ไมห่ักโหม เพราะอาจจะท าให้ร่างกายไดร้ับ
การบาดเจ็บได้ ปรับอานให้เหมาะกับสภาพของผู้ขี่เบาะ 
ควรมีสปริงเพื่อยืดหยุ่นกันสะเทือน 
 การเปรยีบเทียบความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดที่มีเพศต่างกัน จากการศึกษาเมื่อพิจารณา

ตามเพศ ระหว่าง เพศชายกับเพศหญิง พบว่า ผู้ใช้จักรยาน
ที่มีเพศแตกต่างกันมรีะดบัความคดิเห็นความต้องการใช้
จักรยาน ในการออกก าลังกาย ในด้านเส้นทางจักรยาน 
ในการปั่นออกก าลังกาย ด้านความปลอดภัยด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศ
ชายมีระดับความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลัง
กายสูงกว่าเพศหญิง ซึ่งสามารถวิเคราะหไ์ด้ว่าการเลือกใช้
จักรยานในการออกก าลังกายหรือการเดินทางนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นเพศใดก็มคีวามต้องการในด้านต่าง ๆ เหมือนกัน 
เนื่องจากการใช้จักรยานมคีวามเหมาะสม ข้อจ ากัดในการใช้
น้อย และมีประโยชน์ค่อนข้างมากในด้านสุขภาพและ 
การเดินทาง  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  จัดท าเส้นทางจักรยานภายในชุมชนมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
  1.2  ทาสีเส้นทางให้ชัดเจนเพื่อช่วยในการมองเห็น 
เวลากลางคืน มีการก าหนดจุดที่จอดจักรยาน ส าหรับจอด 
และล็อคจักรยานได้ และมคีวามปลอดภัยสูง  
  1.3  มหาวิทยาลยัควรน าข้อมลูในการวิจัยเชิงส ารวจ 
นีเ้ป็นข้อมูลในการก าหนดแผนงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  
  1.4  จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้จักรยานการ 
ดูแลรถจักรยาน การเลือกจักรยานให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้  
การดูแลรักษา รวมทั้งสญัญาณจราจรจักรยาน 
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