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ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในอ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
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กุสุมา ถาวร เจ้าหน้าที่ประจ า 
ส านักวิจัยและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บทน า 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการใช้จักรยานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
๒. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี     

ขอบเขตของการวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้

ดังนี้  

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

กลุ่มตัวอย่างเลือกจากประชากร  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) จ านวน ๒๐๐ คน  

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaires)  
     การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี ้
         ๑. ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของแบบสอบถามและวิธีการตอบ  
         ๒. ผู้วิจัยเข้าไปในสถานศึกษา แล้วแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมาย รอจนกระทั่งตอบค าถามครบถ้วน 
ระหว่าง นั้นถ้าผู้ตอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าถาม ผู้วิจัยจะตอบข้อสงสัยนั้น 
      การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

          ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ประจ าปี ๒๕๕๕ ประเภทเทศบาลขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่ง แนวทางการท างานของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปอย่างสมดุล  
การส่งเสริมการน าจักรยานมาใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืนให้คงอยู่ต่อไป และทางชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพของอ าเภอพนัสนิคมยังมีการจัดกิจกรรมที่ให้
ความส าคัญในการรณรงค์ให้ ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันในระยะสั้นๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การปั่นจักรยานไป
จับจ่ายซื้อของที่ร้านค้าในชุมชนหรือหมู่บ้าน   การเดินหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียน  การเดินหรือปั่นจักรยานไป
สวนสาธารณะใกล้บ้าน การปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนการปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพเป็นประจ าในทุก 
ๆ ปีอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล คือ “นโยบายการส่งเสริมการใช้จักรยาน”  ซึ่งใน 
วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวถึง  ในรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ  ว่ารัฐบาลจะเร่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยให้ผู้ขับขี่มากขึ้นให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค   และอาจจะสามารถ
เชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพ่ือการสัญจรและการท่องเที่ยว  โดยให้มีในพ้ืนที่ทุกจังหวัดและทุกพ้ืนที่  และยังเป็น
การช่วยประเทศลดการใช้พลังงาน  ลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม  จังหวัดสุรินทร์ได้แจ้งขอความร่วมมือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  จึงขอรณรงค์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองเรือ  ร่วมการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน  ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว  
              ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน า
ข้อมูลที่ได้ไปจัดท าเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างชุมชนจักรยานและวัฒนธรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน เพ่ือกระตุ้น 
ส่งเสริมให้ชุมชนรับรู้ เข้าใจและสนใจ รวมทั้งมีจ านวนผู้ใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจ าวันในชุมชนเพ่ิมขึ้น และเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนจักรยานให้เกิดขึ้นในเทศบาลเมืองพนัสนิคมต่อไปใน
อนาคต 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย ๘๗ ๔๓.๕๐ 

หญิง ๑๑๓ ๕๖.๕๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง 
จ านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๐  

ตารางท่ี ๒ จ านวนและร้อยละของการใช้จักรยานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา  

อภิปรายผล 
              จากผลการศึกษา ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในอ าเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับทางเทศบาลพนัสนิคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้พาหนะจักรยานในชีวิตประจ าวัน จะได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการ
เดินทางมาโรงเรียน เพราะมีอุปสรรคที่ส าคัญคือ ความปลอดภัย ดังนั้น หากทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ตระหนักเห็นคุณประโยชน์ของการรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน าจักรยานมาขี่ในการเดินทางมาโรงเรียนได้ ก็จะ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักเรียนเอง ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมเพ่ือสร้างความน่าอยู่อย่างยั่งยืนให้กับเทศบาลเมือง
พนัสนิคมได้อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
๑. ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ เช่น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้บริหาร คุณครูในสถานศึกษาและ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคมเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมการน าจักรยานมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒. ควรศึกษาความพร้อมของชุมชนเทศบาลเมืองพนัสนิคมในการร่วมสร้างชุมชนจักรยาน 
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ตารางท่ี ๓  จ านวนและร้อยละของโอกาสในการใช้จักรยานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา  

โอกาสในการใช้จักรยานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา จ านวน ร้อยละ 

ใช้ในออกก าลังกาย   ๒๒ ๑๑.๐๐ 

ใช้ในการเดินทางระยะใกล้(ระยะทาง ๑-๓ กิโลเมตร) ๑๕๗ ๗๘.๕๐ 

ใช้ในการเดินทางระยะไกล(ระยะทางมากกว่า ๓ กิโลเมตร) ๑๔ ๗.๐๐ 

ใช้ในการแข่งขัน ๒ ๑.๐๐ 

อื่น ๆ ๕ ๒.๕๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าในช่วงหนึ่งปีที่
ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในระยะใกล้   จ านวน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๐ 

ตารางท่ี ๔  จ านวนและร้อยละของกิจกรรมรณรงค์การขี่จักรยานที่นักเรียนอยากจะเข้าร่วม 

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า กิจกรรมที่
นักเรียนอยากจะเข้าร่วมในกิจกรรมรณรงค์การขี่จักยานมากที่สุด คือ การข่ีจักรยานเพื่อท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น ท า
ความสะอาด ปลูกต้นไม้ ท าสมาธิที่ศาสนาสถาน(วัด/โบสถ)์ เป็นต้น 

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ
ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้จักรยาน จ านวน ๑๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๐  

กิจกรรมรณรงค์การขี่จักรยานที่นักเรียนอยากจะเข้าร่วม จ านวน ร้อยละ 
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี ๑  จ านวนและร้อยละของเพศของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม  


