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บทคัดยอ
การศึ กษาพฤติ กรรมการใช จั กรยานและแนวทางการส งเสริ มการใช
จักรยานบนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช
จั ก รยาน ความพึ ง พอใจในการใช จั ก รยานของประชาชนและนั กท องเที่ ย ว
ตลอดจนศึกษาแนวทางการสงเสริมการใชจักรยานบนเกาะสีชัง ใชวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานรวมกับการวิเคราะหขอมูลรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยเลือกเก็บ
ขอมูลจากการสํารวจการใชจักรยานจากประชาชน และนักทองเที่ยวในเกาะสีชัง
รวม 87 คน รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสังเกต การสัมภาษณ และการ
สนทนากลุม
ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช จั ก รยาน พบว า ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมีรูปแบบการใชจักรยานที่ตางกันคือ ประชาชนสวนมากเปนเด็กและ
เยาวชนที่ ใ ช จั กรยานในระยะสั้ น ๆ เพื่ อ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น แต กลุ ม
นักทองเที่ยวที่สวนมากอยูในวัยทํางานใชเพื่อการทองเที่ยวและออกกกําลังกาย
เปนหลัก แตทั้งสองกลุมตางมีความกังวลเรื่องสภาพของถนน และสิ่งแวดลอม
รอบๆ ถนนเหมือนกัน ดานความพึงพอใจของทั้งสองกลุมอยูในระดับปานกลางใน
ประเด็นที่แตกตางกันตามพฤติกรรมการใชงานจักรยาน ประชาชนพึงพอใจเรื่อง
มิตรภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ในขณะที่นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจสถานที่ทองเที่ยวและจุดสนใจ ทั้งนี้ กิจกรรมการปนจักรยานที่ประชาชน
ตองการคือการใชจักรยานเปนพาหนะเดิ นทางและออกกําลังกาย ในขณะที่
นักทองเที่ยวตองการปนจักรยานไหวพระ และกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยว ดาน
แนวทางการสงเสริมการใชจักรยาน ประชาชนเห็นวาควรพัฒนาถนนหรือเสนทาง
และการพั ฒนาแผนที่ สถานที่ ท องเที่ ยวและจุ ดสนใจ ในขณะที่ นั กท องเที่ ยวมี
ความเห็นวาควรมีการสรางกลุมสรางเครือขายผูใชจักรยาน มีการชวยเหลือฉุกเฉิน
และมีบริการยืมจักรยาน
คําสําคัญ: การใชจักรยาน, ความพึงพอใจ, เกาะสีชัง
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Abstract
A study on bicycle use behavior and guidelines for promoting
bicycle utilization on Si-Chang Island in Chonburi province has its
objective to study the bicycle use behavior and bicycle service
satisfaction among local people and tourists including the
guidelines for encouraging the use of bicycles on Si-Chang Island.
The applied research methodologies consist of the survey on
behavior, satisfaction and demand with regard to bicycle for
tourism purpose and daily use. The mix method was used. The
interview with the survey questions has been conducted on 53
locals on Si-Chang Island and 34 tourists who use bicycles. The
observation result is implemented to the interview and focus
group discussion in order to encourage the bicycle utilization in SiChang Island.
The study on bicycle use behavior on Si-Chang Island
shows that the most people who use bicycles are children and
youths. They only use bicycle for a short-distance trip. During
bicycle ride, they are quite concerned about the road safety due
to its bumpiness and steepness. On the other hand, tourists who
ride bicycles are mostly in working age. They tend to use bicycles
for exercise and recreation. On bicycle ride, they have concerns
about the accident with people, things and other vehicles along
the way. They also agree that the roads are steep, bumpy,
damaged and narrow. On the satisfaction and demand for bicycle
use, it shows that local people and tourists are satisfied with
bicycle use at moderate level. Most people have satisfaction with
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the factors relating to friendliness and security in their lives and
properties, while tourists are satisfied with tourist attractions and
interesting viewpoints. It is noted that bicycle riding activity that
people would like to have is to ride bicycle as a vehicle for travel
and exercise. As the tourists ride bicycle for recreational activity
such as worshiping Buddha images and sacred items, sightseeing,
visiting the palace and royal residence. On the guidelines for bicycle
use promotion, people have their opinions that roads or routes
should be taken in account for improvement. It also includes
development plan for tourist attractions and interesting places, as the
tourists give suggestions that network of cyclist should be set up
along with available emergency assistance and bicycle rental service.
Keywords: Bicycle Utilization, Satisfaction, Koh Si-Chang
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บทนํา
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เปนหนึ่งในจํานวน 9 เกาะ ในอําเภอเกาะสีชัง
โดยเกาะสีชังเปนเกาะขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 7.9 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน
ครัวเรือนประมาณ 1,633 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 5,400 คน และมี
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวประมาณปละ 12,500 คน เกาะสีชังมีความสําคัญ
ทางประวั ติ ศ าสตร ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า
เจ า อยู หั ว และเป น เพี ย งเกาะเดี ย วในประเทศไทยที่ มี พ ระราชวั ง หรื อ เขต
พระราชฐาน มีแหลงสักการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
อยางไรก็ตามดวยความลาดชันของพื้นที่บนเกาะสีชัง ซึ่งมีความลาดชันต่ํากวา
รอยละ 10 ถึงรอยละ 20 ครอบคลุมพื้นที่กวารอยละ 56 ของพื้นที่ทั้งหมด
(จังหวัดชลบุรี, 2558) สงผลใหประชาชนและนักทองเที่ยวสวนใหญที่นิยมความ
สะดวก เลื อกใช รถจัก รยานยนตแ ทนการใช จัก รยาน และดว ยข อจํ ากั ดของ
สภาพพื้นที่ พฤติกรรมการใชถนนของรถยนตและรถจักรยานยนตทําใหการใช
จักรยานบนเกาะสีชังมีขอจํากัดมากขึ้น อยางไรก็ตาม การใชจักรยานบนเกาะ
สีชังถือเปนกิจกรรมทองเที่ยวทางเลือกที่ชวยสงเสริมใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับ
ธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน สรางความรูความเขาใจ และ
เรียนรูรวมกันระหวางนักทองเที่ยวกับชาวบานภายในเกาะ รวมถึงกระตุนให
ประชาชนบนเกาะสีชังตระหนักถึงการใชจักรยาน สงเสริมสุขภาพ สํานึกรักษ
พื้นที่ คุณคาทางประวัติศาสตร สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
จากความสําคัญของศักยภาพของพื้นที่เกาะสีชัง และการใชจักรยานดังกลาว
การศึกษาพฤติกรรมการใชจักรยาน ชวยใหหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
รับทราบสถานการณการใชจักรยานของประชาชนและนักทองเที่ยวบนเกาะสีชัง
และหาแนวทางการสงเสริมการใชจักรยาน เพื่อใหเสนทางจักรยานมีสวนในการ
เชื่ อ มร อยผู ค นที่ ใช จั ก รยานให เข า กั บ เรื่ องเล า ของสถานที่ ท องเที่ ย ว แหล ง
ท อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร แหล ง สั ก การะ สิ่ ง แวดล อ มทางธรรมชาติ
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จุดถายภาพ และวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น สูเปาหมายของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ในพื้นที่เกาะสีชังตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชจักรยานของประชาชนและนักทองเที่ยว
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชจักรยานของประชาชนและนัก
ทองเที่ยวบนเกาะสีชัง
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการใชจักรยานบนเกาะสีชัง
ทบทวนวรรณกรรม/แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดการเดินทางดวยจักรยาน
การเดินทางดวยจักรยานเปนรูปแบบหนึ่งของการเดินทางโดยไมใช
เครื่ องยนต (Non-motorized transportation) ที่มี ขอดี หลายประการ
กลาวคือ ขับขี่งาย ลดปญหาสิ่งแวดลอม ประหยัดคาใชจาย ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการใชจักรยาน ประกอบดวย คานิยมของสังคมที่มีผลจากการประชาสัมพันธ
หรือกลยุทธทางการตลาดของบริษัทผูผลิตรถยนตหรือรถจักรยานยนต มลพิษ
ทางอากาศจากฝุนละอองและมลพิษ สภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการเพื่อรองรับการใช
จักรยาน เชน จุดจอดรถจักรยาน จุดแวะพัก จุดเชาจักรยาน จุดซอมจักรยาน
จุดปฐมพยาบาล เปนตน (ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และพรชัย ลีลานุภาพ, 2536)
ดั ง นั้ น การส ง เสริ ม พฤติ ก รรมการใช จั ก รยาน จึ ง ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ
องคประกอบดังกลาวรวมกับการออกแบบเสนทางดวย
ในประเทศไทย เริ่มมีนโยบายการสงเสริมการใชจักรยาน เมื่อสมัชชา
สุ ข ภาพแห ง ชาติ ไ ด มี ม ติ เห็ น ชอบเรื่ องการจั ด ระบบและโครงสร า งเพื่ อการ
สงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวันในป พ.ศ.2555 (สมัชชา
สุ ข ภาพแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 5, 2555) และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด รั บ ทราบมติ ดั ง กล า ว
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ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงแนวทางการสงเสริม
การใชจักรยาน โดยเสนอใหมีการสงเสริมเสนทางจักรยานที่ปลอดภัย เชื่อมโยง
การสัญจร เสนทางเพื่อสุขภาพ เพื่อการทองเที่ยว เศรษฐกิจชุมชน และจักรยาน
ยืมเรียน (ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย, 2557) แนวทางการใช
จักรยานเพื่อการเดินทาง ออกกําลังกาย และการทองเที่ยวในชุมชนเปนภารกิจ
หนึ่งของหนวยงานภาครัฐ และเปนทางเลือกของการสงเสริมการทองเที่ยวของ
ชุมชน อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจทองถิ่น
จําเปนตองเกิดขึ้นจากความสัมพันธ ความเชื่อมโยงของหนวยงานภาครัฐใน
ระดับทองถิ่น ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน เพื่อวางแผนการจัดสรรทรัพยากร
รวมกัน นําไปสูแนวทางและกิจกรรมในเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจโดยใชจักรยาน
การสงเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนด วยการท องเที่ย วโดยใชจักรยาน ตาม
แนวคิดของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) มี
องคประกอบหลัก 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีวิถีการผลิตที่พึ่งพา
และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ตลอดจนชุมชนมีประเพณี วัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น 2) องคกรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน มีผูมี
ความรู ทั กษะในเรื่ องต า งๆ ชุม ชนรู สึก เป น เจ า ของและเข ามามี ส วนร ว มใน
กระบวนการพัฒนา 3) การจัดการ ชุมชนมีกฎกติกาในการจัดการสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม และการทองเที่ยว มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม มีกองทุนที่
เอื้อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และ 4) การเรียนรู
ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางการรับรู และความเขาใจในวิถี
ชีวิตและวัฒ นธรรมที่แ ตกตา ง มีระบบการจั ดการใหเกิ ดกระบวนการเรียนรู
ระหว า งชาวบ า นกั บ ผู ม าเยื อ น ตลอดจนสร า งจิ ต สํ า นึ ก เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล อม ทั้ ง ในส ว นของชาวบ า นและผู ม าเยื อน
(สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน, 2559)
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ในมุมมองของนักทองเที่ยว หรือผูมาเยือน กระแสการทองเที่ยวแบบ
กลุมเฉพาะที่นักทองเที่ยวตระหนักถึงประสบการณที่จะไดรับจากการทองเที่ยว
และตองการการท องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นมีสวนชวยส งเสริมแนวคิดการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใหมีความเดนชัดมากขึ้น นักทองเที่ยวมีความสนใจ
แหลงทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองตอความตองการและรสนิยมสวนบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณลั กษณะสําคั ญของแหล งทองเที่ ยวดัง กลา วควรเปน แหล ง
ทองเที่ยวที่สามารถเดินทางไปทองเที่ยวไดตลอดทั้งป และมีลักษณะเปนการ
ทองเที่ยวแบบกลุมเฉพาะ (Niche Market) หรือกลุมขนาดเล็กที่ตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยว (Weaver and Lawton, 2000) เชน รูปแบบ
การทองเที่ยวเชิงอาสาสมั คร การทองเที่ยวตามเสีย งเพลง การทองเที่ย ว
ประวั ติ ศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรม รวมถึ ง การสร า งเส น ทางท องเที่ ย วภายใต ธี ม
(Theme) ในรูปแบบตางๆ (ฉัตรเฉลิม องอาจาธานศาล, 2551 และ Tabata,
1999)
วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย แบบผสานวิ ธี (Mixed
Method) ทั้ ง การวิ จั ย ในเชิ ง ปริ มาณและการวิ จั ยเชิ ง คุ ณ ภาพ ตลอดจนการ
วิเคราะหขอมูลรวมกับภาคสวนและหนวยงานตางๆ บนเกาะสีชัง มีขั้นตอน
การศึกษา ประกอบดวย
1. การสํารวจสถานการณการใชจักรยานบนเกาะสีชัง โดยใชแบบ
สํารวจพฤติกรรมการใชจักรยาน ความพึงพอใจและความตองการในการใช
จั ก รยานเพื่ อการท องเที่ ย วและการใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ทั้ ง นี้ เนื่ องจากผู ใ ช
จั ก รยานในเกาะสี ชั ง มี จํ า นวนจํ า กั ด ผู วิ จั ย จึ ง สอบถามจากประชาชนและ
นักทองเที่ยวที่ใชจักรยานบนเกาะสีชัง ระหวางวันที่ 13-18 กรกฎาคม 2558
ซึ่งแบงเปนประชาชนทองถิ่นเกาะสีชัง จํานวน 53 คน และนักทองเที่ยวที่ใช
จักรยาน จํานวน 34 คน
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2. การพัฒนาแนวทางการสงเสริมการใชจักรยานบนเกาะสีชัง เปนการ
นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ มาประยุกตใชเปนประเด็นและขอมูลพื้นฐานใน
การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ และสนทนากลุมกับนักทองเที่ยว 5 ราย
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 3 ราย ผูนําชุมชนและประชาชน 3 ราย และ
เจาหนาที่ภาครัฐ 2 ราย ในชวงระหวางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 ระหวาง
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2558 และวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ผลการศึกษา
1. พฤติกรรมการใชจักรยานของประชาชนและนักทองเที่ยวบนเกาะสีชัง
การใช จั ก รยานของประชาชนชาวเกาะสี ชั ง พบว า ประชาชนที่ ใ ช
จักรยานมีอายุเฉลี่ย 16 ป มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ
82.35) และเปนนักเรียน นักศึกษา (รอยละ 88.24) ทั้งนี้ประชาชนสวนใหญมี
ประสบการณในการใชจักรยาน (รอยละ 63.46) จักรยานที่ใชเปนจักรยานของ
ตนเองและครอบครัว (รอยละ 90.38) ประเภทจักรยานธรรมดา หรือจักรยาน
แมบาน (รอยละ 96.08) ประชาชนสวนใหญใชจักรยานเพื่อเปนพาหนะในการ
เดินทาง (รอยละ 53.49) โดยใชจักรยานทุกวัน (รอยละ 41.18) ระหวางวัน
จันทรถึงวันพฤหัสบดี (รอยละ 26.92) ระหวางเวลา 15.00-18.00 น. (รอยละ
55.42) โดยสวนใหญใชเวลาเฉลี่ยในการปนจักรยานครั้งละ 60 นาที และเคย
ประสบอุบัติเหตุเล็กนอยจากการใชจักรยานบนเกาะสีชัง (รอยละ 73.08)
ในขณะที่ นักทองเที่ยวที่ใชจักรยาน มีอายุเฉลี่ย 33 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 50.00) และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท (รอยละ
43.75) โดยนักทองเที่ยวมีประสบการณในการใชจักรยาน (รอยละ 75.00) และ
จักรยานที่ใชเปนจักรยานสวนตัว (รอยละ 64.71) ประเภทจักรยานเสือภูเขา
(ร อยละ 56.25) ส ว นใหญ ใ ช จั ก รยานเพื่อการออกกํ า ลั ง กาย และท องเที่ ย ว
พักผอน (รอยละ 56.25 และ 37.50 ตามลําดับ) โดยนักทองเที่ยวสวนใหญเขา
มาใชจักรยานบนเกาะครั้งแรก (รอยละ 68.75) และใชจักรยานระหวางวันเสาร
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อาทิตย (รอยละ 53.33) ชวงเวลา 6.00-9.00 น. (รอยละ 32.00) และเวลา
15.00-18.00 น. (รอยละ 28.00) ใชเวลาปนจักรยานครั้งละ 2 ชั่วโมง และไม
เคยประสบอุบัติเหตุจากบนเกาะสีชัง (รอยละ 76.47) รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป และพฤติกรรมการใชจักรยานบนเกาะสีชัง
ขอมูลทั่วไป และพฤติกรรม
การใชจักรยานบนเกาะสีชัง
ประสบการณการใชจักรยาน
มีประสบการณ
ไมมีระสบการณ
รวม
ประเภทของจักรยานที่ใช
จักรยานธรรมดา
จักรยานเสือภูเขา
รวม
ลักษณะของจักรยาน
จักรยานสวนตัว
จักรยานยืมใช
จักรยานเชา
รวม
วัตถุประสงคการใชจักรยาน
ออกกําลังกาย
ทองเที่ยว/พักผอน
พาหนะเดินทาง
รวม
ความถี่ในการใชจักรยาน
ทุกวัน
5-6วัน/สัปดาห
3-4วัน/สัปดาห
1-2วัน/สัปดาห
รวม

ประชาชน
จํานวน
รอยละ

นักทองเที่ยว
จํานวน
รอยละ

33
19
52

63.46
36.54
100.00

24
8
32

75.00
25.00
100.00

49
2
51

96.08
3.92
100.00

14
18
34

43.75
56.25
100.00

47
1
4
52

90.38
1.92
7.69
100.00

22
12
0
34

64.71
35.29
100.00

14
6
23
43

32.56
13.95
53.49
100.00

18
12
2
32

56.25
37.50
6.25
100.00

21
11
7
12
51

41.18
21.57
13.73
23.52
100.00

-

-
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ขอมูลทั่วไป และพฤติกรรม
ประชาชน
การใชจักรยานบนเกาะสีชัง
จํานวน
รอยละ
ชวงวันที่ใชจักรยาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
วันจันทร-พฤหัสบดี
35
26.92
วันศุกร
28
21.54
วันเสาร
25
19.23
วันอาทิตย
25
19.23
วันหยุดนักขัตฤกษ
17
13.08
รวม
130
100.00
ชวงเวลาใชจักรยาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
กอนเวลา 6.00น
4
4.82
6.00-9.00น
13
15.66
9.00-12.00น
5
6.02
12.00-15.00น
9
10.84
15.00-18.00น
46
55.42
หลังเวลา 18.00น
6
7.23
รวม
83
100.00
อุบัติเหตุจากการใชจักรยาน
ไมเคยเกิดอุบัติเหตุ
14
26.92
เคยเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย
38
73.08
รวม
52
100.00

นักทองเที่ยว
จํานวน
รอยละ
8
8
16
16
12
60

13.33
13.33
26.67
26.67
20.00
100.00

2
16
4
8
14
6
50

4.00
32.00
8.00
16.00
28.00
12.00
100.00

26
8
34

76.47
23.53
100.00

2. ความพึงพอใจในการใชจักรยานของประชาชนและนักทองเที่ยว
ความพึ งพอใจในการใช จั กรยานของประชาชนบนเกาะสี ชั ง พบว า
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 2.86 หรือระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความ
พึงพอใจดานมิตรภาพและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ดานสถานที่ทองเที่ยว
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานเสนทาง มีระดับคาเฉลี่ย 3.00, 2.98, 2.80
และ 2.78 ตามลําดับ ในสวนของนักทองเที่ยวที่ใชจักรยาน มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจเทากับ 3.35 หรือระดับปานกลาง นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจดานสถานที่
ทองเที่ยว ดานเสนทาง ดานมิตรภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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และดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับคาเฉลี่ย 3.50, 3.45, 3.37 และ 3.18
ตามลําดับ รายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใชจักรยานบนเกาะสีชัง
ความพึงพอใจ
ในการใชจักรยาน
ดานเสนทาง มีความเรียบ ความ
กวาง ความลาดชัน ความรมรื่น และ
ปายบอกทางเหมาะสม
ดานสถานที่ทองเที่ยวมีคุณภาพ
อนุญาตใหจักรยานเขา ที่จอด
จักรยาน ปายบอกสถานที่
ดานมิตรภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เขาถึง ปายสัญลักษณ ไฟสองสวาง
ซอมรถ เติมลม เชา/ยืมจักรยาน และ
ชวยเหลือฉุกเฉิน
คาเฉลี่ยรวม

ประชาชน
คาเฉลี่ย
แปลผล
2.78
ปานกลาง

นักทองเที่ยว
คาเฉลี่ย
แปลผล
3.45
มาก

2.94

ปานกลาง

3.50

มาก

3.00

ปานกลาง

3.37

ปานกลาง

2.80

ปานกลาง

3.18

ปานกลาง

2.86

ปานกลาง

3.35

ปานกลาง

เมื่อพิจารณาสภาพปญหาในการใชจักรยาน ประชาชนมีความคิดเห็น
วาถนนมีความลาดชัน ขรุขระไมเรียบ ชํารุดเสียหาย และถนนแคบ (รอยละ
46.99) และปายบอกทางไมชดั เจน ขาดที่จอดรถจักรยาน ขาดไฟสองสวาง ขาด
รานซอมจักรยาน (รอยละ 21.08) ในขณะที่นักทองเที่ยวเห็นวาถนนมีความ
เสี่ยงที่รถอื่นๆ จะมาเฉี่ยวชน เสี่ยงที่จะชนผูคนและสิ่งของบนถนน (รอยละ
27.00) และเห็นวาถนนมีความลาดชัน ขรุขระไมเรียบ ชํารุดเสียหาย และถนน
แคบ (รอยละ 21.00) รายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ปญหาอุปสรรคในการใชจักรยานบนเกาะสีชงั
ปญหาอุปสรรค
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ถนนมีความลาดชัน ขรุขระ
ชํารุด และถนนแคบ
ปายไมชัดเจน ขาดที่จอด
จักรยาน ขาดไฟสองสวาง ขาดราน
ซอมจักรยาน
เสี่ยงชนสิ่งของ คนเดินเทา และ
รถอื่นๆ มาเฉีย่ วชน
พื้นที่เปลี่ยว อันตราย มีสุนัข ไม
มีคนปนจักรยาน
สภาพอากาศ และมลพิษทาง
อากาศ (แดด/ฝน)
การเดินทางเขาสูเกาะ
จุดเที่ยว/จุดทําธุระอยูไกล
ขาดขอมูลการทองเที่ยว
การรักษาพยาบาล
รวม

ประชาชน
จํานวน
รอยละ
78
46.99

นักทองเที่ยว
จํานวน
รอยละ
42
21.00

35

21.08

36

18.00

7

4.22

54

27.00

24

14.46

26

13.00

10

6.02

20

10.00

4
2
4
2
166

2.41
1.20
2.41
1.20
100.00

8
6
4
4
200

4.00
3.00
2.00
2.00
100.00

3. แนวทางสงเสริมการใชจักรยานบนเกาะสีชัง
ประชาชนสวนใหญมีความสนใจกิจกรรมการใชจักรยานในเสนทาง
เรียบ (รอยละ 75.00) เพื่อใชเปนพาหนะในการเดินทาง (รอยละ 43.90) และ
ออกกําลังกาย (รอยละ 39.02) ในขณะที่นักทองเที่ยวสวนใหญสนใจกิจกรรม
การใชจักรยานในเสนทางเรียบ (รอยละ 43.75) รองลงมาสนใจกิจกรรมการใช
จักรยานในเสนทางลาดชันนอย (รอยละ 31.25) เพื่อใชทองเที่ยวตามจุดตางๆ
ไดแก ไหวพระทําบุญ/สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (รอยละ 17.46) จุดชมวิว ชมพระ
อาทิตย (รอยละ 14.29) ชมพระราชวังและพระตําหนัก (รอยละ 14.29)
ดานแนวทางการสงเสริมการใชจักรยานบนเกาะสีชัง ประชาชนมี
ความเห็นวาควรพัฒนาถนนหรือเสนทาง และการพัฒนาแผนที่สถานที่ทองเที่ยว
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และจุดสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 หรือระดับมาก ในขณะที่นักทองเที่ยวมี
ความเห็นวาควรมี การสรางกลุมสรา งเครือขายผูใชจักรยาน (คาเฉลี่ย 3.76)
พัฒนาแนวทางการชวยเหลือฉุกเฉิน (คาเฉลี่ย 3.53) และบริการยืมจักรยาน
(คาเฉลี่ย 3.53) รายละเอียดในตารางที่ 4
ทั้ง นี้ การสั ม ภาษณผู ป ระกอบการธุ รกิ จ ทองเที่ ย ว ประชาชน และ
เจาหนาที่ภาครัฐมีความคิดเห็นตอการปนจักรยานบนเกาะสีชังวาเปนกิจกรรม
การท องเที่ ยวที่ นาสนใจ เดินทางเข าถึง ไดสะดวก และสามารถเชื่อมโยงกั บ
แหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียง
“...หากสามารถเชื่อมรอยเสนทางจากนักปนแถว
ศรีราชา อางเก็บน้ําบางพระ สวนสัตวเขาเขียวมาได ถือเปน
เสนทางปนจักรยานที่มีความนาสนใจเพราะมีปาไม ภูเขา น้ํา
จืด ถ้ํา และทะเล ...” (เจา หน าที่ ภาครัฐ , สัม ภาษณ , 21
ธันวาคม 2558)
“...ถามีกิจกรรมปนจักรยานเพื่อพอ แบบนี้บอยๆ
หรือจัด ตอเนื่องก็ นา สนใจ เพราะกลุ มนั กป นจักรยานก็หา
สถานที่ใหมๆ ที่มีทาทายสําหรับปนจักรยานอยูแลว เกาะสี
ชั ง ก็ ถื อ ว า เดิ น ทางไม ไ กล...” (นั ก ท อ งเที่ ย วคนที่ 1,
สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2558)
อย างไรก็ต ามการปน จัก รยานบนเกาะสีชั งยั งมี ขอจํ ากั ดด านสภาพ
เส น ทาง และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ การป น จั ก รยาน เช น จุ ด จอด
รถจักรยาน จุดแนะนําหรือจุดแวะพัก จุดยืมจักรยาน จุดซอมจักรยาน ตลอดจน
ขาดขอมูลการทองเที่ยว และเครือขายผูใชจักรยานในพื้นที่
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“...การปนจักรยานในพระจุฑาธุชราชฐาน ชวยให
การเที่ยวชมพระราชวังสะดวกสบายขึ้น แตถนนภายในบาง
ชวงยังขรุขระ และบางชวงตองจอดจักรยานไวเพื่อลงเดินตอ
...” (ประชาชน, สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2558)
“...มี บ ริ ก ารยื ม จั ก รยาน แต ยั ง ขาดจุ ด จอด
รถจักรยานยนตที่เชามา เพื่อตอรถจักรยานที่จะยืม และขาด
จุ ด จอดรถจั ก รยานที่ ป น มาในวั ง ทํ า ให บ างครั้ ง จั ก รยาน
ขวางทางนักทองเที่ยวคนอื่น...” (นักทองเที่ยวคนที่ 2,
สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2558)
“...กลุมผูใชจักรยานที่ปนชํานาญแลว เกาะสีชังถือ
วา มี ความสนุ กสนาน และทา ทาย แต ระยะทางในการป น
คอนข างสั้น การขับ รถและข า มเรือมาจากกรุง เทพฯ หรื อ
ชลบุรี เพื่อมาปน 10 กวากิโลเมตร ถือวาเปนระยะทางที่
คอนขางนอยเกินไป...” (นักทองเที่ยวคนที่ 3, สัมภาษณ,
5 ธันวาคม 2558)
“...การปนจักรยานเปนกลุมใหญแบบนี้ (กิจกรรม
ป น จั ก รยานเพื่ อพ อ) ได เ พื่ อ น ได ค วามสนุ กสนาน แต น า
เสียดายที่นักท องเที่ยวไมมีโ อกาสไดแวะสถานที่ทองเที่ย ว
และจุ ด สนใจต างๆ ทํ า ให การสง เสริ มเศรษฐกิจ ของชุม ชน
เสริมรายไดของชาวบานในทองถิ่น และประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวกับกลุมจักรยานอื่นๆ มีนอย...” (ผูประกอบธุรกิจ,
สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2558)
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ตารางที่ 4 แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวและการใชจักรยาน
แนวทางสงเสริมการทองเที่ยว
และการใชจักรยาน
สรางเครือขาย/กลุมผูใชจักรยาน
ชวยเหลือฉุกเฉิน
แผนที่สถานที่/จุดที่นาสนใจ
ขอมูลสถานที่/จุดนาสนใจ
อบรมการใชทางรวมกัน
การทองเที่ยวดวยตนเอง
รานขายอุปกรณจักรยาน
แผนที่ถนน/เสนทาง
บริการยืมจักรยาน
บริการเชาจักรยาน
การจัดนําเที่ยวดวยจักรยาน
ขอควรระวังเบื้องตน
ขอมูลสภาพอากาศ
การจัดแขงขันปนจักรยาน

ประชาชน
คาเฉลี่ย
แปลผล
3.14
ปานกลาง
3.29
ปานกลาง
3.46
มาก
3.36
ปานกลาง
3.39
ปานกลาง
3.29
ปานกลาง
3.14
ปานกลาง
3.46
มาก
3.00
ปานกลาง
3.14
ปานกลาง
3.04
ปานกลาง
3.18
ปานกลาง
3.07
ปานกลาง
2.89
ปานกลาง

นักทองเที่ยว
คาเฉลี่ย
แปลผล
3.76
มาก
3.53
มาก
3.29
ปานกลาง
3.35
ปานกลาง
3.29
ปานกลาง
3.35
ปานกลาง
3.47
มาก
3.12
ปานกลาง
3.53
มาก
3.29
ปานกลาง
3.29
ปานกลาง
3.06
ปานกลาง
3.06
ปานกลาง
3.06
ปานกลาง

นอกจากนี้ การพัฒนาแนวทางการสงเสริมการใชจักรยานบนเกาะสีชัง
ผูศึกษาไดนําขอมูลและประเด็นที่ไดจากการสํารวจ และการสัมภาษณไปจัด
สนทนากลุมกับผูที่เกี่ยวของบนเกาะสีชัง เพื่อพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวดวย
จักรยานโดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนและนักทองเที่ยว จึงไดรวมกัน
ออกแบบเสนทางการทองเที่ยวดวยจักรยาน 3 เสนทาง ที่เชื่อมโยงแหล ง
ทองเที่ยวและวิถีชีวิตของผูคน
เสนทางที่ 1 “ปนสบายๆ” ระยะ 4 กิโลเมตร เสนทางทางลาดชัน
เล็กนอย เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ใชจักรยานทั่วไปที่ไมมีระบบเกียรหรือ
เริ่มตนปนจักรยาน เสนทางผานถนนสายหลักที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ผานตลาดที่สามารถชิมอาหาร ถายภาพ หรือวิถีชีวิตของชาวบาน
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เสนทางที่ 2 “ปนประวัติศาสตรและวัฒนธรรม” ระยะ 5 กิโลเมตร
ทางลาดชันเล็กนอย เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ใชจักรยานทั่วไปที่ไมมีระบบ
เกียรหรือเริ่มตนปนจักรยาน เสนทางผานถนนสายหลัก และสายรองที่ตลอด
เส น ทางผ านสถานที่ ทองเที่ ย วที่มี ป ระวั ติ ค วามเป น มายาวนาน รวมถึ ง ภาพ
บรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบาน
เสนทางที่ 3 “ผจญภัยและทาทาย” ระยะ 18 กิโลเมตร ทางขรุขระ
และทางลาดชันมากเหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ใชจักรยานเสือภูเขา และมี
ความชํานาญในการใชจักรยาน มีทักษะการปนจักรยานขึ้น-ลงเขา มีอุปกรณ
และทักษะการซอมและเปลี่ยนยาง เสนทางผานสถานที่ทองเที่ยวประวัติศาสตร
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามใหครบถวน
ทั้งนี้ แนวทางการสงเสริมการใชจักรยานบนเกาะสีชัง ไดแก การจัดทํา
แผนที่ เส น ทาง จุ ด น า สนใจ จุ ด แวะพั ก จุ ด ถ า ยภาพแนะนํ า จุ ด ซื้ อของหรื อ
รับประทานอาหาร การจัดทําปายสถานที่ จุดจอดรถจักรยาน และปายใหขอมูล
ของสถานที่ และการส ง เสริ ม ให มี จุ ด เช า จั ก รยาน จุ ด ยื ม จั กรยาน ร า นซ อ ม
จักรยาน บริการรถสามลอหรือรถสนับสนุน การบริการนําเที่ยวดวยจักรยาน จุด
ปฐมพยาบาล และเบอรติดตอสําคัญของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจน
การจั ด กิ จ กรรมท อ งเที่ ย วและประชาสั ม พั น ธ ก ารท อ งเที่ ย วในรู ป แบบของ
กิจกรรม Bike Rally ปน ถายภาพ หรือกลุมเปาหมายเฉพาะอื่นๆ ซึ่ง ชว ย
สงเสริมและสนับสนุนใหกิจกรรมการใชจักรยานมีความตอเนื่องเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยว และกระตุนใหประชาชนใชจักรยานมากขึ้น
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
1. การใชจักรยานในชีวิตประจําวันบนเกาะสีชังยังไมเปนที่นิยม
สําหรับประชาชนทั่วไป เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีความลาดชัน ถนน
ขรุขระและแคบ บริเวณถนนมีคนเดินเทา สิ่งของ และรถอื่นๆ วางกีดขวางเปน
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บางชวง ซึ่งสงผลโดยตรงตอความปลอดภัยในการเดินทาง หรือการขนสัมภาระ
ในระหวางการเดินทาง ภาพการใชจักรยานของประชาชนสวนใหญจึงพบเห็นได
ในช ว งเช า หรื อเย็ น บริ เ วณตลาด ท า เรื อ บริ เ วณใกล โ รงเรี ย น หรื อ การใช
จักรยานระยะทางสั้นๆ ภายในซอยหรือยานที่อยูอาศัย ลักษณะการใชจักรยาน
ดั ง กล า วสอดคล องกั บ พฤติ ก รรมการใช จั ก รยานในการเดิ น ทางในเขตเมื อ ง
ขอนแกนที่สภาพเสนทาง สภาพอากาศ ความปลอดภัยในการใชจักรยาน และ
ความไมสะดวกในการขนสงสัมภาระ เปนสาเหตุใหประชาชนในเขตเมืองไมใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน (จักรรัฐ ผาลา และมนสิชา เพชรานนท, 2559)
สถานการณความไมนิยมใชจักรยานในชีวิตประจําวันดังกลาวสงเสริมใหรถยนต
รถสามลอเครื่อง และรถจักรยานยนต เปนพาหนะหลักที่ใชถนนบนเกาะสีชัง
แลวมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากกวาการใชจักรยาน
2. การใชจักรยานบนเกาะสีชังของนักทองเที่ยวมีเปาหมายหลักเพื่อ
การนั น ทนาการ การใช จั ก รยานของนั ก ท องเที่ ย วบนเกาะสี ชั ง ส ว นใหญ มี
วัต ถุ ป ระสงค เพื่อการออกกํ า ลัง กายและพั ก ผอนในช ว งวั น เสาร แ ละอาทิ ต ย
สอดคลองกับพฤติกรรมกลุมนักปนจักรยานในเขตพื้นที่ตลิ่งชันที่ปนจักรยาน
เปนงานอดิเรก ปนเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ (พณกฤษ อุดมกิตติ,
2557) นอกจากนี้ เสนทางการปนจักรยานของนักทองเที่ยวมีความยืดหยุน ไม
ยึดติดกับสถานที่ และชวงเวลา แตขึ้นอยูกับการรวมกลุมและการรวมตัวของ
สมาชิกในกลุมจักรยาน ทั้งนี้ รูปแบบการใชจักรยานของนักทองเที่ยวมีความ
สอดคลองกับกระแสการทองเที่ยวแบบกลุมเฉพาะ (Niche Market) หรือเปน
กลุ ม ขนาดเล็ กที่ นั ก ท อ งเที่ ย วตระหนั ก ถึ ง ประสบการณ ที่ จ ะได รั บ จากการ
ทองเที่ยว ตองการการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของนักทองเที่ยว (Weaver and Lawton, 2000)
3. มิตรภาพ และความนาสนใจของแหลงทองเที่ยวเปนเสนหของ
เกาะสีชัง ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนและนักทองเที่ยวชี้ใหเห็นวา
มิตรภาพของผูคนบนเกาะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และคุณภาพ
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ของแหลงทองเที่ยวเปนปจจัยที่ชวยใหประชาชนและนักทองเที่ยวพึงพอใจการใช
จักรยานบนเกาะสีชัง สอดคลองกับผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
ภายในบริเวณพื้นที่แหลงทองเที่ยวเกาะสีชัง (ขนิษฐา ดวงชื่น, ศรัณยา เลิศพุทธ
รักษ, สงวนศักดิ์ เภสัชสงวน และคณะ, 2555) ที่กลาววาเกาะสีชังมีศักยภาพ
ความพรอมดานทรัพยากรการทองเที่ยว มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีแหลง
ทองเที่ยวหลากหลายทั้งชายหาด เกาะ ถ้ํา แหลม หนาผา มีแหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณีที่มีความเปนเอกลักษณ นอกจากนี้ เกาะสีชัง
ยังมีจุดเดนเรื่องความปลอดภัย ชุมชน และชาวบานมีความเปนเจาบานที่ดี
4. การสงเสริมการใชจักรยานมุงสูเปาหมายการจัดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนที่ชุมชนมีสวนรวม การใชจักรยานบนถนนหรือพื้นที่สาธารณะของ
เกาะสี ชั ง มี รู ป แบบการใช ท างร ว มกั บ ยานพาหนะประเภทอื่ น ๆ (Shared
roadway) ไมสามารถแยกทางจักรยานออกจากทางเทาหรือยานพาหนะอื่น
ทั้ ง นี้ ประชาชนในพื้ น ที่ ต า งตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาและให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความ
ปลอดภั ย ของผู ร ว มทางที่ เป น ประชาชนและนั ก ท องเที่ ย ว ตลอดจนมี ค วาม
คิ ด เห็ น ร ว มกั น ที่ จ ะพั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ ให ป ระชาชนและ
นักทองเที่ยวสามารถใชจักรยานบนเกาะสีชังไดดีขึ้น และตอบสนองการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของชุมชน ตามแนวคิดของการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน
ขอเสนอแนะ
1. จุดทองเที่ยว และความนาสนใจของพื้นที่ ถือเปนสิ่งที่นักทองเที่ยว
ใหความสําคัญเปนลําดับแรกๆ ดังนั้น การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การพัฒนา
สาธารณูปโภคเพื่อสงเสริมการใชจักรยาน และประชาสัมพันธแผนการทองเที่ยว
หรือการสงเสริมผูประกอบการที่มองเห็นโอกาสในการจัดบริการ ถือเปนสิ่ ง
สําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยใชจักรยาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนไปพรอมกัน
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2. การใชจักรยานบนเกาะสีชังมีความเกี่ยวของกับบริบทภายนอก
ชุ ม ชน การส ง เสริ ม การใช จั ก รยานและการท อ งเที่ ย วบนเกาะสี ชั ง มี ค วาม
เกี่ยวของกับความพรอมของสาธารณูปโภคภายนอกเกาะสีชัง เชน ความพรอม
ของที่จ อดรถ ความปลอดภัย ของที่จ อดรถบริเวณท าเรื อ การบริ การของรถ
โดยสารสาธารณะบริเวณเกาะลอยและอําเภอศรีราชา นอกจากนี้ การทองเที่ยว
โดยใชจักรยานจําเปนตองเชื่อมโยงกับเสนทางการทองเที่ยว และเชื่อมโยงกับ
กลุมหรือชมรมจักรยานใกลเคียง เพื่อใหเกิดเครือขายที่จะอํานวยความสะดวก
นักทองเที่ยว และเชื่อมรอยเสนทางการทองเที่ยวใหมีความนาสนใจ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณโครงการ One Functional-Unit One Community
(OFOC) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง
โรงเรียนเกาะสีชัง โรงพยาบาลเกาะสีชัง และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา และ
ประชาชนบนเกาะสีชังและผูมีสวนในการดําเนินโครงการ
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