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 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของจกัรยานในประเทศไทย ตัง้แต่เริม่ต้นในปี พ.ศ. 2442  

จวบจนปจัจุบนัที่ภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิการใช้จกัรยานมากขึ้น จงึส่งผลให้ตลาดจกัรยาน 

ในประเทศไทยเตบิโตขึ้น ตามมาด้วยการจดักิจกรรมการป ัน่จกัรยานจํานวนมากทัง้กิจกรรม 

ที่จดัขึ้นสําหรบักลุ่มลูกค้าของบรษิัทผู้นําเข้าจกัรยาน หรอืกิจกรรมใหญ่ที่จดัขึ้นโดยภาครฐั  

แต่จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของผู้ประกอบการที่นําเข้าจกัรยานรายใหญ่  

มีจํานวนที่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป และเมื่อ เปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยานซึ่งเป็นงานใหญ่ประจําปีที่จดัขึน้โดยภาครฐั และภาคเอกชน กลบัมผีู้เขา้ร่วม

กจิกรรมเป็นจาํนวนมาก 

 การวิจ ัยครัง้น้ีจึงมีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้าน 

ส่วนประสมการตลาดบรกิารและทศันคตใินการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน 

ในเขตกรงุเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นกลุ่มอ้างองิและทศันคต ิ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านแรงจูงใจและทศันคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและ

พฤตกิรรมในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 5) เพื่อ

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพฤตกิรรมและความพงึพอใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่

จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นงานวจิยัเชงิผสมผสาน กลุ่มตวัอย่าง

ของงานวจิยัน้ี คอืประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร อายรุะหว่าง 23-60 ปี จาํนวน 400 คน 

 ผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบว่า 1) ความคดิเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานต่อปจัจยัด้านปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร ซึ่งเป็น 

ตวัแปรที่มปีระสทิธภิาพในการอธบิายตวัแปรทศันคตต่ิอการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 
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คือ รูปแบบกิจกรรม และการส่งเสริมกิจกรรม 2) ความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานต่อปจัจยัดา้นกลุ่มอ้างองิ ซึง่เป็นตวัแปรทีม่ ี

ประสทิธภิาพในการอธบิายทศันคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน คือ การชกัชวน 

ของนักป ัน่จกัรยานที่มีชื่อเสียงชาวไทย การชักชวนของผู้ที่เป็นสมาชิกในชมรมจกัรยาน  

3) ความคดิเหน็ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานต่อ

ปจัจยัด้านแรงจูงใจ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายทัศนคติต่อการเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน คอื แรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอก 4) ทศันคตขิองประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการป ัน่จกัรยาน เป็นตวัแปรที่มปีระสทิธภิาพในการอธบิาย

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยาน 5) พฤติกรรมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายความพึงพอใจในการเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ผลการวจิยัเชงิคุณภาพพบว่า ความคดิเหน็ต่อ 1)สิง่กระตุ้นพฤตกิรรมดา้นส่วนประสม

การตลาดบรกิาร กิจกรรมการป ัน่จกัรยานประเภทรูปแบบการป ัน่วดัใจ ราคาอยู่ที่ 500 บาท 

เป็นสถานทีปิ่ด มกีารแจกของพรเีมีย่ม การสมคัรแบบออนไลน์ บุคลกรทีจ่ดัควรมปีระสบการณ์

การแข่งขนั มสีาธารณูโภคเพยีงพอ 2)ดา้นกลุ่มอา้งองิกลุ่มทีเ่ป็นเพื่อนสนิท มคีวามสําคญัอยา่ง

มากต่อการตดัสนิใจเข้าร่วมกิจกรรม  3)ด้านแรงจูงใจ แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจภายตัว

บุคคลของนักป ัน่จกัรยานที่เป็นปจัจยัในการขบัเคลื่อนใหเ้กดิความต้องการ แรงจูงใจภายนอก 

เป็นอีกปจัจยัสําคญัจะทําให้นักป ัน่เกิดความต้องการป ัน่จกัรยาน เพราะทําให้นักป ัน่จกัรยาน

รูส้กึถึงการได้รบัชยัชนะ 4)ผู้ที่เขา้ร่วมกิจกรรมนัน้ มทีศันคติในการป ัน่จกัรยานทําให้ได้ออก

กําลงักาย หลุดจากโลกโซเชยีล สอนใหรู้จ้กักฎ กตกิา ความมน้ํีาใจบนทอ้งถนน มสีุขภาพด ีได้

ท่องเทีย่ว และการเป็นกฬีาทีต่้องซอ้ม 5)พฤตกิรรมของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมนัน้ ส่วนใหญ่เลอืกที่

จะเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีม่รีปูแบบการแข่งขนัที่ท้าทาย และ6) ผู้ที่เขา้ร่วมกจิกรรม 

มคีวามพงึพอใจระดบัหน่ึงเท่านัน้กบัการจดักจิกรรมการป ัน่จกัรยานในประเทศไทย และยงัคง

คาดหวงัใหก้จิกรรมในประเทศไทยมกีารพฒันาการจดัการทีด่ขี ึน้ เพื่อใหเ้ทยีบเท่ากบัมาตรฐาน

การจดักจิกรรมของนานาชาตต่ิอไป  
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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 citizen both 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 employed mixed 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 effect on attitude for cycling participation. 2) 

Group Reference such as Thailand famous cyclers, members of cycling club and 

cycling company showed a statistically significant effect on attitude for cycling 
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participation. 3) Intrinsic and extrinsic motivation showed a statistically significant effect 

on 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.  

The results from qualitative research show that the opinion towards 1) Service 

Marketing initiatives including long-distance cycling, 500 baht admission fee, close 

venue for cycling event, premium give away, online application, experience of organizer 

team and sufficient infrastructure of cycling venue showed significant effect on attitude 

for cycling participation. 2) Group Reference from friends also effect attitude for cycling 

participation 3) Intrinsic motivation of the participants leads to passion while extrinsic 

motivation drives their needs towards success. 4) Participants think that cycling event 

is an exercise, a release from social media, a tool to learn about transportation rules, 

well-being, travelling and a sport that requires regular training 5) Most of the 

participants choose to attend challenging cycling events. 6) Participants are moderately 

satisfied with cycling events in Thailand and expect to see the development towards 

international standard.       
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  

 

จักรยาน ถือเป็นหน่ึงในยานพาหนะสําคัญประเภทหน่ึงที่อยู่คู่กับประเทศไทย 

มาช้านาน โดยประเทศไทยเริ่มรู้จกักับจกัรยานครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2442 ในรชัสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (ร.5) สบืเน่ืองจากการประชุมรถจกัรยานครัง้แรก 

ที่ว ังบูรพาภิรมณ์ ในโอกาสที่กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสด็จกลับจากยุโรป (ชยุต  

รตันพงษ์, 2555) 

 ในสมยัยคุเริม่ต้น จกัรยาน เป็นยานพาหนะทีแ่พร่หลายเฉพาะในสงัคมชัน้สงู เน่ืองจาก

มรีาคาสูง เพราะต้องนําเข้าจากประเทศในแถบยุโรป อย่างไรก็ตาม ในสมยัก่อนก็มสีโมสร 

ผู้ขี่จกัรยาน และกิจกรรมการประกวดแฟนซีขี่จกัรยานเกิดขึ้น แต่ต่อมาในระหว่างช่วงปี  

พ.ศ. 2500–2533 เริม่เป็นยุคที่ถดถอยของจกัรยาน เน่ืองจากการคมนาคมด้วยยานยนต ์

เริม่เขา้มามบีทบาทในประเทศไทยมากขึน้ อกีทัง้ยงัมกีารเริม่ก่อสรา้งถนนขึน้เป็นจาํนวนมาก 

จงึทําใหจ้กัรยานเริม่หมดความนิยมไป ผูค้นในเมอืงหนัมาใชร้ถยนต์ หรอื รถสาธารณะมากขึน้ 

(ชยตุ รตันพงษ์, 2555) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 เป็นปีที่จกัรยานเริม่กลบัมามีบทบาทอีกครัง้ในประเทศไทย 

เน่ืองจากเป็นช่วงที่โลกต้องเผชญิกบัวกิฤตน้ํิามนั ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามอ่าวเปอรเ์ซยี

ระหว่างประเทศอริกัและคูเวต ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ํามนัรายใหญ่ของโลกในปี พ.ศ. 2533 ราคาน้ํามนั

จงึเกดิการผนัผวนเป็นอยา่งมาก จงึทําใหเ้กดิการเรยีกรอ้งจากคนกลุ่มหน่ึงในกรงุเทพมหานคร  

ให้มกีารขีจ่กัรยานในเมอืงอกีครัง้ เพื่อช่วยแก้ปญัหาการจราจรที่เริม่หนาแน่น รวมถึงปญัหา 

ด้านสิง่แวดล้อมจากการปล่อยมลพษิ และวกิฤติของทรพัยากรด้านพลงังานที่เริม่ลดน้อยลง  

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนัน้ จงึทําให้จกัรยานกลบัมามบีทบาทในฐานะของยานพาหนะที่ใช้

สาํหรบัการเดนิทาง (ชยตุ รตันพงษ์, 2555) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาการใช้จกัรยานในประเทศไทยเริม่มาถึง 

จดุเปลีย่นอกีครัง้เมื่อจกัรยานไดร้บัอทิธพิลมาจากกลุ่มนักเรยีนนอก ศลิปิน ดารา เซเลบรติี้ที่มี

ชื่อเสียง ซึ่งรบัวฒันธรรมและกระแสการใช้จกัรยานจากต่างประเทศเข้ามา จงึทําให้เราเห็น 
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กลุ่มนักป ัน่จกัรยานประเภทฟิกซ์เกยีรก์นัมากขึ้น โดยกลุ่มนักป ัน่เหล่าน้ีจะให้ความสําคญักบั

การป ัน่จกัรยานเพื่ออกกําลงักาย สนัทนาการและป ัน่เพื่อการแขง่ขนั (“ป ัน่ตามกระแส,” 2558) 

ตลอดระยะเวลาของววิฒันาการการใช้จกัรยานในประเทศไทยที่เริม่ต้นเป็นครัง้แรก 

เมือ่ปี พ.ศ. 2442 ในบทบาทของการเป็นยานพาหนะในสงัคมชัน้สงู ซึง่ไดร้บัอทิธพิลการใชง้าน

มาจากประเทศตะวนัตก จนปี พ.ศ. 2534 จกัรยานไดเ้ปลีย่นบทบาทมาเป็นยานพาหนะในการ

เดินทางในชีวิตประจําวันของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สืบเน่ืองจากปญัหาวิกฤต ิ

ด้านพลงังานของโลกที่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อมและค่าใช้จ่ายด้านน้ํามนัที่แพงขึ้น และในปจัจุบนั  

ที่การใช้งานจักรยานในประเทศก็ได้เปลี่ยนแปลงอีกครัง้ โดยมีบทบาทเป็นกิจกรรมเชิง 

สนัทนาการและการกีฬา สบืเน่ืองมาจากกระแสความนิยมในการใช้จกัรยานในลกัษณะน้ีที่ม ี

กลุ่มคนที่มชีื่อเสยีงได้รบัเอาวฒันธรรมมาจากชาวตะวนัตก จากการเปลี่ยนแปลงน้ี ผู้วจิยัจงึ 

มคีวามเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงบทบาทของจกัรยานในประเทศไทยนัน้ ล้วนแล้วแต่ได้รบั

อทิธพิลมาจากบรบิทของสงัคมแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมยัที่แตกต่างกัน จงึ

ส่งผลใหป้ระชาชนมกีารใชจ้กัรยานในหลากหลายวตัถุประสงคท์ีแ่ตกกนัไปดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ในด้านขอ้มูลสถติกิารใช้จกัรยานในปจัจุบนัของประเทศไทยนัน้ พบว่า 

ประเทศไทยมีผู้ ใช้จ ัก รยานทั ว่ประเทศจํานวนกว่า 2,250,000 คน แ บ่งเป็นผู้ ใช้ ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 150,000 คน และผู้ใช้จ ักรยานในจังหวัดอื่นๆ จํานวน 

2,100,000 คน (“รฐับาลประชุมจดักิจกรรม,” 2558) โดยกลุ่มนักป ัน่จกัรยานที่มจีํานวนมาก

ที่สุดคือกลุ่มที่มอีายุระหว่าง 30-39 ปี และจงัหวดัที่มนีักป ัน่จกัรยานมากที่สุด 5 อันดบัแรก 

ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ เชยีงใหม่ รนนทบุร ีสมุทรปราการ และปทุมธานี (Iridebicycle, 2558) และใน

ปี พ.ศ. 2558 กระแสการป ัน่จกัรยานยงัคงเพิม่ขึน้ตามการสนับสนุนของนโยบายจากภาครฐัที่

ส่งเสรมิใหใ้หป้ระชาชนใชจ้กัรยานเพื่อเป็นยานพาหนะและเป็นกจิกรรมเชงิสนัทนาการ รวมถงึ

การปรบัปรุงเส้นทางจกัรยานและการจดักิจกรรมทางการตลาดของบรษิัทผู้นําเข้าจกัรยาน

ภาคเอกชน โดยเฉพาะทรปิการป ัน่จกัรยานท่องเที่ยว การจดัทวัร์นาเม้นท์หรอืการแข่งขนั  

ทําให้ในสิ้นปี พ.ศ. 2558 มีจํานวนนักป ัน่จักรยานเพิ่มขึ้นเป็น 3,200,000 คนทัว่ประเทศ  

โดยแบ่งเป็นนักป ัน่จักรยานเพศชายร้อยละ 65 และเพศหญิงร้อยละ 35 (Admin, 2558)  

สิง่เหล่าน้ี แสดงให้เหน็ว่าประชาชนเริม่ที่จะให้ความสนใจกบัการใช้จกัรยานในชวีติประจําวนั

มากขึน้ทัง้ในเชงิการเดนิทาง สนัทนาการ และการกฬีา 

ในขณะที่สําหรบัภาครฐัเองนัน้ คณะรฐัมนตร ีได้มมีตริบัทราบมตขิองสมชัชาสุขภาพ

แห่งชาตใินการจดัระบบและโครงสรา้งเพื่อส่งเสรมิการเดนิและการใชจ้กัรยานในชวีติประจาํวนั 

และให้มหีน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกําหนดรายละเอยีดการดําเนินงานให้แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2558 

อาท ิกระทรวงคมนาคม ดูแลใหม้กีารพฒันาเสน้ทางจกัรยานใหม้กีารเชื่อมต่อกบัถนนสายหลกั

และขนส่งมวลชน กระทรวงมหาดไทย ดูแลและประสานงานใหเ้จา้อาคารขนาดใหญ่ และสถานี

ขนส่งสาธารณะจดัให้มทีี่จอดจกัรยานที่ปลอดภยัและเพียงพอ กระทรวงศึกษาธกิารจดัให้มี
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หลกัสูตรให้ความรูเ้กี่ยวกบัการใช้จกัรยานอย่างปลอดภยั กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ

ท่องเทีย่วและการกฬีา ดแูลเรือ่งการรณรงคส์่งเสรมิใหม้กีารใชจ้กัรยานในชวีติประจาํวนัมากขึน้

และ สํานักนายกรฐัมนตร ีมนีโยบายให้ส่วนงานภาครฐัต่างๆ มสี่วนร่วมในโครงการจกัรยาน 

เป็นต้น (“มติครม.ส่งเสรมิคนขี่จกัรยาน,” 2558) ซึ่งสิ่งน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของ

ภาครฐัในการสนับสนุนการใช้จกัรยาน นอกจากน้ีสํานักกองทุนสนับสนุนเสรมิสร้างสุขภาพ 

(สสส.) ก็ยงัให้การสนับสนุนโครงการใช้จกัรยานด้วยการร่วมมอืภาคีเครอืข่ายอย่างชมรม

จกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ในการให้คําแนะนําสําหรบัการผลติสื่อที่มปีระสทิธภิาพ

เพื่อช่วยรณรงคก์ารใชจ้กัรยานในประจาํวนัใหก้บัประชาชน (แพรวพรรณ สุรวิงศ,์ 2558) 

จากกระแสความนิยมในการใช้จกัรยานที่เพิม่ขึ้นในสงัคมไทยและการสนับสนุนด้าน

นโยบายของภาครฐัในการใช้จกัรยานในประเทศไทย ส่งผลให้ตลาดจกัรยานในประเทศไทย 

มมีูลค่ากว่า 6,500 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 โดยรอ้ยละ 70 ของมูลค่าตลาดมาจากภูมภิาค  

รอ้ยละ 30 เป็นตลาดของภาคกลาง นอกจากน้ียงัมกีารคาดการณ์ว่าตลาดน้ีจะขยายการเตบิโต

ได้รอ้ยละ 10 ในปีน้ี (“จกัรยานสองล้อบูม,” 2558) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรยีบเทยีบการเติบโต

ของตลาดตั ้งแต่ ปี  พ.ศ . 2556 พบว่าตลาดจักรยานมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย 

ในปี พ.ศ. 2556 มมีลูค่าตลาดรวมที ่5,200 ลา้นบาท และต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มมีลูค่าเพิม่ขึน้

เป็น 6,000 ล้านบาท (“ตลาดจกัรยานหน้าฝนน้ีไม่ธรรมดา,” 2558) ทัง้น้ี การรายงานตวัเลข

จาก กรมศุลกากร ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมกีารนําเข้าจกัรยานมมีูลค่าสูงถงึ 4,300 ล้าน

บาท และช่วงเวลา 3 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2557 กว่า 1,000 ล้านบาท และเพยีงไม่กี่ปีตลาด

จกัรยานสามารถสรา้งมูลค่าให้ตลาดจกัรยานกว่าพนัล้านบาท ไม่ว่าจกัรยานที่มมีูลค่าเริม่ต้น

จากพนักว่าบาท ไปจนถึงราคาคนัหลกัแสน และยงัมอุีปกรณ์เสรมิต่างๆ เช่น ไฟหน้า–หลงั 

กระดิง่ หมวก เสื้อผ้า อุปกรณ์วดัความเรว็ จนไปถงึกล้องขนาดเลก็ ที่ยงัสรา้งมูลค่าให้ตลาด

ไดม้ากขึน้ (“ป ัน่ตามกระแส,” 2558) 

การเติบโตของตลาดจกัรยานโดยรวมของประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการนําเข้า

จกัรยานจากต่างประเทศชัน้นําของไทย 4 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิทั ยดูบัลวิซ ีจาํกดั บรษิทั โปรไบค ์

จาํกดั บรษิทั แอลเอ ไบซเิคลิ จาํกดั และบรษิทั สปอรต์ ไบซเิคลิ จาํกดั เรง่สรา้งการเตบิโตและ

จดักจิกรรมการป ัน่จกัรยานในรปูแบบต่างๆ เพื่อรองรบัความต้องการใชจ้กัรยานของประชาชน

ทีม่หีลากหลายวตัถุประสงคม์ากขึน้  

Thailand Cycling Alliance (TCA) by UWC Ltd. หรอื บรษิทั ยดูบับลวิซ ีจาํกดั ก่อตัง้

ขีน้ในปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นตวัแทนนําเขา้จกัรยานประเภทเสอืหมอบ เสอืภูเขา จกัรยานเมอืง 

ยี่ห้ อหลักคือ  Bienchi (เบีย งคี่ ) และอุปกรณ์ เสริมสํ าห รับ จัก รยาน ในประเท ศไท ย  

เป็นตัวแทนจําหน่ายสนิค้าจกัรยานคุณภาพสูงจากผู้ผลิตคุณภาพชัน้นําของโลก มตีัวแทน

จาํหน่ายกว่า 200 ตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น (บรษิทั ยูดบับลวิซ,ี 

ม.ป.ป.)  



4 

บรษิทั ยดูบับลวิซ ีจาํกดั มแีนวการตลาดโดยเน้นการสรา้งกจิกรรมจดัทรปิป ัน่จกัรยาน

พ่วงไปกับการขายจกัรยานประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจกัรยานประเภทเสือหมอบ 

เสมอืนเป็นการทําโปรโมชัน่ทางการตลาดเพื่อส่งเสรมิการขายและเป็นรปูแบบการดําเนินงานที่

มสี่วนผลกัดนัการเจรญิเตบิโตให้กบับรษิัทฯ เน่ืองจากผู้ที่สนใจซื้อจกัรยานนัน้มุ่งหวงัที่จะได ้

ป ัน่จกัรยานในที่ต่างๆ ดังนัน้การจดัทรปิป ัน่จกัรยานให้กับลูกค้า จงึสามารถตอบรบัความ

คาดหวงัของลกูคา้ในเรื่องทรปิป ัน่จกัรยาน รวมไปถงึการสรา้งสงัคมใหม่ๆ ระหว่างลูกคา้จนเกดิ

เป็นชมรม หรอืเอก็คลซูฟีคลบัเฉพาะสมาชกิ (อรวรรณ บณัฑติกุล, 2557) 

ในปี พ.ศ. 2557 บรษิัทฯ ให้ความสําคญักบัรูปแบบการจดักิจกรรมการป ัน่จกัรยาน 

โดยมกีารจดัทรปิป ัน่จกัรยานเชิงสนัทนาการเฉลี่ยเดือนละ 6-7 ครัง้ในชื่อ “TCA Academy” 

ตลอดทัง้ปี และเปิดโอกาสให้ลูกคา้ทีม่จีกัรยานแบรนด ์อะไรกไ็ดเ้ขา้มาร่วมกจิกรรม จงึทําให้มี

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจาํนวนมากแต่ต่อมาจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเริม่ลดลง (อรวรรณ บณัฑติกุล, 

2557) อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2558 ก็มกีารจดักิจกรรมในรูปแบบน้ีเช่นกนั โดยมผีู้เข้าร่วม

กจิกรรม เฉลีย่ประมาณ 100 คนต่อทรปิ (ไทยเอม็ทบี,ี 2558) 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัมกีารส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกบัการใช้จกัรยาน

อย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ปี และมโีรงเรยีนสอนช่างประกอบจกัรยาน เพื่อเสรมิสรา้งใหผู้้ที่มคีวาม

สนใจ มคีวามรูท้ี่ทนัสมยัเกี่ยวกบัส่วนตวัต่างๆ ของจกัรยาน และเพื่อใหบุ้คลากรในส่วนบรกิาร

มมีาตรฐานบรกิารทีม่คีุณภาพ (บรษิทั ยดูบับลวิซ,ี ม.ป.ป.) 

บรษิัท โปรไบค์ จํากัด เป็นตัวแทนจําหน่ายจกัรยานยี่ห้อเทรค (Trek) จากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยได้ก่อตัง้มานานกว่า 25 ปี ด้วยจุดเริม่ต้นของการเป็นผู้ทําตลาดจกัรยาน

ภายใต้แบรนด์ของตัวเองในชื่อ “Challenger” จนทําให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบักระบวนการ

ผลติและซ่อมบาํรงุจกัรยาน (บรษิทั โปรไบค,์ ม.ป.ป.) 

ในส่วนกิจกรรมการตลาด การจดัทรปิป ัน่จกัรยานเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่โปรไบค ์

ให้ความสําคญัและจดัขึน้อย่างต่อเน่ืองให้กบัลูกค้า โดยกจิกรรมทรปิป ัน่จกัรยานทีโ่ดดเด่น คอื 

กิจกรรม “Century Ride” มกีารจดัขึ้นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2535  ในรูปแบบจกัรยานเสอืภูเขา  

ทีเ่ป็นการป ัน่จกัรยานกบัครอบครวัของสมาชกิ จนในปจัจุบนัไดม้กีารปรบัเปลีย่นรปูแบบใหเ้ป็น

เชงิสนัทนาการมขีนาดใหญ่ขึน้ มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประมาณ 500 คน ในแต่ละครัง้ (“ป ัน่วดัใจ,” 

2558) อย่างไรก็ตาม โปรไบค ์ได้เพิม่รายการกจิกรรมจกัรยานเพิม่ขึน้นอกจาก Century Ride 

ที่มี 4 ครัง้ต่อปี คือ Probike Academy เป็นเฉลี่ย 4-5 ครัง้ต่อปี  และ Trek Academy อีก  

2-3 ครัง้ต่อปี เพื่อรองรบัจํานวนนักป ัน่จกัรยานที่เพิ่มมากขึ้น (“เซเลบพาเหรดปลุกตลาด

จกัรยาน,” 2558)  

บริษัท แอลเอ ไบซิเคิล จํากัด บริษัทผู้ผลิตจักรยานสัญชาติไทย ก่อตัง้ขึ้นในปี 

พ.ศ. 2542 มจีกัรยานหลากหลายประเภทด้วยกนั เช่น จกัรยานแม่บ้าน จกัรยานถนน แต่ใน
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กรณีน้ี จะกล่าวถึงจกัรยานถนน ยี่ห้อ Infinite (อินฟินิท) ซึ่งเป็นจกัรยานที่ใช้ในการแข่งขนั 

(บรษิทั แอลเอ ไบซเิคลิ, ม.ป.ป.)  

จุดเด่นของการทําการตลาดของ บรษิัท แอลเอฯ เพื่อให้จกัรยานอินฟินิทเป็นที่รู้จกั 

ในตลาด คอื การรว่มมอืกบั สงิห์คอรเ์ปอรเ์รชัน่ ในการสรา้งทมีแข่งขนัมอือาชพี เพื่อให้เขา้ไป

แข่งขนัระดบัโลก มกีารรวมตัวของนักแข่งจากต่างประเทศ เพื่อเข้าแข่งขนัไต่ระดบัเพื่อไป

แข่งขนัจกัรยานถนนระดบัสูง จงึเป็นทีส่นใจของคนไทย คนไทยภูมใิจ ทมีแข่งคนไทย เป็นอกี

หน่ึงรปูแบบกจิกรรมการป ัน่จกัรยานที่ทา้ทายความสามารถและมรีางวลัเป็นผลตอบแทน โดย

ในปี พ.ศ. 2557 ได้เปิดตวัทมีจกัรยานสญัชาตไิทยระดบัโลก “สงิห์ อนิฟินิท” ด้วยนักป ัน่ดกีรี

ระดบัโลก 8 คน เพื่อร่วมแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ (เปิดตัว “สิงห์ อินฟินิท,” 2557) 

นอกจากน้ี กจิกรรมทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัขึน้นัน้สําหรบัลูกคา้ จะเป็นการนํานักแข่งทีท่างบรษิทัฯ 

สนับสนุนเข้าแคมป์ร่วมกบักลุ่มลูกค้าที่ซื้อจกัรยานยี่ห้อน้ี เพื่อแชรป์ระสบการณ์จากนักแข่ง

ระดบัชาต ิโดยเป็นกจิกรรมการเกบ็ตวัในไร ่สงิหป์ารค์ จงัหวดัเชยีงราย โดยจดัขึน้เป็นครัง้แรก 

ในวนัที ่1-3 พฤษภาคม 2558 มผีูเ้ขา้รว่มงานประมาณ 50 คน (Infinite Bicycles, 2015)  

บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จํากัด เป็นตัวแทนจําหน่ายจักรยานยี่ห้อ Specialized  

(สเปเชี่ยลไรซ์) จากประเทศสหรฐัอเมรกิา และ Colnago (โคนาโก) จากประเทศอติาล ีซึ่งใน

ต่างประเทศนัน้ เป็นแบรนดท์ีม่ชีื่อเสยีง และมผีลการแขง่ขนัลําดบัแนวหน้าของโลกมายาวนาน 

จงึเป็นสาเหตุที่ทําให้นักป ัน่สนใจที่จะเลือกใช้จกัรยานยี่ห้อน้ี อย่างไรก็ตามบรษิัท สปอร์ต  

ไบซเิคลิ เป็นบรษิทัน้องใหม่ในวงการธุรกจิจกัรยานของประเทศไทย โดยเปิดดําเนินการมาแลว้ 

6 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 และเป็นหน่ึงในบรษิัทเครอืพารากรุ๊ป (บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล, 

ม.ป.ป.)  

กลยุทธก์ารตลาดของบรษิทัฯ จะเน้นการมสี่วนร่วมในดา้นกจิกรรมระหว่างแบรนดก์บั

ลูกคา้ซึง่เป็นกลุ่มนักป ัน่จกัรยานทัง้เก่าและใหม่ เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดมีาโดยตลอด อาท ิ

กิจกรรมป ัน่จกัรยานที่จดัเฉพาะสําหรบัลูกค้าของบรษิัทฯ ในชื่อ Ride for Change ซึ่งเป็น

กิจกรรมประจําปีที่จ ัดขึ้นปีละ 2 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2558 เป็นการจัดขึ้นเป็นครัง้ที่ 3 มี

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม เฉลีย่ประมาณ 200 คนต่อทรปิ การเป็นผูส้นับสนุนหรอืเป็นพารท์เนอรท์าง

ธุรกจิ เช่น  การรว่มเป็นผูส้นับสนุนกจิกรรมร่วมกบั บรษิทั โตโยต้ามอเตอร ์ประเทศไทย และ

บรษิัท สิงห์คอปอร์เรชัน่ เป็นต้น โดยร่วมกันจดักิจกรรมทัง้ประเภทรายการแข่งขนัที่เป็น

กิจกรรมประจําปี เช่น การแข่งหัวหินไตรกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชนีินาถ งานหวัหนิประเพณีสวนธน งานป ัน่เขาคอ้คลาสสคิ การแข่งขนั สงิห ์ไครที

เรีย่ม ภูเก็ต ไนซ์เรซ จดัโดย สเปเชี่ยลไรซ์ การแข่นขนัสงิห์แอนดรรูานซ์ 12 ชัว่โมง ทรปิป ัน่

ประเพณี และอื่นๆ นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายต่างๆ หรอืจดัแคมเปญ

ส่งเสรมิให้มผีู้เขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานผ่านเพื่อนหรอืชมรมต่างๆ จนเป็นที่รูจ้กัในกลุ่ม

บุคคลทัว่ไป (บรษิทั สปอรต์ ไบซเิคลิ, ม.ป.ป.) 
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จากรปูแบบการดําเนินงานดา้นสื่อสารการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกจินําเขา้จกัรยาน 

ทัง้ 4 บรษิัท ดงัข้างต้น ผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์และสรุปโดยรวมถงึแนวทางการทําการตลาด

ของผู้นําเข้าจกัรยาน ซึ่งมีการจดักิจกรรมการป ัน่จกัรยานเป็นหัวใจหลักสําคัญในการทํา

การตลาด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการป ัน่เพื่อสนัทนาการในกลุ่มสมาชกิหรอืกลุ่มลูกค้า โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อรองรบันักป ัน่จกัรยาน หรอืลูกค้าที่ซื้อจกัรยานไปแล้วเพื่อให้พวกเขาได้มี

ประสบการณ์ในการขบัขีจ่กัรยาน รวมถงึการสรา้งเครอืข่ายใหม่ในสงัคม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ

ผู้วิจยัได้ศึกษาจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทริปการป ัน่จกัรยานของผู้ประกอบการที่นําเข้า

จกัรยานรายใหญ่ 4 รายนัน้พบว่ามีจํานวนที่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป โดยบรษิัท  

ยดูบับลวิซ ีจํากดั มผีู้เขา้ร่วมกจิกรรมที่เริม่ลดลง ในขณะที่บรษิทั โปรไบค์ จาํกดั มผีู้เขา้ร่วม

กิจกรรมที่สูงขึ้น และอีก 2 บรษิัท คอื แอล เอ ไบซิเคิล จํากัด และ บรษิัท สปอร์ต ไบซิเคิล 

จาํกดั มจีาํนวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมยงัไม่มากนกั 

นอกจากการจดักจิกรรมป ัน่จกัรยานทีจ่ดัขึน้โดยผูป้ระกอบการนําเขา้จกัรยาน 4 บรษิทั

ข้างต้นแล้ว ยงัมีกิจกรรมการป ัน่จกัรยานรายการใหญ่ที่เป็นงานประจําปี เกิดขึ้นมากมาย 

ในประเทศไทย เช่น การแข่งหัวหินไตรกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชนีินาถ งานหวัหนิคลาสสคิ งานกรงุเทพ-หวัหนิประเพณีสวนธน งานพชิติยอดดอย

อินทนนท์ และงานป ัน่เขาค้อคลาสสิค Audax (คือการป ัน่จักรยานระยะไกลที่มีการเก็บ

ระยะทางตัง้แต่ 200 300 400 600 จนไปถึง 800 กิโลเมตร) งาน Bike for Mom ป ัน่เพื่อแม ่ 

ซึง่ลว้นแต่มผีูใ้หค้วามสนใจเขา้ร่วมจาํนวนมาก เป็นตน้ (ไทยเอม็ทบี,ี 2558; ออแดก็ซ ์รองดอง

เนอร ์ประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

การแข่งหัวหินไตรกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

เป็นการแข่งขนัไตรกีฬา กล่าวคือ มีการว่ายน้ําระยะทาง 1.4 กิโลเมตร การป ัน่จกัรยาน  

40 กิโลเมตร และการวิง่อีก 10 กิโลเมตร มจีดัขึ้นทุกๆ ปีในเดือนสงิหาคม  ที่อําเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ เป็นการร่วมมอื ระหว่างเทศบาลอําเภอ หัวหิน กับบรษิัท สปอร์ต 

ไบซเิคลิ และ ผู้ให้การสนันสนุนรายการ เช่น โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย สงิห์ คอร์ปอร์

เรชัน่ และทร ูคอปอรเ์รชัน่ การแข่งขนัในปี พ.ศ. 2557 มผีู้เขา้ร่วมกจิกรรม 422 คน ส่วนในปี  

พ.ศ. 2558 ได้เพิ่มจํานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมครัง้น้ีอยู่ที่ 1,150 คน ซึ่งในปีน้ี จะเพิ่มรุ่นการ

แข่งขนัในระยะ Sprinter คอืเป็นครึ่งหน่ึงของระยะการแข่งขนัปกติ คอืคือมกีารว่ายน้ําระยะ 

700 เมตร ป ัน่จกัรยาน 20 กโิลเมตร และวิง่อกี 5 กโิลเมตร เพื่อให้นักกฬีาหน้าใหม่ได้เข้ามา

ลองในการแขง่ขนัประเภทไตรกฬีามากขึน้ (บรษิทั สปอรต์ ไบซเิคลิ, ม.ป.ป.) 

การแข่งขนัหวัหินคลาสสคิชงิถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ และ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขนั 2 ประเภท ได้แก่ การ

แข่งขนัเสือภูเขา ชิงถ้วยพระราชทานทัง้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการแข่งขัน 

เสือหมอบ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยเป็นการร่วมมือ 
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ระหว่างเทศบาลอําเภอ หวัหนิ กบับรษิทั สปอรต์ ไบซเิคลิ จาํกดั มกีําหนดจดัขึน้ที ่อําเภอหวั

หนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี  

งานกรุงเทพ -หัวหินประเพณีสวนธน เป็นกิจกรรมป ัน่จักรยานที่จ ัดให้มีการป ัน่ 

ป ัน่จกัรยานมหาการกุศล ทรปิประเพณี กรุงเทพ-หัวหิน-อุทยานราชภักดิ ์ครัง้ที่ 15 เป็น

ระยะทาง 199 กิโลเมตร ซึ่งมผีู้เขา้ร่วม กว่า 2,000 คนที่ลงทะเบยีนร่วมงานก่อนวนัเริม่ในวนั

อาทติยท์ี ่31 มกราคม 2559 กจิกรรมน้ีมกีําหนดจดัขึน้ในเดอืนมกราคมของทุกๆ ปี โดยมนีัก

ป ัน่จกัรยานจากทัว่ประเทศเขา้ร่วมงานน้ี และจะมนีักป ัน่มอืใหม่ทีไ่มเ่คยป ัน่จกัรยานระยะน้ี เขา้

รว่มดว้ยเช่นกนั กจิกรรมกรุงเทพ–หวัหนิประเพณสีวนธนรายการแขง่ขนัทีม่แีรงบนัดาลใจ และ

แรงผลกัดนัให้นักป ัน่เขา้ร่วมงานจาํนวน เน่ืองจากระยะทางยาวที่ท้าทายนักป ัน่ (ไทยเอ็มทบี,ี 

2559ข)  

งานพิชิตยอดดอยอินทนนท์ เป็นกิจกรรมที่ท้าทายนักป ัน่จักรยาน ที่ป ัน่ขึ้นเขา 

ที่สูงที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นอีกหน่ึงความท้าทายของนักป ัน่ โดยจะต่างจากงาน 

กรุงเทพฯ–หวัหนิ ซึ่งเป็นการป ัน่จกัรยานทางเลยีบระยะไกล โดยกจิกรรมน้ีจะเป็นการป ัน่ขึ้น

เขา เป็นรายการที่ป ัน่ใช้ความสามารถ แต่ทุกคนพรอ้มจะเสยีเหงื่อเพื่อให้ได้ชื่อว่า เป็นคนที่

พชิติดอยอนิทนนท ์ส่วนนักป ัน่ทีเ่คยพชิติไดแ้ลว้ พวกเขาเหล่านัน้จะมาทําลายสถติขิองตวัเอง 

ซึ่งวนัที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  มนีักป ัน่จกัรยานสมคัรเข้าร่วมถึง 5,005 คนเพิ่มจากปี 

พ.ศ. 2558 กว่า 3,000 คน (ไทยเอม็ทบี,ี 2559ก) 

งานป ัน่เขาค้อคลาสสิค เป็นกิจกรรมการป ัน่ในระยะทางยาวกว่า 150 กิโลเมตรและ 

ยงัต้องป ัน่ขึน้เขาคอ้อกีว่า 30 กโิลเมตร ทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนักป ัน่จกัรยานเพื่อพสิูจน์ความอดทน 

เพราะงานน้ีไม่ใช่แค่ป ัน่ทางเลยีบหรอืป ัน่ขึ้นเขาอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ แต่เป็นการป ัน่ทัง้ 

ทางเลยีบทีไ่ดร้ะยะทางไกล และการป ัน่ขึน้เขาทีส่งูชนั ในทุกๆ ปี จะมนีักป ัน่มากมายมาทา้ทาย

ความสามารถการแข่งขนัในปีน้ีจดัขึน้เมื่อวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ในปีน้ีมนีักกีฬาเข้า

รว่มกจิกรรมครัง้น้ี กว่า 600 คน (บรษิทั สปอรต์ ไบซเิคลิ, ม.ป.ป.)  

Audax  เป็นการแข่งขนัแนวใหม่ที่เป็นรูปแบบการป ัน่ระยะไกล แต่เป็นแบบไต่ระดบั 

ความไกลขึ้นเรื่อยๆ มีการเก็บระยะทางตัง้แต่ 200 300 400 600 จนไปถึง 800 กิโลเมตร

กจิกรรมประเภทน้ี เป็นรูปแบบการแข่งขนัจากประเทศฝรัง่เศส อีกหน่ึงความท้าทายบทใหม่

ของนักป ัน่จกัรยาน บางระยะทาง ต้องใช้เวลาสองถึงสามวนั กิจกรรม Audax มีผู้เข้าร่วม

กจิกรรม ตัง้แต่ 200 500 ไปจนถงึ 2,000 คนขึน้อยู่กบัระยะทาง โดยกจิกรรม Audax 300 ทีจ่ดั

ขึน้ในวนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2557 มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 467 คน (ไทยเอม็ทบี,ี 2558; ออแดก็ซ ์

รองดองเนอร ์ประเทศไทย, ม.ป.ป.)  

Bike for Mom “ป ัน่เพื่อแม”่ เป็นกจิกรรมจกัรยานเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สงิหาคม 

2558 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศไทยได้มีโอกาสร่วม
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กจิกรรม และเพื่อเป็นการส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนในการรว่มออกกําลงักาย ทําใหสุ้ขภาพ

รา่งกายสมบูรณ์แขง็แรง ปลูกฝงัใหป้ระชาชนรกัการออกกําลงักาย และเสรมิสรา้งความมน้ํีาใจ

เป็นนักกีฬา อีกทัง้ได้นํากิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป ซึ่งการจดังานครัง้น้ี 

เป็นพระราชดํารขิองสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชสยามมกุฏราชกุมาร กจิกรรมดงักล่าวจดัมขีึน้ 

ในวนัอาทติยท์ี่ 16 สงิหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พรอ้มกนัทัว่ประเทศตามเสน้ทางที่กําหนด 

โดยเสน้ทางส่วนกลางจะเริม่จาก พระลานพระราชวงัดุสติไปกรมทหารราบที ่11 รกัษาพระองค ์

และกลับมาสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต รวมเป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร โดยสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธริาชฯ ทรงจกัรยานนําทมี ขา้ราชการ เอกชน และประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม

ดว้ย สําหรบัเส้นทางส่วนภูมภิาคจะเริม่ต้นที่ศาลากลางจงัหวดัไปตามเส้นทาง ทีแ่ต่ละจงัหวดั

กําหนดในเวลาเดียวกันน้ี (“รฐับาลประชุมจดักิจกรรม,” 2558) นอกจากน้ี ทุกจงัหวดัยงัได้

เตรยีมความพรอ้มในการร่วมจดักจิกรรมประวตัศิาสตรค์รัง้น้ี เพื่อแสดงออกถงึความจงรกัภกัด ี

โดยเตรยีมจดัทําเส้นทางจกัรยานที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมฯ ทุกจงัหวดัเรยีบรอ้ยแล้ว ซึ่งได้มกีาร

พจิารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และความปลอดภยัของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย

กําหนดจุดเริม่ต้นทีศ่าลากลางจงัหวดั และจุดสิน้สุดทีศ่าลากลางจงัหวดั หรอืสนามกฬีาจงัหวดั

โดยกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์สําคัญที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 100,000 คน และได้รบั 

การบนัทึกใน  World Guinness Book ว่าเป็นการรวมตวัของนักป ัน่จกัรยานมากที่สุดในโลก 

(“Bike for Dad ดาราคบัคัง่รวมหวัใจ ป ัน่เพื่อพ่อ,” 2558)  

Bike for Dad “ป ัน่ เพื่ อพ่ อ ” เป็ นกิจก รรมจัก รยาน เฉ ลิมพ ระเกีย รติ  สม เด็ จ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ต่อเน่ืองภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารจดักจิกรรมมหา

พระเกยีรตเิฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา เมื่อวนัที่12 สงิหาคม 2558 ซึ่งการจดังานครัง้น้ี 

เป็นพระราชดํารขิองสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชสยามมกุฏราชกุมาร ทีไ่ดท้รงมพีระราชดํารใิห้

จ ัดกิจกรรมขึ้นอึกครัง้ในนาม “Bike for Dad” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัฯ เน่ืองในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 2558 ในวนัที่ 11 ธ.ค. 

2558 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ 

พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา และพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สริวิณัณวรนีารรีตัน์ ไดท้รงเขา้รว่ม

กจิกรรมและป ัน่จกัรยานในระยะทาง 29 กโิลเมตร รอบกรุงเทพมหานคร โดยมจีุดเริม่ต้นและ

จุดสิ้นสุดอยู่ที่ลานพระราชวงัดุสติ และในครัง้น้ี มผีู้เขา้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 100,000 คน ใน

กรงุเทพมหานคร ซึง่ยงัไม่รวมจงัหวดัอื่นๆ ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมครัง้น้ี (“Bike for Dad ดาราคบัคัง่

รวมหวัใจ ป ัน่เพื่อพ่อ,” 2558)  

นอกจากกิจกรรมการป ัน่จักรยานรายการใหญ่ประจําปี หรือกิจกรรมพิเศษแล้ว  

ประเทศไทยยงัมีการจดัแสดงมหกรรมใหญ่ที่เกี่ยวกับจกัรยานคืองาน “อินเตอร์เนชัน่แนล 

บางกอกไบค์ 2015” หรอืมหกรรมจกัรยานของผู้ที่มีใจรกัการป ัน่ โดยจดัขึ้นเป็นครัง้แรก 

ในปี พ.ศ. 2556 เดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม มีเงินสะพัดในงานกว่า 120 ล้านบาท  
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(“ป ัน่ ป ัน่ ป ัน่,” 2557) และในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดขึ้นในเดือนเมษายน และพฤษภาคม มี

ผูร้่วมงานกว่า 170,000 คน มเีงนิสะพดักว่า 500 ลา้นบาท (“อนิเตอรเ์นชัน่แนล บางกอก ไบค ์

ครัง้ที่ 5 คกึ คาดเงนิสะพดั 500 ลา้น”, 2558) และเพื่อรองรบักบักระแสความนิยมของการป ัน่

จกัรยานในประเทศไทย งานมหกรรม “International Bangkok Bike” ครัง้ที่ 7 มกีําหนดจดัขึน้

อีกครัง้ระหว่างวันที่ 28 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2559 โดยบรษิัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชัน่  

ออกาไนเซอร ์จาํกดั ซึง่เป็นผูจ้ดังานดงักล่าว คาดว่าภายในปี จะมผีูใ้ชจ้กัรยานในประเทศไทย

เป็นจาํนวนกว่า 3,500,000-4,000,000 คน โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น กลุ่มใหญ่ คอื กลุ่มทีใ่ช้

จ ัก รยาน เพื่ อสุ ขภาพ  ใช้จ ัก รยาน เพื่ อการกีฬ า และใช้จ ัก รยานเพื่ อการท่องเที่ ยว  

(“จดัโชวจ์กัรยาน,” 2559) 

สําหรบัผลงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับจักรยานในประเทศไทย 

ครอบคลุมในเรื่องของการเลือกซื้อจกัรยาน แรงจูงใจในการเล่นกีฬา การจดัตัง้ชมรม และ 

การออกแบบสื่อในโครงการรณรงคใ์หใ้ชจ้กัรยาน ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการเตบิโตและความสาํคญั

ของกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัจกัรยานในประเทศไทย 

บุณณะ นพคุณ (2549) ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้จกัรยาน กรณีศกึษาผูบ้รโิภคในชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย พบว่าผูบ้รโิภค 

ส่วนใหญ่ซื้อจกัรยานด้วยเงนิสด เพื่อใช้ป ัน่จกัรยานกบัเพื่อน โดยจกัรยานประเภทเสอืภูเขา 

ที่นําเข้าจากต่างประเทศ เป็นประเภทของจกัรยานที่ใช้มากที่สุด ในขณะที่ปจัจยัส่วนประสม 

ทางการตลาดที่สําคญัคอืผลติภณัฑ์ ที่ผู้บรโิภคมองว่าควรมกีารผลติในประเทศมากขึ้นแทน 

การนําเขา้และควรมรีา้นแสดงสนิคา้ขนาดใหญ่ ดา้นราคา ผูบ้รโิภคมกัเหน็ว่าควรมกีารลดอตัรา

ภาษนํีาเขา้เพื่อใหม้รีาคาทีถู่กลง ในคณะทีด่า้นสงัคม มคีวามเหน็ว่าควรมกีารจดักจิกรรมแรลลี่

กบัครอบครวัและจดัแข่งจกัรยาน ด้านการส่งเสรมิการตลาด ควรมกีารสื่อสารแบบบูรณาการ 

มากขึ้น และด้านการให้บริการของพนักงานควรให้มีการแนะนําในการดูแลจกัรยานและ

ประโยชน์ต่อการออกกําลงักาย  

สุรยี์ พันรกัษ์ (2541) ศึกษาแรงจูงใจให้เลือกการเล่นจกัรยานเสือภูเขาของนักกีฬา

พบว่าแรงจงูใจทีเ่ป็นความคดิเหน็เกี่ยวกบัตวัเอง สุขภาพ ความรกั ความถนัด ความสนใจและ

รายไดจ้ากการเป็นนักกฬีาเสอืภูเขา เป็นแรงจงูใจทีส่ําคญัสําหรบันักกฬีาประเภทน้ี แต่สําหรบั

นกักฬีาทีอ่ายตุํ่ากว่า 18 ปี จะใหค้วามสาํคญักบัแรงจงูใจดา้นชื่อเสยีงเพิม่ดว้ย 

กานต์ ศริริตันพนัธ ์(2544) ศกึษาชุมชนการปฏบิตักิรณีศกึษาชมรมจกัรยานวนัอาทติย์

จงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่เป็นกลุ่มของประชาชนชาวเชยีงใหมท่ีม่ใีจรกัจกัรยานและเป้าหมายร่วมกนั

ในการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม โดยผลวจิยัพบว่า กระบวนการก่อตัง้ชมรมเกิดขึ้น

จากการเจรจาและตกลงร่วมกนัจดักจิกรรมของผูท้ี่มคีวามสนใจในการขี่จกัรยานซึ่งก่อให้เกิด 

อตัลกัษณ์ไดแ้ก่ การเดนิทาง การออกกําลงักาย การอนุรกัษ์พลงังาน การท่องเทีย่วสนัทนาการ 

และการสรา้งเสรมิคุณธรรมในสงัคม นอกจากนัน้ ยงัส่งผลให้เกิดการพฒันาทกัษะที่เกี่ยวกบั
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จกัรยาน การสรา้งทศันคตต่ิอการขีจ่กัรยานเพื่ออกกําลงักาย  การท่องเทีย่วและการขีจ่กัรยาน

ในระยะสัน้เพื่อลดปญัหาการจราจรและมลภาวะ  

 ชาครศิ นาคะสุวรรณ (2551) ศึกษาโครงการออกแบบสื่อสิง่พิมพ์เพื่อรณรงค์การใช้

จกัรยานในกรงุเทพฯ โดยผลการศกึษาพบว่าการใชส้ื่อโปสเตอร ์การพมิพล์ายเสือ้ และเขม็กลดั

ตดิเสือ้ เป็นรปูแบบการสื่อสารเพื่อรณรงคก์ารใชจ้กัรยานในกรงุเทพฯ ทีส่ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

ทําหน้าที่เป็นสื่อรณรงค์ที่มปีระโยชน์ต่อสงัคม โดยอตัลกัษณ์ที่ทําให้น่าสนใจ คอืการเลอืกใช้

ภาพกราฟฟิค ผสมผสานข้อข้อความที่สามารถเข้าถึงทุกเพศทุกวัยและนําไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในชวีติประจาํวนั  

จากการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเกี่ยวกบัการพฒันาและบทบาททีเ่ปลีย่นแปลงของจกัรยาน

ในประเทศไทยที่ได้รบัอิทธิพลจากบรบิทของสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีจ่ดัขึน้โดยบรษิทัผูนํ้าเขา้จกัรยาน 4 แหง่ และกจิกรรมของภาครฐั ทํา

ใหว้เิคราะหไ์ดว้่า ผูจ้ดังานนําหลกัการตลาด เช่น รปูแบบกจิกรรม โปรโมชัน่ หรอืราคา เขา้มา

ใช้เป็นสิง่ที่ดงึดูดนักป ัน่จกัรยานให้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการใช้เพื่อนหรอืคนสนิท รางวลั 

หรอืความทา้ทายในเสน้ทาง มาเป็นสิง่ดงึดดูใจเพิม่เตมิ นอกจากน้ี การศกึษาผลงานวจิยัทีผ่่าน

มาเกี่ยวกบักจิกรรมจกัรยาน ผูว้จิยัพบว่า มผีูท้ ีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้เกีย่วกบัปจัจยัทางการตลาดทีม่ ี

ผลต่อการเลอืกซื้อจกัรยาน แรงจูงใจในการเลอืกใช้จกัรยานเสอืภูเขาของนักกีฬา การจดัตัง้

ชมรมจกัรยานวนัอาทิตย์ และการออกแบบสื่อเพื่อใช้รณรงค์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการ 

ขี่จ ักรยานในกรุงเทพฯ โดยยังไม่มีผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปจัจัยที่ก่อให้เกิดทัศนคต ิ

พฤติกรรม และความพงึพอใจต่อการเขา้ร่วมการป ัน่จกัรยานแบบบูรณาการ ซึ่งรวมถงึปจัจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปจัจยัดา้นสงัคม และปจัจยัดา้นจติวทิยา ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่

จะศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยานของประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานคร เพื่อใหเ้กดิเป็นผลเชงิประจกัษ์ทีห่น่วยงานภาครฐั หรอืผูป้ระกอบการในธุรกจิ

นําเขา้จกัรยานของเอกชน สามารถนําไปพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมที่เกี่ยวกบัทรปิการป ัน่

จกัรยานให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ มผีูร้บัรูแ้ละเขา้ร่วมกจิกรรมมากขึน้ อนัจะเป็นการสรา้งการ

เตบิโตใหก้บัตลาดจกัรยานในประเทศไทยโดยรวมต่อไป 

  



11 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารและทศันคติ

ในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร  

2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านกลุ่มอ้างอิงและทศันคติในการเข้าร่วม 

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

3) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจยัด้านแรงจูงใจและทัศนคติในการเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตแิละพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมกจิกรรมการ

ป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

5) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมและความพงึพอใจในการเขา้รว่มกจิกรรม

การป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1) ผลการวจิยัจะทําให้เกดิหลกัฐานเชงิวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์ของ

ปจัจยัทีม่ผีลต่อทศันคต ิพฤตกิรรม และความพงึพอใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

2) ผลการวิจยัจะทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจจกัรยาน สามารถนําผลการศึกษา

เกี่ยวกับปจัจยัที่ก่อให้เกิดเป็นทัศนคติ พฤติกรรม และความความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน ไปพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการแข่งหรอืป ัน่จกัรยาน โดยให้มี

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมเพิม่ขึน้ และมกีารเขา้รว่มกจิกรรมอย่างต่อเน่ืองในทุกปี 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา  
 

ขอบเขตการศกึษาวจิยัครัง้น้ีคอื ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-60 

ปี ทัง้เพศชายและเพศหญิง ที่เคยเขา้ร่วมกจิกรรมการแข่งหรอืป ัน่จกัรยานที่จดัขึน้โดยบรษิัท 

ผู้นําเข้าจกัรยาน 4 บรษิัท ได้แก่ บรษิัท ยูดับบลิวซี จํากัด บรษิัท โปรไบค์ จํากัด บรษิัท  

แอลเอ ไบซเิคลิ จาํกดั และ บรษิทั สปอรต์ ไบซเิคลิ จาํกดั หรอืกจิกรรมการป ัน่จกัรยานจดัขึน้ 

โดยภาครฐั  
 

 



 

บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาเรื่องปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจ ัยได้ศึกษา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาครัง้น้ี ดงัน้ี  

2.1 ทฤษฎกีารเสรมิแรง (Stimulus-Response Theory) 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

2.2.1 แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบรกิาร  

2.2.2 แนวคดิเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ 

2.2.3 แนวคดิเกีย่วกบัแรงจงูใจ 

2.2.4 แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการตอบสนองของผูบ้รโิภค 

2.2.5 แนวคดิเกีย่วกบัทศันคต ิ

2.2.6 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

2.3 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฎีการเสริมแรง (Stimulus-Response Theory)  

 

การทบทวนวรรณกรรมเรื่องทีม่าและลําดบัการพฒันาของทฤษฎเีสรมิแรงในส่วนแรกน้ี 

จะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของทฤษฎี และอิทธพิลของทฤษฎีที่มต่ีอ

ผูบ้รโิภค ซึง่ประกอบดว้ย 2 ประเดน็หลกั คอื 

2.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของทฤษฎ ี

2.1.2 องคป์ระกอบของทฤษฎ ี
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2.1.1 ประวติัความเป็นมาของทฤษฎี 

 กาญจนา แก้วเทพ (2547, อ้างถงึใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2557) อธบิายว่า ทฤษฎี

การเสรมิแรง เป็นหน่ึงในทฤษฎทีีใ่ชส้นับสนุนเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อซึง่เป็นรปูแบบหน่ึงของ

การโน้มน้าวใจ ทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1930 ในช่วงเวลาสงครามโลกครัง้ที ่1  ในทวปียุโรปและ

อเมรกิา เน่ืองจากภาวะสงคราม จําเป็นต้องใช้ประชาชน พลเมอืง เขา้ร่วมสนับสนุนกองกําลงั

เป็นจํานวนมาก นอกจากกองทพัทหาร อีกทัง้ ประชาชนในสังคมเริม่อยู่กันอย่างแตกแยก  

ขาดการรวมเป็นเอกภาพ ผู้นําสังคมในยุคนัน้ จงึจําเป็นต้องหาวิธีการที่จะโน้มน้าว ชักจูง

พลเมอืงของตนให้เป็นพวกเดยีวกนั เพื่อให้การทําสงครามประสบความสําเรจ็ ผู้นําประเทศ 

จงึเริม่ให้ความสนใจกบัสื่อมวลชน ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่สามารถใช้สื่อสารกบัคนจํานวนมากได ้

เพื่อทีจ่ะช่วยผสานใหป้ระชาชนทีแ่ตกแยกรวมเป็นหน่ึงเดยีวกนั 

 John B. Watson เป็นนักจติวิทยาที่นําเสนอทฤษฎีการเสรมิแรง ซึ่งว่าด้วยเรื่องของ 

สิ่งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) โดยเขาได้ทําการศึกษาทดลองกับสัตว ์

เป็นส่วนใหญ่  และเชื่อว่าทฤษฎีน้ี  สามารถนํามาใช้กับปฏิกริยาของมนุษย์ได้เช่นกัน  

เพราะการกระทําของมนุษย์ จะเป็นตอบสนองและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้โดยสิง่เร้า

รูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม นักสื่อสารมวลชน นําเอาทฤษฎีการเสริมแรง เข้ามาใช ้

ในงานสื่อสารบนแนวคิดที่ว่า สื่อจะทําหน้าที่ เป็นสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งจะทําให้ผู้ร ับสาร

เกดิปฏกิริยิาการตอบรบัในรปูแบบต่างๆ (สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2557)  

 

2.1.2 องคป์ระกอบของทฤษฎี 

 เบลช,์ จอรจ์ อ.ี และเบลช,์ ไมเคลิ เอ (2557) อธบิายว่า ทฤษฎกีารเสรมิแรงเป็นทฤษฎี

การเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรมนิยม ซึง่มคีวามหมายว่า นักคดิคน้ทฤษฎมีคีวามเชื่อว่าการตอบสนอง

ในการกระทําของบุคคลขึน้อยูก่บัสิง่กระตุ้น ดงันัน้ ทฤษฎกีารเสรมิแรงจงึมอีงคป์ระกอบทีส่ําคญั 

3 ส่วน ได้แก่ สิง่กระตุ้น (Stimulus) กล่องดํา หรอืความรูส้กึนึกคดิของบุคคล (Buyer’s Black 

Box) และการตอบสนอง (Response) โดยสามารถอธบิายภาพการทํางานไดด้งัภาพที ่2.1 
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ภาพท่ี 2.1 แบบจาํลองพฤตกิรรมผูซ้ือ้ 

แหล่งท่ีมา:  อารม์สตรอง และคอตเลอร,์ 2558, น. 81. 

 

 การทํางานจะเริม่จากการที่บุคคลมสีิง่กระตุ้น (Stimulus) ต่างๆ ทัง้จากปจัจยัภายนอก

และภายในตนเองผ่านเข้ามาในความรูส้กึนึกคดิของบุคคลหรอืกล่องดํา (Buyer’s Black Box) 

ซึ่งจะทําให้บุคคลมกีารประมวลทางความคิดและความต้องการในส่วนลึกของตน ก่อนที่จะ 

ตอบสนอง (Response) ต่อสิง่กระตุน้เหล่านัน้เป็นการกระทาํต่างๆ  

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

การนําเสนอแนวคดิในส่วนน้ี จะเป็นการนําเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ซึ่งจะทําให้เขา้ใจถึงกระบวนการคดิและตดัสนิใจในการเลอืกใช้หรอืซื้อผลติภณัฑ ์หรอืบรกิาร

ของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ยประเดน็หลกั ไดแ้ก่ แบบจาํลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและประโยชน์ของ

การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ทฤษฎีการเสรมิแรง หรอื Stimulus-Response Theory ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้บรบิท

ของการตลาดในรปูแบบของแบบจําลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตามหลกัการทํางานของสิง่กระตุ้น 

ความรูส้กึนึกคดิของผู้บรโิภค และการตอบสนอง โดยอารม์สตรอง และคอตเลอร ์(2558) ได้

อธบิายไวว้่า สําหรบันักการตลาด มกีารนําทฤษฎกีารเสรมิแรงน้ี มาปรบัใชเ้ป็นแบบจาํลองทีใ่ช้

ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ซึง่จะใหผู้ผ้ลติสนิคา้หรอืบรกิารเขา้ใจถงึการแสดงออกทางพฤตกิรรม

ของผู้บรโิภค ที่เริม่ต้นจากการสรา้งสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทําให้ผู้บรโิภคสนใจต่อสินค้าหรอื

บรกิาร ส่งผ่านไปยงัความรูส้กึนึกคดิของผู้บรโิภค ซึ่งเปรยีบเสมอืนกล่องดําที่ยากจะคาดเดา 

และสุดท้ายคือการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนัน้ๆ ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า แบบจําลอง

พฤติกรรมผู้บรโิภคน้ีประกอบไปด้วย สิ่งกระตุ้นหรอืสิ่งเร้า (Stimulus) ที่จะทําให้เกิดความ

ต้องการ และส่งต่อยงัความรู้สึกนึกคิดของผู้บรโิภคหรอืกล่องดํา ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ด้านในของ

ผู้บรโิภค (Black Box) มหีน้าที่ในการประมวลผล และส่งผลไปยงัการตอบสนอง (Response) 

ต่อสิง่กระตุน้ โดยสามารถอธบิายไดด้งัภาพที ่2.2  

Stimulus 

สิง่

กระตุน้ 

Buyer’s Black Box 

กล่องดาํหรอืความรูส้กึนึกคดิของ

บุคคล 

Response 

การตอบสนอง 
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ภาพท่ี 2.2 แบบจาํลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในเชงิการตลาด 

แหล่งท่ีมา:  อารม์สตรอง และคอตเลอร,์ 2558, น. 81. 

 

องค์ประกอบของแบบทฤษฎีการเสรมิแรง ที่นํามาปรบัใช้เป็นแบบจําลองพฤติกรรม

ผูบ้รโิภค สามารถอธบิายไดใ้นรายละเอยีด ดงัน้ี  

1) สิง่กระตุน้ (Stimulus)  

สิง่กระตุ้น คอืสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวัของผูบ้รโิภค ซึง่จะทาํหน้าทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความรูส้กึ 

นึกคิด ก่อนที่จะส่งต่อไปยังกล่องดําของผู้บริโภค และจะก่อให้เกิดการตอบสนองต่อไป  

สิง่กระตุน้ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ สิง่กระตุน้ทางการตลาด และสิง่กระตุน้อื่นๆ  

(1) สิง่กระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) 

อารม์สตรอง และคอตเลอร ์(2558) กล่าวไวว้่า สิง่กระตุ้นทางการตลาด คอืกลยุทธ์

ส่วนประสมการตลาด 4Ps ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจําหน่าย 

(Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดพื้นฐานที่ใช้กับ

ผลติภณัฑส์นิคา้ทัว่ไป 

(2) สิง่กระตุน้อื่นๆ (Other Stimulus)  

อาร์มสตรอง และคอตเลอร์ (2558) อธบิายว่า สิง่กระตุ้นอื่นๆ เป็นสิง่กระตุ้นที่อยู่

ภายนอกองค์กรและไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ สิ่งกระตุ้นทาง

เทคโนโลย ีสิง่กระตุน้ทางสงัคม และสิง่กระตุน้ทางวฒันธรรม 

สิง่กระตุ้นทางเศรษฐกจิ  (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกจิรายได้ของผู้บรโิภคจะมี

ผลต่อความตอ้งการซือ้ของผูบ้รโิภค 

สิง่กระตุ้นทางเทคโนโลย ี(Technology) เช่น เทคโนโลยกีารสื่อสารที่ทนัสมยัและ

รวดเรว็ทาํใหผู้บ้รโิภคตอ้งการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืกนัมากขึน้ 

สิง่กระตุ้นทางการสงัคม (Society) เช่น การเพิม่หรอืลดภาษีสนิคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง

จะมผีลต่อความตอ้งการในสนิคา้ชนิดนัน้ 
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สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Culture) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาลต่างๆ จะเป็น

ตวักระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการสนิคา้บางอยา่งในเทศกาลนัน้ๆ เป็นตน้ 

2) กล่องดาํหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s Black Box) 

 ความรูส้กึนึกคดิหรอืกล่องดําของผู้โภค (Buyer’s Black Box) ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื 

ลกัษณะเฉพาะของผูซ้ือ้ และกระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ ซึ่งจะได้รบัอทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ 

คอื ปจัจยัทางวฒันธรรม ปจัจยัทางสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา โดยกล่องดํา

น้ีจะทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่อยู่รอบตัวและในตัวของผู้บรโิภค เพื่อประมวลผลทาง

ความคดิภายในตวัของผูบ้รโิภคก่อนทีจ่ะแสดงออกเป็นพฤตกิรรมในรปูแบบต่างๆ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

แหล่งท่ีมา:  อารม์สตรอง และคอตเลอร,์ 2558, น. 81. 

 

ปจัจยั 4 ด้านที่มผีลต่อความรูส้กึนึกคดิของผู้บรโิภค สามารถอธบิายเพิ่มเติมได้ดงัน้ี

 ปจัจยัด้านวฒันธรรม มีองค์ประกอบ ได้แก่ วฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมย่อยและ 

ชนชัน้สงัคม 

 ปจัจยัดา้นสงัคม มอีงคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งองิ ครอบครวั บทบาทและสถานภาพ 

 ปจัจยัส่วนบุคคล มอีงคป์ระกอบ ได้แก่ อายุ อาชพี สถานะทางเศรษฐกิจ รปูแบบการ

ดาํรงชวีติ บุคลกิภาพ และแนวคดิเกีย่วกบัตนเอง  

 ปจัจยัดา้นจติวทิยา มอีงคป์ระกอบ ได้แก่ แรงจูงใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้ความเชื่อและ

ทศันคต ิ

3) การตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response)  

อารม์สตรอง และคอตเลอร ์(2558) อธบิายไวว้่า การตอบสนองของผูซ้ื้อ ประกอบดว้ย 

พฤตกิรรมในการซือ้ ไดแ้ก่ ซือ้อะไร เมื่อไหร ่ทีใ่ด และปรมิาณมากน้อยเพยีงใด และพฤตกิรรม

ทีผู่ซ้ ือ้มต่ีอตราสนิคา้ รวมถงึความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้กบัองคก์รเจา้ของสนิคา้ 

ชูชัย สมิทธิไกร (2557) กล่าวไว้ว่า การซื้อ เป็นหน่ึงในขัน้ตอนของกระบวนการ

ผูบ้รโิภค ซึง่จะประกอบดว้ยการเลอืกแหล่งทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร และวธิกีารจา่ยเงนิ 

ปัจจยัทางวฒันธรรม 

วฒันธรรม 

วฒันธรรมย่อย 

ชนชัน้ทางสงัคม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ปัจจยัทางสงัคม 

กลุ่มอา้งองิ 

ครอบครวั 

บทบาทและสถานภาพ 
 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

อาย ุ

อาชพี 

สถานะทางเศรษฐกจิ 

รปูแบบการดาํรงชวีติ 

บุคลกิภาพและแนวคดิเกีย่วกบั

ตนเอง 

ปัจจยัด้านจิตวิทยา 

แรงจงูใจ 

การรบัรู ้

การเรยีนรู ้

ความเชื่อและทศันคต ิ
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เบลช์, จอร์จ อี. และเบลช์, ไมเคิล เอ (2557) อธิบายว่า ขัน้ตอนการตอบสนองของ

ผูบ้รโิภค ตามแบบจาํลองประเภทลําดบัขัน้ โดยเสนอว่า การตอบสนองจะต้องเริม่จากขัน้ตอน

การเขา้ใจหรอืรบัรูว้่ามสีนิคา้นัน้อยู่ (Cognitive Stage) ขัน้ความรูส้กึ คอืความชอบหรอืพอใจใน

สิน ค้ านั ้ น ๆ  อ ยู่  (Affective Stage) แ ล ะขั ้น พ ฤ ติ ก รรม  (Conative Stage) ที่ เกี่ ย ว กั บ 

การซือ้สนิคา้ การยอมรบัหรอืปฏเิสธ  

การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคนัน้ ไม่เพยีงแต่จะช่วยใหผู้ผ้ลติสนิคา้หรอืบรกิาร สามารถ

เขา้ใจถงึกระบวนการคดิและตดัสนิใจในการบรโิภค รวมถงึปจัจยัต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความรูส้กึ

นึกคดิของผู้บรโิภค ซึ่งทําให้เจ้าของผลติภณัฑ์สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ บรกิาร หรอืแมแ้ต่ 

การสื่อสารในตลาดให้สามารถตอบรบักบัความต้องการของผู้บรโิภคได้เท่านัน้ แต่ในมุมของ

ผู้บรโิภคเอง การได้เข้าใจเกี่ยวกบัพฤติกรรมของตนเอง จะช่วยให้พวกเขาสามารถกําหนด

รูปแบบและเลือกวิถีการบรโิภคที่เหมาะสมกับตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลต่อไปยงัการดํารงชีวิต 

อยา่งมสีมดุลและมคีวามสุขต่อไป (ชชูยั สมทิธไิกร, 2557) 

 

2.2.1 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ  

การนําเสนอแนวคดิในส่วนน้ี จะเป็นการนําเสนอขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิเกี่ยวกบั

ส่วนประสมการตลาด ซึ่งเป็นห น่ึงในสิ่งกระตุ้นความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ด้านการตลาดเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกบัความสําคญัและบทบาทของส่วนประสมการตลาด

บรกิาร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่ประกอบดว้ยประเดน็หลกั ไดแ้ก่ ส่วนประกอบของ

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร 

สําหรบัแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดสําหรบัธุรกจิบรกิาร ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ 

(2546) อธิบายไว้ว่า เน่ืองจากธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากธุรกิจที่ผลิตสินค้าทัว่ไป  

จงึทําใหต้้องคํานึงถงึหลกัส่วนประสมการตลาดอกี 3 ปจัจยั คอื กระบวนการ ประสทิธภิาพและ

คุณภาพ คน และสิ่งที่มองเห็นได้ ดงันัน้ ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรบัธุรกิจ

บรกิาร ประกอบไปด้วย 7 ปจัจยัด้วยกนั หรอืที่เรยีกกว่า 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product)  

ราคา (Price) การจดัจําหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) กระบวนการ

ใหบ้รกิาร (Process) พนกังาน (People) และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence)  

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) การบริการเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหน่ึงที่ไม่สามารถ 

จบัต้องได้ มีลกัษณะที่รบัรู้ได้จากความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความสบายใจ การให้

ความเหน็ การให้คําปรกึษา ประเภทของการบรกิาร สามารถจําแนกออกเป็นบรกิารที่จําเป็น 

และบรกิารฟุ่มเฟือย บรกิารทีจ่าํเป็น คอืบรกิารทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้คราว ลูกคา้มคีวามจาํเป็นต้อง

ใช้บริการ ซึ่งจําเป็นต้องใช้บริการเน่ืองจากสภาพร่างกาย เวลา การป้องกันความเสี่ยง  

ส่วนบรกิารฟุ่มเฟือย ถือเป็นบรกิารชัว่คราวเช่นกนั แต่ลูกค้าไม่จําเป็นต้องมาใช้บรกิารก็ได ้ 

โดยสําหรบักจิกรรมการป ัน่จกัรยานนัน้ รปูแบบหรอืประเภทของกจิกรรม อาท ิการป ัน่จกัรยาน
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เพื่อสนัทนาการ การป ัน่จกัรยานเพื่อการแข่งขนั ถือได้ว่าเป็นปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที่ผู้จดังาน 

ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ 

2) ราคา (Price) ในมุมมองของลูกค้านัน้ การตัง้ราคามผีลต่อการตดัสนิใจของ

ลูกค้า และราคาก็เป็นปจัจยัในการบอกถึงคุณค่า คุณภาพของการบรกิารที่จะได้รบั เช่น ถ้า

ราคาสงู คุณภาพของการบรกิารกจ็ะสงูตามเช่นกนั ซึง่ถ้าหากผูป้ระกอบการตัง้ราคาทีต่ํ่าเกนิไป  

อาจทําใหถู้กมองว่าการบรกิารนัน้ๆ มคีุณภาพดอ้ยไปตามราคาที่ตัง้ไว ้ทําใหลู้กค้าคาดหวงัต่อ

บรกิารที่ได้รบั ดงันัน้ การตัง้ราคาในธุรกิจบรกิารจงึเป็นเรื่องที่ซบัซ้อนยากกว่าการตัง้ราคา

สินค้า ราคาเป็นจํานวนเงนิที่ทางลูกค้าจ่ายออกไปเพื่อให้ได้รบับรกิารที่ลูกค้าหวงัไว้ และ 

ผลทีต่ามมาภายหลงัจากการรบับรกิาร ลูกคา้กจ็ะนําไปเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง หรอืเปรยีบเทยีบ

กบัความคุม้ค่าทีไ่ดร้บัจากการบรกิารนัน้ๆ โดยสําหรบักจิกรรมการป ัน่จกัรยานนัน้ การตัง้ราคา

จะหมายถึงการกําหนดราคาในการสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้กําหนดไว้ในราคาเริ่มต้น 

ที่ประมาณ 300 บาท จนอาจจะสูงได้ถึงมากกว่า 1,500 บาทต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่อครัง้  

ซึ่งหากเป็นราคาสูงที่มากกว่า 1,000 บาท โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกิจกรรมการแข่งขัน

ระดบัประเทศหรอืระดบัสากล 

3) การจดัจําหน่าย (Place) สําหรบัธุรกิจบริการ สามารถแบ่งช่องทางการ

จาํหน่ายออกเป็น 4 ช่องทางไดแ้ก่ 

(1) การใหบ้รกิารผ่านรา้น (Outlet) เป็นการใหบ้รกิารกนัมาอยา่งชา้นาน เช่น  

รา้นตดัผม รา้นซกัรดี โดยรา้นประเภทน้ีมคีวามประสงคใ์หผู้ใ้หบ้รกิาร และผูร้บับรกิารมาเจอกนั 

(2) การให้บริการถึงบ้านลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ คือการให้

พนักงานจดัส่งถงึที่ที่ต้องการของลูกคา้ เช่น การส่งอาหร พซิซ่า ไก่ทอด บรกิารดูแลพยาบาล 

พนักงานทําความสะอาด การใหบ้รกิารคําปรกึษา การว่าจา้งการฝึกอบรม หรอืการตดิต่อธุรกจิ

โดยใชโ้ทรศพัท ์

(3) การบรกิารผ่านตวัแทน การบรกิารแบบน้ีเป็นการขยายธุรกจิผ่านตวัแทน  

ในการใหบ้รกิาร เช่น Agent ขายตัว๋เครือ่งบนิ 7-11 Family Mart เป็นตน้ 

(4) การให้บรกิารผ่านทางอิเลคทรอนิกส์ การบรกิารน้ีเป็นการบรกิารแบบ

ใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยเีข้ามาช่วย เพื่อลดต้นทุนและยงัสะดวกสบายในการให้บรกิารได ้

24 ชัว่โมง เช่น การบรกิารกดเงนิสดอตัโนมตัิ เก้าอี้นวด เครื่องชัง่น้ําหนัก การบรกิารดาวน์

โหลดผ่านอินเทอรเ์น็ต  อย่างไรก็ตาม สําหรบักิจกรรมการป ัน่จกัรยานนัน้ ช่องทางการจดั

จาํหน่าย จะเป็นการรบัสมคัรผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ซึ่งสามารถเป็นได้ทัง้ช่องทางปกต ิคอื การรบั

สมคัรหน้างาน หรอืช่องทางออนไลน์ผ่านระบบเวป็ไซต์ แอพลเิคชัน่ หรอืสื่อสงัคมต่างๆ ซึง่เป็น 

2 รปูแบบช่องทางหลกัทีใ่ชใ้นการรบัสมคัรนกัป ัน่เขา้รว่มกจิกรรมในปจัจบุนั  

4) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารไปยงักลุ่มลูกค้า 

เพื่อใหร้บัทราบและเกดิเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรม โดยการส่งเสรมิการขายในธุรกจิบรกิาร
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นัน้ไม่แตกต่างจากธุรกจิขายสนิค้า ธุรกจิบรกิารสามารถส่งเสรมิการขายได้ทุกรูปแบบเช่นกนั 

ไม่ว่า การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ การให้ข่าว ฝากข่าว การลดแลกแจกแถม การทําการตลาด

ผ่านสื่อต่างๆ การบรกิารทีต่้องการเจาะจงลูกคา้ระดบัสูง จะต้องอาศยัการสรา้งภาพลกัษณ์ของ

ผลติภณัฑ ์สาํหรบัลูกคา้ระดบักลางลงไปต้องใหค้วามสาํคญัเรื่องราคา และโปรโมชัน่ประเภทลด

แลกแจกแถม โดยในวงการกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน การส่งเสรมิการตลาดยงัคงเป็นสิง่ทีส่ําคญั

ที่ผู้ประกอบการเลอืกที่จะประยุกต์ใช้เพื่อดงึดูดให้มนีักป ัน่เขา้ร่วมกิจกรรม โดยหากเป็นเรื่อง

การลด แลก แจก แถม นัน้ ยงัคงมีการดําเนินงานในเรื่องน้ีอยู่ และหากเป็นเรื่องของการ 

โปรโมทหรอืประชาสมัพนัธ ์ในปจัจุบนั จะพบว่ามกีารประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางออนไลน์และ 

Social Media เช่น เฟซบุ๊ก เวบ็ไซต ์อนิสตาแกรม มากกว่าการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อหลกั เช่น 

นิตยสาร หนงัสอืพมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ป้ายบลิบอรด์ เป็นตน้  

5) กระบวนการให้บรกิาร (Process) คอืขัน้ตอนในการส่งมอบบรกิารแก่ลูกค้า

ผู้ใช้บรกิาร ซึ่งควรจะต้องเน้นเรื่องความรวดเรว็ และความง่ายในการส่งมอบบรกิารเพื่อลด 

ความสับสนในขัน้ตอน โดยกระบวนการเป็นส่วนประสมการตลาดที่สําคัญมาก ต้องอาศัย

พนักงานที่มปีระสทิธภิาพ หรอืเครื่องมอืทนัสมยัที่ส่งผลให้กระบวนการมปีระสทิธภิาพสูงสุด 

การบรกิารทัว่ไปมกัประกอบด้วย การต้อนรบั การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บรกิาร 

ตามความต้องการ การชําระเงิน เป็นต้น โดยสําหรบัการจัดกิจกรรมการป ัน่จกัรยานนั ้น 

กระบวนการเป็นอกีขัน้ตอนหน่ึงทีม่คีวามสําคญั ซึง่จาํเป็นต้องมคีวามสะดวก รวดเรว็ ตลอดทัง้

กระบวนการ ตัง้แต่การรบัสมคัร การตอบคําถามผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมที่อาจเขา้มาสอบถามขอ้มูล 

และการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ก่อน ระหว่าง หรอืหลงัการจดักจิกรรม   

6) พนกังาน (People) ประกอบไปดว้ยบุคคลทุกคนในองคก์รทีใ่หบ้รกิาร รวมไป

ถงึเจา้ของหรอืผูบ้รหิาร ซึง่เป็นส่วนสําคญัอย่างมากทีเ่ป็นคนกําหนด นโยบายหรอืแนวทางการ

ให้อํานาจหน้าที่และความรบัผิดชอบโดยตรง รวมไปถึงการปรบัปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด การ

บรหิารพนักงานจะมีทัง้พนักงานที่พบกับลูกค้าโดยตรงกับพนักงานที่สนับสนุน เพื่อให้การ

บรกิารส่งมอบถึงลูกค้า ซึ่งงานบรกิารจะสมบูรณ์ได้ จําเป็นต้องมกีารผสานงานทัง้ 2 ส่วนได้

อย่างลงตัว เพื่อให้การบรกิารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ต้องมกีาร

กําหนดงานอย่างชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่รบัผิดชอบ เมื่อแบ่งแล้วต้องมีการทบทวนการ

ให้บรกิารอีกครัง้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี การสร้างกระบวนการทํางานให้สัน้ กระชบั และมี

ประสทิธภิาพ กําหนดบทบาทและหน้าทีข่องพนักงานทีแ่บ่งไวต้อ้งชดัเจน จะช่วยใหพ้นักงานทํา

ได้อย่างไม่เกิดการสบัสน และมกีระบวนการทํางานที่มปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ี การสื่อสารที่

ชดัเจนในการประสานงานและแก้ไขปญัหา เป็นอกีสิง่หน่ึงทีพ่นักงานในธุรกจิบรกิารจาํเป็นต้อง

ม ีเน่ืองจากเป็นหน่ึงในทกัษะสําคญัเมื่อต้องพบกบัลกูคา้ สาํหรบัการจดักจิกรรมการป ัน่จกัรยาน

นัน้ บุคลากรหรอืพนักงาน เป็นอีกปจัจยัหน่ึงที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรที่ดูแล

กจิกรรมที่ต้องใหค้วามสําคญักบัความปลอดภยั มกีารอํานวยความสะดวกใหก้บันักป ัน่ และใน
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กรณีที่เป็นการแข่งขนั กรรมการผู้ตดัสนิจะต้องเป็นบุคลากรที่มคีวามน่าเชื่อถือและได้รบัการ

ยอมรบัในแวดวงการป ัน่จกัรยาน   

7) สิง่แวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถงึ การนําเอาลกัษณะ 

ทางกายภาพเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแรงดึงดูดใจสําหรบักลุ่มเป้าหมาย เช่น การตกแต่ง

อาคารสถานที่ สญัลกัษณ์ของบรษิัท เครื่องมอืต่างๆ ที่ใช้ ซึ่งเป็นสิง่ที่สะท้อนถึงรูปแบบและ

คุณภาพของบรษิัท โดยสิง่เหล่าน้ี เป็นสิง่ที่ลูกค้าใช้เป็นตวัชี้วดัในการตดัสนิใจเข้ารบับรกิาร 

และสําหรบักจิกรรมการป ัน่จกัรยาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน อาท ิน้ํา ไฟ อนิเทอรเ์น็ต รวมถึง

ความพรอ้มเรื่องของอาหาร เครื่องดื่ม และการบรกิารขนส่งจกัรยานรวมถึงอุปกรณ์ เป็นสิง่ที่

สาํคญัสาํหรบัการจดักจิกรรม  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด ผู้วิจยั จงึวเิคราะห์ได้ว่า  

การจดักจิกรรมการป ัน่จกัรยาน เป็นการดําเนินงานในรูปแบบของการให้บรกิาร เน่ืองจากเป็น

สิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้ จงึมคีวามเหน็ที่จะนําหลกัส่วนประสมทางการตลาดธุรกจิบรกิาร เขา้มาปรบั

ใช ้เพื่อใหเ้กดิเป็นการวเิคราะหส์ิง่กระตุน้ทางการตลาดทีค่รอบคลุมทุกปจัจยัในการบรกิาร 

 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มอ้างอิง  

การนําเสนอแนวคดิในส่วนน้ี จะเป็นการนําเสนอขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิเกี่ยวกบั

กลุ่มอ้างองิ ซึง่เป็นหน่ึงในสิง่กระตุ้นความคดิและพฤตกิรรมดา้นสงัคมของผูบ้รโิภคเพื่อทําความ

เข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญและบทบาทของกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค  

ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลกั ได้แก่ 1) ความหมายของกลุ่มอ้างอิง 2) ประเภทของกลุ่ม

อา้งองิ 3) อทิธพิลของกลุ่มอา้งองิ 

1) ความหมายของกลุ่มอา้งองิ 

การทบทวนวรรณกรรมเรื่องความหมายของกลุ่มอ้างอิง จะทําให้เข้าใจถึง

ความสําคญัของกลุ่มอ้างองิที่ผลต่อความคดิและพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ซึ่งถอืเป็นหน่ึงปจัจยั

แวดลอ้มดา้นสงัคมทีส่าํคญั  

กลุ่มอ้างองิ มคีําเรยีกในภาษาองักฤษว่า Reference Group โดยความหมายของ

คาํว่ากลุ่มอา้งองิ มนีกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ และผลงานวจิยั ไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  

ชูชยั สมทิธไิกร ให้ความหมายของคําว่า กลุ่มอ้างองิ ไว้ว่า “บุคคลหรอืกลุ่มที่มี

อทิธพิลอยา่งมากต่อพฤตกิรรมบุคคลหน่ึงๆ โดยมุมมองหรอืค่านิยมของกลุ่มอ้างองิถูกนําไปใช้

เป็นแนวทางสาํหรบัการแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ของบุคคล” (ชชูยั สมทิธไิกร, 2557, น. 327) 

เบลช์, จอร์จ อี. และเบลช์, ไมเคิล เอ . (2557, น . 104) ให้ความหมายของ 

คาํว่า กลุ่มอา้งองิ ไวว้่า “กลุ่มทีม่มีมุมองหรอืคุณค่าทีม่ผีลต่อบุคคลในกลุ่มต่อการตดัสนิใจซือ้”  

ดงันัน้ สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มอ้างองิ คอื กลุ่มคนในสงัคมที่มุมมองหรอืค่านิยม

ของพวกเขาไดร้บัการยอมรบั การยกยอ่ง ใหเ้ป็นแบบอยา่งในการแสดงพฤตกิรรม 
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2) ประเภทของกลุ่มอา้งองิ   

การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประเภทของกลุ่มอ้างอิง จะทําให้เขา้ใจถงึการแบ่ง

ประเภทของกลุ่มอ้างองิ ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์หลกั 3 เกณฑ์ (ชูชยั สมทิธไิกร, 2557) 

ได้แก่ การเป็นสมาชิก ระดับความสัมพันธ์ และความน่าดึงดูดใจ โดยสามารถอธิบายใน

รายละเอยีดไดด้งัน้ี 

(1) กลุ่ ม ที่ เ ป็ น สม าชิก  (Membership) แล ะกลุ่ ม ที่ ไม่ ได้ เป็ น สมาชิก

(Membership) เป็นการแบ่งกลุ่มอา้งองิตามเกณฑข์องการเป็นสมาชกิ โดยสามารถอธบิายไดว้่า 

กลุ่มทีเ่ป็นสมาชกิ คอื กลุ่มที่บุคคลหน่ึงๆ ได้รบัการยอมรบัให้เป็นสมาชกิ ซึง่อาจจะเป็นกลุ่มที่

เป็นทางการ เช่น สมาคมวชิาชพีต่างๆ กลุ่มศาสนา หรอืกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มเพื่อน

ในชัน้เรยีน และกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสมาชิก คอื กลุ่มที่บุคคลไม่ได้เป็นเข้าร่วมสมาชกิอย่างเป็น

ทางการ แต่อาจมคีวามตอ้งการหรอืไมต่อ้งการเป็นสมาชกิในกลุ่มนัน้ 

(2) กลุ่มปฐมภูม ิ(Primary Groups) และกลุ่มทุติยภูม ิ(Secondary Groups) 

เป็นการแบ่งกลุ่มอ้างองิตามหลกัเกณฑข์องระดบัความสมัพนัธ ์โดยกลุ่มปฐมภูม ิหมายถงึ กลุ่ม

คนที่ระดับความใกล้ชิดกันมาก ก่อให้เกิดความผูกพันความเชื่อ และพฤติกรรมที่ค่อนข้าง

คลา้ยกนัมาก เช่น ครอบครวั หรอืกลุ่มเพื่อนสนิท จงึส่งผลใหค้นในกลุ่มน้ี มอีทิธพิลต่อความคดิ

และพฤติกรรมของผู้บรโิภคสูงมากเช่นกัน ในขณะที่กลุ่มทุติยภูม ิหมายถึง กลุ่มคนที่มกีาร

ติดต่อกันบ้างเป็นครัง้คราว ไม่ได้มคีวามสนิทสนมในระดบัที่มาก เช่น สมาชกิในชมรม หรอื

สมาชิกในชุมชน จงึส่งผลให้คนในกลุ่มน้ี มอีิทธพิลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บรโิภค 

ในระดบัทีน้่อย 

(3) กลุ่มที่ใฝ่ฝนั (Aspiration Groups) และกลุ่มที่หลีกเลี่ยง (Dissociative 

Groups) เป็นการแบ่งกลุ่มอ้างอิงตามหลกัเกณฑ์ของความน่าดึงดูดใจ โดยกลุ่มที่ใฝ่ฝนั คือ 

กลุ่มคนทีบุ่คคลมคีวามตอ้งการทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม จงึมกีารนําพฤตกิรรมหรอืแนวปฏบิตัิ

มาใช้กบัตนเองเพื่อสรา้งความพึงพอใจให้กบัตนเอง ในขณะที่กลุ่มที่หลกีเลี่ยง คอื กลุ่มคนที่

บุคคลมีความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงที่จะมีพฤติกรรมที่เหมือน หรอืการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

คนเหล่านัน้ 

ประเภทของกลุ่มอ้างองิที่สามารถแบ่งออกได้ตามเกณฑ์ต่างๆ ดงัที่ได้กล่าวมา

ขา้งต้นนัน้ สามารถส่งผลต่อความคดิและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคได้ ซึ่งผูว้จิยัวเิคราะหเ์พิม่เตมิ

ไดว้่า การอ้างองิความคดิและพฤตกิรรมจากกลุ่มอ้างองิเหล่าจะมากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้ ขึน้อยู่

กบัระดบัความสมัพนัธแ์ละความใกลช้ดิระหว่างกลุ่มอา้งองิและผูบ้รโิภคดว้ยเช่นกนั  

3) อทิธพิลของกลุม่อา้งองิ 

การทบทวนวรรณกรรมเรื่องอิทธพิลของกลุ่มอ้างอิง จะทําให้เข้าใจถึงอิทธพิล

ของกลุ่มอา้งองิทีส่่งผลต่อความคดิและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยสามารถจาํแนกลกัษณะของ
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อทิธพิลไดเ้ป็น 3 ประเภท (ชูชยั สมทิธไิกร, 2557) ไดแ้ก่ อทิธพิลเชงิขอ้มลู อทิธพิลเชงิบรรทดั

ฐาน และอทิธพิลเชงิการแสดงค่านิยม 

(1) อิทธิพลเชิงข้อมูล (Informative Influence) คือลักษณะของอิทธิพล 

ทีเ่กดิขึน้เมื่อผู้บรโิภคนําขอ้มลูหรอืพฤตกิรรมที่ได้รบัจากสมาชกิในกลุ่มอ้างองิ มาใชเ้ป็นขอ้มูล

สําคญัในการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้บรโิภคต่อไป เช่น  

การตดัสนิซือ้ผลติภณัฑช์นิดหน่ึงหลงัจากทีไ่ดร้บัการแนะนําจากกลุ่มเพื่อน 

(2) อิทธิพลเชิงบรรทัดฐาน (Normative/Utilitarian Influence) คือลักษณะ

ของอิทธิพลที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บรโิภคได้ทําตามความคาดหวงัของกลุ่มอ้างอิงเพื่อให้ได้รบัการ

ยอมรบัและเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกต่อต้านจากกลุ่ม หรอืเพราะกลัวการถูกปฎิเสธ เช่น การ

พยายามแต่งตวัใหเ้หมอืนกบักลุ่มเพื่อน เพื่อใหเ้กดิการยอมรบัว่าเป็นกลุ่มเดยีวกนั 

(3) อิ ท ธิ พ ล เชิ ง ก า ร แ ส ด ง ค่ า นิ ย ม  (Identification/Value-Expressive 

Influence) คือลกัษณะของอิทธิพลที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บรโิภคยอมรบัและนําบรรทัดฐานของกลุ่ม

อ้างองิเขา้มาเป็นแนวคดิของตนเองและก่อให้เกดิพฤติกรรมโดยที่ไม่คํานึงถงึการได้รบัรางวลั

หรอืการถูกต่อต้านจากกลุ่ม เช่น การมีความเชื่อว่าการแต่งกายสุภาพเรยีบร้อยเป็นสิ่งที่ด ี

เน่ืองจากเกิดการยอมรบัในความคดิว่าผู้ที่ประสบความสําเรจ็ในการทํางาน มกัจะเป็นผู้ที่แต่ง

กายเรยีบรอ้ย 

กลุ่มอ้างองินัน้ มกีารแบ่งออกเป็นหลากหลายในกลุ่มในสงัคมปจัจุบนั และแต่ละ

กลุ่มล้วนแล้วแต่มีความเชื่อ บรรทัดฐาน ค่านิยม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป  

โดยความเชื่อ และบรรทดัฐานเหล่านัน้ คอืสิง่ทีจ่ะใชเ้ป็นตวักําหนดพฤตกิรรมทีย่อมรบัได ้หรอื

ยอมรบัไม่ได้ของกลุ่ม ดงันัน้ กลุ่มอ้างอิง จงึค่อนขา้งเปรยีบเสมอืนกบัแรงกดดนัที่คอยกํากบั

และควบคุมความประพฤตขิองบุคคล (ชชูยั สมทิธไิกร, 2557)  

แต่อย่างไรก็ตาม ชูชยั สมทิธไิกร (2557) ยงัได้อธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกบัปจัจยัที่

กําหนดระดบัอิทธพิลของกลุ่มอ้างอิงที่มต่ีอผู้บรโิภคไว้ว่า ปจัจยัของผลติภณัฑ์ที่จะสามารถ

กําหนดระดบัอทิธพิลของกลุ่มอา้งองินัน้ ประกอบไปดว้ย 5 ปจัจยั ไดแ้ก่  

(1) ปจัจยัแรก การเป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นทีส่งัเกตหรอืสนใจของผูอ้ื่น กล่าวคอื 

กลุ่มอ้างองิจะมอีทิธพิลต่อการซื้อหรอืเลอืกใช้ผลติภณัฑ์เหล่าน้ีกบัผู้บรโิภคสูงมาก เน่ืองจาก

เป็นผลติภณัฑท์ีม่ผีูใ้หค้วามสนใจในสงัคม เช่น ไมก้อลฟ์ จกัรยานเสอืภเูขา เรอืใบ เป็นตน้ 

(2) ปจัจยัที่สอง การเป็นผลติภณัฑท์ี่ไม่มคีวามจําเป็นและใช้บรโิภคส่วนตวั 

กล่าวคอื กลุ่มอ้างองิจะมมีอีทิธพิลต่อการซื้อหรอืเลอืกใช้ผลติภณัฑเ์หล่าน้ีกบัผู้บรโิภคสูงมาก

เช่นกนั เน่ืองจากเป็นผลติภณัฑ์ที่ผู้บรโิภคไม่ได้มคีวามต้องใช้ในการบรโิภคในชวีติประจําวนั 

ทําให้การตัดสินซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ มีความจําเป็นต้องใช้กลุ่มอ้างอิงมาเป็นส่วนในการ 

ตดัสนิใจมาก เช่น โทรทศัน์ เกม และคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 
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(3) ปจัจัยที่สาม การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับกลุ่มอ้างอิง 

กล่าวคอื กลุม่อา้งองิจะมอีทิธพิลต่อการซือ้หรอืเลอืกใชผ้ลติภณัฑก์บัผูบ้รโิภคสูง หากผลติภณัฑ์

นัน้ๆ จะทําให้เกดิการยอมรบัจากบุคคลในกลุ่ม เช่น การแต่งกาย เสือ้ผ้า รองเท้า ทรงผม ที่มี

ลกัษณะเดยีวกนักบักลุ่ม เป็นตน้ 

(4) ปจัจยัที่สี่ การเป็นผลติภณัฑ์ที่ผู้บรโิภคมคีวามเชื่อมัน่ตํ่า กล่าวคอื กลุ่ม

อ้างองิจะมอีทิธพิลต่อการซือ้หรอืเลอืกใชผ้ลติภณัฑก์บัผูบ้รโิภคสูง หากผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่ 

ในผลติภณัฑน์ัน้ในระดบัตํ่า ซึง่อาจเกดิจากการไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑน้์อยเกนิไป 

(5) ปจัจยัที่ห้า ผู้บรโิภคมคีวามผูกพันต่อกลุ่มอ้างอิงในระดบัสูง กล่าวคือ  

เมื่อผูบ้รโิภคและกลุ่มอา้งองิมคีวามผูกพนัทีใ่กลช้ดิกนั ซึง่อาจเกดิความสมัพนัธ ์ความเกี่ยวขอ้ง 

และความคดิ ที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก ย่อมทําให้เกดิการคล้อยตาม ซึ่งจะนําไปสู่อทิธพิล 

ในการซือ้ผลติภณัฑ ์

การศกึษาเรื่องกลุ่มอ้างองิ ซึ่งเป็นหน่ึงในปจัจยัเรื่องสิง่กระตุ้นทางสงัคม จงึเป็น 

สิง่ทีส่าํคญัสาํหรบันักการตลาด เพราะจะทําใหส้ามารถเขา้ถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิล

จากสิง่รอบตวัในบรบิทของสงัคม ซึง่จะนําไปสู่การคดิวเิคราะหแ์ผนงานต่างๆ รวมถงึการพฒันา

ผลิตภัณฑ์และบรกิาร เพื่อให้สามารถตอบรบักับความต้องการของผู้บรโิภค อีกทัง้ยงัเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารการตลาดให้ประสบ

ความสาํเรจ็อกีดว้ย   

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบักลุ่มอ้างองิ ผูว้จิยั จงึมคีวามเหน็ว่าการจดักจิกรรม

การป ัน่จกัรยาน เป็นการดําเนินงานในรปูแบบที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้คนจาํนวนมากเป็นลกัษณะแบบ

กลุ่ม ชมรม หรอืสมาคมต่างๆ ดงันัน้ กลุ่มอ้างองิ จงึน่าจะเป็นหน่ึงในปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการ

เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน  

 

2.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจ  

การนําเสนอแนวคดิในส่วนน้ี จะเป็นการนําเสนอขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิเกี่ยวกบั

แรงจูงใจ ซึ่งเป็นหน่ึงในสิง่กระตุ้นความคิดและพฤติกรรมด้านจติวทิยาของผู้บรโิภคเพื่อทํา 

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัความสําคญัและบทบาทของแรงจงูใจที่มผีลต่อความคดิและพฤตกิรรมของ

ผู้บรโิภคประกอบด้วย 3 ประเดน็หลกั ได้แก่ 1) ความหมายของแรงจูงใจ 2) ความสําคญัและ

แหล่งทีม่าของแรงจงูใจ 3) ประเภทของแรงจงูใจ  

1) ความหมายของแรงจงูใจ 

การทบทวนวรรณกรรมเรื่องความหมายของแรงจูงใจ จะทําให้เขา้ใจถงึที่มาและ

ความสาํคญัของแรงจงูใจ ซึง่ถอืเป็นหน่ึงในปจัจยัดา้นจติวทิยา  

แรงจูงใจมีคําเรยีกในภาษาอังกฤษว่า Motivation โดยความหมายของคําว่า

แรงจงูใจมนีกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ และผลงานวจิยั ไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
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สุรยี ์พนัธร์กัษ์ (2541, น. 11) ใหค้วามหมายของคาํว่า แรงจงูใจ ไวว้่า “อทิธพิลที่

มต่ีอการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลในลกัษณะเป็นแรงกระตุ้นใหเ้กดิความตอ้งการอย่างใดอยา่ง

หน่ึงทีต่อ้งการแสดงพฤตกิรรมทีม่ทีศิทางเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทีเ่กดิขึน้”  

ชูชยั สมทิธไิกร (2557, น. 218) ใหค้วามหมายของคําว่า แรงจูงใจ ไวว้่า “ภาวะ

ที่บุคคลมแีรงผลกัดนัเกิดขึ้นในจติใจ บุคคลที่มแีรงจูงใจจะมพีลงัและความกระตือรอืรน้ที่จะ

กระทาํพฤตกิรรมต่างๆ อยา่งมทีศิทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการและบรรลุเป้าหมายของตน”  

ธงชัย เจรญิทรพัย์มณี (2547, อ้างถึงใน ธารารตัน์ แสงดาว, 2555, น. 8) ให้

ความหมายของคําว่า แรงจงูใจ ไวว้่า “สิง่ทีก่ําหนดทศิทางและลําดบัความตัง้ใจทีจ่ะกระทําหรอื

ประพฤตใินการเลอืกและคงไว้ของพฤตกิรรม แรงจูงใจจงึเป็นตวักํากบัพฤตกิรรมของคนทีจ่ะ

ถอยหนีหรอืเผชญิหน้ากบัสถานการณ์ต่างๆ และเป็นความตัง้ใจทีบ่รรลุตามเป้าประสงค”์  

ดงันัน้ จงึสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจ (Motivation) คือแรงผลกัดนัที่เกิดขึ้นใน

จติใจของมนุษย ์เป็นสภาวะที่มแีรงที่จะขบัเคลื่อนการดําเนินงานในสิง่ใดสิง่หน่ึงเพื่อให้บรรลุ 

ตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้

2) ความสาํคญัและแหล่งทีม่าของแรงจงูใจ  

ชูชัย สมิทธิไกร (2557) อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแรงจูงใจว่า ความ

ต้องการด้านต่างๆ ของบุคคลนัน้ เป็นสิ่งที่ขบัเคลื่อนและผลกัดนัให้บุคคลหน่ึงเกิดแรงจูงใจ 

และแสดงออกทางพฤตกิรรม โดยทีพ่วกเขาจะมคีวามกระตอืรอืรน้และตัง้ใจทาํในสิง่ต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาเอง แต่อย่างไรกต็าม พฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออก

อาจจะแตกต่างกนัออกไป ซึง่ขึน้อยูก่บัลกัษณะของบุคคลดว้ยเช่นกนั 

สุรยี ์พนัธร์กัษ์ (2541) กล่าวถงึความสําคญัของแรงจงูใจว่า แรงจงูใจเป็นปจัจยัที่

มอีทิธพิลต่อการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลในเรื่องแรงกระตุ้น ทําใหเ้กดิเป็นความต้องการ โดย

นักจติวทิยามคีวามเชื่อว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่ผลกัดนัให้เกิดการกระทําได้ ดงันัน้ หากนักการ

ตลาดมกีารศกึษาเรื่องแรงจูงใจ ก็จะทําให้สามารถคาดเดาพฤตกิรรมการตอบรบัของผู้บรโิภค

ตามทีค่าดหวงัได ้อกีทัง้ยงัสามารถใชส้ิง่ทีเ่ป็นแรงจงูใจใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคลได ้ 

อย่างไรก็ตาม แหล่งของแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย ์

ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1) ดา้นชวีวทิยา ประกอบดว้ย ความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษยด์า้นสรรีะ 

(2) ดา้นอารมณ์ ประกอบดว้ย สิง่ทีส่ามารถกระตุ้นใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรม 

เช่น อารมณ์รกั โลภ โกรธ หลง 

(3) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ประกอบด้วย ความคาดหวงัที่เกดิขึน้จากบุคคล 

จะแสดงพฤตกิรรมอยา่งไรนัน้ เกดิจากการทีบุ่คคลไดพ้จิารณา คดิไตรต่รองมาแลว้ เพราะคดิว่า

พฤตกิรรมนัน้จะไดร้บัการตอบสนองจากผูอ้ื่น 
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(4) ด้านสงัคม ประกอบด้วย ปฏิกิรยิาการตอบสนองจากผู้อื่น อาทิ พ่อแม ่

และคนรอบขา้ง สื่อต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรม  

3) ประเภทของแรงจงูใจ  

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2528, อ้างถึงใน ธารารตัน์ แสงดาว, 2555) อธิบายว่า 

ประเภทของแรงจูงใจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic 

Motivation) และแรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) โดยสามารถอธบิายในรายละเอยีดได ้

ดงัน้ี 

(1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจาก

ภายในตัวบุคคล โดยไม่มีรางวัลหรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอกมาเป็นอิทธิพลที่ก่อให้เกิด

พฤติกรรม ได้แก่ ความอยากรูอ้ยากเห็น ความรกั ความสนใจ ความสนุกสนาน ความสําเรจ็ 

ความพงึพอใจ ความศรทัธา ความซาบซึง้ 

(2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่ เกิด

ภายนอกตวับุคคล ที่จะกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรม ได้แก่ การแข่งขนั การร่วมมอื การให้

รางวลั การลงโทษ การยกยอ่ง การชมเชย เป็นตน้  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัแรงจูงใจ ผู้วจิยั มคีวามเห็นว่า การจดักิจกรรม 

การป ัน่จกัรยาน เป็นกจิกรรมจะสามารถทีเ่กดิขึน้ไดแ้รงขบัภายในตวับุคคล และภายนอกบุคคล 

ดงันัน้ แรงจูงใจ จงึน่าจะเป็นหน่ึงในปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน

ของประชาชน  

 

2.2.4 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค 

 กระบวนการตอบสนอง คือ กระบวนการขัน้สุดท้ายของพฤติกรรม ซึ่งหากกล่าว 

ในบรบิทของการสื่อสาร การตอบสนองคอืปฎกิริยิาของผู้รบัสารที่จะแสดงออกมาเป็นทศันคติ

หรอืพฤตกิรรมต่างๆ แต่เมื่อกล่าวถึงบรบิททางการตลาด กระบวนการตอบสนองคอืปฎิกริยิา

ตอบกลบัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสิง่กระตุน้ต่างๆ 

เบลช,์ จอรจ์ อ.ี และเบลช,์ ไมเคลิ เอ. (2557) อธบิายลําดบัขัน้ของการตอบสนองไวว้่า ที่

ผ่านมา มนีักทฤษฎหีลายท่านได้พฒันาแบบจําลองลําดบัขัน้การตอบสนอง ซึ่งสามารถนํามา

วเิคราะหไ์ดว้่า กระบวนการตอบสนองของผูบ้รโิภคต่อสิง่กระตุน้หรอืสิง่เรา้นัน้ มกีารเคลื่อนไหว

ผ่านลาํดบัขัน้พืน้ฐาน 3 ขัน้ ไดแ้ก่  

1) ขัน้ความเข้าใจ (Cognitive Stage) ซึ่งหมายถึง ขัน้ตอนที่ผู้บริโภครับรู้

เกี่ยวกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร รวมถงึมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัคุณลกัษณะและประโยชน์

ของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

2) ขัน้ความรู้สึก (Affective Stage)  ซึ่งหมายถึงความรู้สึกชอบหรอืไม่ชอบ

ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ระดบัทางความคดิซึง่หมายรวมถงึทศันคต ิ
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3) ขัน้พฤตกิรรม (Conative หรอื Behavioral Stage) ซึ่งเป็นขัน้ตอนทีผู่้บรโิภค

แสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การทดลองใช้ การซื้อ การยอมรบัหรอืปฏิเสธผลติภณัฑ์หรอื

บริการ โดยการเคลื่อนไหวของลําดับขัน้ตอนการตอบสนอง จะเริ่มจากขัน้ตอนแรก คือ 

ความเขา้ใจ เกดิเป็นขัน้ตอนของความรูส้กึ และมผีลต่อไปยงัขัน้ตอนของพฤตกิรรม   

อยา่งไรก็ตาม ในแบบจาํลองลําดบัขัน้ตอนการตอบสนองที่เสนอโดย Howarde Shelth 

ในตารางที่ 2.1 อธบิายไว้ว่า การตอบสนองของบุคคลมกีารเคลื่อนไหวผ่าน 3 ลําดบัขัน้ตอน 

ตัง้แต่ขัน้ของความเขา้ใจ ขัน้ของความรูส้กึ จนถงึขัน้ของพฤตกิรรมเช่นเดยีวกนั โดยในขัน้ของ

ความเข้าใจ ซึ่งเป็นขัน้ตอนแรกนั ้น บุคคลจะมีการพิจารณาการเอาใจใส่  ซึ่งจะนําไปสู่ 

ความเขา้ใจในผลติภณัฑห์รอืบรกิาร หลงัจากนัน้ เมื่อบุคคลมคีวามรู ้ความเขา้ใจในผลติภณัฑ์

แลว้ การตอบสนองจะเคลื่อนไหวไปสู่ข ัน้ของความรูส้กึ  ซึง่ในแบบจาํลองน้ีได้กล่าวถงึทศันคติ

ของบุคคลที่มต่ีอผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร และทศันคตจิะเป็นตวัส่งผ่านไปยงัขัน้ตอนสุดท้าย คอื 

ขัน้ของพฤตกิรรม ทีห่มายถงึความตัง้ใจในการซื้อ และการซื้อผลติภณัฑห์รอืบรกิาร (Smith & 

Taylor, 2002, อา้งถงึใน ศศวิมิล สุขบท และสุนนัทา เหมทานนท,์ 2550) 

 

ตารางท่ี 2.1 Response Hierarchy Model 

ขัน้ตอน แบบจาํลองของ Howarde Shelth 

ขัน้ความเขา้ใจ การพจิารณาเอาใจใส่ 

ขัน้ความเขา้ใจ ความเขา้ใจ 

ขัน้ความรูส้กึ ทศันคต ิ

ขัน้พฤตกิรรม ความตัง้ใจ 

ขัน้พฤตกิรรม การซือ้ 

 

แหล่งท่ีมา: Smith and Taylor, 2002, อา้งถงึใน ศศวิมิล สุขบท และสุนนัทา เหมทานนท,์ 

2550. 

 

2.2.5 แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 

 จากแบบจาํลองกระบวนการตอบสนองของบุคคลต่อสิง่กระตุ้นตามแบบของ Howarde 

Shelth นั ้น พบว่า ทัศนคติ เป็นการตอบสนองในขัน้ของความรู้สึก ที่อาจส่งผลต่อไปยัง

พฤตกิรรมได้ เน่ืองจากทศันคตนิัน้ถือเป็นหน่ึงในเครื่องมอืทางการตลาดที่จะช่วยให้ผู้บรโิภค

สามารถตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑห์รอืบรกิารไดร้วดเรว็มากขึน้ 
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 นักจติวทิยาใหค้วามเหน็ต่อนิยามของทศันคตไิว่ว่า ทศันคตคิอืผลสรุปของการประเมนิ

สิง่ใดสิง่หน่ึง ซึ่งจะทําให้บุคคลสามารถบอกได้ว่าสิง่นัน้ดหีรอืไม่ พอใจหรอืไม่พอใจ ชอบหรอื 

ไมช่อบ และมปีระโยชน์หรอืไมม่ ีอกีทัง้ ยงัตอ้งมคีุณลกัษณะทีส่าํคญั 5 ประการ คอื  

1) ทศันคติต้องมทีี่หมาย กล่าวคือ ทัศนคติต้องมทีี่หมาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคล  

กลุ่มคน ผลติภณัฑ ์หรอืสถานที ่

2) ทศันคตติ้องมลีกัษณะของการประเมนิ เพื่อใหส้ามารถแยกแยะและวเิคราะห์

ได ้สามารถประเมนิเป็นเชงิบวกหรอืลบ ซึง่ผลของการประเมนินัน้ ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของ 

ผูป้ระเมนิ 

3) ทศันคติต้องมคีุณภาพและความเขม้ โดยคุณภาพนัน้หมายถึงการเป็นบวก

หรอืลบของทศันคต ิในขณะทีค่วามเขม้ หมายถงึระดบัความมากน้อยของทศันคต ิ

4) ทศันคตเิกดิจากการเรยีนรู ้หมายถงึ ทศันคตเิกดิจากการสัง่สมประสบการณ์

ของบุคคลหน่ึงไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

5) ทัศนคติจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงง่าย เน่ืองจากทัศนคติเกิดจากการสัง่สม

ประสบการณ์ของบุคคล หรอืการเรยีนรู ้(ชชูยั สมทิธไิกร, 2557) 

 นอกจากน้ี ชูชยั สมธิไิกร (2557) ยงัอธบิายเพิม่เตมิว่า ทศันคตเิป็นปจัจยัหน่ึงทีจ่ะช่วย

ให้ผู้บรโิภคสามารถตดัสนิใจที่จะเลอืกบรโิภคผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร ดงันัน้ จงึสามารถจําแนก

หน้าทีข่องทศันคตไิดด้งัน้ี 

1) หน้าทีใ่นการใหค้วามรู ้กล่าวคอื ทศันคตจิะช่วยทําใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ใจ

สิง่แวดลอ้มของตวัเองไดด้มีากขึน้ ซึง่จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะ

เกดิขึน้ในชวีติได้ เช่น บุคคลสามารถเขา้ใจถงึภาวะความอ้วนได้ หากเขามคีวามเชื่อว่าภาวะ

อ้วนน้ีเกิดจากการบรโิภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกําลงักาย ซึ่งการมทีศันคติที่

เข้าใจ มคีวามรูค้วามเชื่อเช่นน้ี จะทําให้ผู้บรโิภคหลกีเลี่ยงการบรโิภคอาหารที่ไม่มปีระโยชน์ 

และพยายามหาเวลาออกกําลงักาย 

2) หน้าที่ในการนําไปสู่สิง่ที่ต้องการ กล่าวคอื เมื่อบุคคลมทีศันคตทิี่เหมาะสม  

จะทําใหบุ้คคลเหล่านัน้ไดร้บัรางวลั หรอืหลบเลีย่งจากการถูกทําโทษได ้เช่น บุคคลทีม่ทีศันคติ

ลบต่อการบรโิภคอาหารทีม่ไีขมนัสงู จะเชื่อว่าตนเองเป็นผูท้ีม่สีุขภาพด ี 

3) หน้าที่ในการแสดงค่านิยม กล่าวคือ ทัศนคติเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง

ค่านิยมของบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติก แสดงให้เห็นถึงค่านิยมในตัว

บุคคลน้ีว่าเป็นนกัอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

4) หน้าที่ในการปกป้องตนเอง กล่าวคอื ทศันคตจิะช่วยให้บุคคลไม่รูว้่าตนถูก

คุกคามจากสงัคมมากไป เช่น การทีบุ่คคลมทีศันคตแิละเชื่อว่าการตดิสุราเกดิจากความอ่อนแอ

ของจติใจ ซึง่จะทาํใหบุ้คคลรูส้กึว่าตนเองจะไมเ่กดิปญัหาเช่นนัน้  
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Ajzen and Fishbein, (1980, อ้างถึงใน ชูชยั สมทิธิไกร, 2557) กล่าวว่า ทศันคตินัน้  

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม โดยอธิบายไว้ในทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผนที่นําเสนอว่า 

พฤตกิรรมทุกรปูแบบจะต้องมกีารวางแผนไวล้่วงหน้า ทีส่ามารถทํานายไดจ้ากความตัง้ใจในการ

กระทาํพฤตกิรรมนัน้ อยา่งไรกต็าม ความตัง้ใจมตีวัแปร 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ทศันคติต่อการการกระทํา หมายถึง ความรูส้กึของบุคคลที่มต่ีอการกระทํา

และผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ 

2) บรรทดัฐานทางสงัคม หมายถงึ การรบัรูว้่าบุคคลอื่นทีม่คีวามสาํคญักบัตวัเรา  

มคีวามคดิเหน็ต่อการกระทาํอยา่งไร 

3) การรบัรู้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง บุคคล

สามารถรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการควบคุมพฤตกิรรม  

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัการตอบสนองของผู้บรโิภคและแนวคดิเกี่ยวกบั

ทศันคตแิลว้ ผูว้จิยัพบว่า ทศันคตคิอืความเชื่อและความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่คีวามเกี่ยวโยง

กับการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยทัศนคติ เป็นกระบวนการตอบสนองที่อยู่ในขัน้ของ

ความรู้สกึที่มต่ีอสิง่ๆ หน่ึง จากนัน้ เมื่อประมวลผลแล้ว ผู้บรโิภคจะแสดงการกระทําออกมา  

ซึง่ถอืว่าเป็นการตอบสนองทีอ่ยูใ่นขัน้ของพฤตกิรรม 

 

2.2.6 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  

 ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่อยู่ในขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการบรโิภคของผู้บรโิภค  

ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การตัดสินใจซื้อ การซื้อ การใช้ และการประเมินหลัง 

การบรโิภค โดยสามารถอธบิายโดยสรปุได ้ดงัน้ี (ชชูยั สมทิธไิกร, 2557) 

ขัน้ตอนแรก  คือ การตัดสินใจซื้อ  ซึ่งเป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการบริโภค  

โดยประกอบด้วยการที่ผู้บรโิภคเริม่ตระหนักถึงปญัหาที่จะต้องตัดสินใจซื้อสินค้าก่อนเป็น 

อันดบัแรก จากนัน้เมื่อทราบถึงความต้องการ ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรอื

บรกิารนัน้ๆ เพื่อนํามาประเมนิทางเลอืก และประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้  

ขัน้ตอนที่สอง คือ การซื้อ ซึ่งจะประกอบด้วยการเลือกแหล่งที่ซื้อสินค้าหรอืบรกิาร 

ที่ตนเองต้องการ ซึ่งหมายรวมถึงการค้นหาสถานที่ที่จะไปซื้อได้อย่างสะดวกสบายและคุ้มค่า 

รวมถงึเรือ่งของการชาํระค่าสนิคา้บรกิาร  

ขัน้ตอนที่สาม คือ การใช้สนิค้าหรอืบรกิาร ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่ผู้บรโิภคมปีระสบการณ์

โดยตรงกบัสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ ตามวตัถุประสงคข์องตนเอง  

ขัน้ตอนที่สี่ คอื การประเมนิหลงัการบรโิภค ซึ่งเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการ

บรโิภค โดยเป็นขัน้ตอนที่ผูบ้รโิภคจะทําการวเิคราะห์ ประเมนิความพงึพอใจจากประสบการณ์ 

ทีต่นเองไดม้โีอกาสใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ว่าตรงกบัความต้องการ ความคาดหวงัของตนเอง
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หรอืไม่ โดยในขัน้ตอนน้ี จะประกอบไปด้วยความรู้สึกหลังการประเมิน ซึ่งหมายถึงความ 

พงึพอใจ และพฤตกิรรมหลงัการประเมนิ ซึง่หมายถงึ การซือ้ซํ้า การเลอืกซือ้ หรอืการรอ้งเรยีน 

อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจเป็นเรื่องส่วนบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยอ้างอิงตาม

ประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งมคีวามแตกต่างและคล้ายคลงึตามแต่ละบุคคล ซึ่งความพึงพอใจ 

หมายถงึ ความพอใจ ความชอบใจ หรอื ความรูส้กึชอบ พอใจของบุคคลที่มต่ีอการทํางานและ

องค์ประกอบหรอืสิง่จูงใจอื่นๆ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มวีนัสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้

เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคล จงึมโีอกาสที่จะไม่พงึพอใจในสิง่ที่เคยพึงพอใจ

มาแลว้ ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึระดบับุคคล ซึง่เป็นผลมาจากการเปรยีบเทยีบระหว่างการ

รบัรูผ้ลจากการทาํงาน หรอืประสทิธภิาพของสนิคา้และบรกิารกบัความคาดหวงัของลกูคา้ทีม่ต่ีอ

สนิคา้และบรกิารกล่าวคอื หากผลทีไ่ดร้บัจากสนิค้าและบรกิารนัน้ ตํ่ากว่าความคาดหวงั จะทํา

ใหเ้กดิความไม่พอใจ หากผลทีไ่ดร้บัจากสนิคา้และบรกิารนัน้ตรงกบัความคาดหวงั จะทําใหเ้กดิ

ความพงึพอใจ และหากผลที่ได้รบัจากสนิค้าและบรกิารนัน้ สูงกว่าความคาดหวงั จะทําให้เกดิ

ความประทบัใจ กระบวนการของการสรา้งความพงึพอใจของผู้ปฏบิตังิาน คอื ถา้ผูป้ฏบิตังิานมี

แรงจงูใจมากจะมคีวามพยายามและถ้ามคีวามพยายามมากจะปฏบิตังิานไดม้าก ทาํใหไ้ดร้างวลั

มากขึน้ซึ่งจะนําไปสู่ความพงึพอใจปฏบิตัิงานมากยิง่ขึน้ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 

พ.ศ. 2542, 2546; Kotler, 1994, อา้งถงึใน สุคนธธ์าร สุรเดชพภิพ, 2549)  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 กระบวนการเกดิความพงึพอใจของ Kotler 

แหล่งท่ีมา: พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542, 2546; Kotler, 1994, อา้งถงึใน 

สุคนธธ์าร สุรเดชพภิพ, 2549.  

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัแนวความคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจ ผูว้จิยัพบว่า  

ความพึงพอใจเป็นหน่ึงในกระบวนการบริโภคขัน้สุดท้ายของผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเสมือน 

เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการแสดงออกทางพฤตกิรรม ซึง่เป็นหน่ึงในหลายปจัจยัทีจ่ะมอีทิธพิลต่อ 

การแสดงออกทางพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในครัง้ต่อไปเช่นกนั 
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2.3 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.3.1 ผลงานวิจยัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

Oflac, Dobrucali, Yavas, and Escobar (2015) ศึ ก ษ าก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ ก ล ยุ ท ธ ์

ส่วนประสมการตลาดสําหรบัอุตสาหกรรมบรกิาร (7Ps Marketing Mix) ในธุรกจิลอจสีตกิสข์อง

บรษิัท DHL ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิารชัน้นําที่มแีบรนด์ระดบัโลก ผลการวจิยัพบว่า DHL มกีารนํา

แนวทางของส่วนประสมการตลาดบรกิารไปใช้เพื่อสรา้งการรบัรู ้ก่อให้เกดิเป็นทศันคตทิี่ดต่ีอ 

แบรนด์ และจะนําไปสู่ความภกัดีของผู้บรโิภคต่อแบรนด์ในด้านพฤติกรรมต่อไป โดย DHL  

ให้ความสําคญักับองค์ประกอบทัง้ 7 ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสรมิโปรโมชัน่ การจดั

จาํหน่าย กระบวนการใหบ้รกิาร พนกังาน และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ เท่าเทยีมกนั 

สาํหรบัดา้นผลติภณัฑ ์DHL ใหค้วามสําคญักบัประเภทของสนิคา้พเิศษทีบ่รษิทัสามารถ

ขนส่งได้ ระยะเวลาในการขนส่ง และความยากในการขนส่งสนิคา้พเิศษ ซึ่งจะทําให้ผูใ้ช้บรกิาร

สามารถมองเหน็ความแตกต่างของบรษิทัจากคู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัได ้สําหรบัดา้นราคา 

DHL มกีารกําหนดราคาในระดบัพรเีมยีมสําหรบัการบรกิารขนส่งสนิค้าพเิศษ มรีาคาในอตัรา

ทัว่ไปสาํหรบัการขนส่งสนิคา้ทัว่ไป และมรีาคาอตัราพเิศษสําหรบัลกูคา้ทีม่คีวามภกัดต่ีอแบรนด ์

ขณะทีใ่นดา้นของการส่งเสรมิโปรโมชัน่ DHL มแีนวทางการใช้โฆษณาในสื่อหลกั คอื โทรทศัน์ 

มาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้ อีกทัง้ยังเข้าร่วมเป็น

ผู้สนับสนุนในรายการใหญ่ระดับโลก เช่น Rugby World Cup, Formula 1, IMG Fashion 

Week เป็นตน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์ร สาํหรบัการจดัจาํหน่าย ถอืไดว้่า 

DHL เป็นผู้ที่มเีครอืข่ายในการให้บรกิารมากเป็นอนัดบัต้นๆ ในอุตสาหกรรมลอจสีติกส์ โดย

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการขยายช่องทางการบริการอย่างต่อเน่ือง เพื่ อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองค์กร รวมถึงสรา้งบรกิารที่น่าถงึพอใจให้กบัผู้ใช้งานด้วย 

โดยปจัจุบนั DHL มสีาขาการดําเนินงานอยู่ในกว่า 220 ประเทศ ทัว่โลก ในด้านกระบวนการ

ใหบ้รกิาร DHL ให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นหวัใจหลกัในการควบคุม

การดําเนินงานและบรกิาร รวมถึงระบบในการตดิตามสถานะการขนส่งสนิค้า ซึ่งจะส่งผลต่อ

ความพงึพอใจในบรกิารแก่ผู้ใช้งาน และในกรณีที่เกดิผดิพลาดในการบรกิาร DHL เลอืกที่จะ

ชดเชยค่าเสยีให้แก่ลูกค้า แมจ้ะหมายความว่าค่าชดเชยเหล่านัน้จะต้องเป็นต้นทุน แต่องค์กร

เลอืกที่จะรกัษาความภกัดต่ีอแบรนด์จากลูกค้าไว้ ซึ่งจะส่งผลดต่ีอองค์กรในระยะยาว สําหรบั

ดา้นพนักงาน DHL ตระหนักว่าบุคคลากรเป็นปจัจยัทีส่ําคญัมากสําหรบังานบรกิาร องคก์รจงึมี

การอบรมพนักงานอยู่ตลอด ทัง้ในส่วนของพนักงานใหม่และพนักงานเก่า เพื่อเพิม่ความรูใ้น

สายงาน และทกัษะในงานบรกิาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าต่อไป สุดท้ายคือด้าน

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ DHL กย็งัเป็นปจัจยัที่บรษิทัใหค้วามสําคญั ตัง้แต่เรื่องการใชส้ปีระจํา
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องคก์รและโลโก้ในสํานักงาน สาขาบรกิาร ยานพาหนะต่างๆ หรอืแมแ้ต่ในสื่อโฆษณา เน่ืองจาก

ปจัจยัด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นอีกปจัจยัหน่ึงมีผลต่อการตัดสินใช้บรกิารจากการ

มองเหน็รปูลกัษณ์ภายนอกดว้ยเช่นกนั 

Sittichai Charoensettasilp and Chong Wo (2013) ศึกษาทัศนคติและความต้องการ

ของผูใ้ชง้านชาวไทยจาํนวน 400 คน ในการเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าในประเทศไทย

โดยศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ อาชพี และ 

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร 7Ps ที่มผีลต่อทศันคติและความต้องการในการเลือกใช้บรกิาร  

ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์ไม่มผีลต่อทศันคติและความต้องการ 

ในการเลือกใช้บริการ ในขณะที่ส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps ที่มีผลต่อทัศนคติและ 

ความต้องการในการเลือกใช้บรกิาร โดยส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มผีลมากที่สุด ได้แก่  

ช่องทางการให้บรกิารของผู้ประกอบการสายการบนิ ซึ่งผู้ใช้บรกิารให้ความสําคญักบัช่องทาง

การจองตัว๋เครือ่งบนิ ตวัแทนจาํหน่าย การชาํระเงนิ ทีต่อ้งเป็นไปอยา่งรวดเรว็และทัว่ถงึ รวมทัง้

การตดิต่อกบัสายการบนิทีต่้องสามารถใหก้ารตดิต่อได้ตลอด 24 ชัว่โมง ส่วนประสมการตลาด

บรกิารที่สําคญัรองลงมา ได้แก่ รูปแบบบรกิาร ซึ่งหมายถึงความน่าเชื่อถือและประวตัิของ 

สายการบิน บุคคลากรของสายการบิน ซึ่งหมายถึงพนักงานผู้ให้บรกิารบนภาคพื้นดินและ

พนักงานต้อนรบับนเครือ่งบนิ ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ทีห่มายถงึขัน้ตอนการใหบ้รกิารเชค็อนิและ

ดําเนินการเรือ่งตัว๋เครื่องบนิ ตลอดจนการใหบ้รกิารบนเครื่องบนิ และสิง่แวดลอ้มในการบรกิาร 

ทีห่มายรวมถงึบรรยากาศและความเป็นกนัเอง เป็นมติรในการใหบ้รกิาร และสถานทีท่ีใ่หบ้รกิาร

ของสายการบินที่จะต้องมีความสะดวกและเรยีบร้อย ในขณะที่ราคาและโปรโมชัน่ส่งเสรมิ 

การขาย กลบัเป็นปจัจยัอนัดบัทา้ยทีผู่ใ้ชง้านใหค้วามสาํคญัและมผีลต่อทศัคตแิละความต้องการ

ในตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

 

2.3.2 ผลงานวิจยัเก่ียวกบักลุ่มอ้างอิง 

ผกามาศ ไชยวสิุทธกุิล (2557) ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กระเป๋า

เลยีนแบบแบรนดเ์นมของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพฯ โดยศกึษาปจัจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์รปูแบบการดาํเนินชวีติ จรยิธรรม และปจัจยัทางสงัคมดา้นกลุ่มอ้างองิ ซึง่

ประกอบด้วยกลุ่มอ้างองิ ครอบครวั บทบาทและสถานะ โดยผลงานวจิยัในส่วนของปจัจยัทาง

สงัคมดา้นกลุ่มอ้างองิ พบว่า กลุ่มอ้างองิมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกระเป๋าเลยีนแบบแบรนดเ์นม 

เน่ืองจากในสงัคมจะมกีลุ่มต่างๆ จาํนวนมาก เช่น เพื่อน ดารานักรอ้ง นักแสดง ฯลฯ และผู้ใช้

สนิค้าในกลุ่มวยัรุ่นนิยมใช้สนิค้าตามกลุ่มคนอ้างองิเหล่าน้ีเพื่อใช้เป็นแบบอย่างสําหรบัตนเอง 

เพราะเหน็ว่าหากใช้ตามแล้วจะทําให้เกดิทศันคตแิละความเชื่อว่าจะมภีาพลกัษณ์ที่ดตีามกลุ่ม

คนอา้งองิเหล่านัน้ ซึง่เป็นความเหน็ในระดบัมากของกลุ่มเป้าหมายทีส่าํรวจ  



32 

พรพรรณ พรศิรปิระเสรฐิ (2555) ศึกษาอิทธพิลของลกัษณะประชากรและความเป็น

กลุ่มอ้างอิงของศิลปินเกาหลีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางค์ของผู้บรโิภคในกรุงเทพฯ  

โดยงานวจิยัน้ี ได้ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ และความเป็นกลุ่มอ้างอิงของศิลปินเกาหล ี

ในการโฆษณาที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์เครื่องสําอางค์ของผู้บรโิภคในกรุงเทพฯ  

โดยผลการศึกษาด้านความเป็นกลุ่มอ้างอิงพบว่า กลุ่มอ้างอิงของศิลปินเกาหล ีในด้านของ

ชื่อเสยีงและความสําเรจ็ มผีลต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางค์ที่มาจากประเทศเกาหล ี

ในระดบัที่มาก เน่ืองด้วยลกัษณะของการเป็นที่รูจ้กัของสาธารณชน สามารถสรา้งแรงดงึดูดได ้

มคีวามสามารถในการแสดง และมผีลงานที่ดใีนสาธารณะ ซึ่งกลุ่มอ้างองิน้ี เป็นเสมอืนผู้สรา้ง

บรรทดัฐานทางสงัคมหรอืค่านิยมบางอย่างให้กบักลุ่มผู้บรโิภค ก่อให้เกิดเป็นความเชื่อและ

พฤตกิรรมทีค่ลอ้ยตามได ้ 

Urberg, Degirmencioglu, and Pilgrim (1997) ศึกษาอิทธิพลของเพื่ อนสนิทและ 

กลุ่มเพื่อนที่มีผลต่อการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 มธัยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 ของโรงเรยีนในเมอืงมดิเวสเติล สหรฐัอเมรกิา 

จาํนวน 1,028 คน โดยมกีารศกึษา วเิคราะหอ์ทิธพิลของกลุ่มอา้งองิเหล่าน้ีผ่าน 3 ระดบัขัน้ของ

การกระทํา ได้แก่ ขัน้ความตัง้ใจในการสูบบุหรีแ่ละดื่มแอลกอฮอล์ ขัน้ทดลองสูบบุหรี่และดื่ม

แอลกอฮอล์ และขัน้ตดิการสูบบุหรีแ่ละดื่มแอลกฮอล์ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มเพื่อนสนิทเป็น

กลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนวัยรุ่นอเมริกันมากที่สุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการลอกเลียนแบบในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ขัน้ความตัง้ใจในการสูบบุหรี่และดื่ม

แอลกอฮอล ์ขัน้ตอนการทดลองดื่มแอลกอฮอล ์และขัน้ตอนทีเ่ป็นการตดิเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ในขณะทีก่ลุ่มเพื่อนธรรมดานัน้ มอีทิธพิลต่อการอ้างองิเฉพาะในขัน้ของการทดลองสูบบุหรีแ่ละ

ขัน้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทัง้ ไม่ได้มีผลตัง้แต่ขัน้ตอนแรกซึ่งเป็นความตัง้ใจที่จะ 

กระทํา ซึง่ถอืเป็นขัน้ตอนสําคญัเพราะมผีลทางจติวทิยาในการโน้มน้าวทางความคดิ ความเชื่อ

และก่อให้เกิดพฤติกรรมตามมา ผลงานวิจยัชิ้นน้ีแสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ของ 

กลุ่มอ้างองิว่า เมือ่กลุ่มอ้างองิและบุคคลมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัทีใ่กลช้ดิกนัมาก กม็โีอกาสทีจ่ะ

ก่อใหเ้กดิอทิธพิลทางพฤตกิรรมต่อกนัไดม้ากขึน้เช่นกนั  

 

2.3.3 ผลงานวิจยัเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
สุรยี์ พันธ์รกัษ์ (2541) ศึกษาแรงจูงใจในการเลอืกเล่นจกัรยานเสอืภูเขาของนักกีฬา 

เสอืภูเขาทัว่ไป 6 ด้าน โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มนักกฬีาเสอืภูเขาทัว่ไป มแีรงจูงใจในการ

เล่นกฬีาจกัรยานเสอืภูเขาทีเ่รยีงลาํดบัมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ดดงัน้ี  ดา้นความคดิเหน็เกี่ยวกบั

ตนเอง ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความรัก ความถนัดและความสนใจ ด้านรายได้และ

ผลประโยชน์ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านเกียรติยศและชื่อเสยีง และสําหรบักลุ่มนักกีฬา 

เสอืภูเขาอายุตํ่ากว่า 18 ปี มแีรงจงูใจทีเ่รยีงลาํดบัความสาํคญัไดด้งัน้ี ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบั
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ตนเอง ด้านความรกั ความถนัดและความสนใจ ด้านสุขภาพอนามยั ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ และดา้นชื่อเสยีงเกยีรตยิศ 

ในดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเอง นกักฬีาเสอืภูเขาเชื่อในความสามารถของตนเองว่า

จะประสบความสําเรจ็ และเชื่อว่ากีฬาประเภทน้ี สามารถกระตุ้นให้คนมคีวามมานะอดทนซึ่ง

เป็นสิง่ที่จะนําไปสู่ความสําเรจ็ ในด้านความรกั ความถนัดและความสนใจ นักกีฬาเสอืภูเขา 

เชื่อว่าเน่ืองจากกีฬาประเภทน้ีมคีวามสนุกสนานและสามารถเล่นได้ไม่ยาก ในด้านสุขภาพ 

นักกีฬาเสอืภูเขามองว่าเป็นการออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า

ปจัจัยเรื่องของความต้องการมีเพื่ อน ประทับใจในตัวผู้ ฝึกสอน และมีผู้แนะนําให้เล่น  

เป็นปจัจยัที่สําคญั ด้านรายได้และผลประโยชน์ นักกฬีาเสอืภูเขามคีวามคดิที่อยากจะประสบ

ความสําเรจ็ในอนาคต และในด้านชื่อเสยีงเกียรตยิศมองว่าต้องการเป็นที่ยอมรบัจากสงัคมใน

ฐานะของการเป็นนกักฬีา  

ตยิาพร ธรรมสนิท, นําชยั เลวลัย,์ และวฒันา สุทธพินัธุ์ (2554) ศกึษาเรื่องแรงจูงใจใน

การเล่นกีฬาฟุตซอลหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ที่ 38 ตรงัเกมส์ โดยผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มนักกฬีาฟุตซอลหญิงโดยรวมมแีรงจูงใจในการเล่นกฬีาฟุตซอลเน่ืองมา

จากแรงจงูใจดา้นเกยีรตยิศชื่อเสยีง เน่ืองจากอยากจะเป็นนักกฬีาทีม่ชีื่อเสยีง เป็นนกักฬีาระดบั

ทมีชาติ เป็นที่รู้จกัของสงัคม สามารถเข้าสู่สงัคมที่กว้างขวางขึ้น ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ตนเองและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นเพราะว่ามญีาตพิี่น้องและผู้ใกลช้ดิใหก้ารสนับสนุน ทําใหเ้กดิ

แรงบนัดาลใจ เชื่อในความสามารถของตนเองว่าจะประสบความสําเรจ็ในการเล่นกฬีาฟุตซอล 

และต้องการที่จะพฒันาตนเอง ด้านความรกั ความถนัดและความสนใจ เกิดขึ้นเน่ืองจากการ

ชอบเล่น ชอบการแข่งขนั รกัและมคีวามสนใจ รูส้กึมคีวามผูกพนัมาก รวมถงึมพีรสวรรค์และ

ความตัง้ ใจใฝ่หาความรู้ อีกทัง้มีความมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้ฝึกสอนในอนาคต ด้านรายได้และ

ผลประโยชน์ ทําให้เกดิพลงัในการสู้ต่อไปเน่ืองจากสามารถหารายไดด้ว้ยตนเอง ทําให้มทุีนใน

การศกึษาต่อตอ้งการไดร้บัสวสัดกิารจากสโมสรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และสรา้งมาตรฐานใน

การเล่นของตนเองได้ ด้านโอกาสที่ได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต มโีอกาสได้งานที่ดเีพื่อเป็น

รายได้ให้ตนเองและครอบครวั และมโีอกาสที่จะประสบความสําเรจ็ในอนาคตเกี่ยวกบักฬีาฟุต

ซอลโดยกลุ่มนกักฬีาฟุตซอลทีเ่ล่นกฬีาน้ีมามากกว่า 1 ปี จะมแีรงจงูใจมากกว่ากลุ่มทีเ่ล่นไม่ถงึ 

1 ปี  
 ธารารตัน์ แสงดาว (2555) ศกึษาแรงจูงใจที่มต่ีอการออกกําลงักายของสมาชกิที่มาใช้

สถานบรกิารคลาคแฮทช์ ฟิตเนส เซ็นเตอร ์ในจงัหวดันนทบุร ีพ.ศ. 2553  โดยผลการศึกษา

พบว่า แรงจูงใจที่ทําให้สมาชิกเข้ามาใช้บรกิารฟิตเนสแห่งน้ี แบ่งเป็นแรงจูงใจภายในและ

ภายนอก โดยแรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความต้องการมีสมรภาพที่สมบูรณ์ ความต้องการ 

มบุีคลกิภาพที่ด ีแสดงให้เหน็ว่าสมาชกิต้องการมสีมรรถภาพร่างกายที่แขง็แรง ต้องการเสรมิ

บุคลกิจากการมสีุขภาพที่ด ีส่วนแรงจูงใจภายนอก ได้แก่ ความต้องการพบปะผู้คนในสงัคม 
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ความรูส้กึมัน่คงปลอดภยัในความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลากร การไดร้บัการยอมรบั การมชีื่อเสยีง

และการไดร้บัการยกยอ่งจากสงัคม 

 Frederick-Recascino and Schuster-Smith (2003) ศึ ก ษ า เรื่ อ ง ก า รแ ข่ ง ขัน แ ล ะ

แรงจงูใจภายในต่อกจิกรรมเชงิกฬีา โดยเป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มนกัแขง่จกัรยาน

มอืสมคัรเล่น 58 จํานวน และกลุ่มผู้ออกกําลงักายในฟิตเนส จํานวน 65 คน ในสหรฐัอเมรกิา 

โดยผลการวจิยัพบว่า กลุ่มนักแข่งจกัรยานมอืสมคัรเล่นนัน้ มแีรงจูงใจภายใน ซึง่ประกอบดว้ย 

ความสนใจ ความสนุกสนาน และขดีความสามารถของตนเอง เป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจใน

การเขา้ร่วมกจิกรรมการแขง่จกัรยาน มากกว่าแรงจงูใจภายนอก ซึง่ประกอบดว้ย ความตอ้งการ

ในการเข้าสงัคม และความต้องการออกกําลงักาย โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มนักแข่ง

จกัรยานนัน้ มภีาวะเรื่องของความมุ่งมัน่ในการแข่งขนั จงึทําให้มคีวามต้องการที่อยู่ในส่วนลกึ

ของตนเอง และนําสิ่งเหล่านั ้นมาเป็นปจัจัยแห่ งการกระทํา เช่น เรื่องของการเชื่อใน

ความสามารถของตนเอง ทําให้พวกเขาต้องยิง่เขา้ร่วมการแข่งขนัเพื่อให้เหน็ว่าความสามารถ

ของเขายงัคงอยู่ ในขณะทีก่ลุ่มผูอ้อกกําลงักายทัว่ไปในฟิตเนส กลบัมผีลทีต่รงกนัขา้ม โดยกลุ่ม

คนเหล่าน้ี มแีรงจงูใจภายนอก คอื ความต้องการในการเขา้สงัคม และความต้องการออกกําลงั

กายเป็นปจัจยัหลกัที่ทําให้พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลงักาย เน่ืองจากต้องการมี

สุขภาพทีด่ ีและไมไ่ดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะเป็นนกักฬีา จงึทาํใหแ้รงจงูใจภายในลดน้อยลงไปดว้ย

เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่นกัแขง่จกัรยานมอืสมคัรเล่น 
 

2.3.4 ผลงานวิจยัเก่ียวกบัการตอบสนองของผูบ้ริโภค 

พชัรยีา สุตา (2555) ศึกษาการรบัรู้และทศันคติของผู้บรโิภคที่มต่ีอการซื้อสนิค้าผ่าน 

QR Code ของประชาชน จํานวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่า 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้และให้ความสําคัญกับการใช้งาน QR Code ของผู้ให้บริการ ผ่าน 

การสื่อสารบนเครอืขา่ยออนไลน์ เช่น เวป็ไซต ์เป็นตน้ ในขณะทีร่องลงมา คอื การโฆษณา และ

ป้ายโฆษณากลางแจง้ ซึง่มกีารรบัรูใ้นระดบัปานกลาง นอกจากน้ี ในดา้นของทศันคต ิยงัพบว่า 

การรบัรูเ้กี่ยวกบัการซื้อสนิค้าผ่านระบบ QR Code จากสื่อบนเครอืข่ายออนไลน์นัน้ ส่งผลให้

ผูบ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอการซือ้สนิค้าในระบบน้ี เน่ืองจากพวกเขาจะได้รบับรกิารที่ตรงเวลา

และสนิคา้ทีม่คีุณภาพ และก่อใหเ้กดิความตัง้ใจทีซ่ือ้สนิคา้ดว้ยระบบน้ีต่อไปในอนาคต 

ศศวิมิล สุขบท และสุนันทา เหมทานนท ์(2550) ศกึษากระบวนการตอบสนองและการ

สื่อสารการตลาดของผลติภณัฑ์เทพธาโร โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้ผลติภณัฑ์เทพธาโรใน

ภาคใต้ จํานวน 400 คน งานวิจยัชิ้นน้ีมวีตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์การตอบสนองของผู้ใช้

ผลติภณัฑใ์นแต่ละขัน้ตอน ซึง่ประกอบไปดว้ยขัน้ความเขา้ใจ ขัน้ความพอใจและต้องการ และ

ขัน้ความตัง้ใจซื้อ เพื่อนําผลที่ได้ไปพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมต่อ โดย

ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์ทพธาโรประกอบดว้ย น้ํายา
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บว้นปาก แชมพ ูและเจลอาบน้ํา น้อยมาก ถงึแมว้่าเทพธาโรจะเป็นพชืทีส่าํคญัในจงัหวดัตรงั ซึง่

เป็นหน่ึงในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ก็ตาม เน่ืองจากขาดการสื่อสารเพื่อสรา้งการรบัรู ้อย่างไรก็ตาม 

ในขัน้ของความพอใจและต้องการ ผู้บรโิภค แสดงความคดิเห็นว่า หากผลติภณัฑ์มกีารแสดง

เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยและมจีําหน่ายในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รบัรู้เกี่ยวกับ

ผลติภณัฑ์ได้ง่าย ก็จะเกดิความพึงพอใจในผลติภณัฑ์ และสําหรบัในขัน้ความตัง้ใจในการซื้อ 

พบว่า ผูบ้รโิภค จะพจิารณาซือ้ผลติภณัฑจ์ากบรรจุภณัฑ ์โปรโมชัน่ดา้นราคา เรื่องเล่าเกี่ยวกบั

สนิค้า ซึ่งหมายถงึการรบัรูเ้ร ื่องราวเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ที่จําเป็นต้องมตีัง้แต่ในขัน้ตอนแรก คอื 

ขัน้ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้บรโิภคสามารถรบัรู้ เข้าใจ เกิดเป็นความพึงพอใจ มทีศันคติที่ดต่ีอ

ผลติภณัฑ ์ซึง่จะส่งผลต่อไปยงัความตัง้ใจในการซือ้ผลติภณัฑ ์

Farley and Stasson (2003) ศกึษาเรือ่งอทิธพิลของความรูส้กึ ความเชื่อ ทีม่ผีลต่อการ

กระทํา กรณีการบรจิาคโลหติของนักเรยีนที่เป็นผู้สมคัรใจในการบรจิาคโลหติ จาํนวน 264 คน 

ในสหรฐัอเมรกิา โดยมวีตัถุประสงค์ในการศึกษาเหตุของการกระทําว่า ปจัจยัใดจะเป็นสิ่งที่

ส่งผลต่อการบรจิาคโลหิต ระหว่างปจัจยัด้านความเชื่อ และความรู้สึก ซึ่งเป็นกระบวนการ

ตอบสนองของบุคคลและผูบ้รโิภค ผลการวจิยั พบว่า ความรูส้กึของบุคคลต่อการบรจิาคโลหติ

นัน้ มอีทิธพิลต่อการบรจิาคโลหติมากกว่าความเชื่อของบุคคล เน่ืองจาก ความรูส้กึของบุคคล

เกดิจากการไดร้บัประสบการณ์ตรงจากเหตุการณ์นัน้ๆ จงึทําให้สามารถพจิารณาและแยกแยะ

ถึงเหตุและผลได้มากกว่าความเชื่อ ซึ่งอาจจะเป็นสิง่ที่บุคคลไม่เคยสมัผสัตรงมาก่อน อีกทัง้

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนัน้ สามารถเปลีย่นแปลงความรูส้กึของบุคคลได ้เมื่อได้มโีอกาสสมัผสั

กบัประสบการณ์ตรงดว้ยตนเอง ตวัอย่างเช่น กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่บรจิาคโลหติ เกดิจากความรูส้กึ

กลวัความเจบ็ เพราะเคยไดส้มัผสักบัการเจาะเพื่อตรวจรกัษาโรคหรอืบรจิาคโลหติมาก่อน จงึทํา

ใหเ้กดิความรูส้กึเจบ็และกลวัจนไมอ่ยากจะบรจิาคโลหติอกีต่อไป 

 

2.3.5 ผลงานวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจของผู้บริโภค 

ธรีวฒัน์ บุตตะโยธ ี(2551) ศึกษาความพงึพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่มีต่อเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 คน โดยผลการวิจ ัย พบว่า 

นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีไ่ดเ้ดนิทางมาเทีย่วชมเมอืงโบราณเป็นเพศชาย และมคีวามพงึพอใจต่อ

ทศันียภาพและความสวยงามของสถานที ่ความกวา้งขวางของสถานที ่ซึง่ไดแ้ก่ เมอืงโบราณใน

ส่วนของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ส่วนภูมปิญัญาไทย 

และราคาค่าเข้าชมที่เหมาะสม คุ้มค่า ซึ่งเป็นผลให้นักท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

และมสี่งผลใหพ้วกเขาอยากจะกลบัมาเทีย่วอกีในครัง้หน้า หรอืแนะนําใหค้นทีรู่จ้กัมาเทีย่วเมอืง

โบราณแห่งน้ีด้วย ซึ่งเป็นผลการแสดงของพฤติกรรมที่เกิดจากความพึงพอใจที่ตรงกบัความ

คาดหวงั 
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จรรนิยา อินต๊ะเอ้ย (2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการ 

ทางการเงนิเครื่องให้บรกิารด้านการเงนิอตัโนมตัขิองนักศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จาํนวน 

400 คน โดยผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัด้านการตลาด คอื ผลติภณัฑ ์ราคา และช่องทางการจดั

จาํหน่ายมผีลต่อระดบัความพงึพอใจของกลุ่มนักศกึษาผู้ใช้งาน โดยส่วนของผลติภณัฑ ์พบว่า 

นักศึกษาพึงพอใจมากกับเครื่องบรกิารด้านการเงนิอัตโนมตัิ เพราะมรีูปแบบการให้บรกิาร 

ที่ทนัสมยัและมบีรกิารทางการเงนิที่หลากหลายให้เลอืกใช้งาน ในขณะที่ด้านราคานัน้ พบว่า 

มคีวามพอใจในระดบัมากเช่นกนั เพราะค่าธรรมเนียมในการใช้บรกิารต่างๆ ไม่แพงจนเกนิไป 

อีกทัง้เครื่องบริการด้านการเงินอัตโนมัติย ังให้บริการตลอด 24 ชัว่โมงทุกวัน สําหรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซึง่หมายถงึการมจีาํนวนเครื่องที่เพยีงพอและตัง้อยู่ในจุดที่ใกลก้บั

แหล่งชุมชน ก็ทําให้กลุ่มผู้ใช้งานเกดิความพงึพอใจ เพราะมคีวามสะดวกในการใช้งาน ดงันัน้ 

เมือ่วเิคราะหแ์ลว้จงึพบว่า เมื่อกลุ่มผูใ้ชง้านมคีวามพงึพอใจในปจัจยัเหล่าน้ี พวกเขากจ็ะยงัคงใช้

บรกิารทางการเงนิผ่านตูอ้ตัโนมตัต่ิอไป  

จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และผลงานวิจัย ทําให้ผู้ว ิจ ัยพบว่าการ

แสดงออกทางพฤตกิรรม ซึ่งคอืการตอบสนองของผู้บรโิภคเกดิขึน้จากการถูกกระตุ้นดว้ยหลกั

ของพฤตกิรรมทีค่รอบคลุมถงึปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ปจัจยัดา้นจติวทิยาที่

ครอบคลุมถงึเรื่องแรงจงูใจ และปจัจยัดา้นสงัคมทีค่รอบคลุมถงึเรื่องกลุม่อ้างองิ นอกจากน้ี การ

ตอบสนองของผูบ้รโิภคนัน้ ยงัมลีําดบัขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้จากทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร

หน่ึง ซึง่ส่งผลต่อไปยงัการแสดงออกดา้นการกระทํา ซึง่หมายถงึพฤตกิรรม และมอีทิธพิลต่อไป

ยงัความพงึพอใจ ซึ่งเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการบรโิภคเพื่อประเมนิว่าสิง่ที่ได้รบันัน้ 

สอดรบักบัความคาดหวงั ความตอ้งการ และวตัถุประสงคข์องตนเองหรอืไม ่ 

 



 

บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจยั 

การศึกษาวิจยัเรื่องปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจยัเชิงผสมผสาน  

(Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และ การวิจ ัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยในบทน้ี ผู้วิจยัจะนําเสนอรายละเอียดของระเบียบ 

วธิวีจิยั ไดแ้ก่ 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

3.2 สมมตุฐิานการวจิยั 

3.3 นิยามศพัทเ์ชงิปฏบิตักิาร 

3.4 การกําหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.5 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3.7 การเกบ็ขอ้มลู 

3.8 การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

กรอบแนวคิดในการวิจ ัยน้ี กําหนดให้ตัวแปรต้นในการวิจ ัย ได้แก่  ปจัจัยด้าน 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสรมิ

การตลาด บุคคล กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ ปจัจยัด้านสงัคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง  

ซึง่ประกอบดว้ย การเป็นสมาชกิ ระดบัความสมัพนัธ ์และความน่าดงึดดู และปจัจยัดา้นจติวทิยา 

ไดแ้ก่ แรงจงูใจ ซึง่ประกอบดว้ยแรงจงูใจภายในและภายนอก ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทศันคตใินการ 

เขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน พฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน ไดแ้ก่ ประเภท

ของกิจกรรม ช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

และความสมัพนัธร์ะหว่างผูจ้ดัและผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม และความพงึพอใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 

การป ัน่จกัรยาน  
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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3.2 สมมติุฐานการวิจยั 

 

ผลงานวจิยัที่ผ่านมา พบว่าการแสดงออกของผู้บรโิภค ทัง้จากทศันคต ิและพฤตกิรรม

ต่อการซือ้สนิคา้หรอืเลอืกใชบ้รกิาร เกดิจากการไดร้บัสิง่กระตุน้ซึง่ประกอบด้วยปจัจยัดา้นส่วน

ประสมการตลาด ปจัจยัด้านสงัคมเรื่องกลุ่มอ้างองิ และปจัจยัดา้นจติวทิยาเรื่องแรงจงูใจ อกีทัง้

พฤติกรรมจะก่อให้เกิดการประเมนิความพงึพอใจ จงึสามารถกําหนดเป็นสมมุตฐิานข้อที่ 1-5 

ตามลาํดบัไดด้งัน้ี   

1) ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร มคีวามความสมัพนัธ์กบัทศันคตใินการเขา้

รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

2) ปจัจยัดา้นกลุ่มอา้งองิมคีวามความสมัพนัธก์บัทศันคตใินการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่

จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

3) ปจัจยัด้านแรงจูงใจมคีวามความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่

จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

4) ทศันคติมคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

5) พฤติกรรมมคีวามพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน 

ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

3.3 นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

 

ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาด หมายถงึ หลกัการดําเนินงานขัน้พืน้ฐานดา้นการตลาด

หรอืเรยีกว่ากลยุทธ์การตลาด โดยในการวิจยัครัง้น้ี หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมการป ัน่จกัรยานที่มต่ีอปจัจยัด้านการตลาด คอื กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบรกิาร 

7Ps ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจําหน่าย (Place) การส่งเสรมิ

การตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) คน (People) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

(Physical Evidence)  

ปจัจยัด้านสงัคม หมายถึง บุคคลหรอืกลุ่มคนที่มอีทิธพิลอย่างมากต่อพฤติกรรมของ

บุคคลหน่ึงๆ โดยในการวจิยัครัง้น้ี หมายถงึ ความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน

ทีม่ต่ีอปจัจยัด้านสงัคม คอืกลุ่มอ้างองิ ซึ่งประกอบไปด้วย การเป็นสมาชกิ ระดบัความสมัพนัธ ์

และความน่าดงึดดู 

ปจัจยัด้านจติวทิยา หมายถึง แรงกระตุ้นที่เป็นผลให้เกดิพฤติกรรมทัง้ในรูปแบบของ

ทศันคตแิละการกระทํา โดยในการวจิยัครัง้น้ี หมายถงึ ความคดิเหน็ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการ
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ป ัน่จกัรยานทีม่ต่ีอปจัจยัดา้นจติใจ คอืแรงจงูใจทีป่ระกอบไปดว้ย แรงจงูใจภายใน ได้แก่ ความ

อยากรู้อยากเห็น ความรกั ความสนใจ ความสนุกสนาน ความสําเร็จ ความพึงพอใจ ความ

ศรทัธา และความซาบซึง้ แรงจงูใจภายนอก ได้แก่ การแข่งขนั การร่วมมอื การให้รางวลั การ

ไดร้บัการยกยอ่งและชมเชย 

ทศันคตต่ิอกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน หมายถงึ กระบวนการตอบสนองของผูบ้รโิภคในขัน้

ความรูส้กึที่ส่งผลไปยงัพฤติกรรม โดยในการวจิยัครัง้น้ี หมายถึง ความคดิเห็นของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมการป ัน่จักรยานที่มีต่อกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยทัศนคติด้านบวกต่อกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยาน  

พฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมเกี่ยวกบัจกัรยาน หมายถงึ กระบวนการตอบสนองของ

ผูบ้รโิภคในขัน้การกระทํา โดยในการวจิยัครัง้น้ี หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ

ป ัน่จกัรยาน ซึง่ประกอบไปดว้ย ประเภท ช่วงเวลา ระยะเวลา ความถี ่และความสมัพนัธร์ะหว่าง

ผูจ้ดักบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน หมายถึง กระบวนการตอบสนองของ

ผู้บริโภคที่ เกิดขึ้นภายหลังจากพฤติกรรม ซึ่งเป็นขัน้ตอนการประเมินหลังการบริโภค  

โดยในการวจิยัครัง้น้ี หมายถงึ การประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ซึง่ประกอบดว้ยความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิาร  

กจิกรรมเกี่ยวกบัจกัรยาน หมายถงึ กจิกรรมการแข่งหรอืการป ัน่จกัรยาน โดยในการ

วจิยัครัง้น้ี หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยบรษิทัเอกชนผูนํ้าเขา้จกัรยาน 4 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทัยู

ดบับลิวซี จํากัด บรษิัทโปรไบค์ จํากัด บรษิัท แอลเอ ไบซิเคิล จํากัด และ บรษิัท สปอร์ต  

ไบซเิคลิ จาํกดั หรอืกจิกรรมการป ัน่จกัรยานจดัขึน้โดยภาครฐั  

 

3.4 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

การดําเนินการวิจ ัยในครัง้ น้ี  มีระเบียบวิธีวิจ ัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) 

ประกอบด้วยการวจิยัเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ โดยประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ

วจิยัในแต่ละแบบมกีารกําหนดไวด้งัน้ี  

 

3.4.1 การวิจยัเชิงปริมาณ 

1) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประชากรกลุ่ม เป้ าหมายที่ทํ าการศึกษาในครัง้ น้ี  คือ  ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร อายุ 23-60 ปี ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ที่ใช้จกัรยาน จาํนวน 2,250,000 คน 

(“รฐับาลประชุมจดักจิกรรม,” 2558) กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้
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น้ี ผู้วจิยัใช้ตารางสําเรจ็รูปของ Taro Yamane ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดบั

ความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 และยอมรบัใหม้คีวามคาดเคลื่อนทีร่อ้ยละ 5 จงึไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างที ่

400 คนจากจํานวนของประชากรที่ใช้ในการวจิยัที่มจีาํนวนมากกว่า 1,000,000 คน (Yamane, 

1973, อา้งถงึใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2553)  

2) การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
การศึกษาวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยั ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น 

(Non-Probability Sampling) ประกอบไปดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี  

ขัน้ตอนที ่1 การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทํา

การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งกบัประชาชน อายรุะหว่าง 23-60 ปี ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ใน

เขตกรุงเทพมหานครที่เคยเขา้ร่วมกจิกรรมการแข่งหรอืป ัน่จกัรยานทีจ่ดัขึน้โดยบรษิทัผู้นําเขา้

จกัรยาน 4 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทัยดูบับลวิซ ีจาํกดั บรษิทัโปรไบค ์จาํกดั บรษิทั แอลเอ ไบซเิคลิ 

จาํกดั และ บรษิทั สปอรต์ ไบซเิคลิ จาํกดั หรอืกจิกรรมการป ัน่จกัรยานจดัขึน้โดยภาครฐั  

ขัน้ตอนที ่2 การเลอืกหน่วยตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดย

ทําการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างกบัประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นใครก็ได้ อายุ

ระหว่าง 23-60 ปี ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้กําหนดไว้ในการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจงในขัน้ที ่1 

 

3.4.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลสําคญั ที่ใช้ในการวจิยัเชงิคุณภาพครัง้น้ี คอื นักป ัน่จกัรยานที่เคยเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีจ่ดัขึน้โดยบรษิทัเอกชนผูนํ้าเขา้จกัรยาน 4 แหง่ ไดแ้ก่ บรษิทั ยดูบัลวิ

ซี จํากัด บรษิัท โปรไบค์ จํากัด บรษิัท แอลเอ ไบซิเคิล จํากัด และบรษิัท สปอร์ต ไบซิเคิล 

จาํกดั หรอืเคยเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานที่จดัขึน้โดยหน่วยงานภาครฐั ซึ่งเป็นประชาชน 

เขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-60 ปี จํานวน 10 ท่าน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และ 

เพศหญงิ 5 คน ไดแ้ก่  

1)  นายปรชัญา ลิม้สุวฒัน์  อาชพี เจา้ของอู่ซ่อมรถ 

2) นายพพิฒัน์ ฉตัรโชตกุิล  อาชพี ทีป่รกึษาดา้นการเงนิ 

บรษิทั ซุปเปอรร์ชิ จาํกดั 

3) นายกอบธรรม พรหมายน  อาชพี ช่างภาพอาชพีอสิระ 

4) นายพษิณุ กติตปิกรณ์  อาชพี ธุรกจิส่วนตวั  

5) นายวนิยั ทรรทรานนท ์ อาชพี ธุรกจิส่วนตวั 

6) นางสาวรวริฐั ศรโีสภา  อาชพี ธุรกจิส่วนตวั  

7) นางสาวศศญิา ดุมใหม ่ อาชพี พนกังานบรษิทั 



42 

8) นางสาวอรญัญา อู่ชาโชต ิ  อาชพี ธุรกจิส่วนตวั 

9) นางสาวณฐัสนีิ กนกวรกาญจน์  นกัศกึษาปรญิญาโท  

10) นางสาวจรีะชญาณ์ จรีวฒัน์ธนากูล  อาชพี ธุรกจิส่วนตวั 

 

3.5 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

3.5.1 การวิจยัเชิงปริมาณ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภท 

ให้กลุ่มตวัอย่างอ่านและกรอกเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยกําหนดเป็นคําถาม

แบบปลายปิด (Close-Ended Question) และโครงสรา้งของแบบสอบถามประกอบด้วย 7 ส่วน 

ดงัน้ี  

ส่วนที ่1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา 

รายได้ และสถานภาพการสมรส โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale)  

ส่วนที ่2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อปจัจยัด้านการส่วนประสม

การตลาดบริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยาน โดยใช้ระดับ 

การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนนตามหลักของ 

Likert Scale 5 ระดบั ดงัน้ี  

5 คะแนน    เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

4 คะแนน    เหน็มาก 

3 คะแนน    ไมแ่น่ใจ 

2 คะแนน    เหน็ดว้ยน้อย 

1 คะแนน    เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

ลักษณะคําถามแบบ Likert Scale แบ่งระดับความคิดเห็นของประชาชนออกเป็น  

5 ระดบั โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอนัตรภาคชัน้เพื่อนํามาแปรผลคะแนน 

จากนัน้ จึงนําค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลค่าความหมายของข้อมูล  

ซึ่งเกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้สูตรการคํานวณความกว้างของช่วงระดับคะแนน  

(สุวมิล ตริกานนท,์ 2546, อา้งถงึใน พริยิะ แกว้วเิศษ, 2554) ดงัน้ี 
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ความกวา้งของช่วงระดบัคะแนน  = ค่าคะแนนสงูสุด - ค่าคะแนนสงูสุด 

                     จาํนวนชัน้   

= 5-1 

  5 

     = 0.80 

การแปลค่าความหมาย 

ค่าเฉลีย่    ความหมาย 

1.00 - 1.80   เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

1.81 - 2.60    เหน็ดว้ยน้อย 

2.61 - 3.40    ไมแ่น่ใจ 

3.41 - 4.20   เหน็ดว้ยมาก 

4.21 - 5.00   เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

ส่วนที ่3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อปจัจัยด้านสังคมเรื่อง 

กลุ่มอ้างองิที่มผีลต่อพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนนตามหลักของ Likert Scale  

5 ระดบั ดงัน้ี  

5 คะแนน    เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

4 คะแนน    เหน็มาก 

3 คะแนน    ไมแ่น่ใจ 

2 คะแนน    เหน็ดว้ยน้อย 

1 คะแนน    เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

ลักษณะคําถามแบบ Likert Scale แบ่งระดับความคิดเห็นของประชาชนออกเป็น  

5 ระดบั โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอนัตรภาคชัน้เพื่อนํามาแปรผลคะแนน 

จากนัน้ จึงนําค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลค่าความหมายของข้อมูล  

ซึ่งเกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้สูตรการคํานวณความกว้างของช่วงระดับคะแนน  

(สุวมิล ตริกานนท,์ 2546, อา้งถงึใน พริยิะ แกว้วเิศษ, 2554) ดงัน้ี 

ความกวา้งของช่วงระดบัคะแนน  = ค่าคะแนนสงูสุด - ค่าคะแนนสงูสุด 

                     จาํนวนชัน้   

= 5-1 

  5 

     = 0.80 
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การแปลค่าความหมาย 

ค่าเฉลีย่    ความหมาย 

1.00 - 1.80   เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

1.81 - 2.60    เหน็ดว้ยน้อย 

2.61 - 3.40    ไมแ่น่ใจ 

3.41 - 4.20   เหน็ดว้ยมาก 

4.21 - 5.00   เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

ส่วนที ่4 คําถามเกี่ ยวกับความคิด เห็นของประชาชนต่อปจัจัยด้านจิตวิทยา 

ดา้นแรงจงูใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู

ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) และมเีกณฑ์การให้คะแนนตามหลกัของ Likert Scale 5 

ระดบั ดงัน้ี  

5 คะแนน    เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

4 คะแนน    เหน็มาก 

3 คะแนน    ไมแ่น่ใจ 

2 คะแนน    เหน็ดว้ยน้อย 

1 คะแนน    เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

ลักษณะคําถามแบบ Likert Scale แบ่งระดับความคิดเห็นของประชาชนออกเป็น  

5 ระดบั โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอนัตรภาคชัน้เพื่อนํามาแปรผลคะแนน 

จากนัน้ จึงนําค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลค่าความหมายของข้อมูล  

ซึ่งเกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้สูตรการคํานวณความกว้างของช่วงระดับคะแนน  

(สุวมิล ตริกานนท,์ 2546, อา้งถงึใน พริยิะ แกว้วเิศษ, 2554) ดงัน้ี 

ความกวา้งของช่วงระดบัคะแนน  = ค่าคะแนนสงูสุด - ค่าคะแนนสงูสุด 

                     จาํนวนชัน้   

= 5-1 

  5 

     = 0.80 
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การแปลค่าความหมาย 

ค่าเฉลีย่    ความหมาย 

1.00 - 1.80   เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

1.81 - 2.60    เหน็ดว้ยน้อย 

2.61 - 3.40    ไมแ่น่ใจ 

3.41 - 4.20   เหน็ดว้ยมาก 

4.21 - 5.00   เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

ส่วนที ่5 คาํถามเกี่ยวกบัทศันคตขิองประชาชนต่อการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนน 

ตามหลกัของ Likert Scale 5 ระดบั ดงัน้ี  

5 คะแนน    เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

4 คะแนน    เหน็มาก 

3 คะแนน    ไมแ่น่ใจ 

2 คะแนน    เหน็ดว้ยน้อย 

1 คะแนน    เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

ลักษณ ะคําถามแบบ Likert Scale แบ่งระดับทัศนคติของประชาชนออกเป็น  

5 ระดบั โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอนัตรภาคชัน้เพื่อนํามาแปรผลคะแนน 

จากนัน้ จึงนําค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลค่าความหมายของข้อมูล  

ซึ่งเกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้สูตรการคํานวณความกว้างของช่วงระดับคะแนน  

(สุวมิล ตริกานนท,์ 2546, อา้งถงึใน พริยิะ แกว้วเิศษ, 2554) ดงัน้ี 

ความกวา้งของช่วงระดบัคะแนน  = ค่าคะแนนสงูสุด - ค่าคะแนนสงูสุด 

                     จาํนวนชัน้   

= 5-1 

  5 

     = 0.80 

การแปลค่าความหมาย 

ค่าเฉลีย่    ความหมาย 

1.00 - 1.80   เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

1.81 - 2.60    เหน็ดว้ยน้อย 

2.61 - 3.40    ไมแ่น่ใจ 

3.41 - 4.20   เหน็ดว้ยมาก 

4.21 - 5.00   เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  
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ส่วนที ่6 คาํถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการป ัน่จกัรยาน โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท

อนัตรภาค (Interval Scale) และมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนตามหลกัของ Likert Scale 5 ระดบั ดงัน้ี  

5  คะแนน   เขา้รว่มดว้ยมากทีสุ่ด 

4 คะแนน    เขา้รว่มดว้ยมาก 

3 คะแนน    ไมแ่น่ใจ 

2 คะแนน    เขา้รว่มดว้ยน้อย 

1 คะแนน    เขา้รว่มดว้ยน้อยทีสุ่ด 

ลักษณะคําถามแบบ Likert Scale แบ่งระดับความคิดเห็นของประชาชนออกเป็น  

5 ระดบั โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอนัตรภาคชัน้เพื่อนํามาแปรผลคะแนน 

จากนัน้ จึงนําค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลค่าความหมายของข้อมูล  

ซึ่งเกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้สูตรการคํานวณความกว้างของช่วงระดับคะแนน  

(สุวมิล ตริกานนท,์ 2546, อา้งถงึใน พริยิะ แกว้วเิศษ, 2554) ดงัน้ี 

ความกวา้งของช่วงระดบัคะแนน  = ค่าคะแนนสงูสุด - ค่าคะแนนสงูสุด 

                     จาํนวนชัน้   

= 5-1 

  5 

     = 0.80 

การแปลค่าความหมาย 

ค่าเฉลีย่    ความหมาย 

1.00 - 1.80   เขา้รว่มดว้ยน้อยทีสุ่ด 

1.81 - 2.60    เขา้รว่มดว้ยน้อย 

2.61 - 3.40    ไมแ่น่ใจ 

3.41 - 4.20   เขา้รว่มดว้ยมาก 

4.21 - 5.00   เขา้รว่มดว้ยมากทีสุ่ด 
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ส่วนที ่7 คําถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่

จักรยาน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) และมีเกณฑ์การ 

ใหค้ะแนนตามหลกัของ Likert Scale 5 ระดบั ดงัน้ี  

5 คะแนน    พงึพอใจมากทีสุ่ด 

4 คะแนน    พงึพอใจมาก 

3 คะแนน    ไมแ่น่ใจ 

2 คะแนน    พงึพอใจน้อย 

1 คะแนน    พงึพอใจน้อยทีสุ่ด  

ลักษณะคําถามแบบ Likert Scale แบ่งระดับความคิดเห็นของประชาชนออกเป็น  

5 ระดบั โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอนัตรภาคชัน้เพื่อนํามาแปรผลคะแนน 

จากนัน้ จึงนําค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลค่าความหมายของข้อมูล  

ซึ่งเกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้สูตรการคํานวณความกว้างของช่วงระดับคะแนน  

(สุวมิล ตริกานนท,์ 2546, อา้งถงึใน พริยิะ แกว้วเิศษ, 2554) ดงัน้ี 

ความกวา้งของช่วงระดบัคะแนน  = ค่าคะแนนสงูสุด - ค่าคะแนนสงูสุด 

                     จาํนวนชัน้   

= 5-1 

  5 

     = 0.80 

การแปลค่าความหมาย 

ค่าเฉลีย่    ความหมาย 

1.00 - 1.80   พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

1.81 - 2.60    พงึพอใจน้อย 

2.61 - 3.40    ไมแ่น่ใจ 

3.41 - 4.20   พงึพอใจมาก 

4.21 - 5.00   พงึพอใจมากทีสุ่ด 

ในงานวจิยัน้ี ผู้วจิยัได้กําหนดเกณฑ์การแปลค่าความหมายของสถิติค่าสมัประสทิธิ ์

สหสัมพันธ์จากเกณฑ์ที่นักวิชาการได้อธิบายไว้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2547, อ้างถึงใน พัชนี  

เชยจรรยา, 2558) ดงัน้ี 

0.00 - 0.20 หมายถงึ มคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามาก 

0.21 - 0.40 หมายถงึ มคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า 

0.41 - 0.60 หมายถงึ มคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

0.61 - 0.80 หมายถงึ มคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 

0.81 - 1.00 หมายถงึ มคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
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3.5.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ 

การวิจยัเชิงคุณภาพครัง้น้ี มีรูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

(In-Depth Interview) กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 10 ท่าน โดยผู้วิจยัได้กําหนดโครงสร้างของ

คาํถาม ซึง่จะใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 คาํถามเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากร 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) อาชพี 

4) การศกึษา 

5) รายได ้

6) สถานภาพการสมรส 

ส่วนที ่2 คาํถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร 

1) ความคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีเ่ขา้รว่ม 

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยาน 

ทีเ่ขา้รว่ม 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ในการจดัร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ทีเ่ขา้รว่ม 

4) ความคดิเห็นเกี่ยวกบัการส่งเสรมิหรอืโปรโมทกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ทีเ่ขา้รว่ม 

5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับขัน้ตอนการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยาน 

ทีเ่ขา้รว่ม 

6) ความคดิเหน็เกีย่วกบับุคลากรผูจ้ดักจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีเ่ขา้รว่ม 

7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของกิจกรรมการป ัน่

จกัรยานทีเ่ขา้รว่ม 

ส่วนที ่3 คําถามเกี่ยวกบัปจัจยัดา้นสงัคมเรื่องกลุ่มอ้างองิและการเขา้ร่วมกจิกรรมการ

ป ัน่จกัรยาน ความคดิเหน็เกี่ยวกบักลุ่มเพื่อนสนิท กลุ่มเพื่อนที่ทํางาน หรอืกลุ่มคนในชมรมที่มี

ผลต่อการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน  

ส่วนที ่4 คําถามเกี่ยวกับปจัจยัด้านจติวทิยาเรื่องแรงจูงใจและการเข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยาน 

ส่วนที ่5 คาํถามเกีย่วกบัทศันคตต่ิอกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ส่วนที ่6 คาํถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ส่วนที ่7 คาํถามเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 
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3.6 การทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

3.6.1 การวิจยัเชิงปริมาณ 

ผู้วิจ ัยได้ตรวจสอบความเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) ของ

แบบสอบถาม โดยมขีัน้ตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) ศกึษาขอ้มูลทุตยิภูมจิากหนังสอื เอกสาร บทความ และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคดิ 

2) สรา้งแบบสอบถามโดยใช้กรอบแนวคดิเกี่ยวกบัทฤษฎกีารเสรมิแรง แนวคดิ

เกีย่วกบัประชากรศาสตร ์กลุ่มอา้งองิ และแรงจงูใจ  

3) นําแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ  

3 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิแ์ก้ว รศ.ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส และ ผศ.ดร.

พรพรรณ ประจกัษ์เนตร เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) และปรบัแกต้ามคําแนะนําของ

ผู้เชี่ยวชาญ ตามหลักของการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาด้วยการคํานวณค่าดัชนี 

ความสอดคลอ้ง (Indexes of Item Objective Congruence: IOC) ทีม่เีกณฑก์ารยอมรบัค่า IOC 

คอื IOC >.50 โดยสามารถแบ่งระดบัของค่า IOC เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

   ระดบั +1 หมายถงึ คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  

   ระดบั  0 หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าคาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

   ระดบั -1 หมายถงึ คาํถามไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงค่าความเท่ียงตรง (Validity) 

คาํถาม ค่าความเท่ียงตรง 

ดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร  0.88 

ดา้นปจัจยัทางสงัคมเรือ่งกลุ่มอา้งองิ 0.91 

ดา้นปจัจยัทางจติวทิยาเรือ่งแรงจงูใจ 0.90 

ดา้นทศันคตต่ิอการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 0.97 

ดา้นพฤตกิรรมในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 1.00 

ดา้นความพงึพอใจต่อการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 0.96 

รวม 0.9 
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4) นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 ชุด และนํามาวเิคราะหห์าค่าความ

เชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Alpha Coefficient) สูตรของ

ครอนบราค (Cronbach) ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของชุดคําถาม โดยมีค่า

ระหว่าง 0<a<1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมัน่สูง โดยงานวิจยัน้ี ได้

กําหนดค่าความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั 0.750  

  

ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

คาํถาม ค่าความเช่ือมัน่ 

ดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร  0.885 

ดา้นปจัจยัทางสงัคมเรือ่งกลุ่มอา้งองิ 0.864 

ดา้นปจัจยัทางจติวทิยาเรือ่งแรงจงูใจ 0.937 

ดา้นทศันคตต่ิอการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 0.874 

ดา้นพฤตกิรรมในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 0.762 

ดา้นความพงึพอใจต่อการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 0.869 

รวม 0.966 

 

3.6.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ 

การวจิยัเชงิคุณภาพครัง้น้ี มกีารทดสอบคุณภาพของแนวทางคาํถามซึง่เป็นเครือ่งมอืที่

ใช้ในการวจิยัดว้ยการนําเสนอต่อทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และนํามาปรบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 

ก่อนการนําไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง  

 

3.7 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

3.7.1 การวิจยัเชิงปริมาณ 

1) ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมจากการตอบ

แบบสอบถามของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-60 ปี ซึ่งเป็นประชาชนที่เคย

เขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานที่จดัขึน้โดยภาครฐั หรอืภาคเอกชน จาํนวน 400 คน ระหว่าง

วนัที ่1-28 กุมภาพนัธ ์2559 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ว ิจยัได้ศึกษา ค้นคว้าจาก

หนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้จกัรยานในประเทศไทย 
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กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน ทฤษฎกีารเสรมิแรง แนวคดิเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์กลุ่มอ้างองิ และ

แรงจงูใจ 
  

3.7.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ 

การวิจยัเชิงคุณภาพครัง้น้ี มกีารเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  

(In-Depth Interview) โดยผู้วิจ ัยจะทําการบันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

จาํนวน 10 คน ระหว่างวนัที ่1-10 มนีาคม 2559 

 

3.8 การวิเคราะหข้์อมลู  

 

3.8.1 การวิจยัเชิงปริมาณ 

ผู้วจิยันําแบบสอบถามจํานวนทัง้หมด 400 ชุด ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ และความ 

ถูกต้องของคําตอบ หลงัจากนัน้ จงึนําขอ้มลูที่ได้รบัไปลงรหสั (Coding) ในแบบลงรหสั สําหรบั

การประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมประมวลผลคอมพวิเตอรส์ําเรจ็รปู เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลสถติิ

เชิงพ รรณ า (Descriptive Statistic) และสถิติ เชิงอ นุมาน  (Inferential Statistic) โดยแบ่ ง 

การวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี  

ส่วนที ่1 การวเิคราะหท์างสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistic) เพื่ออธบิายลกัษณะ

ทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าเฉลี่ย  (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ทางสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistic) เพื่ออธบิายตวัแปร

ที่ใช้ในสมมุตฐิานการวจิยั ได้แก่ ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร ปจัจยัด้านสงัคมเรื่อง 

กลุ่มอ้างองิ และปจัจยัด้านการจติวทิยาเรื่องแรงจูงใจที่มผีลต่อทศันคติ พฤติกรรม และความ 

พงึพอใจต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที ่3 การทดสอบสมมุติฐานการวิจยั 5 ข้อ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistic) ไดแ้ก่ สถติกิารถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression)   

 

3.8.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ  

ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจยัจะนํามาวิเคราะห์ตามแนวประเด็น

คําถามที่ได้กําหนดไว้ และจะนําเสนอผลของข้อมูลในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงพรรณา 

(Descriptive Analysis)  

 



 

บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ 

 ผลการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้หลกัฐานจากการวจิยัเชงิปรมิาณด้วยวธิกีารสํารวจ จะนําเสนอ 

ในรายละเอียด โดยผู้วิจ ัยได้จ ัดลําดับการแสดงผลการวิจ ัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที ่1 นําเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วเิคราะหโ์ดยการแสดงเป็นจาํนวน (Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที ่2 นําเสนอผลการวเิคราะห์ทางสถิติเชงิบรรยายของตวัแปรที่ใช้ในสมมุติฐาน 

การวิจ ัย วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) 

ส่วนที ่3 นําเสนอผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิยั 5 ข้อ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์

ถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise  
 

4.1 ผลการศึกษาด้านลกัษณะทางประชากร 

 

ส่วนที ่1 นําเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยการแสดงเป็นจํานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชพี รายได้ส่วนตัวต่อเดือน และ

สถานภาพสมรส โดยมผีลการวเิคราะห ์ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 4.1 จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ  

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 291 72.8 

หญงิ 109 27.3 

รวม 400 100.0 

 

 ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 72.8 และเพศหญงิ 

คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 

 

ตารางท่ี 4.2 จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอายุ 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

31-40 ปี 174 43.5 

23-30 ปี 105 26.3 

41-50 ปี 97 24.3 

51-60 ปี 24 6.0 

รวม 400 100 

 

 ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 

รองลงมาไดแ้ก่ อายุระหว่าง 23-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 อายุระหว่าง 41-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 

24.3 และน้อยทีสุ่ดคอือายรุะหว่าง 51-60 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 6 
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ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการศกึษา 

การศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ระดบัปรญิญาตร ี 227 56.8 

สงูกว่าระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 115 28.8 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 34 8.5 

ระดบัอนุปรญิญา 24 6.0 

รวม 400 100.0 

 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 

56.8 รองลงมา คือระดบัการศึกษาปรญิญาตรขีึ้นไป คดิเป็นรอ้ยละ 28.8 ระดบัมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย/ปวช. คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 และน้อยทีสุ่ดคอืระดบัอนุปรญิญา คดิเป็นรอ้ยละ 6 

 

ตารางท่ี 4.4 จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชพี 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 202 50.5 

ธุรกจิส่วนตวั 124 31.0 

ขา้ราชการ 29 7.3 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ 20 5.0 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 16 4.0 

อื่นๆ 9 2.3 

รวม 400 100 
 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 

รองลงมาคอืธุรกจิส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 31 ขา้ราชการคดิเป็นรอ้ยละ 7.3 พนักงานรฐัวสิาหกจิ 

คิดเป็นร้อยละ 5 นักเรยีน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4 และน้อยที่สุดคือประกอบอาชีพอิสระ  

คดิเป็นรอ้ยละ 2.3  
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ตารางท่ี 4.5 จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดส้่วนตวัต่อเดอืน 

รายได้ส่วนตวัต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

31,000 บาทขึน้ไป 232 58.0 

20,001-30,000 บาท 73 18.3 

15,001-20,000 บาท 49 12.3 

10,001-15,000 บาท 25 6.3 

5,000-10,000 บาท 12 3.0 

น้อยกว่า 5,000 บาท 9 2.3 

รวม 400 100 
 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได้สูงกว่า 31,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 

58.0  รองลงมาคอื มรีายได ้20,001-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.3  รายได ้15,001-20,000 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 รายได ้10,001-15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 รายได ้5,000-10,000 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 3 และ รายไดต้ํ่ากว่า 5,000 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 2.3  

 

ตารางท่ี 4.6 จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จาํนวน ร้อยละ 

โสด 235 58.8 

แต่งงาน (มบุีตร) 102 25.5 

แต่งงาน (ไม่มบุีตร) 55 13.8 

อื่นๆ 8 2.0 

รวม 400 100 

 

ผลการวิจ ัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.8  

รองลงมาคือ สถานภาพแต่งงาน มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 25.5 สถานภาพแต่งงาน ไม่มีบุตร  

คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 และอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 2  
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ส่วนที ่2 นําเสนอผลการวเิคราะห์ทางสถิติเชงิบรรยายของตวัแปรที่ใช้ในสมมุติฐาน 

การวจิยั วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตวัแปรที่ใช้ ได้แก่ 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อสิง่กระตุ้นพฤตกิรรมด้านส่วนประสมการตลาด ด้านกลุ่มอ้างอิง 

ด้านแรงจูงใจ ทศันคติ พฤติกรรม และความพงึพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน 

โดยมผีลการวเิคราะห ์ดงัน้ี 

 

4.2 ผลการศึกษาด้านส่ิงกระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริการ 

 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลยีและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัทศันคตขิองประชาชนต่อ 

สิง่กระตุน้พฤตกิรรมดา้นส่วนประสมการตลาด  

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ด้านรปูแบบกิจกรรม    

1. การป ัน่จกัรยานในรปูแบบการออกกําลงักาย 4.64 0.687 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

2. การป ัน่จกัรยานในรปูแบบการท่องเทีย่ว 4.45 0.809 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

3. การป ัน่จกัรยานในรปูแบบเพื่อการกุศล หรอื 

การรณรงคเ์พื่อสงัคม 

4.11 1.050 เหน็ดว้ยมาก 

5. การป ัน่จกัรยานในรปูแบบการแขง่ขนั

ประเภททมี 

3.57 1.237 เหน็ดว้ยมาก 

6. การป ัน่จกัรยานในรปูแบบการแขง่ขนั

ประเภทเดีย่ว 

3.57 1.183 เหน็ดว้ยมาก 

6. การป ัน่จกัรยานรว่มกบันักกฬีาจกัรยานทีม่ ี

ชื่อเสยีง 

3.21 1.266 เหน็ดว้ยปานกลาง 

7. การป ัน่จกัรยานรว่มกบันักรอ้ง นกัแสดงทีม่ ี

ชื่อเสยีง 

2.81 1.261 เหน็ดว้ยปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม    

8. การป ัน่จกัรยานทีไ่มม่คี่าสมคัร 4.13 1.110 เหน็ดว้ยมาก 

9. การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัรไมเ่กนิ  

1,000 บาทต่อครัง้ 

3.60 1.304 เหน็ดว้ยมาก 

10.การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัรระหว่าง  

1,000-2,000 บาทต่อครัง้ 

1.90 1.040 เหน็ดว้ยน้อย 

11.การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัรมากกว่า  

2,000 บาทต่อครัง้ 

1.41 0.792 เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

16.การสมคัรโดยจดัสถานทีร่บัสมคัร เช่น  

หา้งสรรพสนิคา้ 

3.00 1.277 เหน็ดว้ยปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมกิจกรรม    

17.มกีารประชาสมัพนัธก์จิกรรมผ่านสื่อสงัคม

ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวติเตอร ์เวป็ไซต ์

4.57 0.629 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

18.ผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัชุดพรเีมยีมเครือ่งแต่งกาย   

สาํหรบันกัป ัน่จกัรยาน 

4.25 0.924 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

19.ผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัชุดพรเีมยีมอุปกรณ์

เกีย่วกบั จกัรยาน 

4.11 0.991 เหน็ดว้ยมาก 

20.การใหส้มคัรเป็นสมาชกิเพื่อมขีอ้มลูหรอื

สทิธปิระโยชน์พเิศษ 

3.75 1.127 เหน็ดว้ยมาก 

21.มกีารประชาสมัพนัธผ์่านสื่อทัว่ไป เช่น 

หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร โปสเตอร ์บลิบอรด์ 

3.65 1.111 เหน็ดว้ยมาก 

22.ผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัส่วนลดค่าสมคัรเขา้รว่ม

กจิกรรม 

3.74 1.160 เหน็ดว้ยมาก 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม     

23.ความสะดวกในการสมคัรเพื่อเขา้รว่ม

กจิกรรม 
4.55 0.699 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

24.ความรวดเรว็ในการสมคัรเพื่อเขา้รว่ม

กจิกรรม 
4.50 0.708 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

25.ความรวดเรว็ในการแกไ้ขปญัหาใหก้บัลกูคา้

ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
4.45 0.815 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

26.ความรวดเรว็ในการตอบคาํถามเกี่ยวกบั

กจิกรรม 
4.30 0.863 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

ด้านบคุลากรในการจดักิจกรรม     

27. เจา้หน้าทีป่ระสานงานของกจิกรรมมกีาร

จดัเตรยีมความปลอดภยัตลอดกจิกรรม (ทมีนํา

ทางและประสานงานเสน้ทาง) 

4.66 0.660 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

28. เจา้หน้าทีป่ระสานงานของกจิกรรมสามารถ

ตดิต่อไดง้า่ย 

4.55 0.761 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

29เจา้หน้าทีป่ระสานงานของกจิกรรมสามารถ 

อํานวยความสะดวกไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

4.54 0728 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

30. กรรมการในการตดัสนิกจิกรรมเป็นบุคลากร

ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื (กรณงีานแขง่ขนั) 

4.46 0.784 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

31. การใหค้าํแนะนําจากพนกังานในการเขา้

รว่มกจิกรรม 

4.43 0.746 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วน

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในการจัด

กิจกรรม 
   

32. อาหารและเครือ่งดื่มทีเ่พยีงพอสาํหรบั 

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

4.64 0.634 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

33. ทีพ่กัสะอาด ปลอดภยั สาํหรบัผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม 

4.60 0.657 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

34. สาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า น้ํา  

อนิเทอรเ์น็ต) ทีเ่พยีงพอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม  

4.52 0.725 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

35.บรกิารขนส่งจกัรยานและอุปกรณ์ในกรณีมี

การจดักจิกรรมในต่างจงัหวดั 

4.19 1.024 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

 

ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การป ัน่จกัรยานในรูปแบบการ 

ออกกําลงักาย และรูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านรูปแบบกิจกรรม  

การรบัสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์ ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการรบั

สมคัร การได้รบัชุดพรเีมีย่มเครื่องแต่งกาย และการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ 

ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสรมิกจิกรรม เจา้หน้าที่ประสานงานกจิกรรมสามารถ

ตดิต่อไดง้่าย อํานวยความสะดวกไดอ้ย่างรวดเรว็ มกีารจดัเตรยีมความปลอดภยัตลอดกจิกรรม 

กรรมการในการตดัสนิมคีวามน่าเชื่อถอื (กรณีการแขง่ขนั) การใหค้าํแนะนําจากพนกังานในการ

เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในการจดักิจกรรม ความสะดวก 

ความรวดเรว็ในการสมคัรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ความรวดเรว็ในการแก้ไขปญัหาให้กบัลูกค้า 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม และความรวดเรว็ในการตอบคําถามเกี่ยวกบักิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนประสม

การตลาดบรกิารดา้นกระบวนการในการเขา้ร่วมกจิกรรม ทีพ่กัสะอาดปลอดภยั สาธารณูปโภค 

(ไฟฟ้า น้ํา อนิเทอรเ์น็ต) ที่เพยีงพอ อาหารและเครื่องดื่มที่เพยีงพอ บรกิารขนส่งจกัรยานและ

อุปกรณ์ในกรณีที่มกีารจดักจิกรรมในต่างจงัหวดั ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านสิง่แวดล้อม

ทางกายภาพในการจดักจิกรรม 
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นอกจากน้ี ยงัพบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึง่เขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน เหน็ด้วยมาก ได้แก่ การป ัน่จกัรยานในรปูแบบการแข่งขนั

ประเภทเดี่ยว ประเภททีม การเพื่อการกุศลหรอืการรณรงค์เพื่อสงัคม ซึ่งเป็นส่วนประสม

การตลาดดา้นรปูแบบกจิกรรม การป ัน่จกัรยานทีไ่ม่มคี่าสมคัร และ การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัร

ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้ ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม  

การสมคัรโดยการใช้ E-mail และ Application บนโทรศพัท์มอืถอื ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาด

ด้านช่องทางการรบัสมคัร ผู้เข้าร่วมจะได้รบัชุดพรเีมียมอุปกรณ์เกี่ยวกับจกัรยาน ส่วนลด 

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัว่ไป เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

โปสเตอร ์บลิบอรด์และการให้สมคัรเป็นสมาชกิเพื่อมขี้อมูล หรอืสทิธปิระโยชน์พเิศษ ซึ่งเป็น

ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสรมิกจิกรรม  

สําหรบัส่วนประสมการตลาดบรกิารที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วม

กจิกรรมจกัรยาน เหน็ดว้ยปานกลาง ไดแ้ก่ การป ัน่จกัรยานรว่มกบันักกฬีาจกัรยานทีม่ชีื่อเสยีง 

และนักร้อง-นักแสดงที่มีชื่ อ เสียง ซึ่ งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านรูปแบบกิจกรรม  

การสมคัรโดยจดัสถานที่รบัสมคัร เช่น ห้างสรรพสนิค้า และรา้นค้า (รา้นขายจกัรยาน) ซึ่งเป็น

ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการรบัสมคัร 

สําหรบัส่วนประสมการตลาดบรกิารที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน เหน็ด้วยน้อยละน้อยที่สุด ได้แก่ การป ัน่จกัรยานที่มคี่าสมคัรระหว่าง 

1,000-2,000 บาทต่อครัง้ และน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัรมากกว่า 2,000 บาท

ต่อครัง้ ซึง่เป็นส่วนประสมการตลาดดา้นราคาในการเขา้รว่มกจิกรรม  
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ตารางท่ี 4.8 สรปุค่าเฉลยีและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัทศันคตขิองประชาชนต่อ 

สิง่กระตุน้พฤตกิรรมดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร  

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.ดา้นบุคลากรในการจดักจิกรรม 4.53 0.629 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

2.ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพในการจดั

กจิกรรม 

4.49 0.622 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

3.ดา้นกระบวนการในการเขา้รว่มกจิกรรม 4.44 0.643 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

4.ดา้นการส่งเสรมิกจิกรรม 4.01 0.651 เหน็ดว้ยมาก 

5.ดา้นรปูแบบกจิกรรม 3.76 0.622 เหน็ดว้ยมาก 

6.ดา้นช่องทางการสมคัรเขา้รว่มกจิกรรม 3.72 0.703 เหน็ดว้ยมาก 

7.ดา้นราคาในการเขา้รว่มกจิกรรม 2.75 0.635 เหน็ดว้ยปานกลาง 

 

ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลากรในการจดักิจกรรม 

ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพในการจดักิจกรรม และด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เหน็ดว้ยมาก ได้แก่ ดา้นการส่งเสรมิกจิกรรม ด้านรูปแบบกจิกรรม และด้านช่องทางการสมคัร

เขา้รว่มกจิกรรม ในขณะทีเ่หน็ดว้ยปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นราคาในการเขา้รว่มกจิกรรม  
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4.3 ผลการศึกษาด้านส่ิงกระตุ้นพฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิง 

 

ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลยีและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัทศันคตขิองประชาชนต่อ 

สิง่กระตุน้พฤตกิรรมดา้นกลุ่มอา้งองิ 

กลุ่มอ้างอิงในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.การชกัชวนของเพื่อน 4.46 0.731 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

2.การชักชวนของผู้ที่ เป็นสมาชิกในชมรม 

จกัรยาน 

4.13 0.887 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

3.การชกัชวนของเพื่อนทีท่าํงาน 3.79 1.154 เหน็ดว้ยมาก 

4.การชกัชวนของครอบครวั 3.62 1.216 เหน็ดว้ยมาก 

5.การชกัชวนจากบรษิทัทีเ่กีย่วกบัจกัรยาน 3.55 1.151 เหน็ดว้ยมาก 

6.การชักชวนของนักป ัน่จกัรยานที่มีชื่อเสียง

ชาวไทย 

3.12 1.303 เหน็ดว้ยปานกลาง 

7.การชักชวนของนักป ัน่จกัรยานที่มีชื่อเสียง

ชาวต่างชาต ิ

3.02 1.343 เหน็ดว้ยปานกลาง 

8.การชกัชวนของดาราหรอืศลิปินทีม่ชีื่อเสยีง 2.78 1.341 เหน็ดว้ยปานกลาง 

 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มอ้างองิ ทีป่ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเขา้ร่วมกจิกรรม

การป ัน่จกัรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การชกัชวนของเพื่อน และการชกัชวนของผู้ที่เป็น

สมาชิกในชมรมจกัรยาน เห็นด้วยระดบัมาก ได้แก่ การชกัชวนของผู้ที่เป็นสมาชิกในชมรม

จกัรยาน เพื่อนที่ทํางาน ครอบครวั บรษิัทที่เกี่ยวกบัจกัรยาน ในขณะที่การเห็นด้วยในระดบั 

ปานกลางได้แก่ การชกัชวนของนักป ัน่จกัรยานที่มชีื่อเสยีงชาวไทย ชาวต่างชาติ และดารา 

ศลิปินทีม่ชีื่อเสยีง  
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ตารางท่ี 4.10 สรปุค่าเฉลยีและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัทศันคตขิองประชาชนต่อ 

สิง่กระตุน้พฤตกิรรมดา้นกลุ่มอา้งองิ  

กลุ่มอ้างอิงในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

การชกัชวนจากกลุ่มอา้งองิ  3.55 0.811 เหน็ดว้ยมาก 

 

ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน  

เหน็ดว้ยมาก ต่อการชกัชวนจากกลุ่มอา้งองิ 

 

4.4 ผลการศึกษาด้านส่ิงกระตุ้นพฤติกรรมด้านแรงจงูใจ 

 

ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลยีและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัทศันคตขิองประชาชนต่อ 

สิง่กระตุน้พฤตกิรรมดา้นแรงจงูใจ 

แรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

แรงจงูใจภายใน    

ด้านความอยากรู้อยากเหน็    

1.ตอ้งการคน้หาว่าการป ัน่จกัรยานช่วยใหม้ี

พฒันาการอยา่งไร 

4.23 0.971 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

2.ตอ้งการคน้หาว่าการป ัน่จกัรยานใหค้วามสนุก

อยา่งไร 

3.80 1.171 เหน็ดว้ยมาก 

3.ตอ้งการคน้หาว่าเหตุใดการป ัน่จกัรยานจงึ

เป็นทีนิ่ยม 

3.26 1.258 เหน็ดว้ยมาก 

ด้านความรกั    

4.ความชื่นชอบในการป ัน่จกัรยาน 4.60 0.671 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

5.รกัในความเป็นอสิระของกฬีาชนิดน้ี 4.55 0.710 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

6.มคีวามใฝฝ่นัในการป ัน่จกัรยานตัง้แต่เดก็ 3.53 1.290 เหน็ดว้ยมาก 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

แรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ด้านความสนใจ    

7.การป ัน่จกัรยานทาํใหร้า่งกายแขง็แรงจติใจสด

ชื่น  

4.76 0.524 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

8.ความชื่นชอบในการท่องเทีย่วดว้ยจกัรยาน 4.42 0.837 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

9.ความชื่นชอบในการแขง่ขนัจกัรยาน 3.63 1.272 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

ด้านความสนุกสนาน    

10.การป ัน่จกัรยานสรา้งความทา้ทายใหต้นเอง 4.67 0.617 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

11.การป ัน่จกัรยานสามารถสนุกกบัเพื่อนๆ ได ้ 4.62 0.684 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

12.การป ัน่จกัรยานก่อใหเ้กดิสงัคมและเพื่อน

ใหม่ๆ   

4.58 0.777 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

ด้านความสาํเรจ็    

13.ตอ้งการดแูลตนเองใหม้สีุขภาพด ี 4.77 0.482 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

14.ตอ้งการมสี่วนรว่มในการใชจ้กัรยานแทน

รถยนตห์รอืรถสาธารณะ เพื่อช่วยอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม 

4.08 1.011 เหน็ดว้ยมาก 

15.ตอ้งการเป็นนกักฬีามอือาชพี 2.36 1.310 เหน็ดว้ยปานกลาง 

ด้านความพึงพอใจ    

16.ไดม้โีอกาสท่องเทีย่วและออกกําลงักายไป

พรอ้มๆ กนั 

4.59 0.687 เหน็ดว้ยมาทีสุ่ด 

17.ไดม้โีอกาสแขง่ขนัและออกกําลงักายไป

พรอ้มๆ กนั 

3.89 1.169 เหน็ดว้ยมาก 

18.ไดท้าํความฝนัทีจ่ะเป็นนักกฬีาจกัรยานให้

เป็นจรงิ 

2.73 1.310 เหน็ดว้ยปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

แรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ด้านความศรทัธา    

19.มคีวามศรทัธาในความมุ่งมัน่และเชีย่วชาญ 

ของเพื่อนใกลช้ดิ 

3.58 1.101 เหน็ดว้ยมาก 

20.มคีวามศรทัธาในความมุ่งมัน่และเชีย่วชาญ 

ของบุคคลในครอบครวั 

3.34 1.270 เหน็ดว้ยมาก 

21.มคีวามศรทัธาในความมุ่งมัน่และเชีย่วชาญ 

ของนกักฬีาจกัรยานมอือาชพีทีช่ื่นชอบ 

3.22 1.283 เหน็ดว้ยมาก 

ด้านความซาบซ้ึง    

22.ไดร้บัรูถ้งึคําว่าน้ําใจนกักฬีาจากการผลกัดนั 

ใหถ้งึจดุหมาย 

2.95 1.439 เหน็ดว้ยปานกลาง 

23.ไดร้บัรูถ้งึความมน้ํีาใจระหว่างกจิกรรมจาก

การช่วยเหลอืกนั 

2.88 1.386 เหน็ดว้ยปานกลาง 

24.ไดร้บัรูถ้งึมติรภาพระหว่างกจิกรรม 2.58 1.297 เหน็ดว้ยปานกลาง 

แรงจงูใจภายนอก    

ด้านการแข่งขนั    

25.ตอ้งการประสบความสาํเรจ็จากการแขง่ขนั

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

3.20 1.298 เหน็ดว้ยปานกลาง 

26.ตอ้งการเขา้รว่มการแข่งขนัทีเ่ป็นทีนิ่ยมทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ 

3.00 1.310 เหน็ดว้ยปานกลาง 

27.ตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมในฐานะ

นกักฬีามอือาชพี 

2.69 1.356 เหน็ดว้ยปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

แรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ด้านการให้รางวลั    

28.ตอ้งการไดร้บัเงนิและสิง่ของเป็น

ผลตอบแทน 

4.24 1.015 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

29.ตอ้งการไดร้บัการยกยอ่งจากกลุ่มนกัป ัน่

จกัรยาน 

2.70 1.356 เหน็ดว้ยปานกลาง 

30.ตอ้งการไดร้บัคําชมเชยจากคนใกลช้ดิและ

สงัคม 

2.64 1.460 เหน็ดว้ยปานกลาง 

ด้านการได้รบัการยกย่อง    

31.ตอ้งการสรา้งความภาคภมูใิจใหก้บัตนเอง 4.35 0.805 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

32.ตอ้งการเป็นทีห่น่ึงของการแขง่ขนั 4.24 0.925 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

33.ตอ้งการใหม้ผีูค้นใหค้วามเคารพและให้

เกยีรตใินความเป็นนกัป ัน่จกัรยานมอือาชพี 

4.34 1.226 เหน็ดว้ยมา 

 

ผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ต้องการค้นหาว่าการป ัน่จกัรยานช่วยใหเ้ราได้มกีาร

พฒันาอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในด้านอยากรู้อยากเหน็  ชื่นชอบในการป ัน่จกัรยาน  

รกัในความเป็นอสิระของกฬีาชนิดน้ีซึง่เป็นแรงจงูใจภายในด้านความรกั ชื่นชอบการท่องเที่ยว 

ด้วยจกัรยาน การป ัน่จกัรยานทําให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายใน 

ด้านความสนใจ เป็นกิจกรรมที่สร้างความท้าทายให้กับตนเอง สนุกสนานกับเพื่อนๆได ้

ก่อใหเ้กดิสงัคมและเพื่อนใหม่ๆ  ซึง่เป็นแรงจงูใจภายในดา้นความสนุกสนาน ตอ้งการดูแลตวัเอง

ให้มีสุขภาพดี ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในด้านความสําเร็จ และได้มีโอกาสท่องเที่ยวและออก 

กําลงักายไปพรอ้มๆ กนั ซึง่เป็นแรงจงูใจภายในดา้นความพงึพอใจ  
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นอกจากน้ี ยงัพบว่าแรงจูงใจประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยาน เหน็ด้วยมาก ได้แก่ ต้องการคน้หาว่าการป ัน่จกัรยานให้ความสนุกได้อย่างไร 

ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในด้านความอยากรูอ้ยากเห็น มคีวามใฝ่ฝนัในการป ัน่จกัรยานตัง้แต่เด็ก  

ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในด้านความรกั ชื่นชอบการแข่งขนัจกัรยาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในด้าน

ความสนใจ ต้องการมสี่วนร่วมในการใช้จกัรยานแทนรถยนต์หรอืรถสาธารณะ เพื่อช่วยอนุรกัษ์

สิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในด้านความสําเรจ็ ได้มโีอกาสแข่งขนัและออกกําลงักายไป

พรอ้มๆ กนั ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในด้านความพงึพอใจ และมคีวามศรทัธาในความมุ่งมัน่และ

เชีย่วชาญของเพื่อนใกลช้ดิกนั ซึง่เป็นแรงจงูใจภายในดา้นความศรทัธา  

ในขณะที่แรงจูงใจที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่

จกัรยาน เหน็ดว้ยปานกลาง ได้แก่ การได้ทําความฝนัทีเ่ป็นนักกฬีาจกัรยานให้เป็นจรงิ ซึ่งเป็น

แรงจูงใจภายในด้านความพึงพอใจ มคีวามศรทัธาในความมุ่งมัน่และเชี่ยวชาญของนักกีฬา

จกัรยานมอือาชพีที่ชื่นชอบ มคีวามศรทัธาในความมุ่งมัน่และเชี่ยวชาญของบุคคลในครอบครวั 

ซึง่เป็นแรงจงูใจภายในดา้นความศรทัธา มคีวามศรทัธาในความมุ่งมัน่และเชีย่วชาญของบุคคล

ในครอบครวั และได้รบัรูถ้งึความมน้ํีาใจระหว่างกจิกรรมจากการช่วยเหลอืกนั ซึง่เป็นแรงจงูใจ

ภายในดา้นความซาบซึง้ และเหน็ดว้ยในระดบัน้อย ไดแ้ก่ต้องการเป็นนักกฬีามอือาชพี ซึง่เป็น

แรงจงูใจภายในดา้นความสาํเรจ็ และไดร้บัรูถ้งึมติรภาพระหว่างกจิกรรม ซึง่เป็นแรงจงูใจภายใน

ดา้นความซาบซึง้ 
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ตารางท่ี 4.12 สรปุค่าเฉลยีและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัทศันคตขิองประชาชนต่อสิง่

กระตุน้พฤตกิรรมดา้นแรงจงูใจ 

แรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

แรงจงูใจภายใน    

1.ดา้นความสนุกสนาน 4.63 0.581 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

2.ดา้นความสนใจ 4.27 0.625 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

3.ดา้นความรกั 4.23 0.687 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

4.ดา้นความอยากรูอ้ยากเหน็ 3.76 0.943 เหน็ดว้ยมาก 

5.ดา้นความสาํเรจ็ 3.74 0.651 เหน็ดว้ยมาก 

6.ดา้นความพงีพอใจ 3.74 0.796 เหน็ดว้ยมาก 

7.ดา้นความศรทัธา 3.38 1.066 เหน็ดว้ยปานกลาง 

8.ดา้นความซาบซึง้ 2.80 1.251 เหน็ดว้ยปานกลาง 

แรงจงูใจภายนอก    

9.ดา้นการไดร้บัการยกยอ่ง 4.00 0.766 เหน็ดว้ยมาก 

10.ดา้นการใหร้างวลั 3.20 1.004 เหน็ดว้ยปานกลาง 

11.ดา้นการแขง่ขนั  2.97 1.870 เหน็ดว้ยปานกลาง 

 

ผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ แรงจูงใจด้านความสนุกสนาน ความสนใจ และ 

ด้านความรกั ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายใน ในขณะที่เห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านการได้รบัการยกย่อง  

ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอก ด้านความอยากรูอ้ยากเหน็ ด้านความสําเรจ็และด้านความพงึพอใจ 

ซึง่เป็นแรงจงูใจภายใน และเหน็ดว้ยปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความศรทัธา ซึง่เป็นแรงจงูใจภายใน  

ด้านการให้รางวลั ด้านการแข่งขนั ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอก และด้านความซาบซึ้ง ซึ่งเป็น

แรงจงูใจภายใน 
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4.5 ผลการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

 

ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลยีและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของทศันคตขิองประชาชนต่อ 

การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ทศันคติในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 

 

ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเป็นอกี

รปูแบบหน่ึงของกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

4.41 0.880 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

2.การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเป็น

รปูแบบหน่ึงของการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์

องคก์ร 

3.96 1.106 เหน็ดว้ยมาก 

3.การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อใหไ้ด้

ดว้ยเกยีรตยิศและเงนิรางวลั  

3.95 1.109 เหน็ดว้ยมาก 

4.การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทําใหน้กั

ป ัน่รูจ้กักฎ กตกิา และมารยาทในการป ัน่

จกัรยานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากขึน้ 

3.79 0.880 เหน็ดว้ยมาก 

5.การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเป็น

กจิกรรมทีแ่สดงถงึพลงัในการรวมตวั 

3.76 0.932 เหน็ดว้ยมาก 

6.การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทําใหน้กั

ป ัน่สามารถสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่ตนเองได ้

3.65 1.177 เหน็ดว้ยมาก 

7.การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเป็น

กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหม้สีุขภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรง 

3.56 0.940 เหน็ดว้ยมาก 

8.การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทําใหน้กั

ป ัน่ไดรู้จ้กัผูค้นมากขึน้ 

3.51 1.257 เหน็ดว้ยมาก 

9.การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทําใหน้กั

ป ัน่สามารถพสิจูน์ความสามารถของตนเอง 

3.29 1.300 เหน็ดว้ยปานกลาง 

10.การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิ 

2.85 1.407 เหน็ดว้ยปานกลาง 
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ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานที่ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานเป็นอกีรูปแบบหน่ึงของกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ในขณะที่เห็น

ด้วยมาก ได้แก่  การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยานเป็นรูปแบบหน่ึงของการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์องค์กร การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยานเพื่อให้ได้ด้วยเกียรติยศและ 

เงนิรางวลั การเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทําให้นักป ัน่รูจ้กักฎ กตกิา และมารยาทในการ

ป ัน่จกัรยานได้อย่างถูกต้องมากขึน้ การเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเป็นกจิกรรมทีแ่สดงถงึ

พลงัในการรวมตวั การเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทําใหน้ักป ัน่สามารถสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่

ตนเองได้ การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้มีสุขภาพร่างกาย 

ที่แข็งแรง การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานทําให้นักป ัน่ได้รู้จกัผู้คนมากขึ้น และเห็นด้วย 

ในระดับปานกลาง ได้แก่  การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานทําให้นักป ัน่สามารถพิสูจน์

ความสามารถของตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

ดาํเนินธุรกจิ 

 

ตารางท่ี 4.14 สรปุค่าเฉลยีและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของทศันคตขิองประชาชน 

ในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน  

ทศันคตินการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 

 

ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ทศันคตใินการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 3.67 0.626 เหน็ดว้ยมาก 

 

ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน  

เหน็ดว้ยมากต่อทศันคตใินการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 
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4.6 ผลการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่

จกัรยาน 

 

ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของประชาชนต่อความ 

พงึพอใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.ความพงึพอใจต่อสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ

ของกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีเ่ขา้รว่มอยูใ่น

ปจัจบุนั 

4.23 0.966 พงึพอใจมากทีสุ่ด 

2.ความพงึพอใจต่อราคาของกจิกรรมการป ัน่

จกัรยานทีเ่ขา้รว่มอยูใ่นปจัจุบนั 

3.71 0.889 พงึพอใจมาก 

3.ความพงึพอใจต่อรปูแบบของกจิกรรมการป ัน่

จกัรยานทีเ่ขา้รว่มอยูใ่นปจัจุบนั 

3.68 0.886 พงึพอใจมาก 

4.ความพงึพอใจต่อการส่งเสรมิหรอื

ประชาสมัพนัธก์จิกรรมการป ัน่จกัรยานทีเ่ขา้ 

รว่มอยูใ่นปจัจบุนั 

3.62 0.937 พงึพอใจมาก 

5.ความพงึพอใจต่อบุคลากรทีจ่ดักจิกรรมการ

ป ัน่จกัรยานทีเ่ขา้รว่มอยูใ่นปจัจบุนั 

3.54 0.941 พงึพอใจมาก 

6.ความพงึพอใจต่อช่องทางการสมคัรเขา้รว่ม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีเ่ขา้รว่มอยูใ่นปจัจุบนั 

3.54 0.904 พงึพอใจมาก 

7.ความพงึพอใจต่อขัน้ตอนการเขา้รว่มกจิกรรม

การป ัน่จกัรยานทีเ่ขา้รว่มอยู่ในปจัจบุนั 

2.61 1.350 พงึพอใจปานกลาง 
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ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน พงึพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความพงึพอใจต่อสิง่แวดล้อมทางกายภาพ 

ของกิจกรรมการป ัน่ จักรยานที่ เข้าร่วมอยู่ ในป จัจุบัน  ในขณ ะที่พึงพอใจมาก ได้แ ก่  

ความพงึพอใจต่อราคาของกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน ความพงึพอใจต่อรูปแบบของกจิกรรมการ

ป ัน่จักรยาน  ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป ัน่จักรยาน  

ความพงึพอใจต่อบุคลากรทีจ่ดักจิกรรมการป ัน่จกัรยาน และความพงึพอใจต่อช่องทางการสมคัร

เขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน พงึพอใจปานกลาง ไดแ้ก่ ความพงึพอใจต่อขัน้ตอนการเขา้รว่ม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

 

ตารางท่ี 4.16 สรปุค่าเฉลยีและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัทศันคตขิองประชาชนต่อ

ความพงึพอใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน  

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

ความพงึพอใจในการเขา้รว่มกจิกรรม 

การป ัน่จกัรยาน 

3.56 0.733 เหน็ดว้ยระดบัมาก 

 

ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน  

เหน็ดว้ยมากต่อความพงึพอใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีเ่ขา้รว่มอยูใ่นปจัจบุนั  
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4.7 ผลการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

 

ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของประชาชนต่อพฤตกิรรมการเขา้รว่ม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

การปัน่จกัรยาน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.ใหค้วามสาํคญักบัองคก์รผูจ้ดักจิกรรมและ

พจิารณาก่อนการเขา้รว่มกจิกรรม 

4.50 0.708 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

2.เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานในช่วงวนั

ธรรมดาหลงัเลกิงานบ่อยทีสุ่ด 

4.40 0.759 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

3.เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการ

ท่องเทีย่วบ่อยทีสุ่ด 

4.17 1.018 เหน็ดว้ยมาก 

4.เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการออก

กําลงักายบ่อยทีสุ่ด 

3.73 1.084 เหน็ดว้ยมาก 

5.เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการ

แขง่ขนับ่อยทีสุ่ด 

3.70 1.085 เหน็ดว้ยมาก 

6.เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานในช่วง

วนัหยดุบ่อยทีสุ่ด 

3.56 1.151 เหน็ดว้ยมาก 

7.เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการ

สนัทนาการบ่อยทีสุ่ด 

3.09 1.365 เหน็ดว้ยมาก 

 

ผลการวจิยัพบว่า พฤติกรรมที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การให้ความสําคัญกับองค์กรผู้จดักิจกรรมและ 

พิจารณาก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานในช่วงวันธรรมดา 

หลังเลิกงานบ่อยที่สุด ในขณะที่เห็นด้วยมาก ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน 

เพื่อการท่องเทีย่วบ่อยทีสุ่ด การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการออกกําลงักายบ่อยทีสุ่ด 

การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการแข่งขนับ่อยที่สุด การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่

จกัรยานในช่วงวนัหยุดบ่อยที่สุด และเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการสนัทนาการ 

บ่อยทีสุ่ด 
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4.8 ผลการทดสอบสมมติุฐาน 

 

ส่วนที ่3 นําเสนอผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิยั 5 ข้อ โดยใช้สถิติการวเิคราะห์

ถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise  

สมมตุฐิานขอ้ที ่1 ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการมีความความสัมพันธ์กับ

ทศันคตใินการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นพฤตกิรรมดา้นส่วนประสมการตลาด

บรกิารและทศันคตใินการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ตวัแปร ค่าสหสมัพนัธ ์ Sig 

1.ดา้นรปูแบบกจิกรรม 0.443 0.000 

2.ดา้นราคาในการเขา้รว่มกจิกรรม 0.208 0.000 

3.ดา้นช่องทางการสมคัรเขา้รว่มกจิกรรม 0.244 0.000 

4.ดา้นการส่งเสรมิกจิกรรม 0.424 0.000 

5.ดา้นกระบวนการในการเขา้รว่มกจิกรรม 0.233 0.000 

6.ดา้นบุคลากรในการจดักจิกรรม 0.118 0.009 

7.ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพในการจดักจิกรรม 0.161 0.001 

 

หมายเหตุ:  ระดบันยัทางสถติทิี ่.05 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พ บว่ า ระดับความคิด เห็นของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการป ัน่จกัรยานต่อปจัจยัด้านปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร 

ได้แก่ รูปแบบกิจกรรม ราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม ช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  

การส่งเสรมิกิจกรรม กระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรในการจดักิจกรรม และ

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพในการจดักจิกรรม มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคต ิในการเขา้ร่วม

กิจกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ทีร่ะดบั .05  
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ตารางท่ี 4.19 สรปุค่าสถติคิวามถดถอยเชงิพหุคณูของตวัแปรอสิระทีส่่งผลต่อทศันคตใินการ

เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ตวัแปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สมัประสิทธ์ิถดถอย 

B Beta 

1.ดา้นรปูแบบกจิกรรม 0.196 0.196 0.194 6.197 0.000 0.444 0.309 

2.ดา้นการส่งเสรมิกจิกรรม 0.252 0.056 0.248 5.452 0.000 0.435 0.272 

 

หมายเหตุ:  ระดบันยัทางสถติทิี ่.05 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พ บว่ า ระดับความคิด เห็นของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการป ัน่จกัรยานต่อปจัจยัด้านปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร  

ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรอืพยากรณ์ตัวแปรทัศนคติต่อการเข้าร่วม

กิจกรรมการป ัน่จักรยานได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียง 2 ตัวแปร คือ  

ด้านรูปแบบกิจกรรม และด้านการส่งเสรมิกิจกรรม โดยด้านรูปแบบกิจกรรม ซึ่งเป็นตวัแปร 

ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการเป็นลาํดบัที ่1 สามารถทาํนายทศันคตต่ิอการเขา้ร่วมกจิกรรมการ

ป ัน่จกัรยานไดร้อ้ยละ 19.6 หากเพิม่ดา้นการส่งเสรมิกจิกรรม ซึง่เป็นตวัแปรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก

เข้าสมการเป็นลําดับที่  2 จะสามารถร่วมกันทํานายทัศนคติได้ถึงร้อยละ 25.2 โดยม ี

ค่าการทํานายเพิ่มขึ้นร้อยะ 5.6 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตัง้ไว้คือปจัจยัด้านส่วน

ประสมการตลาดบรกิาร มคีวามความสมัพนัธก์บัทศันคตใินการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน

ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
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สมมตุฐิานขอ้ที ่2 ปจัจยัดา้นกลุ่มอ้างองิมคีวามความสมัพนัธก์บัทศันคตใินการเขา้ร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นกลุ่มอา้งองิและทศันคตใินการเขา้รว่ม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ตวัแปร ค่าสหสมัพนัธ ์ Sig 

1.การชกัชวนของผูท้ีเ่ป็นสมาชกิในชมรมจกัรยาน 0.346 0.000 

2.การชกัชวนของครอบครวั 0.271 0.000 

3.การชกัชวนของเพื่อน 0.293 0.000 

4.การชกัชวนของเพื่อนทีท่าํงาน 0.293 0.000 

5.การชกัชวนจากบรษิทัทีเ่กีย่วกบัจกัรยาน 0.416 0.000 

6.การชกัชวนของดาราหรอืศลิปินทีม่ชีื่อเสยีง 0.391 0.000 

7.การชกัชวนของนกัป ัน่จกัรยานทีม่ชีื่อเสยีงชาวไทย 0.501 0.000 

8.การชกัชวนของนกัป ัน่จกัรยานทีม่ชีื่อเสยีงชาวต่างชาต ิ 0.446 0.000 

 

หมายเหตุ:  ระดบันยัทางสถติทิี ่.05 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พ บว่ า ระดับความคิด เห็นของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร ทีเ่ขา้ร่วมการป ัน่จกัรยานต่อปจัจยัดา้นกลุ่มอ้างองิ ไดแ้ก่ การชกัชวนของผู้ที่

เป็นสมาชกิในชมรมจกัรยาน ครอบครวั เพื่อน เพื่อนที่ทํางาน จากบรษิัทที่เกี่ยวกบัจกัรยาน 

ดาราหรอืศิลปินที่มีชื่อเสียง นักป ัน่จกัรยานที่มีชื่อเสยีงชาวไทย นักป ัน่จกัรยานที่มชีื่อเสียง

ชาวต่างชาติ มคีวามสมัพันธ์เชิงบวกกับทศันคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางท่ี 4.21 สรปุค่าสถติคิวามถดถอยเชงิพหุคณูของตวัแปรอสิระทีส่่งผลต่อทศันคตใินการ

เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ตวัแปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สมัประสิทธ์ิถดถอย 

B Beta 

1. การชกัชวนของนกัป ัน่

จกัรยานทีม่ชีื่อเสยีงชาว

ไทย 

0.251 0.251 0.249 7.262 0.000 1.717 0.359 

2. การชกัชวนของผูท้ีเ่ป็น

สมาชกิในชมรมจกัรยาน 

0.290 0.039 0.286 3.755 0.000 1.204 0.170 

3. การชกัชวนจากบรษิทัที่

เกีย่วกบัจกัรยาน 

0.310 0.020 0.305 3.379 0.000 0.923 0.170 

 

หมายเหตุ:  ระดบันยัทางสถติทิี ่.05 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พ บว่ า ระดับความคิด เห็นของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการป ัน่จกัรยานต่อปจัจยัด้านกลุ่มอ้างอิง ซึ่งเป็นตัวแปรที่มี

ประสทิธภิาพในการอธบิายหรอืพยากรณ์ตวัแปรทศันคตต่ิอการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน

ไดอ้ย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มเีพยีง 3 ตวัแปร คอื การชกัชวนของนักป ัน่จกัรยานที่

มชีื่อเสยีงชาวไทย การชกัชวนของผู้ทีเ่ป็นสมาชกิในชมรมจกัรยาน และ การชกัชวนจากบรษิทั

ที่เกี่ยวกับจกัรยาน โดยการชกัชวนของนักป ัน่จกัรยานที่มีชื่อเสียงชาวไทย ซึ่งเป็นตัวแปร 

ที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าสมการเป็นลําดับที่ 1 สามารถทํานายทัศนคติการเข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยานไดร้อ้ยละ 25  

หากเพิ่มการชกัชวนของผู้ที่เป็นสมาชิกในชมรมจกัรยาน ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้รบัการ

คดัเลือกให้เข้าสมการเป็นลําดบัที่ 2 จะร่วมกันทํานายทัศนคติการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่

จกัรยานได้ร้อยละ 29 โดยมคี่าการทํานายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และหากเพิ่มการชกัชวนจาก

บริษัทเกี่ยวกับจักรยาน ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้รบัการคัดเลือกให้เข้าสมการเป็นลําดับที่  3  

จะร่วมกนัทํานายทศันคตกิารเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานไดร้อ้ยละ 31 โดยมคี่าการทํานาย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ตัง้ไว้คือ ปจัจยัด้านกลุ่มอ้างอิงมีความ

ความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยานของประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานคร 
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สมมตุฐิานขอ้ที ่3 ปจัจยัด้านแรงจูงใจมคีวามความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นแรงจงูใจและทศันคตใินการเขา้รว่ม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ตวัแปร ค่าสหสมัพนัธ ์ Sig 

แรงจงูใจภายใน  0.671 0.000 

แรงจงูใจภายนอก  0.665 0.000 

 

หมายเหตุ:  ระดบันยัทางสถติทิี ่.05 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พ บว่ า ระดับความคิด เห็นของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่เขา้ร่วมการป ัน่จกัรยานต่อปจัจยัด้านแรงจงูใจ ได้แก่ แรงจงูใจภายใน และ 

แรงจูงในภายนอก มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคตใินการเขา้ร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน

ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 

ตารางท่ี 4.23 สรปุค่าสถติคิวามถดถอยเชงิพหุคณูของตวัแปรอสิระทีส่่งผลต่อทศันคตใินการ

เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ตวัแปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สมัประสิทธ์ิถดถอย 

B Beta 

1.แรงจงูใจภายใน 0.450 0.450 0.449 7.704 0.000 0.178 0.397 

2.แรงจงูใจภายนอก 0.515 0.064 0.512 7.259 0.000 0.305 0.374 

 

หมายเหตุ:  ระดบันยัทางสถติทิี ่.05 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พ บว่ า ระดับความคิด เห็นของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร ที่ เข้าร่วมการป ัน่จักรยานต่อปจัจัยด้านแรงจูงใจ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มี

ประสทิธภิาพในการอธบิายหรอืพยากรณ์ตวัแปรทศันคตต่ิอการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน

ได้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มเีพียง 2 ตัวแปร คอื แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ

ภายนอก โดยแรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าสมการเป็นลําดับที่ 1 
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สามารถทํานายทศันคตกิารเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานไดร้อ้ยละ 45 และหากเพิม่แรงจงูใจ

ภายนอก ซึง่เป็นตวัแปรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการเป็นลําดบัที ่2 จะสามารถร่วมกนัทํานาย

ทศันคตกิารเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานไดถ้งึรอ้ยละ 51 โดยมคี่าการทํานายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.4 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 3 ที่ตัง้ไว้คือ ปจัจยัด้านแรงจูงใจมคีวามความสมัพนัธ์กับ

ทศันคตใินการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตุฐิานขอ้ที ่4 ทัศนคติมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการ 

ป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตแิละพฤตกิรรมในการเขา้รว่มกจิกรรม 

การป ัน่จกัรยาน 

ตวัแปร ค่าสหสมัพนัธ ์ Sig 

ทศันคตใินการเขา้รว่มกจิกรรม 

การป ัน่จกัรยาน 

0.532 0.00 

 

หมายเหตุ:  ระดบันยัทางสถติทิี ่.05 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เขา้ร่วมการป ัน่จกัรยาน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่

จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางท่ี 4.25 สรปุค่าสถติคิวามถดถอยเชงิพหุคณูของตวัแปรอสิระทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม 

ในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ตวัแปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สมัประสิทธ์ิถดถอย 

B Beta 

1.ทศันคต ิ 0.283 0.283 0.282 6.451 0.000 0.269 0.390 

 

หมายเหตุ:  ระดบันยัทางสถติทิี ่.05 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เข้าร่วมการป ัน่จกัรยาน มปีระสทิธภิาพในการอธบิายหรอืพยากรณ์ตวัแปรอย่างมนีัยสําคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานได ้

รอ้ยละ 28.3 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ที่ 4 คอื ทศันคติมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการ

เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร  

สมมตุฐิานขอ้ที ่5 พฤติกรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

การป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมและความพงึพอใจในการเขา้รว่มกจิกรรม

การป ัน่จกัรยาน 

ตวัแปร ค่าสหสมัพนัธ ์ Sig 

พฤตกิรรมในการเขา้รว่มกจิกรรม 

การป ัน่จกัรยาน 

0.479 0.00 

 

หมายเหตุ:  ระดบันยัทางสถติทิี ่.05 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เข้าร่วมการป ัน่จกัรยาน มคีวามสมัพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางท่ี 4.27 สรปุค่าสถติคิวามถดถอยเชงิพหุคณูของตวัแปรอสิระทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ 

ในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ตวัแปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สมัประสิทธ์ิถดถอย 

B Beta 

1.พฤตกิรรม 0.229 0.229 0.227 6.616 0.000 0.568 0.479 

 

หมายเหตุ:  ระดบันยัทางสถติทิี ่.05 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เข้าร่วมการป ัน่จกัรยาน มปีระสทิธภิาพในการอธบิายหรอืพยากรณ์ตวัแปรอย่างมนีัยสําคญั 

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยสามารถทํานายความพงึพอใจการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานได้

รอ้ยละ 22.9 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ที่ 5 คอื พฤตกิรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ 

ในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร  

 



 

บทท่ี 5 

 

ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 

 การวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้หลกัฐานจากการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยผูว้จิยั ได้ทําการสมัภาษณ์

เชงิลกึกบักลุ่มประชากรซึง่เป็นนกัป ัน่จกัรยานทีเ่คยเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีจ่ดัขึน้โดย

บรษิัทเอกชนผู้นําเข้าจกัรยาน 4 แห่ง ได้แก่ บรษิัท ยูดบัลิวซี จํากัด บรษิัท โปรไบค์ จํากัด 

บรษิทั แอลเอ ไบซเิคลิ จาํกดั และบรษิทั สปอรต์ ไบซเิคลิ จาํกดั หรอืเคยเขา้ร่วมกจิกรรมการ

ป ัน่จกัรยานที่จดัขึ้นโดยหน่วยงานภาครฐั ซึ่งเป็นประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 

23-60 ปี จาํนวน 10 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญงิ 5 คน ไดแ้ก่  

1) นายปรชัญา ลิม้สุวฒัน์  อาชพี เจา้ของอู่ซ่อมรถ 

2) นายพพิฒัน์ ฉตัรโชตกุิล  อาชพี ทีป่รกึษาดา้นการเงนิ  

บรษิทั ซุปเปอรร์ชิ จาํกดั 

3) คุณกอบธรรม พรหมายน อาชพี ช่างภาพอาชพีอสิระ 

4) คุณพษิณุ กติตปิกรณ์ อาชพี ธุรกจิส่วนตวั  

5) คุณวนิยั ทรรทรานนท ์ อาชพี ธุรกจิส่วนตวั 

6) คุณรวริฐั ศรโีสภา อาชพี ธุรกจิส่วนตวั  

7) คุณศศญิา ดุมใหม ่ อาชพี พนกังานบรษิทั 

8) คุณอรญัญา อู่ชาโชต ิ อาชพี ธุรกจิส่วนตวั 

9) คุณจรีะชญาณ์ จรีวฒัน์ธนากูล อาชพี ธุรกจิส่วนตวั 

10) คุณณฐัสนีิ กนกวรกาญจน์ อาชพี นกัศกึษาปรญิญาโท  

สาํหรบัผลการวจิยัในบทน้ี จะแบ่งนําเสนอผลการวจิยัออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี  
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5.1 ความคดิเหน็ของประชาชนต่อปจัจยัดา้นการส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน โดยแบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

5.1.1 ดา้นรปูแบบกจิกรรม 

5.1.2 ดา้นราคาในการเขา้รว่มกจิกรรม 

5.1.3 ดา้นช่องทางการสมคัรเขา้รว่มกจิกรรม 

5.1.4 ดา้นส่งเสรมิกจิกรรม 

5.1.5 ดา้นกระบวนการในการเขา้รว่มกจิกรรม 

5.1.6 ดา้นบุคลากรในการจดักจิกรรม 

5.1.7 ดา้นสิง่แวดลอ้มในการจดักจิกรรม 

5.2 ความคดิเหน็ของประชาชนต่อปจัจยัดา้นสงัคมเรือ่งกลุ่มอา้งองิทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

5.3 ความคดิเหน็ของประชาชนต่อปจัจยัดา้นจติวทิยาดา้นแรงจงูใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 

การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

5.4 ทศันคตขิองประชาชนต่อการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

5.5 พฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมป ัน่จกัรยาน 

5.6 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

 

5.1 ความคิดเหน็ของประชาชนต่อปัจจยัด้านการส่วนประสมการตลาดบริการ

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

 

5.1.1 ด้านรปูแบบกิจกรรมการปัน่จกัรยาน  

ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า กิจกรรมการป ัน่จกัรยานประเภทรูปแบบการป ัน่วดัใจ 

หรอืทีเ่รยีกว่าใจเกนิรอ้ย และการแข่งขนัทีใ่หแ้ข่งจบตามระยะทางทีก่ําหนด เป็นกจิกรรมทีนิ่ยม

มากในประเทศไทย โดยในสมยัก่อน กิจกรรมการป ัน่ชนิดน้ีเรยีกว่าป ัน่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการ

ตอบสนองนักป ัน่ที่ต้องการป ัน่เป็นกลุ่ม เน่ืองจากเพื่อนจะชวนเพื่อนป ัน่ จากที่ไดส้มัภาษณ์นัก

ป ัน่จกัรยานส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจการป ัน่วดัใจ ใจเกนิรอ้ย หรอืการป ัน่แบบท่องเที่ยว การป ัน่

ชนิดน้ี จะเป็นการป ัน่ทีม่กีารกําหนดระยะทาง และ เวลา หรอื การป ัน่ทีก่ําหนดระยะทาง เพื่อให้

นักป ัน่จกัรยานป ัน่เพื่อพสิูจน์ตวัเอง เช่น งานป ัน่ประเพณีกรุงเทพ–หวัหนิ ด้วยระยะทาง 200 

กโิลเมตร โดยการป ัน่ครัง้น้ีจะเป็นงานทีน่กัป ัน่จกัรยานเฝ้ารอทีจ่ะรว่มงานครัง้น้ี เป็นตน้ 

รปูแบบกจิกรรมการป ัน่จกัรยานในปจัจุบนัของไทย ส่วนใหญ่ที่เหน็จะเป็นการป ัน่วดัใจ 

ใจเกนิรอ้ย ป ัน่ใหถ้งึ จบในเวลา” (พพิฒัน์ ฉตัรโชตกุิล, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 2559)  
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“งานป ัน่จกัรยานแบบพชิติใจหรอืใจเกนิรอ้ย เป็นรูปแบบเหน็กนับ่อยในปจัจุบนั ซึง่มกั

อยูใ่นรปูแบบของการป ัน่เพื่อท่องเทีย่วไปในตวั” (รวริฐั ศรโีสภา, สมัภาษณ์ 4 มนีาคม 2559) 

“ส่วนใหญ่ นอกจากจะเหน็ทรปิทางไกลทีจ่ดักนัเอง กจ็ะเขา้รว่มการแข่งขนัทีจ่ดัขึน้ตาม

ต่างจงัหวดัซึ่งเป็นการจดัแบบระยะไกลเช่นกนั เช่น กิจกรรมการแข่งรายการ LRT” (ณัฐสินี 

กนกวรกาญจน์, สมัภาษณ์ 5 มนีาคม 2559) 

 

5.1.2 ด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน  

ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัของราคาทีส่ามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ช่วงราคา ดงัน้ี  

1) ราคาค่าสมคัร 500 บาท คอืราคาทีร่บัไดใ้นปจัจบุนั แต่ควรจะมขีองแจก เช่น 

เสือ้ป ัน่ เหรยีญรางวลั หรอือาหารเชา้ และราคา 1,000 บาท ควรมถีว้ยรางวลั  

2) ราคาค่าสมัครมากกว่า 1,000-1,500 บาท คืองานที่ควรจะเป็นงาน

ระดบัประเทศ ทีม่กีารนําชปิมาจบัเวลาและมกีรรมการมาตดัสนิความเรว็ ดว้ยเวลา ซึง่ผูเ้ขา้ร่วม

งานคาดหวงัเรือ่งการจดังานแบบมอือาชพี  

“ราคาตอนน้ีสมเหตุสมผล ราคาอยู่ประมาณ 500-1,000 บาท เหมาะสมกบัค่าครองชพี 

ถ้ามีเครื่องชิปจบัเวลาและมีกรรมการตัดสินชี้ขาด อันน้ีถ้าราคาสูงขึ้นผมก็รบัได้” (ปรชัญา  

ลิม้สุวฒัน์, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 2559) 

“ราคาทัว่ไป 500 บาท ก็ยงัโอเค รบัได ้แต่ถ้ามกีารป ัน่เพื่อทําบุญหรอืบรจิาคและราคา

จะสงูขึน้กว่าน้ี กร็บัไดค้่ะ” (รวริฐั ศรโีสภา, สมัภาษณ์ 10 มนีาคม 2559) 

ราคาสมคัร 500 บาทก็เหมาะสมแล้ว เน่ืองจากมอีาหารเช้า เสื้อและถ้วยรางวลั แต่ถ้า

ระดบั 800-1,000 บาท จะคาดหวงัว่าจะมชีิปจบัเวลาหรอืเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วย เพื่อให้เป็น

มาตรฐาน และหากราคาเกิน 1,000 บาท ถ้าไม่ใช่งานระดบัอนิเตอร ์ซึ่งราคาประมาณ 1,500 

บาทขึน้ไป หรอืถา้เป็นงานไตรกฬีาระดบัประเทศ ซึง่ราคามตีัง้แต่ 1,500-3,000 บาท กอ็าจต้อง

คดิหนกั” (ณฐัสนีิ กนกวรกาญจน์, สมัภาษณ์ 5 มนีาคม 2559) 

 

5.1.3 ด้านสถานท่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน  

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการป ัน่

จกัรยานในสถานที่ปิด เน่ืองจากตระหนักถึงความปลอดภยัในการป ัน่จกัรยาน เพราะการจดั

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแบบสนามเปิด โดยความหมายของคําว่า

สถานทีปิ่ด หมายถงึ สถานทีเ่ป็นทีส่ําหรบัการป ัน่จกัรยานโดยเฉพาะ ซึง่จะไม่มรีถสาธารณะเขา้

มาร่วมทางด้วย เช่น Skylane ซึ่งตัง้อยู่ใกล้กบัสนามบนิสุวรรณภูม ิจงัหวดัสมุทรปราการ แต่

หากจดักจิกรรมขึน้ที่น่ี ผู้จดั ไม่ควรจดัเป็นแบบปล่อยทเีดยีว ควรจดัเป็นแบบ Time Trial คอื

การป ัน่เพื่อจบัเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งจะทําการปล่อยทีละคนั หรอืเป็นกลุ่มเล็กๆ นอกจากน้ี ผู้ให้
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สมัภาษณ์ ยงัใหค้วามสําคญักบัเสน้ทางการป ัน่ทีเ่ป็นวงกลม มากกว่าการป ัน่ไปและกลบั เพราะ

จกัรยานจะไมส่วนกนั และอาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้

“สถานที่จดังาน เท่าที่เคยไป พบทัง้รถสัญจรและถนนไม่เรยีบ ขรุขระ ซึ่งค่อนข้าง

อนัตรายพอสมควร ถงึแมจ้ะมมีาแชลคอยกัน้รถและนําทาง แต่กไ็มท่ัว่ถงึ ถา้สามารถปิดถนนได้

จะดมีาก” (ณฐัสนีิ กนกวรกาญจน์, สมัภาษณ์ 5 มนีาคม 2559) 

“ผมเคยเขา้ร่วมกจิกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ก็เลยชอบการจดักจิกรรมของ

ในต่างประเทศ เพราะกิจกรรมของเขาจะเป็นการปิดถนนเพื่อป ัน่จกัรยาน ซึ่งช่วยให้มคีวาม

ปลอดภยัมากขึน้” (พษิณุ กติตปิกรณ์, สมัภาษณ์ 6 มนีาคม 2559) 

“เลือกที่จะเช้าร่วมการจัดกิจกรรมการป ัน่จักรยานแบบปิดถนนในช่วงเช้าและ 

ผูจ้ดัไดแ้จง้ประชาสมัพนัธใ์หบุ้คคลทัว่ไปที่ใช้รถใช้ถนนไดท้ราบ ซึ่งรูส้กึว่าปลอดภยัดกีว่าแบบ

เปิด และเมื่อมกีารแจง้ต่อสาธารณชนก็จะทําให้เกดิปญัหาเรื่องการจราจรน้อยลง” (จรีะชญาณ์ 

จรีวฒัน์ธนากูล, สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559) 

“ป ัน่บนถนน ทัว่โลกก็จดักนั แต่บางที่เขาปิดถนนกนัเลยเพื่อจดักจิกรรม หรอืบางที่ที่

ใหญ่ๆ ถงึกบัปิดเมอืงและคนทัง้เมอืงมาร่วมทํากิจกรรม ทําให้ทุกคนตัง้แต่เด็กจนถึงผู้สูงอาย ุ

สามารถมาร่วมสนุกและร่วมเชียร์กบักิจกรรมนัน้ๆ ได้ เป็นการใช้เวลาในวนัหยุดด้วยกันทัง้

ครอบครวั” (กอบธรรม พรหมายน, สมัภาษณ์ 2 มนีาคม 2559)  

“เสน้ทางในบา้นเราตอ้งบอกเลยว่าไมเ่อือ้อํานวยต่อกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน เพราะมแีต่

เส้นทางเปิด ซึ่งมรีถร่วมสญัจรไปมา แต่เส้นทางบ้านเราสวยและน่าป ัน่จกัรยานมาก และยงั

สามารถพฒันาต่อไปไดอ้กี หากมกีารรณรงคใ์หจ้ดักจิกรรมการป ัน่จกัรยานบนเสน้ทางทีปิ่ดหรอื

อาจจะปิดเมอืง” (ปรชัญา ลิม้สุวฒัน์, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 2559) 

“ผมมองว่าอยากใชส้ถานที่แบบปิด ไม่ไปใชร้่วมกบัยานพาหนะอื่นๆ บางทเีจอเสน้ทาง

ทีค่วบคุมไม่ได ้เช่น เจอรถไฟตดัผ่าน ตอ้งรอใหร้ถไฟผ่านก่อน กจ็ะทําใหเ้สยีเวลา เสยีอารมณ์” 

(พพิฒัน์ ฉตัรโชตกุิล, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 2559)  

 

5.1.4 ด้านการส่งเสริมการจดักิจกรรมการปัน่จกัรยาน  

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า การจัด

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานจะมกีารจดัคู่กบัการโปรโมทสนิคา้ ซึง่เป็นกลยุทธก์ารตลาดของบรษิทัที่

จาํหน่ายจกัรยานในปจัจุบนั นอกจากนัน้ ยงัมคีวามเหน็ว่า รปูแบบการส่งเสรมิการจดักจิกรรม 

เช่น การแจกเสือ้ป ัน่ อุปกรณ์สาํหรบัการป ัน่จกัรยาน หรอืการมดีารามาเขา้รว่มงาน ยงัคงมสีสีนั

พอที่จะดงึดูดใจให้นักป ัน่เขา้ร่วมกจิกรรมได้ ในขณะที่การโปรโมทกจิกรรมการป ัน่จกัรยานให้

เป็นที่รบัรูต่้อสาธารณะแล้ว หากเป็นงานระดบัจงัหวดั จะมกีารโปรโมทกนัมากขึ้น และได้รบั

ความรว่มมอืเป็นอยา่งดจีากทัง้ภาครฐัและเอกชน จากทัง้สื่อหลกัสาธารณะและสื่อออนไลน์ ซึ่ง

ช่วยสรา้งการรบัรูม้ากขึน้ในวงกวา้ง  
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“กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน จดักนัแทบทุกสปัดาห์ ถ้าวนัธรรมดาจดัไดก้็คงจดักนั เพราะ

ช่วงน้ีกระแสการป ัน่ค่อนขา้งแรงมาก อนัน้ีขึน้อยู่กบัโปรโมทการแข่งขนั ระยะทางการเดนิทาง

ดว้ย บรษิทันําเขา้จกัรยานหลายบรษิทักม็กีารจดักจิกรรมโปรโมทสนิคา้ของตนเองควบคู่กบัการ

จดักิจกรรมการป ัน่จกัรยาน หรอืพูดง่ายๆ ว่าใครๆ ก็ทํากันทุกวนัน้ี” (วินัย ทรรทรานนท์, 

สมัภาษณ์ 4 มนีาคม 2559) 

“บรษิทัต่างๆ เขา้ช่วยกนัรณรงค ์บางทกีม็าโปรโมทใหม้าป ัน่เพื่อสงัสรรค ์ใหม้าทานขา้ว

รว่มกนั” (ปรชัญา ลิม้สุวฒัน์, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 2559) 

“ค่อนขา้งดใีจที่ภาครฐัและเอกชนให้ความสําคญักบัการป ัน่จกัรยาน เหน็ทัง้สื่อโฆษณา

ทางโทรทศัน์และนิตยสาร หน่วยงานราชการและชาวบ้านในแต่ละจงัหวดัให้ความร่วมมอืมาก

ขึน้ในกจิกรรมแต่ละครัง้” (ณฐัสนีิ กนกวรกาญจน์, สมัภาษณ์ 5 มนีาคม 2559) 

“การโปรโมทกจิกรรมในสถานที่ต่างๆ ก็ถอืเป็นเรื่องด ีเพราะไม่เพยีงแค่จะได้โปรโมท

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานเท่านัน้ แต่จะเป็นการโปรโมทสถานที่ให้กบับุคคลทัว่ไปด้วย” (ศศญิา 

ดุมใหม,่ สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559) 

“การส่งเสรมิกจิกรรมการป ัน่จกัรยานสมยัน้ีดกีว่าเมื่อ 4-5 ปีก่อน การเขา้ร่วมกจิกรรมมี

สิง่ดงึดดูใหเ้ขา้ร่วมมากขึน้ ทัง้การใชส้ื่อต่างๆ ในสมยัน้ี” มสีิง่ตอบแทนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมากขึน้ 

เช่น การสนับสนุนผลติภณัฑจ์ากเจา้ของผลติภณัฑเ์ขา้มาร่วมแจกอุปกรณ์ของบรษิทันัน้ๆ อกี

ทัง้ ได้สื่อประชาสมัพนัธข์องบรษิัทนําเขา้จกัรยานนัน้ๆ ด้วย (อรญัญา อู่ชาโชต,ิ สมัภาษณ์ 7 

มนีาคม 2559) 

 

5.1.5 ด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม  

ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ มคีวามคดิเห็นว่าการเขา้ร่วม

กจิกรรมสามารถเป็นทัง้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยสามารถสรปุได ้ดงัน้ี  

1) ออนไลน์ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแบบออนไลน์ สะดวกมากที่สุด 

ในปจัจุบนั เพราะสามารถทําได้ตัง้แต่การจองเข้าร่วมกิจกรรม ชําระเงนิ และลงทะเบียนเข้า

ร่วมงาน นอกจากน้ี ยงัมเีว็ปที่เป็นแบบ One Stop Service ด้วย กล่าวคือเข้าเว็ปไซต์เดียว 

สามารถสมคัรได้หลายงานโดยผ่านเวป็ไซต์ตวัแทน อาท ิเวป็ไทยเอ็มทบี ีเวป็โกแอดแวนเจอร ์

ซึง่เวป็ไซต์ประเภทน้ี จะรวมกจิกรรมต่างเขา้ดว้ยกนั และรบัเป็นตวัแทนการลงทะเบยีนเขา้ร่วม

กจิกรรมป ัน่จกัรยานต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตาม การบรหิารจดัการขัน้ตอนหน้างานกจิกรรมนัน้ ก็

สําคญั เพราะแมว้่าขัน้ตอนการสมคัรและจองควิผ่านออนไลน์จะค่อนขา้งสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อ

มาถงึหน้างาน ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมยงัคงสบัสน ไม่แน่ใจว่าจะไปยนืยนับตัรควิ หรอืขัน้ตอนต่อไป

จะเป็นอยา่งไร  
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2) ออฟไลน์ (สมคัรหน้างาน) หากมช่ีองทางการสมคัรทัง้ออนไลน์และงานด้วย 

จะสมบูรณ์มาก เพราะผู้ที่ไม่สามารถจองทางออนไลน์ไดห้รอืตดิขดัการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ยงัจะมี

โอกาสมาสมคัรได ้หากไดย้นิขา่วประชาสมัพนัธก์จิกรรม  

“ผมขอแบ่งเป็นคนที่ใช้สื่อออนไลน์และไม่ได้ใช้สื่อออนไลน์ เพราะถ้าคนที่ไม่ได้ใช้สื่อ

ออนไลน์ จะตดิปญัหาเรื่องการรบัขอ้มลู การลงทะเบยีน ส่วนคนทีใ่ชง้านออนไลน์บ่อยๆ กจ็ะไม่

ตดิปญัหาทัง้การรบัสมคัร การโอนเงนิ ยกเว้นเตม็ และคนทีไ่ม่ไดใ้ชส้ื่อออนไลน์ในการสมคัร ก็

ต้องไปลุ้นเอาว่าหน้างานจะมีการเปิดรบัสมัครหรอืไม่” (วินัย ทรรทรานนท์, สัมภาษณ์ 4 

มนีาคม 2559) 

“สะดวกมากๆ กบัการเขา้ร่วมกจิกรรมผ่านเวป็ไซต์แบบ One Stop Service เพราะเขา้

ไปทีท่ีเ่ดยีว สามารถสมคัรไดห้ลายกจิกรรมพรอ้มกนั” (ปรชัญา ลิม้สุวฒัน์, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 

2559) 

“ขัน้ตอนสมคัรตอนน้ีมสีะดวกมากขึน้ เน่ืองจากมกีารสมคัรออนไลน์ และผ่านทาง event 

thaimtb ซึ่งมกีารบอกจํานวนผู้สมคัรปจัจุบนั และสามารถส่งหลกัฐานและตรวจสอบรายชื่อได้

อยา่งเป็นระบบ” (ณฐัสนีิ กนกวรกาญจน์, สมัภาษณ์ 5 มนีาคม 2559) 

“ขัน้ตอนการสมคัรในปจัจบุนัส่วนใหญ่ใหส้มคัรและชาํระเงนิทางอนิเทอรเ์น็ต การส่งของ

ทีร่ะลกึบางงานส่งทางไปรษณีย ์บางงานใหไ้ปรบัทีห่น้างาน หรอืรบัไดก่้อนวนัป ัน่จรงิ ซึง่เมื่อถงึ

วนัเวลาป ัน่จรงิจะไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น นับว่าเป็นการจดัการที่ดี” (จรีะชญาณ์ จรีวัฒน์ 

ธนากูล, สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559) 

“การสมคัรเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ถือว่าสะดวกมาก แต่หลงัจากนัน้ อยากให้

หน้างานมกีารจดัการให้เป็นระบบกว่าน้ี เพราะทุกวนัน้ีคนเขา้ร่วมกจิกรรมยงัสบัสนว่าจุดไหน

เป็นจุดไหน พอเป็นแบบน้ี เหมอืนกับว่าระบบขัน้ตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมดยงัไม่

สมบรูณ์ทีสุ่ด” (กอบธรรม พรหมายน, สมัภาษณ์ 2 มนีาคม 2559) 

 

5.1.6 ด้านบคุลากรในการจดักิจกรรม  

ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า ผู้ใหส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็ว่า ผู้จดักจิกรรม

การป ัน่จกัรยาน ควรเป็นบุคคลากรที่มคีวามรูเ้รื่องการป ัน่จกัรยานหรอืเคยเป็นนักป ัน่ เพราะจะ

ทําให้เขา้ใจพฤตกิรรมและความต้องการของนักป ัน่ ซึง่นักป ัน่ต้องการความปลอดภยัในการเขา้

ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเป็นที่ตัง้เหนือสิง่อื่นใด ส่วนเรื่องบรกิารหรอืการช่วยเหลอืในกรณี

เหตุฉุกเฉินนัน้เป็นปจัจยัรองมา ในขณะที่การบรกิาร น้ําหรอือาหาร นักป ัน่จะเขา้ใจอยู่แล้วว่า

เป็นการดูแลตวัเอง นอกจากน้ี หากผู้จดักิจกรรมเป็นบุคลากในแวดวงนักป ัน่ด้วยกนั ก็ยงัจะ

สามารถระวงัเรือ่งความปลอดภยัต่างๆ ใหเ้พิม่มากขึน้ดว้ย  
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“บุคลากรที่จดักิจกรรมในปจัจุบนั ยงัไม่ค่อยเข้าใจในการจดักิจกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ส่วนกจิกรรมทีผ่มมองว่าจดัไดด้คีอื Tour de Farm” (พพิฒัน์ ฉัตรโชตกุิล, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 

2559)  

“อย่างแรกเลย บุคลากรผู้จดัต้องเข้าใจเรื่องการป ัน่จกัรยาน ต้องช่วยคํานึงถึงความ

ปลอดภยั และการควบคุมเวลา บุคลากรในอุดมคตผิมคอืตอ้งเขา้ใจการป ัน่จกัรยานจรงิๆ เพราะ

บา้นเราคนยงัไมเ่ขา้ใจเรือ่งการป ัน่จกัรยาน” (ปรชัญา ลิม้สุวฒัน์, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 2559) 

“บ้านเรายงัใช้เจา้หน้าที่ที่ไม่ได้ขีจ่กัรยานมาทํากจิกรรม ซึ่งทําให้ไม่เขา้พฤตกิรรมและ

ความต้องการของนักป ัน่จรงิๆ แต่หลงัๆ เริม่มมีาให้เหน็แล้วว่าเจ้าหน้าที่หลกัๆ เริม่มคีวามรู้

ความเขา้ใจในการป ัน่จกัรยานกนัมากขึน้” (กอบธรรม พรหมมายน, สมัภาษณ์ 2 มนีาคม 2559) 

“ส่วนใหญ่นักป ัน่ผู้ที่มาจดักิจกรรมต้องรูเ้ร ื่องเส้นทางการป ัน่ การอํานวยความสะดวก

ต่างๆ ความปลอดภยัเรื่องเวลาในการแข่งขนั และมกีรรมการของสมาคมที่น่าเชื่อถอืได้” (วนิัย 

ทรรทรานนท,์ สมัภาษณ์ 4 มนีาคม 2559) 

“ตอ้งไดค้นจดัทีม่คีวามเขา้ใจในความรูส้กึของคนป ัน่จกัรยาน รูค้วามตอ้งการของนกัป ัน่

จกัรยาน รู้ธรรมชาติของนักป ัน่จกัรยาน เพื่อที่จะได้รู้พฤติกรรมของนักป ัน่จกัรยานว่าเป็น

อย่างไร จะได้รูแ้ละป้องกนันักป ัน่จกัรยานได้ดกีว่าบุคลากรที่ไม่เข้าใจนักป ัน่จกัรยาน” (พษิณุ 

กติตปิกรณ์, สมัภาษณ์ 6 มนีาคม 2559) 

“ถ้าบุคลากรที่ป ัน่จกัรยานเป็นกจิวตัรอยู่แลว้ รปูแบบงานจะจดัออกมาได้ดมีาก เพราะ

บุคลากรเหล่าน้ีทราบความต้องการของนักป ัน่อย่างแทจ้รงิ รวมถงึเครอืข่ายของนักป ัน่จกัรยาน

จะใหค้วามรว่มมอื” (ณฐัสนีิ กนกวรกาญจน์, สมัภาษณ์ 5 มนีาคม 2559) 

“คนที่จดักิจกรรมควรมีประสบการณ์ร่วมกับนักป ัน่ เช่น เป็นผู้ป ัน่จกัรยานเอง เข้า

ร่วมงานที่ผู้อื่นจดั เพื่อให้เขา้ใจความต้องการของนักป ัน่จกัรยาน ในที่สุดแล้ว คนจดักจิกรรม

ตอ้งมคีวามเขา้ใจว่านกัป ัน่จกัรยานตอ้งการอะไร” (ศศญิา ดุมใหม,่ สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559) 

“ส่วนใหญ่จะเป็นนักป ัน่จกัรยานที่มาจดักิจกรรม ซึ่งก็ดีแล้ว ต้องดูเรื่องเส้นทาง การ

อํานวยความสะดวกต่างๆ เวลาในการแข่งขนั และกรรมการของสมาคมที่น่าเชื่อถือในการ

ตดัสนิ” (รวริฐั ศรโีสภา, สมัภาษณ์ 10 มนีาคม 2559) 

 

5.1.7 ด้านส่ิงแวดล้อมในการจดักิจกรรม  

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความคิดเห็นว่าความปลอดภัยใน

เสน้ทางการป ัน่สิง่แวดล้อมทางกายภาพสมัพนัธ์กบัค่าสมคัรกจิกรรม เช่น ถ้าค่ากจิกรรมราคา

ประมาณ 500-800 บาท ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมจะไม่คาดหวงักบัเรื่องการเตรยีมพรอ้มของสถานที่

หรอือาหารมากนกั แต่หากเป็นกจิกรรมทีม่รีาคาการเขา้ร่วมตัง้แต่ 800-1,000 บาทขึน้ไป ความ

คาดหวงัเรื่องการเตรยีมสถานทีแ่ละตกแต่งด้วยโลโก้ต่างๆ เครือ่งอุปโภค บรโิภค อนิเทอรเ์น็ต 

ของทีร่ะลกึกจ็ะมากขึน้ดว้ย  
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“สิง่แวดล้อมของการจดักจิกรรมการป ัน่จกัรยาน ขึน้อยู่กบัการลงทุนของผู้จดักจิกรรม” 

(ปรชัญา ลิม้สุวฒัน์, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 2559) 

“ส่วนมากขึ้นอยู่กับงบประมาณในการจดังาน ถ้าผู้จดัมีสปอนเซอร์รายใหญ่หรอืมี

สปอนเซอร์มาก งานก็จะออกมามมีาตรฐาน” (กอบธรรม พรหมมายน, สมัภาษณ์ 2 มนีาคม 

2559) 

“กจิกรรมที่เราจดัเป็นพื้นที่เปิด ต้องมสีิง่อํานวยความสะดวกในเรื่องความปลอดภยัให้

มากไวก่้อน” (พษิณุ กติตปิกรณ์, สมัภาษณ์ 6 มนีาคม 2559) 

“ไม่ไดค้าดหวงัว่าอาหาร น้ํา ต้องดมีาก ขอแค่พอด ีไม่ขาด มหี้องน้ํา จกัรยานวางแล้ว

ไมห่าย กพ็อใจแลว้ค่ะ” (อรญัญา อู่ชาโชต,ิ สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559) 

 

5.2 ความคิดเหน็ของประชาชนต่อปัจจยัด้านสงัคมเร่ืองกลุ่มอ้างอิงท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

 

จากผลการสมัภาษณ์ขอ้มลูเชงิลกึในเรือ่งความคดิเหน็ดา้นกลุ่มอ้างองิทีม่ผีลต่อการเขา้

รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน สามารถสรปุความคดิเหน็เป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อนใน

ชมรม เพื่อนทีท่าํงาน และกลุ่มดารา นกัรอ้ง นกัแสดง 

 

5.2.1 เพ่ือนสนิท เพ่ือนนักปัน่ เพ่ือนในชมรม และเพ่ือนในบริษทั ท่ีเป็นนักปัน่

จกัรยาน  

ผลการสัมภาษณ์พบว่า มีความสําคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม  

ดว้ยเหตุผลหลกัคอืความสนุกและมติรภาพระหว่างกนั การพกัผ่อนกบัเพื่อน และความปลอดภยั 

เน่ืองจากเพื่อนจะช่วยระวงัการขบัขีใ่หก้นัและกนัตลอดเสน้ทาง  

“เพื่อนมผีลมากครบั เพราะคนทีไ่ปคนเดยีว เชื่อว่ามไีมถ่งึ 5% และโดยนิสยัของไทยนัน้ 

ชอบทํากจิกรรมเป็นหมู่คณะ หรอืจะเรยีกว่าคนไทยส่วนใหญ่ขีเ้หงาก็ไม่ผดิ” (กอบธรรม พรหม

มายน, สมัภาษณ์ 2 มนีาคม 2559) 

“เพื่อนมผีลอย่างมากเลย เพราะป ัน่คนเดยีวไม่น่าสนใจ เพราะป ัน่กบัเพื่อน ทัง้สนุกและ

ปลอดภยั มกีารช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ งานไหนที่เพื่อนไม่ไป เราก็ไม่ไปด้วย” (พษิณุ 

กติตปิกรณ์, สมัภาษณ์ 6 มนีาคม 2559) 

“เพื่อนมผีลมากค่ะ ถ้าไปกบักลุ่มเพื่อน ยงัไงก็สนุกว่าไปคนเดยีวอยู่แลว้ ส่วนดารานัน้ 

ไมส่นใจค่ะ” (อรญัญา อู่ชาโชต,ิ สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559)  
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“กลุ่มเพื่อนทีป่ ัน่ดว้ยกนัมผีลมากต่อการเขา้ร่วมงาน เช่น บางงานเราไม่ไดอ้ยากไป แต่

เพื่อนไปกเ็ลยตดัสนิใจไป เพราะเราไม่ได้ไปเพื่อป ัน่จกัรยานอย่างเดยีว แต่ระหว่างการป ัน่ คอื

การไดไ้ปเทีย่วพกัผ่อนกบัเพื่อน” (ศศญิา ดุมใหม,่ สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559) 

“มผีลอย่างมาก โดยเฉพาะการไปกบักลุ่มเพื่อนสนิทเป็นพิเศษ” (จรีะชญาณ์ จรีวฒัน์

ธนากูล, สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559)  

“เพื่อนมผีลมาก เพราะถ้าป ัน่คนเดยีวจะป ัน่เทรนเนอร ์เพราะเป็นผู้หญงิ รูส้กึว่าป ัน่คน

เดยีวไม่ปลอดภยั ถ้ามเีพื่อนสนิทที่อยู่ในชมรมเดยีวกนั ร่วมอยู่ในทรปิจะโอเคมากๆ” (ณัฐสนีิ 

กนกวรกาญจน์, สมัภาษณ์ 5 มนีาคม 2559)  

 

5.2.2 ดารา นักร้อง นักแสดง  

ผลการสมัภาษณ์พบว่า มคีวามสําคญัไม่มากนักในฐานะผู้ที่จะจูงใจให้เขา้ร่วมกจิกรรม

การป ัน่จกัรยาน แต่จะมผีลใหส้ามารถพจิารณาว่ากจิกรรมการป ัน่จกัรยานนัน้ๆ มงีบประมาณใน

การจดังานมากหรอืไม่ หรอืเป็นงานใหญ่หรอืไม่ ซึ่งจะถูกใช้เพื่อประเมนิสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของการจดัการมากกว่า  

“ผมว่าเพื่อน ต้องใช้คําว่าอานุภาพเลย เพราะมนัมผีลอย่างมากต่อการชกัชวนคนเข้า

ร่วมจกัรยาน พอบอกไปก็เหมอืนการเชญิชวนกลุ่มหน่ึงให้ไปกบัอีกกลุ่มหน่ึง เพราะเพื่อนเรา

ไม่ได้อยู่แค่กลุ่มเดยีว ส่วนเรื่องดารานัน้ ผมว่ามผีลนะ แต่ไม่ไดค้ดิว่าดาราหรอืนักแสดงเป็นตวั

ดงึดูดคนให้มางาน เพราะถ้างานไหนมดีารา นักแสดงมาร่วมกจิกรรม งานน้ีจะเป็นงานที่มกีาร

ลงทุน และถ้างานไหนทีม่กีารลงทุนและมผีูใ้หก้ารสนับสนุนมากขึน้ งานป ัน่นัน้กจ็ะดูมอีะไรมาก

ขึน้ เป็นงานทีใ่หญ่” (ปรชัญา ลิม้สุวฒัน์, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 2559) 

 

5.3 ความคิดเหน็ของประชาชนต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาด้านแรงจงูใจท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

 

จากการสมัภาษณ์ขอ้มูลเชงิลกึในเรื่องความคดิเหน็ด้านจติวทิยา เรื่องแรงจูงใจที่มต่ีอ

พฤตกิรรม สามารถสรปุไดเ้ป็น 2 หวัขอ้ คอื แรงจงูใจภายใน และแรงจงูภายนอก 

 

5.3.1 แรงจงูใจภายใน  

ผลการสมัภาษณ์พบว่า ความทา้ทาย ไดเ้พื่อนใหม ่ไดส้งัคมใหมเ่พิม่ขึน้ มพีฒันาตนเอง 

ไดอ้อกกําลงักาย มติรภาพ ความสามคัค ีความสุข ความชอบ ลว้นแลว้แต่เป็นแรงจงูใจภายตวั

บุคคลของนักป ัน่จกัรยานที่เป็นปจัจยัในการขบัเคลื่อนให้เกดิความต้องและเลอืกเล่นกิจกรรม

กฬีาชนิดน้ี  
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“ความสุขคอืสิง่ทีผ่มคน้หา ผมป ัน่เพื่อความสุข ถ้าเป็นทรปิใหญ่ เราป ัน่จบจะมเีรื่องเล่า

ขานใหล้กูหลานฟงัตอนแก่ นอกจากน้ีกเ็รือ่งของสุขภาพครบั ป ัน่แลว้จะไดแ้ขง็แรง ไดอ้อกกําลงั

กาย และไดส้งัคม ไดเ้พื่อนใหม่ๆ  ดว้ย” (กอบธรรม พรหมมายน, สมัภาษณ์ 2 มนีาคม 2559) 

“บอกได้เลยครบัว่าชอบ และเพราะความชอบ เลยทําให้ได้มาเปิดรา้นจกัรยานส่วนตวั 

เป็นความรกัส่วนตวั” (พษิณุ กติตปิกรณ์, สมัภาษณ์ 6 มนีาคม 2559) 

 “แรงจงูใจคอืการไดพ้ฒันาตวัเองในแต่ละครัง้ในการตดัสนิในใจเขา้รว่มกจิกรรม เหมอืน

เป็นการหาแรงผลกัดนัใหต้วัเองเกดิการพฒันาจากการฝึกซอ้มกด็ ีจากการหาขอ้มลูเพิม่เตมิกด็ ี

และทุกครัง้ที่เขา้ร่วมกจิกรรม เหมอืนได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ตลอดเวลา ได้เหน็การป ัน่ของคนที่

เก่งกวา่” (อรญัญา อู่ชาโชต,ิ สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559)  

“จกัรยานเป็นกฬีาที่มคีวามท้าทายและเปิดโลกทศัน์ให้กบัตวัเอง ได้เรยีนรูค้นในสงัคม

มากขึน้ และที่สําคญั คอืมเีพื่อนเพิม่มากขึน้ ชอบกีฬาประเภทน้ีมากเลยค่ะ” (ศศิญา ดุมใหม่, 

สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559) 

“กลุ่มเพื่อนเป็นแรงจูงใจที่สําคญัมากที่สุด ยิง่กลุ่มใหญ่ยิง่สนุก ไม่ว่าจะป ัน่ทางไกลหรอื

ป ัน่ท่องเทีย่วกต็าม” (จรีะชญาณ์ จรีวฒัน์ธนากูล, สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559)  

“แรงจงูใจแรกคอืการออกกําลงักาย ลดน้ําหนัก และป ัน่จกัรยานไปทานขา้ว หลงัๆ เริม่

มกีารออกทรปิกลางคนื เริม่พบปะผูค้น เขา้กลุ่ม เริม่มกีารฝึกซ้อมที่จรงิจงั ปจัจุบนัน้ี นอกจาก

ป ัน่เพื่อเจอเพื่อน ยงัมกีารเขา้ร่วมการแข่งขนัเพื่อทดสอบความสอบความสามารถและท้าทาย

ตวัเอง ถอืเป็นการสรา้งวนิัยใหต้วัเองอยา่งหน่ึง” (ณัฐสนีิ กนกวรกาญจน์, สมัภาษณ์ 5 มนีาคม 

2559)  

“เพื่อสุขภาพ เพื่อความสามคัค ีเพื่อมติรภาพ” (รวริฐั ศรโีสภา, สมัภาษณ์ 10 มนีาคม 

2559) 

 

5.3.2 แรงจงูในภายนอก  

ผลการสมัภาษณ์พบว่า ความต้องการที่จะพิชิตเป้าหมาย และก้าวสู่ชยัชนะ เป็นอีก

ปจัจยัสําคญัของแรงจงูใจภายนอกที่จะทําให้นักป ัน่เกดิความต้องการป ัน่จกัรยาน เพราะทําให้

เขารูส้กึถงึการไดร้บัชยัชนะ  

“เป็นเป้าหมายทีย่าก (EPIC LIFE) ไปให้ถงึเป้าหมาย โดยเป้าหมายของผมคอืการป ัน่

รปูแบบแข่งขนั 5,000 กโิลเมตรภายในหน่ึงเดอืน” (พพิฒัน์ ฉัตรโชตกุิล, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 

2559) 
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5.4 ทศันคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

 

จากการสมัภาษณ์ข้อมูลเชงิลกึเรื่องทศันคติในการเข้าร่วมกิจกรรมจกัรยานของผู้ให้

สมัภาษณ์ทัง้ 10 ท่าน สามารถสรปุเป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี  

 

5.4.1 ได้ออกกาํลงักาย หลดุจากโลกโซเชียล  

“มทีศันคตทิีด่คีรบั เพราะทําใหค้นไดอ้อกกําลงักาย และไดห้ลุดจากโลกโซเซยีลซึง่เป็น

ปญัหาสงัคมกม้หน้าในทุกวนัน้ี” (กอบธรรม พรหมมายน, สมัภาษณ์ 2 มนีาคม 2559) 

 

5.4.2 สอนให้รู้จกักฎ กติกา ความมีน้ําใจบนท้องถนน  

“เราต้องมมีารยาทในการแบ่งปนัใหย้านพาหานะอื่นๆ อยากใหค้นที่ใช้ถนนเหน็ว่าคนขี่

จกัรยานน่ารกั ป ัน่จกัรยานกนัมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย” (พษิณุ กิตติปกรณ์, สมัภาษณ์ 6 มนีาคม 

2559) 

 

5.4.3 มีสขุภาพดีและได้ท่องเท่ียว  

“เป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ ส่งเสรมิสุขภาพและไดท่้องเทีย่วไปในตวั ระหว่างทีไ่ดอ้ยู่กบั

ตวัเองและธรรมชาติ มากกว่าอยู่กับหน้าจอโทรศพัท์” (ณัฐสนีิ กนกวรกาญจน์, สมัภาษณ์ 5 

มนีาคม 2559)  

 

5.4.4 เป็นกีฬาท่ีต้องซ้อม  

“มองว่าเป็นมากกว่ากจิกรรมป ัน่จกัรยาน แต่เป็นกีฬาที่ต้องซ้อม มกีารฝึกฝนเพื่อการ

พฒันารา่งกาย เพื่อการแขง่ขนั” (ศศญิา ดุมใหม,่ สมัภาษณ์ 7 มนีาคม 2559) 
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5.5 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

 

จากการสมัภาษณ์ขอ้มลูเชงิลกึเรื่องพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของ

ผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้ 10 คน สามารถสรปุได ้ดงัน้ี  

1) คุณปรชัญา ลิม้สุวฒัน์ 

เขา้รว่มงานป ัน่พชิติดอยอนิทนนทแ์ละงานทรปิประเพณสีวนธน-กรงุเทพฯ 

2) คุณพพิฒัน์ ฉตัรโชตกุิล 

เขา้รว่มงานป ัน่ Tour de Farm และทรปิต่างประเทศ เช่น Taiwan King of Mountain 

3) คุณกอบธรรม พรหมมายน 

เขา้รว่มงานป ัน่พชิติดอยอนิทนนทแ์ละงานทรปิประเพณสีวนธน-กรงุเทพฯ 

4) คุณพษิณุ กติตปิกรณ์ 

เขา้รว่มงานป ัน่พชิติดอยอนิทนนทแ์ละทรปิต่างประเทศ 

5) คุณวนิยั ทรรทรานนท ์ 

เขา้ร่วมงานทรปิประเพณีสวนธน กรุงเทพฯ-หวัหนิ กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ งานป ัน่พชิติ

ดอยอินทนนท์ และบางงานเป็นผู้จดัเอง เช่น Singha Mountain Bike Thailand, Singha Fun 

Ride Fun Run และ Singha 12 Hours Endurance 

6) คุณรวริฐั ศรโีสภา 

เข้าร่วมงานป ัน่เมืองเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี งานอินทนนท์คนพันธุ์อึด งานแข่ง 

International Bangkok Bike งานแข่งไครธีเรยีม บางแสน งาน Audax 100 km. งาน Audax 

200 km. งาน Audax 300 km. 

7) คุณศศญิา ดุมใหม ่

เข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานอยู่เฉลี่ยเดือนละหน่ึงครัง้ และงานใหญ่ เช่นงานป ัน่

เมอืงเหน่อ จงัหวดัสุพรรณบุร ีงานอนิทนนท์คนพนัธุ์อดึ งานแข่ง International Bangkok Bike 

งานแขง่ไครธเีรยีม บางแสน   

8) คุณอรญัญา อู่ชาโชต ิ

เขา้รว่มกจิกรรมใหญ่ เช่น งานแขง่ Bangkok Criterium งาน Alley Cat 

9) คุณจรีะชญาณ์ จรีวฒัน์ธนากูล  

เขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน ทรปิประเพณสีวนธน กรงุเทพฯ-หวัหนิ และ ป ัน่ซอ้มกบัเพื่อน

ทุกเชา้วนัเสาร-์อาทติย ์  
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10) คุณณฐัสนีิ กนกวรกาญจน์ 

เข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานอยู่เฉลี่ยเดอืนละหน่ึงครัง้ และงานใหญ่ เช่น งานป ัน่

เมอืงเหน่อ จงัหวดัสุพรรณบุร ีงานอนิทนนท์คนพนัธุ์อดึ งานแข่ง International Bangkok Bike 

งานแขง่ไครธเีรยีม บางแสน งานพ่อใหญ่ LRT 

 

5.6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

 

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเรื่องความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่

จกัรยาน ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ จะมคีวามพงึพอใจระดบัหน่ึงเท่านัน้กบัการจดักจิกรรมการป ัน่

จกัรยานในประเทศไทย และยงัคงคาดหวงัใหก้จิกรรมในประเทศไทยมกีารพฒันาการจดัการทีด่ี

ขึน้ เพื่อใหเ้ทยีบมาตรฐานการจดักจิกรรมของนานาชาตต่ิอไป 

“พอใจมากค่ะกบัการจดักิจกรรมในปจัจุบนั เพราะเราเลอืกที่จะไปงานที่เราชอบ และ

ตรงกบัความชอบส่วนตวั แต่ในใจลกึๆ อยากเหน็งานทีป่รบัเปลีย่นวงการจกัรยานไปเลย อยาก

ให้มคีวามเป็นมอือาชพี มกีารวางแผน มกีารลงทุนที่สูง จะทําให้งานดูมมีาตรฐานขึ้น” (รวริฐั  

ศรโีสภา, สมัภาษณ์ 10 มนีาคม 2559) 

“พอใจครบั พอใจมาก เพราะผู้จดัแต่ละเจ้ามกีารพัฒนาอยากจดัให้มงีานที่ดีขึ้น แต่

ส่วนตวัผม ยงัรูส้กึไมด่กีบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม เพราะนกัป ัน่สมยัน้ียงัคงไมเ่คารพกตกิามารยาทใน

การเขา้รว่มกจิกรรม” (ปรชัญา ลิม้สวุฒัน์, สมัภาษณ์ 1 มนีาคม 2559) 

 

 

 



 

บทท่ี 6 

 

สรปุ อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัเชงิผสมผสานครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่กระตุ้น

พฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านแรงจูงใจ และทัศนคต ิ

ในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน รวมถงึความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตแิละพฤตกิรรม และ

ความพงึพอใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างของงานวจิยัน้ีคอื ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 23-60 ปี ที่เคย

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งหรอืป ัน่จกัรยานที่จดัขึ้นโดยบรษิัทผู้นําเข้าจกัรยาน 4 บรษิัท ได้แก่ 

บรษิัทยูดับบลิวซี จํากัด บรษิัทโปรไบค์ จํากัด บรษิัท แอลเอ ไบซิเคิล จํากัด และ บรษิัท 

สปอรต์ ไบซเิคลิ จํากดั หรอืกจิกรรมการป ัน่จกัรยานจดัขึน้โดยภาครฐั จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสาํหรบังานวจิยัเชงิปรมิาณ ใชก้ารวเิคราะห์

ดว้ยสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถี ่(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) 

ค่ าเฉลี่ ย  (Mean) ส่วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และสถิติ เชิงอ นุมาน  

(Inferal Statistics) ไดแ้ก่ สถติกิารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

แบบ Stepwise เพื่อทดสอบสมมุตฐิานทีต่ ัง้ไว้ สําหรบัวจิยัเชงิคุณภาพ ใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ

กบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 10 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน ใช้การวเิคราะห์

ตามแนวประเดน็คําถามที่ได้กําหนดไว้ และนําเสนอผลของขอ้มูลในรูปแบบของการวเิคราะห์

เชงิพรรณา (Descriptive Analysis)  

 

6.1 สรปุผลการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

การสรุปผลการวจิยัเชงิปรมิาณในครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 8 ส่วน คอื ข้อมูลลกัษณะทาง

ประชากร ความคดิเหน็ต่อสิง่กระตุ้นพฤตกิรรมดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นกลุ่มอา้งองิ 

ด้านแรงจูงใจ ทศันคติ พฤตกิรรม และความพงึพอใจ ในการเข้าร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

และผลการทดสอบสมมตุฐิาน  
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6.1.1 จากการวจิยัข้อมูลด้านประชากรของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มกีารศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชีพ

พนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดส้่วนตวัต่อเดอืนสงูกว่า 30,001 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพโสด  

6.1.2 จากการวจิยัข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ 

ป ัน่จกัรยานต่อสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

มคีวามคดิเหน็ในระดบัทีเ่หน็ด้วยมากทีสุ่ดต่อการป ัน่จกัรยานในรปูแบบการออกกําลงักาย และ

รปูแบบการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านรูปแบบกจิกรรม การรบัสมคัรเขา้ร่วม

กิจกรรมผ่านเว็ปไซต์ ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการรบัสมคัร การได้รบัชุด 

พรเีมี่ยมเครื่องแต่งกาย และการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนประสม

การตลาดด้านการส่งเสริมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมสามารถติดต่อได้ง่าย  

อํานวยความสะดวกได้อย่างรวดเรว็ มกีารจดัเตรยีมความปลอดภยัตลอดกิจกรรม กรรมการ 

ในการตดัสนิมคีวามน่าเชื่อถอื (กรณีการแข่งขนั) การใหค้ําแนะนําจากพนักงานในการเขา้ร่วม

กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในการจดักิจกรรม ที่พกัสะอาดปลอดภยั 

สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ํา อินเทอร์เน็ต) ที่เพียงพอ อาหารและเครื่องดื่มสําหรบัที่เพียงพอ 

บรกิารขนส่งจกัรยานและอุปกรณ์ในกรณีที่มกีารจดักจิกรรมในต่างจงัหวดั ซึ่งเป็นส่วนประสม

การตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพในการจดักจิกรรม 

นอกจากน้ี ยงัพบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ซึง่เขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน เหน็ด้วยมาก ได้แก่ การป ัน่จกัรยานในรปูแบบการแข่งขนั

ประเภทเดี่ยว ประเภททีม การเพื่อการกุศลหรอืการรณรงค์เพื่อสงัคม ซึ่งเป็นส่วนประสม

การตลาดดา้นรปูแบบกจิกรรม การป ัน่จกัรยานทีไ่ม่มคี่าสมคัร และ การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัร

ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้ ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านราคาในการเข้าร่วมกจิกรรม การ

สมคัรโดยการใช้ E-mail และ Application บนโทรศพัท์มอืถอื ซึง่เป็นส่วนประสมการตลาดดา้น

ช่องทางการรบัสมคัร ผู้เขา้ร่วมจะได้รบัชุดพรเีมยีมอุปกรณ์เกี่ยวกบัจกัรยาน ส่วนลดค่าสมคัร

เข้าร่วมกิจกรรม มีการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อทัว่ไป เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร ์

บลิบอรด์และการให้สมคัรเป็นสมาชกิเพื่อมขีอ้มลู หรอืสทิธปิระโยชน์พเิศษ ซึง่เป็นส่วนประสม

การตลาดดา้นการส่งเสรมิกจิกรรม  

สําหรบัส่วนประสมการตลาดบรกิาร ที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเข้าร่วม

กจิกรรมจกัรยาน เหน็ดว้ยปานกลาง ไดแ้ก่ การป ัน่จกัรยานรว่มกบันักกฬีาจกัรยานทีม่ชีื่อเสยีง 

และนักรอ้ง-นักแสดงที่มชีื่อเสยีง ซึ่งเป็นส่วนประสมการตลาดด้านรปูแบบกิจกรรม การสมคัร

โดยจดัสถานทีร่บัสมคัร เช่น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นคา้ (รา้นขายจกัรยาน) ซึง่เป็นส่วนประสม

การตลาดดา้นช่องทางการรบัสมคัร 
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สําหรบัส่วนประสมการตลาดบรกิาร ที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน เหน็ด้วยน้อยละน้อยที่สุด ได้แก่ การป ัน่จกัรยานที่มคี่าสมคัรระหว่าง 

1,000-2,000 บาทต่อครัง้ และน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัรมากกว่า 2,000 บาท

ต่อครัง้ ซึง่เป็นส่วนประสมการตลาดดา้นราคาในการเขา้รว่มกจิกรรม  

นอกจากน้ี ผลการวิจ ัยพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ที่ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลากร 

ในการจดักจิกรรม ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพในการจดักจิกรรม และด้านกระบวนการในการ

เข้าร่วมกิจกรรม เห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสรมิกิจกรรม ด้านรูปแบบกิจกรรม และ 

ด้านช่องทางการสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม ในขณะที่เห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ ด้านราคาในการ 

เขา้รว่มกจิกรรม  

6.1.3 จากการวจิยัข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ 

ป ัน่จกัรยานต่อสิง่กระตุ้นพฤตกิรรมด้านกลุ่มอ้างองิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ในระดบั

ที่เห็นด้วยมากต่อการชกัชวนจากกลุ่มอ้างอิงให้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ประเภทของ 

กลุ่มอ้างองิทีก่ลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดคอืกลุ่มเพื่อน เหน็ดว้ยระดบัมาก ไดแ้ก่ การชกัชวน

ของผู้ที่เป็นสมาชิกในชมรมจกัรยาน เพื่อนที่ทํางาน ครอบครวั บรษิัทที่เกี่ยวกับจกัรยาน 

ในขณะที่เห็นด้วยในระดบัปานกลางได้แก่ การชกัชวนของนักป ัน่จกัรยานที่มชีื่อเสยีงชาวไทย 

ชาวต่างชาต ิและดารา ศลิปินทีม่ชีื่อเสยีง 

6.1.4 จากการวจิยัข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ 

ป ัน่จกัรยานต่อสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมด้านแรงจูงใจ พบว่า แรงจูงใจที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 

มากที่สุด ได้แก่ แรงจูงใจด้านความสนุกสนาน ความสนใจ และด้านความรกั ซึ่งเป็นแรงจูงใจ

ภายใน ในขณะที่เห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านการได้รบัการยกย่อง ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอก  

ดา้นความอยากรูอ้ยากเหน็ ดา้นความสําเรจ็และดา้นความพงึพอใจ ซึง่เป็นแรงจงูใจภายใน และ

เห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ ด้านความศรทัธา ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายใน ด้านการให้รางวลั ด้าน 

การแขง่ขนั ซึง่เป็นแรงจงูใจภายนอก และดา้นความซาบซึง้ ซึง่เป็นแรงจงูใจภายใน 

6.1.5 จากการวิจ ัยข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยานต่อสิง่กระตุ้นพฤตกิรรมด้านทศันคต ิพบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยมากที่สุดว่า  

การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ในขณะที่เห็นด้วยมากว่า การเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานนัน้เพื่อให้ได้ด้วยเกยีรติยศและ

เงนิรางวลั การเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทําให้นักป ัน่รูจ้กักฎ กตกิา และมารยาทในการ

ป ัน่จกัรยานได้อย่างถูกต้องมากขึน้ การเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเป็นกจิกรรมทีแ่สดงถงึ

พลงัในการรวมตวั การเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทําใหน้ักป ัน่สามารถสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่

ตนเองได้ การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้มีสุขภาพร่างกาย 

ที่แข็งแรง การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานทําให้นักป ัน่ได้รู้จกัผู้คนมากขึ้น และเห็นด้วย 
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ในระดับปานกลางว่าการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยานทําให้นักป ัน่สามารถพิสูจน์

ความสามารถของตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

ดาํเนินธุรกจิ 

6.1.6 จากการวิจยัข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ 

ป ัน่จกัรยาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยมากที่สุดกับการให้ความสําคัญกับองค์กรผู้จดั

กิจกรรมและพิจารณาก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานในช่วง 

วันธรรมดาหลังเลิกงานบ่อยที่สุด ในขณะที่เห็นด้วยมาก ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมการ 

ป ัน่จกัรยานเพื่อการท่องเที่ยวบ่อยที่สุด การเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการออก 

กําลงักายบ่อยที่สุด การเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการแข่งขนับ่อยที่สุด การเขา้ร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานในช่วงวนัหยุดบ่อยที่สุด และเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการ

สนัทนาการบ่อยทีสุ่ด 

6.1.7 จากการวิจยัข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง พงึพอใจมากทีสุ่ดต่อสิง่แวดลอ้มทางกายภาพของกจิกรรม

การป ัน่จักรยานที่ เข้าร่วมอยู่ ในปจัจุบัน ในขณะที่พึงพอใจมากต่อราคาของกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยาน รูปแบบของกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน การส่งเสรมิหรอืประชาสมัพนัธ์กิจกรรม

การป ัน่จกัรยาน ช่องทางการสมคัรเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน และบุคลากรที่จดักจิกรรม

การป ัน่จกัรยาน 

6.1.8 ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 5 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 คน ไดผ้ลสรปุดงัต่อไปน้ี 

สมมตุฐิานที ่1 เสนอว่าสิง่กระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวาม

ความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยานของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลทีไ่ด้รบัจากการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณ นําไปสู่การยอมรบัสมมุตฐิาน

การวจิยัขอ้น้ี กล่าวคอื ความคดิเหน็ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการ

ป ัน่จกัรยานทีม่ต่ีอสิง่กระตุ้นพฤตกิรรมดา้นปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร 2 ดา้นตามลําดบั

ความสาํคญั คอื ดา้นรปูแบบกจิกรรม และดา้นการส่งเสรมิกจิกรรม เป็นตวัแปรทีม่ปีระสทิธภิาพ

ในการอธบิายหรอืพยากรณ์ทศันคตใินการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานคร 

สมมตุฐิานที ่2 เสนอว่าสิง่กระตุ้นพฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิงมคีวามความสมัพนัธ์กับ

ทศันคตใินการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ผลทีไ่ดร้บั

จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ นําไปสู่การยอมรบัสมมุติฐานการวิจยัข้อน้ี กล่าวคือ  

ความคดิเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานที่มต่ีอ 

สิง่กระตุ้นพฤตกิรรมด้านกลุ่มอ้างองิ 3 กลุ่มตามลําดบัความสําคญั คอื การชกัชวนของนักป ัน่

จกัรยานที่มชีื่อเสยีงชาวไทย การชกัชวนของผู้ที่เป็นสมาชกิในชมรมจกัรยาน และการชกัชวน
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จากบรษิทัทีเ่กี่ยวกบัจกัรยาน เป็นตวัแปรที่มปีระสทิธภิาพในการอธบิายหรอืพยากรณ์ทศันคติ

ในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

สมมตุฐิานที ่3 เสนอว่าสิง่กระตุ้นพฤตกิรรมแรงจูงใจมคีวามความสมัพนัธ์กบัทศันคต ิ

ในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลทีไ่ดร้บัจากการ

วเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคูณ นําไปสู่การยอมรบัสมมุตฐิานการวจิยัขอ้น้ี กล่าวคอื ความคดิเหน็

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานที่มีต่อสิ่งกระตุ้น

พฤตกิรรมดา้นแรงจงูใจตามลําดบัความสําคญั คอื แรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอก เป็น

ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรอืพยากรณ์ทศันคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่

จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

สมมตุฐิานที ่4 เสนอว่าทศันคติมคีวามสมัพันธ์กบัพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยาน ผลที่ได้รบัจากการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณ นําไปสู่การยอมรบัสมมุติฐาน

การวจิยัข้อน้ี กล่าวคือ ทศันคติประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่

จกัรยาน เป็นตัวแปรที่มปีระสิทธิภาพในการอธบิายหรอืพยากรณ์พฤติกรรมในการเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตุฐิานที ่5 เสนอว่า พฤติกรรมมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมการป ัน่จกัรยาน ผลที่ได้รบัจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ นําไปสู่การยอมรบั

สมมุติฐานการวจิยัข้อน้ี กล่าวคอื พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วม 

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน เป็นตวัแปรทีม่ปีระสทิธภิาพในการอธบิายหรอืพยากรณ์ความพงึพอใจ

ในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

6.2 สรปุผลการวิจยัเชิงคณุภาพ  

 

การสรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพในครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ ความคิดเห็นต่อ 

สิง่กระตุ้นพฤตกิรรมด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านแรงจูงใจ ทศันคต ิ

พฤตกิรรม และความพงึพอใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

 

6.2.1 ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ  

1) ดา้นรปูแบบกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน พบว่า กจิกรรมการป ัน่จกัรยานประเภท

รูปแบบการป ัน่วดัใจ หรอืที่เรยีกว่าใจเกินร้อย และการแข่งขนัที่ให้แข่งจบตามระยะทางที่

กําหนด เป็นกิจกรรมที่นิยมมากของประเทศไทยในปจัจุบัน ซึ่งเป็นการตอบสนองนักป ัน่ที่

ต้องการป ัน่เป็นกลุ่ม เน่ืองจากเพื่อนจะชวนเพื่อนป ัน่ นอกจากน้ี รูปแบบการป ัน่จกัรยานใน
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ลกัษณะน้ี เป็นการป ัน่จกัรยานที่มกีารกําหนดระยะทาง เวลา หรอืระยะทาง เพื่อให้นักป ัน่

จกัรยานป ัน่พสิจูน์ตวัเอง สรา้งความทา้ทาย จงึเป็นทีช่ื่นชอบและนิยมในปจัจุบนั 

2) ด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน พบว่ามี 2 ช่วงราคาที่

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมยนิดทีีจ่ะจา่ย ได้แก่ ราคาค่าสมคัรที่ 500 บาท ซึ่งควรจะมขีองแจก ประเภท

เสือ้ป ัน่ เหรยีญรางวลั หรอือาหารเชา้ ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมดว้ย และราคา1,000 บาท ควรมถีว้ย

รางวลัเป็นของแจก ในขณะที่หากราคาสูงขึน้เป็นช่วงระหว่าง  มากกว่า 1,000-1,500 บาท คอื

งานที่ควรจะเป็นงานระดบัประเทศ ที่มกีารนําชปิมาจบัเวลาและมกีรรมการมาตดัสนิความเรว็ 

ดว้ยเวลา ซึง่ผูเ้ขา้รว่มงานคาดหวงัเรือ่งการจดังานแบบมอือาชพี  

3) ดา้นสถานทีใ่นการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน พบว่าผูท้ีเ่ขา้รว่มกจิกรรม

ลว้นแลว้แต่ใหค้วามสําคญักบัการป ัน่จกัรยานในสถานทีปิ่ด เน่ืองจากตระหนกัถงึความปลอดภยั

ในการป ัน่จกัรยาน เพราะการจดักจิกรรมการป ัน่จกัรยานในประเทศไทยปจัจุบนัส่วนใหญ่เป็น

แบบสนามเปิด ไม่เหมอืนในต่างประเทศทีจ่ะใหค้วามสําคญักบัการจดักจิกรรมประเภทน้ี และมี

การปิดถนนหรอืปิดเมอืงเพื่อป ัน่จกัรยาน เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม รวมถงึเป็น

การดแูลเรือ่งความปลอดภยัสาํหรบันกัป ัน่ดว้ยเช่นกนั  

4) ด้านการส่งเสรมิการจดักิจกรรมการป ัน่จกัรยาน พบว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ยอมรบัว่ารูปแบบการส่งเสรมิการจดักิจกรรม เช่น การแจกเสื้อป ัน่ อุปกรณ์สําหรบัการป ัน่

จกัรยาน หรอืการมดีารามาเขา้รว่มงาน ยงัคงมสีสีนัพอทีจ่ะดงึดูดใจใหน้ักป ัน่เขา้ร่วมกจิกรรมได ้

ในขณะทีก่ารโปรโมทกจิกรรมการป ัน่จกัรยานใหเ้ป็นทีร่บัรูต่้อสาธารณะแลว้ หากเป็นงานระดบั

จงัหวดั จะมกีารโปรโมทกนัมากขึน้ และไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากทัง้ภาครฐัและเอกชน 

จากทัง้สื่อหลกัสาธารณะและสื่อออนไลน์ ซึง่ช่วยสรา้งการรบัรูม้ากขึน้ในวงกวา้ง  

5) ด้านกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน พบว่าการสมคัรเข้าร่วม

กิจกรรมในแบบออนไลน์ เป็นวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมที่สะดวก รวดเรว็มากที่สุดในปจัจุบัน 

เน่ืองจากสามารถทําได้ตัง้แต่การจองเข้าร่วมกิจกรรม ชําระเงนิ และลงทะเบยีนเข้าร่วมงาน 

นอกจากน้ี ยงัมเีวป็ที่เป็นแบบ One Stop Service กล่าวคอืเขา้เวป็ไซต์เดยีว สามารถสมคัรได้

หลายงานโดยผ่านเว็ปไซต์ตัวแทน อาทิ เว็ปไทยเอ็มทีบี เว็ปโกแอดแวนเจอร์ ซึ่งเว็ปไซต์

ประเภทน้ี จะรวมกจิกรรมต่างเขา้ดว้ยกนั และรบัเป็นตวัแทนการลงทะเบยีนเขา้รว่มกจิกรรมป ัน่

จกัรยานต่างๆ  แต่อยา่งไรกต็าม การบรหิารจดัการขัน้ตอนหน้างานกจิกรรมนัน้ กส็ําคญั เพราะ

แมว้่าขัน้ตอนการสมคัรและจองควิผ่านออนไลน์จะค่อนขา้งสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อมาถงึหน้างาน 

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมยงัคงสบัสน ไม่แน่ใจว่าจะไปยนืยนับตัรควิ หรอืขัน้ตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร

นอกจากน้ี ยงัพบว่า  หากกจิกรรมใดที่มช่ีองทางการสมคัรทัง้ออนไลน์และที่หน้างานด้วยจะ

สมบูรณ์มาก เพราะผู้ที่ไม่สามารถจองทางออนไลน์ได้หรอืติดขดัการใช้อินเทอรเ์น็ต ยงัจะมี

โอกาสมาสมคัรได ้หากไดย้นิขา่วประชาสมัพนัธก์จิกรรม  



101 

6) ดา้นบุคลากรในการจดักจิกรรม พบว่า ผูท้ีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม มองเหน็คลา้ยกนั

ว่า ผูจ้ดักจิกรรมการป ัน่จกัรยาน ควรเป็นบุคคลากรทีม่คีวามรูเ้รือ่งการป ัน่จกัรยานหรอืเคยเป็น

นกัป ัน่ เพราะจะทาํใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมและความต้องการของนกัป ัน่มากกว่า ซึง่จะทาํใหก้จิกรรม

นัน้มคีวามสนุกและปลอดภยั  

7) ด้านสิง่แวดล้อมในการจดักิจกรรม พบว่าผู้ที่เขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามเห็นว่า

ความปลอดภยัในเส้นทางการป ัน่สิง่แวดล้อมทางกายภาพสมัพนัธ์กบัค่าสมคัรกิจกรรม เช่น  

ถ้าค่ากิจกรรมราคาประมาณ  500-800 บาท ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่คาดหวังกับเรื่อง 

การเตรยีมพรอ้มของสถานที่หรอือาหารมากนัก แต่หากเป็นกจิกรรมทีม่รีาคาการเขา้ร่วมตัง้แต่ 

800-1,000 บาทขึน้ไป ความคาดหวงัเรือ่งการเตรยีมสถานทีแ่ละตกแต่งดว้ย 

 

6.2.2 ปัจจยัส่ิงกระตุ้นด้านกลุ่มอ้างอิง 

ปจัจยัสิ่งกระตุ้นด้านกลุ่มอ้างอิง พบว่า กลุ่มที่เป็นเพื่อนสนิท เพื่อนนักป ัน่ เพื่อน 

ในชมรม และเพื่อนในบรษิทั ที่เป็นนักป ัน่จกัรยาน ลว้นแล้วแต่มคีวามสําคญัอย่างมากต่อการ

ตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรม ดว้ยเหตุผลหลกัคอืความสนุกและมติรภาพระหว่างกนั การพกัผ่อนกบั

เพื่อน และความปลอดภยั เน่ืองจากเพื่อนจะช่วยระวงัการขบัขีใ่หก้นัและกนัตลอดเสน้ทาง  

 

6.2.3 ปัจจยัส่ิงกระตุ้นด้านแรงจงูใจ 

ปจัจยัสิง่กระตุ้นด้านแรงจงูใจ พบว่า แรงจูงใจภายใน ซึ่งได้แก่ ความท้าทาย ได้เพื่อน

ใหม่ ได้สงัคมใหม่เพิม่ขึน้ มพีฒันาตนเอง ได้ออกกําลงักาย มติรภาพ ความสามคัค ีความสุข 

ความชอบ ล้วนแล้วแต่เป็นแรงจูงใจภายตัวบุคคลของนักป ัน่จกัรยานที่เป็นปจัจยัในการ

ขบัเคลื่อนให้เกิดความต้องและเลือกเล่นกิจกรรมกีฬาชนิดน้ี ในขณะที่แรงจูงใจภายนอก  

ซึง่ไดแ้ก่ ความต้องการทีจ่ะพชิติเป้าหมาย และก้าวสู่ชยัชนะ เป็นอกีปจัจยัสําคญัของแรงจูงใจ

ภายนอกที่จะทําให้นักป ัน่เกิดความต้องการป ัน่จกัรยาน เพราะทําให้นักป ัน่จกัรยานรู้สกึถึง 

การไดร้บัชยัชนะ  

 

6.2.4 ทศันคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน  

 ทศันคตใินการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน พบว่า ผูท้ีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนัน้ มทีศันคติ

ดงัน้ี การป ัน่จกัรยานทาํใหไ้ดอ้อกกําลงักาย หลุดจากโลกโซเชยีล สอนใหรู้จ้กักฎ กตกิา ความมี

น้ําใจบนทอ้งถนน มสีุขภาพด ีไดท่้องเทีย่ว และการเป็นกฬีาทีต่อ้งซอ้ม  
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6.2.5 พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน  

 พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยาน พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั ้น  

ส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีม่รีปูแบบการแขง่ขนัทีท่า้ทาย อาท ิงานป ัน่

พชิติดอยอนิทนนท์ งานทรปิประเพณีสวนธน-กรุงเทพฯ งานป ัน่เมอืงเหน่อ จงัหวดัสุพรรณบุร ี

งานอินทนนท์คนพนัธุ์อึด งานแข่ง International Bangkok Bike งานแข่งไครธเีรยีม บางแสน 

งาน Audax 100 km. งาน Audax 200 km. งาน Audax 300 km. 

 

6.2.6 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน  

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนัน้  

มคีวามพงึพอใจระดบัหน่ึงเท่านัน้กบัการจดักจิกรรมการป ัน่จกัรยานในประเทศไทย และยงัคง

คาดหวงัให้กจิกรรมในประเทศไทยมกีารพฒันาการจดัการทีด่ขี ึน้ เพื่อใหเ้ทยีบเท่ากบัมาตรฐาน

การจดักจิกรรมของนานาชาตต่ิอไป  

 

6.3 อภิปรายผลการวิจยั 

 

สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริการ กลุ่มอ้างอิง ซึ่งเป็นปจัจัย 

ดา้นสงัคม แรงจงูใจ ซึง่เป็นปจัจยัด้านจติวทิยา ในงานวจิยัทีผ่่านมา พบว่ามผีลต่อทศันคตขิอง

ผู้บรโิภคในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ซื้อสินค้า หรอืเลือกใช้บรกิาร จากผู้ประกอบการ 

นอกจากน้ี ทศันคต ิยงัสามารถส่งผลไปถงึพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่จะมผีล

ต่อไปยงัการประเมนิความพงึพอใจ ซึง่เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการบรโิภคของผูบ้รโิภค 

ผลการวจิยัในครัง้น้ี เมื่อเรยีงตามลําดบัความสําคญั พบว่า แรงจูงใจ กลุ่มอ้างองิ และ

ส่วนประสมการตลาดบริการ มีผลต่อทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยาน  

โดยแรงจูงใจสามารถทํานายผลได้ร้อยละ 51.5 กลุ่มอ้างอิง ทํานายผลได้ร้อยละ 31 และ 

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ทํานายผลได้ร้อยละ 25.2 ในขณะที่ทัศนคติ สามารถทํานาย 

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานได้ร้อยละ 28.2 และพฤติกรรมการเข้าร่วม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน สามารถทาํนายความพงึพอใจไดร้อ้ยละ 22.9 

ผลการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่กระตุ้นพฤตกิรรม

ด้านแรงจูงใจและทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยานของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับแรงจูงใจภายในประเภท 

ความสนุกสนาน ความสนใจ และความรกั เหน็ดว้ยมากกบัแรงจงูใจภายในประเภทความอยากรู ้

อยากเหน็ ความพงึพอใจ และความสําเรจ็ เหน็ดว้ยปานกลางกบัแรงจงูใจภายในประเภทความ
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ซาบซึ้งและความศรทัธา ในขณะที่เหน็ด้วยมากกบัแรงจูงใจภายนอกประเภทการไดร้บัการยก

ยอ่ง และเหน็ดว้ยปานกลางกบัการใหร้างวลั และการแขง่ขนั 

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมด้านแรงจูงใจและทัศนคต ิ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัพบว่า  

แรงจงูใจภายในสามารถทาํนายทศันคตขิองประชาชนต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานได้

ร้อยละ 45 และแรงจูงใจภายนอกสามารถทํานายทัศนคติได้ร้อยละ 5.4 อย่างไรก็ตาม  

หากผู้ จ ัดกิจกรรม  นํ าสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมแรงจูงใจไป เป็นตัวแปรในการวางแผน 

การจดังาน จะสามารถทํานายทศันคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ได้รอ้ยละ 51.5 โดยผลการวจิยัดงักล่าว สอดคล้องกับผลงานวจิยัของ Frederick-Recascino 

and Schuster-Smith (2003) ที่ศกึษาเรื่องการแข่งขนัและแรงจูงใจภายในต่อกจิกรรมเชงิกฬีา 

โดยเป็นการศึกษาเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มนักแข่งจกัรยานมอืสมคัรเล่นและกลุ่มผู้ออกกําลงั

กายในฟิตเนสในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยผลการวจิยัพบว่า กลุ่มนักแข่งจกัรยานมอืสมคัรเล่น 

มแีรงจูงใจภายใน ซึ่งประกอบด้วย ความสนใจ ความสนุกสนาน และขดีความสามารถของ

ตนเอง เป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมการแขง่จกัรยาน มากกว่าแรงจงูใจ

ภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ความต้องการในการเข้าสงัคม และความต้องการออกกําลงักาย  

โดยผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์ได้ว่า กลุ่มนักแข่งจกัรยานนัน้ มภีาวะเรื่องของความมุ่งมัน่ในการ

แข่งขนั จงึทําให้มีความต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของตนเอง และนําสิ่งเหล่านัน้มาเป็นปจัจยั 

แห่งการกระทาํ เช่น เรือ่งของการเชื่อในความสามารถของตนเอง ทําใหพ้วกเขาต้องยิง่เขา้ร่วม

การแข่งขนัเพื่อให้เห็นว่าความสามารถของเขายงัคงอยู่ นอกจากน้ี ยงัสอดคล้องกบัแนวคิด

เกี่ยวกับแรงจูงใจของชูชยั สมทิธไิกร (2557) ที่อธบิายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแรงจูงใจว่า 

ความตอ้งการดา้นต่างๆ ของบุคคลนัน้ เป็นสิง่ทีข่บัเคลื่อนและผลกัดนัใหบุ้คคลหน่ึงเกดิแรงจงูใจ

และแสดงออกทางพฤติกรรม โดยที่พวกเขาจะมคีวามกระตือรอืร้นและตัง้ใจทําในสิ่งต่างๆ  

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาเอง แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบุคคลที่

แสดงออกอาจจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับลกัษณะของบุคคลด้วยเช่นกัน อีกทัง้ยงั

สอดคลอ้งกบัสุรยี ์พนัธร์กัษ ์(2541) ทีไ่ดก้ล่าวถงึความสําคญัของแรงจงูใจว่าแรงจงูใจเป็นปจัจยั

ที่มอีทิธพิลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องแรงกระตุ้น ทําให้เกิดเป็นความต้องการ 

โดยนักจติวทิยามคีวามเชื่อว่า แรงจงูใจเป็นสิง่ทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการกระทําได ้ดงันัน้ หากนักการ

ตลาดมกีารศึกษาเรื่องแรงจูงใจ ก็จะทําให้สามารถคาดเดาพฤตกิรรมการตอบรบัของผู้บรโิภค

ตามที่คาดหวงัได้ เพราะแรงจูงใจเองนัน้ เป็นอีกหน่ึงสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมตามหลกัทฤษฎี

เสรมิแรงดว้ยเช่นกนั (อารม์สตรอง และคอตเลอร,์ 2558) 

ผู้วจิยั มคีวามเห็นว่า แรงจูงใจ เป็นอีกหน่ึงสิง่กระตุ้นด้านจติใจที่สําคญัเป็นอย่างยิง่ 

เน่ืองจากเป็นสิง่กระตุ้นทีม่าจากภายในจติใจของตวับุคคล ทีจ่ะก่อใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรมในทีสุ่ด 

โดยผลการวจิยัที่ระบุว่า แรงจูงใจภายในมอีิทธิพลต่อทศันคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่
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จกัรยานนัน้ ผู้วจิยัเห็นด้วยว่าแรงจูงใจภายใน เช่น ความรกั ความสนใจ ความสนุกสนานนัน้  

มคีวามสําคัญในการขบัเคลื่อนหรอืผลกัดนัระบบความคิดของนักป ัน่ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ

กจิกรรมน้ีและเลอืกที่จะแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรม ซึ่งจากบทสมัภาษณ์เชงิลกึ ก็ได้พบว่า 

นักป ัน่ส่วนใหญ่แล้วจะมีแรงผลกัดนัมาจากแรงจูงใจภายในให้เลือกเล่นกิจกรรมน้ีมากกว่า

แรงจงูใจภายนอก   

ผลการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่กระตุ้นพฤตกิรรม

ด้านกลุ่ มอ้ างอิงและทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่ จักรยานของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจ ัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับกลุ่มอิงอิงที่เป็น 

กลุ่มเพื่อน ในขณะที่เหน็ด้วยมากกบักลุ่มอ้างองิที่เป็นสมาชกิชมรม เพื่อนที่ทํางาน ครอบครวั 

บรษิทัเกี่ยวกบัจกัรยาน และเหน็ดว้ยปานกลางกบักลุ่มอ้างองิที่เป็นนักป ัน่จกัรยานที่มชีื่อเสยีง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดารา ศลิปิน นกัรอ้งและนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีง  

เมื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิงและทศันคต ิ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัพบว่า  

กลุ่มอ้างองิ ซึง่เป็นการชกัชวนจากนักป ัน่จกัรยานที่มชีื่อเสยีงชาวไทย สามารถทํานายทศันคติ

ของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยานได้ร้อยละ 25 และการชักชวนจาก 

กลุ่มเพื่อนที่เป็นสมาชกิในชมรมจกัรยาน สามารถทํานายทศันคตไิด้รอ้ยละ 3.9 อย่างไรก็ตาม  

หากผู้จ ัดกิจกรรม นําสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิงไปเป็นตัวแปรในการวางแผน 

การจดังาน จะสามารถทํานายทศันคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ได้ร้อยละ 31 โดยผลการวิจยัดงักล่าว สอดคล้องกับผลงานวิจยัของผกามาศ ไชยวิสุทธกุิล 

(2557) ที่ศึกษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กับการตดัสนิใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของ

วยัรุน่ในเขตกรงุเทพฯ ซึง่พบว่ากลุ่มอา้งองิมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าเลยีนแบบแบรนดเ์นม 

เน่ืองจากในสงัคมจะมกีลุ่มต่างๆ จํานวนมาก เช่น เพื่อน ดารานักรอ้ง นักแสดง ฯลฯ และผู้ใช้

สนิค้าในกลุ่มวยัรุ่นนิยมใช้สนิค้าตามกลุ่มคนอ้างองิเหล่าน้ีเพื่อใช้เป็นแบบอย่างสําหรบัตนเอง 

เพราะเหน็ว่าหากใช้ตามแล้วจะทําให้เกดิทศันคตแิละความเชื่อว่าจะมภีาพลกัษณ์ที่ดตีามกลุ่ม

คนอ้างอิงเหล่านัน้ ซึ่งเป็นความเห็นในระดับมากของกลุ่มเป้าหมายที่สํารวจ นอกจากน้ี  

ยงัเป็นไปในทางเดยีวกนักบัผลงานวจิยัของพรพรรณ พรศริปิระเสรฐิ (2555) ที่ศกึษาอทิธพิล

ของลักษณะประชากรและความเป็นกลุ่มอ้างอิงของศิลปินเกาหลีต่อพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสําอางค์ของผู้บรโิภคในกรุงเทพฯ และได้สรุปผลไว้ว่า กลุ่มอ้างอิงของศิลปินเกาหล ี 

ในด้านของชื่อเสียงและความสําเรจ็ มผีลต่อการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์เครื่องสําอางค์ที่มาจาก

ประเทศเกาหลใีนระดบัที่มาก เน่ืองด้วยลกัษณะของการเป็นที่รู้จกัของสาธารณชน สามารถ

สรา้งแรงดงึดูดได้ มคีวามสามารถในการแสดง และมผีลงานที่ดใีนสาธารณะ ซึ่งกลุ่มอ้างองิน้ี 

เป็นเสมอืนผู้สรา้งบรรทดัฐานทางสงัคมหรอืค่านิยมบางอย่างใหก้บักลุ่มผูบ้รโิภค ก่อใหเ้กดิเป็น
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ความเชื่อและพฤติกรรมที่คล้อยตามได้ และสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎีเรื่องกลุ่มอ้างอิงของ 

ชชูยั สมทิธไิกร (2557) ทีอ่ธบิายถงึปจัจยัทีก่ําหนดระดบัอทิธพิลของกลุ่มอ้างองิทีม่ต่ีอผูบ้รโิภค

ไวว้่า ปจัจยัของผลติภณัฑท์ีจ่ะสามารถกําหนดระดบัอทิธพิลของกลุ่มอา้งองินัน้ ประกอบไปดว้ย 

5 ปจัจยั และจกัรยานคอืสนิค้าที่จดัได้ว่าอยู่ในปจัจยัแรก ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นที่สงัเกตหรอื

สนใจของผู้อื่น กล่าวคอื กลุ่มอ้างอิงจะมอีิทธพิลต่อการซื้อหรอืเลือกใช้ผลติภณัฑ์เหล่าน้ีกับ

ผู้บรโิภคสูงมาก เน่ืองจากเป็นผลติภณัฑ์ที่มผีู้ให้ความสนใจในสงัคม เช่น ไม้กอล์ฟ จกัรยาน 

เสอืภูเขา เรอืใบ เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัสอดคล้องกบัแนวความคดิของทฤษฎีการเสรมิแรงที ่

อารม์สตรอง และคอตเลอร ์(2558) ไดนํ้ามาประยุกต์ใชใ้นเชงิการตลาดและไดอ้ธบิายไวว้่ากลุ่ม

อา้งองิเป็นอกีปจัจยัของสิง่กระตุ้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีจ่ะต้องเริม่ขึน้และส่งผ่านไปยงักล่อง

ดาํซึง่เป็นความรูส้กึนึกคดิ จนนําไปสู่การตอบสนองในขัน้ต่างๆ 

ผูว้จิยั มคีวามเหน็ว่า กลุ่มอ้างองิ เป็นอกีหน่ึงสิง่กระตุ้นด้านสงัคมที่สําคญั ซึ่งสามารถ

ส่งผลต่อระบบความคิดของผู้บรโิภคได้ เน่ืองจากแนวคดิของชูชยั สมทิธไิกร ที่ได้อธบิายไว้

เกี่ยวกบัปจัจยัของกลุ่มอ้างองิที่ระบุว่า จกัรยานเป็นหน่ึงในกลุ่มสนิค้าที่เป็นที่สงัเกตหรอืสนใจ

ของผู้คนในสังคมปจัจุบัน และเมื่อเป็นสินค้าที่อยู่ในกระแสสังคม ผสานกับจุดเริม่ต้นของ

กิจกรรมการป ัน่จกัรยานในประเทศไทยที่เริม่จากการที่มดีารา นักร้อง นักกีฬา ที่มชีื่อเสียง 

เริม่หนัมาป ัน่จกัรยานกนัก่อน จงึทําให้กิจกรรมน้ีเริม่เป็นที่สนใจของสงัคม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า

อทิธพิลของกลุ่มอ้างองิ เช่น ดารา นักรอ้ง นักแสดง นักกฬีา หรอืแมแ้ต่กลุ่มเพื่อที่ป ัน่จกัรยาน

ด้วยกันนัน้ มผีลต่อทศันคติและพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานได้เช่นกัน 

นอกจากน้ี การจดักจิกรรมในปจัจุบนั ผูจ้ดัเริม่ทีจ่ะมดีารา นักรอ้ง นักแสดง หรอืนักป ัน่จกัรยาน

เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักป ัน่ทัว่ไป เช่น กิจกรรม Bike for Mom,  

Bike for Dad เป็นตน้ 

ผลการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่กระตุ้นพฤตกิรรม

ด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร และทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัพบว่า สําหรบัรูปแบบกิจกรรมการป ัน่จกัรยานนัน้  

กลุ่มตวัอย่าง เห็นด้วยมากที่สุดกบัรูปแบบการป ัน่จกัรยานเพื่อออกกําลงักาย และรูปแบบการ

ท่องเทีย่ว ในขณะทีเ่หน็ดว้ยมากกบัรปูแบบการป ัน่จกัรยานแบบแข่งขนัประเภทเดีย่ว ประเภท

ทีม และการป ัน่จักรยานเพื่ อการกุศลหรือการรณรงค์เพื่ อสังคม นอกจากน้ี ยังพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยปานกลางกบัรปูแบบการป ัน่จกัรยานร่วมกบันักกฬีาจกัรยานที่มชีื่อเสยีง 

และนักร้องนักแสดงที่มีชื่ อ เสียง นอกจาก น้ี  จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ยังพบข้อมูล 

ทีส่อดคลอ้งกนัว่า รปูแบบกจิกรรมการป ัน่จกัรยานที่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมใหค้วามสนใจคอืการป ัน่

จักรยานแบบวัดใจ ซึ่งเป็นการป ัน่ในระยะทางที่ไกล และเป็นการป ัน่เพื่อการท่องเที่ยว 

ดว้ยเช่นกนั   
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สาํหรบัราคาค่าสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมนัน้ กลุ่มตวัอย่าง เหน็ดว้ยมากกบัการป ัน่จกัรยาน

ที่ไม่มคี่าสมคัร และการป ัน่จกัรยานที่มคี่าสมคัรไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้ ในขณะที่เห็นด้วย

น้อยและน้อยที่สุดตามลําดับ ได้แก่ การป ัน่จกัรยานที่มีค่าสมคัรระหว่าง 1,000-2,000 บาท 

ต่อครัง้ และน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัรมากกว่า 2,000 บาทต่อครัง้ นอกจากน้ี 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ยงัพบขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกนัว่า ผูท้ี่เคยเขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามเหน็ว่า

ราคาที่รบัได้ในปจัจุบันคือประมาณ 500-1,000 บาทต่อครัง้ และหากมากกว่า 1,000-1,500 

บาท ควรจะเป็นกจิกรรมทีม่มีาตรฐาน มคีวามเป็นมอือาชพี เทยีบเท่าระดบัสากล  

สาํหรบัช่องทางการรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมนัน้ กลุ่มตวัอยา่ง เหน็ดว้ยมากทีสุ่ดกบั 

การรบัสมคัรเขา้ร่วมกจิกรรมผ่านเวป็ไซต ์ในขณะทีเ่หน็ดว้ยมากกบัการสมคัรโดยการใช ้E-mail 

และ Application บนโทรศพัทม์อืถอื และเหน็ดว้ยปานกลางกบัการสมคัรโดยจดัสถานทีร่บัสมคัร 

อาทิ ห้างสรรพสนิค้า รา้นค้า (ร้านขายจกัรยาน) นอกจากน้ี จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ยงัพบ

ขอ้มูลที่สอดคล้องกนัว่าช่องทางที่สะดวกสําหรบัการสมคัรในปจัจุบนัคอืระบบออนไลน์ต่างๆ  

แต่ยังคงมองว่าหากมีทัง้ระบบออนไลน์และระบบการรับสมัครที่หน้างานกิจกรรม จะมี

ประสทิธภิาพมากที่สุด เน่ืองจากผู้สมคัรที่ไม่สะดวกในการใช้ระบบออนไลน์ จะได้มช่ีองทาง 

ในการสมคัรไดด้ว้ย 

สําหรับการส่งเสริมกิจกรรมนั ้น กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยมากที่สุดกับการได้ร ับ 

ชุดพรเีมีย่มเครือ่งแต่งกาย และการประชาสมัพนัธผ์่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ ในขณะทีเ่หน็ดว้ย

มากกบัการได้รบัชุดพรเีมยีมอุปกรณ์เกี่ยวกบัจกัรยาน ส่วนลดค่าสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม และ 

มกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อทัว่ไป เช่น หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร โปสเตอร ์บลิบอรด์และการให้

สมคัรเป็นสมาชกิเพื่อมขีอ้มลู หรอืสทิธปิระโยชน์พเิศษ  

สําหรบัด้านบุคลากรในการจดักิจกรรมนัน้ กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยมากที่สุดกบัการที่

กจิกรรมนัน้มเีจา้หน้าทีป่ระสานงานทีส่ามารถตดิต่อไดง้่าย อํานวยความสะดวกไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

มีการจัดเตรียมความปลอดภัยตลอดกิจกรรม กรรมการในการตัดสินมีความน่าเชื่อถือ  

(กรณีการแข่งขนั) มกีารให้คําแนะนําจากพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากน้ี ยงัม ี

ความคดิเหน็เพิม่เตมิจากการสมัภาษณ์เชงิลกึว่า บุคลากรที่เป็นผู้จดักิจกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ควรจะเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ในการป ัน่จกัรยานมาก่อน เพราะจะทําให้เข้าใจธรรมชาติและ 

ความต้องการของนักป ัน่ไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่จะนําไปสู่การจดังานทีม่ที ัง้ความสนุก ปลอดภยั และ

มคีุณภาพ  

สําหรบัด้านกระบวนการในการเขา้ร่วมกจิกรรมนัน้ กลุ่มตวัอย่าง เหน็ดว้ยมากทีสุ่ดกบั

ความสะดวก ความรวดเรว็ในการสมคัรเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรม ความรวดเรว็ในการแก้ไขปญัหา

ใหก้บัลกูคา้ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม และความรวดเรว็ในการตอบคาํถามเกีย่วกบักจิกรรม 

สําหรบัด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการจดักิจกรรมนัน้ กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วย 

มากทีสุ่ดกบักจิกรรมทีม่กีารจดัเตรยีมทีพ่กัทีส่ะอาด ปลอดภยั มรีะบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ํา 
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อนิเทอรเ์น็ต) ที่เพยีงพอ อาหารและเครื่องดื่มที่เพยีงพอ มบีรกิารขนส่งจกัรยานและอุปกรณ์ 

ในกรณีที่มกีารจดักิจกรรมในต่างจงัหวดั ซึ่งเป็นขอ้มูลที่สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ

ของผู้ที่ เคยเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยาน ที่ระบุว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับเรื่อง

สาธารณูปโภคทีเ่พยีงพอ 

เมือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างสิง่กระตุน้พฤตกิรรมดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร 

และทศันคตใินการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ผูว้จิยั

พบว่า รูปแบบและกิจกรรมการป ัน่จักรยาน ซึ่งได้แก่ การป ัน่จักรยานในรูปแบบการ 

ออกกําลงักาย รปูแบบการท่องเทีย่ว รปูแบบเพื่อการกุศลหรอืการณรงคเ์พื่อสงัคม รปูแบบการ

แข่งขนัประเภททีม ประเภทเดี่ยว รูปแบบการป ัน่จกัรยานร่วมกับนักกีฬาที่มีชื่อเสียง หรอื

นักรอ้ง นักแสดงทีม่ชีื่อเสยีง สามารถทํานายทศันคตขิองประชาชนต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการ

ป ัน่จกัรยานไดร้อ้ยละ 19.6 และการส่งเสรมิกจิกรรม ซึง่ไดแ้ก่ ชุดพรเีมยีมเครือ่งแต่งกายสําหรบั

นักป ัน่จกัรยาน ชุดพรเีมยีมอุปกรณ์เกี่ยวกบัจกัรยาน การให้สมคัรเป็นสมาชกิเพื่อมขีอ้มูลหรอื

สทิธปิระโยชน์ การประชาสมัพนัธ์กจิกรรมผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวติเตอร ์ไลน์ 

เวป็ไซต์ และการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อทัว่ไป เช่น หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร โปสเตอร ์บลิบอรด์ 

สามารถทํานายทัศนคติของประชาชนได้ร้อยละ 5.6 และหากผู้จดักิจกรรม นําส่วนประสม

การตลาดด้านรูปแบบและการส่งเสริมกิจกรรมไปเป็นตัวแปรในการวางแผนการจัดงาน  

จะสามารถทํานายทศันคติของประชาชนต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานได้รอ้ยละ 25 

โดยผลการวิจ ัยดังกล่าว สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Oflac et al. (2015) ที่ศึกษาการ

ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดสําหรบัอุตสาหกรรมบรกิาร (7Ps Marketing Mix) ใน

ธุรกจิลอจสีตกิส์ของบรษิัท DHL ซึ่งได้มกีารนําแนวทางของส่วนประสมการตลาดบรกิารไปใช้

เพื่อสรา้งการรบัรู ้ก่อใหเ้กดิเป็นทศันคตทิีด่ต่ีอแบรนด ์และจะนําไปสู่ความภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อ

แบรนด์ในด้านพฤติกรรมต่อไป โดย DHL ให้ความสําคัญกับองค์ประกอบทัง้ 7 ได้แก่ 

ผลติภณัฑ์ ราคาการส่งเสรมิโปรโมชัน่ การจดัจําหน่าย กระบวนการให้บรกิาร พนักงาน และ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เท่าเทียมกัน โดยในด้านของผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบนั ้น DHL  

ใหค้วามสาํคญักบัประเภทของสนิคา้พเิศษทีบ่รษิทัสามารถขนส่งได ้ระยะเวลาในการขนส่ง และ

ความยากในการขนส่งสนิค้าพเิศษ ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้บรกิารสามารถมองเห็นความแตกต่างของ

บรษิัทจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ขณะที่ในด้านของการส่งเสรมิโปรโมชัน่ DHL  

มแีนวทางการใช้โฆษณาในสื่อหลกั คอื โทรทศัน์ มาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าเป็นสื่อที่เข้าถึง

ผู้บรโิภคในวงกว้างได้ อกีทัง้ยงัเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในรายการใหญ่ระดบัโลก เช่น Rugby 

World Cup, Formula 1, IMG Fashion Week เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

ใหแ้ก่องคก์ร 

นอกจากน้ี ยงัสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ Sittichai Charoensettasilp and Chong 

Wo (2013) ที่ศึกษาทศันคตแิละความต้องการของผู้ใช้งานชาวไทยในการเลอืกใช้บรกิารสาย
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การบนิตน้ทุนตํ่าในประเทศไทยและพบว่าส่วนประสมการตลาดบรกิาร 7Ps มผีลต่อทศันคตแิละ 

ความต้องการในการเลือกใช้บริการ โดยส่วนประสมการตลาดบริการในด้านรูปแบบการ

ให้บรกิาร ซึ่งหมายถึงความน่าเชื่อถือและประวตัิของสายการบิน เป็นส่วนประสมการตลาด

บรกิารที่สําคญัรองจากช่องการติดต่อ และส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านโปรโมชัน่ส่งเสรมิ 

การขาย เป็นปจัจยัอนัดบัท้ายที่ผู้ใช้งานให้ความสําคญัและมผีลต่อทศัคติและความต้องการ 

ในตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร และเป็นไปตามแนวความคดิของทฤษฎกีารเสรมิแรงที ่(อารม์สตรอง

และคอตเลอร์, 2558) ได้นํามาประยุกต์ใช้ในเชิงการตลาดและได้อธิบายไว้ว่าสิ่งกระตุ้น 

ทางการตลาด คือหน่ึงในสิง่กระตุ้นพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่จะต้องเริม่ขึ้นและส่งผ่านไปยงั 

กล่องดาํซึง่เป็นความรูส้กึนึกคดิ จนนําไปสู่การตอบสนองในขัน้ต่างๆ 

 ผู้วิจ ัย  มีความเห็นว่า ส่ วนประสมการตลาดบริการ ซึ่ ง เป็นทฤษฎีเสริมแรง 

ที่ได้ประยุกต์มาใช้ในเชงิการตลาดตามที่ (อารม์สตรอง และคอตเลอร,์ 2558) ได้อธบิายไวน้ัน้ 

เป็นสิง่กระตุ้นที่มผีลทางความคดิสําหรบัผู้บรโิภค เพราะรูปแบบกิจกรรม เปรยีบเสมอืนเป็น

ผลติภณัฑห์น่ึงๆ ขององคก์ร ซึง่ในเชงิการตลาดนัน้ จาํเป็นต้องได้รบัการพฒันาอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อให้ตอบรบัความต้องการของผู้บรโิภคที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทุกยุคทุกสมยั สําหรบัใน 

แวดวงการป ัน่จักรยานเอง รูปแบบของกิจกรรมจึงมีความสําคัญ เช่นกัน  เน่ืองจาก 

จะเปรยีบเสมอืนเป็นผลติภณัฑข์องการบรกิารๆ หน่ึง ที่มกีารศกึษาเทรนด์ และไลฟ์สไตลข์อง

นกัป ัน่ เพื่อจะไดอ้อกแบบรปูแบบการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสม เพื่อใหต้อบสนองต่อความต้องการ

ของนักป ัน่ ดงัจะเห็นได้จากสมัภาษณ์เชงิลกึของนักป ัน่ตอนหน่ึงที่ได้ระบุไว้ว่า ปจัจุบนั ผู้จดั

กจิกรรมได้คดิรปูแบบงานที่หลากหลายมากขึน้ ซึ่งพฒันามาจากไลฟ์สไตล์ของนักป ัน่จกัรยาน

นัน่เอง 

ผลการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและ

พฤตกิรรมในการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิยั

พบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยมากที่สุดกบัทศันคตทิี่ระบุว่าการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน

เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เห็นด้วยมากกับทัศนคติที่ระบุว่า  

การเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเป็นการเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อให้ได้เงนิรางวลัและเกยีรตยิศ 

ทําให้ได้รู้จกักฏ กติกา มารยาทในการป ัน่จกัรยานที่ถูกต้องมากยิง่ขึ้น การเข้ากิจกรรมเป็น

เหมอืนการแสดงพลงัการรวมตวั ทําให้นักป ัน่สามารถสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่ตนเองได ้และได้รูจ้กั

ผู้คนมากขึ้น นอกจากน้ี ยงัเห็นด้วยปานกลางกับทัศนคติที่ระบุกว่า การเข้าร่วมกิจกรรม 

การป ัน่จกัรยานทําให้นักป ัน่ได้พสิูจน์ความสามารถของตนเอง และก่อให้เกดิประโยชน์ในการ

ดาํเนินธุรกจิ 

เมื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติและพฤติกรรมในการเข้าร่วมกจิกรรมการ 

ป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัพบว่า ทัศนคติสามารถทํานาย
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พฤตกิรรมในการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนไดร้อ้ยละ 28.3 โดยผลการวจิยั

ดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของศศวิมิล สุขบท และสุนันทา เหมทานนท ์(2550) ทีศ่กึษา

กระบวนการตอบสนองและการสื่อสารการตลาดของผลติภณัฑเ์ทพธาโร โดยผลการวจิยั พบว่า 

ผู้บรโิภคมกีารรบัรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์เทพธาโรประกอบด้วย น้ํายาบ้วนปาก แชมพ ู

และเจลอาบน้ํา น้อยมาก ถงึแมว้่าเทพธาโรจะเป็นพชืทีส่ําคญัในจงัหวดัตรงั ซึ่งเป็นหน่ึงในกลุ่ม

จงัหวดัภาคใต้กต็าม เน่ืองจากขาดการสื่อสารเพื่อสรา้งการรบัรู ้อย่างไรก็ตาม ในขัน้ของความ

พอใจและต้องการ ผู้บรโิภค แสดงความคดิเห็นว่า หากผลติภณัฑ์มกีารแสดงเอกลกัษณ์ของ

ความเป็นไทยและมจีําหน่ายในช่องทางที่สามารถเขา้ถงึได้ง่าย รบัรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑ์ได้ง่าย  

ก็จะเกิดความพึงพอใจในผลติภณัฑ์ และสําหรบัในขัน้ความตัง้ใจในการซื้อ พบว่า ผู้บรโิภค  

จะพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ โปรโมชัน่ด้านราคา เรื่องเล่าเกี่ยวกับสินค้า  

ซึง่หมายถงึการรบัรูเ้ร ื่องราวเกี่ยวกบัผลติภณัฑท์ีจ่าํเป็นตอ้งมตีัง้แต่ในขัน้ตอนแรก คอื ขัน้ความ

เขา้ใจ เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรู ้เขา้ใจ เกดิเป็นทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑ ์ซึง่จะส่งผลต่อไปยงั

ความตัง้ใจในการซื้อผลติภณัฑ์ นอกจากนัน้ ยงัสอดกบัผลงานวจิยัของ Farley and Stasson 

(2003) ทีศ่กึษาเรือ่งอทิธพิลของความรูส้กึ ความเชื่อทีม่ผีลต่อการกระทํา กรณีการบรจิาคโลหติ

ของนักเรยีนทีเ่ป็นผูส้มคัรใจในการบรจิาคโลหติในสหรฐัอเมรกิา โดยมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา

เหตุของการกระทําว่า ปจัจยัใดจะเป็นสิง่ที่ส่งผลต่อการบรจิาคโลหติ ระหว่างปจัจยัด้านความ

เชื่อ และความรูส้กึ ซึ่งเป็นกระบวนการตอบสนองของบุคคลและผู้บรโิภค ผลการวจิยั พบว่า 

ความรูส้กึซึ่งหมายถงึทศันคตขิองบุคคลต่อการบรจิาคโลหตินัน้ มอีทิธพิลต่อการบรจิาคโลหติ

มากกว่าความเชื่อของบุคคล เน่ืองจาก ความรูส้กึของบุคคลเกดิจากการไดร้บัประสบการณ์ตรง

จากเหตุการณ์นัน้ๆ จงึทําให้สามารถพจิารณาและแยกแยะถงึเหตุและผลได้มากกว่าความเชื่อ 

ซึ่งอาจจะเป็นสิง่ที่บุคคลไม่เคยสมัผสัตรงมาก่อน อกีทัง้ผลสรุปจากการวจิยัครัง้น้ี ยงัสอดกบั

แนวคดิกระบวนการตอบสนองของผู้บรโิภค ในแบบจําลองลําดบัขัน้ตอนการตอบสนองที่เสนอ

โดย Howarde Shelth ในดา้นล่างน้ีอธบิายไวว้่า การตอบสนองของบุคคลมกีารเคลื่อนไหวผ่าน 

3 ลําดับขัน้ตอน ตัง้แต่ขัน้ของความเข้าใจ ขัน้ของความรู้สึก จนถึงขัน้ของพฤติกรรม

เช่นเดยีวกนั โดยในขัน้ของความเขา้ใจ ซึ่งเป็นขัน้ตอนแรกนัน้ บุคคลจะมกีารพจิารณาการเอา

ใจใส่ ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ หลังจากนั ้น เมื่อบุคคลมีความรู ้ 

ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์แล้ว การตอบสนองจะเคลื่อนไหวไปสู่ข ัน้ของความรู้สึก ซึ่งใน

แบบจําลองน้ีได้กล่าวถึงทศันคติของบุคคลที่มต่ีอผลิตภณัฑ์หรอืบรกิาร และทศันคติจะเป็น

ตัวส่งผ่านไปยงัขัน้ตอนสุดท้าย คือขัน้ของพฤติกรรม ที่หมายถึงความตัง้ใจในการซื้อ และ 

การซื้อผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร (Smith & Taylor, 2002, อ้างถึงใน ศศิวมิล สุขบท และสุนันทา 

เหมทานนท,์ 2550) 

ผู้วิจ ัย มีความเห็นว่า ทัศนคตินั ้น สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงได ้

เน่ืองจากทัศนคติเป็นระบบความคิดที่มีอิทธิพลมาจากสิ่งกระตุ้นต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมของ 
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บุคคลนัน้ เมื่อบุคคลได้รบัสิง่กระตุ้นมา จะต้องนํามาประมวลผล ซึ่งก่อให้เกดิเป็นทศันคตแิละ

พฤตกิรรมตามมา สําหรบัในแวดวงการป ัน่จกัรยาน นกัป ัน่จกัรยานส่วนใหญ่แลว้จะมทีศันคตทิีด่ ี

ต่อกจิกรรมน้ี แมใ้นการจดังานบางครัง้ อาจจะมขีอ้ผดิพลาดหรอืสิง่ทีย่งัคงต้องปรบัปรุงอยู่บา้ง 

แต่หากผู้จดักิจกรรมได้มกีารพจิารณาถงึสิง่กระตุ้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิง่กระตุ้นทางการตลาด 

ทางสงัคม เช่น กลุ่มอ้างอิง หรอืทางจติใจ เช่น แรงจูงใจ และพฒันาปรบัปรุงให้ตรงกับสิ่งที ่

นักป ัน่จกัรยานต้องการได้ ก็จะสามารถสรา้งหรอืเพิ่มทศันคติที่ดใีห้แก่กลุ่มนักป ัน่ได้มากขึ้น 

และจะก่อใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรมทีด่ใีนการเขา้รว่มกจิกรรมต่อไป  

ผลการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและ

พฤตกิรรมในการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิยั

พบว่า กลุ่มตวัอย่างพงึพอใจมากที่สุดกบัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพของกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ที่เข้าร่วมอยู่ในปจัจุบัน ในขณะที่พึงพอใจมาก ได้แก่ ราคาของกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน  

รูปแบบของกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน การส่งเสรมิหรอืประชาสมัพนัธ์กจิกรรมการป ัน่จกัรยาน 

ช่องทางการสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน และบุคลากรทีจ่ดักจิกรรมการป ัน่จกัรยาน  

เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมและความพงึพอใจในการเขา้รว่มกจิกรรม

การป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัพบว่า ความพฤติกรรมสามารถ

ทํานายความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนได้ร้อยละ 22.9  

โดยผลการวจิยัดงักล่าว สอดคล้องกบัแนวคิดของชูชยั สมทิธไิกร ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ 

เป็นสิง่ที่อยู่ในขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการบรโิภคของผูบ้รโิภค ซึง่ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 

ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้ การซือ้ การใช ้และการประเมนิหลงัการบรโิภค (ชูชยั สมทิธไิกร, 2557)

โดยการประเมินหลังการบริโภค เป็นขัน้ตอนที่ผู้บริโภคจะทําการวิเคราะห์ ประเมิน 

ความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ตนเองได้มีโอกาสใช้สินค้าหรอืบริการนั ้นๆ ว่าตรงกับ 

ความต้องการ ความคาดหวงัของตนเองหรอืไม่ โดยในขัน้ตอนน้ี จะประกอบไปด้วยความรูส้กึ

หลังการประเมิน ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังการประเมิน ซึ่งหมายถึง  

การซือ้ซํ้า การเลอืกซือ้ หรอืการรอ้งเรยีน  

นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler ทีร่ะบุว่า หากผลทีไ่ดร้บัจากการใชส้นิคา้

และบรกิาร ตํ่ากว่าความคาดหวงั จะทําให้ผู้ใช้งานเกิดความไม่พอใจ แต่หากผลที่ได้รบักับ 

ความคาดหวงั จะทําให้เกดิความพงึพอใจ และหากผลที่ได้รบัสูงกว่าความคาดหวงั ก็จะทําให้

เกิดความประทับใจ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546; Kotler, 1994,  

อ้างถงึใน สุคนธธ์าร สุรเดชพภิพ, 2549) อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของธรีวฒัน์ บุตตะ

โยธ ีที่กล่าวสรุปไว้ว่า การที่นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มปีระสบการณ์เดนิทางมาเที่ยวชมเมอืง

โบราณ จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งก่อให้เกดิความพงึพอใจต่อทศันียภาพและความสวยงามของ

สถานที่ ความกว้างขวางของสถานที่  และราคาค่าเข้าชมที่ เหมาะสม คุ้มค่า เป็นผลให้
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นักท่องเที่ยวอยากจะกลบัมาเที่ยวอกีในครัง้หน้า หรอืแนะนําให้คนที่รูจ้กัมาเที่ยวเมอืงโบราณ

แห่งน้ีด้วย ซึ่งเป็นผลการแสดงของพฤติกรรมต่อเน่ืองที่เกดิจากความพงึพอใจที่ตรงกบัความ

คาดหวงั (ธรีวฒัน์ บุตตะโยธ,ี 2551) 

ผูว้จิยั มคีวามเหน็ว่า พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคไดม้ปีระสบการณ์ตรงกบัตวัเองนัน้ สามารถ

ส่งผลถึงความพึงพอใจของบุคคลได้ และอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อเน่ืองอื่นๆ อีกได้ อาท ิ 

การซื้อซํ้า การบอกต่อ หากผู้บรโิภคมคีวามพอใจ หรอือาจเลอืกที่จะหยุดการซื้อ ไม่บอกต่อ 

หรอืรอ้งเรยีนได ้หากผู้บรโิภคไม่มคีวามพงึพอใจ ดงันัน้ ผู้จดักจิกรรม จงึควรจะมกีารประเมนิ

ความพงึพอใจภายหลงัจากจบการจดักจิกรรมทุกครัง้ เพื่อนํามาปรบัปรุงและพฒันารปูแบบและ

องคป์ระกอบอื่นๆ ในการจดังานครัง้ต่อไป  

 

6.4 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการจดักิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

 

1) ผลการศกึษาพบว่าสิง่กระตุน้พฤตกิรรมดา้นแรงจงูใจ ไดแ้ก่ แรงจงูใจภายในประเภท

ความสนุกสนาน ความสนใจ ความรกั ซึง่เป็นประเภทของแรงจงูใจภายในที่ประชาชนเหน็ดว้ย

มากที่สุด ความอยากรู ้อยากเห็น ความพึงพอใจ และความสําเรจ็ เป็นประเภทของแรงจูงใจ

ภายในที่ประชาชนเหน็ด้วยมากตามลําดบั รวมถงึแรงจูงใจภายนอก ประเภทการได้รบัการยก

ยอ่งซึง่ประชาชนเหน็ดว้ยมากมผีลต่อทศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ โดยเมือ่รวมแรงจงูใจ

ทัง้ภายในภายนอก จะสามารถทํานายทศันคตไิดร้อ้ยละ 51.5 ดงันัน้ ผู้จดักจิกรรมจงึควรจดัทํา

แคมเปญโฆษณากิจกรรมที่สื่อถึงความสนุกสนาน สะท้อนความรกัและชื่นชอบในกิจกรรมน้ี 

รวมถงึมกีารมอบรางวลัเมื่อจบกจิกรรม ซึ่งจะช่วยสรา้งแรงจงูใจภายในให้เกดิทศันคตทิี่ด ีและ 

มผีลต่อพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรม  

2) ผลการศกึษาพบว่าสิง่กระตุ้นพฤตกิรรมดา้นกลุ่มอ้างองิ ไดแ้ก่ กลุ่มนักป ัน่จกัรยานที่

มชีื่อเสยีงชาวไทย และกลุ่มเพื่อนที่เป็นสมาชกิในชมรมจกัรยาน มผีลต่อทศันคตขิองผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมมากที่สุด โดยสามารถทํานายทศันคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่

จกัรยานหากมกีารชกัจูงจากกลุ่มอ้างอิงสองกลุ่มน้ีได้ร้อยละ 31 ดงันัน้ ผู้จดักิจกรรมจงึควร

เลอืกใช้กลุ่มคนอ้างองิเหล่าน้ี มาใช้ในการทําโปรโมชัน่พเิศษเพื่อดงึดูดผู้เขา้ร่วมกจิกรรม เช่น 

โปรโมชัน่ทรปิป ัน่พเิศษร่วมกบันกัป ัน่ทีม่ชีื่อเสยีง หรอืโปรโมชัน่เพื่อนชวนเพื่อนป ัน่ รบัฟรขีองพ

รเีมยีมพเิศษ เป็นตน้ 

3) ผลการศกึษาพบว่าสิง่กระตุ้นพฤตกิรรมดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 

รปูแบบกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อออกกําลงักาย 

เพื่อการท่องเทีย่ว เพื่อการแขง่ขนัทัง้ประเภทเดีย่วหรอืทมี และการป ัน่จกัรยานเพื่อการกุศลหรอื

การรณรงคเ์พื่อสงัคม รวมถงึการส่งเสรมิกจิกรรม เช่น การไดร้บัชุดพรเีมีย่มเครื่องแต่งกาย การ
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ การได้รบัชุดพรเีมียมอุปกรณ์เกี่ยวกับ

จักรยาน ส่วนลดค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัว่ไป เช่น 

หนังสอืพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร ์บลิบอรด์และการให้สมคัรเป็นสมาชกิเพื่อมขี้อมูล หรอืสทิธิ

ประโยชน์พเิศษ มผีลต่อทศันคตขิองผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด โดยสามารถทํานายทศันคติ

ของประชาชนต่อการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานได้รอ้ยละ 25 ดงันัน้ ผู้จดักจิกรรมจงึควร

พจิารณาพฒันารูปแบบกจิกรรมแบบที่นักป ัน่เห็นด้วยเหล่าน้ีให้มคีวามน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา 

รวมถึงการส่งเสรมิกจิกรรมตามแบบที่นักป ัน่เห็นด้วย โดยนําประโยชน์ของแรงจูงใจและกลุ่ม

อา้งองิมาพฒันารว่มกนัในเชงิโฆษณาและโปรโมชัน่ 

4) ผลการศกึษาพบว่าทศันคตใินการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนใน

ปจัจุบนั มผีลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยาน โดยทัศนคติต่อการเข้าร่วม

กิจกรรมที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดนัน้ ได้แก่ การป ัน่จกัรยานเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของ

กจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และรองลงมาซึง่เหน็ดว้ยมาก ไดแ้ก่ การมองว่าการป ัน่จกัรยาน

เป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้ได้เงนิรางวลัและเกยีรตยิศ ทําให้ได้รูจ้กักฏ กตกิา มารยาทใน

การป ัน่จกัรยานที่ถูกต้องมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นเสมอืนการแสดงพลงัการรวมตวั ทําให้นักป ัน่

สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง และได้รู้จกัผู้คนมากขึ้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นทัศนคติของ

ประชาชนในปจัจุบนัที่สามารถทํานายพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จกัรยานของ

ประชาชนได้ร้อยละ 28.3 ดงันัน้ ผู้จดักิจกรรมจงึควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมและปลูกฝงัให ้

นักป ัน่เหน็ว่าการป ัน่จกัรยานเป็นกจิกรรมทีส่รา้งประโยชน์ต่อสาธารณะได ้ควรมกีารสอนเรื่อง

กฎ กตกิา มารยาททีถู่กตอ้งในการป ัน่ในทุกทรปิเพื่อตอกยํา้ถงึการเป็นนกัป ัน่ทีด่ ี

5) ผลการศกึษาพบว่าพฤตกิรรมในการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน

ในปจัจุบนั มผีลต่อความพงึพอใจการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน ซึง่ความพงึพอใจสามารถ

ทํานายพฤตกิรรมได้ถงึรอ้ยละ 22.9 โดยสิง่ที่ทําให้ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจมากที่สุด

นัน้ได้แก่ สิง่แวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งประกอบด้วย ความพรอ้มของสถานที่และสาธารณูโภค

พืน้ฐานต่างๆ คอื ระบบน้ํา ไฟ อนิเทอรเ์น็ต บรกิารขนส่งจกัรยานหากเป็นการจดักิจกรรมใน

ต่างจงัหวดั และพงึพอใจมากในเรื่องของราคา รปูแบบกจิกรรม การส่งเสรมิกจิกรรม และบุคลา

การผู้จดักจิกรรม ผู้จดักจิกรรม ควรตระหนักว่าพฤตกิรรมและความพงึพอใจสามารถส่งผลถึง

กันได้ ดงันัน้ ในการจดักิจกรรมทุกครัง้ ผู้จดัควรต้องให้ความสําคญักับปจัจยัเหล่าน้ีเพื่อให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รบัประสบการณ์ที่ด ีเพื่อที่จะได้สอดรบักบัความคาดหวงั ความต้องการ 

และวตัถุประสงคใ์นการเขา้รว่มกจิกรรม อนัจะนํามาซึง่การเขา้รว่มกจิกรรมในครัง้ต่อไป 
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6.5 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาวิจยัในอนาคต 

 

1) การศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป ควรเป็นการศึกษาเปรยีบเทียบการจดักิจกรรมการป ัน่

จกัรยานทีป่ระสบความสําเรจ็ในต่างประเทศ ซึง่อาจเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อนําผลการวจิยั

มาศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะการจดักจิกรรมในประเทศไทย 

2) การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ควรเป็นการศกึษาเรื่องกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธแ์ละการ

รบัรู้ข่าวสารในการจดักิจกรรมการป ัน่จกัรยาน ซึ่งอาจเป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน เพื่อนํา

ผลการวจิยัมาพฒันารปูแบบการสื่อสารเพื่อใหน้กัป ัน่ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมมากขึน้ 
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แบบสอบถามงานวิจยัเชิงปริมาณ 



 

 
แบบสอบถามงานวิจยั 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยานของประชาชน 

ในเขตกรงุเทพมหานคร 

_______________________________________________________________ 

  

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัทําวทิยานิพนธ์ ตามหลกัสูตรศลิปศาสตรมหา

บณัฑติ สาขาวชิานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

(นิดา้) โดยมวีตัถุประสงคใ์นการจดัทําขึน้เพื่อการศกึษาและวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลในการเขา้

รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการศกึษาทีไ่ดร้บั

ไปพฒันาแนวทางการจดักจิกรรมการป ัน่จกัรยานในประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัจกัรยาน รวมถงึผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประเภทน้ีต่อไป 

 ผูว้จิยั จงึขอความร่วมมอืท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยัฉบบัน้ี โดยผูว้จิยัจะ

เก็บข้อมูลที่ท่านระบุในแบบสอบถามน้ีไว้เป็นความลับ และจะมกีารเผยแพร่ข้อมูลข้อสรุป

งานวจิยัในภาพรวมเท่านัน้   
 

คาํแนะนําสาํหรบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่1: ขอ้มลูดา้นประชากร (6 ขอ้)   

ส่วนที ่2: ความคิดเห็นของประชาชนต่อปจัจยัด้านส่วนประสมการการตลาด

บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการป ัน่จักรยาน  

(38 ขอ้)   

ส่วนที ่3: ความคดิเห็นของประชาชนต่อปจัจยัด้านสงัคมเรื่องกลุ่มอ้างองิที่มผีล

ต่อพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน (8 ขอ้)   
ส่วนที ่4: ความคดิเหน็ของประชาชนต่อปจัจยัดา้นจติวทิยาดา้นแรงจงูใจมผีลต่อ

พฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน (18 ขอ้)   
ส่วนที ่5: ทศันคตขิองประชาชนต่อกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน (9 ขอ้)   
ส่วนที ่6: ความพงึพอใจของประชาชนต่อกจิกรรมการป ัน่จกัรยาน (7 ขอ้)   

ส่วนที ่7: พฤตกิรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชน (7 ขอ้)   
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ส่วนท่ี 1 :  คาํถามเก่ียวกบัข้อมลูด้านประชากร 

คาํช้ีแจง: โปรดทําเครือ่งหมาย X ลงใน  ทีม่ขีอ้มลูตรงกบัท่านมากทีสุ่ด 
 

1. เพศ  

      1) ชาย   2) หญงิ 

2. อายุ  

1) 23-30 ปี 2) 31-40 ปี 

3) 41-50 ปี 
 

4) 51-60 ปี 
 

3. การศึกษา  

     1) ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.  2) ระดบัอนุปรญิญา 

     3) ระดบัปรญิญาตร ี 4) ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 

4. อาชีพ  

     1) นกัเรยีน / นกัศกึษา  2) พนกังานบรษิทัเอกชน 

     3) พนกังานรฐัวสิาหกจิ  4) ขา้ราชการ 

     5) ธุรกจิส่วนตวั  6) อื่นๆ_____________ 

5. รายได้ต่อเดือน  

     1) น้อยกว่า 5,000 บาท  2) 5,000 - 10,000 บาท 

     3) 11,000 - 15,000 บาท  4) 16,000 - 20,000 บาท 

     5) 21,000 - 30,000 บาท  6) 31,000 บาทขึน้ไป 

6. สถานภาพสมรส  

    1) โสด 2) แต่งงาน (มบุีตร) 

    3) แต่งงาน (ไมม่บุีตร) 4) อื่นๆ ____________ 
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ส่วนท่ี 2 : คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยด้านส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  
 
 

รายการ 

เหน็

ดว้ย

มาก

ทีสุ่ด 

5 

เหน็

ดว้ย

มาก 

 

4 

เหน็

ดว้ย

ปาน

กลาง 

3 

เหน็

ดว้ย

น้อย 

 

2 

เหน็

ดว้ย

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

ด้านรปูแบบกิจกรรม      

1. การป ัน่จกัรยานในรปูแบบการแขง่ขนั 

ประเภทเดีย่ว 

     

2. การป ัน่จกัรยานในรปูแบบการแขง่ขนั 

ประเภททมี 

     

3. การป ัน่จกัรยานในรปูแบบสนัทนาการและ 

ออกกําลงักาย 

     

4. การป ัน่จกัรยานในรปูแบบการเพื่อการกุศลหรอื

การรณรงคเ์พื่อสงัคม 

     

5. การป ัน่จกัรยานในรปูแบบการท่องเทีย่ว      

6. การป ัน่จกัรยานรว่มกบันกักฬีาจกัรยานทีม่ ี

ชื่อเสยีง 

     

7. การป ัน่จกัรยานรว่มกบันกัรอ้ง นกัแสดงทีม่ ี

ชื่อเสยีง 

     

ด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

(ท่านให้ความสนใจกบัราคาแบบใด) 

     

8. การป ัน่จกัรยานทีไ่ม่มคี่าสมคัร      

9. การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัรไมเ่กนิ  

1,000 บาทต่อครัง้ 

     

10. การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัรระหว่าง  

1,000-2,000 บาทต่อครัง้ 

     

11. การป ัน่จกัรยานทีม่คี่าสมคัรเกนิ  

2,000 บาทต่อครัง้ 
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ส่วนท่ี 2: (ต่อ) คําถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจยัด้านส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่

จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  
 

ด้านสถานท่ีจดักิจกรรม 

(ท่านให้ความสนใจกบัสถานท่ีในจดักิจกรรม 

แบบใด) 

     

12. การป ัน่จกัรยานบนเสน้ทางเลยีบเสน้ทางใน

กรงุเทพฯ 

     

13. การป ัน่จกัรยานบนเสน้ทางเลยีบสลบัภเูขา      

14. การป ัน่จกัรยานบนเสน้ทางภเูขาและทางวบิาก      

15. การป ัน่จกัรยานระยะใกลใ้นกรงุเทพฯ      

16. การป ัน่จกัรยานระยะใกลใ้นกรงุเทพฯ      

17. การป ัน่จกัรยานระยะไกลในกรงุเทพฯ      

18. ป ัน่จกัรยานระยะใกลใ้นต่างจงัหวดั      

19. การป ัน่จกัรยานระยะไกลในต่างจงัหวดั      

20. การป ัน่จกัรยานระยะไกลทีเ่ริม่ตน้จากกรงุเทพฯ 

และจบทีต่่างจงัหวดั 

     

ด้านการส่งเสริมกิจกรรม 

(ท่านให้ความสนใจกบัการส่งเสริมกิจกรรมแบบใด) 

     

21. กจิกรรมทีผู่เ้ขา้รว่มจะไดร้บัชุดพรเีมยีมอุปกรณ์

เกีย่วกบัจกัรยาน 

     

22. กจิกรรมทีผู่เ้ขา้รว่มจะไดร้บัชุดพรเีมยีมเครือ่ง

แต่งกายสาํหรบันกัป ัน่จกัรยาน 

     

23. กจิกรรมทีผู่เ้ขา้รว่มจะไดร้บัส่วนลดค่าสมคัรเขา้

รว่มกจิกรรม 

     

24. กจิกรรมทีม่กีารโปรโมทหรอืประชาสมัพนัธผ์่าน

สื่อสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ ทวติเตอร ์

หรอืเวบ็ไซตข์องผูจ้ดังาน 

     

25. กจิกรรมทีม่กีารโปรโมทหรอืประชาสมัพนัธผ์่าน

สื่อทัว่ไป เช่น หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร โปสเตอร ์

บลิบอรด์  
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ส่วนท่ี 2: (ต่อ) คําถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจยัด้านส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่

จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  
 

รายการ 

เหน็

ดว้ย

มาก

ทีสุ่ด 

5 

เหน็

ดว้ย

มาก 

 

4 

เหน็

ดว้ย

ปาน

กลาง 

3 

เหน็

ดว้ย

น้อย 

 

2 

เหน็

ดว้ย

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

ด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม  

(ท่านให้ความสนใจกบักระบวนการในการเข้าร่วม

กิจกรรมแบบใด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ความสะดวกในการสมคัรเพื่อเขา้รว่มกจิกรรม      

27. ความรวดเรว็ในการสมคัรเพื่อเขา้รว่มกจิกรรม      

28. ความรวดเรว็ในการตอบคําถามทีเ่กี่ยวกบั

กจิกรรม 

     

29. ความรวดเรว็ในการแกไ้ขปญัหาใหก้บัลกูคา้ที่

เขา้รว่มกจิกรรม 

     

30. การใหค้าํแนะนําจากพนกังานในการเขา้รว่ม

กจิกรรม 

     

ด้านบคุลากรในการจดักิจกรรม  

(ท่านให้ความสนกบับคุลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบใด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. เจา้หน้าทีป่ระสานงานของกจิกรรมสามารถ

ตดิต่อไดง้า่ย 
     

32. เจา้หน้าทีป่ระสานงานของกจิกรรมสามารถ

อํานวยความสะดวกไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

     

33. เจา้หน้าทีป่ระสานงานของกจิกรรมมกีาร

จดัเตรยีมความปลอดภยัตลอดกจิกรรม (ทมีนํา

ทางและประสานงานเสน้ทาง) 

     

34. กรรมการในการตดัสนิกจิกรรมเป็นบุคลากรที่มี

ความน่าเชื่อถอื (กรณงีานแขง่ขนั) 
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ส่วนท่ี 2: (ต่อ) คําถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจยัด้านส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่

จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  
 
 

รายการ 

เหน็

ดว้ย

มาก

ทีสุ่ด 

5 

เหน็

ดว้ย

มาก 

 

4 

เหน็

ดว้ย

ปาน

กลาง 

3 

เหน็

ดว้ย

น้อย 

 

2 

เหน็

ดว้ย

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในการจดักิจกรรม 

(ท่านให้ความสนกบัส่ิงแวดล้อมในการเข้าร่วม

กิจกรรมในลกัษณะใด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. ที่พกัและสาธารณูปโภคที่มมีาตรฐานและมคีวาม

ปลอดภยัสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
     

36. ที่พักและสาธารณู ปโภคที่ เพียงพอสําหรับ

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

     

37. อาหารและเครือ่งดื่มทีเ่พยีงพอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม 

     

38. บรกิารขนส่งจกัรยานและอุปกรณ์ในกรณีมกีารจดั

กจิกรรมในต่างจงัหวดั 
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ส่วนท่ี 3: คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจยัด้านสังคมเร่ืองกลุ่ม

อ้างอิงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  
 

รายการ 

เหน็

ดว้ย

มาก

ทีสุ่ด 

5 

เหน็

ดว้ย

มาก 

 

4 

เหน็

ดว้ย

ปาน

กลาง 

3 

เหน็

ดว้ย

น้อย 

 

2 

เหน็

ดว้ย

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

ท่านตดัสินใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน

เน่ืองจากเหตผุลใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. การชกัชวนของผูท้ีเ่ป็นสมาชกิในชมรมจกัรยาน      

40. การชกัชวนของครอบครวั      

41. การชกัชวนของเพื่อน      

42. การชกัชวนของทีท่าํงาน       

43. การชกัชวนของคนรูจ้กัทีท่ํางานอยูใ่นบรษิทัที่

เกีย่วกบัจกัรยาน 

     

44. การชกัชวนของดาราหรอืศลิปินทีม่ชีื่อเสยีง      

45. การชกัชวนของนกัป ัน่จกัรยานทีม่ชีื่อเสยีง 

ชาวไทย 
     

46. การชกัชวนของนกัป ัน่จกัรยานทีม่ชีื่อเสยีง

ชาวต่างชาต ิ 
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ส่วนท่ี 4: คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาด้าน

แรงจงูใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  

 

รายการ 

เหน็

ดว้ย

มาก

ทีสุ่ด 

5 

เหน็

ดว้ย

มาก 

 

4 

เหน็

ดว้ย

ปาน

กลาง 

3 

เหน็

ดว้ย

น้อย 

 

2 

เหน็

ดว้ย

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

แรงจงูใจภายนอก 

(เห ตุ ใด ท่ าน จึ งส น ใจเข้ า ร่วม กิ จก รรม ก ารปั ่น

จกัรยาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความอยากรู้อยากเหน็      

47. ตอ้งการคน้หาว่าเหตุใดการป ัน่จกัรยานจงึเป็นที่

นิยม 
     

48. ตอ้งการคน้หาว่าการป ัน่จกัรยานใหค้วามสนุกได้

อยา่งไรบา้ง 

     

49. ตอ้งการคน้หาว่าการป ัน่จกัรยานช่วยใหเ้ราไดม้ี

การพฒันาอยา่งไรบา้ง 

     

ด้านความรกั      

50. ชื่นชอบในการป ัน่จกัรยาน      

51. มคีวามใฝฝ่นัในการป ัน่จกัรยานตัง้แต่เดก็      

52. รกัในความเป็นอสิระของกฬีาชนิดน้ี       

ด้านความสนใจ      

53. ชื่นชอบการแขง่ขนัจกัรยาน      

54. ชื่นชอบการท่องเทีย่วดว้ยจกัรยาน      

55. การป ัน่จกัรยานทาํใหร้า่งกายแขง็แรง จติใจสดชื่น      

ด้านความสนุกสนาน      

56. เป็นกจิกรรมทีส่รา้งความทา้ทายใหก้บัตนเอง      

57. เป็นกจิกรรมทีส่ามารถสนุกกบัเพื่อนๆ       

58. เป็นกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิสงัคมและเพื่อนใหม่ๆ        
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ส่วนท่ี 4 (ต่อ): คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาด้าน

แรงจงูใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  

 

รายการ 

เหน็

ดว้ย

มาก

ทีสุ่ด 

5 

เหน็

ดว้ย

มาก 

 

4 

เหน็

ดว้ย

ปาน

กลาง 

3 

เหน็

ดว้ย

น้อย 

 

2 

เหน็

ดว้ย

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

ด้านความสาํเรจ็      

59. ตอ้งการดแูลตวัเองใหม้สีุขภาพด ี      

60. ตอ้งการมสี่วนรว่มในการใชจ้กัรยานแทนรถยนต์

หรอื รถสาธารณะ เพื่อช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

     

61. ตอ้งการเป็นนกักฬีามอือาชพี       

ด้านความพึงพอใจ      

62. ไดท้าํความฝนัของตนเองใหเ้ป็นจรงิ      

63. ไดม้โีอกาสท่องเทีย่วและออกกําลงักายไป 

พรอ้มๆ กนั 

     

64. ไดม้โีอกาสแขง่ขนัและออกกําลงักายไป 

พรอ้มๆ กนั 
     

ด้านความศรทัธา      

65. ไดม้โีอกาสทํากจิกรรมทีเ่หมอืนกบันกักฬีาหรอื

ดารา นกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีง 

     

66. ไดม้โีอกาสทํากจิกรรมทีเ่หมอืนกบัคนใกลช้ดิ       

67. ไดม้โีอกาสบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่นเองตัง้ไว ้      

ด้านความซาบซ้ึงใจ      

68. ไดร้บัรูถ้งึมติรภาพระหว่างกจิกรรม      

69. ไดร้บัรูถ้งึความมน้ํีาใจระหว่างกจิกรรมจากการ

ช่วยเหลอืระหวา่งเกดิอุบตัเิหตุ  

     

70. ไดร้บัรูถ้งึคาํว่าน้ําใจนกักฬีา      
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ส่วนท่ี 4 (ต่อ): คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาด้าน

แรงจงูใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  

 

รายการ 

เหน็

ดว้ย

มาก

ทีสุ่ด 

5 

เหน็

ดว้ย

มาก 

 

4 

เหน็

ดว้ย

ปาน

กลาง 

3 

เหน็

ดว้ย

น้อย 

 

2 

เหน็

ดว้ย

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

แรงจูงใจจากภายใน (เหตุใดท่านจึงสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมการปัน่จกัรยาน) 
     

ด้านการแข่งขนั      

71. ตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมในฐานะ

นกักฬีามอือาชพี 

     

72. ตอ้งการประสบความสาํเรจ็จากการแข่งขนั

กจิกรรมป ัน่จกัรยาน 

     

73. ตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นนิยมทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ 

     

การให้รางวลั      

74. ตอ้งการไดร้บัเงนิและสิง่ของเป็นผลตอบแทน      

75. ตอ้งการไดร้บัคําชมเชยจากคนใกลช้ดิและสงัคม      

76. มองหาโอกาสในการพฒันาสู่การเป็นนกักฬีา 

ทมีชาต ิ
     

การได้รบัการยกย่อง      

77. ตอ้งการสรา้งความภาคภมูใิจใหก้บัครอบครวั      

78. ตอ้งการเป็นทีห่น่ึงของการแขง่ขนั       

79. ตอ้งการใหม้ผีูค้นใหค้วามเคารพและใหเ้กยีรต ิ

ในความเป็นมอือาชพี 
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ส่วนท่ี 5: คาํถามเก่ียวกบัทศันคติต่อกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  

 

รายการ 

เหน็

ดว้ย

มาก

ทีสุ่ด 

5 

เหน็

ดว้ย

มาก 

 

4 

เหน็

ดว้ย

ปาน

กลาง 

3 

เหน็

ดว้ย

น้อย 

 

2 

เหน็

ดว้ย

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

1. การป ัน่จกัรยานเป็นประจาํทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรง      

2. การป ัน่จกัรยานเป็นประจาํทาํใหส้ามารถป ัน่ได้

ไกลมากขึน้ 

     

3. การป ัน่จกัรยานเป็นประจาํทาํใหส้ามารถป ัน่ได ้

เรว็ขึน้ 

     

4. การป ัน่จกัรยานทาํใหม้สีมาธมิากขึน้      

5. การป ัน่จกัรยานทาํใหม้สีงัคมและเพื่อนมากขึน้      

6. ผูส้งูอายไุมค่วรป ัน่จกัรยาน      

7. อุปกรณ์เกีย่วกบัจกัรยานส่วนใหญ่มรีาคาแพง      

8. หากอยากป ัน่จกัรยานใหเ้รว็และไกล ตอ้งซือ้

อุปกรณ์และจกัรยานรุน่ทีม่รีาคาแพง 

     

9. การป ัน่จกัรยานเป็นกฬีาทีเ่รยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง  

ไมจ่าํเป็นตอ้งเรยีนหรอืฝึกอบรมจากโคช้ 

     

10. ราคาและรุ่นของจกัรยาน ทําใหเ้กดิการแบ่งชน

ชัน้ในกลุ่มนกัป ัน่ 

     

 

  



132 

ส่วนท่ี 6: คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปัน่จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  

 

รายการ 

เหน็

ดว้ย

มาก

ทีสุ่ด 

5 

เหน็

ดว้ย

มาก 

 

4 

เหน็

ดว้ย

ปาน

กลาง 

3 

เหน็

ดว้ย

น้อย 

 

2 

เหน็

ดว้ย

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

1. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบกจิกรรมการป ัน่

จกัรยานทีท่่านเขา้รว่มอยูใ่นปจัจบุนั 

     

2. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อราคาของกจิกรรมการป ัน่

จกัรยานทีท่่านเขา้รว่มอยูใ่นปจัจบุนั 

     

3. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อสถานทีก่ารจดักจิกรรม 

การป ัน่จกัรยานทีท่่านเขา้รว่มอยูใ่นปจัจบุนั 

     

4. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อการส่งเสรมิหรอืการโป

รโมทกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีท่่านเขา้รว่มอยูใ่น

ปจัจบุนั 

     

5. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อขัน้ตอนการเขา้รว่ม

กจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีท่่านเขา้รว่มอยูใ่น

ปจัจบุนั 

     

6. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อบุคลากรทีจ่ดักจิกรรม 

การป ัน่จกัรยานทีท่่านเขา้รว่มอยูใ่นปจัจบุนั 

     

7. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ

ของกจิกรรมการป ัน่จกัรยานทีท่่านเขา้รว่มอยูใ่น

ปจัจบุนั 
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ส่วนท่ี 7: คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่

จกัรยาน 

คาํช้ีแจง:  โปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน  ในขอ้ความดา้นล่างตามระดบัทีท่่านเหน็ดว้ย  

 

รายการ 

เหน็

ดว้ย

มาก

ทีสุ่ด 

5 

เหน็

ดว้ย

มาก 

 

4 

เหน็

ดว้ย

ปาน

กลาง 

3 

เหน็

ดว้ย

น้อย 

 

2 

เหน็

ดว้ย

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

1. ท่านเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการ

แขง่ขนับ่อยทีสุ่ด 

     

2. ท่านเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการ 

ออกกําลงักาย 

     

3. ท่านเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อ 

การท่องเทีย่วบ่อยทีสุ่ด 

     

4. ท่านเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อ 

สนัทนาการบ่อยทีสุ่ด 

     

5. ท่านเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานในช่วง

วนัหยดุบ่อยทีสุ่ด 

     

6. ท่านเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานในช่วง 

วนัธรรมดาหลงัเลกิงานบ่อยทีสุ่ด 

     

7. ท่านใหค้วามสาํคญักบัองคก์รผูจ้ดักจิกรรมและ

พจิารณาก่อนการเขา้รว่มกจิกรรม 

     

 

ความคดิเหน็เพิม่เตมิอื่นๆ เกีย่วกบัการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานและความคาดหวงัจาก

กจิกรรม ______________________________________________________________________ 

 **ขอขอบพระคุณทุกท่านในความรว่มมอื** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

แบบสอบถามงานวิจยัเชิงคณุภาพ



 

 
แบบสอบถามงานวิจยัเชิงคณุภาพ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่จกัรยานของประชาชน 

ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
 

 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัทําวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบณัฑติ สาขาวชิานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

(นิดา้) โดยมวีตัถุประสงคใ์นการจดัทําขึน้เพื่อการศกึษาและวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลในการเขา้

รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการศกึษาทีไ่ดร้บั

ไปพฒันาแนวทางการจดักจิกรรมการป ัน่จกัรยานในประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัจกัรยาน รวมถงึผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประเภทน้ีต่อไป 

 ผูว้จิยั จงึขอความร่วมมอืท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยัฉบบัน้ี โดยผูว้จิยัจะ

เก็บข้อมูลที่ท่านระบุในแบบสอบถามน้ีไว้เป็นความลับ และจะมกีารเผยแพร่ข้อมูลข้อสรุป

งานวจิยัในภาพรวมเท่านัน้   
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คาํถาม 

1. ชื่อ-นามสกุล 

….………………………………………………………………………………. 

2. เพศ 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. อาย ุ

……………………………………………………………………………………………. 

4. อาชพี 

………………………………………………………………………………………….. 

5. การศกึษา 

……………………………………………………………………………………… 

6. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรเกี่ยวกบัรูปแบบการป ัน่จกัรยานในปจัจุบนั หรอืรูปแบบที่

ท่านเขา้รว่ม 

7. ท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไรเกีย่วกบัราคาการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานในปจัจุบนั  

หรอืรปูแบบทีท่่านเขา้รว่ม 

8. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานที่ในการจดักิจกรรมป ัน่จกัรยานในปจัจุบนั 

หรอืรปูแบบทีท่่านเขา้รว่ม 

9. ท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไรเกี่ยวกบัการส่งเสรมิหรอืโปรโมทกจิกรรมการป ัน่จกัรยานใน

ปจัจบุนั หรอืรปูแบบทีท่่านเขา้รว่ม 

10. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรเกี่ยวกบัขัน้ตอนในการเขา้ร่วมกจิกรรมการป ัน่จกัรยานใน

ปจัจบุนั หรอืรปูแบบทีท่่านเขา้รว่ม 

11. ท่านมคีวามคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกบับุคลากรที่จดักิจกรรมการป ัน่จกัรยานในปจัจุบนั 

หรอืรปูแบบทีท่่านเขา้รว่ม 

12. ท่านมคีวามคดิเหน็อยา่งไรเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพรอบดา้นในกจิกรรมการป ัน่

จกัรยานในปจัจบุนัหรอืรปูแบบทีท่่านเขา้รว่ม 

13. ท่านคดิว่ากลุ่มเพื่อนสนิท กลุ่มเพื่อนทีท่ํางาน หรอืกลุ่มคนในชมรมใด มผีลต่อท่านใน

การเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานหรอืไม ่อย่างไร  

14. แรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการป ัน่จกัรยานของท่านคอือะไร และเป็นอย่างไร 

15. ท่านมทีศันคตต่ิอกจิกรรมการป ัน่จกัรยานอยา่งไรบา้ง 

16. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมป ัน่จกัรยานทีท่่านเขา้รว่มอยูใ่นปจัจบุนัหรอืไม ่อย่างไร 

17. ท่านมกีารเขา้รว่มกจิกรรมป ัน่จกัรยานอย่างไรบา้งในปจัจบุนั   



 

ประวติัผู้เขียน 

ช่ือ ช่ือสกลุ  นายสรนันท ์การเจรญิด ี 

 

ประวติัการศึกษา วศิวกรรม ระบบวดัคุม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2544 

 

ประสบการณ์การทาํงาน พ.ศ. 2556-2559 

ผูจ้ดัการฝา่ยกจิกรรม และ การสื่อสาร

การตลาด  

บรษิทั สปอรต์ ไบซเิคลิ จาํกดั  

สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250  
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