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บทคัดย่อ 
 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของจักรยานในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นในปีพศ 2442 จวบจนปัจจุบันที่
ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานมากข้ึน จึงส่งผลให้ตลาดจักรยานในประเทศไทยเติบโตขึ้น ตามมาด้วย
การจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานจ านวนมาก ทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นส าหรับ กลุ่มลูกค้าของบริษัทผู้น าเข้าจักรยาน 
หรือกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ แต่จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของผู้ประกอบการที่น าเข้า
จักรยานรายใหญ่ มีจ านวนที่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป และเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมการปั่น
จกัรยานซึ่งเป็นงานใหญ่ประจ าปีที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ และภาคเอกชน กลับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  
 การวิจัยครั้ งนี้จึ งมีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรม 
ด้านส่วนประสมการตลาดบริการและทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิงและทัศนคติในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
พฤติกรรมด้านแรงจูงใจและทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่น
จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพฤติกรรมและความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นงานวิจัยเชิง
ผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-60 ปีจ านวน 
400 คน    

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรม
การปั่นจักรยานต่อปัจจัยพฤติกรรมด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพใน
การอธิบายตัวแปรทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน คือ รูปแบบกิจกรรม และการส่งเสริม
กิจกรรม 2) ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานต่อปัจจัย
พฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิง ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่น

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จักรยาน คือ การชักชวนของนักปั่นจักรยานที่มีชื่อเสียงชาวไทย การชักชวนของผู้ที่ เป็นสมาชิกในชมรม
จักรยาน 3) ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานต่อปัจจัย
พฤติกรรมด้านแรงจูงใจ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่น
จักรยาน คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 4) ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้า
ร่วมการปั่นจักรยาน เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน
5) พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน 

ค าส าคัญ: กิจกรรมการปั่นจักรยาน ส่วนประสมการตลาดบริการ กลุ่มอ้างอิง แรงจูงใจ ทัศนคติ พฤติกรรม 
ความพึงพอใจ  

 

Abstract 

The noticeable change of cycling roles which was first started in 2442 as a vehicle of 
high-class people, today, cycling has been used as a vehicle in daily life of Bangkok 
citizenboth for recreation and sport. This change indicates the dominance of societal and 
environmental contexts that have been changed in different era as well. Moreover, an 
increasing of cycling trends in Thailand leads to a supportive government policy and cycling 
business market. More cycling importers emerge in the market, following with numerous 
cycling events hosted by those importers or government parties. However, the number of 
cycling event participants is somewhat different among importers and has a large number of 
participants in annual events hosted by government parties.   

The objectives of this study are to (1) examine the impact of service marketing 
towards attitudes in attending cycling events; (2) examine the impact of group reference 
towards attitudes in attending cycling events; (3) examine the impact of motivation towards 
attitudes in attending cycling events; (4) examine the relations of attitude and practice 
towards cycling events and (5) examine the relations of practice towards satisfaction.  
The study employedmixed methods. The sampling group in this study consists of 400 
Bangkok citizens, age between 23-60 years.  
The results show that 1) Service Marketing initiatives including product and promotion, 
showed a statistically significant effecton attitude for cycling participation.  
2) Group Reference such as Thailand famous cyclers, members of cycling club and cycling 
company showed a statistically significant effecton attitude for cycling participation.  
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3) Intrinsic and extrinsic motivation showed a statistically significant effecton attitude for 
cycling participation. In addition, the findings in hypothesis 4)also found the relationship 
between attitude and practice towards cycling event and hypothesis 5) found the 
relationship between practice and satisfaction. 

Keywords: Cycling, Service Marketing, Group Reference, Motivation, Attitude, Practice, 
Satisfaction 

 

ที่มาและความส าคัญ 

 ในสมัยยุคเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 จักรยาน เป็นยานพาหนะที่แพร่หลายเฉพาะในสังคมชั้นสูง 
เ นื่ อ ง จ า ก มี ร า ค า สู ง  เ พ ร า ะ ต้ อ ง น า เ ข้ า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ใ น แ ถ บ ยุ โ ร ป  แ ต่ ต่ อ ม า ใ น ร ะ ห ว่ า ง  
ช่วงปีพ.ศ. 2500 – 2533 เริ่มเป็นยุคที่ถดถอยของจักรยาน เนื่องจากการคมนาคมด้วยยานยนต์ 
เริ่ ม เข้ ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น  อีกทั้ งยั งมีการเริ่ มก่อสร้ างถนนขึ้นเป็นจ านวนมาก  
จึงท าให้จักรยานเริ่มหมดความนิยมไป ผู้คนในเมืองหันมาใช้รถยนต์ หรือ รถสาธารณะมากขึ้น (ชมรมจักรยาน
เพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย, 2555) 
 ต่อมาในปีพ.ศ. 2534 เป็นปีที่จักรยานเริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นช่วงที่
โลกต้องเผชิญกับวิกฤติน้ ามัน จึงท าให้เกิดการเรียกร้องจากคนกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานครให้มีการขี่จักรยาน
ในเมืองอีกครั้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่เริ่มหนาแน่น รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลพิษ 
และวิกฤตของทรัพยากรด้านพลังงานที่เริ่มลดน้อยลง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น จึงท าให้จักรยานกลับมามี
บทบาทในฐานะของยานพาหนะที่ใช้ส าหรับการเดินทาง (ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, 2555) 

อย่ า ง ไรก็ ต าม  เ มื่ อประมาณ 5  ปี ที่ ผ่ านมาการ ใช้ จั ก รย านในประ เทศ ไทย เ ริ่ มมาถึ ง 
จุดเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อจักรยานได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มนักเรียนนอก ศิลปิน ดารา เซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียง ซึ่งรับ
วัฒนธรรมและกระแสการใช้จักรยานจากต่างประเทศเข้ามา จึงท าให้เราเห็นกลุ่มนักปั่นจักรยานประเภทฟิกซ์
เกียร์กันมากข้ึน โดยกลุ่มนักปั่นเหล่านี้จะให้ความส าคัญกับการปั่นจักรยานเพ่ือออกก าลังกาย สันทนาการและ
ปั่นเพื่อการแข่งขัน (ASTV ผู้จัดการรายวัน,2558 11 พฤษภาคม) 

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของจักรยานในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าบทบาท
ของจักรยานในประเทศไทย ได้รับอิทธิพลมาจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงบทบาทของจักรยานในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากบริบทของ
สังคมแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน  
 จากกระแสความนิยมในการใช้จักรยานที่เพ่ิมขึ้นในสังคมไทยและการสนับสนุนด้านนโยบายของ
ภาครัฐในการใช้จักรยานในประเทศไทย ส่งผลให้ตลาดจักรยานในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 6,500 ล้านบาท ใน
ปีพ.ศ. 2558 และจากการเติบโตของตลาดจักรยานโดยรวมของประเทศไทย จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการน า เข้า
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จักรยานจากต่างประเทศชั้นน าของไทย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูดับลิวซี จ ากัด บริษัท โปรไบค์ จ ากัด บริษัท 
แอลเอไบซิเคิล จ ากัด และบริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จ ากัด เร่งสร้างการเติบโตและจัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การท าการตลาดหลักที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปั่นเพ่ือ
สันทนาการในกลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับนักปั่นจักรยาน หรือลูกค้าที่ซื้อจักรยาน
ไปแล้ว เพื่อให้พวกเขาได้มีประสบการณ์ในการขับขี่จักรยาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายใหม่ในสังคม แต่อย่างไร
ก็ตามเมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของผู้ประกอบการที่น าเข้า
จักรยานรายใหญ่ 4 รายนั้นพบว่ามีจ านวนที่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่นบริษัท ยูดับบลิวซี 
จ ากัดซึ่งเป็นผู้น าเข้าจักรยานยี่ห้อ Bienchi มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดลง บริษัท โปรไบค์ จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทน
จ าหน่ายจักรยานยี่ห้อเทรค (Trek) มีประเภทการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ิมขึ้นอีก 2 รูปแบบ จากที่เคยมี
เพียงแค่ 1 รูปแบบ บริษัท แอล เอ ไบซิเคิล จ ากัด ผู้ผลิตจักรยานสัญชาติไทย ที่ยังคงมีจ านวนนักปั่นเข้าร่วม
กิจกรรมสม่ าเสมอในทุกปีและบริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายจักรยานยี่ห้อ Specialized และ 
Colnago ซึ่งมีประเภทของกิจกรรมเพ่ิมข้ึนทุกปี หากแต่เม่ือเปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานซึ่ง
เป็นงานใหญ่ประจ าปีที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ การแข่งหัวหินไตรกีฬา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ งานหัวหินคลาสสิค งานกรุงเทพ - หัวหินประเพณีสวนธน งานพิชิตยอด
ดอยอินทนนท์ งานปั่นเขาค้อคลาสสิค Audax (คือการปั่นจักรยานระยะไกลที่มีการเก็บระยะทางตั้งแต่ 200 
300 400 600 จนไปถึง 800 กิโลเมตร) งาน Bike for Mom ปั่นเพ่ือแม่ และ Bike for Dad หรือปั่นเพ่ือพ่อ
นั้นพบว่า กิจกรรมใหญ่ประจ าปีเหล่านี้ กลับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  

จากการศึกษาค้นคว้ าข้อมูลเกี่ ยวกับการพัฒนาและบทบาทที่ เปลี่ ยนแปลงของจักรยาน 
ในประเทศไทยที่ ได้รับอิทธิพลจากบริบทของสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาผลง านวิจัย 
ที่ผ่ านมาเกี่ยวกับกิจกรรมจักรยาน พบว่า บุณณะ นพคุณ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อจักรยาน สุรีย์ พันรักษ์ (2541) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกใช้
จักรยานเสือภูเขาของนักกีฬา กานต์ ศิริรัตนพันธ์ (2544) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมจักรยานวันอาทิตย์ 
และชาคริศ นาคะสุวรรณ (2551) ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบสื่อเพ่ือใช้รณรงค์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการ
ขี่จักรยานในกรุงเทพฯ โดยยังไม่มีผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทัศนคติ พฤติกรรม 
และความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการปั่นจักรยานแบบบูรณาการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านจิตวิทยา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดเป็นผลเชิงประจั กษ์ที่
หน่วยงานภาครัฐ หรือผู้ประกอบการในธุรกิจน าเข้าจักรยานของเอกชน สามารถน าไปพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับทริปการปั่นจักรยานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผู้รับรู้และเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น อันจะ
เป็นการสร้างการเติบโตให้กับตลาดจักรยานในประเทศไทยโดยรวมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริการและ 
ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิงและทัศนคติในการเข้าร่วม 
กิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมด้านแรงจูงใจและทัศนคติในการเข้าร่วม 
กิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน  
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่น  
จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตในการวิจัย 

 ขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23 -60 ปี  
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งหรือปั่นจักรยานที่จัดขึ้นโดยบริษัทผู้น าเข้าจักรยานที่
จัดขึ้นโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน  

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานที่มีต่อ
ปัจจัยด้านการตลาด คือ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps ประกอบด้วย รูปแบบการปั่นจักรยาน
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการสมัคร(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ 
(Process) คน(People) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  

ปั จ จั ย ด้ า น สั ง ค ม  ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร ปั่ น จั ก ร ย า น 
ที่มีต่อปัจจัยด้านสังคม คือกลุ่มอ้างอิง ซึ่งประกอบไปด้วย การเป็นสมาชิก ระดับความสัมพันธ์ และ  
ความน่าดึงดูด 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานที่มีต่อปัจจัยด้าน
จิตใจ คือแรงจูงใจที่ประกอบไปด้วย แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความรัก ความสนใจ ความ
สนุกสนาน ความส าเร็จ ความพึงพอใจ ความศรัทธา และความซาบซึ้ง แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ การแข่งขัน 
การร่วมมือ การให้รางวัล การได้รับการยกย่องและชมเชย 

ทัศนคติต่ อกิ จกรรมการปั่ นจั ก รยาน  หมายถึ ง  คว ามคิ ด เห็ นของผู้ เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรม 
การปั่นจักรยานที่มีต่อกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยทัศนคติเชิงบวก  



 

34 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยาน หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่น
จักรยานต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน ประกอบไปด้วย ประเภท ช่วงเวลา ระยะเวลา ความถี่ 
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปั่นจักรยาน หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการปั่นจักรยาน ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรม ราคา สถานที่จัดกิจกรรม การ
ส่งเสริมและโปรโมทกิจกรรม ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรผู้จัดกิจกรรม และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ของการจัดกิจกรรม  

กิจกรรมเกี่ยวกับจักรยาน หมายถึง กิจกรรมการแข่งหรือปั่นจักรยานที่จัดขึ้นโดยบริษัทผู้น าเข้า
จักรยาน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัทยูดับบลิวซี จ ากัด บริษัทโปรไบค์ จ ากัด บริษัท แอลเอไบซิเคิล จ ากัด และ 
บริษัท สปอร์ตไบซิเคิล จ ากัด หรือกิจกรรมการปั่นจักรยานจัดขึ้นโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน  

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

1. ทฤษฎีการเสริมแรง (Stimulus-Response Theory) 
“John B. Watson เป็นนักจิตวิทยาที่น าเสนอทฤษฎีการเสริมแรง ซึ่งว่าด้วยเรื่องของสิ่งเร้า 

(Stimulus) และการตอบสนอง (Response) โดยเชื่อว่าทฤษฎีนี้ สามารถน ามาใช้กับปฏิกริยาของมนุษย์ได้
เช่นกันเพราะการกระท าของมนุษย์ จะเป็นตอบสนองและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ โดยสิ่งเร้ารูปแบบ
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม นักสื่อสารมวลชน น าเอาทฤษฎีการเสริมแรง เข้ามาใช้ในงานสื่อสารบนแนวคิดที่ว่า สื่อจะ
ท าหน้าที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งจะท าให้ผู้รับสารเกิดปฏิกิริยาการตอบรับในรูปแบบต่างๆ” (กาญจนา แก้วเทพ
, 2547) 

George E. Belch and Michael A. Belch (2551) อธิบายว่า ทฤษฎีการเสริมแรง  
เป็นทฤษฎีการ เรี ยนรู้ กลุ่ มพฤติกรรมนิยม ซึ่ งมีคว ามหมายว่ า  นั กคิดค้นทฤษฎีมีความ เชื่ อว่ า  
การตอบสนองในการกระท าของบุคคลขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้น ดังนั้น ทฤษฎีการเสริมแรง จึงมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ สิ่งกระตุ้น (Stimulus) กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล (Buyer’s Black Box) 
และการตอบสนอง (Response) โดยสามารถอธิบายภาพการท างานได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

การท างานจะเริ่มจากการที่บุคคลมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน
ตนเองผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหรือกล่องด า (Buyer’s Black Box) ซึ่งจะท าให้บุคคลมีการ
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ประมวลทางความคิดและความต้องการในส่วนลึกของตน ก่อนที่จะตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งกระตุ้น
เหล่านั้นเป็นการกระท าต่างๆ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ทฤษฎีการเสริมแรง หรือ Stimulus-Response Theory ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้บริบทของการตลาด
ในรูปแบบของแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค ตามหลักการท างานของสิ่งกระตุ้น ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค 
และการตอบสนอง โดย Armstrong and Kotler (2557) ได้อธิบายไว้ว่า ส าหรับนักการตลาด มีการน าทฤษฎี
การเสริมแรงนี้ มาปรับใช้เป็นแบบจ าลองที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ
เข้าใจถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เริ่มต้นจากการสร้างสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท าให้ผู้บริโภค
สนใจต่อสินค้าหรือบริการ ส่งผ่านไปยังความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ยากจะคาดเดา 
และสุดท้ายคือการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นๆจึงสามารถสรุปได้ว่า แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคนี้ประกอบ
ไปด้วย สิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้า (Stimulus) ที่จะท าให้เกิดความต้องการ และส่งต่อยังความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภคหรือกล่องด า ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ด้านในของผู้บริโภค (Black Box) มีหน้าที่ในการประมวลผล และส่งผลไป
ยังการตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งกระตุ้น โดยสามารถอธิบายได้ตามแนบจ าลองด้านล่างนี้  

 
 

องค์ประกอบของแบบทฤษฎีการเสริมแรง ที่น ามาปรับใช้เป็นแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค สามารถ
อธิบายได้ในรายละเอียด ดังนี้ 

1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) คือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของผู้บริโภค ซึ่งจะท าหน้าที่กระตุ้นให้เกิด
ความรู้สึกนึกคิด ก่อนที่จะส่งต่อไปยังกล่องด าของผู้บริโภค และจะก่อให้เกิดการตอบสนองต่ อไป โดยสิ่ง
กระตุ้นประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด และสิ่ งกระตุ้น อ่ืนๆ ได้แก่ 
สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทางเทคโนโลยี ทางสังคม และทางวัฒนธรรม  

2. ความรู้สึกนึกคิดหรือกล่องด าของผู้โภค (Buyer’s Black Box) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ลักษณะเฉพาะของผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัยทาง
วัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยกล่องด านี้จะท าหน้าที่ในการ
รวบรวมข้อมูลที่อยู่รอบตัวและในตัวของผู้บริโภค เพ่ือประมวลผลทางความคิดภายในตัวของผู้บริโภคก่อนที่จะ
แสดงออกเป็นพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ   
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3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response)  
Armstrong and Kotler (2557) อธิบายไว้ว่า การตอบสนองของผู้ซื้อ ประกอบด้วย พฤติกรรมใน

การซื้อ ได้แก่ ซื้ออะไร เมื่อไหร่ ที่ใด และปริมาณมากน้อยเพียงใด และพฤติกรรมที่ผู้ซื้อมีต่อตราสินค้า รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับองค์กรเจ้าของสินค้า 

ชูชัย สมิทธิไกร (2557) กล่าวไว้ว่า การซื้อ เป็นหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการผู้บริโภค ซึ่งจะ
ประกอบด้วยการเลือกแหล่งที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ และวิธีการจ่ายเงิน 

George E. Belch and Michael A. Belch, (2551) อธิบายว่า ขั้นตอนการตอบสนองของผู้บริโภค 
ต า ม แ บ บ จ า ล อ ง ป ร ะ เ ภ ท ล า ดั บ ขั้ น  โ ด ย เ ส น อ ว่ า  ก า ร ต อบ ส น อ ง จ ะต้ อ ง เ ริ่ ม จ า ก ขั้ น ต อ น  
การเข้าใจหรือรับรู้ว่ามีสินค้านั้นอยู่ (Cognitive Stage) ขั้นความรู้สึก คือความชอบหรือพอใจในสินค้านั้นๆ 
อยู่ (Affective Stage) และข้ันพฤติกรรม (Conative Stage) ที่เก่ียวกับการซื้อสินค้า การยอมรับหรือปฏิเสธ 

2.1 แนวคิดและส่วนประกอบของส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) อธิบายไว้ว่า เนื่องจากธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากธุรกิจที่ผลิต

สินค้าทั่วไป จึงท าให้ต้องค านึงถึงหลักส่วนประสมการตลาดอีก 3 ปัจจัย คือ กระบวนการ ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ คน และสิ่งที่มองเห็นได้ ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบไป
ด้วย 7 ปัจจัยด้วยกัน หรือท่ีเรียกกว่า 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการให้บริการ (Process) พนักงาน (People) และ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง 
ชูชัย สมิทธิไกร (2557) กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิงนั้น มีการแบ่งออกเป็นหลากหลายในกลุ่ม 

ในสังคมปัจจุบัน และแต่ละกลุ่มล้วนแล้วแต่มีความเชื่อ บรรทัดฐาน ค่านิยม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  
ที่แตกต่างกันไป โดยความเชื่อ และบรรทัดฐานเหล่านั้น คือสิ่ งที่จะใช้ เป็นตัวก าหนดพฤติกร รม 
ที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ของกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มอ้างอิง จึงค่อนข้างเปรียบเสมือนกับแรงกดดัน  
ที่คอยก ากับและควบคุมความประพฤติของบุคคล 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ชูชัย สมิทธิไกร (2557) อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแรงจูงใจว่า ความต้องการด้านต่างๆ ของ

บุคคลนั้น เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนและผลักดันให้บุคคลหนึ่งเกิดแรงจูงใจและแสดงออกทางพฤติกรรม โดยที่พวก
เขาจะมีความกระตือรือร้นและตั้งใจท าในสิ่งต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาเอง แต่อย่างไร
ก็ตาม พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกอาจจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งข้ึนอยู่กับลักษณะของบุคคลด้วยเช่นกัน 



 

37 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคล โดยไม่มี
รางวัลหรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอกมาเป็นอิทธิพลที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความรัก 
ความสนใจ ความสนุกสนาน ความส าเร็จ ความพึงพอใจ ความศรัทธา ความซาบซึ้ง  

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดภายนอกตัวบุคคล  
ที่จะกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรม ได้แก่ การแข่งขัน การร่วมมือ การให้รางวัล การลงโทษ การยกย่อง การ
ชมเชย เป็นต้น 

2.4แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค 
 กระบวนการตอบสนอง คือ กระบวนการขั้นสุดท้ายของพฤติกรรม ซึ่งหากกล่าวในบริบทของการ
สื่อสาร การตอบสนองคือปฏิกิริยาของผู้รับสารที่จะแสดงออกมาเป็นทัศนคติหรือพฤติกรรมต่างๆ แต่เมื่อ
กล่าวถึงบริบททางการตลาด กระบวนการตอบสนองคือปฏิกิริยาตอบกลับของผู้บริโภคท่ีมีต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ 

Michael A. Belch and George E. Belch (2551)อธิบายล าดับขั้นของการตอบสนองไว้ว่า ที่ผ่าน
มา มีนักทฤษฎีหลายท่านได้พัฒนาแบบจ าลองล าดับขั้นการตอบสนอง ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ว่า 
กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้านั้น มีการเคลื่อนไหวผ่านล าดับขั้นพ้ืนฐาน 3 ขั้น 
ได้แก่  

1. ขั้นความเข้าใจ (Cognitive Stage) ซึ่งหมายถึง ขั้นตอนที่ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2. ขั้นความรู้สึก (Affective Stage)  ซึ่งหมายถึงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
รวมถึงระดับของความพึงพอใจ  

3. ขั้นพฤติกรรม (Conative หรือ Behavioral Stage) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคแสดงออกทาง
พฤติกรรม เช่น การทดลองใช้ การซื้อ การยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยการเคลื่อนไหวของ
ล าดับขั้นตอนการตอบสนอง จะเริ่มจากขั้นตอนแรก คือความเข้าใจ เกิดเป็นขั้นตอนของความรู้สึก  และมีผล
ต่อไปยังขั้นตอนของพฤติกรรม 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2557) อธิบายว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ
บริโภคของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การตัดสินใจซื้อ การซื้อ การใช้ และการประเมินหลัง
การบริโภค โดยสามารถอธิบายโดยสรุปได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก คือ การตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการบริโภค โดยประกอบด้วยการที่
ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่จะต้องตัดสินใจซื้อสินค้าก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นเมื่อทราบถึงความ
ต้องการ ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ เพ่ือน ามาประเมินทางเลื อก และ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ  
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ขั้ นตอนที่ สอง  คื อ  การซื้ อ  ซึ่ ง จะประกอบด้ วยการ เลื อกแหล่ งที่ ซื้ อสิ นค้ าหรื อบริ การ 
ที่ตนเองต้องการ ซึ่งหมายรวมถึงการค้นหาสถานที่ที่จะไปซื้อได้อย่างสะดวกสบายและคุ้มค่า รวมถึงเรื่องของ
การช าระค่าสินค้าบริการ  

ขั้นตอนที่สาม คือ การใช้สินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคมีประสบการณ์โดยตรงกับสินค้า
และบริการนั้นๆ ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง  

ขั้นตอนที่สี่ คือ การประเมินหลังการบริโภค ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการบริโภค โดยเป็น
ขั้นตอนที่ผู้บริโภคจะท าการวิเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ตนเองได้มีโอกาสใช้สินค้าหรือ
บริการนั้นๆ ว่าตรงกับความต้องการ ความคาดหวังของตนเองหรือไม่ โดยในขั้นตอนนี้ จะประกอบไปด้วย
ความรู้สึกหลังการประเมิน ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังการประเมิน ซึ่งหมายถึง การซื้อซ้ า 
การเลือกซื้อ หรือการร้องเรียน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการมีความความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่น
จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงมีความความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
4. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
5. พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยเชิงปริมาณมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรกลุ่ มเป้ าหมายที่ ท าการศึกษาในครั้ งนี้  คือ ประชาชนในเขตกรุง เทพมหานคร  

อายุ 23-60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งหรือปั่น
จั ก ร ย า น ที่ จั ด ขึ้ น โ ด ย บ ริ ษั ท ผู้ น า เ ข้ า จั ก ร ย าน  ที่ จั ด ขึ้ น โ ด ยภ า ครั ฐ ห รื อ ภ า ค เ อก ช น    
ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในขั้นที่ 1 และแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ในขั้นที่ 2 ด้วยการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2559 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้วิจัย
ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)ด้วยค่าสถิติร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยด้าน
สังคมเรื่องกลุ่มอ้างอิง และความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาเรื่องแรงจูงใจ ที่มีผลต่อ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานนอกจากนี้ ยังใช้สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ท านายความสัมพันธ์และระดับ
อิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม งานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรกลุ่ มเป้ าหมายที่ ท าการศึกษาในครั้ งนี้  คือ ประชาชนในเขตกรุง เทพมหานคร  
อายุ 23-60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งหรือปั่น
จักรยานที่จัดขึ้นโดยโดยบริษัทผู้น าเข้าจักรยาน ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผู้วิจัยท าการบันทึกเสียง
ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 8ท่าน ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2559 ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์ตามแนวประเด็นค าถามที่ได้ก าหนดไว้ และจะ
น าเสนอผลของข้อมูลในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร 
 ผลการวิ จั ยพบว่ า  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศชาย อายุ ร ะหว่ า ง  31 -40  ปี  
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนสูงกว่า 30,001 
บาทข้ึนไป และมีสถานภาพโสด 

การทดสอบสมมุติฐาน  

1) สมมุติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ มีความความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปร
ทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียง 2 ตัวแปร คือ 
ด้านรูปแบบกิจกรรม และด้านการส่งเสริมกิจกรรม โดยด้านรูปแบบกิจกรรม สามารถท านายทัศนคติต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ร้อยละ 19.6 และหากเพ่ิมด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้วย จะร่วมกันท านาย
ทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงร้อยละ 25.2 โดยมีค่าการท านายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้คือสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริการ มีความความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยผลการวิจัยแสดงดัง
ตารางที่ 1ด้านล่างนี้ 
ตารางท่ี 1 สรุปค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรม
การปั่นจักรยาน 
ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 
R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 
 

      B Beta 

1.ด้านรูปแบบกิจกรรม 0.196 0.196 0.194 6.197 0.000 0.444 0.309 
2.ด้านการส่งเสริมกิจกรรม 
 

0.252 0.056 0.248 5.452 0.000 0.435 0.272 

ระดับนัยทางสถิติท่ี .05 
รูปแบบและกิจกรรมการปั่นจักรยาน ซึ่งได้แก่ การปั่นจักรยานในรูปแบบการออกก าลังกาย รูปแบบ

การท่องเที่ยว รูปแบบเพ่ือการกุศลหรือการณรงค์เพ่ือสังคม รูปแบบการแข่งขันประเภททีม ประเภทเดี่ยว 
รูปแบบการปั่นจักรยานร่วมกับนักกีฬาที่มีชื่อเสียง หรือนักร้อง นักแสดงที่มีชื่อ เสียง สามารถท านายทัศนคติ
ของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ร้อยละ 19.6 และหากเพ่ิมเรื่องของการส่งเสริม
กิจกรรม ซึ่งได้แก่ ชุดพรีเมียมเครื่องแต่งกายส าหรับนักปั่นจักรยาน ชุดพรีเมียมอุปกรณ์เกี่ยวกับจักรยาน การ
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ให้สมัครเป็นสมาชิกเพ่ือมีข้อมูลหรือสิทธิประโยชน์ กาประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ เว็ปไซต์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั่วไป เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ 
บิลบอร์ด ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ จะสามารถร่วมกันท านายทัศนคติของประชาชนได้ร้อยละ 
25.2 โดยจะเห็นได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกของนักปั่นตอนหนึ่งที่ได้ระบุไว้เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมว่า พวกเขาให้
ความส าคัญกับรูปแบบกิจกรรมเป็นหลัก และในปัจจุบัน ผู้จัดกิจกรรมเองก็ได้คิดรูปแบบงานที่หลากหลายมาก
ขึ้น ซึ่งพัฒนามาจากไลฟ์สไตล์ของนักปั่นจักรยาน ท าให้นักปั่นมีความพึงพอใจกับรูปแบบกิจกรรมในระดับหนึ่ง 
นอกจากนี้ รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มีการจัดอยู่ในปัจจุบัน เช่น การแจกเสื้อปั่น อุปกรณ์ส าหรับ
การปั่นจักรยาน หรือการมีดารามาเข้าร่วมงาน ยังคงมีสีสันพอที่จะดึงดูดใจให้นักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมได้ซึ่ง
เป็นไปตามแนวความคิดของทฤษฎีการเสริมแรงที่ Armstrong and Kotler (2557) ได้น ามาประยุกต์ใช้ในเชิง
การตลาดและได้อธิบายไว้ว่าสิ่งกระตุ้นทางการตลาด คือหนึ่งในสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะต้องเริ่ม
ขึ้นและส่งผ่านไปยังกล่องด าซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิด จนน าไปสู่การตอบสนองในขั้นต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็น
การตอบสนองในเชิงทัศนคติ  
2) สมมุติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงมีความความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่น
จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ที่เข้าร่วมการปั่นจักรยานต่อปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์
ตัวแปรทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียง 3 ตัว
แปร คือ การชักชวนของนักปั่นจักรยานที่มีชื่อเสียงชาวไทย การชักชวนของผู้ที่เป็นสมาชิกในชมรมจักรยาน 
และ การชักชวนจากบริษัทท่ีเกี่ยวกับจักรยาน โดยการชักชวนของนักปั่นจักรยานที่มีชื่อเสียงชาวไทย สามารถ
ท านายทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ร้อยละ 25 และหากเพ่ิมการชักชวนจากสมาชิกใน
ชมรมจักรยาน จะร่วมกันท านายทัศนคติได้เป็นร้อยละ 29 โดยมีค่าท านายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 อีกทั้ง หากมี
การชักชวนจากบริษัทที่เกี่ยวกับจักรยาน จะท าให้สามารถท านายทัศนคติได้ถึงร้อยละ 31 โดยมีค่าท านาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 2 สรุปค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรม
การปั่นจักรยาน 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

T Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 
 

      B Beta 

1. การชักชวนของนักปั่น
จักรยานที่มีชื่อเสียงชาวไทย 
2. การชักชวนของผู้ที่ เป็น
สมาชิกในชมรมจักรยาน 

0.251 
 
 
0.290 

0.251 
 
 
0.039 

0.249 
 
 
0.286 

7.262 
 
 
3.755 

0.000 
 
 
0.000 

1.717 
 
 
1.204 

0.359 
 
 
0.170 

3. การชักชวนจากบริษัทที่
เกี่ยวกับจักรยาน 

0.310 0.020 0.305 3.379 0.000 0.923 0.170 

ระดับนัยทางสถิติท่ี .05 
กลุ่มอ้างอิง ซึ่งเป็นการชักชวนจากนักปั่นจักรยานที่มีชื่อเสียงชาวไทย สามารถท านายทัศนคติของ

ป ร ะ ช า ช น ต่ อ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร ปั่ น จั ก ร ย า น ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ  25 แ ล ะ ก า ร ชั ก ช ว น จ า ก 
กลุ่มเพ่ือนที่เป็นสมาชิกในชมรมจักรยาน สามารถท านายทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 3.9อีกทั้ง หากมีการชักชวนจากบริษัทที่เกี่ยวกับจักรยาน จะสามารถเพ่ิมค่าการท านาย
ทัศนคติได้ร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม หากผู้จัดกิจกรรม น าปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงทั้ง 3 ตัวแปรนี้ ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดงาน จะสามารถร่วมกันท านายทัศนคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ร้อย
ละ 31ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องผลสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า การชักชวนโดยนักปั่นที่มีชื่อเสียงชาวไทย 
และกลุ่มเพ่ือนที่ปั่นจักรยานด้วยกันนั้น มีผลต่อทัศนคติในเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน เนื่องจากการ
ชักชวนโดยนักปั่นที่มีชื่อเสียง จะมีนัยว่ากิจกรรมนั้นๆ จะต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีการจัดการที่ดี เพราะมีการลงทุน
ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมาดึงดูดเหล่านักปั่น ขณะที่กลุ่มเพื่อนย่อมเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดความสมานสามัคคี
ในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นความเห็นในระดับมากของกลุ่มเป้าหมายที่ส ารวจ สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีเรื่องกลุ่มอ้างอิงของชูชัย สมิทธิไกร (2557) ที่อธิบายถึงปัจจัยที่ก าหนดระดับอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มี
ต่อผู้บริโภคไว้ว่า ปัจจัยของผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถก าหนดระดับอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง ประกอบไปด้วย 5 
ปัจจัย และจักรยานคือสินค้าที่จัดได้ว่าอยู่ในปัจจัยแรก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่สังเกตหรือสนใจของผู้อ่ืน 
กล่าวคือ กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อการซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับผู้บริโภคสูงมาก เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ให้ความสนใจในสังคม เช่น ไม้กอล์ฟ จักรยานเสือภูเขา เรือใบ เป็นต้น 
3) สมมุติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่น
จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ที่เข้าร่วมการปั่นจักรยานต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ตัว
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แปรทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียง 2 ตัวแปร 
คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก โดยแรงจูงใจภายใน สามารถท านายทัศนคติต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมการปั่นจักรยานได้ร้อยละ 45 และหากเพ่ิมแรงจูงใจภายนอกด้วย จะสามารถร่วมกันท านายทัศนคติ
ได้มากถึงร้อยละ 51 โดยมีค่าการท านายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 3 ด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี 3 สรุปค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรม
การปั่นจักรยาน 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 
 

      B Beta 

1.แรงจูงใจภายใน 0.450 0.450 0.449 7.704 0.000 0.178 0.397 
2.แรงจูงใจภายนอก 0.515 0.064 0.512 7.259 0.000 0.305 0.374 
        

ระดับนัยทางสถิติท่ี .05 
แรงจูงใจภายในสามารถท านายทัศนคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ร้อย

ละ 45 และหากเพ่ิมแรงจูงใจภายนอกด้วย จะสามารถท านายทัศนคติได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.4 อย่างไรก็ตาม หาก
ผู้จัดกิจกรรมเพ่ิมปัจจัยแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกไปเป็นตัวแปรในการวางแผนการจัดงาน จะสามารถ
ร่วมกันท านายทัศนคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ร้อยละ 51ซึ่งจากบทสัมภาษณ์
เชิงลึก ก็ได้พบว่า นักปั่นส่วนใหญ่แล้วจะมีแรงผลักดันมาจากแรงจูงใจภายในให้เลือกเล่นกิจกรรมนี้มากกว่า
แรงจูงใจภายนอก  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของชูชัย สมิทธิไกร (2557) ที่อธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการเกิดแรงจูงใจว่า ความต้องการด้านต่างๆ ของบุคคลนั้น เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนและผลักดันให้
บุคคลหนึ่งเกิดแรงจูงใจและแสดงออกทางพฤติกรรม โดยที่พวกเขาจะมีความกระตือรือร้นและตั้งใจท าในสิ่ง
ต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาเอง แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
อาจจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งข้ึนอยู่กับลักษณะของบุคคลด้วยเช่นกัน 
4) สมมุติฐานข้อที่ 4 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการปั่น
จักรยานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 4 ด้านล่างนี้ 

 

 



 

44 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

ตารางที่ 4 สรุปค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเข้าร่วม
กิจกรรมการปั่นจักรยาน 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

T Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 
 

      B Beta 

1.ทัศนคต ิ 0.283 0.283 0.282 6.451 0.000 0.269 0.390 
 

ระดับนัยทางสถิติท่ี .05 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการปั่น

จักรยานมีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถ
ท านายพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ร้อยละ 28.3 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 4 คือ 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกร รมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครอีกทั้งผลสรุปจากการวิจัยครั้งนี้ยังสอดกับแนวคิดกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ใน
แบบจ าลองล าดับขั้นตอนการตอบสนองท่ีเสนอโดย HowardeShelthซึ่งอธิบายไว้ว่า การตอบสนองของบุคคล
มีการเคลื่อนไหวผ่าน 3 ล าดับขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นของความเข้าใจ ขั้นของความรู้สึก จนถึงขั้นของพฤติกรรม
เช่นเดียวกัน โดยในขั้นของความเข้าใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกนั้น บุคคลจะมีการพิจารณาการเอาใจใส่ ซึ่งจะ
น าไปสู่ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ หลังจากนั้น เมื่อบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์แล้ว การ
ตอบสนองจะเคลื่อนไหวไปสู่ขั้นของความรู้สึก ซึ่งในแบบจ าลองนี้ได้กล่าวถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์
หรือบริการ และทัศนคติจะเป็นตัวส่งผ่านไปยังขั้นตอนสุดท้าย คือขั้นของพฤติกรรม ที่หมายถึงความตั้งใจใน
การซื้อ และการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Smith PR and Jonathan Taylor, อ้างถึงในศศิวิมล สุขบท และ
สุนันทา เหมทานนท์, มปป.) 
5) สมมุติฐานข้อที่ 5 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน  พบว่ า  พฤติ กร รมของประชาชน ใน เขตกรุ ง เทพมหานคร 
ที่ เ ข้ า ร่ วมการปั่ นจั ก รยานมี คว ามสั ม พันธ์ เ ชิ งบวกกั บคว ามพึงพอใจ ในการ เ ข้ า ร่ ว มกิ จกรรม 
การปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการวิจัย
แสดงดังตารางที่ 5 ด้านล่างนี้ 
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ตารางที่ 5 สรุปค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมการปั่นจักรยาน 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 
 

      B Beta 

1.พฤติกรรม 0.229 0.229 0.227 6.616 0.000 0.568 0.479 
 

ระดับนัยทางสถิติท่ี .05 
 

ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน  พบว่ า  พฤติ กร รมของประชาชน ใน เขตกรุ ง เทพมหานคร 
ที่ เ ข้ าร่ วมการปั่ นจั กรยานมีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ตั วแปรอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถท านายความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ 
ร้อยละ 22.9 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 5 คือ พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร
ที่กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นสิ่งที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการบริโภคของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ได้แก่ การตัดสินใจซื้อ การซื้อ การใช้ และการประเมินหลังการบริโภคโดยการประเมินหลังการบริโภค 
เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริโภคจะท าการวิเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ตนเองได้มีโอกาสใช้สินค้า
หรือบริการนั้นๆ ว่าตรงกับความต้องการ ความคาดหวังของตนเองหรือไม่ โดยในขั้นตอนนี้ จะประกอบไปด้วย
ความรู้สึกหลังการประเมิน ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจ  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  

1. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจภายในประเภทความสนุกสนาน ความ
สนใจ ความรัก ซึ่งเป็นประเภทของแรงจูงใจภายในที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด ความอยากรู้ อยากเห็ น 
ความพึงพอใจ และความส าเร็จ เป็นประเภทของแรงจูงใจภายในที่ประชาชนเห็นด้วยมากตามล าดับ รวมถึง
แรงจูงใจภายนอก ประเภทการได้รับการยกย่องซึ่งประชาชนเห็นด้วยมากมีผลต่อทัศนคติของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น โดยเมื่อรวมแรงจูงใจทั้งภายในภายนอก จะสามารถท านายทัศนคติได้ร้อยละ 51 ดังนั้น ผู้จัด
กิจกรรมจึงควรจัดท าแคมเปญโฆษณากิจกรรมที่สื่อถึงความสนุกสนาน สะท้อนความรักและชื่นชอบในกิจกรรม
นี้ รวมถึงมีการมอบรางวัลเมื่อจบกิจกรรม ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีผลต่อ
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มนักปั่นจักรยานที่มีชื่อเสียงชาวไทย กลุ่ม
เพ่ือนที่เป็นสมาชิกในชมรมจักรยาน และบริษัทเกี่ยวกับจักรยาน มีผลต่อทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาก
ที่สุด โดยสามารถท านายทัศนคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานหากมีการชักจูงจาก
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กลุ่มอ้างอิงทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้ร้อยละ 31  ดังนั้น ผู้จัดกิจกรรมจึงควรเลือกใช้กลุ่มคนอ้างอิงเหล่านี้ มาใช้ในการท า
โปรโมชั่นพิเศษเพ่ือดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น โปรโมชั่นทริปปั่นพิเศษร่วมกับนักปั่นที่มีชื่อเสียง หรือ
โปรโมชั่นเพ่ือนชวนเพื่อนปั่น รับฟรีของพรีเมียมพิเศษ เป็นต้น   

3. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมการ
ปั่นจักรยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการปั่นจักรยานเพ่ือออกก าลังกาย เพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือการแข่งขัน
ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม และการปั่นจักรยานเพ่ือการกุศลหรือการรณรงค์เพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริม
กิจกรรม เช่น การได้รับชุดพรีเมี่ยมเครื่องแต่งกาย การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ การ
ได้รับชุดพรีเมียมอุปกรณ์เกี่ยวกับจักรยาน ส่วนลดค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ทั่วไป เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ บิลบอร์ดและการให้สมัครเป็นสมาชิกเพ่ือมีข้อมูล หรือสิทธิ
ประโยชน์พิเศษ มีผลต่อทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด โดยสามารถท านายทัศนคติของประชาชนต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ร้อยละ 25 ดังนั้น ผู้จัดกิจกรรมจึงควรพิจารณาพัฒนารูปแบบกิจกรรม
แบบที่นักปั่นเห็นด้วยเหล่านี้ให้มีความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมตามแบบที่นักปั่นเห็น
ด้วย โดยน าประโยชน์ของแรงจูงใจและกลุ่มอ้างอิงมาพัฒนาร่วมกันในเชิงโฆษณาและโปรโมชั่น  

4. ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในปัจจุบันมี
ผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน โดยทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่ประชาชนเห็นด้วย
มากที่สุดนั้น ได้แก่ การปั่นจักรยานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ และรองลงมาซึ่ง
เห็นด้วยมาก ได้แก่ การมองว่าการปั่นจักรยานเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ได้เงินรางวัลและเกียรติยศ ท าให้
ได้รู้จักกฏ กติกา มารยาทในการปั่นจักรยานที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นเสมือนการแสดงพลังการรวมตัว 
ท าให้นักปั่นสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง และได้รู้จักผู้คนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทัศนคติขอ ง
ประชาชนในปัจจุบันที่สามารถท านายพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนได้ร้อย
ละ 28.3ดังนั้น ผู้จัดกิจกรรมจึงควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมและปลูกฝังให้นักปั่นเห็นว่าการปั่นจักรยานเป็น
กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะได้ ควรมีการสอนเรื่องกฎ กติกา มารยาทที่ถูกต้องในการปั่นในทุกทริป
เพ่ือตอกย้ าถึงการเป็นนักปั่นที่ดี 

5. ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชน 
ในปัจจุบัน มีผลต่อความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน ซึ่งพฤติกรรมสามารถท านายความพึง
พอใจได้ถึงร้อยละ 22.9 โดยสิ่งที่ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุดนั้นได้แก่ สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมของสถานที่และสาธารณูโภคพ้ืนฐานต่างๆ คือ ระบบน้ า ไฟ 
อินเตอร์เน็ต บริการขนส่งจักรยานหากเป็นการจัดกิจกรรมในต่างจังหวัด และพึงพอใจมากในเรื่องของราคา 
รูปแบบกิจกรรม การส่งเสริมกิจกรรม และบุคลาการผู้จัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรม ควรตระหนักว่าพฤติกรรม
และความพึงพอใจสามารถส่งผลถึงกันได้ ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ผู้จัดควรต้องให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยเหล่านี้เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ที่ดี เพ่ือที่จะได้สอดรับกับความคาดหวัง ความ
ต้องการ และวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานที่ประสบ
ความส าเร็จในต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือน าผลการวิจั ยมาศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะการจัดกิจกรรมในประเทศไทย  

2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเป็นการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข่าวสารในการจัด
กิจกรรมการปั่นจักรยาน ซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน เพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารเพื่อให้นักปั่นได้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
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