ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปัน่ จักรยาน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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ชื่อวิ ทยานิ พนธ์

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของจัก รยานในประเทศไทย ตัง้ แต่ เริม่ ต้ นในปี พ.ศ. 2442
จวบจนปจั จุบนั ที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้จกั รยานมากขึ้น จึงส่งผลให้ต ลาดจักรยาน
ั ่ กรยานจํานวนมากทัง้ กิจกรรม
ในประเทศไทยเติบโตขึ้น ตามมาด้วยการจัดกิจกรรมการปนจั
ที่จดั ขึ้นสําหรับกลุ่ มลูก ค้าของบริษัทผู้นําเข้าจัก รยาน หรือ กิจกรรมใหญ่ ท่จี ดั ขึ้นโดยภาครัฐ
ั ่ ก รยานของผู้ป ระกอบการที่นํ าเข้า จัก รยานรายใหญ่
แต่ จํานวนผู้ เข้า ร่ว มกิจกรรมการป นจั
มี จํ า นวนที่ ม ากบ้ า งน้ อ ยบ้ า งแตกต่ า งกั น ไป และเมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ การจัด กิ จ กรรม
ั ่ กรยานซึ่งเป็ นงานใหญ่ ประจําปี ท่จี ดั ขึน้ โดยภาครัฐ และภาคเอกชน กลับมีผู้เข้าร่วม
การปนจั
กิจกรรมเป็ นจํานวนมาก
การวิจ ัย ครัง้ นี้ จ ึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งป จั จัย ด้ า น
ั ่ กรยานของประชาชน
ส่วนประสมการตลาดบริการและทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านกลุ่มอ้างอิงและทัศนคติ
ั ่ ก รยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านแรงจูงใจและทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร 4) เพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งทัศ นคติแ ละ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 5) เพื่อ
พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนั ่
จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็ นงานวิจยั เชิงผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจยั นี้ คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-60 ปี จํานวน 400 คน
ผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ั ่ ก รยานต่ อ ปจั จัยด้านป จั จัยส่ ว นประสมการตลาดบริก าร ซึ่ง เป็ น
ที่เข้าร่ว มกิจกรรมการป นจั
ั ่ กรยาน
ตัวแปรที่มปี ระสิทธิภาพในการอธิบายตัวแปรทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั

(4)
คื อ รู ป แบบกิ จ กรรม และการส่ ง เสริม กิ จ กรรม 2) ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขต
ั ่ กรยานต่อปจั จัยด้านกลุ่มอ้างอิง ซึง่ เป็ นตัวแปรทีม่ ี
กรุงเทพมหานครทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน คือ การชัก ชวน
ประสิทธิภาพในการอธิบายทัศ นคติต่ อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยานที่ม ีช่ ือ เสีย งชาวไทย การชัก ชวนของผู้ท่ีเป็ น สมาชิก ในชมรมจัก รยาน
ของนั ก ป นจั
ั ่ กรยานต่ อ
3) ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ป จั จัย ด้านแรงจูง ใจ ซึ่ง เป็ น ตัว แปรที่ม ีป ระสิท ธิภ าพในการอธิบ ายทัศ นคติต่ อ การเข้าร่ว ม
ั ่ กรยาน คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 4) ทัศนคติของประชาชน
กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน เป็ นตัวแปรที่มปี ระสิทธิภาพในการอธิบาย
ในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการปนจั
ั ่ ก รยาน 5) พฤติ ก รรมของประชาชนในเขต
พฤติ ก รรมการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
กรุง เทพมหานครเป็ น ตัว แปรที่ม ีป ระสิท ธิภ าพในการอธิบ ายความพึง พอใจในการเข้าร่ว ม
ั ่ กรยาน
กิจกรรมการปนจั
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า ความคิดเห็นต่อ 1)สิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสม
ั ่ กรยานประเภทรูปแบบการปนวั
ั ่ ดใจ ราคาอยู่ท่ี 500 บาท
การตลาดบริการ กิจกรรมการปนจั
เป็ นสถานทีป่ ิด มีการแจกของพรีเมีย่ ม การสมัครแบบออนไลน์ บุคลกรทีจ่ ดั ควรมีประสบการณ์
การแข่งขัน มีสาธารณูโภคเพียงพอ 2)ด้านกลุ่มอ้างอิงกลุ่มทีเ่ ป็ นเพื่อนสนิท มีความสําคัญอย่าง
มากต่ อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม 3)ด้านแรงจูงใจ แรงจูงใจภายใน เป็ นแรงจูงใจภายตัว
ั ่ กรยานที่เป็ นปจั จัยในการขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจภายนอก
บุคคลของนักปนจั
ั ่ ดความต้องการปนจั
ั ่ กรยาน เพราะทําให้นักปนจั
ั ่ กรยาน
เป็ นอีกปจั จัยสําคัญจะทําให้นักปนเกิ
ั ่ กรยานทําให้ได้ออก
รูส้ กึ ถึงการได้รบั ชัยชนะ 4)ผู้ท่เี ข้าร่วมกิจกรรมนัน้ มีทศั นคติในการปนจั
กําลังกาย หลุดจากโลกโซเชียล สอนให้รจู้ กั กฎ กติกา ความมีน้ําใจบนท้องถนน มีสุขภาพดี ได้
ท่องเทีย่ ว และการเป็ นกีฬาทีต่ ้องซ้อม 5)พฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ส่วนใหญ่เลือกที่
ั ่ กรยานทีม่ รี ปู แบบการแข่งขันที่ท้าทาย และ6) ผู้ท่เี ข้าร่วมกิจกรรม
จะเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานในประเทศไทย และยังคง
มีความพึงพอใจระดับหนึ่งเท่านัน้ กับการจัดกิจกรรมการปนจั
คาดหวังให้กจิ กรรมในประเทศไทยมีการพัฒนาการจัดการทีด่ ขี น้ึ เพื่อให้เทียบเท่ากับมาตรฐาน
การจัดกิจกรรมของนานาชาติต่อไป
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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

(6)
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.

กิตติกรรมประกาศ
ั ่ ก รยานของ
วิท ยานิ พ นธ์ เรื่อ ง ป จั จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร สํ า เร็จ ลุ ล่ ว งได้ เป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งมาจากผู้ เขีย นได้ ร ับ
ความกรุณ าช่ ว ยเหลือ ด้านข้อ มูล คํ าปรึก ษา ข้อ แนะนํ า และกํ าลัง ใจจากบุ ค ลากรที่สํ าคัญ
หลายท่ าน รวมถึง ผู้ต อบแบบสอบถามทุ ก ท่ าน ซึ่ง ทํ าให้ ผ ลงานวิท ยานิ พ นธ์เล่ ม นี้ ม ีค วาม
สมบูรณ์
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร อาจารย์ทป่ี รึกษาและผูค้ วบคุม
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ที่ได้กรุณาสละเวลาและความทุ่มเทในการให้คําปรึกษา ข้อชีแ้ นะ แนวทาง
การศึกษาค้นคว้า ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนางานวิจยั อันจักเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ั ่ ก รยานต่ อ ไป นอกจากนี้ ผู้ เ ขีย น
ทุ ก ภาคส่ ว นในสัง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กิ จ กรรมการป นจั
ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ดร.อัศ วิน เนตรโพธิแ์ ก้ ว และรศ.ขนบพัน ธุ์ เอี่ย มโอภาส ที่ไ ด้ก รุณ า
ให้คําแนะนํ าเพิม่ เติมที่เป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ ต่อวิทยานิพนธ์เล่มนี้ รวมถึงพิจารณาตรวจสอบ
แนวทางการศึกษาค้นคว้าให้มคี วามถูกต้องและสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ คณาจารย์แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทุกท่าน สําหรับความทุ่มเทในการสอนนักศึกษาให้มภี ูมคิ วามรูพ้ ร้อมด้วยประสบการณ์เพื่อให้
สามารถนํ าไปพัฒ นาในอาชีพ ของตนเองได้ต่ อ ไป รวมถึง บุ ค ลากร เจ้าหน้ าที่ป ระจํา คณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการทุกท่าน ที่ได้อํานวยความสะดวกและช่วยเหลือในทุก
ขัน้ ตอนของการจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณพ่อเสรี การเจริญดี
น้องสาวและครอบครัว ผู้ซ่งึ เปรียบเสมือนแรงผลักดันและกําลังใจที่สําคัญของผู้เขียนที่ทําให้
ฝ่าฟ นั อุ ปสรรคมาจนถึงวันนี้ รวมถึงคุณ ปริตตา สงเคราะห์ราษฎร์ เพื่อนร่วมรุ่นแห่งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สาํ หรับคําแนะนําในการจัดทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้ทด่ี ตี ลอดมา
สรนันท์ การเจริญดี
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จัก รยาน ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในยานพาหนะสํ า คัญ ประเภทหนึ่ ง ที่ อ ยู่ คู่ ก ั บ ประเทศไทย
มาช้ านาน โดยประเทศไทยเริ่ม รู้จ กั กับ จัก รยานครัง้ แรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2442 ในรัช สมัย ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (ร.5) สืบเนื่องจากการประชุมรถจักรยานครัง้ แรก
ที่ว ัง บู ร พาภิร มณ์ ในโอกาสที่ก รมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานาถเสด็ จ กลับ จากยุ โ รป (ชยุ ต
รัตนพงษ์, 2555)
ในสมัยยุคเริม่ ต้น จักรยาน เป็นยานพาหนะทีแ่ พร่หลายเฉพาะในสังคมชัน้ สูง เนื่องจาก
มีราคาสูง เพราะต้องนํ าเข้าจากประเทศในแถบยุโรป อย่างไรก็ต าม ในสมัยก่ อ นก็มสี โมสร
ผู้ข่ีจกั รยาน และกิจ กรรมการประกวดแฟนซีข่ีจกั รยานเกิด ขึ้น แต่ ต่ อ มาในระหว่ า งช่ ว งปี
พ.ศ. 2500–2533 เริม่ เป็ น ยุ ค ที่ถ ดถอยของจัก รยาน เนื่ อ งจากการคมนาคมด้ว ยยานยนต์
เริม่ เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึน้ อีกทัง้ ยังมีการเริม่ ก่อสร้างถนนขึน้ เป็ นจํานวนมาก
จึงทําให้จกั รยานเริม่ หมดความนิยมไป ผูค้ นในเมืองหันมาใช้รถยนต์ หรือ รถสาธารณะมากขึน้
(ชยุต รัตนพงษ์, 2555)
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2534 เป็ นปี ท่ีจกั รยานเริม่ กลับมามีบ ทบาทอีก ครัง้ ในประเทศไทย
เนื่องจากเป็ นช่วงที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤติน้ํ ามัน ซึ่งเป็ นผลกระทบจากสงครามอ่าวเปอร์เซีย
ระหว่างประเทศอิรกั และคูเวต ซึ่งเป็ นผู้ค้านํ้ ามันรายใหญ่ของโลกในปี พ.ศ. 2533 ราคานํ้ ามัน
จึงเกิดการผันผวนเป็ นอย่างมาก จึงทําให้เกิดการเรียกร้องจากคนกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ให้มกี ารขีจ่ กั รยานในเมืองอีกครัง้ เพื่อช่วยแก้ปญั หาการจราจรที่เริม่ หนาแน่ น รวมถึงปญั หา
ด้านสิง่ แวดล้อมจากการปล่อยมลพิษ และวิกฤติของทรัพยากรด้านพลังงานที่เริม่ ลดน้ อยลง
จากเหตุ ก ารณ์ ท่เี กิด ขึ้นนั น้ จึงทํ าให้จกั รยานกลับ มามีบทบาทในฐานะของยานพาหนะที่ใช้
สําหรับการเดินทาง (ชยุต รัตนพงษ์, 2555)
อย่ างไรก็ต าม เมื่อ ประมาณ 5 ปี ท่ีผ่ านมาการใช้จ กั รยานในประเทศไทยเริม่ มาถึง
จุดเปลีย่ นอีกครัง้ เมื่อจักรยานได้รบั อิทธิพลมาจากกลุ่มนักเรียนนอก ศิลปิ น ดารา เซเลบริต้ที ่มี ี
ชื่อเสียง ซึ่งรับวัฒ นธรรมและกระแสการใช้จกั รยานจากต่ างประเทศเข้ามา จึงทําให้เราเห็น

2
ั ่ กรยานประเภทฟิ กซ์เกียร์กนั มากขึ้น โดยกลุ่มนักปนเหล่
ั ่ านี้จะให้ความสําคัญกับ
กลุ่มนักปนจั
ั ่ กรยานเพื่ออกกําลังกาย สันทนาการและปนเพื
ั ่ ่อการแข่งขัน (“ปนตามกระแส,”
ั่
การปนจั
2558)
ตลอดระยะเวลาของวิวฒ
ั นาการการใช้จกั รยานในประเทศไทยที่เริม่ ต้นเป็ นครัง้ แรก
เมือ่ ปี พ.ศ. 2442 ในบทบาทของการเป็ นยานพาหนะในสังคมชัน้ สูง ซึง่ ได้รบั อิทธิพลการใช้งาน
มาจากประเทศตะวันตก จนปี พ.ศ. 2534 จักรยานได้เปลีย่ นบทบาทมาเป็ นยานพาหนะในการ
ั หาวิก ฤติ
เดิ น ทางในชีว ิต ประจํ า วัน ของประชาชนในกรุ ง เทพมหานคร สืบ เนื่ อ งจากป ญ
ด้านพลังงานของโลกที่ส่งผลต่อสิง่ แวดล้อมและค่าใช้จ่ายด้านนํ้ ามันที่แพงขึ้น และในปจั จุบนั
ที่ก ารใช้ ง านจัก รยานในประเทศก็ไ ด้ เปลี่ย นแปลงอีก ครัง้ โดยมีบ ทบาทเป็ น กิจ กรรมเชิง
สันทนาการและการกีฬา สืบเนื่องมาจากกระแสความนิยมในการใช้จกั รยานในลักษณะนี้ท่มี ี
กลุ่มคนที่มชี ่อื เสียงได้รบั เอาวัฒนธรรมมาจากชาวตะวันตก จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้วจิ ยั จึง
มีค วามเห็นว่ า การเปลี่ยนแปลงบทบาทของจัก รยานในประเทศไทยนัน้ ล้ว นแล้ว แต่ ได้รบั
อิทธิพ ลมาจากบริบทของสังคมแวดล้อ มที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ ละยุค สมัยที่แตกต่ างกัน จึง
ส่งผลให้ประชาชนมีการใช้จกั รยานในหลากหลายวัตถุประสงค์ทแ่ี ตกกันไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ในด้านข้อมูลสถิตกิ ารใช้จกั รยานในปจั จุบนั ของประเทศไทยนัน้ พบว่า
ประเทศไทยมี ผู้ ใ ช้ จ ั ก รยานทั ว่ ประเทศจํ า นวนกว่ า 2,250,000 คน แบ่ ง เป็ นผู้ ใ ช้ ใ น
กรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล 150,000 คน และผู้ ใ ช้ จ ัก รยานในจัง หวัด อื่ น ๆ จํ า นวน
ั ่ ก รยานที่มจี ํานวนมาก
2,100,000 คน (“รัฐบาลประชุมจัด กิจกรรม,” 2558) โดยกลุ่มนัก ปนจั
ั ่ ก รยานมากที่สุด 5 อันดับแรก
ที่สุด คือกลุ่มที่มอี ายุระหว่าง 30-39 ปี และจังหวัด ที่มนี ัก ปนจั
ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ รนนทบุร ี สมุทรปราการ และปทุมธานี (Iridebicycle, 2558) และใน
ั ่ กรยานยังคงเพิม่ ขึน้ ตามการสนับสนุ นของนโยบายจากภาครัฐที่
ปี พ.ศ. 2558 กระแสการปนจั
ส่งเสริมให้ให้ประชาชนใช้จกั รยานเพื่อเป็ นยานพาหนะและเป็ นกิจกรรมเชิงสันทนาการ รวมถึง
การปรับปรุงเส้นทางจัก รยานและการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทผู้นํ าเข้าจัก รยาน
ั ่ ก รยานท่ อ งเที่ยว การจัด ทัวร์นาเม้นท์ห รือ การแข่งขัน
ภาคเอกชน โดยเฉพาะทริป การปนจั
ั ่ ก รยานเพิ่ม ขึ้น เป็ น 3,200,000 คนทัว่ ประเทศ
ทํ า ให้ ใ นสิ้น ปี พ.ศ. 2558 มีจํ า นวนนั ก ป นจั
ั ่ ก รยานเพศชายร้อ ยละ 65 และเพศหญิ ง ร้อ ยละ 35 (Admin, 2558)
โดยแบ่ ง เป็ น นั ก ป นจั
สิง่ เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนเริม่ ที่จะให้ความสนใจกับการใช้จกั รยานในชีวติ ประจําวัน
มากขึน้ ทัง้ ในเชิงการเดินทาง สันทนาการ และการกีฬา
ในขณะที่สําหรับภาครัฐเองนัน้ คณะรัฐมนตรี ได้มมี ติรบั ทราบมติของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติในการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จกั รยานในชีวติ ประจําวัน
และให้มหี น่ วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558
อาทิ กระทรวงคมนาคม ดูแลให้มกี ารพัฒนาเส้นทางจักรยานให้มกี ารเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก
และขนส่งมวลชน กระทรวงมหาดไทย ดูแลและประสานงานให้เจ้าอาคารขนาดใหญ่ และสถานี
ขนส่ งสาธารณะจัดให้มที ่จี อดจักรยานที่ปลอดภัยและเพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการจัด ให้ม ี
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หลักสูตรให้ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้จกั รยานอย่างปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและการกีฬา ดูแลเรือ่ งการรณรงค์ส่งเสริมให้มกี ารใช้จกั รยานในชีวติ ประจําวันมากขึน้
และ สํานักนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ส่วนงานภาครัฐต่ างๆ มีส่วนร่วมในโครงการจักรยาน
เป็ น ต้ น (“มติค รม.ส่ ง เสริม คนขี่จกั รยาน,” 2558) ซึ่งสิ่งนี้ ส ะท้อ นให้เห็น ถึง ความมุ่ งมันของ
่
ภาครัฐในการสนับสนุ นการใช้จกั รยาน นอกจากนี้ สํานัก กองทุนสนับสนุ นเสริมสร้างสุขภาพ
(สสส.) ก็ยงั ให้ก ารสนั บสนุ น โครงการใช้จกั รยานด้ว ยการร่ว มมือ ภาคีเครือ ข่ ายอย่างชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ในการให้คําแนะนํ าสําหรับการผลิตสื่อที่มปี ระสิทธิภาพ
เพื่อช่วยรณรงค์การใช้จกั รยานในประจําวันให้กบั ประชาชน (แพรวพรรณ สุรวิ งศ์, 2558)
จากกระแสความนิยมในการใช้จกั รยานที่เพิม่ ขึ้นในสังคมไทยและการสนับสนุ นด้าน
นโยบายของภาครัฐในการใช้จกั รยานในประเทศไทย ส่งผลให้ตลาดจักรยานในประเทศไทย
มีมูลค่ากว่า 6,500 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 โดยร้อยละ 70 ของมูลค่าตลาดมาจากภูมภิ าค
ร้อยละ 30 เป็ นตลาดของภาคกลาง นอกจากนี้ยงั มีการคาดการณ์ว่าตลาดนี้จะขยายการเติบโต
ได้รอ้ ยละ 10 ในปี น้ี (“จักรยานสองล้อบูม,” 2558) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการเติบโต
ของตลาดตั ้ง แต่ ปี พ.ศ. 2556 พบว่ า ตลาดจัก รยานมี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดย
ในปี พ.ศ. 2556 มีมลู ค่าตลาดรวมที่ 5,200 ล้านบาท และต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้
เป็ น 6,000 ล้านบาท (“ตลาดจักรยานหน้ าฝนนี้ไม่ธรรมดา,” 2558) ทัง้ นี้ การรายงานตัวเลข
จาก กรมศุ ลกากร ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการนํ าเข้าจักรยานมีมูลค่าสูงถึง 4,300 ล้าน
บาท และช่วงเวลา 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2557 กว่า 1,000 ล้านบาท และเพียงไม่ก่ปี ี ตลาด
จักรยานสามารถสร้างมูลค่าให้ตลาดจักรยานกว่าพันล้านบาท ไม่ว่าจักรยานที่มมี ูลค่าเริม่ ต้น
จากพันกว่าบาท ไปจนถึงราคาคันหลักแสน และยังมีอุปกรณ์ เสริมต่ างๆ เช่น ไฟหน้ า–หลัง
กระดิง่ หมวก เสื้อผ้า อุ ปกรณ์ วดั ความเร็ว จนไปถึงกล้องขนาดเล็ก ที่ยงั สร้างมูลค่าให้ตลาด
ั่
ได้มากขึน้ (“ปนตามกระแส,”
2558)
การเติบโตของตลาดจักรยานโดยรวมของประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการนํ าเข้า
จักรยานจากต่างประเทศชัน้ นํ าของไทย 4 แห่ง ได้แก่ บริษทั ยูดบั ลิวซี จํากัด บริษทั โปรไบค์
จํากัด บริษทั แอลเอ ไบซิเคิล จํากัด และบริษทั สปอร์ต ไบซิเคิล จํากัด เร่งสร้างการเติบโตและ
ั ่ กรยานในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้จกั รยานของประชาชน
จัดกิจกรรมการปนจั
ทีม่ หี ลากหลายวัตถุประสงค์มากขึน้
Thailand Cycling Alliance (TCA) by UWC Ltd. หรือ บริษทั ยูดบั บลิวซี จํากัด ก่อตัง้
ขีน้ ในปี พ.ศ. 2544 โดยเป็ นตัวแทนนํ าเข้าจักรยานประเภทเสือหมอบ เสือภูเขา จักรยานเมือง
ยี่ ห้ อ ห ลั ก คื อ Bienchi (เบี ย งคี่ ) และอุ ป กรณ์ เสริ ม สํ า ห รับ จั ก รยาน ใน ป ระเท ศ ไท ย
เป็ นตัว แทนจําหน่ ายสิน ค้าจัก รยานคุ ณ ภาพสูงจากผู้ผ ลิต คุ ณ ภาพชัน้ นํ าของโลก มีต ัว แทน
จําหน่ ายกว่า 200 ตัวแทนจําหน่ ายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (บริษทั ยูดบั บลิวซี,
ม.ป.ป.)
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ั ่ กรยาน
บริษทั ยูดบั บลิวซี จํากัด มีแนวการตลาดโดยเน้นการสร้างกิจกรรมจัดทริปปนจั
พ่ ว งไปกับ การขายจัก รยานประเภทต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งจัก รยานประเภทเสือ หมอบ
เสมือนเป็ นการทําโปรโมชันทางการตลาดเพื
่
่อส่งเสริมการขายและเป็ นรูปแบบการดําเนินงานที่
มีส่วนผลักดันการเจริญเติบโตให้กบั บริษัทฯ เนื่องจากผู้ท่สี นใจซื้อจักรยานนัน้ มุ่งหวังที่จะได้
ั ่ ก รยานในที่ต่ างๆ ดังนัน้ การจัด ทริปป นจั
ั ่ ก รยานให้ก ับ ลูก ค้า จึงสามารถตอบรับ ความ
ปนจั
ั ่ กรยาน รวมไปถึงการสร้างสังคมใหม่ๆ ระหว่างลูกค้าจนเกิด
คาดหวังของลูกค้าในเรื่องทริปปนจั
เป็ นชมรม หรือเอ็กคลูซฟี คลับเฉพาะสมาชิก (อรวรรณ บัณฑิตกุล, 2557)
ั ่ ก รยาน
ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ให้ค วามสําคัญ กับรูปแบบการจัดกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยานเชิงสันทนาการเฉลี่ยเดือ นละ 6-7 ครัง้ ในชื่อ “TCA Academy”
โดยมีก ารจัด ทริป ปนจั
ตลอดทัง้ ปี และเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าทีม่ จี กั รยานแบรนด์ อะไรก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม จึงทําให้ม ี
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากแต่ต่อมาจํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเริม่ ลดลง (อรวรรณ บัณฑิตกุล,
2557) อย่างไรก็ต ามในปี พ.ศ. 2558 ก็มกี ารจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้เช่นกัน โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เฉลีย่ ประมาณ 100 คนต่อทริป (ไทยเอ็มทีบ,ี 2558)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้จกั รยาน
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี และมีโรงเรียนสอนช่างประกอบจักรยาน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ท่มี คี วาม
สนใจ มีความรูท้ ่ที นั สมัยเกี่ยวกับส่วนตัวต่างๆ ของจักรยาน และเพื่อให้บุคลากรในส่วนบริการ
มีมาตรฐานบริการทีม่ คี ุณภาพ (บริษทั ยูดบั บลิวซี, ม.ป.ป.)
บริษัท โปรไบค์ จํากัด เป็ นตัวแทนจําหน่ ายจัก รยานยี่ห้อเทรค (Trek) จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยได้ก่อตัง้ มานานกว่า 25 ปี ด้วยจุดเริม่ ต้นของการเป็ นผู้ทําตลาดจักรยาน
ภายใต้แบรนด์ของตัวเองในชื่อ “Challenger” จนทําให้เป็ นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตและซ่อมบํารุงจักรยาน (บริษทั โปรไบค์, ม.ป.ป.)
ั ่ ก รยานเป็ น อีก หนึ่ ง กิจ กรรมที่โปรไบค์
ในส่ ว นกิจ กรรมการตลาด การจัด ทริป ป นจั
ั ่ กรยานทีโ่ ดดเด่น คือ
ให้ความสําคัญและจัดขึน้ อย่างต่อเนื่องให้กบั ลูกค้า โดยกิจกรรมทริปปนจั
กิจกรรม “Century Ride” มีการจัด ขึ้นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2535 ในรูปแบบจักรยานเสือภูเขา
ั ่ กรยานกับครอบครัวของสมาชิก จนในปจั จุบนั ได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบให้เป็ น
ทีเ่ ป็ นการปนจั
ั ่ ดใจ,”
เชิงสันทนาการมีขนาดใหญ่ขน้ึ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ในแต่ละครัง้ (“ปนวั
2558) อย่างไรก็ตาม โปรไบค์ ได้เพิม่ รายการกิจกรรมจักรยานเพิม่ ขึน้ นอกจาก Century Ride
ที่ ม ี 4 ครัง้ ต่ อ ปี คื อ Probike Academy เป็ น เฉลี่ ย 4-5 ครัง้ ต่ อ ปี และ Trek Academy อี ก
ั ่ ก รยานที่เพิ่ม มากขึ้น (“เซเลบพาเหรดปลุ ก ตลาด
2-3 ครัง้ ต่ อ ปี เพื่อ รองรับ จํานวนนัก ป นจั
จักรยาน,” 2558)
บริษั ท แอลเอ ไบซิ เคิล จํ า กัด บริษั ท ผู้ ผ ลิต จัก รยานสัญ ชาติ ไ ทย ก่ อ ตัง้ ขึ้น ในปี
พ.ศ. 2542 มีจกั รยานหลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น จักรยานแม่บา้ น จักรยานถนน แต่ ใน
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กรณี น้ี จะกล่าวถึงจัก รยานถนน ยี่ห้อ Infinite (อินฟิ นิท) ซึ่งเป็ นจักรยานที่ใช้ในการแข่งขัน
(บริษทั แอลเอ ไบซิเคิล, ม.ป.ป.)
จุด เด่ นของการทําการตลาดของ บริษัท แอลเอฯ เพื่อให้จกั รยานอินฟิ นิทเป็ นที่รู้จกั
ในตลาด คือ การร่วมมือกับ สิงห์คอร์เปอร์เรชัน่ ในการสร้างทีมแข่งขันมืออาชีพ เพื่อให้เข้าไป
แข่งขันระดับโลก มีก ารรวมตัวของนัก แข่งจากต่ างประเทศ เพื่อ เข้าแข่งขัน ไต่ ระดับเพื่อ ไป
แข่งขันจักรยานถนนระดับสูง จึงเป็ นทีส่ นใจของคนไทย คนไทยภูมใิ จ ทีมแข่งคนไทย เป็ นอีก
ั ่ กรยานที่ทา้ ทายความสามารถและมีรางวัลเป็ นผลตอบแทน โดย
หนึ่งรูปแบบกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรี
ในปี พ.ศ. 2557 ได้เปิ ดตัวทีมจักรยานสัญชาติไทยระดับโลก “สิงห์ อินฟิ นิท” ด้วยนักปนดี
ระดับโลก 8 คน เพื่อร่วมแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ (เปิ ดตัว “สิงห์ อินฟิ นิท,” 2557)
นอกจากนี้ กิจกรรมทีท่ างบริษทั ฯ ได้จดั ขึน้ นัน้ สําหรับลูกค้า จะเป็ นการนํ านักแข่งทีท่ างบริษทั ฯ
สนับสนุ นเข้าแคมป์ร่วมกับกลุ่มลูกค้าที่ซ้อื จักรยานยี่ห้อนี้ เพื่อแชร์ประสบการณ์ จากนักแข่ง
ระดับชาติ โดยเป็ นกิจกรรมการเก็บตัวในไร่ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย โดยจัดขึน้ เป็ นครัง้ แรก
ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 มีผเู้ ข้าร่วมงานประมาณ 50 คน (Infinite Bicycles, 2015)
บริษั ท สปอร์ต ไบซิ เ คิ ล จํ า กั ด เป็ น ตั ว แทนจํ า หน่ า ยจัก รยานยี่ห้ อ Specialized
(สเปเชี่ยลไรซ์) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Colnago (โคนาโก) จากประเทศอิตาลี ซึ่งใน
ต่างประเทศนัน้ เป็ นแบรนด์ทม่ี ชี ่อื เสียง และมีผลการแข่งขันลําดับแนวหน้าของโลกมายาวนาน
ั่
จึง เป็ นสาเหตุ ท่ีทํ าให้นั ก ป นสนใจที
่จะเลือ กใช้จกั รยานยี่ห้อ นี้ อย่ างไรก็ต ามบริษัท สปอร์ต
ไบซิเคิล เป็ นบริษทั น้องใหม่ในวงการธุรกิจจักรยานของประเทศไทย โดยเปิ ดดําเนินการมาแล้ว
6 ปี ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2551 และเป็ น หนึ่ ง ในบริษั ท เครือ พารากรุ๊ป (บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล ,
ม.ป.ป.)
กลยุทธ์การตลาดของบริษทั ฯ จะเน้นการมีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมระหว่างแบรนด์กบั
ั ่ กรยานทัง้ เก่าและใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีมาโดยตลอด อาทิ
ลูกค้าซึง่ เป็ นกลุ่มนักปนจั
ั ่ ก รยานที่จดั เฉพาะสําหรับ ลูก ค้าของบริษัท ฯ ในชื่อ Ride for Change ซึ่ง เป็ น
กิจกรรมป นจั
กิจ กรรมประจํ า ปี ท่ี จ ัด ขึ้น ปี ล ะ 2 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2558 เป็ น การจัด ขึ้น เป็ น ครัง้ ที่ 3 มี
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม เฉลีย่ ประมาณ 200 คนต่อทริป การเป็ นผูส้ นับสนุ นหรือเป็ นพาร์ทเนอร์ทาง
ธุรกิจ เช่น การร่วมเป็ นผูส้ นับสนุ นกิจกรรมร่วมกับ บริษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย และ
บริษัท สิง ห์ค อปอร์เรชัน่ เป็ น ต้น โดยร่ว มกัน จัด กิจกรรมทัง้ ประเภทรายการแข่ง ขัน ที่เป็ น
กิ จ กรรมประจํ า ปี เช่ น การแข่ ง หัว หิน ไตรกี ฬ า ชิง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็จ พระนางเจ้า
ั่
พระบรมราชินีนาถ งานหัวหินประเพณีสวนธน งานปนเขาค้
อคลาสสิค การแข่งขัน สิงห์ ไครที
เรีย่ ม ภูเก็ต ไนซ์เรซ จัดโดย สเปเชี่ยลไรซ์ การแข่นขันสิงห์แอนดรูรานซ์ 12 ชัวโมง
่
ทริปปนั ่
ประเพณี และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดโปรโมชันส่
่ งเสริมการขายต่ างๆ หรือจัดแคมเปญ
ั ่ กรยานผ่านเพื่อนหรือชมรมต่างๆ จนเป็ นที่รจู้ กั ในกลุ่ม
ส่งเสริมให้มผี ู้เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
บุคคลทัวไป
่ (บริษทั สปอร์ต ไบซิเคิล, ม.ป.ป.)
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จากรูปแบบการดําเนินงานด้านสื่อสารการตลาดของผูป้ ระกอบการธุรกิจนํ าเข้าจักรยาน
ทัง้ 4 บริษัท ดังข้างต้น ผู้วจิ ยั สามารถวิเคราะห์และสรุปโดยรวมถึงแนวทางการทําการตลาด
ั ่ ก รยานเป็ น หัว ใจหลัก สํ าคัญ ในการทํ า
ของผู้ นํ าเข้า จัก รยาน ซึ่ง มีก ารจัด กิจ กรรมการป นจั
ั ่ ่ อสันทนาการในกลุ่มสมาชิก หรือ กลุ่ มลูก ค้า โดยมี
การตลาด ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมการปนเพื
ั ่ ก รยาน หรือ ลูกค้าที่ซ้อื จัก รยานไปแล้ว เพื่อ ให้พ วกเขาได้ม ี
วัต ถุ ประสงค์เพื่อ รองรับนัก ปนจั
ประสบการณ์ในการขับขีจ่ กั รยาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายใหม่ในสังคม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
ั ่ ก รยานของผู้ ป ระกอบการที่นํ า เข้า
ผู้ ว ิจ ยั ได้ ศึก ษาจํา นวนผู้ เข้า ร่ ว มกิจ กรรมทริป การป นจั
จัก รยานรายใหญ่ 4 รายนั น้ พบว่ ามีจํานวนที่ม ากบ้ างน้ อ ยบ้ า งแตกต่ า งกัน ไป โดยบริษัท
ยูดบั บลิวซี จํากัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เริม่ ลดลง ในขณะที่บริษทั โปรไบค์ จํากัด มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่สูงขึ้น และอีก 2 บริษัท คือ แอล เอ ไบซิเคิล จํากัด และ บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล
จํากัด มีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมยังไม่มากนัก
ั ่ กรยานทีจ่ ดั ขึน้ โดยผูป้ ระกอบการนําเข้าจักรยาน 4 บริษทั
นอกจากการจัดกิจกรรมปนจั
ั ่ ก รยานรายการใหญ่ ท่ีเป็ น งานประจําปี เกิด ขึ้น มากมาย
ข้างต้ น แล้ว ยัง มีกิจกรรมการป นจั
ในประเทศไทย เช่ น การแข่ ง หัว หิ น ไตรกี ฬ า ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ งานหัวหินคลาสสิค งานกรุงเทพ-หัวหินประเพณีสวนธน งานพิชติ ยอดดอย
ั่
ั ่ ก รยานระยะไกลที่ม ีก ารเก็ บ
อิน ทนนท์ และงานป นเขาค้
อ คลาสสิค Audax (คือ การป นจั
ั ่ ่ อ แม่
ระยะทางตัง้ แต่ 200 300 400 600 จนไปถึง 800 กิโลเมตร) งาน Bike for Mom ป นเพื
ซึง่ ล้วนแต่มผี ใู้ ห้ความสนใจเข้าร่วมจํานวนมาก เป็ นต้น (ไทยเอ็มทีบ,ี 2558; ออแด็กซ์ รองดอง
เนอร์ ประเทศไทย, ม.ป.ป.)
การแข่ง หัว หิน ไตรกีฬ าชิง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี น าถ
ั ่ ก รยาน
เป็ น การแข่ ง ขัน ไตรกีฬ า กล่ าวคือ มีก ารว่ า ยนํ้ า ระยะทาง 1.4 กิโ ลเมตร การป นจั
40 กิโลเมตร และการวิง่ อีก 10 กิโลเมตร มีจดั ขึ้นทุ ก ๆ ปี ในเดือนสิงหาคม ที่อํ าเภอหัว หิน
จัง หวัด ประจวบคีรขี นั ธ์ เป็ นการร่วมมือ ระหว่ างเทศบาลอํ าเภอ หัว หิน กับบริษัท สปอร์ต
ไบซิเคิล และ ผู้ให้ก ารสนันสนุ นรายการ เช่น โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย สิงห์ คอร์ปอร์
เรชัน่ และทรู คอปอร์เรชัน่ การแข่งขันในปี พ.ศ. 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 422 คน ส่วนในปี
พ.ศ. 2558 ได้ เพิ่ม จํานวนนั ก กีฬ าที่เข้าร่ว มครัง้ นี้ อ ยู่ท่ี 1,150 คน ซึ่ง ในปี น้ี จะเพิ่ม รุ่น การ
แข่งขันในระยะ Sprinter คือเป็ นครึ่งหนึ่ งของระยะการแข่งขันปกติ คือคือมีการว่ายนํ้ าระยะ
ั ่ กรยาน 20 กิโลเมตร และวิง่ อีก 5 กิโลเมตร เพื่อให้นักกีฬาหน้ าใหม่ได้เข้ามา
700 เมตร ปนจั
ลองในการแข่งขันประเภทไตรกีฬามากขึน้ (บริษทั สปอร์ต ไบซิเคิล, ม.ป.ป.)
การแข่งขันหัวหินคลาสสิคชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห วั ฯ และ
สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินี น าถ เป็ น กิจกรรมที่ม ีก ารแข่ ง ขัน 2 ประเภท ได้แ ก่ การ
แข่ ง ขัน เสือ ภู เขา ชิง ถ้ ว ยพระราชทานทัง้ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ห ัว ฯ และการแข่ ง ขัน
เสือ หมอบ ชิงถ้ ว ยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี น าถ โดยเป็ น การร่ว มมือ
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ระหว่างเทศบาลอําเภอ หัวหิน กับบริษทั สปอร์ต ไบซิเคิล จํากัด มีกําหนดจัดขึน้ ที่ อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ั ่ ก รยานที่ จ ัด ให้ ม ีก ารป นั ่
งานกรุ ง เทพ-หัว หิน ประเพณี ส วนธน เป็ น กิ จ กรรมป นจั
ั ่ ก รยานมหาการกุ ศ ล ทริป ประเพณี กรุง เทพ-หัว หิน -อุ ท ยานราชภัก ดิ ์ ครัง้ ที่ 15 เป็ น
ป นจั
ระยะทาง 199 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วม กว่า 2,000 คนที่ลงทะเบียนร่วมงานก่อนวันเริม่ ในวัน
อาทิตย์ท่ี 31 มกราคม 2559 กิจกรรมนี้มกี ําหนดจัดขึน้ ในเดือนมกราคมของทุกๆ ปี โดยมีนัก
ั ่ กรยานจากทัวประเทศเข้
ั ่ อใหม่ทไ่ี ม่เคยปนจั
ั ่ กรยานระยะนี้ เข้า
ปนจั
่
าร่วมงานนี้ และจะมีนักปนมื
ร่วมด้วยเช่นกัน กิจกรรมกรุงเทพ–หัวหินประเพณีสวนธนรายการแข่งขันทีม่ แี รงบันดาลใจ และ
ั ่ าร่วมงานจํานวน เนื่องจากระยะทางยาวที่ท้าทายนักปนั ่ (ไทยเอ็มทีบ,ี
แรงผลักดันให้นักปนเข้
2559ข)
ั ่ ก รยาน ที่ ป นขึ
ั ่ ้ น เขา
งานพิ ชิต ยอดดอยอิน ทนนท์ เป็ น กิ จ กรรมที่ ท้ า ทายนั ก ป นจั
ที่ สู ง ที่ สุ ด ในประเทศไทย ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ความท้ า ทายของนั ก ป นั ่ โดยจะต่ า งจากงาน
ั ่ กรยานทางเลียบระยะไกล โดยกิจกรรมนี้จะเป็ นการปนขึ
ั ่ ้น
กรุงเทพฯ–หัวหิน ซึ่งเป็ นการปนจั
ั ่ ความสามารถ แต่ ทุกคนพร้อมจะเสียเหงื่อเพื่อให้ได้ช่อื ว่า เป็ นคนที่
เขา เป็ นรายการที่ปนใช้
ั ่ เ่ คยพิชติ ได้แล้ว พวกเขาเหล่านัน้ จะมาทําลายสถิตขิ องตัวเอง
พิชติ ดอยอินทนนท์ ส่วนนักปนที
ั ่ ก รยานสมัค รเข้าร่ว มถึง 5,005 คนเพิ่มจากปี
ซึ่งวันที่ 21 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2559 มีนั ก ป นจั
พ.ศ. 2558 กว่า 3,000 คน (ไทยเอ็มทีบ,ี 2559ก)
ั่
ั่
งานปนเขาค้
อ คลาสสิค เป็ นกิจกรรมการปนในระยะทางยาวกว่
า 150 กิโลเมตรและ
ั ่ น้ เขาค้ออีกว่า 30 กิโลเมตร ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของนักปนจั
ั ่ กรยานเพื่อพิสูจน์ความอดทน
ยังต้องปนขึ
ั่
ั ่ ้นเขาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ แต่ เป็ นการปนทั
ั ่ ง้
เพราะงานนี้ ไม่ใช่แค่ปนทางเลี
ยบหรือปนขึ
ั ่ น้ เขาทีส่ งู ชัน ในทุกๆ ปี จะมีนักปนมากมายมาท้
ั่
ทางเลียบทีไ่ ด้ระยะทางไกล และการปนขึ
าทาย
ความสามารถการแข่งขันในปี น้ีจดั ขึน้ เมื่อวันที่ 8 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในปี น้ีมนี ักกีฬาเข้า
ร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ กว่า 600 คน (บริษทั สปอร์ต ไบซิเคิล, ม.ป.ป.)
ั่
Audax เป็ นการแข่งขันแนวใหม่ท่เี ป็ นรูปแบบการปนระยะไกล
แต่เป็ นแบบไต่ ระดับ
ความไกลขึ้น เรื่อ ยๆ มีก ารเก็บ ระยะทางตัง้ แต่ 200 300 400 600 จนไปถึง 800 กิโลเมตร
กิจกรรมประเภทนี้ เป็ นรูปแบบการแข่งขันจากประเทศฝรังเศส
่
อีกหนึ่งความท้าทายบทใหม่
ั ่ ก รยาน บางระยะทาง ต้ อ งใช้เวลาสองถึงสามวัน กิจกรรม Audax มีผู้เข้าร่ว ม
ของนั ก ป นจั
กิจกรรม ตัง้ แต่ 200 500 ไปจนถึง 2,000 คนขึน้ อยู่กบั ระยะทาง โดยกิจกรรม Audax 300 ทีจ่ ดั
ขึน้ ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 มีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 467 คน (ไทยเอ็มทีบ,ี 2558; ออแด็กซ์
รองดองเนอร์ ประเทศไทย, ม.ป.ป.)
ั ่ ่อแม่” เป็ นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
Bike for Mom “ปนเพื
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม
2558 โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ให้พ สกนิ ก ร ในจัง หวัด ต่ างๆ ทัวประเทศไทยได้
่
ม ีโอกาสร่ว ม
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กิจกรรม และเพื่อเป็ นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกําลังกาย ทําให้สุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝงั ให้ประชาชนรักการออกกําลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ํ าใจ
เป็ น นั ก กีฬ า อีก ทัง้ ได้ นํ า กิจ กรรมดัง กล่ า วไปต่ อ ยอดขยายผลต่ อ ไป ซึ่ง การจัด งานครัง้ นี้
เป็ นพระราชดําริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร กิจกรรมดังกล่าวจัดมีขน้ึ
ในวันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทัวประเทศตามเส้
่
นทางที่กําหนด
โดยเส้นทางส่วนกลางจะเริม่ จาก พระลานพระราชวังดุสติ ไปกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
และกลับ มาสิ้น สุ ด ที่พ ระลานพระราชวัง ดุ ส ิต รวมเป็ น ระยะทาง 43 กิโ ลเมตร โดยสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงจักรยานนํ าทีม ข้าราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วย สําหรับเส้นทางส่วนภูมภิ าคจะเริม่ ต้นที่ศาลากลางจังหวัดไปตามเส้นทาง ทีแ่ ต่ละจังหวัด
กํ าหนดในเวลาเดียวกันนี้ (“รัฐบาลประชุ มจัด กิจกรรม,” 2558) นอกจากนี้ ทุ ก จังหวัด ยังได้
เตรียมความพร้อมในการร่วมจัดกิจกรรมประวัตศิ าสตร์ครัง้ นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
โดยเตรียมจัดทําเส้นทางจักรยานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มกี าร
พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ ละพื้นที่ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย
กําหนดจุดเริม่ ต้นทีศ่ าลากลางจังหวัด และจุดสิน้ สุดทีศ่ าลากลางจังหวัด หรือสนามกีฬาจังหวัด
โดยกิจกรรมนี้ เป็ น กิจ กรรมประวัติศ าสตร์สํ าคัญ ที่ม ีผู้ เข้าร่ ว มกว่ า 100,000 คน และได้ร บั
ั ่ กรยานมากที่สุดในโลก
การบันทึกใน World Guinness Book ว่าเป็ นการรวมตัวของนักปนจั
ั ่ ่อพ่อ,” 2558)
(“Bike for Dad ดาราคับคังรวมหั
่
วใจ ปนเพื
Bike for Dad “ป ัน่ เพื่ อ พ่ อ ” เป็ น กิ จ ก รรม จั ก รยาน เฉ ลิ ม พ ระเกี ย รติ สม เด็ จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช ต่อเนื่องภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารจัดกิจกรรมมหา
พระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่12 สิงหาคม 2558 ซึ่งการจัดงานครัง้ นี้
เป็ นพระราชดําริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ทีไ่ ด้ทรงมีพระราชดําริให้
จัด กิ จ กรรมขึ้น อึ ก ครัง้ ในนาม “Bike for Dad” เพื่ อ เฉลิม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่ห วั ฯ เนื่ องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 2558 ในวันที่ 11 ธ.ค.
2558 โดยสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร พร้อ มด้ว ยพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ ได้ทรงเข้าร่วม
ั ่ กรยานในระยะทาง 29 กิโลเมตร รอบกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดเริม่ ต้นและ
กิจกรรมและปนจั
จุดสิ้นสุดอยู่ท่ลี านพระราชวังดุสติ และในครัง้ นี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100,000 คน ใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ยังไม่รวมจังหวัดอื่นๆ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ (“Bike for Dad ดาราคับคัง่
ั ่ ่อพ่อ,” 2558)
รวมหัวใจ ปนเพื
ั ่ ก รยานรายการใหญ่ ป ระจํ า ปี หรือ กิจ กรรมพิเศษแล้ ว
นอกจากกิ จ กรรมการป นจั
ประเทศไทยยังมีก ารจัด แสดงมหกรรมใหญ่ ท่เี กี่ย วกับ จัก รยานคือ งาน “อิน เตอร์เนชันแนล
่
บางกอกไบค์ 2015” หรือ มหกรรมจัก รยานของผู้ท่ีม ีใ จรัก การป นั ่ โดยจัด ขึ้น เป็ น ครัง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2556 เดือ นพฤษภาคม และกรกฎาคม มีเงิน สะพัด ในงานกว่ า 120 ล้า นบาท
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ั ่ 2557) และในปี พ.ศ. 2558 ได้ จ ัด ขึ้น ในเดือ นเมษายน และพฤษภาคม มี
(“ป นั ่ ป นั ่ ป น,”
ผูร้ ่วมงานกว่า 170,000 คน มีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท (“อินเตอร์เนชันแนล
่
บางกอก ไบค์
ครัง้ ที่ 5 คึก คาดเงินสะพัด 500 ล้าน”, 2558) และเพื่อรองรับกับกระแสความนิยมของการปนั ่
จักรยานในประเทศไทย งานมหกรรม “International Bangkok Bike” ครัง้ ที่ 7 มีกําหนดจัดขึน้
อีก ครัง้ ระหว่ างวัน ที่ 28 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัท เอ็น .ซี.ซี เอ็ก ซิบิช ัน่
ออกาไนเซอร์ จํากัด ซึง่ เป็ นผูจ้ ดั งานดังกล่าว คาดว่าภายในปี จะมีผใู้ ช้จกั รยานในประเทศไทย
เป็ นจํานวนกว่า 3,500,000-4,000,000 คน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มทีใ่ ช้
จั ก รยานเพื่ อสุ ข ภ าพ ใช้ จ ั ก รยานเพื่ อการกี ฬ า และใช้ จ ั ก รยานเพื่ อการท่ อ งเที่ ย ว
(“จัดโชว์จกั รยาน,” 2559)
สํ า หรับ ผลงานวิจ ัย ที่ผ่ า นมาเกี่ ย วกับ กิจ กรรมที่เ กี่ ย วกับ จัก รยานในประเทศไทย
ครอบคลุ มในเรื่อ งของการเลือ กซื้อ จัก รยาน แรงจูง ใจในการเล่ น กีฬ า การจัด ตัง้ ชมรม และ
การออกแบบสื่อในโครงการรณรงค์ให้ใช้จกั รยาน ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความสําคัญ
ของกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับจักรยานในประเทศไทย
บุณณะ นพคุณ (2549) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ จักรยาน กรณีศกึ ษาผูบ้ ริโภคในชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย พบว่าผูบ้ ริโภค
ั ่ กรยานกับเพื่อน โดยจักรยานประเภทเสือภูเขา
ส่วนใหญ่ ซ้อื จักรยานด้วยเงินสด เพื่อใช้ปนจั
ที่นําเข้าจากต่ างประเทศ เป็ นประเภทของจักรยานที่ใช้มากที่สุด ในขณะที่ปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่สําคัญ คือผลิตภัณ ฑ์ ที่ผู้บริโภคมองว่าควรมีการผลิตในประเทศมากขึ้นแทน
การนํ าเข้าและควรมีรา้ นแสดงสินค้าขนาดใหญ่ ด้านราคา ผูบ้ ริโภคมักเห็นว่าควรมีการลดอัตรา
ภาษีนําเข้าเพื่อให้มรี าคาทีถ่ ูกลง ในคณะทีด่ า้ นสังคม มีความเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมแรลลี่
กับครอบครัวและจัดแข่งจักรยาน ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการสื่อสารแบบบูรณาการ
มากขึ้น และด้ านการให้ บ ริก ารของพนั ก งานควรให้ ม ีก ารแนะนํ า ในการดู แ ลจัก รยานและ
ประโยชน์ต่อการออกกําลังกาย
สุรยี ์ พันรัก ษ์ (2541) ศึก ษาแรงจูงใจให้เลือ กการเล่นจัก รยานเสือภูเขาของนัก กีฬ า
พบว่าแรงจูงใจทีเ่ ป็ นความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเอง สุขภาพ ความรัก ความถนัด ความสนใจและ
รายได้จากการเป็ นนักกีฬาเสือภูเขา เป็ นแรงจูงใจทีส่ ําคัญสําหรับนักกีฬาประเภทนี้ แต่สําหรับ
นักกีฬาทีอ่ ายุต่ํากว่า 18 ปี จะให้ความสําคัญกับแรงจูงใจด้านชื่อเสียงเพิม่ ด้วย
กานต์ ศิรริ ตั นพันธ์ (2544) ศึกษาชุมชนการปฏิบตั กิ รณีศกึ ษาชมรมจักรยานวันอาทิตย์
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นกลุ่มของประชาชนชาวเชียงใหม่ทม่ี ใี จรักจักรยานและเป้าหมายร่วมกัน
ในการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคม โดยผลวิจยั พบว่า กระบวนการก่อตัง้ ชมรมเกิดขึ้น
จากการเจรจาและตกลงร่วมกันจัดกิจกรรมของผูท้ ่มี คี วามสนใจในการขี่จกั รยานซึ่งก่อให้เกิด
อัตลักษณ์ได้แก่ การเดินทาง การออกกําลังกาย การอนุ รกั ษ์พลังงาน การท่องเทีย่ วสันทนาการ
และการสร้างเสริมคุณธรรมในสังคม นอกจากนัน้ ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับ
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จักรยาน การสร้างทัศนคติต่อการขีจ่ กั รยานเพื่ออกกําลังกาย การท่องเทีย่ วและการขีจ่ กั รยาน
ในระยะสัน้ เพื่อลดปญั หาการจราจรและมลภาวะ
ชาคริศ นาคะสุวรรณ (2551) ศึกษาโครงการออกแบบสื่อสิง่ พิมพ์เพื่อรณรงค์การใช้
จักรยานในกรุงเทพฯ โดยผลการศึกษาพบว่าการใช้ส่อื โปสเตอร์ การพิมพ์ลายเสือ้ และเข็มกลัด
ติดเสือ้ เป็ นรูปแบบการสื่อสารเพื่อรณรงค์การใช้จกั รยานในกรุงเทพฯ ทีส่ ามารถนําไปใช้ได้จริง
ทําหน้ าที่เป็ นสื่อรณรงค์ท่มี ปี ระโยชน์ ต่อสังคม โดยอัตลักษณ์ ท่ที ําให้น่าสนใจ คือการเลือกใช้
ภาพกราฟฟิ ค ผสมผสานข้อ ข้อ ความที่ส ามารถเข้า ถึ ง ทุ ก เพศทุ ก วัย และนํ า ไปใช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและบทบาททีเ่ ปลีย่ นแปลงของจักรยาน
ในประเทศไทยที่ไ ด้ รบั อิท ธิพ ลจากบริบ ทของสัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม รวมถึง การวิเคราะห์
ั ่ กรยานทีจ่ ดั ขึน้ โดยบริษทั ผูน้ ําเข้าจักรยาน 4 แห่ง และกิจกรรมของภาครัฐ ทํา
กิจกรรมการปนจั
ให้วเิ คราะห์ได้ว่า ผูจ้ ดั งานนํ าหลักการตลาด เช่น รูปแบบกิจกรรม โปรโมชัน่ หรือราคา เข้ามา
ั ่ กรยานให้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการใช้เพื่อ นหรือคนสนิ ท รางวัล
ใช้เป็ นสิง่ ที่ดงึ ดูดนักปนจั
หรือความท้าทายในเส้นทาง มาเป็ นสิง่ ดึงดูดใจเพิม่ เติม นอกจากนี้ การศึกษาผลงานวิจยั ทีผ่ ่าน
มาเกี่ยวกับกิจกรรมจักรยาน ผูว้ จิ ยั พบว่า มีผูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาค้นคว้าเกีย่ วกับปจั จัยทางการตลาดทีม่ ี
ผลต่ อการเลือกซื้อจักรยาน แรงจูงใจในการเลือกใช้จกั รยานเสือภูเขาของนักกีฬา การจัดตัง้
ชมรมจัก รยานวัน อาทิต ย์ และการออกแบบสื่อ เพื่อ ใช้รณรงค์ให้ เห็น ถึง ประโยชน์ ข องการ
ขี่จ ัก รยานในกรุ ง เทพฯ โดยยัง ไม่ ม ีผู้ ท่ี ศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ ป จั จัย ที่ก่ อ ให้ เ กิ ด ทัศ นคติ
ั ่ กรยานแบบบูรณาการ ซึ่งรวมถึงปจั จัย
พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการปนจั
ด้านส่วนประสมทางการตลาด ปจั จัยด้านสังคม และปจั จัยด้านจิตวิทยา ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่
ั ่ ก รยานของประชาชนในเขต
จะศึ ก ษาป จั จัย ที่ ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดเป็ นผลเชิงประจักษ์ทห่ี น่ วยงานภาครัฐ หรือผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
นําเข้าจักรยานของเอกชน สามารถนํ าไปพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับทริปการปนั ่
จักรยานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ มีผูร้ บั รูแ้ ละเข้าร่วมกิจกรรมมากขึน้ อันจะเป็ นการสร้างการ
เติบโตให้กบั ตลาดจักรยานในประเทศไทยโดยรวมต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการและทัศนคติ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านกลุ่มอ้างอิงและทัศนคติในการเข้าร่วม
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการปนจั
3) เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่ างป จั จัย ด้านแรงจูง ใจและทัศ นคติในการเข้าร่ว ม
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการปนจั
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนจั
5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
การปนจั

1.3 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ผลการวิจยั จะทําให้เกิด หลัก ฐานเชิงวิชาการที่แ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
ั ่ กรยาน
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อทัศนคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
2) ผลการวิจ ยั จะทํ า ให้ ผู้ป ระกอบการในธุ ร กิจ จัก รยาน สามารถนํ า ผลการศึ ก ษา
เกี่ยวกับป จั จัยที่ก่ อ ให้เกิด เป็ นทัศ นคติ พฤติก รรม และความความพึงพอใจต่ อ การเข้าร่ว ม
ั ่ กรยาน ไปพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งหรือปนจั
ั ่ กรยาน โดยให้ม ี
กิจกรรมการปนจั
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเพิม่ ขึน้ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกปี

1.4 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คอื ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-60
ั ่ กรยานที่จดั ขึน้ โดยบริษัท
ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งหรือปนจั
ผู้นํ าเข้าจัก รยาน 4 บริษัท ได้แ ก่ บริษัท ยูด ับ บลิว ซี จํากัด บริษัท โปรไบค์ จํากัด บริษัท
ั ่ กรยานจัดขึน้
แอลเอ ไบซิเคิล จํากัด และ บริษทั สปอร์ต ไบซิเคิล จํากัด หรือกิจกรรมการปนจั
โดยภาครัฐ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ั ่ กรยานของประชาชน
การศึกษาเรื่องปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ ว ิจ ัย ได้ ศึ ก ษา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจ ัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาครัง้ นี้ ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการเสริมแรง (Stimulus-Response Theory)
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
2.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับส่วนประสมการตลาดบริการ
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิง
2.2.3 แนวคิดเกีย่ วกับแรงจูงใจ
2.2.4 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริโภค
2.2.5 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
2.2.6 แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค
2.3 ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1 ทฤษฎีการเสริ มแรง (Stimulus-Response Theory)
การทบทวนวรรณกรรมเรื่องทีม่ าและลําดับการพัฒนาของทฤษฎีเสริมแรงในส่วนแรกนี้
จะช่ว ยทําให้เกิด ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นมาของทฤษฎี และอิทธิพ ลของทฤษฎีท่มี ตี ่ อ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ
2.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของทฤษฎี
2.1.2 องค์ประกอบของทฤษฎี
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2.1.1 ประวัติความเป็ นมาของทฤษฎี
กาญจนา แก้วเทพ (2547, อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2557) อธิบายว่า ทฤษฎี
การเสริมแรง เป็ นหนึ่งในทฤษฎีทใ่ี ช้สนับสนุ นเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อซึง่ เป็ นรูปแบบหนึ่งของ
การโน้มน้าวใจ ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงปี ค.ศ. 1930 ในช่วงเวลาสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ในทวีปยุโรปและ
อเมริกา เนื่องจากภาวะสงคราม จําเป็ นต้องใช้ประชาชน พลเมือง เข้าร่วมสนับสนุ นกองกําลัง
เป็ นจํานวนมาก นอกจากกองทัพ ทหาร อีก ทัง้ ประชาชนในสังคมเริม่ อยู่ก ันอย่างแตกแยก
ขาดการรวมเป็ น เอกภาพ ผู้นํ าสังคมในยุ ค นั น้ จึง จําเป็ น ต้ อ งหาวิธ ีก ารที่จ ะโน้ ม น้ าว ชัก จูง
พลเมือ งของตนให้เป็ นพวกเดียวกัน เพื่อให้การทําสงครามประสบความสําเร็จ ผู้นําประเทศ
จึงเริม่ ให้ค วามสนใจกับสื่อมวลชน ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่สามารถใช้ส่อื สารกับคนจํานวนมากได้
เพื่อทีจ่ ะช่วยผสานให้ประชาชนทีแ่ ตกแยกรวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน
John B. Watson เป็ นนัก จิต วิทยาที่นําเสนอทฤษฎีการเสริมแรง ซึ่งว่าด้ว ยเรื่อ งของ
สิ่ง เร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) โดยเขาได้ ทํ าการศึก ษาทดลองกับ สัต ว์
เป็ นส่ ว นใหญ่ และเชื่อ ว่ า ทฤษฎี น้ี สามารถนํ า มาใช้ ก ั บ ปฏิ ก ริย าของมนุ ษ ย์ ไ ด้ เ ช่ น กั น
เพราะการกระทําของมนุ ษ ย์ จะเป็ นตอบสนองและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้โดยสิง่ เร้า
รู ป แบบต่ า งๆ อย่ า งไรก็ ต าม นั ก สื่ อ สารมวลชน นํ า เอาทฤษฎี ก ารเสริม แรง เข้ า มาใช้
ในงานสื่ อ สารบนแนวคิ ด ที่ ว่ า สื่ อ จะทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นสิ่ ง เร้ า ภายนอก ซึ่ ง จะทํ า ให้ ผู้ ร ับ สาร
เกิดปฏิกริ ยิ าการตอบรับในรูปแบบต่างๆ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2557)
2.1.2 องค์ประกอบของทฤษฎี
เบลช์, จอร์จ อี. และเบลช์, ไมเคิล เอ (2557) อธิบายว่า ทฤษฎีการเสริมแรงเป็ นทฤษฎี
การเรียนรูก้ ลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึง่ มีความหมายว่า นักคิดค้นทฤษฎีมคี วามเชื่อว่าการตอบสนอง
ในการกระทําของบุคคลขึน้ อยูก่ บั สิง่ กระตุ้น ดังนัน้ ทฤษฎีการเสริมแรงจึงมีองค์ประกอบทีส่ ําคัญ
3 ส่วน ได้แก่ สิง่ กระตุ้น (Stimulus) กล่องดํา หรือความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคล (Buyer’s Black
Box) และการตอบสนอง (Response) โดยสามารถอธิบายภาพการทํางานได้ดงั ภาพที่ 2.1
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Stimulus

Buyer’s Black Box

Response

สิง่
กระตุน้

กล่องดําหรือความรูส้ กึ นึกคิดของ
บุคคล

การตอบสนอง

ภาพที่ 2.1 แบบจําลองพฤติกรรมผูซ้ อ้ื
แหล่งที่มา: อาร์มสตรอง และคอตเลอร์, 2558, น. 81.
การทํางานจะเริม่ จากการที่บุคคลมีสงิ่ กระตุ้น (Stimulus) ต่างๆ ทัง้ จากปจั จัยภายนอก
และภายในตนเองผ่านเข้ามาในความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลหรือกล่องดํา (Buyer’s Black Box)
ซึ่งจะทํ าให้บุค คลมีก ารประมวลทางความคิด และความต้อ งการในส่ ว นลึก ของตน ก่ อ นที่จะ
ตอบสนอง (Response) ต่อสิง่ กระตุน้ เหล่านัน้ เป็ นการกระทําต่างๆ

2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
การนํ าเสนอแนวคิดในส่วนนี้ จะเป็ นการนํ าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ซึ่งจะทําให้เข้าใจถึงกระบวนการคิดและตัดสินใจในการเลือกใช้หรือซื้อผลิตภัณ ฑ์ หรือบริการ
ของผูบ้ ริโภค ประกอบด้วยประเด็นหลัก ได้แก่ แบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและประโยชน์ของ
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ทฤษฎีการเสริมแรง หรือ Stimulus-Response Theory ได้ถูก นํ ามาประยุกต์ใช้บริบท
ของการตลาดในรูปแบบของแบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ตามหลักการทํางานของสิง่ กระตุ้น
ความรูส้ กึ นึกคิดของผู้บริโภค และการตอบสนอง โดยอาร์มสตรอง และคอตเลอร์ (2558) ได้
อธิบายไว้ว่า สําหรับนักการตลาด มีการนํ าทฤษฎีการเสริมแรงนี้ มาปรับใช้เป็ นแบบจําลองทีใ่ ช้
ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ซึง่ จะให้ผผู้ ลิตสินค้าหรือบริการเข้าใจถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ที่เริม่ ต้นจากการสร้างสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทําให้ผู้บริโภคสนใจต่ อสินค้าหรือ
บริการ ส่งผ่านไปยังความรูส้ กึ นึกคิดของผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดําที่ยากจะคาดเดา
และสุ ด ท้ ายคือ การตอบสนองต่ อ สิ่ง กระตุ้ น นั น้ ๆ ดัง นั น้ จึง สามารถสรุป ได้ว่ า แบบจํา ลอง
พฤติก รรมผู้บ ริโภคนี้ ป ระกอบไปด้ว ย สิ่งกระตุ้ น หรือ สิ่งเร้า (Stimulus) ที่จะทํ าให้เกิด ความ
ต้องการ และส่ งต่ อ ยังความรู้ส ึก นึ ก คิด ของผู้บริโภคหรือ กล่ องดํา ซึ่งเป็ นสิ่งที่อ ยู่ด้านในของ
ผู้บริโภค (Black Box) มีห น้ าที่ในการประมวลผล และส่งผลไปยังการตอบสนอง (Response)
ต่อสิง่ กระตุน้ โดยสามารถอธิบายได้ดงั ภาพที่ 2.2

15

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในเชิงการตลาด
แหล่งที่มา: อาร์มสตรอง และคอตเลอร์, 2558, น. 81.
องค์ประกอบของแบบทฤษฎีก ารเสริมแรง ที่นํามาปรับใช้เป็ นแบบจําลองพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค สามารถอธิบายได้ในรายละเอียด ดังนี้
1) สิง่ กระตุน้ (Stimulus)
สิง่ กระตุ้น คือสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยู่รอบตัวของผูบ้ ริโภค ซึง่ จะทําหน้าทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความรูส้ กึ
นึ ก คิด ก่ อ นที่จ ะส่ ง ต่ อ ไปยัง กล่ อ งดํ า ของผู้ บ ริโ ภค และจะก่ อ ให้ เกิ ด การตอบสนองต่ อ ไป
สิง่ กระตุน้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สิง่ กระตุน้ ทางการตลาด และสิง่ กระตุน้ อื่นๆ
(1) สิง่ กระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus)
อาร์มสตรอง และคอตเลอร์ (2558) กล่าวไว้ว่า สิง่ กระตุ้นทางการตลาด คือกลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาด 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่ าย
(Place) และการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเป็ นส่วนประสมการตลาดพื้นฐานที่ใช้ก ับ
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าทัวไป
่
(2) สิง่ กระตุน้ อื่นๆ (Other Stimulus)
อาร์มสตรอง และคอตเลอร์ (2558) อธิบายว่า สิง่ กระตุ้นอื่นๆ เป็ นสิง่ กระตุ้นที่อ ยู่
ภายนอกองค์ ก รและไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ได้ แ ก่ สิ่ง กระตุ้ น ทางเศรษฐกิจ สิ่ง กระตุ้ น ทาง
เทคโนโลยี สิง่ กระตุน้ ทางสังคม และสิง่ กระตุน้ ทางวัฒนธรรม
สิง่ กระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจรายได้ของผู้บริโภคจะมี
ผลต่อความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
สิง่ กระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทนั สมัยและ
รวดเร็วทําให้ผบู้ ริโภคต้องการใช้โทรศัพท์มอื ถือกันมากขึน้
สิง่ กระตุ้นทางการสังคม (Society) เช่น การเพิม่ หรือลดภาษีสนิ ค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
จะมีผลต่อความต้องการในสินค้าชนิดนัน้
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สิ่ง กระตุ้ น ทางวัฒ นธรรม (Culture) เช่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ใ นเทศกาลต่ างๆ จะเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดความต้องการสินค้าบางอย่างในเทศกาลนัน้ ๆ เป็ นต้น
2) กล่องดําหรือความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ อ้ื (Buyer’s Black Box)
ความรูส้ กึ นึกคิดหรือกล่องดําของผู้โภค (Buyer’s Black Box) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ลักษณะเฉพาะของผูซ้ อ้ื และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ อ้ื ซึ่งจะได้รบั อิทธิพลจากปจั จัยต่างๆ
คือ ปจั จัยทางวัฒนธรรม ปจั จัยทางสังคม ปจั จัยส่วนบุคคล และปจั จัยด้านจิตวิทยา โดยกล่องดํา
นี้ จะทํ าหน้ าที่ในการรวบรวมข้อ มูล ที่อ ยู่รอบตัวและในตัว ของผู้บ ริโภค เพื่อ ประมวลผลทาง
ความคิดภายในตัวของผูบ้ ริโภคก่อนทีจ่ ะแสดงออกเป็ นพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ
ปัจจัยทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมย่อย
ชนชัน้ ทางสังคม

ปัจจัยทางสังคม
กลุ่มอ้างอิง
ครอบครัว
บทบาทและสถานภาพ

ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
อาชีพ
สถานะทางเศรษฐกิจ
รูปแบบการดํารงชีวติ
บุคลิกภาพและแนวคิดเกีย่ วกับ
ตนเอง

ปัจจัยด้านจิ ตวิ ทยา
แรงจูงใจ
การรับรู้
การเรียนรู้
ความเชื่อและทัศนคติ

ภาพที่ 2.3 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
แหล่งที่มา: อาร์มสตรอง และคอตเลอร์, 2558, น. 81.
ปจั จัย 4 ด้านที่มผี ลต่ อความรูส้ กึ นึก คิดของผู้บริโภค สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดงั นี้
ปจั จัย ด้านวัฒ นธรรม มีอ งค์ป ระกอบ ได้แ ก่ วัฒ นธรรมพื้นฐาน วัฒ นธรรมย่อ ยและ
ชนชัน้ สังคม
ปจั จัยด้านสังคม มีองค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพ
ปจั จัยส่วนบุคคล มีองค์ประกอบ ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการ
ดํารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวคิดเกีย่ วกับตนเอง
ปจั จัยด้านจิตวิทยา มีองค์ประกอบ ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและ
ทัศนคติ
3) การตอบสนองของผูซ้ อ้ื (Buyer’s Response)
อาร์มสตรอง และคอตเลอร์ (2558) อธิบายไว้ว่า การตอบสนองของผูซ้ ้อื ประกอบด้วย
พฤติกรรมในการซือ้ ได้แก่ ซือ้ อะไร เมื่อไหร่ ทีใ่ ด และปริมาณมากน้อยเพียงใด และพฤติกรรม
ทีผ่ ซู้ อ้ื มีต่อตราสินค้า รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อ้ื กับองค์กรเจ้าของสินค้า
ชู ช ัย สมิท ธิไ กร (2557) กล่ า วไว้ ว่ า การซื้ อ เป็ น หนึ่ ง ในขัน้ ตอนของกระบวนการ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ จะประกอบด้วยการเลือกแหล่งทีจ่ ะซือ้ สินค้าหรือบริการ และวิธกี ารจ่ายเงิน
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เบลช์, จอร์จ อี. และเบลช์, ไมเคิล เอ (2557) อธิบายว่า ขัน้ ตอนการตอบสนองของ
ผูบ้ ริโภค ตามแบบจําลองประเภทลําดับขัน้ โดยเสนอว่า การตอบสนองจะต้องเริม่ จากขัน้ ตอน
การเข้าใจหรือรับรูว้ ่ามีสนิ ค้านัน้ อยู่ (Cognitive Stage) ขัน้ ความรูส้ กึ คือความชอบหรือพอใจใน
สิ น 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
การซือ้ สินค้า การยอมรับหรือปฏิเสธ
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคนัน้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผูผ้ ลิตสินค้าหรือบริการ สามารถ
เข้าใจถึงกระบวนการคิดและตัดสินใจในการบริโภค รวมถึงปจั จัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความรูส้ กึ
นึกคิด ของผู้บริโภค ซึ่งทําให้เจ้าของผลิตภัณ ฑ์สามารถพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ บริการ หรือแม้แ ต่
การสื่อสารในตลาดให้สามารถตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคได้เท่านัน้ แต่ ในมุมของ
ผู้บริโภคเอง การได้เข้าใจเกี่ยวกับพฤติก รรมของตนเอง จะช่ วยให้พ วกเขาสามารถกําหนด
รูป แบบและเลือ กวิถีก ารบริโภคที่เหมาะสมกับตนเองได้ ซึ่งจะส่ งผลต่ อ ไปยัง การดํ ารงชีว ิต
อย่างมีสมดุลและมีความสุขต่อไป (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557)
2.2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริ การ
การนํ าเสนอแนวคิดในส่วนนี้ จะเป็ นการนํ าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ส่ ว นประสมการตลาด ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในสิ่ ง กระตุ้ น ความคิ ด และพฤติ ก รรมของผู้ บ ริโ ภค
ด้านการตลาดเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญ และบทบาทของส่วนประสมการตลาด
บริการ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ซึง่ ประกอบด้วยประเด็นหลัก ได้แก่ ส่วนประกอบของ
ส่วนประสมการตลาดบริการ
สําหรับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
(2546) อธิบ ายไว้ ว่ า เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ บริก ารมีค วามแตกต่ า งจากธุ ร กิ จ ที่ ผ ลิต สิน ค้ า ทัว่ ไป
จึงทําให้ต้องคํานึงถึงหลักส่วนประสมการตลาดอีก 3 ปจั จัย คือ กระบวนการ ประสิทธิภาพและ
คุณ ภาพ คน และสิ่งที่มองเห็นได้ ดังนัน้ ส่ วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับธุ รกิจ
บริก าร ประกอบไปด้ว ย 7 ป จั จัย ด้ว ยกัน หรือ ที่เรียกกว่ า 7Ps ได้แ ก่ ผลิต ภัณ ฑ์ (Product)
ราคา (Price) การจัด จําหน่ าย (Place) และการส่ งเสริม การตลาด (Promotion) กระบวนการ
ให้บริการ (Process) พนักงาน (People) และสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
1) ผลิต ภัณ ฑ์ (Product) การบริก ารเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ไ ม่ ส ามารถ
จับ ต้อ งได้ มีล กั ษณะที่รบั รู้ไ ด้จากความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความสบายใจ การให้
ความเห็น การให้คําปรึกษา ประเภทของการบริการ สามารถจําแนกออกเป็ นบริการที่จําเป็ น
และบริการฟุ่มเฟื อย บริการทีจ่ าํ เป็ น คือบริการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครัง้ คราว ลูกค้ามีความจําเป็ นต้อง
ใช้ บ ริก าร ซึ่ง จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ บ ริก ารเนื่ อ งจากสภาพร่ า งกาย เวลา การป้ องกัน ความเสี่ย ง
ส่วนบริการฟุ่มเฟื อ ย ถือเป็ นบริการชัวคราวเช่
่
นกัน แต่ ลูกค้าไม่จําเป็ นต้องมาใช้บริก ารก็ได้
ั ่ กรยานนัน้ รูปแบบหรือประเภทของกิจกรรม อาทิ การปนจั
ั ่ กรยาน
โดยสําหรับกิจกรรมการปนจั
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ั ่ กรยานเพื่อการแข่งขัน ถือได้ว่าเป็ นปจั จัยด้านผลิตภัณ ฑ์ท่ผี ู้จดั งาน
เพื่อสันทนาการ การปนจั
ให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่
2) ราคา (Price) ในมุมมองของลูกค้านัน้ การตัง้ ราคามีผลต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้า และราคาก็เป็ นปจั จัยในการบอกถึงคุณ ค่ า คุ ณ ภาพของการบริก ารที่จะได้รบั เช่ น ถ้า
ราคาสูง คุณภาพของการบริการก็จะสูงตามเช่นกัน ซึง่ ถ้าหากผูป้ ระกอบการตัง้ ราคาทีต่ ่ ําเกินไป
อาจทําให้ถูกมองว่าการบริการนัน้ ๆ มีคุณภาพด้อยไปตามราคาที่ตงั ้ ไว้ ทําให้ลูกค้าคาดหวังต่อ
บริก ารที่ได้รบั ดังนัน้ การตัง้ ราคาในธุ รกิจบริการจึงเป็ นเรื่อ งที่ซบั ซ้อนยากกว่ าการตัง้ ราคา
สิน ค้า ราคาเป็ น จํานวนเงิน ที่ท างลู ก ค้าจ่ ายออกไปเพื่อ ให้ ได้รบั บริก ารที่ลู ก ค้าหวัง ไว้ และ
ผลทีต่ ามมาภายหลังจากการรับบริการ ลูกค้าก็จะนํ าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือเปรียบเทียบ
ั ่ กรยานนัน้ การตัง้ ราคา
กับความคุม้ ค่าทีไ่ ด้รบั จากการบริการนัน้ ๆ โดยสําหรับกิจกรรมการปนจั
จะหมายถึง การกํ าหนดราคาในการสมัค รเข้าร่ว มกิจกรรม ซึ่ง ได้กํ าหนดไว้ในราคาเริ่ม ต้ น
ที่ประมาณ 300 บาท จนอาจจะสูงได้ถึงมากกว่า 1,500 บาทต่ อ การเข้าร่ว มกิจกรรมต่ อครัง้
ซึ่ง หากเป็ น ราคาสู ง ที่ ม ากกว่ า 1,000 บาท โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ว จะเป็ น กิจ กรรมการแข่ ง ขัน
ระดับประเทศหรือระดับสากล
3) การจัด จํ า หน่ า ย (Place) สํ า หรับ ธุ ร กิจ บริก าร สามารถแบ่ ง ช่ อ งทางการ
จําหน่ ายออกเป็ น 4 ช่องทางได้แก่
(1) การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) เป็ นการให้บริการกันมาอย่างช้านาน เช่น
ร้านตัดผม ร้านซักรีด โดยร้านประเภทนี้มคี วามประสงค์ให้ผใู้ ห้บริการ และผูร้ บั บริการมาเจอกัน
(2) การให้ บ ริก ารถึ ง บ้ า นลู ก ค้ า หรือ สถานที่ ท่ี ลู ก ค้ า ต้ อ งการ คือ การให้
พนักงานจัดส่งถึงที่ท่ตี ้องการของลูกค้า เช่น การส่งอาหร พิซซ่า ไก่ทอด บริการดูแลพยาบาล
พนักงานทําความสะอาด การให้บริการคําปรึกษา การว่าจ้างการฝึ กอบรม หรือการติดต่อธุรกิจ
โดยใช้โทรศัพท์
(3) การบริการผ่านตัวแทน การบริการแบบนี้เป็ นการขยายธุรกิจผ่านตัวแทน
ในการให้บริการ เช่น Agent ขายตั ๋วเครือ่ งบิน 7-11 Family Mart เป็ นต้น
(4) การให้บริการผ่านทางอิเลคทรอนิกส์ การบริการนี้เป็ นการบริการแบบ
ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่ ว ย เพื่อ ลดต้ น ทุ น และยัง สะดวกสบายในการให้บ ริก ารได้
24 ชัวโมง
่
เช่น การบริก ารกดเงินสดอัต โนมัติ เก้าอี้นวด เครื่องชังนํ
่ ้ าหนัก การบริการดาวน์
ั ่ ก รยานนัน้ ช่ อ งทางการจัด
โหลดผ่ านอิน เทอร์เน็ ต อย่างไรก็ต าม สําหรับกิจกรรมการปนจั
จําหน่ าย จะเป็ นการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถเป็ นได้ทงั ้ ช่องทางปกติ คือ การรับ
สมัครหน้างาน หรือช่องทางออนไลน์ผ่านระบบเว็ปไซต์ แอพลิเคชัน่ หรือสื่อสังคมต่างๆ ซึง่ เป็ น
ั ่ าร่วมกิจกรรมในปจั จุบนั
2 รูปแบบช่องทางหลักทีใ่ ช้ในการรับสมัครนักปนเข้
4) การส่ ง เสริม การตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อ สารไปยังกลุ่ ม ลูก ค้า
เพื่อให้รบั ทราบและเกิดเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม โดยการส่งเสริมการขายในธุรกิจบริการ
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นัน้ ไม่แตกต่างจากธุรกิจขายสินค้า ธุรกิจบริการสามารถส่งเสริมการขายได้ทุกรูปแบบเช่นกัน
ไม่ว่า การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว ฝากข่าว การลดแลกแจกแถม การทําการตลาด
ผ่านสื่อต่างๆ การบริการทีต่ ้องการเจาะจงลูกค้าระดับสูง จะต้องอาศัยการสร้างภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ สําหรับลูกค้าระดับกลางลงไปต้องให้ความสําคัญเรื่องราคา และโปรโมชันประเภทลด
่
ั ่ กรยาน การส่งเสริมการตลาดยังคงเป็ นสิง่ ทีส่ ําคัญ
แลกแจกแถม โดยในวงการกิจกรรมการปนจั
ั ่ าร่วมกิจกรรม โดยหากเป็ นเรื่อง
ที่ผู้ประกอบการเลือกที่จะประยุกต์ใช้เพื่อดึงดูดให้มนี ักปนเข้
การลด แลก แจก แถม นั น้ ยัง คงมีก ารดําเนิ น งานในเรื่อ งนี้ อ ยู่ และหากเป็ น เรื่อ งของการ
โปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ ในปจั จุบนั จะพบว่ามีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และ
Social Media เช่น เฟซบุก๊ เว็บไซต์ อินสตาแกรม มากกว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลัก เช่น
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายบิลบอร์ด เป็ นต้น
5) กระบวนการให้บริการ (Process) คือขัน้ ตอนในการส่งมอบบริการแก่ ลูกค้า
ผู้ใช้บริก าร ซึ่งควรจะต้อ งเน้ นเรื่อ งความรวดเร็ว และความง่ายในการส่ งมอบบริก ารเพื่อ ลด
ความสับ สนในขัน้ ตอน โดยกระบวนการเป็ น ส่ ว นประสมการตลาดที่สํ าคัญ มาก ต้ อ งอาศัย
พนักงานที่มปี ระสิทธิภาพ หรือเครื่องมือทันสมัยที่ส่งผลให้กระบวนการมีประสิทธิภาพสูงสุด
การบริก ารทัว่ ไปมัก ประกอบด้ว ย การต้ อ นรับ การสอบถามข้อ มูล เบื้อ งต้ น การให้ บ ริก าร
ั ่ ก รยานนั ้น
ตามความต้ อ งการ การชํ า ระเงิน เป็ น ต้ น โดยสํ า หรับ การจัด กิจ กรรมการป นจั
กระบวนการเป็ นอีกขัน้ ตอนหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญ ซึง่ จําเป็ นต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดทัง้
กระบวนการ ตัง้ แต่การรับสมัคร การตอบคําถามผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมที่อาจเข้ามาสอบถามข้อมูล
และการแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อน ระหว่าง หรือหลังการจัดกิจกรรม
6) พนักงาน (People) ประกอบไปด้วยบุคคลทุกคนในองค์กรทีใ่ ห้บริการ รวมไป
ถึงเจ้าของหรือผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญอย่างมากทีเ่ ป็ นคนกําหนด นโยบายหรือแนวทางการ
ให้อํ านาจหน้ าที่แ ละความรับผิด ชอบโดยตรง รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อ ผิด พลาด การ
บริห ารพนัก งานจะมีทงั ้ พนั ก งานที่พ บกับลูก ค้าโดยตรงกับพนัก งานที่ส นับ สนุ น เพื่อ ให้ก าร
บริการส่งมอบถึงลูกค้า ซึ่งงานบริการจะสมบูรณ์ ได้ จําเป็ นต้องมีการผสานงานทัง้ 2 ส่วนได้
อย่างลงตัว เพื่อ ให้ก ารบริก ารเป็ น ไปอย่างมีประสิท ธิภาพมากที่สุ ด ตัวอย่างเช่ น ต้อ งมีก าร
กํ าหนดงานอย่ างชัด เจน มีก ารแบ่ ง หน้ า ที่ร บั ผิด ชอบ เมื่อ แบ่ ง แล้ ว ต้ อ งมีก ารทบทวนการ
ให้บริการอีกครัง้ อย่างต่ อเนื่ อง นอกจากนี้ การสร้างกระบวนการทํางานให้สนั ้ กระชับ และมี
ประสิทธิภาพ กําหนดบทบาทและหน้าทีข่ องพนักงานทีแ่ บ่งไว้ตอ้ งชัดเจน จะช่วยให้พนักงานทํา
ได้อย่างไม่เกิดการสับสน และมีกระบวนการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสื่อสารที่
ชัดเจนในการประสานงานและแก้ไขปญั หา เป็ นอีกสิง่ หนึ่งทีพ่ นักงานในธุรกิจบริการจําเป็ นต้อง
ั ่ กรยาน
มี เนื่องจากเป็ นหนึ่งในทักษะสําคัญเมื่อต้องพบกับลูกค้า สําหรับการจัดกิจกรรมการปนจั
นั น้ บุ ค ลากรหรือ พนั ก งาน เป็ น อีก ป จั จัย หนึ่ งที่สํา คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุ ค ลากรที่ดู แ ล
กิจกรรมที่ต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัย มีการอํานวยความสะดวกให้กบั นักปนั ่ และใน
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กรณีท่เี ป็ นการแข่งขัน กรรมการผู้ตดั สินจะต้องเป็ นบุคลากรที่มคี วามน่ าเชื่อถือและได้รบั การ
ั ่ กรยาน
ยอมรับในแวดวงการปนจั
7) สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การนํ าเอาลักษณะ
ทางกายภาพเข้ามาประยุก ต์ใช้ เพื่อเป็ นแรงดึงดูด ใจสําหรับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การตกแต่ ง
อาคารสถานที่ สัญ ลักษณ์ ของบริษัท เครื่องมือต่ างๆ ที่ใช้ ซึ่งเป็ นสิง่ ที่สะท้อนถึงรูปแบบและ
คุณ ภาพของบริษัท โดยสิง่ เหล่านี้ เป็ นสิง่ ที่ลูกค้าใช้เป็ นตัวชี้วดั ในการตัด สินใจเข้ารับบริการ
ั ่ กรยาน สาธารณู ปโภคพื้นฐาน อาทิ นํ้ า ไฟ อินเทอร์เน็ต รวมถึง
และสําหรับกิจกรรมการปนจั
ความพร้อมเรื่องของอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการขนส่งจักรยานรวมถึงอุปกรณ์ เป็ นสิง่ ที่
สําคัญสําหรับการจัดกิจกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ส่ วนประสมการตลาด ผู้ว ิจยั จึง วิเคราะห์ได้ว่ า
ั ่ กรยาน เป็ นการดําเนินงานในรูปแบบของการให้บริการ เนื่องจากเป็ น
การจัดกิจกรรมการปนจั
สิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ จึงมีความเห็นที่จะนํ าหลักส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ เข้ามาปรับ
ใช้ เพื่อให้เกิดเป็ นการวิเคราะห์สงิ่ กระตุน้ ทางการตลาดทีค่ รอบคลุมทุกปจั จัยในการบริการ
2.2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิ ง
การนํ าเสนอแนวคิดในส่วนนี้ จะเป็ นการนํ าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
กลุ่มอ้างอิง ซึง่ เป็ นหนึ่งในสิง่ กระตุ้นความคิดและพฤติกรรมด้านสังคมของผูบ้ ริโภคเพื่อทําความ
เข้า ใจเกี่ย วกับ ความสํ า คัญ และบทบาทของกลุ่ ม อ้ า งอิง ที่ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรมของผู้ บ ริโ ภค
ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แ ก่ 1) ความหมายของกลุ่ มอ้างอิง 2) ประเภทของกลุ่ม
อ้างอิง 3) อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง
1) ความหมายของกลุ่มอ้างอิง
การทบทวนวรรณกรรมเรื่อ งความหมายของกลุ่ ม อ้ า งอิง จะทํ า ให้ เ ข้า ใจถึ ง
ความสําคัญของกลุ่มอ้างอิงที่ผลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็ นหนึ่งปจั จัย
แวดล้อมด้านสังคมทีส่ าํ คัญ
กลุ่มอ้างอิง มีคําเรียกในภาษาอังกฤษว่า Reference Group โดยความหมายของ
คําว่ากลุ่มอ้างอิง มีนกั วิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผลงานวิจยั ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ชูชยั สมิทธิไกร ให้ความหมายของคําว่า กลุ่มอ้างอิง ไว้ว่า “บุคคลหรือกลุ่มที่ม ี
อิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมบุคคลหนึ่งๆ โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอ้างอิงถูกนํ าไปใช้
เป็ นแนวทางสําหรับการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล” (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557, น. 327)
เบลช์ , จอร์จ อี . และเบลช์ , ไมเคิล เอ. (2557, น. 104) ให้ ค วามหมายของ
คําว่า กลุ่มอ้างอิง ไว้ว่า “กลุ่มทีม่ มี มุ มองหรือคุณค่าทีม่ ผี ลต่อบุคคลในกลุ่มต่อการตัดสินใจซือ้ ”
ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มอ้างอิง คือ กลุ่มคนในสังคมที่มุมมองหรือค่านิยม
ของพวกเขาได้รบั การยอมรับ การยกย่อง ให้เป็ นแบบอย่างในการแสดงพฤติกรรม
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2) ประเภทของกลุ่มอ้างอิง
การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประเภทของกลุ่มอ้างอิง จะทําให้เข้าใจถึงการแบ่ง
ประเภทของกลุ่มอ้างอิง ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557)
ได้ แ ก่ การเป็ น สมาชิก ระดับ ความสัม พัน ธ์ และความน่ า ดึง ดู ด ใจ โดยสามารถอธิบ ายใน
รายละเอียดได้ดงั นี้
(1) ก ลุ่ ม ที่ เป็ น สม าชิ ก (Membership) แล ะก ลุ่ ม ที่ ไ ม่ ได้ เ ป็ น ส ม าชิ ก
(Membership) เป็ นการแบ่งกลุ่มอ้างอิงตามเกณฑ์ของการเป็ นสมาชิก โดยสามารถอธิบายได้ว่า
กลุ่มทีเ่ ป็ นสมาชิก คือ กลุ่มที่บุคคลหนึ่งๆ ได้รบั การยอมรับให้เป็ นสมาชิก ซึง่ อาจจะเป็ นกลุ่มที่
เป็ นทางการ เช่น สมาคมวิชาชีพต่างๆ กลุ่มศาสนา หรือกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ เช่น กลุ่มเพื่อน
ในชัน้ เรียน และกลุ่มที่ไม่ได้เป็ นสมาชิก คือ กลุ่ มที่บุค คลไม่ได้เป็ นเข้าร่วมสมาชิก อย่างเป็ น
ทางการ แต่อาจมีความต้องการหรือไม่ตอ้ งการเป็ นสมาชิกในกลุ่มนัน้
(2) กลุ่มปฐมภูม ิ (Primary Groups) และกลุ่มทุติยภูม ิ (Secondary Groups)
เป็ นการแบ่งกลุ่มอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของระดับความสัมพันธ์ โดยกลุ่มปฐมภูม ิ หมายถึง กลุ่ม
คนที่ระดับ ความใกล้ชิด กัน มาก ก่ อ ให้เกิด ความผู ก พันความเชื่อ และพฤติก รรมที่ค่ อ นข้าง
คล้ายกันมาก เช่น ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนสนิท จึงส่งผลให้คนในกลุ่มนี้ มีอทิ ธิพลต่อความคิด
และพฤติก รรมของผู้บริโภคสูงมากเช่ นกัน ในขณะที่ก ลุ่ มทุ ติยภูม ิ หมายถึง กลุ่มคนที่มกี าร
ติดต่ อกันบ้างเป็ นครัง้ คราว ไม่ได้มคี วามสนิ ทสนมในระดับที่มาก เช่น สมาชิกในชมรม หรือ
สมาชิก ในชุ มชน จึงส่ งผลให้ค นในกลุ่ม นี้ มีอิท ธิพ ลต่ อ ความคิด และพฤติก รรมของผู้บริโภค
ในระดับทีน่ ้อย
(3) กลุ่ ม ที่ใ ฝ่ ฝ นั (Aspiration Groups) และกลุ่ ม ที่ ห ลีก เลี่ย ง (Dissociative
Groups) เป็ นการแบ่ งกลุ่ มอ้างอิงตามหลัก เกณฑ์ของความน่ าดึงดูด ใจ โดยกลุ่ มที่ใฝ่ฝ นั คือ
กลุ่มคนทีบ่ ุคคลมีความต้องการทีจ่ ะเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จึงมีการนํ าพฤติกรรมหรือแนวปฏิบตั ิ
มาใช้กบั ตนเองเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ตนเอง ในขณะที่กลุ่มที่หลีกเลี่ยง คือ กลุ่มคนที่
บุ ค คลมีค วามต้ อ งการที่จะหลีก เลี่ย งที่จะมีพ ฤติก รรมที่เหมือ น หรือ การมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ
คนเหล่านัน้
ประเภทของกลุ่มอ้างอิงที่สามารถแบ่งออกได้ตามเกณฑ์ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นนัน้ สามารถส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้ ซึ่งผูว้ จิ ยั วิเคราะห์เพิม่ เติม
ได้ว่า การอ้างอิงความคิดและพฤติกรรมจากกลุ่มอ้างอิงเหล่าจะมากหรือน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยู่
กับระดับความสัมพันธ์และความใกล้ชดิ ระหว่างกลุ่มอ้างอิงและผูบ้ ริโภคด้วยเช่นกัน
3) อิทธิพลของกลุม่ อ้างอิง
การทบทวนวรรณกรรมเรื่องอิทธิพ ลของกลุ่มอ้างอิง จะทําให้เข้าใจถึงอิทธิพ ล
ของกลุ่มอ้างอิงทีส่ ่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค โดยสามารถจําแนกลักษณะของ
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อิทธิพลได้เป็ น 3 ประเภท (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557) ได้แก่ อิทธิพลเชิงข้อมูล อิทธิพลเชิงบรรทัด
ฐาน และอิทธิพลเชิงการแสดงค่านิยม
(1) อิ ท ธิ พ ลเชิ ง ข้ อ มู ล (Informative Influence) คื อ ลั ก ษณะของอิ ท ธิ พ ล
ทีเ่ กิดขึน้ เมื่อผู้บริโภคนํ าข้อมูลหรือพฤติกรรมที่ได้รบั จากสมาชิกในกลุ่มอ้างอิง มาใช้เป็ นข้อมูล
สําคัญ ในการตัด สิน ใจ ซึ่งจะส่ ง ผลต่ อ การแสดงออกทางพฤติก รรมของผู้บ ริโภคต่ อ ไป เช่ น
การตัดสินซือ้ ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งหลังจากทีไ่ ด้รบั การแนะนํ าจากกลุ่มเพื่อน
(2) อิท ธิพ ลเชิง บรรทัด ฐาน (Normative/Utilitarian Influence) คือ ลัก ษณะ
ของอิท ธิพ ลที่เกิด ขึ้น เมื่อ ผู้บ ริโภคได้ทําตามความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงเพื่อ ให้ไ ด้รบั การ
ยอมรับ และเพื่อ หลีก เลี่ย งการถู ก ต่ อ ต้ านจากกลุ่ ม หรือ เพราะกลัว การถู ก ปฎิเสธ เช่ น การ
พยายามแต่งตัวให้เหมือนกับกลุ่มเพื่อน เพื่อให้เกิดการยอมรับว่าเป็ นกลุ่มเดียวกัน
(3) อิ ท ธิ พ ล เชิ ง ก า ร แ ส ด ง ค่ า นิ ย ม (Identification/Value-Expressive
Influence) คือ ลัก ษณะของอิทธิพ ลที่เกิด ขึ้นเมื่อ ผู้บริโภคยอมรับและนํ าบรรทัด ฐานของกลุ่ม
อ้างอิงเข้ามาเป็ นแนวคิดของตนเองและก่อให้เกิดพฤติกรรมโดยที่ไม่คํานึงถึงการได้รบั รางวัล
หรือ การถู ก ต่ อ ต้านจากกลุ่ ม เช่ น การมีค วามเชื่อ ว่ าการแต่ ง กายสุ ภ าพเรีย บร้อ ยเป็ น สิ่ง ที่ด ี
เนื่องจากเกิดการยอมรับในความคิดว่าผู้ท่ปี ระสบความสําเร็จในการทํางาน มักจะเป็ นผู้ท่แี ต่ ง
กายเรียบร้อย
กลุ่มอ้างอิงนัน้ มีการแบ่งออกเป็ นหลากหลายในกลุ่มในสังคมปจั จุบนั และแต่ละ
กลุ่ ม ล้ ว นแล้ ว แต่ ม ีค วามเชื่อ บรรทัด ฐาน ค่ า นิ ย ม ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมที่ แ ตกต่ า งกัน ไป
โดยความเชื่อ และบรรทัดฐานเหล่านัน้ คือสิง่ ทีจ่ ะใช้เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมทีย่ อมรับได้ หรือ
ยอมรับไม่ได้ของกลุ่ม ดังนัน้ กลุ่มอ้างอิง จึงค่อนข้างเปรียบเสมือนกับแรงกดดันที่คอยกํากับ
และควบคุมความประพฤติของบุคคล (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557)
แต่ อย่างไรก็ตาม ชูชยั สมิทธิไกร (2557) ยังได้อธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับปจั จัยที่
กําหนดระดับอิทธิพ ลของกลุ่มอ้างอิงที่มตี ่ อผู้บริโภคไว้ว่า ปจั จัยของผลิต ภัณ ฑ์ท่จี ะสามารถ
กําหนดระดับอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงนัน้ ประกอบไปด้วย 5 ปจั จัย ได้แก่
(1) ปจั จัยแรก การเป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นทีส่ งั เกตหรือสนใจของผูอ้ ่นื กล่าวคือ
กลุ่มอ้างอิงจะมีอทิ ธิพลต่ อการซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กบั ผู้บริโภคสูงมาก เนื่องจาก
เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ใู้ ห้ความสนใจในสังคม เช่น ไม้กอล์ฟ จักรยานเสือภูเขา เรือใบ เป็ นต้น
(2) ปจั จัยที่สอง การเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่มคี วามจําเป็ นและใช้บริโภคส่วนตัว
กล่าวคือ กลุ่มอ้างอิงจะมีมอี ทิ ธิพลต่อการซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กบั ผู้บริโภคสูงมาก
เช่นกัน เนื่องจากเป็ นผลิตภัณ ฑ์ท่ผี ู้บริโภคไม่ได้มคี วามต้องใช้ในการบริโภคในชีวติ ประจําวัน
ทํ า ให้ ก ารตัด สิน ซื้อ หรือ ใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ มีค วามจํา เป็ น ต้ อ งใช้ ก ลุ่ ม อ้ า งอิง มาเป็ น ส่ ว นในการ
ตัดสินใจมาก เช่น โทรทัศน์ เกม และคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
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(3) ป จั จัย ที่ ส าม การเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ี ม ีค วามเกี่ ย วพัน ธ์ ก ับ กลุ่ ม อ้ า งอิ ง
กล่าวคือ กลุม่ อ้างอิงจะมีอทิ ธิพลต่อการซือ้ หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริโภคสูง หากผลิตภัณฑ์
นัน้ ๆ จะทําให้เกิดการยอมรับจากบุคคลในกลุ่ม เช่น การแต่งกาย เสือ้ ผ้า รองเท้า ทรงผม ที่ม ี
ลักษณะเดียวกันกับกลุ่ม เป็ นต้น
(4) ปจั จัยที่ส่ี การเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ผี ู้บริโภคมีความเชื่อมันตํ
่ ่ า กล่าวคือ กลุ่ม
อ้างอิงจะมีอทิ ธิพลต่อการซือ้ หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริโภคสูง หากผูบ้ ริโภคมีความเชื่อมัน่
ในผลิตภัณฑ์นนั ้ ในระดับตํ่า ซึง่ อาจเกิดจากการได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์น้อยเกินไป
(5) ปจั จัยที่ห้า ผู้บริโภคมีค วามผูกพันต่ อ กลุ่มอ้างอิงในระดับ สูง กล่าวคือ
เมื่อผูบ้ ริโภคและกลุ่มอ้างอิงมีความผูกพันทีใ่ กล้ชดิ กัน ซึง่ อาจเกิดความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง
และความคิด ที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกันมาก ย่อมทําให้เกิดการคล้อยตาม ซึ่งจะนํ าไปสู่อทิ ธิพล
ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์
การศึกษาเรื่องกลุ่มอ้างอิง ซึ่งเป็ นหนึ่งในปจั จัยเรื่องสิง่ กระตุ้นทางสังคม จึงเป็ น
สิง่ ทีส่ าํ คัญสําหรับนักการตลาด เพราะจะทําให้สามารถเข้าถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ อี ทิ ธิพล
จากสิง่ รอบตัวในบริบทของสังคม ซึง่ จะนําไปสู่การคิดวิเคราะห์แผนงานต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก าร เพื่อ ให้ส ามารถตอบรับ กับ ความต้ อ งการของผู้บ ริโภค อีก ทัง้ ยัง เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ป ระกอบการในการช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการบริห ารการตลาดให้ป ระสบ
ความสําเร็จอีกด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง ผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรม
ั ่ กรยาน เป็ นการดําเนินงานในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากเป็ นลักษณะแบบ
การปนจั
กลุ่ม ชมรม หรือสมาคมต่างๆ ดังนัน้ กลุ่มอ้างอิง จึงน่ าจะเป็ นหนึ่งในปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการ
ั ่ กรยานของประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
2.2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
การนํ าเสนอแนวคิดในส่วนนี้ จะเป็ นการนํ าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสิง่ กระตุ้นความคิด และพฤติก รรมด้านจิต วิท ยาของผู้บ ริโภคเพื่อทํ า
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญและบทบาทของแรงจูงใจที่มผี ลต่อความคิดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความหมายของแรงจูงใจ 2) ความสําคัญและ
แหล่งทีม่ าของแรงจูงใจ 3) ประเภทของแรงจูงใจ
1) ความหมายของแรงจูงใจ
การทบทวนวรรณกรรมเรื่องความหมายของแรงจูงใจ จะทําให้เข้าใจถึงที่มาและ
ความสําคัญของแรงจูงใจ ซึง่ ถือเป็ นหนึ่งในปจั จัยด้านจิตวิทยา
แรงจูง ใจมีคํ า เรีย กในภาษาอัง กฤษว่ า Motivation โดยความหมายของคํ า ว่ า
แรงจูงใจมีนกั วิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผลงานวิจยั ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
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สุรยี ์ พันธ์รกั ษ์ (2541, น. 11) ให้ความหมายของคําว่า แรงจูงใจ ไว้ว่า “อิทธิพลที่
มีต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะเป็ นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการอย่างใดอย่าง
หนึ่งทีต่ อ้ งการแสดงพฤติกรรมทีม่ ที ศิ ทางเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทีเ่ กิดขึน้ ”
ชูชยั สมิทธิไกร (2557, น. 218) ให้ความหมายของคําว่า แรงจูงใจ ไว้ว่า “ภาวะ
ที่บุค คลมีแรงผลัก ดันเกิด ขึ้นในจิต ใจ บุ ค คลที่มแี รงจูงใจจะมีพ ลังและความกระตือรือ ร้นที่จะ
กระทําพฤติกรรมต่างๆ อย่างมีทศิ ทางเพื่อตอบสนองความต้องการและบรรลุเป้าหมายของตน”
ธงชัย เจริญ ทรัพ ย์ม ณี (2547, อ้ างถึง ใน ธารารัต น์ แสงดาว, 2555, น. 8) ให้
ความหมายของคําว่า แรงจูงใจ ไว้ว่า “สิง่ ทีก่ ําหนดทิศทางและลําดับความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทําหรือ
ประพฤติในการเลือกและคงไว้ของพฤติกรรม แรงจูงใจจึงเป็ นตัวกํากับพฤติกรรมของคนที่จะ
ถอยหนีหรือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ และเป็นความตัง้ ใจทีบ่ รรลุตามเป้าประสงค์”
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจ (Motivation) คือแรงผลักดันที่เกิด ขึ้นใน
จิตใจของมนุ ษ ย์ เป็ นสภาวะที่มแี รงที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานในสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้
2) ความสําคัญและแหล่งทีม่ าของแรงจูงใจ
ชู ช ัย สมิท ธิไ กร (2557) อธิบ ายเกี่ย วกับ กระบวนการเกิด แรงจูง ใจว่ า ความ
ต้อ งการด้านต่ างๆ ของบุ ค คลนัน้ เป็ นสิ่งที่ขบั เคลื่อ นและผลักดันให้บุค คลหนึ่ งเกิด แรงจูงใจ
และแสดงออกทางพฤติกรรม โดยทีพ่ วกเขาจะมีความกระตือรือร้นและตัง้ ใจทําในสิง่ ต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาเอง แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออก
อาจจะแตกต่างกันออกไป ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของบุคคลด้วยเช่นกัน
สุรยี ์ พันธ์รกั ษ์ (2541) กล่าวถึงความสําคัญของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจเป็ นปจั จัยที่
มีอทิ ธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องแรงกระตุ้น ทําให้เกิดเป็ นความต้องการ โดย
นักจิตวิทยามีความเชื่อ ว่า แรงจูงใจเป็ นสิ่งที่ผลักดันให้เกิด การกระทําได้ ดังนัน้ หากนัก การ
ตลาดมีการศึกษาเรื่องแรงจูงใจ ก็จะทําให้สามารถคาดเดาพฤติกรรมการตอบรับของผู้บริโภค
ตามทีค่ าดหวังได้ อีกทัง้ ยังสามารถใช้สงิ่ ทีเ่ ป็ นแรงจูงใจให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้
อย่ า งไรก็ ต าม แหล่ ง ของแรงจู ง ใจที่ ก่ อ ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านชีววิทยา ประกอบด้วย ความต้องการพืน้ ฐานของมนุ ษย์ดา้ นสรีระ
(2) ด้านอารมณ์ ประกอบด้วย สิง่ ทีส่ ามารถกระตุ้นให้มนุ ษย์แสดงพฤติกรรม
เช่น อารมณ์รกั โลภ โกรธ หลง
(3) ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ประกอบด้วย ความคาดหวังที่เกิดขึน้ จากบุคคล
จะแสดงพฤติกรรมอย่างไรนัน้ เกิดจากการทีบ่ ุคคลได้พจิ ารณา คิดไตร่ตรองมาแล้ว เพราะคิดว่า
พฤติกรรมนัน้ จะได้รบั การตอบสนองจากผูอ้ ่นื
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(4) ด้านสังคม ประกอบด้วย ปฏิกิรยิ าการตอบสนองจากผู้อ่ืน อาทิ พ่ อแม่
และคนรอบข้าง สื่อต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิดเป็ นพฤติกรรม
3) ประเภทของแรงจูงใจ
สงวน สุ ท ธิเลิศ อรุณ (2528, อ้ างถึง ใน ธารารัต น์ แสงดาว, 2555) อธิบ ายว่ า
ประเภทของแรงจู ง ใจ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ แรงจู ง ใจภายใน (Intrinsic
Motivation) และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) โดยสามารถอธิบายในรายละเอียดได้
ดังนี้
(1) แรงจู ง ใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึ ง แรงจู ง ใจที่เ กิ ด จาก
ภายในตัว บุ ค คล โดยไม่ ม ีร างวัล หรือ สิ่ง กระตุ้ น จากภายนอกมาเป็ น อิท ธิพ ลที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
พฤติกรรม ได้แก่ ความอยากรูอ้ ยากเห็น ความรัก ความสนใจ ความสนุ กสนาน ความสําเร็จ
ความพึงพอใจ ความศรัทธา ความซาบซึง้
(2) แรงจู ง ใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึ ง แรงจู ง ใจที่ เ กิ ด
ภายนอกตัวบุคคล ที่จะกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรม ได้แก่ การแข่งขัน การร่วมมือ การให้
รางวัล การลงโทษ การยกย่อง การชมเชย เป็ นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้ว จิ ยั มีค วามเห็นว่า การจัดกิจกรรม
ั ่ กรยาน เป็ นกิจกรรมจะสามารถทีเ่ กิดขึน้ ได้แรงขับภายในตัวบุคคล และภายนอกบุคคล
การปนจั
ั ่ กรยาน
ดังนัน้ แรงจูงใจ จึงน่ าจะเป็ นหนึ่งในปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ของประชาชน
2.2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริ โภค
กระบวนการตอบสนอง คือ กระบวนการขัน้ สุ ด ท้า ยของพฤติก รรม ซึ่ง หากกล่ า ว
ในบริบทของการสื่อสาร การตอบสนองคือปฎิกริ ยิ าของผู้รบั สารที่จะแสดงออกมาเป็ นทัศนคติ
หรือพฤติกรรมต่างๆ แต่เมื่อกล่าวถึงบริบททางการตลาด กระบวนการตอบสนองคือปฎิกริ ยิ า
ตอบกลับของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสิง่ กระตุน้ ต่างๆ
เบลช์, จอร์จ อี. และเบลช์, ไมเคิล เอ. (2557) อธิบายลําดับขัน้ ของการตอบสนองไว้ว่า ที่
ผ่านมา มีนักทฤษฎีหลายท่านได้พฒ
ั นาแบบจําลองลําดับขัน้ การตอบสนอง ซึ่งสามารถนํ ามา
วิเคราะห์ได้ว่า กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริโภคต่อสิง่ กระตุน้ หรือสิง่ เร้านัน้ มีการเคลื่อนไหว
ผ่านลําดับขัน้ พืน้ ฐาน 3 ขัน้ ได้แก่
1) ขัน้ ความเข้ า ใจ (Cognitive Stage) ซึ่ง หมายถึ ง ขัน้ ตอนที่ ผู้ บ ริโ ภครับ รู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะและประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2) ขัน้ ความรู้ส ึก (Affective Stage) ซึ่ง หมายถึง ความรู้ส ึก ชอบหรือ ไม่ ช อบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ระดับทางความคิดซึง่ หมายรวมถึงทัศนคติ
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3) ขัน้ พฤติกรรม (Conative หรือ Behavioral Stage) ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนทีผ่ ู้บริโภค
แสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การทดลองใช้ การซื้อ การยอมรับหรือ ปฏิเสธผลิตภัณ ฑ์ห รือ
บริก าร โดยการเคลื่อ นไหวของลํ า ดับ ขัน้ ตอนการตอบสนอง จะเริ่ม จากขัน้ ตอนแรก คือ
ความเข้าใจ เกิดเป็ นขัน้ ตอนของความรูส้ กึ และมีผลต่อไปยังขัน้ ตอนของพฤติกรรม
อย่างไรก็ตาม ในแบบจําลองลําดับขัน้ ตอนการตอบสนองที่เสนอโดย Howarde Shelth
ในตารางที่ 2.1 อธิบายไว้ว่า การตอบสนองของบุคคลมีการเคลื่อนไหวผ่าน 3 ลําดับขัน้ ตอน
ตัง้ แต่ขนั ้ ของความเข้าใจ ขัน้ ของความรูส้ กึ จนถึงขัน้ ของพฤติกรรมเช่นเดียวกัน โดยในขัน้ ของ
ความเข้ า ใจ ซึ่ ง เป็ น ขัน้ ตอนแรกนั ้น บุ ค คลจะมีก ารพิ จ ารณาการเอาใจใส่ ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ หลังจากนัน้ เมื่อบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
แล้ว การตอบสนองจะเคลื่อนไหวไปสู่ขนั ้ ของความรูส้ กึ ซึง่ ในแบบจําลองนี้ได้กล่าวถึงทัศนคติ
ของบุคคลที่มตี ่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ และทัศนคติจะเป็ นตัวส่งผ่านไปยังขัน้ ตอนสุดท้าย คือ
ขัน้ ของพฤติกรรม ทีห่ มายถึงความตัง้ ใจในการซื้อ และการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Smith &
Taylor, 2002, อ้างถึงใน ศศิวมิ ล สุขบท และสุนนั ทา เหมทานนท์, 2550)
ตารางที่ 2.1 Response Hierarchy Model
ขัน้ ตอน
ขัน้ ความเข้าใจ
ขัน้ ความเข้าใจ
ขัน้ ความรูส้ กึ
ขัน้ พฤติกรรม
ขัน้ พฤติกรรม

แบบจําลองของ Howarde Shelth
การพิจารณาเอาใจใส่
ความเข้าใจ
ทัศนคติ
ความตัง้ ใจ
การซือ้

แหล่งที่มา: Smith and Taylor, 2002, อ้างถึงใน ศศิวมิ ล สุขบท และสุนนั ทา เหมทานนท์,
2550.
2.2.5 แนวคิ ดเกี่ยวกับทัศนคติ
จากแบบจําลองกระบวนการตอบสนองของบุคคลต่อสิง่ กระตุ้นตามแบบของ Howarde
Shelth นั ้น พบว่ า ทัศ นคติ เป็ น การตอบสนองในขัน้ ของความรู้ส ึก ที่อ าจส่ ง ผลต่ อ ไปยัง
พฤติกรรมได้ เนื่องจากทัศนคตินัน้ ถือเป็ นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการได้รวดเร็วมากขึน้
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นักจิตวิทยาให้ความเห็นต่อนิยามของทัศนคติไว่ว่า ทัศนคติคอื ผลสรุปของการประเมิน
สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึ่งจะทําให้บุคคลสามารถบอกได้ว่าสิง่ นัน้ ดีหรือไม่ พอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือ
ไม่ชอบ และมีประโยชน์หรือไม่ม ี อีกทัง้ ยังต้องมีคุณลักษณะทีส่ าํ คัญ 5 ประการ คือ
1) ทัศ นคติต้องมีท่หี มาย กล่าวคือ ทัศนคติต้อ งมีท่หี มาย ไม่ว่ าจะเป็ น บุ ค คล
กลุ่มคน ผลิตภัณฑ์ หรือสถานที่
2) ทัศนคติต้องมีลกั ษณะของการประเมิน เพื่อให้สามารถแยกแยะและวิเคราะห์
ได้ สามารถประเมินเป็ นเชิงบวกหรือลบ ซึง่ ผลของการประเมินนัน้ ขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์ ของ
ผูป้ ระเมิน
3) ทัศนคติต้องมีคุณภาพและความเข้ม โดยคุณ ภาพนัน้ หมายถึงการเป็ นบวก
หรือลบของทัศนคติ ในขณะทีค่ วามเข้ม หมายถึงระดับความมากน้อยของทัศนคติ
4) ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ หมายถึง ทัศนคติเกิดจากการสังสมประสบการณ์
่
ของบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5) ทัศ นคติจ ะต้ อ งไม่ เ ปลี่ย นแปลงง่า ย เนื่ อ งจากทัศ นคติเกิด จากการสัง่ สม
ประสบการณ์ของบุคคล หรือการเรียนรู้ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557)
นอกจากนี้ ชูชยั สมิธไิ กร (2557) ยังอธิบายเพิม่ เติมว่า ทัศนคติเป็ นปจั จัยหนึ่งทีจ่ ะช่วย
ให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังนัน้ จึงสามารถจําแนก
หน้าทีข่ องทัศนคติได้ดงั นี้
1) หน้าทีใ่ นการให้ความรู้ กล่าวคือ ทัศนคติจะช่วยทําให้ผูบ้ ริโภคสามารถเข้าใจ
สิง่ แวดล้อมของตัวเองได้ดมี ากขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้ผูบ้ ริโภคสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะ
เกิดขึน้ ในชีวติ ได้ เช่น บุคคลสามารถเข้าใจถึงภาวะความอ้วนได้ หากเขามีความเชื่อว่าภาวะ
อ้วนนี้เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกําลังกาย ซึ่งการมีทศั นคติท่ี
เข้าใจ มีความรูค้ วามเชื่อเช่นนี้ จะทําให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ไม่มปี ระโยชน์
และพยายามหาเวลาออกกําลังกาย
2) หน้ าที่ในการนํ าไปสู่สงิ่ ที่ต้องการ กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีทศั นคติท่เี หมาะสม
จะทําให้บุคคลเหล่านัน้ ได้รบั รางวัล หรือหลบเลีย่ งจากการถูกทําโทษได้ เช่น บุคคลทีม่ ที ศั นคติ
ลบต่อการบริโภคอาหารทีม่ ไี ขมันสูง จะเชื่อว่าตนเองเป็ นผูท้ ม่ี สี ุขภาพดี
3) หน้ าที่ใ นการแสดงค่ า นิ ย ม กล่ า วคือ ทัศ นคติเป็ น สิ่งที่ส ะท้อ นให้ เห็น ถึง
ค่านิยมของบุค คลในเรื่องต่ างๆ เช่น การลดการใช้ถุ งพลาสติก แสดงให้เห็นถึงค่านิยมในตัว
บุคคลนี้ว่าเป็ นนักอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
4) หน้ าที่ในการปกป้องตนเอง กล่าวคือ ทัศนคติจะช่วยให้บุคคลไม่รวู้ ่าตนถูก
คุกคามจากสังคมมากไป เช่น การทีบ่ ุคคลมีทศั นคติและเชื่อว่าการติดสุราเกิดจากความอ่อนแอ
ของจิตใจ ซึง่ จะทําให้บุคคลรูส้ กึ ว่าตนเองจะไม่เกิดปญั หาเช่นนัน้
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Ajzen and Fishbein, (1980, อ้างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2557) กล่ าวว่า ทัศ นคตินั น้
มีอิ ท ธิพ ลต่ อ พฤติ ก รรม โดยอธิบ ายไว้ ใ นทฤษฎี พ ฤติ ก รรมที่ม ีก ารวางแผนที่นํ า เสนอว่ า
พฤติกรรมทุกรูปแบบจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ทีส่ ามารถทํานายได้จากความตัง้ ใจในการ
กระทําพฤติกรรมนัน้ อย่างไรก็ตาม ความตัง้ ใจมีตวั แปร 3 ประการ ได้แก่
1) ทัศนคติต่อการการกระทํา หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลที่มตี ่ อการกระทํา
และผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้
2) บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง การรับรูว้ ่าบุคคลอื่นทีม่ คี วามสําคัญกับตัวเรา
มีความคิดเห็นต่อการกระทําอย่างไร
3) การรับรู้เกี่ยวกับ ความสามารถในการควบคุ ม พฤติก รรม หมายถึง บุ ค คล
สามารถรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้บริโภคและแนวคิดเกี่ยวกับ
ทัศนคติแล้ว ผูว้ จิ ยั พบว่า ทัศนคติคอื ความเชื่อและความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามเกี่ยวโยง
กับ การแสดงออกทางพฤติก รรม โดยทัศ นคติ เป็ น กระบวนการตอบสนองที่อ ยู่ใ นขัน้ ของ
ความรู้สกึ ที่มตี ่ อสิง่ ๆ หนึ่ง จากนัน้ เมื่อประมวลผลแล้ว ผู้บริโภคจะแสดงการกระทําออกมา
ซึง่ ถือว่าเป็ นการตอบสนองทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ของพฤติกรรม
2.2.6 แนวคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ความพึง พอใจเป็ น สิ่ง ที่อ ยู่ในขัน้ ตอนสุ ด ท้า ยของกระบวนการบริโภคของผู้บ ริโ ภค
ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 4 ขัน้ ตอน ได้ แ ก่ การตัด สิน ใจซื้อ การซื้อ การใช้ และการประเมิน หลัง
การบริโภค โดยสามารถอธิบายโดยสรุปได้ ดังนี้ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557)
ขัน้ ตอนแรก คื อ การตั ด สิน ใจซื้ อ ซึ่ ง เป็ น ขัน้ ตอนแรกของกระบวนการบริโ ภค
ั หาที่จ ะต้ อ งตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าก่ อ นเป็ น
โดยประกอบด้ว ยการที่ผู้บ ริโ ภคเริม่ ตระหนัก ถึง ป ญ
อัน ดับ แรก จากนัน้ เมื่อ ทราบถึงความต้ อ งการ ก็จะเป็ นการค้นหาข้อ มูล เกี่ย วกับ สิน ค้าหรือ
บริการนัน้ ๆ เพื่อนํามาประเมินทางเลือก และประกอบการตัดสินใจในการเลือกซือ้
ขัน้ ตอนที่ส อง คือ การซื้อ ซึ่งจะประกอบด้วยการเลือ กแหล่ งที่ซ้ือ สินค้าหรือ บริก าร
ที่ตนเองต้องการ ซึ่งหมายรวมถึงการค้นหาสถานที่ท่จี ะไปซื้อได้อย่างสะดวกสบายและคุ้มค่า
รวมถึงเรือ่ งของการชําระค่าสินค้าบริการ
ขัน้ ตอนที่สาม คือ การใช้สนิ ค้าหรือ บริการ ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนที่ผู้บริโภคมีประสบการณ์
โดยตรงกับสินค้าและบริการนัน้ ๆ ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง
ขัน้ ตอนที่ส่ี คือ การประเมินหลังการบริโภค ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการ
บริโภค โดยเป็ นขัน้ ตอนที่ผบู้ ริโภคจะทําการวิเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจจากประสบการณ์
ทีต่ นเองได้มโี อกาสใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ ว่าตรงกับความต้องการ ความคาดหวังของตนเอง
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หรือ ไม่ โดยในขัน้ ตอนนี้ จะประกอบไปด้ ว ยความรู้ส ึก หลัง การประเมิน ซึ่ง หมายถึง ความ
พึงพอใจ และพฤติกรรมหลังการประเมิน ซึง่ หมายถึง การซือ้ ซํ้า การเลือกซือ้ หรือการร้องเรียน
อย่ างไรก็ ต าม ความพึง พอใจเป็ น เรื่อ งส่ ว นบุ ค คลต่ อ สิ่งใดสิ่งหนึ่ ง โดยอ้า งอิงตาม
ประสบการณ์ ของบุคคล ซึ่งมีความแตกต่ างและคล้ายคลึงตามแต่ ละบุคคล ซึ่งความพึงพอใจ
หมายถึง ความพอใจ ความชอบใจ หรือ ความรูส้ กึ ชอบ พอใจของบุคคลที่มตี ่อการทํางานและ
องค์ประกอบหรือ สิง่ จูงใจอื่นๆ ความพึงพอใจของแต่ ละบุค คลไม่มวี นั สิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้
เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคล จึงมีโอกาสที่จะไม่พงึ พอใจในสิง่ ที่เคยพึงพอใจ
มาแล้ว ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ระดับบุคคล ซึง่ เป็ นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการ
รับรูผ้ ลจากการทํางาน หรือประสิทธิภาพของสินค้าและบริการกับความคาดหวังของลูกค้าทีม่ ตี ่อ
สินค้าและบริการกล่าวคือ หากผลทีไ่ ด้รบั จากสินค้าและบริการนัน้ ตํ่ากว่าความคาดหวัง จะทํา
ให้เกิดความไม่พอใจ หากผลทีไ่ ด้รบั จากสินค้าและบริการนัน้ ตรงกับความคาดหวัง จะทําให้เกิด
ความพึงพอใจ และหากผลที่ได้รบั จากสินค้าและบริการนัน้ สูงกว่าความคาดหวัง จะทําให้เกิด
ความประทับใจ กระบวนการของการสร้างความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั งิ าน คือ ถ้าผูป้ ฏิบตั งิ านมี
แรงจูงใจมากจะมีความพยายามและถ้ามีความพยายามมากจะปฏิบตั งิ านได้มาก ทําให้ได้รางวัล
มากขึน้ ซึ่งจะนํ าไปสู่ความพึงพอใจปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึน้ (พจนานุ กรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542, 2546; Kotler, 1994, อ้างถึงใน สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ, 2549)

ภาพที่ 2.4 กระบวนการเกิดความพึงพอใจของ Kotler
แหล่งที่มา: พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546; Kotler, 1994, อ้างถึงใน
สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ, 2549.
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผูว้ จิ ยั พบว่า
ความพึ ง พอใจเป็ น หนึ่ ง ในกระบวนการบริโ ภคขัน้ สุ ด ท้ า ยของผู้ บ ริโ ภค ซึ่ง เปรีย บเสมือ น
เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึง่ เป็ นหนึ่งในหลายปจั จัยทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อ
การแสดงออกทางพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในครัง้ ต่อไปเช่นกัน
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2.3 ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 ผลงานวิ จยั เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
Oflac, Dobrucali, Yavas, and Escobar (2015) ศึ ก ษ าก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ ก ล ยุ ท ธ์
ส่วนประสมการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบริการ (7Ps Marketing Mix) ในธุรกิจลอจีสติกส์ของ
บริษัท DHL ซึ่งเป็ นผู้ให้บ ริก ารชัน้ นํ าที่มแี บรนด์ระดับโลก ผลการวิจยั พบว่า DHL มีก ารนํ า
แนวทางของส่วนประสมการตลาดบริการไปใช้เพื่อสร้างการรับรู้ ก่ อให้เกิดเป็ นทัศนคติท่ดี ตี ่ อ
แบรนด์ และจะนํ าไปสู่ค วามภัก ดีของผู้บริโภคต่ อ แบรนด์ในด้านพฤติก รรมต่ อ ไป โดย DHL
ให้ค วามสําคัญ กับ องค์ประกอบทัง้ 7 ได้แก่ ผลิต ภัณ ฑ์ ราคา การส่ง เสริมโปรโมชัน่ การจัด
จําหน่ าย กระบวนการให้บริการ พนักงาน และสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ เท่าเทียมกัน
สําหรับด้านผลิตภัณฑ์ DHL ให้ความสําคัญกับประเภทของสินค้าพิเศษทีบ่ ริษทั สามารถ
ขนส่งได้ ระยะเวลาในการขนส่ง และความยากในการขนส่งสินค้าพิเศษ ซึ่งจะทําให้ผูใ้ ช้บริการ
สามารถมองเห็นความแตกต่างของบริษทั จากคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ สําหรับด้านราคา
DHL มีการกําหนดราคาในระดับพรีเมียมสําหรับการบริการขนส่งสินค้าพิเศษ มีราคาในอัตรา
ทัวไปสํ
่ าหรับการขนส่งสินค้าทัวไป
่ และมีราคาอัตราพิเศษสําหรับลูกค้าทีม่ คี วามภักดีต่อแบรนด์
ขณะทีใ่ นด้านของการส่งเสริมโปรโมชัน่ DHL มีแนวทางการใช้โฆษณาในสื่อหลัก คือ โทรทัศน์
มาโดยตลอด เพราะเชื่อ ว่ า เป็ น สื่อ ที่ เ ข้ า ถึ ง ผู้ บ ริโ ภคในวงกว้ า งได้ อี ก ทัง้ ยัง เข้ า ร่ ว มเป็ น
ผู้ ส นั บ สนุ นในรายการใหญ่ ร ะดั บ โลก เช่ น Rugby World Cup, Formula 1, IMG Fashion
Week เป็ นต้น เพื่อเป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่องค์กร สําหรับการจัดจําหน่ าย ถือได้ว่า
DHL เป็ นผู้ท่มี เี ครือข่ายในการให้บริการมากเป็ นอันดับต้นๆ ในอุ ตสาหกรรมลอจีสติกส์ โดย
บริษั ท ฯ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การขยายช่ อ งทางการบริก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อง เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์กร รวมถึงสร้างบริการที่น่าถึงพอใจให้กบั ผู้ใช้งานด้วย
โดยปจั จุบนั DHL มีสาขาการดําเนินงานอยู่ในกว่า 220 ประเทศ ทัวโลก
่
ในด้านกระบวนการ
ให้บริการ DHL ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็ นหัวใจหลักในการควบคุม
การดําเนินงานและบริการ รวมถึงระบบในการติดตามสถานะการขนส่งสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่ อ
ความพึงพอใจในบริการแก่ ผู้ใช้งาน และในกรณีท่เี กิดผิดพลาดในการบริการ DHL เลือกที่จะ
ชดเชยค่าเสียให้แก่ลูกค้า แม้จะหมายความว่าค่าชดเชยเหล่านัน้ จะต้องเป็ นต้นทุน แต่ องค์กร
เลือกที่จะรักษาความภักดีต่อแบรนด์จากลูกค้าไว้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว สําหรับ
ด้านพนักงาน DHL ตระหนักว่าบุคคลากรเป็ นปจั จัยทีส่ ําคัญมากสําหรับงานบริการ องค์กรจึงมี
การอบรมพนักงานอยู่ตลอด ทัง้ ในส่วนของพนักงานใหม่และพนักงานเก่ า เพื่อเพิม่ ความรูใ้ น
สายงาน และทัก ษะในงานบริก าร เพื่อ สร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูก ค้าต่ อไป สุด ท้ายคือด้าน
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ DHL ก็ยงั เป็ นปจั จัยที่บริษทั ให้ความสําคัญ ตัง้ แต่เรื่องการใช้สปี ระจํา
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องค์กรและโลโก้ในสํานักงาน สาขาบริการ ยานพาหนะต่างๆ หรือแม้แต่ในสื่อโฆษณา เนื่องจาก
ป จั จัยด้านสิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพ เป็ น อีก ป จั จัย หนึ่ ง มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใช้บ ริก ารจากการ
มองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกด้วยเช่นกัน
Sittichai Charoensettasilp and Chong Wo (2013) ศึก ษาทัศ นคติแ ละความต้อ งการ
ของผูใ้ ช้งานชาวไทยจํานวน 400 คน ในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทย
โดยศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และ
ส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps ที่มผี ลต่ อ ทัศ นคติแ ละความต้องการในการเลือกใช้บริก าร
ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ไม่มผี ลต่ อทัศนคติและความต้องการ
ในการเลือ กใช้ บ ริก าร ในขณะที่ส่ ว นประสมการตลาดบริก าร 7Ps ที่ม ีผ ลต่ อ ทัศ นคติแ ละ
ความต้อ งการในการเลือกใช้บริก าร โดยส่ วนประสมการตลาดบริก ารที่มผี ลมากที่สุ ด ได้แ ก่
ช่องทางการให้บริการของผู้ประกอบการสายการบิน ซึ่งผู้ใช้บริการให้ความสําคัญกับช่องทาง
การจองตั ๋วเครือ่ งบิน ตัวแทนจําหน่ าย การชําระเงิน ทีต่ อ้ งเป็ นไปอย่างรวดเร็วและทัวถึ
่ ง รวมทัง้
การติดต่อกับสายการบินทีต่ ้องสามารถให้การติดต่อได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ส่วนประสมการตลาด
บริก ารที่สําคัญ รองลงมา ได้แ ก่ รูป แบบบริก าร ซึ่งหมายถึงความน่ าเชื่อ ถือ และประวัติของ
สายการบิน บุ ค คลากรของสายการบิน ซึ่งหมายถึง พนัก งานผู้ให้บ ริก ารบนภาคพื้น ดินและ
พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน ขัน้ ตอนการให้บริการ ทีห่ มายถึงขัน้ ตอนการให้บริการเช็คอินและ
ดําเนินการเรือ่ งตั ๋วเครื่องบิน ตลอดจนการให้บริการบนเครื่องบิน และสิง่ แวดล้อมในการบริการ
ทีห่ มายรวมถึงบรรยากาศและความเป็ นกันเอง เป็ นมิตรในการให้บริการ และสถานทีท่ ใ่ี ห้บริการ
ของสายการบิน ที่จ ะต้ อ งมีค วามสะดวกและเรียบร้อ ย ในขณะที่ราคาและโปรโมชัน่ ส่ ง เสริม
การขาย กลับเป็ นปจั จัยอันดับท้ายทีผ่ ใู้ ช้งานให้ความสําคัญและมีผลต่อทัศคติและความต้องการ
ในตัดสินใจเลือกใช้บริการ
2.3.2 ผลงานวิ จยั เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิ ง
ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุล (2557) ศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ กระเป๋า
เลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพฯ โดยศึกษาปจั จัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์
ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบการดําเนินชีวติ จริยธรรม และปจั จัยทางสังคมด้านกลุ่มอ้างอิง ซึง่
ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ โดยผลงานวิจยั ในส่วนของปจั จัยทาง
สังคมด้านกลุ่มอ้างอิง พบว่า กลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนม
เนื่องจากในสังคมจะมีกลุ่มต่างๆ จํานวนมาก เช่น เพื่อน ดารานักร้อง นักแสดง ฯลฯ และผู้ใช้
สินค้าในกลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้สนิ ค้าตามกลุ่มคนอ้างอิงเหล่านี้เพื่อใช้เป็ นแบบอย่างสําหรับตนเอง
เพราะเห็นว่าหากใช้ตามแล้วจะทําให้เกิดทัศนคติและความเชื่อว่าจะมีภาพลักษณ์ ท่ดี ตี ามกลุ่ม
คนอ้างอิงเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นความเห็นในระดับมากของกลุ่มเป้าหมายทีส่ าํ รวจ
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พรพรรณ พรศิรปิ ระเสริฐ (2555) ศึกษาอิทธิพลของลักษณะประชากรและความเป็ น
กลุ่ ม อ้างอิง ของศิล ปิ น เกาหลีต่ อ พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งสํ าอางค์ข องผู้บ ริโภคในกรุง เทพฯ
โดยงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ และความเป็ นกลุ่มอ้างอิงของศิลปิ นเกาหลี
ในการโฆษณาที่มผี ลต่ อ การตัด สินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เครื่อ งสําอางค์ของผู้บ ริโภคในกรุงเทพฯ
โดยผลการศึก ษาด้านความเป็ นกลุ่มอ้างอิงพบว่ า กลุ่ มอ้างอิงของศิล ปิ นเกาหลี ในด้านของ
ชื่อเสียงและความสําเร็จ มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางค์ท่มี าจากประเทศเกาหลี
ในระดับที่มาก เนื่องด้วยลักษณะของการเป็ นที่รจู้ กั ของสาธารณชน สามารถสร้างแรงดึงดูดได้
มีความสามารถในการแสดง และมีผลงานที่ดใี นสาธารณะ ซึ่งกลุ่มอ้างอิงนี้ เป็ นเสมือนผู้สร้าง
บรรทัด ฐานทางสังคมหรือค่ านิยมบางอย่างให้กบั กลุ่ มผู้บริโภค ก่ อ ให้เกิด เป็ นความเชื่อ และ
พฤติกรรมทีค่ ล้อยตามได้
Urberg, Degirmencioglu, and Pilgrim (1997) ศึ ก ษ าอิ ท ธิ พ ลของเพื่ อ นสนิ ท และ
กลุ่ ม เพื่ อ นที่ม ีผ ลต่ อ การสู บ บุ ห รี่แ ละการดื่ม แอลกอฮอล์ใ นกลุ่ ม วัย รุ่น ซึ่ง เป็ น นั ก เรีย นชัน้
ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 และ 4 ของโรงเรียนในเมือ งมิดเวสเติล สหรัฐอเมริก า
จํานวน 1,028 คน โดยมีการศึกษา วิเคราะห์อทิ ธิพลของกลุ่มอ้างอิงเหล่านี้ผ่าน 3 ระดับขัน้ ของ
การกระทํา ได้แก่ ขัน้ ความตัง้ ใจในการสูบบุหรีแ่ ละดื่มแอลกอฮอล์ ขัน้ ทดลองสูบบุหรี่และดื่ม
แอลกอฮอล์ และขัน้ ติดการสูบบุหรีแ่ ละดื่มแอลกฮอล์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเพื่อนสนิทเป็ น
กลุ่ ม คนที่ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ นั ก เรีย นวัย รุ่ น อเมริก ัน มากที่สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น กลุ่ ม คนที่ส่ ง ผลต่ อ
พฤติ ก รรมการลอกเลีย นแบบในทุ ก ขัน้ ตอน ตั ง้ แต่ ข ัน้ ความตัง้ ใจในการสู บ บุ ห รี่แ ละดื่ ม
แอลกอฮอล์ ขัน้ ตอนการทดลองดื่มแอลกอฮอล์ และขัน้ ตอนทีเ่ ป็ นการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในขณะทีก่ ลุ่มเพื่อนธรรมดานัน้ มีอทิ ธิพลต่อการอ้างอิงเฉพาะในขัน้ ของการทดลองสูบบุหรีแ่ ละ
ขัน้ ติ ด เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ อี ก ทัง้ ไม่ ไ ด้ ม ีผ ลตัง้ แต่ ข ัน้ ตอนแรกซึ่ ง เป็ น ความตัง้ ใจที่จ ะ
กระทํา ซึง่ ถือเป็ นขัน้ ตอนสําคัญเพราะมีผลทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวทางความคิด ความเชื่อ
และก่ อ ให้ เกิด พฤติก รรมตามมา ผลงานวิจ ยั ชิ้น นี้ แ สดงให้ เห็น ถึง ระดับ ความสัม พัน ธ์ข อง
กลุ่มอ้างอิงว่า เมือ่ กลุ่มอ้างอิงและบุคคลมีความสัมพันธ์ในระดับทีใ่ กล้ชดิ กันมาก ก็มโี อกาสทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดอิทธิพลทางพฤติกรรมต่อกันได้มากขึน้ เช่นกัน
2.3.3 ผลงานวิ จยั เกี่ยวกับแรงจูงใจ
สุรยี ์ พันธ์รกั ษ์ (2541) ศึก ษาแรงจูงใจในการเลือกเล่ นจัก รยานเสือภูเขาของนักกีฬ า
เสือภูเขาทัวไป
่ 6 ด้าน โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มนักกีฬาเสือภูเขาทัวไป
่ มีแรงจูงใจในการ
เล่นกีฬาจักรยานเสือภูเขาทีเ่ รียงลําดับมากทีส่ ุดไปหาน้อยทีส่ ุดดังนี้ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตนเอง ด้ า นสุ ข ภาพอนามัย ด้ า นความรัก ความถนั ด และความสนใจ ด้ า นรายได้ แ ละ
ผลประโยชน์ ด้านบุค คลที่เกี่ยวข้อง และด้านเกียรติยศและชื่อเสียง และสําหรับกลุ่มนัก กีฬ า
เสือภูเขาอายุต่ าํ กว่า 18 ปี มีแรงจูงใจทีเ่ รียงลําดับความสําคัญได้ดงั นี้ ด้านความคิดเห็นเกีย่ วกับ
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ตนเอง ด้านความรัก ความถนัด และความสนใจ ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านบุ ค คลที่เกี่ยวข้อ ง
ด้านรายได้และผลประโยชน์ และด้านชื่อเสียงเกียรติยศ
ในด้านความคิดเห็นเกีย่ วกับตนเอง นักกีฬาเสือภูเขาเชื่อในความสามารถของตนเองว่า
จะประสบความสําเร็จ และเชื่อว่ากีฬาประเภทนี้ สามารถกระตุ้นให้คนมีความมานะอดทนซึ่ง
เป็ นสิง่ ที่จะนํ าไปสู่ความสําเร็จ ในด้านความรัก ความถนัดและความสนใจ นัก กีฬ าเสือ ภูเขา
เชื่อว่ าเนื่ องจากกีฬ าประเภทนี้มคี วามสนุ ก สนานและสามารถเล่น ได้ไม่ยาก ในด้านสุ ขภาพ
นักกีฬ าเสือภูเขามองว่าเป็ นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า
ป จั จัย เรื่อ งของความต้ อ งการมี เ พื่ อ น ประทั บ ใจในตั ว ผู้ ฝึ ก สอน และมี ผู้ แ นะนํ า ให้ เ ล่ น
เป็ นปจั จัยที่สําคัญ ด้านรายได้และผลประโยชน์ นักกีฬาเสือภูเขามีความคิดที่อยากจะประสบ
ความสําเร็จในอนาคต และในด้านชื่อเสียงเกียรติยศมองว่าต้องการเป็ นที่ยอมรับจากสังคมใน
ฐานะของการเป็ นนักกีฬา
ติยาพร ธรรมสนิท, นํ าชัย เลวัลย์, และวัฒนา สุทธิพนั ธุ์ (2554) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใน
การเล่ น กีฬ าฟุ ต ซอลหญิ ง ที่เข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน กีฬ าแห่ ง ชาติ ค รัง้ ที่ 38 ตรัง เกมส์ โดยผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มนักกีฬาฟุ ตซอลหญิงโดยรวมมีแรงจูงใจในการเล่นกีฬาฟุ ตซอลเนื่องมา
จากแรงจูงใจด้านเกียรติยศชื่อเสียง เนื่องจากอยากจะเป็ นนักกีฬาทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นนักกีฬาระดับ
ทีมชาติ เป็ นที่รู้จกั ของสังคม สามารถเข้าสู่ส งั คมที่ก ว้างขวางขึ้น ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตนเองและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นเพราะว่ามีญาติพ่นี ้องและผู้ใกล้ชดิ ให้การสนับสนุ น ทําให้เกิด
แรงบันดาลใจ เชื่อในความสามารถของตนเองว่าจะประสบความสําเร็จในการเล่นกีฬาฟุ ตซอล
และต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ด้านความรัก ความถนัดและความสนใจ เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ชอบเล่น ชอบการแข่งขัน รักและมีความสนใจ รูส้ กึ มีความผูกพันมาก รวมถึงมีพรสวรรค์และ
ความตัง้ ใจใฝ่ ห าความรู้ อีก ทัง้ มีค วามมุ่ง มันที
่ ่ จะเป็ น ผู้ฝึ ก สอนในอนาคต ด้ านรายได้ แ ละ
ผลประโยชน์ ทําให้เกิดพลังในการสู้ต่อไปเนื่องจากสามารถหารายได้ดว้ ยตนเอง ทําให้มที ุนใน
การศึกษาต่อต้องการได้รบั สวัสดิการจากสโมสรและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และสร้างมาตรฐานใน
การเล่นของตนเองได้ ด้านโอกาสที่ได้รบั ความก้าวหน้ าในอนาคต มีโอกาสได้งานที่ดเี พื่อเป็ น
รายได้ให้ตนเองและครอบครัว และมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตเกี่ยวกับกีฬาฟุ ต
ซอลโดยกลุ่มนักกีฬาฟุตซอลทีเ่ ล่นกีฬานี้มามากกว่า 1 ปี จะมีแรงจูงใจมากกว่ากลุ่มทีเ่ ล่นไม่ถงึ
1 ปี
ธารารัตน์ แสงดาว (2555) ศึกษาแรงจูงใจที่มตี ่อการออกกําลังกายของสมาชิกที่มาใช้
สถานบริการคลาคแฮทช์ ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ในจังหวัดนนทบุร ี พ.ศ. 2553 โดยผลการศึกษา
พบว่ า แรงจูง ใจที่ทําให้ส มาชิก เข้ามาใช้บ ริก ารฟิ ต เนสแห่ ง นี้ แบ่ ง เป็ น แรงจูง ใจภายในและ
ภายนอก โดยแรงจูง ใจภายใน ได้แ ก่ ความต้ อ งการมีส มรภาพที่ส มบู ร ณ์ ความต้ อ งการ
มีบุคลิกภาพที่ด ี แสดงให้เห็นว่าสมาชิกต้องการมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง ต้องการเสริม
บุคลิก จากการมีสุขภาพที่ด ี ส่วนแรงจูงใจภายนอก ได้แก่ ความต้องการพบปะผู้ค นในสังคม
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ความรูส้ กึ มันคงปลอดภั
่
ยในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร การได้รบั การยอมรับ การมีช่อื เสียง
และการได้รบั การยกย่องจากสังคม
Frederick-Recascino and Schuster-Smith (2003) ศึ ก ษ า เรื่ อ ง ก า ร แ ข่ ง ขั น แ ล ะ
แรงจูงใจภายในต่อกิจกรรมเชิงกีฬา โดยเป็ นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักแข่งจักรยาน
มือสมัครเล่น 58 จํานวน และกลุ่มผู้ออกกําลังกายในฟิ ตเนส จํานวน 65 คน ในสหรัฐอเมริกา
โดยผลการวิจยั พบว่า กลุ่มนักแข่งจักรยานมือสมัครเล่นนัน้ มีแรงจูงใจภายใน ซึง่ ประกอบด้วย
ความสนใจ ความสนุ กสนาน และขีดความสามารถของตนเอง เป็ นปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งจักรยาน มากกว่าแรงจูงใจภายนอก ซึง่ ประกอบด้วย ความต้องการ
ในการเข้าสังคม และความต้อ งการออกกํ าลังกาย โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่ า กลุ่ มนั ก แข่ ง
จักรยานนัน้ มีภาวะเรื่องของความมุ่งมันในการแข่
่
งขัน จึงทําให้มคี วามต้องการที่อยู่ในส่วนลึก
ของตนเอง และนํ า สิ่ ง เหล่ า นั ้น มาเป็ นป จั จัย แห่ ง การกระทํ า เช่ น เรื่อ งของการเชื่ อ ใน
ความสามารถของตนเอง ทําให้พวกเขาต้องยิง่ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้เห็นว่าความสามารถ
ของเขายังคงอยู่ ในขณะทีก่ ลุ่มผูอ้ อกกําลังกายทัวไปในฟิ
่
ตเนส กลับมีผลทีต่ รงกันข้าม โดยกลุ่ม
คนเหล่านี้ มีแรงจูงใจภายนอก คือ ความต้องการในการเข้าสังคม และความต้องการออกกําลัง
กายเป็ น ป จั จัย หลัก ที่ทํ าให้พ วกเขาเข้าร่ว มกิจกรรมการออกกํ าลัง กาย เนื่ อ งจากต้อ งการมี
สุขภาพทีด่ ี และไม่ได้มคี วามต้องการทีจ่ ะเป็ นนักกีฬา จึงทําให้แรงจูงใจภายในลดน้อยลงไปด้วย
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ นักแข่งจักรยานมือสมัครเล่น
2.3.4 ผลงานวิ จยั เกี่ยวกับการตอบสนองของผูบ้ ริโภค
พัชรียา สุตา (2555) ศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่ อการซื้อสินค้าผ่าน
QR Code ของประชาชน จํานวน 400 คน ในเขตกรุง เทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่ า
ผู้ บ ริโ ภคส่ ว นใหญ่ ร ับ รู้แ ละให้ ค วามสํ า คัญ กับ การใช้ ง าน QR Code ของผู้ ใ ห้ บ ริก าร ผ่ า น
การสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ เป็ นต้น ในขณะทีร่ องลงมา คือ การโฆษณา และ
ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ซึง่ มีการรับรูใ้ นระดับปานกลาง นอกจากนี้ ในด้านของทัศนคติ ยังพบว่า
การรับรูเ้ กี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านระบบ QR Code จากสื่อบนเครือข่ายออนไลน์ นัน้ ส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อการซือ้ สินค้าในระบบนี้ เนื่องจากพวกเขาจะได้รบั บริการที่ตรงเวลา
และสินค้าทีม่ คี ุณภาพ และก่อให้เกิดความตัง้ ใจทีซ่ อ้ื สินค้าด้วยระบบนี้ต่อไปในอนาคต
ศศิวมิ ล สุขบท และสุนันทา เหมทานนท์ (2550) ศึกษากระบวนการตอบสนองและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณ ฑ์เทพธาโร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เทพธาโรใน
ภาคใต้ จํานวน 400 คน งานวิจยั ชิ้นนี้มวี ตั ถุ ประสงค์ในการวิเคราะห์ก ารตอบสนองของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละขัน้ ตอน ซึ่งประกอบไปด้วยขัน้ ความเข้าใจ ขัน้ ความพอใจและต้องการ และ
ขัน้ ความตัง้ ใจซื้อ เพื่อ นํ า ผลที่ไ ด้ไ ปพัฒ นาแผนการสื่อ สารการตลาดให้ เหมาะสมต่ อ โดย
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคมีการรับรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เทพธาโรประกอบด้วย นํ้ายา
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บ้วนปาก แชมพู และเจลอาบนํ้า น้อยมาก ถึงแม้ว่าเทพธาโรจะเป็ นพืชทีส่ าํ คัญในจังหวัดตรัง ซึง่
เป็ นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ก็ตาม เนื่องจากขาดการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ อย่างไรก็ตาม
ในขัน้ ของความพอใจและต้องการ ผู้บริโภค แสดงความคิดเห็นว่า หากผลิตภัณฑ์มกี ารแสดง
เอกลัก ษณ์ ของความเป็ นไทยและมีจําหน่ ายในช่องทางที่ส ามารถเข้าถึงได้ง่าย รับรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณ ฑ์ได้ง่าย ก็จะเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณ ฑ์ และสําหรับในขัน้ ความตัง้ ใจในการซื้อ
พบว่า ผูบ้ ริโภค จะพิจารณาซือ้ ผลิตภัณฑ์จากบรรจุภณ
ั ฑ์ โปรโมชันด้
่ านราคา เรื่องเล่าเกี่ยวกับ
สินค้า ซึ่งหมายถึงการรับรูเ้ รื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่จี ําเป็ นต้องมีตงั ้ แต่ในขัน้ ตอนแรก คือ
ขัน้ ความเข้าใจ เพื่อ ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ เข้าใจ เกิด เป็ นความพึงพอใจ มีทศั นคติท่ดี ตี ่ อ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะส่งผลต่อไปยังความตัง้ ใจในการซือ้ ผลิตภัณฑ์
Farley and Stasson (2003) ศึกษาเรือ่ งอิทธิพลของความรูส้ กึ ความเชื่อ ทีม่ ผี ลต่อการ
กระทํา กรณีการบริจาคโลหิตของนักเรียนที่เป็ นผู้สมัครใจในการบริจาคโลหิต จํานวน 264 คน
ในสหรัฐอเมริก า โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการศึก ษาเหตุ ของการกระทําว่า ปจั จัยใดจะเป็ นสิ่งที่
ส่ งผลต่ อ การบริจาคโลหิต ระหว่างป จั จัยด้านความเชื่อ และความรู้ส ึก ซึ่งเป็ น กระบวนการ
ตอบสนองของบุคคลและผูบ้ ริโภค ผลการวิจยั พบว่า ความรูส้ กึ ของบุคคลต่อการบริจาคโลหิต
นัน้ มีอทิ ธิพลต่อการบริจาคโลหิตมากกว่าความเชื่อของบุคคล เนื่องจาก ความรูส้ กึ ของบุคคล
เกิดจากการได้รบั ประสบการณ์ ตรงจากเหตุการณ์ นัน้ ๆ จึงทําให้สามารถพิจารณาและแยกแยะ
ถึงเหตุ และผลได้มากกว่าความเชื่อ ซึ่งอาจจะเป็ นสิง่ ที่บุคคลไม่เคยสัมผัสตรงมาก่ อ น อีก ทัง้
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนัน้ สามารถเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ ของบุคคลได้ เมื่อได้มโี อกาสสัมผัส
กับประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่บริจาคโลหิต เกิดจากความรูส้ กึ
กลัวความเจ็บ เพราะเคยได้สมั ผัสกับการเจาะเพื่อตรวจรักษาโรคหรือบริจาคโลหิตมาก่อน จึงทํา
ให้เกิดความรูส้ กึ เจ็บและกลัวจนไม่อยากจะบริจาคโลหิตอีกต่อไป
2.3.5 ผลงานวิ จยั เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริ โภค
ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี (2551) ศึกษาความพึงพอใจและพฤติก รรมของนักท่อ งเที่ยวชาว
ไทยที่ ม ีต่ อ เมือ งโบราณ จัง หวัด สมุ ท รปราการ จํ า นวน 400 คน โดยผลการวิจ ัย พบว่ า
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ทไ่ี ด้เดินทางมาเทีย่ วชมเมืองโบราณเป็ นเพศชาย และมีความพึงพอใจต่อ
ทัศนียภาพและความสวยงามของสถานที่ ความกว้างขวางของสถานที่ ซึง่ ได้แก่ เมืองโบราณใน
ส่วนของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ส่วนภูมปิ ญั ญาไทย
และราคาค่าเข้าชมที่เหมาะสม คุ้มค่า ซึ่งเป็ นผลให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก
และมีส่งผลให้พวกเขาอยากจะกลับมาเทีย่ วอีกในครัง้ หน้า หรือแนะนํ าให้คนทีร่ จู้ กั มาเทีย่ วเมือง
โบราณแห่งนี้ด้วย ซึ่งเป็ นผลการแสดงของพฤติกรรมที่เกิดจากความพึงพอใจที่ตรงกับความ
คาดหวัง
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จรรนิ ย า อิ น ต๊ ะ เอ้ ย (2554) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริก าร
ทางการเงินเครื่องให้บริการด้านการเงินอัตโนมัตขิ องนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน
400 คน โดยผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัด
จําหน่ ายมีผลต่อระดับความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาผู้ใช้งาน โดยส่วนของผลิตภัณฑ์ พบว่า
นัก ศึก ษาพึงพอใจมากกับ เครื่อ งบริก ารด้านการเงิน อัต โนมัติ เพราะมีรูป แบบการให้บ ริก าร
ที่ทนั สมัยและมีบริการทางการเงินที่หลากหลายให้เลือกใช้งาน ในขณะที่ด้านราคานัน้ พบว่า
มีความพอใจในระดับมากเช่นกัน เพราะค่าธรรมเนียมในการใช้บริการต่างๆ ไม่แพงจนเกินไป
อี ก ทั ง้ เครื่อ งบริก ารด้ า นการเงิน อั ต โนมัติ ย ัง ให้ บ ริก ารตลอด 24 ชั ว่ โมงทุ ก วัน สํ า หรับ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ซึง่ หมายถึงการมีจาํ นวนเครื่องที่เพียงพอและตัง้ อยู่ในจุดที่ใกล้กบั
แหล่งชุมชน ก็ทําให้กลุ่มผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ เพราะมีความสะดวกในการใช้งาน ดังนัน้
เมือ่ วิเคราะห์แล้วจึงพบว่า เมื่อกลุ่มผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจในปจั จัยเหล่านี้ พวกเขาก็จะยังคงใช้
บริการทางการเงินผ่านตูอ้ ตั โนมัตติ ่อไป
จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และผลงานวิจ ัย ทํ า ให้ ผู้ ว ิจ ัย พบว่ า การ
แสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งคือการตอบสนองของผู้บริโภคเกิดขึน้ จากการถูกกระตุ้นด้วยหลัก
ของพฤติกรรมทีค่ รอบคลุมถึงปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปจั จัยด้านจิตวิทยาที่
ครอบคลุมถึงเรื่องแรงจูงใจ และปจั จัยด้านสังคมทีค่ รอบคลุมถึงเรื่องกลุม่ อ้างอิง นอกจากนี้ การ
ตอบสนองของผูบ้ ริโภคนัน้ ยังมีลําดับขัน้ ตอนทีเ่ กิดขึน้ จากทัศนคติทม่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หนึ่ง ซึง่ ส่งผลต่อไปยังการแสดงออกด้านการกระทํา ซึง่ หมายถึงพฤติกรรม และมีอทิ ธิพลต่อไป
ยังความพึงพอใจ ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการบริโภคเพื่อประเมินว่าสิง่ ที่ได้รบั นัน้
สอดรับกับความคาดหวัง ความต้องการ และวัตถุประสงค์ของตนเองหรือไม่

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจยั
ั ่ ก รยานของ
การศึ ก ษาวิจ ยั เรื่อ งป จั จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
ประชาชนในเขตกรุง เทพมหานคร มีรูป แบบการศึก ษาด้ว ยระเบีย บวิธ ีว ิจ ยั เชิง ผสมผสาน
(Mixed Method) ประกอบด้ ว ยการวิ จ ัย เชิ ง ปริม าณ (Quantitative Method) และ การวิ จ ัย
เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Method) โดยในบทนี้ ผู้ ว ิจ ยั จะนํ า เสนอรายละเอีย ดของระเบีย บ
วิธวี จิ ยั ได้แก่
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 สมมุตฐิ านการวิจยั
3.3 นิยามศัพท์เชิงปฏิบตั กิ าร
3.4 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.5 การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.7 การเก็บข้อมูล
3.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ัย นี้ กํ า หนดให้ ต ั ว แปรต้ น ในการวิ จ ัย ได้ แ ก่ ป จั จัย ด้ า น
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่งเสริม
การตลาด บุคคล กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ปจั จัยด้านสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง
ซึง่ ประกอบด้วย การเป็ นสมาชิก ระดับความสัมพันธ์ และความน่ าดึงดูด และปจั จัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ แรงจูงใจ ซึง่ ประกอบด้วยแรงจูงใจภายในและภายนอก ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติในการ
ั ่ กรยาน พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน ได้แก่ ประเภท
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ของกิจกรรม ช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
และความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยาน
การปนจั

38

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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3.2 สมมุติฐานการวิ จยั
ผลงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่าการแสดงออกของผู้บริโภค ทัง้ จากทัศนคติ และพฤติกรรม
ต่อการซือ้ สินค้าหรือเลือกใช้บริการ เกิดจากการได้รบั สิง่ กระตุน้ ซึง่ ประกอบด้วยปจั จัยด้านส่วน
ประสมการตลาด ปจั จัยด้านสังคมเรื่องกลุ่มอ้างอิง และปจั จัยด้านจิตวิทยาเรื่องแรงจูงใจ อีกทัง้
พฤติกรรมจะก่ อให้เกิดการประเมินความพึงพอใจ จึงสามารถกําหนดเป็ นสมมุตฐิ านข้อที่ 1-5
ตามลําดับได้ดงั นี้
1) ปจั จัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ มีความความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในการเข้า
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ร่วมกิจกรรมการปนจั
2) ปจั จัยด้านกลุ่มอ้างอิงมีความความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนั ่
จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
3) ปจั จัยด้านแรงจูงใจมีความความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนั ่
จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ั ่ ก รยานของ
4) ทัศ นคติมคี วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ั ่ กรยานของประชาชน
5) พฤติกรรมมีค วามพึงพอใจต่ อ การเข้าร่ว มกิจกรรมการปนจั
ในเขตกรุงเทพมหานคร

3.3 นิ ยามศัพท์เชิ งปฏิ บตั ิ การ
ปจั จัยด้านส่วนประสมการตลาด หมายถึง หลักการดําเนินงานขัน้ พืน้ ฐานด้านการตลาด
หรือ เรีย กว่ า กลยุ ท ธ์ก ารตลาด โดยในการวิจ ยั ครัง้ นี้ หมายถึง ความคิด เห็น ของผู้ เข้าร่ ว ม
ั ่ กรยานที่มตี ่ อปจั จัยด้านการตลาด คือ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ
กิจกรรมการปนจั
7Ps ประกอบด้ว ย ผลิต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด จําหน่ าย (Place) การส่ งเสริม
การตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) คน (People) และสิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพ
(Physical Evidence)
ปจั จัยด้านสังคม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่มอี ทิ ธิพ ลอย่างมากต่อพฤติกรรมของ
ั ่ กรยาน
บุคคลหนึ่งๆ โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ทีม่ ตี ่อปจั จัยด้านสังคม คือกลุ่มอ้างอิง ซึ่งประกอบไปด้วย การเป็ นสมาชิก ระดับความสัมพันธ์
และความน่ าดึงดูด
ปจั จัยด้านจิตวิทยา หมายถึง แรงกระตุ้นที่เป็ นผลให้เกิดพฤติกรรมทัง้ ในรูปแบบของ
ทัศนคติและการกระทํา โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการ
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ั ่ กรยานที่มตี ่อปจั จัยด้านจิตใจ คือแรงจูงใจทีป่ ระกอบไปด้วย แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความ
ปนจั
อยากรู้อยากเห็น ความรัก ความสนใจ ความสนุ ก สนาน ความสําเร็จ ความพึงพอใจ ความ
ศรัทธา และความซาบซึ้ง แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ การแข่งขัน การร่วมมือ การให้รางวัล การ
ได้รบั การยกย่องและชมเชย
ั ่ กรยาน หมายถึง กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริโภคในขัน้
ทัศนคติต่อกิจกรรมการปนจั
ความรูส้ กึ ที่ส่งผลไปยังพฤติกรรม โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
ั ่ ก รยานที่ ม ี ต่ อ กิ จ กรรม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยทั ศ นคติ ด้ า นบวกต่ อ กิ จ กรรม
กิ จ กรรมการป นจั
ั ่ กรยาน
การปนจั
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยาน หมายถึง กระบวนการตอบสนองของ
ผูบ้ ริโภคในขัน้ การกระทํา โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ั ่ กรยาน ซึง่ ประกอบไปด้วย ประเภท ช่วงเวลา ระยะเวลา ความถี่ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปนจั
ผูจ้ ดั กับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ ก รยาน หมายถึง กระบวนการตอบสนองของ
ความพึง พอใจต่ อ กิจ กรรมการป นจั
ผู้ บ ริโ ภคที่ เ กิ ด ขึ้น ภายหลัง จากพฤติ ก รรม ซึ่ ง เป็ น ขัน้ ตอนการประเมิน หลัง การบริโ ภค
ั ่ กรยาน
โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ซึง่ ประกอบด้วยความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดบริการ
ั ่ กรยาน โดยในการ
กิจกรรมเกี่ยวกับจักรยาน หมายถึง กิจกรรมการแข่งหรือการปนจั
วิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยบริษทั เอกชนผูน้ ํ าเข้าจักรยาน 4 บริษทั ได้แก่ บริษทั ยู
ดับ บลิว ซี จํากัด บริษัท โปรไบค์ จํากัด บริษัท แอลเอ ไบซิเคิล จํากัด และ บริษัท สปอร์ต
ั ่ กรยานจัดขึน้ โดยภาครัฐ
ไบซิเคิล จํากัด หรือกิจกรรมการปนจั

3.4 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การดํ า เนิ น การวิ จ ัย ในครัง้ นี้ มี ร ะเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ัย เชิ ง ผสมผสาน (Mixed Method)
ประกอบด้วยการวิจยั เชิงปริมาณ และเชิงคุณ ภาพ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ในแต่ละแบบมีการกําหนดไว้ดงั นี้
3.4.1 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
1) ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั และกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ทํ า การศึ ก ษ าในครัง้ นี้ คื อ ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อายุ 23-60 ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ที่ใช้จกั รยาน จํานวน 2,250,000 คน
(“รัฐบาลประชุมจัดกิจกรรม,” 2558) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้เป็ นตัวแทนประชากรในการศึกษาวิจยั ครัง้
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นี้ ผู้วจิ ยั ใช้ตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ในการกํ าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และยอมรับให้มคี วามคาดเคลื่อนทีร่ อ้ ยละ 5 จึงได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างที่
400 คนจากจํานวนของประชากรที่ใช้ในการวิจยั ที่มจี าํ นวนมากกว่า 1,000,000 คน (Yamane,
1973, อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2553)
2) การเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่ าจะเป็ น
(Non-Probability Sampling) ประกอบไปด้วย 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทํา
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกับประชาชน อายุระหว่าง 23-60 ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ใน
ั ่ กรยานทีจ่ ดั ขึน้ โดยบริษทั ผู้นําเข้า
เขตกรุงเทพมหานครที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งหรือปนจั
จักรยาน 4 บริษทั ได้แก่ บริษทั ยูดบั บลิวซี จํากัด บริษทั โปรไบค์ จํากัด บริษทั แอลเอ ไบซิเคิล
ั ่ กรยานจัดขึน้ โดยภาครัฐ
จํากัด และ บริษทั สปอร์ต ไบซิเคิล จํากัด หรือกิจกรรมการปนจั
ขัน้ ตอนที่ 2 การเลือ กหน่ วยตัว อย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดย
ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นใครก็ได้ อายุ
ระหว่ าง 23-60 ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ซึ่ง เป็ น กลุ่ ม คนที่ไ ด้กํ าหนดไว้ในการเลือ กกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงในขัน้ ที่ 1
3.4.2 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ั ่ กรยานที่เคยเข้าร่วม
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุ ณ ภาพครัง้ นี้ คือ นักปนจั
ั ่ กรยานทีจ่ ดั ขึน้ โดยบริษทั เอกชนผูน้ ํ าเข้าจักรยาน 4 แห่ง ได้แก่ บริษทั ยูดบั ลิว
กิจกรรมการปนจั
ซี จํากัด บริษัท โปรไบค์ จํากัด บริษัท แอลเอ ไบซิเคิล จํากัด และบริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล
ั ่ กรยานที่จดั ขึน้ โดยหน่ วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็ นประชาชน
จํากัด หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
เขตกรุง เทพมหานคร อายุ ระหว่ าง 23-60 ปี จํานวน 10 ท่ าน แบ่ ง เป็ น เพศชาย 5 คน และ
เพศหญิง 5 คน ได้แก่
1) นายปรัชญา ลิม้ สุวฒ
ั น์
อาชีพ เจ้าของอู่ซ่อมรถ
2) นายพิพฒ
ั น์ ฉัตรโชติกุล
อาชีพ ทีป่ รึกษาด้านการเงิน
บริษทั ซุปเปอร์รชิ จํากัด
3) นายกอบธรรม พรหมายน
อาชีพ ช่างภาพอาชีพอิสระ
4) นายพิษณุ กิตติปกรณ์
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
5) นายวินยั ทรรทรานนท์
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
6) นางสาวรวิรฐั ศรีโสภา
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
7) นางสาวศศิญา ดุมใหม่
อาชีพ พนักงานบริษทั
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8) นางสาวอรัญญา อู่ชาโชติ
9) นางสาวณัฐสินี กนกวรกาญจน์
10) นางสาวจีระชญาณ์ จีรวัฒน์ธนากูล

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
นักศึกษาปริญญาโท
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

3.5 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
3.5.1 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาวิจ ยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภท
ให้กลุ่มตัวอย่างอ่านและกรอกเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยกําหนดเป็ นคําถาม
แบบปลายปิ ด (Close-Ended Question) และโครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วย 7 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 คํ าถามเกี่ย วกับ ลัก ษณะทางประชากรได้แ ก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึก ษา
รายได้ และสถานภาพการสมรส โดยใช้ ระดับ การวัด ข้อ มู ล ประเภทนามบัญ ญัติ (Nominal
Scale)
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ย วกับ ความคิด เห็น ของประชาชนต่ อ ปจั จัย ด้านการส่ ว นประสม
ั ่ ก รยาน โดยใช้ ร ะดับ
การตลาดบริก าร ที่ม ีผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
การวัด ข้อ มูล ประเภทอัน ตรภาค (Interval Scale) และมีเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนตามหลัก ของ
Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน เห็นด้วยมากทีส่ ุด
4 คะแนน เห็นมาก
3 คะแนน ไม่แน่ ใจ
2 คะแนน เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
ลัก ษณะคํ า ถามแบบ Likert Scale แบ่ ง ระดับ ความคิด เห็น ของประชาชนออกเป็ น
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่อนํ ามาแปรผลคะแนน
จากนั น้ จึง นํ าค่ า เฉลี่ย ที่ไ ด้ ม าเทีย บกับ เกณฑ์ เพื่อ ใช้ใ นการแปลค่ าความหมายของข้อ มู ล
ซึ่ ง เกณฑ์ ใ นการแปลความหมาย ใช้ สู ต รการคํ า นวณความกว้ า งของช่ ว งระดับ คะแนน
(สุวมิ ล ติรกานนท์, 2546, อ้างถึงใน พิรยิ ะ แก้ววิเศษ, 2554) ดังนี้
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ความกว้างของช่วงระดับคะแนน

การแปลค่าความหมาย
ค่าเฉลีย่
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60
2.61 - 3.40
3.41 - 4.20
4.21 - 5.00

=

ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนสูงสุด
จํานวนชัน้
=
5-1
5
=
0.80
ความหมาย
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
ไม่แน่ ใจ
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

ส่วนที่ 3 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ ป จั จัย ด้ า นสัง คมเรื่อ ง
ั ่ กรยาน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
กลุ่มอ้างอิงที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ประเภทอัน ตรภาค (Interval Scale) และมีเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนตามหลัก ของ Likert Scale
5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน เห็นด้วยมากทีส่ ุด
4 คะแนน เห็นมาก
3 คะแนน ไม่แน่ ใจ
2 คะแนน เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
ลัก ษณะคํ า ถามแบบ Likert Scale แบ่ ง ระดับ ความคิด เห็น ของประชาชนออกเป็ น
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่อนํ ามาแปรผลคะแนน
จากนั น้ จึง นํ าค่ า เฉลี่ย ที่ไ ด้ ม าเทีย บกับ เกณฑ์ เพื่อ ใช้ใ นการแปลค่ าความหมายของข้อ มู ล
ซึ่ ง เกณฑ์ ใ นการแปลความหมาย ใช้ สู ต รการคํ า นวณความกว้ า งของช่ ว งระดับ คะแนน
(สุวมิ ล ติรกานนท์, 2546, อ้างถึงใน พิรยิ ะ แก้ววิเศษ, 2554) ดังนี้
ความกว้างของช่วงระดับคะแนน
=
ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนสูงสุด
จํานวนชัน้
=
5-1
5
=
0.80
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การแปลค่าความหมาย
ค่าเฉลีย่
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60
2.61 - 3.40
3.41 - 4.20
4.21 - 5.00

ความหมาย
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
ไม่แน่ ใจ
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

ส่วนที่ 4 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ ป จั จัย ด้ า นจิ ต วิ ท ยา
ั ่ กรยาน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ด้านแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) และมีเกณฑ์ก ารให้ค ะแนนตามหลัก ของ Likert Scale 5
ระดับ ดังนี้
5 คะแนน เห็นด้วยมากทีส่ ุด
4 คะแนน เห็นมาก
3 คะแนน ไม่แน่ ใจ
2 คะแนน เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
ลัก ษณะคํ า ถามแบบ Likert Scale แบ่ ง ระดับ ความคิด เห็น ของประชาชนออกเป็ น
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่อนํ ามาแปรผลคะแนน
จากนั น้ จึง นํ าค่ า เฉลี่ย ที่ไ ด้ ม าเทีย บกับ เกณฑ์ เพื่อ ใช้ใ นการแปลค่ าความหมายของข้อ มู ล
ซึ่ ง เกณฑ์ ใ นการแปลความหมาย ใช้ สู ต รการคํ า นวณความกว้ า งของช่ ว งระดับ คะแนน
(สุวมิ ล ติรกานนท์, 2546, อ้างถึงใน พิรยิ ะ แก้ววิเศษ, 2554) ดังนี้
ความกว้างของช่วงระดับคะแนน
=
ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนสูงสุด
จํานวนชัน้
=
5-1
5
=
0.80
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การแปลค่าความหมาย
ค่าเฉลีย่
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60
2.61 - 3.40
3.41 - 4.20
4.21 - 5.00

ความหมาย
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
ไม่แน่ ใจ
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

ั ่ กรยาน
ส่วนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
โดยใช้ ร ะดับ การวัด ข้ อ มู ล ประเภทอัน ตรภาค (Interval Scale) และมีเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ตามหลักของ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน เห็นด้วยมากทีส่ ุด
4 คะแนน เห็นมาก
3 คะแนน ไม่แน่ ใจ
2 คะแนน เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
ลั ก ษ ณ ะคํ า ถามแบบ Likert Scale แบ่ ง ระดั บ ทั ศ นคติ ข องประชาชนออกเป็ น
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่อนํ ามาแปรผลคะแนน
จากนั น้ จึง นํ าค่ า เฉลี่ย ที่ไ ด้ ม าเทีย บกับ เกณฑ์ เพื่อ ใช้ใ นการแปลค่ าความหมายของข้อ มู ล
ซึ่ ง เกณฑ์ ใ นการแปลความหมาย ใช้ สู ต รการคํ า นวณความกว้ า งของช่ ว งระดับ คะแนน
(สุวมิ ล ติรกานนท์, 2546, อ้างถึงใน พิรยิ ะ แก้ววิเศษ, 2554) ดังนี้
ความกว้างของช่วงระดับคะแนน
=
ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนสูงสุด
จํานวนชัน้
=
5-1
5
=
0.80
การแปลค่าความหมาย
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
1.00 - 1.80
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
1.81 - 2.60
เห็นด้วยน้อย
2.61 - 3.40
ไม่แน่ ใจ
3.41 - 4.20
เห็นด้วยมาก
4.21 - 5.00
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
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ั ่ กรยาน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
ส่วนที่ 6 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปนจั
อันตรภาค (Interval Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนนตามหลักของ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน เข้าร่วมด้วยมากทีส่ ุด
4 คะแนน เข้าร่วมด้วยมาก
3 คะแนน ไม่แน่ ใจ
2 คะแนน เข้าร่วมด้วยน้อย
1 คะแนน เข้าร่วมด้วยน้อยทีส่ ุด
ลัก ษณะคํ า ถามแบบ Likert Scale แบ่ ง ระดับ ความคิด เห็น ของประชาชนออกเป็ น
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่อนํ ามาแปรผลคะแนน
จากนั น้ จึง นํ าค่ า เฉลี่ย ที่ไ ด้ ม าเทีย บกับ เกณฑ์ เพื่อ ใช้ใ นการแปลค่ าความหมายของข้อ มู ล
ซึ่ ง เกณฑ์ ใ นการแปลความหมาย ใช้ สู ต รการคํ า นวณความกว้ า งของช่ ว งระดับ คะแนน
(สุวมิ ล ติรกานนท์, 2546, อ้างถึงใน พิรยิ ะ แก้ววิเศษ, 2554) ดังนี้
ความกว้างของช่วงระดับคะแนน
=
ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนสูงสุด
จํานวนชัน้
=
5-1
5
=
0.80
การแปลค่าความหมาย
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
1.00 - 1.80
เข้าร่วมด้วยน้อยทีส่ ุด
1.81 - 2.60
เข้าร่วมด้วยน้อย
2.61 - 3.40
ไม่แน่ ใจ
3.41 - 4.20
เข้าร่วมด้วยมาก
4.21 - 5.00
เข้าร่วมด้วยมากทีส่ ุด
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ส่วนที่ 7 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนั ่
จัก รยาน โดยใช้ ร ะดับ การวัด ข้ อ มู ล ประเภทอัน ตรภาค (Interval Scale) และมีเ กณฑ์ ก าร
ให้คะแนนตามหลักของ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน พึงพอใจมากทีส่ ุด
4 คะแนน พึงพอใจมาก
3 คะแนน ไม่แน่ ใจ
2 คะแนน พึงพอใจน้อย
1 คะแนน พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
ลัก ษณะคํ า ถามแบบ Likert Scale แบ่ ง ระดับ ความคิด เห็น ของประชาชนออกเป็ น
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้วยการคํานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่อนํ ามาแปรผลคะแนน
จากนั น้ จึง นํ าค่ า เฉลี่ย ที่ไ ด้ ม าเทีย บกับ เกณฑ์ เพื่อ ใช้ใ นการแปลค่ าความหมายของข้อ มู ล
ซึ่ ง เกณฑ์ ใ นการแปลความหมาย ใช้ สู ต รการคํ า นวณความกว้ า งของช่ ว งระดับ คะแนน
(สุวมิ ล ติรกานนท์, 2546, อ้างถึงใน พิรยิ ะ แก้ววิเศษ, 2554) ดังนี้
ความกว้างของช่วงระดับคะแนน
=
ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนสูงสุด
จํานวนชัน้
=
5-1
5
=
0.80
การแปลค่าความหมาย
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
1.00 - 1.80
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
1.81 - 2.60
พึงพอใจน้อย
2.61 - 3.40
ไม่แน่ ใจ
3.41 - 4.20
พึงพอใจมาก
4.21 - 5.00
พึงพอใจมากทีส่ ุด
ในงานวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ได้กํ าหนดเกณฑ์ก ารแปลค่ าความหมายของสถิติค่ าสัมประสิท ธิ ์
สหสัม พัน ธ์จ ากเกณฑ์ ท่ีนั ก วิช าการได้อ ธิบ ายไว้ (วิเชีย ร เกตุ ส ิง ห์ , 2547, อ้ างถึง ใน พัช นี
เชยจรรยา, 2558) ดังนี้
0.00 - 0.20 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก
0.21 - 0.40 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
0.41 - 0.60 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.61 - 0.80 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูง
0.81 - 1.00 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
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3.5.2 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุ ณ ภาพครัง้ นี้ มีรูป แบบการเก็บ ข้อ มูล ด้ว ยการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก
(In-Depth Interview) กับ กลุ่ มเป้าหมายจํานวน 10 ท่ าน โดยผู้ว ิจยั ได้กํ าหนดโครงสร้างของ
คําถาม ซึง่ จะใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คําถามเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร
1) เพศ
2) อายุ
3) อาชีพ
4) การศึกษา
5) รายได้
6) สถานภาพการสมรส
ส่วนที่ 2 คําถามเกีย่ วกับปจั จัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ
ั ่ กรยานทีเ่ ข้าร่วม
1) ความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยาน
2) ความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ ราคาในการเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมการป นจั
ทีเ่ ข้าร่วม
ั ่ ก รยาน
3) ความคิด เห็น เกี่ย วกับ สถานที่ในการจัด ร่ว มกิจ กรรมการป นจั
ทีเ่ ข้าร่วม
ั ่ กรยาน
4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือโปรโมทกิจกรรมการปนจั
ทีเ่ ข้าร่วม
ั ่ ก รยาน
5) ความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ ขัน้ ตอนการเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมการป นจั
ทีเ่ ข้าร่วม
ั ่ กรยานทีเ่ ข้าร่วม
6) ความคิดเห็นเกีย่ วกับบุคลากรผูจ้ ดั กิจกรรมการปนจั
7) ความคิด เห็ น เกี่ย วกับ สิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพของกิจ กรรมการป นั ่
จักรยานทีเ่ ข้าร่วม
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปจั จัยด้านสังคมเรื่องกลุ่มอ้างอิงและการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ั ่ กรยาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิท กลุ่มเพื่อนที่ทํางาน หรือกลุ่มคนในชมรมที่ม ี
ปนจั
ั ่ กรยาน
ผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับป จั จัยด้านจิต วิท ยาเรื่อ งแรงจูง ใจและการเข้าร่ว มกิจกรรม
ั ่ กรยาน
การปนจั
ั ่ กรยาน
ส่วนที่ 5 คําถามเกีย่ วกับทัศนคติต่อกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
ส่วนที่ 6 คําถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
ส่วนที่ 7 คําถามเกีย่ วกับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปนจั
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3.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
3.6.1 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
ผู้ ว ิ จ ัย ได้ ต รวจสอบความเชื่ อ ถื อ (Reliability) และความเที่ ย งตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม โดยมีขนั ้ ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากหนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด
2) สร้างแบบสอบถามโดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเสริมแรง แนวคิด
เกีย่ วกับประชากรศาสตร์ กลุ่มอ้างอิง และแรงจูงใจ
3) นํ าแบบสอบถามเสนอต่ อ อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์แ ละผู้ เชี่ย วชาญ
3 ท่ าน ประกอบด้ว ย ผศ.ดร.อัศ วิน เนตรโพธิ ์แก้ว รศ.ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส และ ผศ.ดร.
พรพรรณ ประจักษ์เนตร เพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรง (Validity) และปรับแก้ตามคําแนะนําของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ตามหลัก ของการตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หาด้ ว ยการคํ า นวณค่ า ดัช นี
ความสอดคล้อง (Indexes of Item Objective Congruence: IOC) ทีม่ เี กณฑ์การยอมรับค่า IOC
คือ IOC >.50 โดยสามารถแบ่งระดับของค่า IOC เป็ น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับ +1 หมายถึง คําถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ระดับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคําถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ระดับ -1 หมายถึง คําถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงค่าความเที่ยงตรง (Validity)
คําถาม
ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ
ด้านปจั จัยทางสังคมเรือ่ งกลุ่มอ้างอิง
ด้านปจั จัยทางจิตวิทยาเรือ่ งแรงจูงใจ
ั ่ กรยาน
ด้านทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
ด้านพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
รวม

ค่าความเที่ยงตรง
0.88
0.91
0.90
0.97
1.00
0.96
0.9
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4) นํ า แบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบจากที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 ชุด และนํามาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(Reliability) โดยใช้สมั ประสิทธิ ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) สูตรของ
ครอนบราค (Cronbach) ค่ าอัล ฟ่ าที่ไ ด้จ ะแสดงถึง ระดับ ความคงที่ข องชุ ด คํ าถาม โดยมีค่ า
ระหว่ า ง 0<a<1 ซึ่ง ค่ า ที่ใ กล้ เคีย งกับ 1 มาก แสดงว่ า มีค วามเชื่อ มัน่ สู ง โดยงานวิจ ยั นี้ ได้
กําหนดค่าความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ 0.750
ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
คําถาม
ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ
ด้านปจั จัยทางสังคมเรือ่ งกลุ่มอ้างอิง
ด้านปจั จัยทางจิตวิทยาเรือ่ งแรงจูงใจ
ั ่ กรยาน
ด้านทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
ด้านพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
รวม

ค่าความเชื่อมัน่
0.885
0.864
0.937
0.874
0.762
0.869
0.966

3.6.2 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุณภาพครัง้ นี้ มีการทดสอบคุณภาพของแนวทางคําถามซึง่ เป็ นเครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจยั ด้วยการนํ าเสนอต่อทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และนํ ามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํ า
ก่อนการนําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7.1 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
1) ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมจากการตอบ
แบบสอบถามของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 23-60 ปี ซึ่งเป็ นประชาชนที่เคย
ั ่ กรยานที่จดั ขึน้ โดยภาครัฐ หรือภาคเอกชน จํานวน 400 คน ระหว่าง
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2559
2) ข้อ มูล ทุ ติยภู ม ิ (Secondary Data) เป็ น ข้อ มูล ที่ผู้ว ิจยั ได้ศึก ษา ค้นคว้าจาก
หนั งสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งเกี่ย วกับ การใช้จกั รยานในประเทศไทย
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ั ่ กรยาน ทฤษฎีการเสริมแรง แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ กลุ่มอ้างอิง และ
กิจกรรมการปนจั
แรงจูงใจ
3.7.2 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การวิจยั เชิง คุณ ภาพครัง้ นี้ มีก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก
(In-Depth Interview) โดยผู้ ว ิจ ัย จะทํ า การบัน ทึ ก เสีย งผู้ ใ ห้ ส ัม ภาษณ์ ท่ี เ ป็ น กลุ่ ม เป้ าหมาย
จํานวน 10 คน ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2559

3.8 การวิ เคราะห์ข้อมูล
3.8.1 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
ผู้วจิ ยั นํ าแบบสอบถามจํานวนทัง้ หมด 400 ชุด ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ และความ
ถูกต้องของคําตอบ หลังจากนัน้ จึงนํ าข้อมูลที่ได้รบั ไปลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส สําหรับ
การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ
เชิ ง พ รรณ า (Descriptive Statistic) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ มาน (Inferential Statistic) โดยแบ่ ง
การวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ทางสถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะ
ทางประชากรของผู้ ต อบแบบสอบถาม ด้ ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย (Frequency) และร้ อ ยละ
(Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ทางสถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายตัวแปร
ที่ใช้ในสมมุตฐิ านการวิจยั ได้แก่ ปจั จัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ปจั จัยด้านสังคมเรื่อง
กลุ่มอ้างอิง และปจั จัยด้านการจิตวิทยาเรื่องแรงจูงใจที่มผี ลต่อทัศนคติ พฤติกรรม และความ
ั ่ กรยาน โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบน
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมุ ติฐานการวิจยั 5 ข้อ โดยใช้ส ถิติเชิง อนุ ม าน (Inferential
Statistic) ได้แก่ สถิตกิ ารถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
3.8.2 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ข้อ มูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ แ บบเจาะลึก ผู้ว ิจยั จะนํ ามาวิเคราะห์ต ามแนวประเด็น
คําถามที่ได้กํ าหนดไว้ และจะนํ าเสนอผลของข้อ มูล ในรูปแบบของการวิเคราะห์เชิง พรรณา
(Descriptive Analysis)

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ
ั ่ กรยานของประชาชน
ผลการวิจยั เรื่องปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้ห ลักฐานจากการวิจยั เชิงปริมาณด้วยวิธกี ารสํารวจ จะนํ าเสนอ
ในรายละเอี ย ด โดยผู้ ว ิจ ัย ได้ จ ัด ลํ า ดับ การแสดงผลการวิจ ัย ที่ ไ ด้ จ ากการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล
เป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 นํ า เสนอผลการวิเคราะห์ ท างสถิติ เ ชิง บรรยายของผู้ ต อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยการแสดงเป็ นจํานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 นํ าเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรที่ใช้ในสมมุติฐาน
การวิ จ ัย วิ เ คราะห์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ส่วนที่ 3 นํ าเสนอผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั 5 ข้อ โดยใช้สถิติก ารวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise

4.1 ผลการศึกษาด้านลักษณะทางประชากร
ส่วนที่ 1 นํ า เสนอผลการวิเ คราะห์ ท างสถิ ติ เ ชิง บรรยายของผู้ ต อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยการแสดงเป็ นจํานวน (Frequency) และร้อ ยละ (Percentage) ข้อ มูล ทัว่ ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามเพศ อายุ การศึก ษา อาชีพ รายได้ส่วนตัวต่ อเดือน และ
สถานภาพสมรส โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
291
109
400

ร้อยละ
72.8
27.3
100.0

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 72.8 และเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 27.3
ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
31-40 ปี
23-30 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
รวม

จํานวน
174
105
97
24
400

ร้อยละ
43.5
26.3
24.3
6.0
100

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ว นใหญ่ อ ายุระหว่าง 31-40 ปี คิด เป็ น ร้อ ยละ 43.5
รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 23-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.3 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ
24.3 และน้อยทีส่ ุดคืออายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 6
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ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการศึกษา
การศึกษา
ระดับปริญญาตรี
สูงกว่าระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ระดับอนุ ปริญญา
รวม

จํานวน
227
115
34
24
400

ร้อยละ
56.8
28.8
8.5
6.0
100.0

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มกี ารศึกษาระดับปริญ ญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
56.8 รองลงมา คือ ระดับ การศึก ษาปริญ ญาตรีข้นึ ไป คิด เป็ นร้อ ยละ 28.8 ระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 8.5 และน้อยทีส่ ุดคือระดับอนุ ปริญญา คิดเป็ นร้อยละ 6
ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จํานวน
202
124
29
20
16
9
400

ร้อยละ
50.5
31.0
7.3
5.0
4.0
2.3
100

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มอี าชีพพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 50.5
รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 31 ข้าราชการคิดเป็ นร้อยละ 7.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คิด เป็ น ร้อ ยละ 5 นั ก เรียน/นัก ศึก ษา คิด เป็ นร้อ ยละ 4 และน้ อ ยที่สุ ด คือ ประกอบอาชีพ อิส ระ
คิดเป็ นร้อยละ 2.3
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ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้ส่วนตัวต่อเดือน
รายได้ส่วนตัวต่ อเดือน
31,000 บาทขึน้ ไป
20,001-30,000 บาท
15,001-20,000 บาท
10,001-15,000 บาท
5,000-10,000 บาท
น้อยกว่า 5,000 บาท
รวม

จํานวน
232
73
49
25
12
9
400

ร้อยละ
58.0
18.3
12.3
6.3
3.0
2.3
100

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มรี ายได้สูงกว่า 31,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
58.0 รองลงมาคือ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.3 รายได้ 15,001-20,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.3 รายได้ 10,001-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.3 รายได้ 5,000-10,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 3 และ รายได้ต่ าํ กว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2.3
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน (มีบุตร)
แต่งงาน (ไม่มบี ุตร)
อื่นๆ
รวม

จํานวน
235
102
55
8
400

ร้อยละ
58.8
25.5
13.8
2.0
100

ผลการวิ จ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ม ี ส ถานภาพโสด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.8
รองลงมาคือ สถานภาพแต่ ง งาน มีบุ ต ร คิด เป็ น ร้อ ยละ 25.5 สถานภาพแต่ งงาน ไม่ ม ีบุ ต ร
คิดเป็ นร้อยละ 13.8 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 2
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ส่วนที่ 2 นํ าเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรที่ใช้ในสมมุติฐาน
การวิจยั วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวแปรที่ใช้ ได้แก่
ความคิดเห็นของประชาชนต่ อสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาด ด้านกลุ่มอ้างอิง
ั ่ กรยาน
ด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจต่ อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้

4.2 ผลการศึกษาด้านสิ่ งกระตุ้นพฤติ กรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริ การ
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลียและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
สิง่ กระตุน้ พฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาด
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ด้านรูปแบบกิ จกรรม
ั ่ กรยานในรูปแบบการออกกําลังกาย
1. การปนจั
ั ่ กรยานในรูปแบบการท่องเทีย่ ว
2. การปนจั
ั ่ กรยานในรูปแบบเพื่อการกุศล หรือ
3. การปนจั
การรณรงค์เพื่อสังคม
ั ่ กรยานในรูปแบบการแข่งขัน
5. การปนจั
ประเภททีม
ั ่ กรยานในรูปแบบการแข่งขัน
6. การปนจั
ประเภทเดีย่ ว
ั ่ กรยานร่วมกับนักกีฬาจักรยานทีม่ ี
6. การปนจั
ชื่อเสียง
ั ่ กรยานร่วมกับนักร้อง นักแสดงทีม่ ี
7. การปนจั
ชื่อเสียง

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.64
4.45
4.11

0.687
0.809
1.050

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก

3.57

1.237

เห็นด้วยมาก

3.57

1.183

เห็นด้วยมาก

3.21

1.266

เห็นด้วยปานกลาง

2.81

1.261

เห็นด้วยปานกลาง
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ด้านราคาในการเข้าร่วมกิ จกรรม
ั ่ กรยานทีไ่ ม่มคี ่าสมัคร
8. การปนจั
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัครไม่เกิน
9. การปนจั
1,000 บาทต่อครัง้
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัครระหว่าง
10.การปนจั
1,000-2,000 บาทต่อครัง้
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัครมากกว่า
11.การปนจั
2,000 บาทต่อครัง้
16.การสมัครโดยจัดสถานทีร่ บั สมัคร เช่น
ห้างสรรพสินค้า
ด้านการส่งเสริ มกิ จกรรม
17.มีการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ เว็ปไซต์
18.ผูเ้ ข้าร่วมจะได้รบั ชุดพรีเมียมเครือ่ งแต่งกาย
ั ่ กรยาน
สําหรับนักปนจั
19.ผูเ้ ข้าร่วมจะได้รบั ชุดพรีเมียมอุปกรณ์
เกีย่ วกับ จักรยาน
20.การให้สมัครเป็ นสมาชิกเพื่อมีขอ้ มูลหรือ
สิทธิประโยชน์พเิ ศษ
21.มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัวไป
่ เช่น
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ บิลบอร์ด
22.ผูเ้ ข้าร่วมจะได้รบั ส่วนลดค่าสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.13
3.60

1.110
1.304

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

1.90

1.040

เห็นด้วยน้อย

1.41

0.792

เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

3.00

1.277

เห็นด้วยปานกลาง

4.57

0.629

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.25

0.924

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.11

0.991

เห็นด้วยมาก

3.75

1.127

เห็นด้วยมาก

3.65

1.111

เห็นด้วยมาก

3.74

1.160

เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิ จกรรม
23.ความสะดวกในการสมัครเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรม
24.ความรวดเร็วในการสมัครเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรม
25.ความรวดเร็วในการแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้า
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
26.ความรวดเร็วในการตอบคําถามเกี่ยวกับ
กิจกรรม
ด้านบุคลากรในการจัดกิ จกรรม
27. เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานของกิจกรรมมีการ
จัดเตรียมความปลอดภัยตลอดกิจกรรม (ทีมนํ า
ทางและประสานงานเส้นทาง)
28. เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานของกิจกรรมสามารถ
ติดต่อได้งา่ ย
29เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานของกิจกรรมสามารถ
อํานวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว
30. กรรมการในการตัดสินกิจกรรมเป็ นบุคลากร
ทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ (กรณีงานแข่งขัน)
31. การให้คาํ แนะนํ าจากพนักงานในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.55

0.699

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.50

0.708

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.45

0.815

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.30

0.863

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.66

0.660

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.55

0.761

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.54

0728

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.46

0.784

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.43

0.746

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพในการจัด
กิ จกรรม
32. อาหารและเครือ่ งดื่มทีเ่ พียงพอสําหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
33. ทีพ่ กั สะอาด ปลอดภัย สําหรับผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
34. สาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า นํ้า
อินเทอร์เน็ต) ทีเ่ พียงพอสําหรับผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
35.บริการขนส่งจักรยานและอุปกรณ์ในกรณีม ี
การจัดกิจกรรมในต่างจังหวัด

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.64

0.634

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.60

0.657

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.52

0.725

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.19

1.024

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

ผลการวิจยั พบว่ า ส่ ว นประสมการตลาดบริก ารที่ป ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ั ่ ก รยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แ ก่ การปนจั
ั ่ กรยานในรูปแบบการ
ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ออกกําลังกาย และรูป แบบการท่ อ งเที่ยว ซึ่งเป็ นส่ วนประสมการตลาดด้านรูปแบบกิจกรรม
การรับสมัค รเข้าร่วมกิจกรรมผ่ านเว็ปไซต์ ซึ่งเป็ นส่ วนประสมการตลาดด้านช่ อ งทางการรับ
สมัคร การได้รบั ชุดพรีเมีย่ มเครื่องแต่ งกาย และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ซึ่งเป็ นส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมกิจกรรม เจ้าหน้ าที่ประสานงานกิจกรรมสามารถ
ติดต่อได้ง่าย อํานวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดเตรียมความปลอดภัยตลอดกิจกรรม
กรรมการในการตัดสินมีความน่ าเชื่อถือ (กรณีการแข่งขัน) การให้คาํ แนะนําจากพนักงานในการ
เข้าร่ว มกิจกรรม ซึ่งเป็ นส่ วนประสมการตลาดด้านบุ ค ลากรในการจัด กิจกรรม ความสะดวก
ความรวดเร็วในการสมัค รเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรม ความรวดเร็วในการแก้ไขปญั หาให้กบั ลูก ค้า
ที่เข้าร่วมกิจกรรม และความรวดเร็วในการตอบคําถามเกี่ยวกับกิจกรรม ซึ่งเป็ นส่วนประสม
การตลาดบริการด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม ทีพ่ กั สะอาดปลอดภัย สาธารณู ปโภค
(ไฟฟ้า นํ้ า อินเทอร์เน็ต) ที่เพียงพอ อาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ บริการขนส่งจักรยานและ
อุปกรณ์ในกรณีท่มี กี ารจัดกิจกรรมในต่างจังหวัด ซึ่งเป็ นส่วนประสมการตลาดด้านสิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพในการจัดกิจกรรม
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นอกจากนี้ ยังพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ั ่ กรยาน เห็นด้วยมาก ได้แก่ การปนจั
ั ่ กรยานในรูปแบบการแข่งขัน
ซึง่ เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ประเภทเดี่ย ว ประเภททีม การเพื่อ การกุ ศ ลหรือ การรณรงค์เพื่อ สัง คม ซึ่ง เป็ น ส่ ว นประสม
ั ่ กรยานทีไ่ ม่มคี ่าสมัคร และ การปนจั
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัคร
การตลาดด้านรูปแบบกิจกรรม การปนจั
ไม่ เกิ น 1,000 บาทต่ อ ครัง้ ซึ่ง เป็ น ส่ ว นประสมการตลาดด้ า นราคาในการเข้าร่ ว มกิจ กรรม
การสมัครโดยการใช้ E-mail และ Application บนโทรศัพท์มอื ถือ ซึ่งเป็ นส่วนประสมการตลาด
ด้านช่ อ งทางการรับ สมัค ร ผู้เข้าร่ว มจะได้รบั ชุ ด พรีเมีย มอุ ป กรณ์ เกี่ย วกับ จัก รยาน ส่ ว นลด
ค่ าสมัค รเข้า ร่ว มกิจ กรรม มีก ารประชาสัม พัน ธ์ผ่ า นสื่อ ทัว่ ไป เช่ น หนั ง สือ พิม พ์ นิ ต ยสาร
โปสเตอร์ บิลบอร์ดและการให้สมัครเป็ นสมาชิกเพื่อมีข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ พเิ ศษ ซึ่งเป็ น
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมกิจกรรม
สําหรับส่วนประสมการตลาดบริก ารที่ป ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่ว ม
ั ่ กรยานร่วมกับนักกีฬาจักรยานทีม่ ชี ่อื เสียง
กิจกรรมจักรยาน เห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ การปนจั
และนั ก ร้ อ ง-นั ก แสดงที่ ม ี ช่ ื อ เสี ย ง ซึ่ ง เป็ นส่ ว นประสมการตลาดด้ า นรู ป แบบกิ จ กรรม
การสมัครโดยจัดสถานที่รบั สมัคร เช่น ห้างสรรพสินค้า และร้านค้า (ร้านขายจักรยาน) ซึ่งเป็ น
ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการรับสมัคร
สําหรับส่ วนประสมการตลาดบริก ารที่ป ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่ว ม
ั ่ กรยาน เห็นด้วยน้ อยละน้ อยที่สุด ได้แก่ การปนจั
ั ่ กรยานที่มคี ่าสมัครระหว่าง
กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัครมากกว่า 2,000 บาท
1,000-2,000 บาทต่อครัง้ และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ การปนจั
ต่อครัง้ ซึง่ เป็ นส่วนประสมการตลาดด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม
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ตารางที่ 4.8 สรุปค่าเฉลียและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
สิง่ กระตุน้ พฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริการ
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
1.ด้านบุคลากรในการจัดกิจกรรม
2.ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพในการจัด
กิจกรรม
3.ด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม
4.ด้านการส่งเสริมกิจกรรม
5.ด้านรูปแบบกิจกรรม
6.ด้านช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
7.ด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.53
0.629
4.49
0.622
4.44
4.01
3.76
3.72
2.75

0.643
0.651
0.622
0.703
0.635

ความหมาย
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่ า ส่ ว นประสมการตลาดบริก ารที่ป ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ั ่ กรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลากรในการจัดกิจกรรม
ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพในการจัดกิจกรรม และด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม
เห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมกิจกรรม ด้านรูปแบบกิจกรรม และด้านช่องทางการสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรม ในขณะทีเ่ ห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ ด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม

62

4.3 ผลการศึกษาด้านสิ่ งกระตุ้นพฤติ กรรมด้านกลุ่มอ้างอิ ง
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลียและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
สิง่ กระตุน้ พฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิง
ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
1.การชักชวนของเพื่อน
4.46
0.731
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
2.การชั ก ชวนของผู้ ท่ี เ ป็ นสมาชิ ก ในชมรม 4.13
0.887
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
จักรยาน
3.การชักชวนของเพื่อนทีท่ าํ งาน
3.79
1.154
เห็นด้วยมาก
4.การชักชวนของครอบครัว
3.62
1.216
เห็นด้วยมาก
5.การชักชวนจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับจักรยาน
3.55
1.151
เห็นด้วยมาก
ั ่ ก รยานที่ม ีช่ือ เสีย ง 3.12
6.การชัก ชวนของนั ก ป นจั
1.303
เห็นด้วยปานกลาง
ชาวไทย
ั ่ ก รยานที่ม ีช่ือ เสีย ง 3.02
7.การชัก ชวนของนั ก ป นจั
1.343
เห็นด้วยปานกลาง
ชาวต่างชาติ
8.การชักชวนของดาราหรือศิลปินทีม่ ชี ่อื เสียง
2.78
1.341
เห็นด้วยปานกลาง
กลุ่มอ้างอิ งในการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มอ้างอิง ทีป่ ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ ก รยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การชักชวนของเพื่อน และการชัก ชวนของผู้ท่เี ป็ น
การปนจั
สมาชิก ในชมรมจัก รยาน เห็นด้ว ยระดับมาก ได้แ ก่ การชัก ชวนของผู้ท่เี ป็ นสมาชิก ในชมรม
จักรยาน เพื่อนที่ทํางาน ครอบครัว บริษัทที่เกี่ยวกับจักรยาน ในขณะที่การเห็นด้วยในระดับ
ั ่ ก รยานที่มชี ่อื เสียงชาวไทย ชาวต่ างชาติ และดารา
ปานกลางได้แก่ การชักชวนของนัก ปนจั
ศิลปินทีม่ ชี ่อื เสียง
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ตารางที่ 4.10 สรุปค่าเฉลียและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
สิง่ กระตุน้ พฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิง
กลุ่มอ้างอิ งในการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน
การชักชวนจากกลุ่มอ้างอิง

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.55
0.811

ความหมาย
เห็นด้วยมาก

ั ่ กรยาน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
เห็นด้วยมาก ต่อการชักชวนจากกลุ่มอ้างอิง

4.4 ผลการศึกษาด้านสิ่ งกระตุ้นพฤติ กรรมด้านแรงจูงใจ
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลียและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
สิง่ กระตุน้ พฤติกรรมด้านแรงจูงใจ
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน
แรงจูงใจภายใน
ด้านความอยากรู้อยากเห็น
ั ่ กรยานช่วยให้ม ี
1.ต้องการค้นหาว่าการปนจั
พัฒนาการอย่างไร
ั ่ กรยานให้ความสนุ ก
2.ต้องการค้นหาว่าการปนจั
อย่างไร
ั ่ กรยานจึง
3.ต้องการค้นหาว่าเหตุใดการปนจั
เป็ นทีน่ ิยม
ด้านความรัก
ั ่ กรยาน
4.ความชื่นชอบในการปนจั
5.รักในความเป็ นอิสระของกีฬาชนิดนี้
ั ่ กรยานตัง้ แต่เด็ก
6.มีความใฝฝ่ นั ในการปนจั

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.23

0.971

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

3.80

1.171

เห็นด้วยมาก

3.26

1.258

เห็นด้วยมาก

4.60
4.55
3.53

0.671
0.710
1.290

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน
ด้านความสนใจ
ั ่ กรยานทําให้รา่ งกายแข็งแรงจิตใจสด
7.การปนจั
ชื่น
8.ความชื่นชอบในการท่องเทีย่ วด้วยจักรยาน
9.ความชื่นชอบในการแข่งขันจักรยาน
ด้านความสนุกสนาน
ั ่ กรยานสร้างความท้าทายให้ตนเอง
10.การปนจั
ั ่ กรยานสามารถสนุ กกับเพื่อนๆ ได้
11.การปนจั
ั ่ กรยานก่อให้เกิดสังคมและเพื่อน
12.การปนจั
ใหม่ๆ
ด้านความสําเร็จ
13.ต้องการดูแลตนเองให้มสี ุขภาพดี
14.ต้องการมีส่วนร่วมในการใช้จกั รยานแทน
รถยนต์หรือรถสาธารณะ เพื่อช่วยอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม
15.ต้องการเป็ นนักกีฬามืออาชีพ
ด้านความพึงพอใจ
16.ได้มโี อกาสท่องเทีย่ วและออกกําลังกายไป
พร้อมๆ กัน
17.ได้มโี อกาสแข่งขันและออกกําลังกายไป
พร้อมๆ กัน
18.ได้ทาํ ความฝนั ทีจ่ ะเป็ นนักกีฬาจักรยานให้
เป็ นจริง

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.76

0.524

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.42
3.63

0.837
1.272

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.67
4.62
4.58

0.617
0.684
0.777

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.77
4.08

0.482
1.011

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก

2.36

1.310

เห็นด้วยปานกลาง

4.59

0.687

เห็นด้วยมาทีส่ ุด

3.89

1.169

เห็นด้วยมาก

2.73

1.310

เห็นด้วยปานกลาง
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน
ด้านความศรัทธา
19.มีความศรัทธาในความมุ่งมันและเชี
่
ย่ วชาญ
ของเพื่อนใกล้ชดิ
20.มีความศรัทธาในความมุ่งมันและเชี
่
ย่ วชาญ
ของบุคคลในครอบครัว
21.มีความศรัทธาในความมุ่งมันและเชี
่
ย่ วชาญ
ของนักกีฬาจักรยานมืออาชีพทีช่ ่นื ชอบ
ด้านความซาบซึ้ง
22.ได้รบั รูถ้ งึ คําว่านํ้ าใจนักกีฬาจากการผลักดัน
ให้ถงึ จุดหมาย
23.ได้รบั รูถ้ งึ ความมีน้ํ าใจระหว่างกิจกรรมจาก
การช่วยเหลือกัน
24.ได้รบั รูถ้ งึ มิตรภาพระหว่างกิจกรรม
แรงจูงใจภายนอก
ด้านการแข่งขัน
25.ต้องการประสบความสําเร็จจากการแข่งขัน
ั ่ กรยาน
กิจกรรมการปนจั
26.ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
27.ต้องการได้รบั การยอมรับจากสังคมในฐานะ
นักกีฬามืออาชีพ

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

3.58

1.101

เห็นด้วยมาก

3.34

1.270

เห็นด้วยมาก

3.22

1.283

เห็นด้วยมาก

2.95

1.439

เห็นด้วยปานกลาง

2.88

1.386

เห็นด้วยปานกลาง

2.58

1.297

เห็นด้วยปานกลาง

3.20

1.298

เห็นด้วยปานกลาง

3.00

1.310

เห็นด้วยปานกลาง

2.69

1.356

เห็นด้วยปานกลาง
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน
ด้านการให้ รางวัล
28.ต้องการได้รบั เงินและสิง่ ของเป็ น
ผลตอบแทน
29.ต้องการได้รบั การยกย่องจากกลุ่มนักปนั ่
จักรยาน
30.ต้องการได้รบั คําชมเชยจากคนใกล้ชดิ และ
สังคม
ด้านการได้รบั การยกย่อง
31.ต้องการสร้างความภาคภูมใิ จให้กบั ตนเอง
32.ต้องการเป็ นทีห่ นึ่งของการแข่งขัน
33.ต้องการให้มผี คู้ นให้ความเคารพและให้
ั ่ กรยานมืออาชีพ
เกียรติในความเป็ นนักปนจั

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.24

1.015

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

2.70

1.356

เห็นด้วยปานกลาง

2.64

1.460

เห็นด้วยปานกลาง

4.35
4.24
4.34

0.805
0.925
1.226

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมา

ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่ว มกิจกรรม
ั ่ กรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ต้องการค้นหาว่าการปนจั
ั ่ กรยานช่วยให้เราได้มกี าร
การปนจั
ั ่ กรยาน
พัฒนาอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็ นแรงจูงใจภายในด้านอยากรู้อยากเห็น ชื่นชอบในการป นจั
รักในความเป็ นอิสระของกีฬาชนิดนี้ซง่ึ เป็ นแรงจูงใจภายในด้านความรัก ชื่นชอบการท่องเที่ยว
ั ่ ก รยานทํ า ให้ ร่า งกายแข็ง แรง จิต ใจสดชื่น ซึ่ง เป็ น แรงจูง ใจภายใน
ด้ ว ยจัก รยาน การป นจั
ด้ า นความสนใจ เป็ น กิ จ กรรมที่ส ร้า งความท้ า ทายให้ ก ับ ตนเอง สนุ ก สนานกับ เพื่อ นๆได้
ก่อให้เกิดสังคมและเพื่อนใหม่ๆ ซึง่ เป็ นแรงจูงใจภายในด้านความสนุ กสนาน ต้องการดูแลตัวเอง
ให้ ม ีสุ ข ภาพดี ซึ่ง เป็ น แรงจูง ใจภายในด้ านความสํ าเร็จ และได้ม ีโ อกาสท่ อ งเที่ย วและออก
กําลังกายไปพร้อมๆ กัน ซึง่ เป็ นแรงจูงใจภายในด้านความพึงพอใจ
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นอกจากนี้ ยังพบว่าแรงจูงใจประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยาน เห็นด้วยมาก ได้แก่ ต้องการค้นหาว่าการปนจั
ั ่ กรยานให้ความสนุ กได้อย่างไร
การปนจั
ั ่ กรยานตัง้ แต่ เด็ก
ซึ่งเป็ นแรงจูงใจภายในด้านความอยากรูอ้ ยากเห็น มีความใฝ่ฝนั ในการปนจั
ซึ่งเป็ นแรงจูงใจภายในด้านความรัก ชื่นชอบการแข่งขันจักรยาน ซึ่งเป็ นแรงจูงใจภายในด้าน
ความสนใจ ต้องการมีส่วนร่วมในการใช้จกั รยานแทนรถยนต์หรือรถสาธารณะ เพื่อช่วยอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม ซึ่งเป็ นแรงจูงใจภายในด้านความสําเร็จ ได้มโี อกาสแข่งขันและออกกําลังกายไป
พร้อมๆ กัน ซึ่งเป็ นแรงจูงใจภายในด้านความพึงพอใจ และมีความศรัทธาในความมุ่งมันและ
่
เชีย่ วชาญของเพื่อนใกล้ชดิ กัน ซึง่ เป็ นแรงจูงใจภายในด้านความศรัทธา
ในขณะที่แ รงจูง ใจที่ป ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง เข้าร่ว มกิจกรรมการป นั ่
จักรยาน เห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ การได้ทําความฝนั ทีเ่ ป็ นนักกีฬาจักรยานให้เป็ นจริง ซึ่งเป็ น
แรงจูงใจภายในด้านความพึงพอใจ มีค วามศรัทธาในความมุ่งมันและเชี
่
่ยวชาญของนักกีฬ า
จักรยานมืออาชีพที่ช่นื ชอบ มีความศรัทธาในความมุ่งมันและเชี
่
่ยวชาญของบุคคลในครอบครัว
ซึง่ เป็ นแรงจูงใจภายในด้านความศรัทธา มีความศรัทธาในความมุ่งมันและเชี
่
ย่ วชาญของบุคคล
ในครอบครัว และได้รบั รูถ้ งึ ความมีน้ํ าใจระหว่างกิจกรรมจากการช่วยเหลือกัน ซึง่ เป็ นแรงจูงใจ
ภายในด้านความซาบซึง้ และเห็นด้วยในระดับน้อย ได้แก่ต้องการเป็ นนักกีฬามืออาชีพ ซึง่ เป็ น
แรงจูงใจภายในด้านความสําเร็จ และได้รบั รูถ้ งึ มิตรภาพระหว่างกิจกรรม ซึง่ เป็ นแรงจูงใจภายใน
ด้านความซาบซึง้
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ตารางที่ 4.12 สรุปค่าเฉลียและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติของประชาชนต่อสิง่
กระตุน้ พฤติกรรมด้านแรงจูงใจ
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน
แรงจูงใจภายใน
1.ด้านความสนุ กสนาน
2.ด้านความสนใจ
3.ด้านความรัก
4.ด้านความอยากรูอ้ ยากเห็น
5.ด้านความสําเร็จ
6.ด้านความพีงพอใจ
7.ด้านความศรัทธา
8.ด้านความซาบซึง้
แรงจูงใจภายนอก
9.ด้านการได้รบั การยกย่อง
10.ด้านการให้รางวัล
11.ด้านการแข่งขัน

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.63
4.27
4.23
3.76
3.74
3.74
3.38
2.80

0.581
0.625
0.687
0.943
0.651
0.796
1.066
1.251

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง

4.00
3.20
2.97

0.766
1.004
1.870

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง

ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่ว มกิจกรรม
ั ่ ก รยาน เห็น ด้ ว ยมากที่สุ ด ได้แ ก่ แรงจูง ใจด้ านความสนุ ก สนาน ความสนใจ และ
การป นจั
ด้านความรัก ซึ่งเป็ นแรงจูงใจภายใน ในขณะที่เห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านการได้รบั การยกย่อง
ซึ่งเป็ นแรงจูงใจภายนอก ด้านความอยากรูอ้ ยากเห็น ด้านความสําเร็จและด้านความพึงพอใจ
ซึง่ เป็ นแรงจูงใจภายใน และเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ ด้านความศรัทธา ซึง่ เป็ นแรงจูงใจภายใน
ด้านการให้รางวัล ด้านการแข่ง ขัน ซึ่งเป็ นแรงจูง ใจภายนอก และด้านความซาบซึ้ง ซึ่ง เป็ น
แรงจูงใจภายใน
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4.5 ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ ในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลียและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนคติของประชาชนต่อ
ั ่ กรยาน
การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ทัศนคติ ในการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน

ค่าเฉลี่ย

4.41

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.880

ั ่ กรยานเป็ นอีก
1.การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
รูปแบบหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ั ่ กรยานเป็ น
2.การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
รูปแบบหนึ่งของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
องค์กร
ั ่ กรยานเพื่อให้ได้
3.การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ด้วยเกียรติยศและเงินรางวัล
ั ่ กรยานทําให้นกั
4.การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ จ้ กั กฎ กติกา และมารยาทในการปนั ่
ปนรู
จักรยานได้อย่างถูกต้องมากขึน้
ั ่ กรยานเป็ น
5.การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
กิจกรรมทีแ่ สดงถึงพลังในการรวมตัว
ั ่ กรยานทําให้นกั
6.การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั่
ปนสามารถสร้
างชื่อเสียงให้แก่ตนเองได้
ั ่ กรยานเป็ น
7.การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้มสี ุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง
ั ่ กรยานทําให้นกั
8.การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ รจู้ กั ผูค้ นมากขึน้
ปนได้
ั ่ กรยานทําให้นกั
9.การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั่
ปนสามารถพิ
สจู น์ความสามารถของตนเอง
ั ่ กรยาน
10.การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ

ความหมาย

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

3.96

1.106

เห็นด้วยมาก

3.95

1.109

เห็นด้วยมาก

3.79

0.880

เห็นด้วยมาก

3.76

0.932

เห็นด้วยมาก

3.65

1.177

เห็นด้วยมาก

3.56

0.940

เห็นด้วยมาก

3.51

1.257

เห็นด้วยมาก

3.29

1.300

เห็นด้วยปานกลาง

2.85

1.407

เห็นด้วยปานกลาง
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ั ่ กรยานที่ประชาชนในเขต
ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยาน เห็นด้ว ยมากที่สุ ด ได้แ ก่ การเข้าร่ว ม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานเป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ในขณะที่เห็น
กิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยานเป็ น รูป แบบหนึ่ ง ของการโฆษณา
ด้ ว ยมาก ได้ แ ก่ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
ั ่ ก รยานเพื่อ ให้ ไ ด้ ด้ ว ยเกี ย รติ ย ศและ
ประชาสัม พัน ธ์ อ งค์ ก ร การเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมการป นจั
ั ่ กรยานทําให้นักปนรู
ั ่ จ้ กั กฎ กติกา และมารยาทในการ
เงินรางวัล การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานได้อย่างถูกต้องมากขึน้ การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานเป็ นกิจกรรมทีแ่ สดงถึง
ปนจั
ั ่ กรยานทําให้นักปนสามารถสร้
ั่
พลังในการรวมตัว การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
างชื่อเสียงให้แก่
ั ่ ก รยานเป็ น กิจ กรรมที่ส่ ง เสริม ให้ ม ีสุ ข ภาพร่า งกาย
ตนเองได้ การเข้า ร่ว มกิจ กรรมการป นจั
ั ่ ก รยานทําให้นัก ปนได้
ั ่ รู้จกั ผู้ค นมากขึ้น และเห็นด้ว ย
ที่แข็งแรง การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยานทํ าให้นั ก ป นสามารถพิ
ั่
ในระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ การเข้าร่ว มกิจกรรมการป นจั
สูจ น์
ั ่ กรยานก่ อให้เกิดประโยชน์ ในการ
ความสามารถของตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ดําเนินธุรกิจ
ตารางที่ 4.14 สรุปค่าเฉลียและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนคติของประชาชน
ั ่ กรยาน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ทัศนคติ นการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน

ค่าเฉลี่ย

ั ่ กรยาน
ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั

3.67

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.626

ความหมาย

เห็นด้วยมาก

ั ่ กรยาน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
เห็นด้วยมากต่อทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
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4.6 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่
จักรยาน
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของประชาชนต่อความ
ั ่ กรยาน
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน
1.ความพึงพอใจต่อสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ั ่ กรยานทีเ่ ข้าร่วมอยูใ่ น
ของกิจกรรมการปนจั
ปจั จุบนั
2.ความพึงพอใจต่อราคาของกิจกรรมการปนั ่
จักรยานทีเ่ ข้าร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั
3.ความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรมการปนั ่
จักรยานทีเ่ ข้าร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั
4.ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมหรือ
ั ่ กรยานทีเ่ ข้า
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการปนจั
ร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั
5.ความพึงพอใจต่อบุคลากรทีจ่ ดั กิจกรรมการ
ั ่ กรยานทีเ่ ข้าร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั
ปนจั
6.ความพึงพอใจต่อช่องทางการสมัครเข้าร่วม
ั ่ กรยานทีเ่ ข้าร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั
กิจกรรมการปนจั
7.ความพึงพอใจต่อขัน้ ตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยานทีเ่ ข้าร่วมอยู่ในปจั จุบนั
การปนจั

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
4.23
0.966
พึงพอใจมากทีส่ ุด

3.71

0.889

พึงพอใจมาก

3.68

0.886

พึงพอใจมาก

3.62

0.937

พึงพอใจมาก

3.54

0.941

พึงพอใจมาก

3.54

0.904

พึงพอใจมาก

2.61

1.350

พึงพอใจปานกลาง
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ผลการวิจ ยั พบว่ า ความพึ ง พอใจที่ป ระชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง เข้า ร่ ว ม
ั ่ กรยาน พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่ อสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
กิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยานที่ เ ข้ า ร่ ว มอยู่ ใ นป จั จุ บ ั น ในขณ ะที่ พ ึ ง พอใจมาก ได้ แ ก่
ของกิ จ กรรมการป นจั
ั ่ กรยาน ความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรมการ
ความพึงพอใจต่อราคาของกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยาน ความพึ ง พอใจต่ อ การส่ ง เสริม หรือ ประชาสัม พั น ธ์ กิ จ กรรมการป นจั
ั ่ ก รยาน
ป นจั
ั ่ กรยาน และความพึงพอใจต่อช่องทางการสมัคร
ความพึงพอใจต่อบุคลากรทีจ่ ดั กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน พึงพอใจปานกลาง ได้แก่ ความพึงพอใจต่อขัน้ ตอนการเข้าร่วม
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
กิจกรรมการปนจั
ตารางที่ 4.16 สรุปค่าเฉลียและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติของประชาชนต่อ
ั ่ กรยาน
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยาน
การปนจั

ส่วน
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.56
0.733
เห็นด้วยระดับมาก

ั ่ กรยาน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานทีเ่ ข้าร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั
เห็นด้วยมากต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
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4.7 ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติ กรรมในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของประชาชนต่อพฤติกรรมการเข้าร่วม
ั ่ กรยาน
กิจกรรมการปนจั
พฤติ กรรมการเข้าร่วมกิ จกรรม
การปัน่ จักรยาน
1.ให้ความสําคัญกับองค์กรผูจ้ ดั กิจกรรมและ
พิจารณาก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยานในช่วงวัน
2.เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ธรรมดาหลังเลิกงานบ่อยทีส่ ุด
ั ่ กรยานเพื่อการ
3.เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ท่องเทีย่ วบ่อยทีส่ ุด
ั ่ กรยานเพื่อการออก
4.เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
กําลังกายบ่อยทีส่ ุด
ั ่ กรยานเพื่อการ
5.เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
แข่งขันบ่อยทีส่ ุด
ั ่ กรยานในช่วง
6.เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
วันหยุดบ่อยทีส่ ุด
ั ่ กรยานเพื่อการ
7.เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
สันทนาการบ่อยทีส่ ุด

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.50
0.708

ความหมาย
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.40

0.759

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.17

1.018

เห็นด้วยมาก

3.73

1.084

เห็นด้วยมาก

3.70

1.085

เห็นด้วยมาก

3.56

1.151

เห็นด้วยมาก

3.09

1.365

เห็นด้วยมาก

ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ ก รยาน เห็ น ด้ ว ยมากที่สุ ด ได้ แ ก่ การให้ ค วามสํ าคัญ กับ องค์ก รผู้ จ ดั กิจ กรรมและ
การป นจั
ั ่ ก รยานในช่ ว งวัน ธรรมดา
พิจ ารณาก่ อ นการเข้าร่ว มกิจกรรม การเข้าร่ว มกิจกรรมการป นจั
ั ่ ก รยาน
หลังเลิก งานบ่ อ ยที่สุ ด ในขณะที่เห็น ด้ ว ยมาก ได้ แ ก่ การเข้า ร่ว มกิจกรรมการป นจั
ั ่ กรยานเพื่อการออกกําลังกายบ่อยทีส่ ุด
เพื่อการท่องเทีย่ วบ่อยทีส่ ุด การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยานเพื่อ การแข่ง ขัน บ่ อ ยที่สุ ด การเข้าร่ว มกิจ กรรมการป นั ่
การเข้าร่ว มกิจกรรมการป นจั
ั ่ ก รยานเพื่อ การสัน ทนาการ
จัก รยานในช่ ว งวัน หยุด บ่ อ ยที่สุ ด และเข้าร่ว มกิจกรรมการป นจั
บ่อยทีส่ ุด
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4.8 ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ส่วนที่ 3 นํ าเสนอผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั 5 ข้อ โดยใช้ส ถิติก ารวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise
สมมุตฐิ านข้อที่ 1 ป จั จัย ด้ านส่ ว นประสมการตลาดบริก ารมีค วามความสัม พัน ธ์ ก ับ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาด
ั ่ กรยาน
บริการและทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ตัวแปร
1.ด้านรูปแบบกิจกรรม
2.ด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม
3.ด้านช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
4.ด้านการส่งเสริมกิจกรรม
5.ด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม
6.ด้านบุคลากรในการจัดกิจกรรม
7.ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพในการจัดกิจกรรม

ค่าสหสัมพันธ์
0.443
0.208
0.244
0.424
0.233
0.118
0.161

Sig
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.009
0.001

หมายเหตุ: ระดับนัยทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พ บว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขต
ั ่ กรยานต่ อปจั จัยด้านปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริก าร
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการปนจั
ได้ แ ก่ รูป แบบกิ จ กรรม ราคาในการเข้า ร่ ว มกิจ กรรม ช่ อ งทางการสมัค รเข้า ร่ ว มกิจ กรรม
การส่ ง เสริม กิจกรรม กระบวนการในการเข้าร่ว มกิจกรรม บุ ค ลากรในการจัด กิจ กรรม และ
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพในการจัดกิจกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ ในการเข้าร่วม
ั ่ ก รยานของประชาชนในเขตกรุง เทพมหานคร อย่ างมีนั ย สํ าคัญ ทางสถิติ
กิจกรรมการป นจั
ทีร่ ะดับ .05
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ตารางที่ 4.19 สรุปค่าสถิตคิ วามถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของตัวแปรอิสระทีส่ ่งผลต่อทัศนคติในการ
ั ่ กรยาน
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ตัวแปรพยากรณ์
1.ด้านรูปแบบกิจกรรม
2.ด้านการส่งเสริมกิจกรรม

R2

R2
R2
Change Adjust
0.196 0.196 0.194
0.252 0.056 0.248

t
6.197
5.452

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
B
Beta
0.000 0.444
0.309
0.000 0.435
0.272
Sig

หมายเหตุ: ระดับนัยทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พ บว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขต
ั ่ กรยานต่ อปจั จัยด้านปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริก าร
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการปนจั
ซึ่งเป็ น ตัว แปรที่ม ีป ระสิท ธิภ าพในการอธิบ ายหรือ พยากรณ์ ต ัว แปรทัศ นคติต่ อ การเข้าร่ว ม
ั ่ ก รยานได้ อ ย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05 มีเ พี ย ง 2 ตัว แปร คือ
กิ จ กรรมการป นจั
ด้านรูปแบบกิจกรรม และด้านการส่งเสริมกิจกรรม โดยด้านรูปแบบกิจกรรม ซึ่งเป็ นตัวแปร
ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าสมการเป็ นลําดับที่ 1 สามารถทํานายทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ั ่ กรยานได้รอ้ ยละ 19.6 หากเพิม่ ด้านการส่งเสริมกิจกรรม ซึง่ เป็ นตัวแปรทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ปนจั
เข้ า สมการเป็ นลํ า ดั บ ที่ 2 จะสามารถร่ ว มกั น ทํ า นายทั ศ นคติ ไ ด้ ถึ ง ร้ อ ยละ 25.2 โดยมี
ค่ าการทํ านายเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยะ 5.6 ซึ่ง เป็ น ไปตามสมมติฐานข้อ ที่ 1 ที่ต ัง้ ไว้ค ือ ป จั จัย ด้านส่ ว น
ั ่ กรยาน
ประสมการตลาดบริการ มีความความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมุตฐิ านข้อที่ 2 ปจั จัยด้านกลุ่มอ้างอิงมีความความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในการเข้าร่วม
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการปนจั
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านกลุ่มอ้างอิงและทัศนคติในการเข้าร่วม
ั ่ กรยาน
กิจกรรมการปนจั
ตัวแปร
1.การชักชวนของผูท้ เ่ี ป็ นสมาชิกในชมรมจักรยาน
2.การชักชวนของครอบครัว
3.การชักชวนของเพื่อน
4.การชักชวนของเพื่อนทีท่ าํ งาน
5.การชักชวนจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับจักรยาน
6.การชักชวนของดาราหรือศิลปินทีม่ ชี ่อื เสียง
ั ่ กรยานทีม่ ชี ่อื เสียงชาวไทย
7.การชักชวนของนักปนจั
ั ่ กรยานทีม่ ชี ่อื เสียงชาวต่างชาติ
8.การชักชวนของนักปนจั

ค่าสหสัมพันธ์
0.346
0.271
0.293
0.293
0.416
0.391
0.501
0.446

Sig
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

หมายเหตุ: ระดับนัยทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พ บว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขต
ั ่ กรยานต่อปจั จัยด้านกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ การชักชวนของผู้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ทีเ่ ข้าร่วมการปนจั
เป็ นสมาชิกในชมรมจักรยาน ครอบครัว เพื่อน เพื่อนที่ทํางาน จากบริษัทที่เกี่ยวกับจัก รยาน
ั ่ ก รยานที่ม ีช่ ือเสียงชาวไทย นัก ป นจั
ั ่ ก รยานที่มชี ่ ือ เสียง
ดาราหรือ ศิลปิ นที่ม ีช่ อื เสียง นัก ป นจั
ั ่ ก รยานของ
ชาวต่ างชาติ มีค วามสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศ นคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตารางที่ 4.21 สรุปค่าสถิตคิ วามถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของตัวแปรอิสระทีส่ ่งผลต่อทัศนคติในการ
ั ่ กรยาน
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ตัวแปรพยากรณ์
1. การชักชวนของนักปนั ่
จักรยานทีม่ ชี ่อื เสียงชาว
ไทย
2. การชักชวนของผูท้ เ่ี ป็ น
สมาชิกในชมรมจักรยาน
3. การชักชวนจากบริษทั ที่
เกีย่ วกับจักรยาน

R2
R2
Change Adjust
0.251 0.251 0.249

7.262

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
B
Beta
0.000 1.717
0.359

0.290

0.039

0.286

3.755

0.000

1.204

0.170

0.310

0.020

0.305

3.379

0.000

0.923

0.170

R2

t

Sig

หมายเหตุ: ระดับนัยทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พ บว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขต
ั ่ ก รยานต่ อ ป จั จัย ด้ า นกลุ่ ม อ้ า งอิง ซึ่ง เป็ น ตัว แปรที่ ม ี
กรุ ง เทพมหานคร ที่เ ข้า ร่ ว มการป นจั
ั ่ กรยาน
ประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ตวั แปรทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานที่
ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มีเพียง 3 ตัวแปร คือ การชักชวนของนักปนจั
มีช่อื เสียงชาวไทย การชักชวนของผู้ทเ่ี ป็ นสมาชิกในชมรมจักรยาน และ การชักชวนจากบริษทั
ั ่ ก รยานที่ม ีช่ ือ เสีย งชาวไทย ซึ่ง เป็ น ตัว แปร
ที่เกี่ย วกับ จัก รยาน โดยการชัก ชวนของนั ก ป นจั
ที่ได้รบั การคัด เลือ กเข้าสมการเป็ น ลําดับ ที่ 1 สามารถทํ านายทัศ นคติก ารเข้าร่ว มกิจกรรม
ั ่ กรยานได้รอ้ ยละ 25
การปนจั
หากเพิ่มการชัก ชวนของผู้ท่เี ป็ นสมาชิก ในชมรมจัก รยาน ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ได้รบั การ
คัด เลือ กให้เข้าสมการเป็ น ลําดับ ที่ 2 จะร่ว มกัน ทํ านายทัศ นคติก ารเข้าร่ว มกิจกรรมการป นั ่
จัก รยานได้ร้อ ยละ 29 โดยมีค่ าการทํ านายเพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 3.9 และหากเพิ่มการชัก ชวนจาก
บริษั ท เกี่ย วกับ จัก รยาน ซึ่ง เป็ น ตั ว แปรที่ไ ด้ ร บั การคัด เลือ กให้ เ ข้ า สมการเป็ น ลํ า ดับ ที่ 3
ั ่ กรยานได้รอ้ ยละ 31 โดยมีค่าการทํานาย
จะร่วมกันทํานายทัศนคติการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
เพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 2 ซึ่ง เป็ น ไปตามสมมุติฐานข้อ ที่ 2 ที่ต งั ้ ไว้ค ือ ป จั จัยด้านกลุ่ม อ้างอิงมีค วาม
ั ่ ก รยานของประชาชนในเขต
ความสัม พั น ธ์ ก ั บ ทั ศ นคติ ใ นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
กรุงเทพมหานคร
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สมมุตฐิ านข้อที่ 3 ปจั จัยด้านแรงจูงใจมีค วามความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในการเข้าร่วม
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการปนจั
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านแรงจูงใจและทัศนคติในการเข้าร่วม
ั ่ กรยาน
กิจกรรมการปนจั
ตัวแปร

ค่าสหสัมพันธ์
0.671
0.665

แรงจูงใจภายใน
แรงจูงใจภายนอก

Sig
0.000
0.000

หมายเหตุ: ระดับนัยทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พ บว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขต
ั ่ กรยานต่อปจั จัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจภายใน และ
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการปนจั
ั ่ กรยาน
แรงจูงในภายนอก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 4.23 สรุปค่าสถิตคิ วามถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของตัวแปรอิสระทีส่ ่งผลต่อทัศนคติในการ
ั ่ กรยาน
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ตัวแปรพยากรณ์
1.แรงจูงใจภายใน
2.แรงจูงใจภายนอก

R2

R2
R2
Change Adjust
0.450 0.450 0.449
0.515 0.064 0.512

t
7.704
7.259

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
B
Beta
0.000 0.178
0.397
0.000 0.305
0.374
Sig

หมายเหตุ: ระดับนัยทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พ บว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขต
ั ่ ก รยานต่ อ ป จั จัย ด้ า นแรงจู ง ใจ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แปรที่ ม ี
กรุ ง เทพมหานคร ที่ เ ข้ า ร่ ว มการป นจั
ั ่ กรยาน
ประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ตวั แปรทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ได้อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05 มีเพียง 2 ตัวแปร คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ
ภายนอก โดยแรงจูงใจภายใน ซึ่ง เป็ น ตัว แปรที่ได้รบั การคัด เลือ กเข้าสมการเป็ น ลําดับ ที่ 1
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ั ่ กรยานได้รอ้ ยละ 45 และหากเพิม่ แรงจูงใจ
สามารถทํานายทัศนคติการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ภายนอก ซึง่ เป็ นตัวแปรทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าสมการเป็ นลําดับที่ 2 จะสามารถร่วมกันทํานาย
ั ่ กรยานได้ถงึ ร้อยละ 51 โดยมีค่าการทํานายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
ทัศนคติการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
6.4 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานข้อ ที่ 3 ที่ต ัง้ ไว้ค ือ ปจั จัยด้านแรงจูงใจมีค วามความสัมพันธ์ก ับ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
สมมุตฐิ านข้อที่ 4 ทัศ นคติมคี วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมในการเข้าร่ว มกิจ กรรมการ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนจั
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยาน
การปนจั
ตัวแปร
ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยาน
การปนจั

ค่าสหสัมพันธ์
0.532

Sig
0.00

หมายเหตุ: ระดับนัยทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการทดสอบสมมุ ติฐ าน พบว่ า ทัศ นคติ ข องประชาชนในเขตกรุง เทพมหานคร
ั ่ กรยาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนั ่
ที่เข้าร่วมการปนจั
จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตารางที่ 4.25 สรุปค่าสถิตคิ วามถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของตัวแปรอิสระทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรม
ั ่ กรยาน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ตัวแปรพยากรณ์
1.ทัศนคติ

R2

R2
R2
Change Adjust
0.283 0.283 0.282

t
6.451

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
B
Beta
0.000 0.269
0.390
Sig

หมายเหตุ: ระดับนัยทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการทดสอบสมมุ ติฐ าน พบว่ า ทัศ นคติ ข องประชาชนในเขตกรุง เทพมหานคร
ั ่ กรยาน มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ ตวั แปรอย่างมีนัยสําคัญ
ที่เข้าร่วมการปนจั
ั ่ ก รยานได้
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสามารถทํ านายพฤติก รรมการเข้าร่วมกิจกรรมการป นจั
ร้อยละ 28.3 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 4 คือ ทัศนคติมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
สมมุตฐิ านข้อที่ 5 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
การปนจั
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยาน
การปนจั
ตัวแปร
พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยาน
การปนจั

ค่าสหสัมพันธ์
0.479

Sig
0.00

หมายเหตุ: ระดับนัยทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พฤติก รรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ั ่ ก รยาน มีค วามสัมพัน ธ์เชิงบวกกับ ความพึงพอใจในการเข้าร่ว มกิจกรรม
ที่เข้าร่วมการป นจั
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
การปนจั
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ตารางที่ 4.27 สรุปค่าสถิตคิ วามถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของตัวแปรอิสระทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจ
ั ่ กรยาน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ตัวแปรพยากรณ์
1.พฤติกรรม

R2

R2
R2
Change Adjust
0.229 0.229 0.227

t
6.616

สัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
B
Beta
0.000 0.568
0.479
Sig

หมายเหตุ: ระดับนัยทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พฤติก รรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ั ่ กรยาน มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ ตวั แปรอย่างมีนัยสําคัญ
ที่เข้าร่วมการปนจั
ั ่ กรยานได้
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยสามารถทํานายความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ร้อยละ 22.9 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 5 คือ พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั

บทที่ 5
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ั ่ กรยานของประชาชน
การวิจยั เรื่อง ปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่ อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้หลักฐานจากการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทําการสัมภาษณ์
ั ่ กรยานทีเ่ คยเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานทีจ่ ดั ขึน้ โดย
เชิงลึกกับกลุ่มประชากรซึง่ เป็ นนักปนจั
บริษัท เอกชนผู้นําเข้าจัก รยาน 4 แห่ ง ได้แ ก่ บริษัท ยูด บั ลิว ซี จํากัด บริษัท โปรไบค์ จํากัด
บริษทั แอลเอ ไบซิเคิล จํากัด และบริษทั สปอร์ต ไบซิเคิล จํากัด หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมการ
ั ่ กรยานที่จดั ขึ้นโดยหน่ วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็ นประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง
ปนจั
23-60 ปี จํานวน 10 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน ได้แก่
1) นายปรัชญา ลิม้ สุวฒ
ั น์
อาชีพ เจ้าของอู่ซ่อมรถ
2) นายพิพฒ
ั น์ ฉัตรโชติกุล
อาชีพ ทีป่ รึกษาด้านการเงิน
บริษทั ซุปเปอร์รชิ จํากัด
3) คุณกอบธรรม พรหมายน
อาชีพ ช่างภาพอาชีพอิสระ
4) คุณพิษณุ กิตติปกรณ์
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
5) คุณวินยั ทรรทรานนท์
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
6) คุณรวิรฐั ศรีโสภา
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
7) คุณศศิญา ดุมใหม่
อาชีพ พนักงานบริษทั
8) คุณอรัญญา อู่ชาโชติ
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
9) คุณจีระชญาณ์ จีรวัฒน์ธนากูล
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
10) คุณณัฐสินี กนกวรกาญจน์
อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท
สําหรับผลการวิจยั ในบทนี้ จะแบ่งนํ าเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี้

83
5.1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อปจั จัยด้านการส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อ
ั ่ กรยาน โดยแบ่งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
5.1.1 ด้านรูปแบบกิจกรรม
5.1.2 ด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม
5.1.3 ด้านช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
5.1.4 ด้านส่งเสริมกิจกรรม
5.1.5 ด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม
5.1.6 ด้านบุคลากรในการจัดกิจกรรม
5.1.7 ด้านสิง่ แวดล้อมในการจัดกิจกรรม
5.2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อปจั จัยด้านสังคมเรือ่ งกลุ่มอ้างอิงทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
ั ่ กรยาน
การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
5.3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อปจั จัยด้านจิตวิทยาด้านแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
ั ่ กรยาน
การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
5.4 ทัศนคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
5.5 พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมปนจั
ั ่ กรยาน
5.6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั

5.1 ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยด้านการส่วนประสมการตลาดบริ การ
ที่มีผลต่อพฤติ กรรมการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
5.1.1 ด้านรูปแบบกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ั ่ ก รยานประเภทรูปแบบการปนวั
ั ่ ดใจ
ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบว่า กิจกรรมการปนจั
หรือทีเ่ รียกว่าใจเกินร้อย และการแข่งขันทีใ่ ห้แข่งจบตามระยะทางทีก่ ําหนด เป็ นกิจกรรมทีน่ ิยม
ั ่ ดนี้เรียกว่าปนท่
ั ่ องเที่ยว ซึ่งเป็ นการ
มากในประเทศไทย โดยในสมัยก่ อน กิจกรรมการปนชนิ
ั ่ ่ต้องการปนเป็
ั ่ นกลุ่ม เนื่องจากเพื่อนจะชวนเพื่อนปนั ่ จากที่ได้สมั ภาษณ์นัก
ตอบสนองนักปนที
ั ่ กรยานส่วนใหญ่ให้ความสนใจการปนวั
ั ่ ดใจ ใจเกินร้อย หรือการปนแบบท่
ั่
ปนจั
องเที่ยว การปนั ่
ั ่ ม่ กี ารกําหนดระยะทาง และ เวลา หรือ การปนที
ั ่ ก่ ําหนดระยะทาง เพื่อให้
ชนิดนี้ จะเป็ นการปนที
ั ่ กรยานปนเพื
ั ่ ่อพิสูจน์ ตวั เอง เช่น งานปนประเพณี
ั่
นักปนจั
กรุงเทพ–หัวหิน ด้วยระยะทาง 200
ั ่ ง้ นี้จะเป็ นงานทีน่ กั ปนจั
ั ่ กรยานเฝ้ารอทีจ่ ะร่วมงานครัง้ นี้ เป็ นต้น
กิโลเมตร โดยการปนครั
ั ่ กรยานในปจั จุบนั ของไทย ส่วนใหญ่ท่เี ห็นจะเป็ นการปนวั
ั ่ ดใจ
รูปแบบกิจกรรมการปนจั
ั ่ ถงึ จบในเวลา” (พิพฒ
ใจเกินร้อย ปนให้
ั น์ ฉัตรโชติกุล, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2559)
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ั ่ กรยานแบบพิชติ ใจหรือใจเกินร้อย เป็ นรูปแบบเห็นกันบ่อยในปจั จุบนั ซึง่ มัก
“งานปนจั
ั ่ ่อท่องเทีย่ วไปในตัว” (รวิรฐั ศรีโสภา, สัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2559)
อยูใ่ นรูปแบบของการปนเพื
“ส่วนใหญ่ นอกจากจะเห็นทริปทางไกลทีจ่ ดั กันเอง ก็จะเข้าร่วมการแข่งขันทีจ่ ดั ขึน้ ตาม
ต่ างจังหวัดซึ่งเป็ นการจัดแบบระยะไกลเช่ นกัน เช่ น กิจกรรมการแข่งรายการ LRT” (ณัฐสินี
กนกวรกาญจน์, สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2559)
5.1.2 ด้านราคาในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มคี วามคิดเห็นต่อระดับของราคาทีส่ ามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 ช่วงราคา ดังนี้
1) ราคาค่าสมัคร 500 บาท คือราคาทีร่ บั ได้ในปจั จุบนั แต่ควรจะมีของแจก เช่น
เสือ้ ปนั ่ เหรียญรางวัล หรืออาหารเช้า และราคา 1,000 บาท ควรมีถว้ ยรางวัล
2) ราคาค่ า สมั ค รมากกว่ า 1,000-1,500 บาท คื อ งานที่ ค วรจะเป็ นงาน
ระดับประเทศ ทีม่ กี ารนํ าชิปมาจับเวลาและมีกรรมการมาตัดสินความเร็ว ด้วยเวลา ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วม
งานคาดหวังเรือ่ งการจัดงานแบบมืออาชีพ
“ราคาตอนนี้สมเหตุสมผล ราคาอยู่ประมาณ 500-1,000 บาท เหมาะสมกับค่าครองชีพ
ถ้ามีเครื่อ งชิป จับ เวลาและมีก รรมการตัด สิน ชี้ข าด อัน นี้ ถ้ าราคาสูง ขึ้น ผมก็รบั ได้” (ปรัช ญา
ลิม้ สุวฒ
ั น์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2559)
ั ่ ่อทําบุญหรือบริจาคและราคา
“ราคาทัวไป
่ 500 บาท ก็ยงั โอเค รับได้ แต่ถ้ามีการปนเพื
จะสูงขึน้ กว่านี้ ก็รบั ได้ค่ะ” (รวิรฐั ศรีโสภา, สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2559)
ราคาสมัคร 500 บาทก็เหมาะสมแล้ว เนื่องจากมีอาหารเช้า เสื้อและถ้วยรางวัล แต่ถ้า
ระดับ 800-1,000 บาท จะคาดหวังว่ าจะมีชิป จับเวลาหรือ เครื่อ งดื่ม เกลือ แร่ด้ว ย เพื่อ ให้เป็ น
มาตรฐาน และหากราคาเกิน 1,000 บาท ถ้าไม่ใช่งานระดับอินเตอร์ ซึ่งราคาประมาณ 1,500
บาทขึน้ ไป หรือถ้าเป็ นงานไตรกีฬาระดับประเทศ ซึง่ ราคามีตงั ้ แต่ 1,500-3,000 บาท ก็อาจต้อง
คิดหนัก” (ณัฐสินี กนกวรกาญจน์, สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2559)
5.1.3 ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ผลการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก พบว่ า ผู้ ใ ห้ ส ัม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ การป นั ่
ั ่ กรยาน เพราะการจัด
จักรยานในสถานที่ปิด เนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัยในการปนจั
ั ่ กรยานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นแบบสนามเปิ ด โดยความหมายของคําว่า
กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานโดยเฉพาะ ซึง่ จะไม่มรี ถสาธารณะเข้า
สถานทีป่ ิ ด หมายถึง สถานทีเ่ ป็ นทีส่ ําหรับการปนจั
มาร่วมทางด้วย เช่น Skylane ซึ่งตัง้ อยู่ใกล้กบั สนามบินสุวรรณภูม ิ จังหวัดสมุทรปราการ แต่
หากจัดกิจกรรมขึน้ ที่น่ี ผู้จดั ไม่ควรจัดเป็ นแบบปล่อยทีเดียว ควรจัดเป็ นแบบ Time Trial คือ
ั ่ ่ อ จับเวลาที่ด ีท่สี ุด ซึ่ง จะทํ าการปล่ อ ยทีล ะคัน หรือ เป็ นกลุ่ มเล็ก ๆ นอกจากนี้ ผู้ให้
การปนเพื
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ั ่ เ่ ป็ นวงกลม มากกว่าการปนไปและกลั
ั่
สัมภาษณ์ ยังให้ความสําคัญกับเส้นทางการปนที
บ เพราะ
จักรยานจะไม่สวนกัน และอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
“สถานที่จ ดั งาน เท่ าที่เคยไป พบทัง้ รถสัญ จรและถนนไม่ เรีย บ ขรุขระ ซึ่งค่ อ นข้าง
อันตรายพอสมควร ถึงแม้จะมีมาแชลคอยกัน้ รถและนํ าทาง แต่กไ็ ม่ทวถึ
ั ่ ง ถ้าสามารถปิ ดถนนได้
จะดีมาก” (ณัฐสินี กนกวรกาญจน์, สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2559)
“ผมเคยเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ก็เลยชอบการจัดกิจกรรมของ
ั ่ ก รยาน ซึ่งช่ วยให้มคี วาม
ในต่ างประเทศ เพราะกิจกรรมของเขาจะเป็ นการปิ ดถนนเพื่อปนจั
ปลอดภัยมากขึน้ ” (พิษณุ กิตติปกรณ์, สัมภาษณ์ 6 มีนาคม 2559)
ั ่ ก รยานแบบปิ ด ถนนในช่ ว งเช้ า และ
“เลื อ กที่ จ ะเช้ า ร่ ว มการจัด กิ จ กรรมการป นจั
ผูจ้ ดั ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทัวไปที
่
่ใช้รถใช้ถนนได้ทราบ ซึ่งรูส้ กึ ว่าปลอดภัยดีกว่าแบบ
เปิ ด และเมื่อมีการแจ้งต่อสาธารณชนก็จะทําให้เกิดปญั หาเรื่องการจราจรน้ อยลง” (จีระชญาณ์
จีรวัฒน์ธนากูล, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
ั่
“ปนบนถนน
ทัวโลกก็
่
จดั กัน แต่บางที่เขาปิ ดถนนกันเลยเพื่อจัดกิจกรรม หรือบางที่ท่ี
ใหญ่ ๆ ถึงกับปิ ดเมืองและคนทัง้ เมืองมาร่วมทํากิจกรรม ทําให้ทุกคนตัง้ แต่ เด็กจนถึงผู้สูงอายุ
สามารถมาร่วมสนุ ก และร่วมเชียร์กบั กิจกรรมนัน้ ๆ ได้ เป็ นการใช้เวลาในวันหยุดด้วยกันทัง้
ครอบครัว” (กอบธรรม พรหมายน, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2559)
ั ่ กรยาน เพราะมีแต่
“เส้นทางในบ้านเราต้องบอกเลยว่าไม่เอือ้ อํานวยต่อกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยานมาก และยัง
เส้นทางเปิ ด ซึ่งมีรถร่วมสัญ จรไปมา แต่ เส้นทางบ้านเราสวยและน่ าปนจั
ั ่ กรยานบนเส้นทางทีป่ ิ ดหรือ
สามารถพัฒนาต่อไปได้อกี หากมีการรณรงค์ให้จดั กิจกรรมการปนจั
อาจจะปิดเมือง” (ปรัชญา ลิม้ สุวฒ
ั น์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2559)
“ผมมองว่าอยากใช้สถานที่แบบปิ ด ไม่ไปใช้ร่วมกับยานพาหนะอื่นๆ บางทีเจอเส้นทาง
ทีค่ วบคุมไม่ได้ เช่น เจอรถไฟตัดผ่าน ต้องรอให้รถไฟผ่านก่อน ก็จะทําให้เสียเวลา เสียอารมณ์”
(พิพฒ
ั น์ ฉัตรโชติกุล, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2559)
5.1.4 ด้านการส่งเสริ มการจัดกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ผลการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก พบว่ า ผู้ให้ ส ัม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ มีค วามคิด เห็น ว่ า การจัด
ั ่ กรยานจะมีการจัดคู่กบั การโปรโมทสินค้า ซึง่ เป็ นกลยุทธ์การตลาดของบริษทั ที่
กิจกรรมการปนจั
จําหน่ ายจักรยานในปจั จุบนั นอกจากนัน้ ยังมีความเห็นว่า รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ั ่ กรยาน หรือการมีดารามาเข้าร่วมงาน ยังคงมีสสี นั
เช่น การแจกเสือ้ ปนั ่ อุปกรณ์สาํ หรับการปนจั
ั ่ าร่วมกิจกรรมได้ ในขณะที่การโปรโมทกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานให้
พอที่จะดึงดูดใจให้นักปนเข้
เป็ นที่รบั รูต้ ่ อสาธารณะแล้ว หากเป็ นงานระดับจังหวัด จะมีการโปรโมทกันมากขึ้น และได้รบั
ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากทัง้ ภาครัฐและเอกชน จากทัง้ สื่อหลักสาธารณะและสื่อออนไลน์ ซึ่ง
ช่วยสร้างการรับรูม้ ากขึน้ ในวงกว้าง
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ั ่ กรยาน จัดกันแทบทุกสัปดาห์ ถ้าวันธรรมดาจัดได้ก็คงจัดกัน เพราะ
“กิจกรรมการปนจั
ั ่ อนข้างแรงมาก อันนี้ขน้ึ อยู่กบั โปรโมทการแข่งขัน ระยะทางการเดินทาง
ช่วงนี้กระแสการปนค่
ด้วย บริษทั นําเข้าจักรยานหลายบริษทั ก็มกี ารจัดกิจกรรมโปรโมทสินค้าของตนเองควบคู่กบั การ
ั ่ ก รยาน หรือ พู ด ง่ายๆ ว่ าใครๆ ก็ ทํ ากัน ทุ ก วัน นี้ ” (วินั ย ทรรทรานนท์ ,
จัด กิจ กรรมการป นจั
สัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2559)
ั ่ ่อสังสรรค์ ให้มาทานข้าว
“บริษทั ต่างๆ เข้าช่วยกันรณรงค์ บางทีกม็ าโปรโมทให้มาปนเพื
ร่วมกัน” (ปรัชญา ลิม้ สุวฒ
ั น์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2559)
ั ่ กรยาน เห็นทัง้ สื่อโฆษณา
“ค่อนข้างดีใจที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสําคัญกับการปนจั
ทางโทรทัศน์ และนิตยสาร หน่ วยงานราชการและชาวบ้านในแต่ละจังหวัดให้ความร่วมมือมาก
ขึน้ ในกิจกรรมแต่ละครัง้ ” (ณัฐสินี กนกวรกาญจน์, สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2559)
“การโปรโมทกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ก็ถอื เป็ นเรื่องดี เพราะไม่เพียงแค่จะได้โปรโมท
ั ่ กรยานเท่านัน้ แต่จะเป็ นการโปรโมทสถานที่ให้กบั บุคคลทัวไปด้
กิจกรรมการปนจั
่ วย” (ศศิญา
ดุมใหม่, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
ั ่ กรยานสมัยนี้ดกี ว่าเมื่อ 4-5 ปี ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรมมี
“การส่งเสริมกิจกรรมการปนจั
สิง่ ดึงดูดให้เข้าร่วมมากขึน้ ทัง้ การใช้ส่อื ต่างๆ ในสมัยนี้” มีสงิ่ ตอบแทนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมากขึน้
เช่น การสนับสนุ นผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้ามาร่วมแจกอุปกรณ์ของบริษทั นัน้ ๆ อีก
ทัง้ ได้ส่อื ประชาสัมพันธ์ของบริษัทนํ าเข้าจักรยานนัน้ ๆ ด้วย (อรัญญา อู่ชาโชติ, สัมภาษณ์ 7
มีนาคม 2559)
5.1.5 ด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิ จกรรม
ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบว่า ผู้ให้สมั ภาษณ์ ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถเป็ นทัง้ ระบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ออนไลน์ การสมัค รเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมในแบบออนไลน์ สะดวกมากที่ สุ ด
ในปจั จุบนั เพราะสามารถทําได้ต ัง้ แต่ ก ารจองเข้าร่ว มกิจกรรม ชําระเงิน และลงทะเบียนเข้า
ร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีเว็ป ที่เป็ นแบบ One Stop Service ด้วย กล่ าวคือ เข้าเว็ปไซต์เดีย ว
สามารถสมัครได้หลายงานโดยผ่านเว็ปไซต์ตวั แทน อาทิ เว็ปไทยเอ็มทีบี เว็ปโกแอดแวนเจอร์
ซึง่ เว็ปไซต์ประเภทนี้ จะรวมกิจกรรมต่างเข้าด้วยกัน และรับเป็ นตัวแทนการลงทะเบียนเข้าร่วม
ั ่ กรยานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการขัน้ ตอนหน้ างานกิจกรรมนัน้ ก็
กิจกรรมปนจั
สําคัญ เพราะแม้ว่าขัน้ ตอนการสมัครและจองคิวผ่านออนไลน์ จะค่อนข้างสมบูรณ์ แบบ แต่เมื่อ
มาถึงหน้ างาน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมยังคงสับสน ไม่แน่ ใจว่าจะไปยืนยันบัตรคิว หรือขัน้ ตอนต่อไป
จะเป็ นอย่างไร
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2) ออฟไลน์ (สมัครหน้ างาน) หากมีช่องทางการสมัครทัง้ ออนไลน์ และงานด้วย
จะสมบูรณ์มาก เพราะผู้ท่ไี ม่สามารถจองทางออนไลน์ ได้หรือติดขัดการใช้อนิ เทอร์เน็ต ยังจะมี
โอกาสมาสมัครได้ หากได้ยนิ ข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
“ผมขอแบ่งเป็ นคนที่ใช้ส่อื ออนไลน์ และไม่ได้ใช้ส่อื ออนไลน์ เพราะถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ส่อื
ออนไลน์ จะติดปญั หาเรื่องการรับข้อมูล การลงทะเบียน ส่วนคนทีใ่ ช้งานออนไลน์บ่อยๆ ก็จะไม่
ติดปญั หาทัง้ การรับสมัคร การโอนเงิน ยกเว้นเต็ม และคนทีไ่ ม่ได้ใช้ส่อื ออนไลน์ ในการสมัคร ก็
ต้ อ งไปลุ้ น เอาว่ า หน้ างานจะมีก ารเปิ ด รับ สมัค รหรือ ไม่ ” (วินั ย ทรรทรานนท์ , สัม ภาษณ์ 4
มีนาคม 2559)
“สะดวกมากๆ กับการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์แบบ One Stop Service เพราะเข้า
ไปทีท่ เ่ี ดียว สามารถสมัครได้หลายกิจกรรมพร้อมกัน” (ปรัชญา ลิม้ สุวฒ
ั น์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม
2559)
“ขัน้ ตอนสมัครตอนนี้มสี ะดวกมากขึน้ เนื่องจากมีการสมัครออนไลน์ และผ่านทาง event
thaimtb ซึ่งมีการบอกจํานวนผู้สมัครปจั จุบนั และสามารถส่งหลักฐานและตรวจสอบรายชื่อได้
อย่างเป็ นระบบ” (ณัฐสินี กนกวรกาญจน์, สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2559)
“ขัน้ ตอนการสมัครในปจั จุบนั ส่วนใหญ่ให้สมัครและชําระเงินทางอินเทอร์เน็ต การส่งของ
ั ่ ง ซึง่ เมื่อถึง
ทีร่ ะลึกบางงานส่งทางไปรษณีย์ บางงานให้ไปรับทีห่ น้างาน หรือรับได้ก่อนวันปนจริ
ั ่ ง จะไม่ ม ีค วามวุ่น วายเกิด ขึ้น นั บ ว่ าเป็ น การจัด การที่ด ี” (จีระชญาณ์ จีรวัฒ น์
วัน เวลาป นจริ
ธนากูล, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
“การสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าสะดวกมาก แต่ ห ลังจากนัน้ อยากให้
หน้ างานมีการจัดการให้เป็ นระบบกว่านี้ เพราะทุกวันนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมยังสับสนว่าจุดไหน
เป็ น จุด ไหน พอเป็ น แบบนี้ เหมือ นกับว่ าระบบขัน้ ตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมดยังไม่
สมบูรณ์ทส่ี ุด” (กอบธรรม พรหมายน, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2559)
5.1.6 ด้านบุคลากรในการจัดกิ จกรรม
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า ผู้จดั กิจกรรม
ั ่ กรยาน ควรเป็ นบุคคลากรที่มคี วามรูเ้ รื่องการปนจั
ั ่ กรยานหรือเคยเป็ นนักปนั ่ เพราะจะ
การปนจั
ั ่ องการความปลอดภัยในการเข้า
ทําให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของนักปนั ่ ซึง่ นักปนต้
ั ่ กรยานเป็ นที่ตงั ้ เหนือสิง่ อื่นใด ส่วนเรื่องบริการหรือการช่วยเหลือในกรณี
ร่วมกิจกรรมการปนจั
ั่
เหตุฉุกเฉินนัน้ เป็ นปจั จัยรองมา ในขณะที่การบริการ นํ้ าหรืออาหาร นักปนจะเข้
าใจอยู่แล้วว่า
ั ่ วยกัน ก็ยงั จะ
เป็ นการดูแลตัวเอง นอกจากนี้ หากผู้จดั กิจกรรมเป็ นบุคลากในแวดวงนักปนด้
สามารถระวังเรือ่ งความปลอดภัยต่างๆ ให้เพิม่ มากขึน้ ด้วย
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ั ่ กรยาน
“บุคลากรที่จดั กิจกรรมในปจั จุบนั ยังไม่ค่อยเข้าใจในการจัดกิจกรรมการปนจั
ส่วนกิจกรรมทีผ่ มมองว่าจัดได้ดคี อื Tour de Farm” (พิพฒ
ั น์ ฉัตรโชติกุล, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม
2559)
ั ่ ก รยาน ต้อ งช่ วยคํานึ งถึงความ
“อย่างแรกเลย บุค ลากรผู้จดั ต้อ งเข้าใจเรื่อ งการปนจั
ั ่ กรยานจริงๆ เพราะ
ปลอดภัย และการควบคุมเวลา บุคลากรในอุดมคติผมคือต้องเข้าใจการปนจั
ั ่ กรยาน” (ปรัชญา ลิม้ สุวฒ
บ้านเราคนยังไม่เข้าใจเรือ่ งการปนจั
ั น์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2559)
“บ้านเรายังใช้เจ้าหน้ าที่ท่ไี ม่ได้ขจ่ี กั รยานมาทํากิจกรรม ซึ่งทําให้ไม่เข้าพฤติกรรมและ
ั ่ งๆ แต่ห ลังๆ เริม่ มีมาให้เห็นแล้วว่าเจ้าหน้ าที่หลักๆ เริม่ มีความรู้
ความต้องการของนักปนจริ
ั ่ กรยานกันมากขึน้ ” (กอบธรรม พรหมมายน, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2559)
ความเข้าใจในการปนจั
ั ่ ้ท่มี าจัดกิจกรรมต้องรูเ้ รื่องเส้นทางการปนั ่ การอํานวยความสะดวก
“ส่วนใหญ่ นักปนผู
ต่างๆ ความปลอดภัยเรื่องเวลาในการแข่งขัน และมีกรรมการของสมาคมที่น่าเชื่อถือได้” (วินัย
ทรรทรานนท์, สัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2559)
ั ่ กรยาน รูค้ วามต้องการของนักปนั ่
“ต้องได้คนจัดทีม่ คี วามเข้าใจในความรูส้ กึ ของคนปนจั
ั ่ ก รยาน เพื่อ ที่จะได้รู้พ ฤติก รรมของนั ก ป นจั
ั ่ ก รยานว่ าเป็ น
จัก รยาน รู้ธ รรมชาติของนัก ป นจั
ั ่ กรยานได้ดกี ว่าบุคลากรที่ไม่เข้าใจนักปนจั
ั ่ กรยาน” (พิษณุ
อย่างไร จะได้รแู้ ละป้องกันนักปนจั
กิตติปกรณ์, สัมภาษณ์ 6 มีนาคม 2559)
ั ่ กรยานเป็ นกิจวัตรอยู่แล้ว รูปแบบงานจะจัดออกมาได้ดมี าก เพราะ
“ถ้าบุคลากรที่ปนจั
ั ่ างแท้จริง รวมถึงเครือข่ายของนักปนจั
ั ่ กรยาน
บุคลากรเหล่านี้ทราบความต้องการของนักปนอย่
จะให้ความร่วมมือ” (ณัฐสินี กนกวรกาญจน์, สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2559)
ั ่ ก รยานเอง เข้า
“คนที่จดั กิจกรรมควรมีป ระสบการณ์ ร่ว มกับ นั ก ป นั ่ เช่ น เป็ น ผู้ป นจั
ั ่ กรยาน ในที่สุดแล้ว คนจัดกิจกรรม
ร่วมงานที่ผู้อ่ นื จัด เพื่อให้เข้าใจความต้องการของนักปนจั
ั ่ กรยานต้องการอะไร” (ศศิญา ดุมใหม่, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
ต้องมีความเข้าใจว่านักปนจั
ั ่ ก รยานที่มาจัดกิจกรรม ซึ่งก็ด ีแล้ว ต้องดูเรื่องเส้นทาง การ
“ส่วนใหญ่ จะเป็ นนัก ปนจั
อํ านวยความสะดวกต่ างๆ เวลาในการแข่ง ขัน และกรรมการของสมาคมที่น่ าเชื่อ ถือ ในการ
ตัดสิน” (รวิรฐั ศรีโสภา, สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2559)
5.1.7 ด้านสิ่ งแวดล้อมในการจัดกิ จกรรม
ผลการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก พบว่ า ผู้ให้ ส ัม ภาษณ์ มีค วามคิด เห็น ว่ าความปลอดภัย ใน
ั ่ ง่ แวดล้อมทางกายภาพสัมพันธ์กบั ค่าสมัครกิจกรรม เช่น ถ้าค่ากิจกรรมราคา
เส้นทางการปนสิ
ประมาณ 500-800 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่คาดหวังกับเรื่องการเตรียมพร้อมของสถานที่
หรืออาหารมากนัก แต่หากเป็ นกิจกรรมทีม่ รี าคาการเข้าร่วมตัง้ แต่ 800-1,000 บาทขึน้ ไป ความ
คาดหวังเรื่องการเตรียมสถานทีแ่ ละตกแต่งด้วยโลโก้ต่างๆ เครือ่ งอุปโภค บริโภค อินเทอร์เน็ต
ของทีร่ ะลึกก็จะมากขึน้ ด้วย
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ั ่ กรยาน ขึน้ อยู่กบั การลงทุนของผู้จดั กิจกรรม”
“สิง่ แวดล้อมของการจัดกิจกรรมการปนจั
(ปรัชญา ลิม้ สุวฒ
ั น์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2559)
“ส่ ว นมากขึ้น อยู่ ก ับ งบประมาณในการจัด งาน ถ้ าผู้ จดั มีส ปอนเซอร์รายใหญ่ ห รือ มี
สปอนเซอร์มาก งานก็จะออกมามีมาตรฐาน” (กอบธรรม พรหมมายน, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม
2559)
“กิจกรรมที่เราจัดเป็ นพื้นที่เปิ ด ต้องมีสงิ่ อํานวยความสะดวกในเรื่องความปลอดภัยให้
มากไว้ก่อน” (พิษณุ กิตติปกรณ์, สัมภาษณ์ 6 มีนาคม 2559)
“ไม่ได้คาดหวังว่าอาหาร นํ้ า ต้องดีมาก ขอแค่พอดี ไม่ขาด มีห้องนํ้ า จักรยานวางแล้ว
ไม่หาย ก็พอใจแล้วค่ะ” (อรัญญา อู่ชาโชติ, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)

5.2 ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยด้านสังคมเรื่องกลุ่มอ้างอิ งที่มีผลต่อ
พฤติ กรรมการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
จากผลการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกในเรือ่ งความคิดเห็นด้านกลุ่มอ้างอิงทีม่ ผี ลต่อการเข้า
ั ่ กรยาน สามารถสรุปความคิดเห็นเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อนใน
ร่วมกิจกรรมการปนจั
ชมรม เพื่อนทีท่ าํ งาน และกลุ่มดารา นักร้อง นักแสดง
5.2.1 เพื่อนสนิ ท เพื่อนนักปัน่ เพื่อนในชมรม และเพื่อนในบริษทั ที่ เป็ นนักปัน่
จักรยาน
ผลการสัม ภาษณ์ พ บว่ า มีค วามสํ า คัญ อย่ า งมากต่ อ การตัด สิน ใจเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม
ด้วยเหตุผลหลักคือความสนุ กและมิตรภาพระหว่างกัน การพักผ่อนกับเพื่อน และความปลอดภัย
เนื่องจากเพื่อนจะช่วยระวังการขับขีใ่ ห้กนั และกันตลอดเส้นทาง
“เพื่อนมีผลมากครับ เพราะคนทีไ่ ปคนเดียว เชื่อว่ามีไม่ถงึ 5% และโดยนิสยั ของไทยนัน้
ชอบทํากิจกรรมเป็ นหมู่คณะ หรือจะเรียกว่าคนไทยส่วนใหญ่ขเ้ี หงาก็ไม่ผดิ ” (กอบธรรม พรหม
มายน, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2559)
ั่
ั ่ บเพื่อน ทัง้ สนุ กและ
“เพื่อนมีผลอย่างมากเลย เพราะปนคนเดี
ยวไม่น่าสนใจ เพราะปนกั
ปลอดภัย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนัน้ งานไหนที่เพื่อนไม่ไป เราก็ไม่ไปด้วย” (พิษ ณุ
กิตติปกรณ์, สัมภาษณ์ 6 มีนาคม 2559)
“เพื่อนมีผลมากค่ะ ถ้าไปกับกลุ่มเพื่อน ยังไงก็สนุ กว่าไปคนเดียวอยู่แล้ว ส่วนดารานัน้
ไม่สนใจค่ะ” (อรัญญา อู่ชาโชติ, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
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ั ่ วยกันมีผลมากต่อการเข้าร่วมงาน เช่น บางงานเราไม่ได้อยากไป แต่
“กลุ่มเพื่อนทีป่ นด้
ั ่ กรยานอย่างเดียว แต่ระหว่างการปนั ่ คือ
เพื่อนไปก็เลยตัดสินใจไป เพราะเราไม่ได้ไปเพื่อปนจั
การได้ไปเทีย่ วพักผ่อนกับเพื่อน” (ศศิญา ดุมใหม่, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
“มีผลอย่างมาก โดยเฉพาะการไปกับกลุ่มเพื่อนสนิทเป็ นพิเศษ” (จีระชญาณ์ จีรวัฒน์
ธนากูล, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
ั่
ั่
ั่
“เพื่อนมีผลมาก เพราะถ้าปนคนเดี
ยวจะปนเทรนเนอร์
เพราะเป็ นผู้หญิง รูส้ กึ ว่าปนคน
เดียวไม่ปลอดภัย ถ้ามีเพื่อนสนิทที่อยู่ในชมรมเดียวกัน ร่วมอยู่ในทริปจะโอเคมากๆ” (ณัฐสินี
กนกวรกาญจน์, สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2559)
5.2.2 ดารา นักร้อง นักแสดง
ผลการสัมภาษณ์พบว่า มีความสําคัญไม่มากนักในฐานะผู้ท่จี ะจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยาน แต่จะมีผลให้สามารถพิจารณาว่ากิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานนัน้ ๆ มีงบประมาณใน
การปนจั
การจัดงานมากหรือไม่ หรือ เป็ นงานใหญ่ หรือไม่ ซึ่งจะถูกใช้เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของการจัดการมากกว่า
“ผมว่าเพื่อน ต้องใช้คําว่าอานุ ภาพเลย เพราะมันมีผลอย่างมากต่อการชักชวนคนเข้า
ร่วมจักรยาน พอบอกไปก็เหมือนการเชิญชวนกลุ่มหนึ่งให้ไปกับอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะเพื่อนเรา
ไม่ได้อยู่แค่กลุ่มเดียว ส่วนเรื่องดารานัน้ ผมว่ามีผลนะ แต่ไม่ได้คดิ ว่าดาราหรือนักแสดงเป็ นตัว
ดึงดูดคนให้มางาน เพราะถ้างานไหนมีดารา นักแสดงมาร่วมกิจกรรม งานนี้จะเป็ นงานที่มกี าร
ั ่ น้ ก็จะดูมอี ะไรมาก
ลงทุน และถ้างานไหนทีม่ กี ารลงทุนและมีผใู้ ห้การสนับสนุ นมากขึน้ งานปนนั
ขึน้ เป็ นงานทีใ่ หญ่” (ปรัชญา ลิม้ สุวฒ
ั น์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2559)

5.3 ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยด้านจิ ตวิ ทยาด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อ
พฤติ กรรมการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
จากการสัมภาษณ์ ขอ้ มูลเชิงลึกในเรื่องความคิดเห็นด้านจิตวิทยา เรื่องแรงจูงใจที่มตี ่ อ
พฤติกรรม สามารถสรุปได้เป็ น 2 หัวข้อ คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงภายนอก
5.3.1 แรงจูงใจภายใน
ผลการสัมภาษณ์พบว่า ความท้าทาย ได้เพื่อนใหม่ ได้สงั คมใหม่เพิม่ ขึน้ มีพฒ
ั นาตนเอง
ได้ออกกําลังกาย มิตรภาพ ความสามัคคี ความสุข ความชอบ ล้วนแล้วแต่เป็ นแรงจูงใจภายตัว
ั ่ กรยานที่เป็ นปจั จัยในการขับเคลื่อนให้เกิดความต้องและเลือกเล่นกิจกรรม
บุคคลของนักปนจั
กีฬาชนิดนี้
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ั ่ ่อความสุข ถ้าเป็ นทริปใหญ่ เราปนจบจะมี
ั่
“ความสุขคือสิง่ ทีผ่ มค้นหา ผมปนเพื
เรื่องเล่า
ั ่ วจะได้แข็งแรง ได้ออกกําลัง
ขานให้ลกู หลานฟงั ตอนแก่ นอกจากนี้กเ็ รือ่ งของสุขภาพครับ ปนแล้
กาย และได้สงั คม ได้เพื่อนใหม่ๆ ด้วย” (กอบธรรม พรหมมายน, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2559)
“บอกได้เลยครับว่าชอบ และเพราะความชอบ เลยทําให้ได้มาเปิ ดร้านจักรยานส่วนตัว
เป็ นความรักส่วนตัว” (พิษณุ กิตติปกรณ์, สัมภาษณ์ 6 มีนาคม 2559)
“แรงจูงใจคือการได้พฒ
ั นาตัวเองในแต่ละครัง้ ในการตัดสินในใจเข้าร่วมกิจกรรม เหมือน
เป็ นการหาแรงผลักดันให้ตวั เองเกิดการพัฒนาจากการฝึ กซ้อมก็ด ี จากการหาข้อมูลเพิม่ เติมก็ด ี
ั่
และทุกครัง้ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เหมือนได้เปิ ดมุมมองใหม่ๆ ตลอดเวลา ได้เห็นการปนของคนที
่
เก่งกว่า” (อรัญญา อู่ชาโชติ, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
“จักรยานเป็ นกีฬาที่มคี วามท้าทายและเปิ ดโลกทัศน์ ให้กบั ตัวเอง ได้เรียนรูค้ นในสังคม
มากขึน้ และที่สําคัญ คือมีเพื่อนเพิม่ มากขึน้ ชอบกีฬาประเภทนี้มากเลยค่ะ” (ศศิญา ดุมใหม่,
สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
ั่
“กลุ่มเพื่อนเป็ นแรงจูงใจที่สําคัญมากที่สุด ยิง่ กลุ่มใหญ่ยงิ่ สนุ ก ไม่ว่าจะปนทางไกลหรื
อ
ั ่ องเทีย่ วก็ตาม” (จีระชญาณ์ จีรวัฒน์ธนากูล, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
ปนท่
ั ่ กรยานไปทานข้าว หลังๆ เริม่
“แรงจูงใจแรกคือการออกกําลังกาย ลดนํ้ าหนัก และปนจั
มีการออกทริปกลางคืน เริม่ พบปะผูค้ น เข้ากลุ่ม เริม่ มีการฝึ กซ้อมที่จริงจัง ปจั จุบนั นี้ นอกจาก
ั ่ ่อเจอเพื่อน ยังมีการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อทดสอบความสอบความสามารถและท้าทาย
ปนเพื
ตัวเอง ถือเป็ นการสร้างวินัยให้ตวั เองอย่างหนึ่ง” (ณัฐสินี กนกวรกาญจน์ , สัมภาษณ์ 5 มีนาคม
2559)
“เพื่อสุขภาพ เพื่อความสามัคคี เพื่อมิตรภาพ” (รวิรฐั ศรีโสภา, สัมภาษณ์ 10 มีนาคม
2559)
5.3.2 แรงจูงในภายนอก
ผลการสัมภาษณ์ พ บว่ า ความต้องการที่จะพิชิตเป้าหมาย และก้าวสู่ชยั ชนะ เป็ นอีก
ั ่ ดความต้องการปนจั
ั ่ กรยาน เพราะทําให้
ปจั จัยสําคัญของแรงจูงใจภายนอกที่จะทําให้นักปนเกิ
เขารูส้ กึ ถึงการได้รบั ชัยชนะ
“เป็ นเป้าหมายทีย่ าก (EPIC LIFE) ไปให้ถงึ เป้าหมาย โดยเป้าหมายของผมคือการปนั ่
รูปแบบแข่งขัน 5,000 กิโลเมตรภายในหนึ่งเดือน” (พิพฒ
ั น์ ฉัตรโชติกุล, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม
2559)
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5.4 ทัศนคติ ของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงลึก เรื่องทัศ นคติในการเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานของผู้ให้
สัมภาษณ์ทงั ้ 10 ท่าน สามารถสรุปเป็ นหัวข้อได้ ดังนี้
5.4.1 ได้ออกกําลังกาย หลุดจากโลกโซเชียล
“มีทศั นคติทด่ี คี รับ เพราะทําให้คนได้ออกกําลังกาย และได้หลุดจากโลกโซเซียลซึง่ เป็ น
ปญั หาสังคมก้มหน้าในทุกวันนี้” (กอบธรรม พรหมมายน, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2559)
5.4.2 สอนให้ ร้จู กั กฎ กติ กา ความมีนํ้าใจบนท้องถนน
“เราต้องมีมารยาทในการแบ่งปนั ให้ยานพาหานะอื่นๆ อยากให้คนที่ใช้ถนนเห็นว่าคนขี่
ั ่ กรยานกันมีระเบียบเรียบร้อย” (พิษ ณุ กิตติปกรณ์ , สัมภาษณ์ 6 มีนาคม
จักรยานน่ ารัก ปนจั
2559)
5.4.3 มีสขุ ภาพดีและได้ท่องเที่ยว
“เป็ นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพและได้ท่องเทีย่ วไปในตัว ระหว่างทีไ่ ด้อยู่กบั
ตัวเองและธรรมชาติ มากกว่าอยู่ก ับหน้ าจอโทรศัพ ท์” (ณัฐสินี กนกวรกาญจน์ , สัมภาษณ์ 5
มีนาคม 2559)
5.4.4 เป็ นกีฬาที่ต้องซ้ อม
ั ่ กรยาน แต่ เป็ นกีฬาที่ต้องซ้อม มีการฝึ กฝนเพื่อการ
“มองว่าเป็ นมากกว่ากิจกรรมปนจั
พัฒนาร่างกาย เพื่อการแข่งขัน” (ศศิญา ดุมใหม่, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)
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5.5 คําถามเกี่ยวกับพฤติ กรรมต่อการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ั ่ กรยานของ
จากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกเรื่องพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั ้ 10 คน สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) คุณปรัชญา ลิม้ สุวฒ
ั น์
ั ่ ชติ ดอยอินทนนท์และงานทริปประเพณีสวนธน-กรุงเทพฯ
เข้าร่วมงานปนพิ
2) คุณพิพฒ
ั น์ ฉัตรโชติกุล
เข้าร่วมงานปนั ่ Tour de Farm และทริปต่างประเทศ เช่น Taiwan King of Mountain
3) คุณกอบธรรม พรหมมายน
ั ่ ชติ ดอยอินทนนท์และงานทริปประเพณีสวนธน-กรุงเทพฯ
เข้าร่วมงานปนพิ
4) คุณพิษณุ กิตติปกรณ์
ั ่ ชติ ดอยอินทนนท์และทริปต่างประเทศ
เข้าร่วมงานปนพิ
5) คุณวินยั ทรรทรานนท์
ั ่ ชติ
เข้าร่วมงานทริปประเพณีสวนธน กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ งานปนพิ
ดอยอินทนนท์ และบางงานเป็ นผู้จดั เอง เช่ น Singha Mountain Bike Thailand, Singha Fun
Ride Fun Run และ Singha 12 Hours Endurance
6) คุณรวิรฐั ศรีโสภา
ั ่ อ งเหน่ อ จัง หวัด สุ พ รรณบุ ร ี งานอิน ทนนท์ ค นพัน ธุ์ อึด งานแข่ ง
เข้า ร่ว มงานป นเมื
International Bangkok Bike งานแข่งไครธีเรีย ม บางแสน งาน Audax 100 km. งาน Audax
200 km. งาน Audax 300 km.
7) คุณศศิญา ดุมใหม่
ั ่ ก รยานอยู่เฉลี่ยเดือนละหนึ่ งครัง้ และงานใหญ่ เช่ นงานปนั ่
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
เมืองเหน่ อ จังหวัดสุพรรณบุร ี งานอินทนนท์คนพันธุ์อดึ งานแข่ง International Bangkok Bike
งานแข่งไครธีเรียม บางแสน
8) คุณอรัญญา อู่ชาโชติ
เข้าร่วมกิจกรรมใหญ่ เช่น งานแข่ง Bangkok Criterium งาน Alley Cat
9) คุณจีระชญาณ์ จีรวัฒน์ธนากูล
ั ่ กรยาน ทริปประเพณีสวนธน กรุงเทพฯ-หัวหิน และ ปนซ้
ั ่ อมกับเพื่อน
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ทุกเช้าวันเสาร์-อาทิตย์
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10) คุณณัฐสินี กนกวรกาญจน์
ั ่ กรยานอยู่เฉลี่ยเดือนละหนึ่งครัง้ และงานใหญ่ เช่น งานปนั ่
เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
เมืองเหน่ อ จังหวัดสุพรรณบุร ี งานอินทนนท์คนพันธุ์อดึ งานแข่ง International Bangkok Bike
งานแข่งไครธีเรียม บางแสน งานพ่อใหญ่ LRT

5.6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
จากการสัม ภาษณ์ ข้อ มู ล เชิง ลึก เรื่อ งความพึง พอใจในการเข้าร่ ว มกิจ กรรมการป นั ่
จักรยาน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ จะมีความพึงพอใจระดับหนึ่งเท่านัน้ กับการจัดกิจกรรมการปนั ่
จักรยานในประเทศไทย และยังคงคาดหวังให้กจิ กรรมในประเทศไทยมีการพัฒนาการจัดการทีด่ ี
ขึน้ เพื่อให้เทียบมาตรฐานการจัดกิจกรรมของนานาชาติต่อไป
“พอใจมากค่ะกับการจัดกิจกรรมในปจั จุบนั เพราะเราเลือกที่จะไปงานที่เราชอบ และ
ตรงกับความชอบส่วนตัว แต่ในใจลึกๆ อยากเห็นงานทีป่ รับเปลีย่ นวงการจักรยานไปเลย อยาก
ให้มคี วามเป็ นมืออาชีพ มีการวางแผน มีการลงทุนที่สูง จะทําให้งานดูมมี าตรฐานขึ้น” (รวิรฐั
ศรีโสภา, สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2559)
“พอใจครับ พอใจมาก เพราะผู้จดั แต่ ละเจ้ามีก ารพัฒ นาอยากจัด ให้มงี านที่ด ีข้นึ แต่
ั ่ ยนี้ยงั คงไม่เคารพกติกามารยาทใน
ส่วนตัวผม ยังรูส้ กึ ไม่ดกี บั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม เพราะนักปนสมั
การเข้าร่วมกิจกรรม” (ปรัชญา ลิม้ สุวฒ
ั น์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2559)

บทที่ 6
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เชิงผสมผสานครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ กระตุ้น
พฤติก รรมด้ า นส่ ว นประสมการตลาดบริก าร ด้ า นกลุ่ ม อ้ า งอิง ด้ า นแรงจู ง ใจ และทัศ นคติ
ั ่ กรยาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม และ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้คอื ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 23-60 ปี ที่เคย
ั ่ ก รยานที่จดั ขึ้นโดยบริษัทผู้นําเข้าจักรยาน 4 บริษัท ได้แ ก่
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งหรือ ปนจั
บริษัท ยูด ับ บลิว ซี จํากัด บริษั ท โปรไบค์ จํากัด บริษัท แอลเอ ไบซิเคิล จํากัด และ บริษั ท
ั ่ กรยานจัดขึน้ โดยภาครัฐ จํานวน 400 คน โดยใช้
สปอร์ต ไบซิเคิล จํากัด หรือกิจกรรมการปนจั
แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับงานวิจยั เชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ มาน
(Inferal Statistics) ได้แก่ สถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
แบบ Stepwise เพื่อทดสอบสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ สําหรับวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน ใช้การวิเคราะห์
ตามแนวประเด็นคําถามที่ได้กําหนดไว้ และนํ าเสนอผลของข้อมูลในรูปแบบของการวิเคราะห์
เชิงพรรณา (Descriptive Analysis)

6.1 สรุปผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
การสรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณในครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 8 ส่วน คือ ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากร ความคิดเห็นต่อสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกลุ่มอ้างอิง
ั ่ กรยาน
ด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
และผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
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6.1.1 จากการวิจยั ข้อมูลด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนสูงกว่า 30,001 บาทขึน้ ไป และมีสถานภาพโสด
6.1.2 จากการวิจยั ข้อ มูล เกี่ยวกับความคิด เห็นของประชาชนที่เข้าร่ว มกิจกรรมการ
ั ่ ก รยานต่ อ สิ่ง กระตุ้ น พฤติก รรมด้านส่ ว นประสมการตลาดบริก าร พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่าง
ป นจั
ั ่ กรยานในรูปแบบการออกกําลังกาย และ
มีความคิดเห็นในระดับทีเ่ ห็นด้วยมากทีส่ ุดต่อการปนจั
รูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นส่วนประสมการตลาดด้านรูปแบบกิจกรรม การรับสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมผ่ านเว็ปไซต์ ซึ่ง เป็ น ส่ ว นประสมการตลาดด้านช่ อ งทางการรับ สมัค ร การได้รบั ชุ ด
พรีเมี่ยมเครื่องแต่งกาย และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็ นส่วนประสม
การตลาดด้ า นการส่ ง เสริม กิจ กรรม เจ้า หน้ า ที่ป ระสานงานกิจ กรรมสามารถติด ต่ อ ได้ ง่ า ย
อํานวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดเตรียมความปลอดภัยตลอดกิจกรรม กรรมการ
ในการตัดสินมีความน่ าเชื่อถือ (กรณีการแข่งขัน) การให้คําแนะนํ าจากพนักงานในการเข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งเป็ นส่วนประสมการตลาดด้านบุค ลากรในการจัดกิจกรรม ที่พ กั สะอาดปลอดภัย
สาธารณู ปโภค (ไฟฟ้ า นํ้ า อินเทอร์เน็ ต ) ที่เพียงพอ อาหารและเครื่องดื่มสําหรับที่เพียงพอ
บริการขนส่งจักรยานและอุปกรณ์ ในกรณีท่มี กี ารจัดกิจกรรมในต่ างจังหวัด ซึ่งเป็ นส่วนประสม
การตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพในการจัดกิจกรรม
นอกจากนี้ ยังพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ั ่ กรยาน เห็นด้วยมาก ได้แก่ การปนจั
ั ่ กรยานในรูปแบบการแข่งขัน
ซึง่ เข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ประเภทเดี่ย ว ประเภททีม การเพื่อ การกุ ศ ลหรือ การรณรงค์เพื่อ สัง คม ซึ่ง เป็ น ส่ ว นประสม
ั ่ กรยานทีไ่ ม่มคี ่าสมัคร และ การปนจั
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัคร
การตลาดด้านรูปแบบกิจกรรม การปนจั
ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้ ซึ่งเป็ นส่วนประสมการตลาดด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม การ
สมัครโดยการใช้ E-mail และ Application บนโทรศัพท์มอื ถือ ซึง่ เป็ นส่วนประสมการตลาดด้าน
ช่องทางการรับสมัคร ผู้เข้าร่วมจะได้รบั ชุดพรีเมียมอุปกรณ์ เกี่ยวกับจักรยาน ส่วนลดค่าสมัคร
เข้าร่ว มกิจ กรรม มีก ารประชาสัม พัน ธ์ผ่ านสื่อ ทัว่ ไป เช่ น หนั งสือ พิม พ์ นิ ต ยสาร โปสเตอร์
บิลบอร์ดและการให้สมัครเป็ นสมาชิกเพื่อมีขอ้ มูล หรือสิทธิประโยชน์ พเิ ศษ ซึง่ เป็ นส่วนประสม
การตลาดด้านการส่งเสริมกิจกรรม
สําหรับส่ วนประสมการตลาดบริก าร ที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเข้าร่ว ม
ั ่ กรยานร่วมกับนักกีฬาจักรยานทีม่ ชี ่อื เสียง
กิจกรรมจักรยาน เห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ การปนจั
และนักร้อง-นักแสดงที่มชี ่อื เสียง ซึ่งเป็ นส่วนประสมการตลาดด้านรูปแบบกิจกรรม การสมัคร
โดยจัดสถานทีร่ บั สมัคร เช่น ห้างสรรพสินค้า และร้านค้า (ร้านขายจักรยาน) ซึง่ เป็ นส่วนประสม
การตลาดด้านช่องทางการรับสมัคร
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สําหรับส่ วนประสมการตลาดบริก าร ที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเข้าร่ว ม
ั ่ กรยาน เห็นด้วยน้ อยละน้ อยที่สุด ได้แก่ การปนจั
ั ่ กรยานที่มคี ่าสมัครระหว่าง
กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัครมากกว่า 2,000 บาท
1,000-2,000 บาทต่อครัง้ และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ การปนจั
ต่อครัง้ ซึง่ เป็ นส่วนประสมการตลาดด้านราคาในการเข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ ผลการวิจ ัย พบว่ า ส่ ว นประสมการตลาดบริก าร ที่ ป ระชาชนในเขต
ั ่ กรยาน เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุ คลากร
กรุงเทพมหานครซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ในการจัดกิจกรรม ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพในการจัดกิจกรรม และด้านกระบวนการในการ
เข้าร่ว มกิจ กรรม เห็น ด้ว ยมาก ได้แ ก่ ด้ านการส่ ง เสริม กิจกรรม ด้ านรูป แบบกิจ กรรม และ
ด้านช่ องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ในขณะที่เห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ ด้านราคาในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
6.1.3 จากการวิจยั ข้อ มูล เกี่ยวกับความคิด เห็นของประชาชนที่เข้าร่ว มกิจกรรมการ
ั ่ กรยานต่อสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับ
ปนจั
ที่เห็นด้วยมากต่ อการชักชวนจากกลุ่มอ้างอิงให้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ประเภทของ
กลุ่มอ้างอิงทีก่ ลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากทีส่ ุดคือกลุ่มเพื่อน เห็นด้วยระดับมาก ได้แก่ การชักชวน
ของผู้ ท่ีเป็ น สมาชิก ในชมรมจัก รยาน เพื่อ นที่ทํ า งาน ครอบครัว บริษัท ที่เกี่ย วกับ จัก รยาน
ั ่ กรยานที่มชี ่อื เสียงชาวไทย
ในขณะที่เห็นด้วยในระดับปานกลางได้แก่ การชักชวนของนักปนจั
ชาวต่างชาติ และดารา ศิลปินทีม่ ชี ่อื เสียง
6.1.4 จากการวิจยั ข้อ มูล เกี่ยวกับความคิด เห็นของประชาชนที่เข้าร่ว มกิจกรรมการ
ั ่ ก รยานต่ อ สิ่ง กระตุ้ น พฤติก รรมด้านแรงจูง ใจ พบว่ า แรงจูง ใจที่ก ลุ่ ม ตัว อย่ างเห็น ด้ว ย
ป นจั
มากที่สุด ได้แก่ แรงจูงใจด้านความสนุ กสนาน ความสนใจ และด้านความรัก ซึ่งเป็ นแรงจูงใจ
ภายใน ในขณะที่เห็น ด้ว ยมาก ได้ แ ก่ ด้ านการได้รบั การยกย่ อ ง ซึ่งเป็ น แรงจูงใจภายนอก
ด้านความอยากรูอ้ ยากเห็น ด้านความสําเร็จและด้านความพึงพอใจ ซึง่ เป็นแรงจูงใจภายใน และ
เห็นด้ว ยปานกลาง ได้แ ก่ ด้านความศรัท ธา ซึ่งเป็ นแรงจูงใจภายใน ด้านการให้รางวัล ด้าน
การแข่งขัน ซึง่ เป็ นแรงจูงใจภายนอก และด้านความซาบซึง้ ซึง่ เป็ นแรงจูงใจภายใน
6.1.5 จากการวิจ ัย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิด เห็ น ของประชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ั ่ กรยานต่ อสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดว่า
การปนจั
ั ่ ก รยานเป็ นอีก รูปแบบหนึ่ งของกิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์
การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานนัน้ เพื่อให้ได้ด้วยเกียรติยศและ
ในขณะที่เห็นด้วยมากว่า การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานทําให้นักปนรู
ั ่ จ้ กั กฎ กติกา และมารยาทในการ
เงินรางวัล การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานได้อย่างถูกต้องมากขึน้ การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานเป็ นกิจกรรมทีแ่ สดงถึง
ปนจั
ั ่ กรยานทําให้นักปนสามารถสร้
ั่
พลังในการรวมตัว การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
างชื่อเสียงให้แก่
ั ่ ก รยานเป็ น กิจ กรรมที่ส่ ง เสริม ให้ ม ีสุ ข ภาพร่า งกาย
ตนเองได้ การเข้า ร่ว มกิจ กรรมการป นจั
ั ่ ก รยานทําให้นัก ปนได้
ั ่ รู้จกั ผู้ค นมากขึ้น และเห็นด้ว ย
ที่แข็งแรง การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
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ั ่ ก รยานทํ า ให้ นั ก ป นสามารถพิ
ั่
ในระดั บ ปานกลางว่ า การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
สู จ น์
ั ่ กรยานก่ อให้เกิดประโยชน์ ในการ
ความสามารถของตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ดําเนินธุรกิจ
6.1.6 จากการวิจ ยั ข้อ มูล เกี่ย วกับ พฤติก รรมของประชาชนที่เข้า ร่ว มกิจ กรรมการ
ั ่ ก รยาน พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า ง เห็น ด้ว ยมากที่สุ ด กับ การให้ค วามสํา คัญ กับ องค์ก รผู้จ ดั
ป นจั
ั ่ ก รยานในช่ ว ง
กิจกรรมและพิจารณาก่ อ นการเข้าร่ว มกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
วัน ธรรมดาหลังเลิก งานบ่ อ ยที่สุ ด ในขณะที่เห็น ด้ ว ยมาก ได้ แ ก่ การเข้าร่ ว มกิจ กรรมการ
ั ่ ก รยานเพื่อ การท่ อ งเที่ย วบ่ อ ยที่สุ ด การเข้าร่ว มกิจ กรรมการป นจั
ั ่ ก รยานเพื่อ การออก
ป นจั
ั ่ กรยานเพื่อการแข่งขันบ่อยที่สุด การเข้าร่วม
กําลังกายบ่อยที่สุด การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานในช่วงวันหยุดบ่อยที่สุด และเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานเพื่อการ
กิจกรรมการปนจั
สันทนาการบ่อยทีส่ ุด
6.1.7 จากการวิจ ยั ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ความพึง พอใจของประชาชนที่เข้า ร่ ว มกิจ กรรม
ั ่ กรยาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง พึงพอใจมากทีส่ ุดต่อสิง่ แวดล้อมทางกายภาพของกิจกรรม
การปนจั
ั ่ ก รยานที่ เ ข้ า ร่ ว มอยู่ ใ นป จั จุ บ ั น ในขณ ะที่ พ ึ ง พอใจมากต่ อ ราคาของกิ จ กรรม
การป นจั
ั ่ กรยาน รูปแบบของกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน การส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การปนจั
ั ่ กรยาน ช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน และบุคลากรที่จดั กิจกรรม
การปนจั
ั ่ กรยาน
การปนจั
6.1.8 ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน 5 ข้อ จากผูต้ อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คน ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้
สมมุตฐิ านที่ 1 เสนอว่าสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริการมีความ
ั ่ ก รยานของประชาชนในเขต
ความสัม พั น ธ์ ก ั บ ทั ศ นคติ ใ นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
กรุงเทพมหานคร ผลทีไ่ ด้รบั จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ นํ าไปสู่การยอมรับสมมุตฐิ าน
การวิจยั ข้อนี้ กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการ
ั ่ กรยานทีม่ ตี ่อสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการ 2 ด้านตามลําดับ
ปนจั
ความสําคัญ คือ ด้านรูปแบบกิจกรรม และด้านการส่งเสริมกิจกรรม เป็ นตัวแปรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขต
ในการอธิบายหรือพยากรณ์ทศั นคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
กรุงเทพมหานคร
สมมุตฐิ านที่ 2 เสนอว่าสิง่ กระตุ้นพฤติก รรมด้านกลุ่มอ้างอิงมีความความสัมพันธ์ก ับ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลทีไ่ ด้รบั
ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
จากการวิเคราะห์ถ ดถอยเชิง พหุ คู ณ นํ าไปสู่ ก ารยอมรับ สมมุ ติฐ านการวิจ ยั ข้อ นี้ กล่ าวคือ
ั ่ ก รยานที่มตี ่ อ
ความคิด เห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรมการป นจั
สิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิง 3 กลุ่มตามลําดับความสําคัญ คือ การชักชวนของนักปนั ่
จักรยานที่มชี ่อื เสียงชาวไทย การชักชวนของผู้ท่เี ป็ นสมาชิกในชมรมจักรยาน และการชักชวน

99
จากบริษทั ทีเ่ กี่ยวกับจักรยาน เป็ นตัวแปรที่มปี ระสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ทศั นคติ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
สมมุตฐิ านที่ 3 เสนอว่าสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมแรงจูงใจมีความความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลทีไ่ ด้รบั จากการ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ นํ าไปสู่การยอมรับสมมุตฐิ านการวิจยั ข้อนี้ กล่าวคือ ความคิดเห็น
ั ่ ก รยานที่ม ีต่ อ สิ่ง กระตุ้ น
ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครที่เข้าร่ ว มกิจ กรรมการป นจั
พฤติกรรมด้านแรงจูงใจตามลําดับความสําคัญ คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก เป็ น
ตัวแปรที่ม ีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือ พยากรณ์ ทศั นคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการป นั ่
จักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมุตฐิ านที่ 4 เสนอว่าทัศ นคติมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติก รรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยาน ผลที่ได้รบั จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ นํ าไปสู่การยอมรับสมมุติฐาน
การปนจั
การวิจยั ข้อ นี้ กล่ าวคือ ทัศ นคติประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรมการป นั ่
จัก รยาน เป็ นตัว แปรที่มปี ระสิทธิภาพในการอธิบ ายหรือ พยากรณ์ พ ฤติก รรมในการเข้าร่ว ม
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการปนจั
สมมุตฐิ านที่ 5 เสนอว่า พฤติก รรมมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความพึง พอใจในการเข้าร่ว ม
ั ่ ก รยาน ผลที่ได้รบั จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ นํ าไปสู่ก ารยอมรับ
กิจกรรมการปนจั
สมมุติฐานการวิจยั ข้อนี้ กล่าวคือ พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วม
ั ่ กรยาน เป็ นตัวแปรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ความพึงพอใจ
กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั

6.2 สรุปผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การสรุปผลการวิจยั เชิงคุ ณ ภาพในครัง้ นี้ แบ่ ง ออกเป็ น 6 ส่ ว น คือ ความคิด เห็นต่ อ
สิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ
ั ่ กรยาน
พฤติกรรม และความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
6.2.1 ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ
ั ่ กรยาน พบว่า กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานประเภท
1) ด้านรูปแบบกิจกรรมการปนจั
ั ่ ด ใจ หรือ ที่เรีย กว่ าใจเกิน ร้อ ย และการแข่ ง ขัน ที่ให้ แ ข่ ง จบตามระยะทางที่
รูป แบบการป นวั
ั่ ่
กํ าหนด เป็ นกิจกรรมที่นิ ยมมากของประเทศไทยในป จั จุบ ัน ซึ่งเป็ น การตอบสนองนั ก ป นที
ั ่ นกลุ่ม เนื่ องจากเพื่อนจะชวนเพื่อนปนั ่ นอกจากนี้ รูปแบบการปนจั
ั ่ กรยานใน
ต้อ งการปนเป็
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ั ่ ก รยานที่มกี ารกํ าหนดระยะทาง เวลา หรือ ระยะทาง เพื่อ ให้นั ก ป นั ่
ลัก ษณะนี้ เป็ น การป นจั
ั ่ สจู น์ตวั เอง สร้างความท้าทาย จึงเป็ นทีช่ ่นื ชอบและนิยมในปจั จุบนั
จักรยานปนพิ
ั ่ ก รยาน พบว่ ามี 2 ช่ ว งราคาที่
2) ด้า นราคาในการเข้าร่ว มกิจ กรรมการป นจั
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมยินดีท่จี ะจ่าย ได้แก่ ราคาค่าสมัครที่ 500 บาท ซึ่งควรจะมีของแจก ประเภท
เสือ้ ปนั ่ เหรียญรางวัล หรืออาหารเช้า ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมด้วย และราคา1,000 บาท ควรมีถว้ ย
รางวัลเป็ นของแจก ในขณะที่หากราคาสูงขึน้ เป็ นช่วงระหว่าง มากกว่า 1,000-1,500 บาท คือ
งานที่ควรจะเป็ นงานระดับประเทศ ที่มกี ารนํ าชิปมาจับเวลาและมีกรรมการมาตัดสินความเร็ว
ด้วยเวลา ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมงานคาดหวังเรือ่ งการจัดงานแบบมืออาชีพ
ั ่ กรยาน พบว่าผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรม
3) ด้านสถานทีใ่ นการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานในสถานทีป่ ิด เนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัย
ล้วนแล้วแต่ให้ความสําคัญกับการปนจั
ั ่ กรยาน เพราะการจัดกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานในประเทศไทยปจั จุบนั ส่วนใหญ่ เป็ น
ในการปนจั
แบบสนามเปิ ด ไม่เหมือนในต่างประเทศทีจ่ ะให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมประเภทนี้ และมี
ั ่ กรยาน เพื่อให้ประชาชนทัวไปได้
การปิดถนนหรือปิ ดเมืองเพื่อปนจั
่
เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเป็ น
ั ่ วยเช่นกัน
การดูแลเรือ่ งความปลอดภัยสําหรับนักปนด้
ั ่ กรยาน พบว่าผู้ท่เี ข้าร่วมกิจกรรม
4) ด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการปนจั
ยอมรับ ว่ ารูปแบบการส่ งเสริม การจัด กิจกรรม เช่ น การแจกเสื้อ ปนั ่ อุ ปกรณ์ สําหรับการป นั ่
ั ่ าร่วมกิจกรรมได้
จักรยาน หรือการมีดารามาเข้าร่วมงาน ยังคงมีสสี นั พอทีจ่ ะดึงดูดใจให้นักปนเข้
ั ่ กรยานให้เป็ นทีร่ บั รูต้ ่อสาธารณะแล้ว หากเป็ นงานระดับ
ในขณะทีก่ ารโปรโมทกิจกรรมการปนจั
จังหวัด จะมีการโปรโมทกันมากขึน้ และได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากทัง้ ภาครัฐและเอกชน
จากทัง้ สื่อหลักสาธารณะและสื่อออนไลน์ ซึง่ ช่วยสร้างการรับรูม้ ากขึน้ ในวงกว้าง
ั ่ กรยาน พบว่าการสมัค รเข้าร่วม
5) ด้านกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
กิจกรรมในแบบออนไลน์ เป็ น วิธ ีก ารเข้าร่ว มกิจกรรมที่ส ะดวก รวดเร็ว มากที่สุ ด ในป จั จุบ ัน
เนื่ องจากสามารถทําได้ต งั ้ แต่ ก ารจองเข้าร่วมกิจกรรม ชําระเงิน และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ ยังมีเว็ปที่เป็ นแบบ One Stop Service กล่าวคือเข้าเว็ปไซต์เดียว สามารถสมัครได้
หลายงานโดยผ่ านเว็ป ไซต์ต ัว แทน อาทิ เว็ป ไทยเอ็ม ทีบี เว็ป โกแอดแวนเจอร์ ซึ่งเว็ป ไซต์
ประเภทนี้ จะรวมกิจกรรมต่างเข้าด้วยกัน และรับเป็ นตัวแทนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปนั ่
จักรยานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการขัน้ ตอนหน้างานกิจกรรมนัน้ ก็สําคัญ เพราะ
แม้ว่าขัน้ ตอนการสมัครและจองคิวผ่านออนไลน์ จะค่อนข้างสมบูรณ์ แบบ แต่เมื่อมาถึงหน้ างาน
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมยังคงสับสน ไม่แน่ ใจว่าจะไปยืนยันบัตรคิว หรือขัน้ ตอนต่อไปจะเป็ นอย่างไร
นอกจากนี้ ยังพบว่า หากกิจกรรมใดที่มชี ่องทางการสมัครทัง้ ออนไลน์ และที่หน้ างานด้วยจะ
สมบูรณ์ มาก เพราะผู้ท่ไี ม่สามารถจองทางออนไลน์ ได้หรือ ติด ขัด การใช้อินเทอร์เน็ ต ยังจะมี
โอกาสมาสมัครได้ หากได้ยนิ ข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
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6) ด้านบุคลากรในการจัดกิจกรรม พบว่า ผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรม มองเห็นคล้ายกัน
ั ่ กรยาน ควรเป็ นบุคคลากรทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งการปนจั
ั ่ กรยานหรือเคยเป็ น
ว่า ผูจ้ ดั กิจกรรมการปนจั
ั่
นักปนั ่ เพราะจะทําให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของนักปนมากกว่
า ซึง่ จะทําให้กจิ กรรม
นัน้ มีความสนุกและปลอดภัย
7) ด้านสิง่ แวดล้อมในการจัดกิจกรรม พบว่าผู้ท่เี ข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นว่า
ั ่ ง่ แวดล้อ มทางกายภาพสัมพันธ์กบั ค่าสมัครกิจกรรม เช่ น
ความปลอดภัยในเส้นทางการปนสิ
ถ้ า ค่ า กิ จ กรรมราคาประมาณ 500-800 บาท ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจะไม่ ค าดหวัง กั บ เรื่อ ง
การเตรียมพร้อมของสถานที่หรืออาหารมากนัก แต่หากเป็ นกิจกรรมทีม่ รี าคาการเข้าร่วมตัง้ แต่
800-1,000 บาทขึน้ ไป ความคาดหวังเรือ่ งการเตรียมสถานทีแ่ ละตกแต่งด้วย
6.2.2 ปัจจัยสิ่ งกระตุ้นด้านกลุ่มอ้างอิ ง
ป จั จัย สิ่ง กระตุ้ น ด้ า นกลุ่ ม อ้า งอิง พบว่ า กลุ่ ม ที่เป็ น เพื่อ นสนิ ท เพื่อ นนั ก ป นั ่ เพื่อ น
ั ่ กรยาน ล้วนแล้วแต่มคี วามสําคัญอย่างมากต่อการ
ในชมรม และเพื่อนในบริษทั ที่เป็ นนักปนจั
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยเหตุผลหลักคือความสนุ กและมิตรภาพระหว่างกัน การพักผ่อนกับ
เพื่อน และความปลอดภัย เนื่องจากเพื่อนจะช่วยระวังการขับขีใ่ ห้กนั และกันตลอดเส้นทาง
6.2.3 ปัจจัยสิ่ งกระตุ้นด้านแรงจูงใจ
ปจั จัยสิง่ กระตุ้นด้านแรงจูงใจ พบว่า แรงจูงใจภายใน ซึ่งได้แก่ ความท้าทาย ได้เพื่อน
ใหม่ ได้สงั คมใหม่เพิม่ ขึน้ มีพฒ
ั นาตนเอง ได้ออกกําลังกาย มิตรภาพ ความสามัคคี ความสุข
ั ่ ก รยานที่เป็ น ป จั จัย ในการ
ความชอบ ล้ว นแล้ว แต่ เ ป็ น แรงจูง ใจภายตัว บุ ค คลของนั ก ป นจั
ขับ เคลื่อ นให้ เกิด ความต้ อ งและเลือ กเล่ น กิจ กรรมกีฬ าชนิ ด นี้ ในขณะที่แ รงจูง ใจภายนอก
ซึง่ ได้แก่ ความต้องการที่จะพิชติ เป้าหมาย และก้าวสู่ชยั ชนะ เป็ นอีกปจั จัยสําคัญของแรงจูงใจ
ั ่ ด ความต้อ งการปนจั
ั ่ ก รยาน เพราะทําให้นั ก ปนจั
ั ่ ก รยานรู้ส กึ ถึง
ภายนอกที่จะทํ าให้นัก ป นเกิ
การได้รบั ชัยชนะ
6.2.4 ทัศนคติ ในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ั ่ กรยาน พบว่า ผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรมนัน้ มีทศั นคติ
ทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานทําให้ได้ออกกําลังกาย หลุดจากโลกโซเชียล สอนให้รจู้ กั กฎ กติกา ความมี
ดังนี้ การปนจั
นํ้าใจบนท้องถนน มีสุขภาพดี ได้ท่องเทีย่ ว และการเป็ นกีฬาทีต่ อ้ งซ้อม
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6.2.5 พฤติ กรรมในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ั ่ ก รยาน พบว่ า ผู้ ท่ีเ ข้า ร่ ว มกิจ กรรมนั ้น
พฤติก รรมในการเข้า ร่ ว มกิจ กรรมการป นจั
ั ่ กรยานทีม่ รี ปู แบบการแข่งขันทีท่ า้ ทาย อาทิ งานปนั ่
ส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ องเหน่ อ จังหวัดสุพรรณบุร ี
พิชติ ดอยอินทนนท์ งานทริปประเพณีสวนธน-กรุงเทพฯ งานปนเมื
งานอินทนนท์คนพันธุ์อึด งานแข่ง International Bangkok Bike งานแข่งไครธีเรียม บางแสน
งาน Audax 100 km. งาน Audax 200 km. งาน Audax 300 km.
6.2.6 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
ั ่ กรยาน พบว่า ผู้ท่เี ข้าร่วมกิจกรรมนัน้
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานในประเทศไทย และยังคง
มีความพึงพอใจระดับหนึ่งเท่านัน้ กับการจัดกิจกรรมการปนจั
คาดหวังให้กจิ กรรมในประเทศไทยมีการพัฒนาการจัดการทีด่ ขี น้ึ เพื่อให้เทียบเท่ากับมาตรฐาน
การจัดกิจกรรมของนานาชาติต่อไป

6.3 อภิ ปรายผลการวิ จยั
สิ่ง กระตุ้ น พฤติก รรมด้ า นส่ ว นประสมการตลาดบริก าร กลุ่ ม อ้ า งอิง ซึ่ง เป็ น ป จั จัย
ด้านสังคม แรงจูงใจ ซึง่ เป็ นปจั จัยด้านจิตวิทยา ในงานวิจยั ทีผ่ ่านมา พบว่ามีผลต่อทัศนคติของ
ผู้บ ริโภคในการตัด สิน ใจเข้าร่ว มกิจกรรม ซื้อ สินค้า หรือ เลือ กใช้บ ริก าร จากผู้ป ระกอบการ
นอกจากนี้ ทัศนคติ ยังสามารถส่งผลไปถึงพฤติกรรมในการเลือกซือ้ สินค้าหรือบริการ ซึง่ จะมีผล
ต่อไปยังการประเมินความพึงพอใจ ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการบริโภคของผูบ้ ริโภค
ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ เมื่อเรียงตามลําดับความสําคัญ พบว่า แรงจูงใจ กลุ่มอ้างอิง และ
ั ่ ก รยาน
ส่ ว นประสมการตลาดบริก าร มีผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ใ นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
โดยแรงจู ง ใจสามารถทํ า นายผลได้ร้อ ยละ 51.5 กลุ่ ม อ้ า งอิง ทํ า นายผลได้ ร้อ ยละ 31 และ
ส่ ว นประสมการตลาดบริก าร ทํ านายผลได้ร้อ ยละ 25.2 ในขณะที่ท ัศ นคติ สามารถทํ านาย
ั ่ ก รยานได้ร้อ ยละ 28.2 และพฤติก รรมการเข้าร่ว ม
พฤติก รรมการเข้าร่ว มกิจ กรรมการป นจั
ั ่ กรยาน สามารถทํานายความพึงพอใจได้รอ้ ยละ 22.9
กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานของประชาชน
ผลการวิจยั เรื่องปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ กระตุ้นพฤติกรรม
ั ่ ก รยานของประชาชนในเขต
ด้ า นแรงจู ง ใจและทั ศ นคติ ใ นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
กรุง เทพมหานคร ผู้ว ิจยั พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ างเห็น ด้ว ยมากที่สุ ด กับ แรงจูงใจภายในประเภท
ความสนุ กสนาน ความสนใจ และความรัก เห็นด้วยมากกับแรงจูงใจภายในประเภทความอยากรู้
อยากเห็น ความพึงพอใจ และความสําเร็จ เห็นด้วยปานกลางกับแรงจูงใจภายในประเภทความ
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ซาบซึ้งและความศรัทธา ในขณะที่เห็นด้วยมากกับแรงจูงใจภายนอกประเภทการได้รบั การยก
ย่อง และเห็นด้วยปานกลางกับการให้รางวัล และการแข่งขัน
เมื่อ วิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ระหว่ า งสิ่ง กระตุ้ น พฤติก รรมด้า นแรงจูงใจและทัศ นคติ
ั ่ ก รยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ว ิจยั พบว่ า
ในการเข้าร่ว มกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานได้
แรงจูงใจภายในสามารถทํานายทัศนคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ร้อ ยละ 45 และแรงจู ง ใจภายนอกสามารถทํ า นายทั ศ นคติ ไ ด้ ร้อ ยละ 5.4 อย่ า งไรก็ ต าม
หากผู้ จ ัด กิ จ กรรม นํ าสิ่ ง กระตุ้ น พ ฤติ ก รรมแรงจู ง ใจไปเป็ นตั ว แปรในการวางแผน
ั ่ กรยาน
การจัดงาน จะสามารถทํานายทัศนคติของประชาชนต่ อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ได้รอ้ ยละ 51.5 โดยผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้อ งกับผลงานวิจยั ของ Frederick-Recascino
and Schuster-Smith (2003) ที่ศกึ ษาเรื่องการแข่งขันและแรงจูงใจภายในต่อกิจกรรมเชิงกีฬ า
โดยเป็ นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักแข่งจักรยานมือสมัครเล่นและกลุ่มผู้ออกกําลัง
กายในฟิ ตเนสในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลการวิจยั พบว่า กลุ่มนักแข่งจักรยานมือสมัครเล่น
มีแ รงจูงใจภายใน ซึ่ง ประกอบด้วย ความสนใจ ความสนุ ก สนาน และขีด ความสามารถของ
ตนเอง เป็ นปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งจักรยาน มากกว่าแรงจูงใจ
ภายนอก ซึ่งประกอบด้ว ย ความต้ องการในการเข้าสังคม และความต้อ งการออกกํ าลังกาย
โดยผู้วจิ ยั สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มนักแข่งจักรยานนัน้ มีภาวะเรื่องของความมุ่งมันในการ
่
แข่งขัน จึงทํ าให้ม ีค วามต้อ งการที่อ ยู่ในส่ ว นลึก ของตนเอง และนํ าสิ่งเหล่ านั น้ มาเป็ น ป จั จัย
แห่งการกระทํา เช่น เรื่องของการเชื่อในความสามารถของตนเอง ทําให้พวกเขาต้องยิง่ เข้าร่วม
การแข่งขันเพื่อ ให้เห็นว่าความสามารถของเขายังคงอยู่ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับแรงจูงใจของชูชยั สมิทธิไกร (2557) ที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิด แรงจูงใจว่ า
ความต้องการด้านต่างๆ ของบุคคลนัน้ เป็ นสิง่ ทีข่ บั เคลื่อนและผลักดันให้บุคคลหนึ่งเกิดแรงจูงใจ
และแสดงออกทางพฤติก รรม โดยที่พ วกเขาจะมีค วามกระตือ รือ ร้น และตัง้ ใจทําในสิ่งต่ างๆ
เพื่อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของพวกเขาเอง แต่ อ ย่างไรก็ต าม พฤติก รรมของบุ ค คลที่
แสดงออกอาจจะแตกต่ างกัน ออกไป ซึ่ง ขึ้น อยู่ก ับ ลัก ษณะของบุ ค คลด้ว ยเช่ น กัน อีก ทัง้ ยัง
สอดคล้องกับสุรยี ์ พันธ์รกั ษ์ (2541) ทีไ่ ด้กล่าวถึงความสําคัญของแรงจูงใจว่าแรงจูงใจเป็ นปจั จัย
ที่มอี ทิ ธิพ ลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องแรงกระตุ้น ทําให้เกิดเป็ นความต้องการ
โดยนักจิตวิทยามีความเชื่อว่า แรงจูงใจเป็ นสิง่ ทีผ่ ลักดันให้เกิดการกระทําได้ ดังนัน้ หากนักการ
ตลาดมีการศึกษาเรื่องแรงจูงใจ ก็จะทําให้สามารถคาดเดาพฤติกรรมการตอบรับของผู้บริโภค
ตามที่ค าดหวัง ได้ เพราะแรงจูง ใจเองนั น้ เป็ น อีก หนึ่ งสิ่งกระตุ้น พฤติก รรมตามหลัก ทฤษฎี
เสริมแรงด้วยเช่นกัน (อาร์มสตรอง และคอตเลอร์, 2558)
ผู้วจิ ยั มีความเห็นว่า แรงจูงใจ เป็ นอีกหนึ่ งสิง่ กระตุ้นด้านจิตใจที่สําคัญ เป็ นอย่างยิง่
เนื่องจากเป็ นสิง่ กระตุ้นทีม่ าจากภายในจิตใจของตัวบุคคล ทีจ่ ะก่อให้เกิดเป็ นพฤติกรรมในทีส่ ุด
โดยผลการวิจยั ที่ระบุ ว่า แรงจูงใจภายในมีอิทธิพ ลต่ อทัศ นคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนั ่
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จักรยานนัน้ ผู้วจิ ยั เห็นด้วยว่าแรงจูงใจภายใน เช่น ความรัก ความสนใจ ความสนุ กสนานนัน้
ั ่ เกิด ทัศ นคติท่ีด ีต่ อ
มีค วามสํ าคัญ ในการขับ เคลื่อ นหรือ ผลัก ดัน ระบบความคิด ของนั ก ป นให้
กิจกรรมนี้และเลือกที่จะแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรม ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ เชิงลึก ก็ได้พบว่า
ั ่ ว นใหญ่ แ ล้ว จะมีแ รงผลัก ดัน มาจากแรงจูง ใจภายในให้เลือ กเล่ น กิจกรรมนี้ มากกว่ า
นัก ป นส่
แรงจูงใจภายนอก
ั ่ กรยานของประชาชน
ผลการวิจยั เรื่องปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ กระตุ้นพฤติกรรม
ั ่ ก รยานของประชาชน
ด้ า นกลุ่ ม อ้ า งอิ ง และทั ศ นคติ ใ นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้ ว ิจ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งเห็น ด้ว ยมากที่สุ ด กับ กลุ่ ม อิง อิง ที่เป็ น
กลุ่มเพื่อน ในขณะที่เห็นด้วยมากกับกลุ่มอ้างอิงที่เป็ นสมาชิกชมรม เพื่อนที่ทํางาน ครอบครัว
ั ่ กรยานที่มชี ่อื เสียง
บริษทั เกี่ยวกับจักรยาน และเห็นด้วยปานกลางกับกลุ่มอ้างอิงที่เป็ นนักปนจั
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดารา ศิลปิน นักร้องและนักแสดงทีม่ ชี ่อื เสียง
เมื่อ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมด้านกลุ่ มอ้างอิงและทัศ นคติ
ั ่ ก รยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ว ิจยั พบว่ า
ในการเข้าร่ว มกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานที่มชี ่อื เสียงชาวไทย สามารถทํานายทัศนคติ
กลุ่มอ้างอิง ซึง่ เป็ นการชักชวนจากนักปนจั
ั ่ ก รยานได้ ร้อ ยละ 25 และการชัก ชวนจาก
ของประชาชนต่ อ การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
กลุ่มเพื่อนที่เป็ นสมาชิกในชมรมจักรยาน สามารถทํานายทัศนคติได้รอ้ ยละ 3.9 อย่างไรก็ตาม
หากผู้ จ ัด กิ จ กรรม นํ า สิ่ง กระตุ้ น พฤติ ก รรมด้ า นกลุ่ ม อ้ า งอิง ไปเป็ น ตัว แปรในการวางแผน
ั ่ กรยาน
การจัดงาน จะสามารถทํานายทัศนคติของประชาชนต่ อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ได้ร้อ ยละ 31 โดยผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้อ งกับผลงานวิจยั ของผกามาศ ไชยวิสุ ท ธิกุ ล
(2557) ที่ศึก ษาปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์ก ับการตัด สินใจซื้อ กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของ
วัยรุน่ ในเขตกรุงเทพฯ ซึง่ พบว่ากลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนม
เนื่องจากในสังคมจะมีกลุ่มต่างๆ จํานวนมาก เช่น เพื่อน ดารานักร้อง นักแสดง ฯลฯ และผู้ใช้
สินค้าในกลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้สนิ ค้าตามกลุ่มคนอ้างอิงเหล่านี้เพื่อใช้เป็ นแบบอย่างสําหรับตนเอง
เพราะเห็นว่าหากใช้ตามแล้วจะทําให้เกิดทัศนคติและความเชื่อว่าจะมีภาพลักษณ์ ท่ดี ตี ามกลุ่ม
คนอ้ า งอิง เหล่ า นั น้ ซึ่ง เป็ น ความเห็น ในระดับ มากของกลุ่ ม เป้ าหมายที่สํ า รวจ นอกจากนี้
ยังเป็ นไปในทางเดียวกันกับผลงานวิจยั ของพรพรรณ พรศิรปิ ระเสริฐ (2555) ที่ศกึ ษาอิทธิพล
ของลัก ษณะประชากรและความเป็ น กลุ่ ม อ้ า งอิ ง ของศิ ล ปิ น เกาหลีต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่อ งสํ าอางค์ของผู้บ ริโภคในกรุง เทพฯ และได้ส รุป ผลไว้ว่า กลุ่ ม อ้างอิงของศิล ปิ น เกาหลี
ในด้านของชื่อ เสียงและความสําเร็จ มีผ ลต่ อ การเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เครื่อ งสําอางค์ท่ีมาจาก
ประเทศเกาหลีในระดับที่มาก เนื่ องด้วยลักษณะของการเป็ นที่รู้จกั ของสาธารณชน สามารถ
สร้างแรงดึงดูดได้ มีความสามารถในการแสดง และมีผลงานที่ดใี นสาธารณะ ซึ่งกลุ่มอ้างอิงนี้
เป็ นเสมือนผู้สร้างบรรทัดฐานทางสังคมหรือค่านิยมบางอย่างให้กบั กลุ่มผูบ้ ริโภค ก่อให้เกิดเป็ น
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ความเชื่อและพฤติกรรมที่คล้อยตามได้ และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องกลุ่มอ้างอิงของ
ชูชยั สมิทธิไกร (2557) ทีอ่ ธิบายถึงปจั จัยทีก่ ําหนดระดับอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงทีม่ ตี ่อผูบ้ ริโภค
ไว้ว่า ปจั จัยของผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะสามารถกําหนดระดับอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงนัน้ ประกอบไปด้วย
5 ปจั จัย และจักรยานคือสินค้าที่จดั ได้ว่าอยู่ในปจั จัยแรก ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นที่สงั เกตหรือ
สนใจของผู้อ่ืน กล่าวคือ กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพ ลต่ อการซื้อ หรือ เลือกใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์เหล่านี้ก ับ
ผู้บริโภคสูงมาก เนื่องจากเป็ นผลิตภัณ ฑ์ท่มี ผี ู้ให้ความสนใจในสังคม เช่น ไม้กอล์ฟ จักรยาน
เสือภูเขา เรือใบ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของทฤษฎีการเสริมแรงที่
อาร์มสตรอง และคอตเลอร์ (2558) ได้นํามาประยุกต์ใช้ในเชิงการตลาดและได้อธิบายไว้ว่ากลุ่ม
อ้างอิงเป็ นอีกปจั จัยของสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะต้องเริม่ ขึน้ และส่งผ่านไปยังกล่อง
ดําซึง่ เป็ นความรูส้ กึ นึกคิด จนนําไปสู่การตอบสนองในขัน้ ต่างๆ
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า กลุ่มอ้างอิง เป็ นอีกหนึ่งสิง่ กระตุ้นด้านสังคมที่สําคัญ ซึ่งสามารถ
ส่งผลต่ อระบบความคิดของผู้บริโภคได้ เนื่องจากแนวคิดของชูชยั สมิทธิไกร ที่ได้อธิบายไว้
เกี่ยวกับปจั จัยของกลุ่มอ้างอิงที่ระบุว่า จักรยานเป็ นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่เป็ นที่สงั เกตหรือสนใจ
ของผู้ ค นในสัง คมป จั จุ บ ัน และเมื่อ เป็ น สิน ค้ าที่อ ยู่ ในกระแสสัง คม ผสานกับ จุด เริม่ ต้ น ของ
ั ่ ก รยานในประเทศไทยที่เริม่ จากการที่มดี ารา นัก ร้อ ง นัก กีฬ า ที่มชี ่ อื เสียง
กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานกันก่อน จึงทําให้กิจกรรมนี้เริม่ เป็ นที่สนใจของสังคม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
เริม่ หันมาปนจั
ั ่ กรยาน
อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง นักกีฬา หรือแม้แต่กลุ่มเพื่อที่ปนจั
ั ่ ก รยานได้เช่ นกัน
ด้วยกันนัน้ มีผ ลต่ อทัศ นคติและพฤติก รรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในปจั จุบนั ผูจ้ ดั เริม่ ทีจ่ ะมีดารา นักร้อง นักแสดง หรือนักปนจั
ั ่ ว่ ไป เช่ น กิ จ กรรม Bike for Mom,
เข้า มาร่ ว มกิจ กรรม เพื่ อ ดึง ดู ด ความสนใจจากนั ก ป นทั
Bike for Dad เป็ นต้น
ั ่ กรยานของประชาชน
ผลการวิจยั เรื่องปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ กระตุ้นพฤติกรรม
ั ่ ก รยานของ
ด้านส่ ว นประสมการตลาดบริก าร และทัศ นคติใ นการเข้าร่ว มกิจกรรมการป นจั
ั ่ ก รยานนั น้
ประชาชนในเขตกรุง เทพมหานคร ผู้วจิ ยั พบว่า สําหรับรูปแบบกิจกรรมการป นจั
ั ่ กรยานเพื่อออกกําลังกาย และรูปแบบการ
กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยมากที่สุดกับรูปแบบการปนจั
ั ่ กรยานแบบแข่งขันประเภทเดีย่ ว ประเภท
ท่องเทีย่ ว ในขณะทีเ่ ห็นด้วยมากกับรูปแบบการปนจั
ั ่ ก รยานเพื่ อ การกุ ศ ลหรือ การรณรงค์ เ พื่ อ สัง คม นอกจากนี้ ยัง พบว่ า
ที ม และการป นจั
ั ่ กรยานร่วมกับนักกีฬาจักรยานที่มชี ่อื เสียง
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยปานกลางกับรูปแบบการปนจั
และนั ก ร้ อ งนั ก แสดงที่ ม ี ช่ ื อ เสี ย ง นอกจากนี้ จากการสั ม ภาษ ณ์ เชิ ง ลึ ก ยั ง พบข้ อ มู ล
ั ่ กรยานที่ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจคือการปนั ่
ทีส่ อดคล้องกันว่า รูปแบบกิจกรรมการปนจั
ั่
ั ่ ่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
จัก รยานแบบวัด ใจ ซึ่ง เป็ น การป นในระยะทางที
่ ไ กล และเป็ น การป นเพื
ด้วยเช่นกัน

106
ั ่ กรยาน
สําหรับราคาค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยมากกับการปนจั
ั ่ กรยานที่มคี ่าสมัครไม่เกิน 1,000 บาทต่ อครัง้ ในขณะที่เห็นด้วย
ที่ไม่มคี ่าสมัคร และการปนจั
ั ่ ก รยานที่ม ีค่ าสมัค รระหว่ าง 1,000-2,000 บาท
น้ อ ยและน้ อ ยที่สุ ด ตามลํ าดับ ได้แ ก่ การปนจั
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัครมากกว่า 2,000 บาทต่อครัง้ นอกจากนี้
ต่อครัง้ และน้อยทีส่ ุด ได้แก่ การปนจั
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ยังพบข้อมูลทีส่ อดคล้องกันว่า ผูท้ ่เี คยเข้าร่วมกิจกรรม มีความเห็นว่า
ราคาที่รบั ได้ในป จั จุบ ัน คือ ประมาณ 500-1,000 บาทต่ อ ครัง้ และหากมากกว่ า 1,000-1,500
บาท ควรจะเป็ นกิจกรรมทีม่ มี าตรฐาน มีความเป็ นมืออาชีพ เทียบเท่าระดับสากล
สําหรับช่องทางการรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมนัน้ กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยมากทีส่ ุดกับ
การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์ ในขณะทีเ่ ห็นด้วยมากกับการสมัครโดยการใช้ E-mail
และ Application บนโทรศัพท์มอื ถือ และเห็นด้วยปานกลางกับการสมัครโดยจัดสถานทีร่ บั สมัคร
อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า (ร้านขายจักรยาน) นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ยังพบ
ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าช่องทางที่สะดวกสําหรับการสมัครในปจั จุบนั คือระบบออนไลน์ ต่างๆ
แต่ ย ัง คงมองว่ า หากมีท ั ง้ ระบบออนไลน์ แ ละระบบการรับ สมัค รที่ ห น้ า งานกิ จ กรรม จะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากผู้สมัครที่ไม่สะดวกในการใช้ระบบออนไลน์ จะได้มชี ่องทาง
ในการสมัครได้ดว้ ย
สํ า หรับ การส่ ง เสริม กิ จ กรรมนั ้น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด กั บ การได้ ร ับ
ชุดพรีเมีย่ มเครือ่ งแต่งกาย และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ในขณะทีเ่ ห็นด้วย
มากกับการได้รบั ชุดพรีเมียมอุ ปกรณ์ เกี่ยวกับจักรยาน ส่วนลดค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และ
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัวไป
่ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ บิลบอร์ดและการให้
สมัครเป็ นสมาชิกเพื่อมีขอ้ มูล หรือสิทธิประโยชน์พเิ ศษ
สําหรับด้านบุ ค ลากรในการจัดกิจกรรมนัน้ กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยมากที่สุด กับการที่
กิจกรรมนัน้ มีเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานทีส่ ามารถติดต่อได้ง่าย อํานวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว
มีก ารจัด เตรีย มความปลอดภั ย ตลอดกิ จ กรรม กรรมการในการตั ด สิน มีค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
(กรณี ก ารแข่ง ขัน ) มีก ารให้คําแนะนํ าจากพนั ก งานในการเข้าร่ว มกิจกรรม นอกจากนี้ ยัง มี
ั ่ กรยาน
ความคิดเห็นเพิม่ เติมจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกว่า บุคลากรที่เป็ นผู้จดั กิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยานมาก่ อ น เพราะจะทําให้เข้าใจธรรมชาติแ ละ
ควรจะเป็ น ผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ ในการป นจั
ั ่ เป็ นอย่างดี ซึง่ จะนํ าไปสู่การจัดงานทีม่ ที งั ้ ความสนุ ก ปลอดภัย และ
ความต้องการของนักปนได้
มีคุณภาพ
สําหรับด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยมากทีส่ ุดกับ
ความสะดวก ความรวดเร็วในการสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ความรวดเร็วในการแก้ไขปญั หา
ให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม และความรวดเร็วในการตอบคําถามเกีย่ วกับกิจกรรม
สําหรับ ด้านสิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพในการจัด กิจกรรมนั น้ กลุ่ ม ตัว อย่ าง เห็น ด้ว ย
มากทีส่ ุดกับกิจกรรมทีม่ กี ารจัดเตรียมทีพ่ กั ทีส่ ะอาด ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า นํ้ า
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อินเทอร์เน็ ต) ที่เพียงพอ อาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ มีบริการขนส่งจักรยานและอุ ปกรณ์
ในกรณีท่มี กี ารจัดกิจกรรมในต่างจังหวัด ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ั ่ ก รยาน ที่ ร ะบุ ว่ า พวกเขาให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื่อ ง
ของผู้ ท่ี เ คยเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการป นจั
สาธารณูปโภคทีเ่ พียงพอ
เมือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ กระตุน้ พฤติกรรมด้านส่วนประสมการตลาดบริการ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั
และทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยาน ซึ่ ง ได้ แ ก่ การป นจั
ั ่ ก รยานในรู ป แบบการ
พบว่ า รู ป แบบและกิ จ กรรมการป นจั
ออกกําลังกาย รูปแบบการท่องเทีย่ ว รูปแบบเพื่อการกุศลหรือการณรงค์เพื่อสังคม รูปแบบการ
ั ่ ก รยานร่ว มกับนั ก กีฬ าที่ม ีช่ ือ เสียง หรือ
แข่งขัน ประเภททีม ประเภทเดี่ยว รูป แบบการป นจั
นักร้อง นักแสดงทีม่ ชี ่อื เสียง สามารถทํานายทัศนคติของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ั ่ กรยานได้รอ้ ยละ 19.6 และการส่งเสริมกิจกรรม ซึง่ ได้แก่ ชุดพรีเมียมเครือ่ งแต่งกายสําหรับ
ปนจั
ั ่ กรยาน ชุดพรีเมียมอุปกรณ์ เกี่ยวกับจักรยาน การให้สมัครเป็ นสมาชิกเพื่อมีขอ้ มูลหรือ
นักปนจั
สิทธิประโยชน์ การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์
เว็ปไซต์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัวไป
่ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ บิลบอร์ด
สามารถทํ านายทัศ นคติข องประชาชนได้ร้อ ยละ 5.6 และหากผู้จ ดั กิจกรรม นํ าส่ ว นประสม
การตลาดด้ า นรูป แบบและการส่ ง เสริม กิจ กรรมไปเป็ น ตัว แปรในการวางแผนการจัด งาน
ั ่ กรยานได้รอ้ ยละ 25
จะสามารถทํานายทัศนคติของประชาชนต่ อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
โดยผลการวิจ ัย ดัง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิจ ัย ของ Oflac et al. (2015) ที่ ศึ ก ษาการ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดสําหรับอุ ตสาหกรรมบริการ (7Ps Marketing Mix) ใน
ธุรกิจลอจีสติกส์ของบริษัท DHL ซึ่งได้มกี ารนํ าแนวทางของส่วนประสมการตลาดบริการไปใช้
เพื่อสร้างการรับรู้ ก่อให้เกิดเป็ นทัศนคติทด่ี ตี ่อแบรนด์ และจะนําไปสู่ความภักดีของผูบ้ ริโภคต่อ
แบรนด์ ใ นด้ า นพฤติ ก รรมต่ อ ไป โดย DHL ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ องค์ ป ระกอบทั ง้ 7 ได้ แ ก่
ผลิตภัณ ฑ์ ราคาการส่งเสริมโปรโมชัน่ การจัดจําหน่ าย กระบวนการให้บริการ พนักงาน และ
สิ่ง แวดล้ อ มทางกายภาพ เท่ า เที ย มกัน โดยในด้ า นของผลิต ภัณ ฑ์ ห รือ รู ป แบบนั ้น DHL
ให้ความสําคัญกับประเภทของสินค้าพิเศษทีบ่ ริษทั สามารถขนส่งได้ ระยะเวลาในการขนส่ง และ
ความยากในการขนส่งสินค้าพิเศษ ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นความแตกต่ างของ
บริษัท จากคู่ แ ข่ งในอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน ได้ ขณะที่ในด้านของการส่ ง เสริม โปรโมชัน่ DHL
มีแนวทางการใช้โฆษณาในสื่อหลัก คือ โทรทัศน์ มาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าเป็ นสื่อที่เข้าถึง
ผู้บริโภคในวงกว้างได้ อีกทัง้ ยังเข้าร่วมเป็ นผู้สนับสนุ นในรายการใหญ่ ระดับโลก เช่น Rugby
World Cup, Formula 1, IMG Fashion Week เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริม ภาพลัก ษณ์ ท่ี ด ี
ให้แก่องค์กร
นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจ ยั ของ Sittichai Charoensettasilp and Chong
Wo (2013) ที่ศึกษาทัศนคติและความต้องการของผู้ใช้งานชาวไทยในการเลือกใช้บริการสาย
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การบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทยและพบว่าส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps มีผลต่อทัศนคติและ
ความต้ อ งการในการเลือ กใช้ บ ริก าร โดยส่ ว นประสมการตลาดบริก ารในด้ า นรูป แบบการ
ให้บริก าร ซึ่งหมายถึงความน่ าเชื่อถือและประวัติของสายการบิน เป็ นส่วนประสมการตลาด
บริการที่สําคัญรองจากช่องการติดต่ อ และส่วนประสมการตลาดบริการด้านโปรโมชันส่
่ งเสริม
การขาย เป็ นปจั จัยอันดับท้ายที่ผู้ใช้งานให้ค วามสําคัญ และมีผลต่ อทัศ คติและความต้องการ
ในตัดสินใจเลือกใช้บริการ และเป็ นไปตามแนวความคิดของทฤษฎีการเสริมแรงที่ (อาร์มสตรอง
และคอตเลอร์, 2558) ได้ นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเชิง การตลาดและได้ อ ธิบ ายไว้ ว่ า สิ่ง กระตุ้ น
ทางการตลาด คือหนึ่ งในสิง่ กระตุ้นพฤติก รรมของผู้บริโภคที่จะต้อ งเริม่ ขึ้นและส่ งผ่ านไปยัง
กล่องดําซึง่ เป็ นความรูส้ กึ นึกคิด จนนําไปสู่การตอบสนองในขัน้ ต่างๆ
ผู้ ว ิ จ ั ย มี ค วามเห็ น ว่ า ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร ซึ่ ง เป็ นทฤษ ฎี เ สริ ม แรง
ที่ได้ประยุกต์มาใช้ในเชิงการตลาดตามที่ (อาร์มสตรอง และคอตเลอร์, 2558) ได้อธิบายไว้นัน้
เป็ นสิง่ กระตุ้นที่มผี ลทางความคิดสําหรับผู้บริโภค เพราะรูปแบบกิจกรรม เปรียบเสมือนเป็ น
ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ขององค์กร ซึง่ ในเชิงการตลาดนัน้ จําเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไปในทุ กยุคทุกสมัย สําหรับใน
ั ่ ก รยานเอง รู ป แบบของกิ จ กรรมจึง มี ค วามสํ า คั ญ เช่ น กั น เนื่ องจาก
แวดวงการป นจั
จะเปรียบเสมือนเป็ นผลิตภัณฑ์ของการบริการๆ หนึ่ง ที่มกี ารศึกษาเทรนด์ และไลฟ์สไตล์ของ
นักปนั ่ เพื่อจะได้ออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสม เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ั่
ของนักปนั ่ ดังจะเห็นได้จากสัมภาษณ์ เชิงลึกของนักปนตอนหนึ
่ งที่ได้ระบุไว้ว่า ปจั จุบนั ผู้จดั
ั ่ กรยาน
กิจกรรมได้คดิ รูปแบบงานที่หลากหลายมากขึน้ ซึ่งพัฒนามาจากไลฟ์สไตล์ของนักปนจั
นันเอง
่
ั ่ กรยานของประชาชน
ผลการวิจยั เรื่องปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งทัศ นคติ แ ละ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ยั
พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับทัศนคติท่รี ะบุว่าการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
เป็ น อีก รูป แบบหนึ่ ง ของกิจ กรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์ เห็น ด้ว ยมากกับ ทัศ นคติท่ีระบุ ว่ า
ั ่ กรยานเป็ นการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ได้เงินรางวัลและเกียรติยศ
การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยานที่ถูก ต้อ งมากยิง่ ขึ้น การเข้ากิจกรรมเป็ น
ทําให้ได้รู้จกั กฏ กติก า มารยาทในการปนจั
ั่
เหมือนการแสดงพลังการรวมตัว ทําให้นักปนสามารถสร้
างชื่อเสียงให้แก่ตนเองได้ และได้รจู้ กั
ผู้ค นมากขึ้น นอกจากนี้ ยัง เห็น ด้ว ยปานกลางกับ ทัศ นคติท่ีระบุ ก ว่ า การเข้าร่ ว มกิจกรรม
ั ่ กรยานทําให้นักปนได้
ั ่ พสิ ูจน์ ความสามารถของตนเอง และก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
การปนจั
ดําเนินธุรกิจ
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ั ่ ก รยานของประชาชนในเขตกรุง เทพมหานคร ผู้ ว ิจ ยั พบว่ า ทัศ นคติ ส ามารถทํ า นาย
ป นจั
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ั ่ กรยานของประชาชนได้รอ้ ยละ 28.3 โดยผลการวิจยั
พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ดังกล่าว สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของศศิวมิ ล สุขบท และสุนันทา เหมทานนท์ (2550) ทีศ่ กึ ษา
กระบวนการตอบสนองและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์เทพธาโร โดยผลการวิจยั พบว่า
ผู้บริโภคมีการรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์เทพธาโรประกอบด้วย นํ้ ายาบ้วนปาก แชมพู
และเจลอาบนํ้ า น้อยมาก ถึงแม้ว่าเทพธาโรจะเป็ นพืชทีส่ ําคัญในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้กต็ าม เนื่องจากขาดการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ อย่างไรก็ตาม ในขัน้ ของความ
พอใจและต้องการ ผู้บริโภค แสดงความคิดเห็นว่า หากผลิตภัณ ฑ์มกี ารแสดงเอกลักษณ์ ของ
ความเป็ นไทยและมีจําหน่ ายในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รับรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
ก็จะเกิด ความพึงพอใจในผลิต ภัณ ฑ์ และสําหรับในขัน้ ความตัง้ ใจในการซื้อ พบว่า ผู้บริโภค
จะพิ จ ารณาซื้ อ ผลิต ภั ณ ฑ์ จ ากบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ โปรโมชัน่ ด้ า นราคา เรื่อ งเล่ า เกี่ ย วกั บ สิน ค้ า
ซึง่ หมายถึงการรับรูเ้ รื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทจ่ี าํ เป็ นต้องมีตงั ้ แต่ในขัน้ ตอนแรก คือ ขัน้ ความ
เข้าใจ เพื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถรับรู้ เข้าใจ เกิดเป็ นทัศนคติทด่ี ตี ่อผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะส่งผลต่อไปยัง
ความตัง้ ใจในการซื้อผลิตภัณ ฑ์ นอกจากนัน้ ยังสอดกับผลงานวิจยั ของ Farley and Stasson
(2003) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งอิทธิพลของความรูส้ กึ ความเชื่อทีม่ ผี ลต่อการกระทํา กรณีการบริจาคโลหิต
ของนักเรียนทีเ่ ป็ นผูส้ มัครใจในการบริจาคโลหิตในสหรัฐอเมริกา โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา
เหตุของการกระทําว่า ปจั จัยใดจะเป็ นสิง่ ที่ส่งผลต่ อการบริจาคโลหิต ระหว่างปจั จัยด้านความ
เชื่อ และความรูส้ กึ ซึ่งเป็ นกระบวนการตอบสนองของบุคคลและผู้บริโภค ผลการวิจยั พบว่า
ความรูส้ กึ ซึ่งหมายถึงทัศนคติของบุคคลต่อการบริจาคโลหิตนัน้ มีอทิ ธิพลต่อการบริจาคโลหิต
มากกว่าความเชื่อของบุคคล เนื่องจาก ความรูส้ กึ ของบุคคลเกิดจากการได้รบั ประสบการณ์ตรง
จากเหตุการณ์นัน้ ๆ จึงทําให้สามารถพิจารณาและแยกแยะถึงเหตุและผลได้มากกว่าความเชื่อ
ซึ่งอาจจะเป็ นสิง่ ที่บุคคลไม่เคยสัมผัสตรงมาก่อน อีกทัง้ ผลสรุปจากการวิจยั ครัง้ นี้ ยังสอดกับ
แนวคิดกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ในแบบจําลองลําดับขัน้ ตอนการตอบสนองที่เสนอ
โดย Howarde Shelth ในด้านล่างนี้อธิบายไว้ว่า การตอบสนองของบุคคลมีการเคลื่อนไหวผ่าน
3 ลํ า ดั บ ขัน้ ตอน ตั ง้ แต่ ข ัน้ ของความเข้ า ใจ ขัน้ ของความรู้ ส ึ ก จนถึ ง ขัน้ ของพฤติ ก รรม
เช่นเดียวกัน โดยในขัน้ ของความเข้าใจ ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนแรกนัน้ บุคคลจะมีการพิจารณาการเอา
ใจใส่ ซึ่ง จะนํ า ไปสู่ ค วามเข้ า ใจในผลิต ภัณ ฑ์ ห รือ บริก าร หลัง จากนั ้น เมื่อ บุ ค คลมีค วามรู้
ความเข้า ใจในผลิต ภัณ ฑ์ แ ล้ ว การตอบสนองจะเคลื่อ นไหวไปสู่ ข ัน้ ของความรู้ส ึก ซึ่ง ใน
แบบจําลองนี้ ได้กล่ าวถึงทัศ นคติของบุ ค คลที่มตี ่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก าร และทัศ นคติจะเป็ น
ตัว ส่ งผ่ านไปยังขัน้ ตอนสุ ด ท้าย คือ ขัน้ ของพฤติก รรม ที่ห มายถึงความตัง้ ใจในการซื้อ และ
การซื้อผลิต ภัณ ฑ์หรือบริการ (Smith & Taylor, 2002, อ้างถึงใน ศศิวมิ ล สุขบท และสุนันทา
เหมทานนท์, 2550)
ผู้ ว ิจ ัย มีค วามเห็ น ว่ า ทัศ นคติ นั ้น สามารถส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลหนึ่ ง ได้
เนื่ อ งจากทัศ นคติเป็ น ระบบความคิด ที่ม ีอิท ธิพ ลมาจากสิ่งกระตุ้ น ต่ างๆ ในสิ่งแวดล้อ มของ
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บุคคลนัน้ เมื่อบุคคลได้รบั สิง่ กระตุ้นมา จะต้องนํ ามาประมวลผล ซึ่งก่อให้เกิดเป็ นทัศนคติและ
ั ่ กรยาน นักปนจั
ั ่ กรยานส่วนใหญ่แล้วจะมีทศั นคติทด่ี ี
พฤติกรรมตามมา สําหรับในแวดวงการปนจั
ต่อกิจกรรมนี้ แม้ในการจัดงานบางครัง้ อาจจะมีขอ้ ผิดพลาดหรือสิง่ ทีย่ งั คงต้องปรับปรุงอยู่บา้ ง
แต่หากผู้จดั กิจกรรมได้มกี ารพิจารณาถึงสิง่ กระตุ้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสิง่ กระตุ้นทางการตลาด
ทางสังคม เช่น กลุ่มอ้างอิง หรือทางจิต ใจ เช่ น แรงจูงใจ และพัฒ นาปรับปรุงให้ต รงกับสิ่งที่
ั ่ กรยานต้องการได้ ก็จะสามารถสร้างหรือ เพิ่มทัศนคติท่ดี ใี ห้แก่ กลุ่มนักปนได้
ั ่ มากขึ้น
นักปนจั
และจะก่อให้เกิดเป็ นพฤติกรรมทีด่ ใี นการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป
ั ่ กรยานของประชาชน
ผลการวิจยั เรื่องปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและ
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ยั
พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดกับสิง่ แวดล้อมทางกายภาพของกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยาน
ที่เ ข้า ร่ ว มอยู่ ในป จั จุ บ ัน ในขณะที่พ ึง พอใจมาก ได้ แ ก่ ราคาของกิ จ กรรมการป นจั
ั ่ กรยาน การส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
รูปแบบของกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน และบุคลากรทีจ่ ดั กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน
ช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ยั พบว่า ความพฤติกรรมสามารถ
การปนจั
ั ่ ก รยานของประชาชนได้ร้อ ยละ 22.9
ทํานายความพึง พอใจในการเข้าร่ว มกิจกรรมการป นจั
โดยผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของชูชยั สมิทธิไกร ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ
เป็ นสิง่ ที่อยู่ในขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการบริโภคของผูบ้ ริโภค ซึง่ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
ได้แก่ การตัดสินใจซือ้ การซือ้ การใช้ และการประเมินหลังการบริโภค (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557)
โดยการประเมิ น หลั ง การบริโ ภค เป็ นขัน้ ตอนที่ ผู้ บ ริโ ภคจะทํ า การวิ เ คราะห์ ประเมิ น
ความพึง พอใจจากประสบการณ์ ท่ีต นเองได้ ม ีโ อกาสใช้ ส ิน ค้ า หรือ บริก ารนั ้น ๆ ว่ า ตรงกับ
ความต้องการ ความคาดหวังของตนเองหรือไม่ โดยในขัน้ ตอนนี้ จะประกอบไปด้วยความรูส้ กึ
หลัง การประเมิน ซึ่ง หมายถึง ความพึง พอใจ และพฤติก รรมหลัง การประเมิน ซึ่ง หมายถึง
การซือ้ ซํ้า การเลือกซือ้ หรือการร้องเรียน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler ทีร่ ะบุว่า หากผลทีไ่ ด้รบั จากการใช้สนิ ค้า
และบริก าร ตํ่ ากว่ าความคาดหวัง จะทําให้ผู้ใช้งานเกิด ความไม่พ อใจ แต่ ห ากผลที่ได้รบั กับ
ความคาดหวัง จะทําให้เกิดความพึงพอใจ และหากผลที่ได้รบั สูงกว่าความคาดหวัง ก็จะทําให้
เกิด ความประทับ ใจ (พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2542, 2546; Kotler, 1994,
อ้างถึงใน สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ, 2549) อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของธีรวัฒน์ บุตตะ
โยธี ที่กล่าวสรุปไว้ว่า การที่นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มปี ระสบการณ์ เดินทางมาเที่ยวชมเมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อทัศนียภาพและความสวยงามของ
สถานที่ ความกว้ า งขวางของสถานที่ และราคาค่ า เข้ า ชมที่ เ หมาะสม คุ้ ม ค่ า เป็ น ผลให้
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นักท่องเที่ยวอยากจะกลับมาเที่ยวอีกในครัง้ หน้ า หรือแนะนํ าให้คนที่รูจ้ กั มาเที่ยวเมืองโบราณ
แห่งนี้ด้วย ซึ่งเป็ นผลการแสดงของพฤติกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากความพึงพอใจที่ตรงกับความ
คาดหวัง (ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี, 2551)
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริโภคได้มปี ระสบการณ์ตรงกับตัวเองนัน้ สามารถ
ส่งผลถึงความพึงพอใจของบุ ค คลได้ และอาจก่ อให้เกิด พฤติก รรมต่ อ เนื่ อ งอื่นๆ อีก ได้ อาทิ
การซื้อซํ้า การบอกต่ อ หากผู้บริโภคมีความพอใจ หรืออาจเลือกที่จะหยุดการซื้อ ไม่บอกต่ อ
หรือร้องเรียนได้ หากผู้บริโภคไม่มคี วามพึงพอใจ ดังนัน้ ผู้จดั กิจกรรม จึงควรจะมีการประเมิน
ความพึงพอใจภายหลังจากจบการจัดกิจกรรมทุกครัง้ เพื่อนํ ามาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและ
องค์ประกอบอื่นๆ ในการจัดงานครัง้ ต่อไป

6.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
1) ผลการศึกษาพบว่าสิง่ กระตุน้ พฤติกรรมด้านแรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจภายในประเภท
ความสนุ กสนาน ความสนใจ ความรัก ซึง่ เป็ นประเภทของแรงจูงใจภายในที่ประชาชนเห็นด้วย
มากที่สุด ความอยากรู้ อยากเห็น ความพึงพอใจ และความสําเร็จ เป็ นประเภทของแรงจูงใจ
ภายในที่ประชาชนเห็นด้วยมากตามลําดับ รวมถึงแรงจูงใจภายนอก ประเภทการได้รบั การยก
ย่องซึง่ ประชาชนเห็นด้วยมากมีผลต่อทัศนคติของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ โดยเมือ่ รวมแรงจูงใจ
ทัง้ ภายในภายนอก จะสามารถทํานายทัศนคติได้รอ้ ยละ 51.5 ดังนัน้ ผู้จดั กิจกรรมจึงควรจัดทํา
แคมเปญโฆษณากิจกรรมที่ส่อื ถึงความสนุ ก สนาน สะท้อนความรักและชื่นชอบในกิจกรรมนี้
รวมถึงมีการมอบรางวัลเมื่อจบกิจกรรม ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดทัศนคติท่ดี ี และ
มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ั ่ กรยานที่
2) ผลการศึกษาพบว่าสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มนักปนจั
มีช่อื เสียงชาวไทย และกลุ่มเพื่อนที่เป็ นสมาชิกในชมรมจักรยาน มีผลต่อทัศนคติของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากที่สุ ด โดยสามารถทํานายทัศ นคติของประชาชนต่ อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนั ่
จัก รยานหากมีก ารชัก จูงจากกลุ่ มอ้างอิงสองกลุ่ มนี้ได้ร้อ ยละ 31 ดังนัน้ ผู้จดั กิจกรรมจึงควร
เลือกใช้กลุ่มคนอ้างอิงเหล่านี้ มาใช้ในการทําโปรโมชันพิ
่ เศษเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น
ั ่ เศษร่วมกับนักปนที
ั ่ ม่ ชี ่อื เสียง หรือโปรโมชันเพื
โปรโมชันทริ
่ ปปนพิ
่ ่อนชวนเพื่อนปนั ่ รับฟรีของพ
รีเมียมพิเศษ เป็ นต้น
3) ผลการศึกษาพบว่าสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่
ั ่ กรยาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานเพื่อออกกําลังกาย
รูปแบบกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานเพื่อการกุศลหรือ
เพื่อการท่องเทีย่ ว เพื่อการแข่งขันทัง้ ประเภทเดีย่ วหรือทีม และการปนจั
การรณรงค์เพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรม เช่น การได้รบั ชุดพรีเมีย่ มเครื่องแต่งกาย การ
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ประชาสัม พัน ธ์กิจกรรมผ่ า นทางสื่อ สัง คมออนไลน์ การได้ รบั ชุ ด พรีเมีย มอุ ป กรณ์ เกี่ย วกับ
จัก รยาน ส่ ว นลดค่ า สมัค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และมีก ารประชาสัม พั น ธ์ ผ่ า นสื่อ ทัว่ ไป เช่ น
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ บิลบอร์ดและการให้สมัครเป็ นสมาชิกเพื่อมีข้อมูล หรือสิทธิ
ประโยชน์ พเิ ศษ มีผลต่ อทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด โดยสามารถทํานายทัศนคติ
ั ่ กรยานได้รอ้ ยละ 25 ดังนัน้ ผู้จดั กิจกรรมจึงควร
ของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ นด้วยเหล่านี้ให้มคี วามน่ าสนใจอยู่ตลอดเวลา
พิจารณาพัฒนารูปแบบกิจกรรมแบบที่นักปนเห็
ั ่ นด้วย โดยนํ าประโยชน์ ของแรงจูงใจและกลุ่ม
รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมตามแบบที่นักปนเห็
อ้างอิงมาพัฒนาร่วมกันในเชิงโฆษณาและโปรโมชัน่
ั ่ กรยานของประชาชนใน
4) ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยาน โดยทัศนคติต่ อการเข้าร่ว ม
ปจั จุบนั มีผ ลต่ อ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ ก รยานเป็ น อีก รูป แบบหนึ่ ง ของ
กิจ กรรมที่ป ระชาชนเห็น ด้ว ยมากที่สุ ด นั น้ ได้แ ก่ การป นจั
ั ่ กรยาน
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และรองลงมาซึง่ เห็นด้วยมาก ได้แก่ การมองว่าการปนจั
เป็ นการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ได้เงินรางวัลและเกียรติยศ ทําให้ได้รจู้ กั กฏ กติกา มารยาทใน
ั ่ กรยานที่ถูกต้องมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นเสมือนการแสดงพลังการรวมตัว ทําให้นักปนั ่
การปนจั
สามารถสร้างชื่อ เสียงให้แ ก่ ต นเอง และได้รู้จกั ผู้ค นมากขึ้น สิ่ง เหล่ านี้ ล้ว นเป็ น ทัศ นคติของ
ั ่ ก รยานของ
ประชาชนในปจั จุบนั ที่สามารถทํานายพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ประชาชนได้ร้อ ยละ 28.3 ดัง นัน้ ผู้จดั กิจกรรมจึงควรพัฒ นารูปแบบกิจกรรมและปลูก ฝ งั ให้
ั ่ นว่าการปนจั
ั ่ กรยานเป็ นกิจกรรมทีส่ ร้างประโยชน์ต่อสาธารณะได้ ควรมีการสอนเรื่อง
นักปนเห็
ั ่ กทริปเพื่อตอกยํา้ ถึงการเป็ นนักปนที
ั ่ ด่ ี
กฎ กติกา มารยาททีถ่ ูกต้องในการปนในทุ
ั ่ กรยานของประชาชน
5) ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน ซึง่ ความพึงพอใจสามารถ
ในปจั จุบนั มีผลต่อความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ทํานายพฤติกรรมได้ถงึ ร้อยละ 22.9 โดยสิง่ ที่ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด
นัน้ ได้แก่ สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมของสถานที่และสาธารณู โภค
พืน้ ฐานต่างๆ คือ ระบบนํ้ า ไฟ อินเทอร์เน็ ต บริการขนส่งจักรยานหากเป็ นการจัดกิจกรรมใน
ต่างจังหวัด และพึงพอใจมากในเรื่องของราคา รูปแบบกิจกรรม การส่งเสริมกิจกรรม และบุคลา
การผู้จดั กิจกรรม ผู้จดั กิจกรรม ควรตระหนักว่าพฤติกรรมและความพึงพอใจสามารถส่งผลถึง
กันได้ ดังนัน้ ในการจัด กิจกรรมทุ ก ครัง้ ผู้จดั ควรต้ องให้ค วามสําคัญ กับ ปจั จัยเหล่ านี้เพื่อ ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รบั ประสบการณ์ ท่ดี ี เพื่อที่จะได้สอดรับกับความคาดหวัง ความต้องการ
และวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม อันจะนํามาซึง่ การเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ ต่อไป
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6.5 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิ จยั ในอนาคต
1) การศึก ษาวิจยั ครัง้ ต่ อ ไป ควรเป็ นการศึก ษาเปรีย บเทีย บการจัด กิจกรรมการป นั ่
จักรยานทีป่ ระสบความสําเร็จในต่างประเทศ ซึง่ อาจเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อนํ าผลการวิจยั
มาศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรมในประเทศไทย
2) การศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรเป็ นการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการ
ั ่ ก รยาน ซึ่ง อาจเป็ น การวิจ ยั เชิง ผสมผสาน เพื่อ นํ า
รับ รู้ข่ าวสารในการจัด กิจ กรรมการป นจั
ั ่ เข้าร่วมกิจกรรมมากขึน้
ผลการวิจยั มาพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อให้นกั ปนได้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามงานวิจยั เชิงปริมาณ

แบบสอบถามงานวิ จยั
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยานของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
_______________________________________________________________
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทําวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณ ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัต กรรมการจัด การ สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิดา้ ) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดทําขึน้ เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการเข้า
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนํ าผลการศึกษาทีไ่ ด้รบั
ร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานในประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่
ไปพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการปนจั
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับจักรยาน รวมถึงผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประเภทนี้ต่อไป
ผูว้ จิ ยั จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั ฉบับนี้ โดยผูว้ จิ ยั จะ
เก็บ ข้อ มูล ที่ท่ านระบุ ในแบบสอบถามนี้ ไว้เป็ น ความลับ และจะมีก ารเผยแพร่ข้อ มูล ข้อ สรุป
งานวิจยั ในภาพรวมเท่านัน้
คําแนะนําสําหรับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1:
ข้อมูลด้านประชากร (6 ข้อ)
ส่วนที่ 2:
ความคิด เห็น ของประชาชนต่ อ ป จั จัย ด้านส่ ว นประสมการการตลาด
ั ่ ก รยาน
บริก ารที่ ม ีผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเข้า ร่ ว มกิจ กรรมการป นจั
(38 ข้อ)
ส่วนที่ 3:
ความคิดเห็นของประชาชนต่อปจั จัยด้านสังคมเรื่องกลุ่มอ้างอิงที่มผี ล
ั ่ กรยาน (8 ข้อ)
ต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ส่วนที่ 4:
ความคิดเห็นของประชาชนต่อปจั จัยด้านจิตวิทยาด้านแรงจูงใจมีผลต่อ
ั ่ กรยาน (18 ข้อ)
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน (9 ข้อ)
ส่วนที่ 5:
ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยาน (7 ข้อ)
ส่วนที่ 6:
ความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานของประชาชน (7 ข้อ)
ส่วนที่ 7:
พฤติกรรมการปนจั
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ส่วนที่ 1 : คําถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากร
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ทีม่ ขี อ้ มูลตรงกับท่านมากทีส่ ุด
1. เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ
1) 23-30 ปี
3) 41-50 ปี

2) 31-40 ปี
4) 51-60 ปี

3. การศึกษา
 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

 2) ระดับอนุ ปริญญา

 3) ระดับปริญญาตรี

4) ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป

4. อาชีพ
 1) นักเรียน / นักศึกษา

 2) พนักงานบริษทั เอกชน

 3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 4) ข้าราชการ

 5) ธุรกิจส่วนตัว

 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 บาทขึน้ ไป

6. สถานภาพสมรส
1) โสด

2) แต่งงาน (มีบุตร)

3) แต่งงาน (ไม่มบี ุตร)

4) อื่นๆ ____________
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ส่วนที่ 2 : คํ า ถามเกี่ ย วกับ ความคิ ดเห็ น ของประชาชนต่ อ ปั จ จัย ด้ า นส่ ว นประสม
การตลาดบริ การที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย

รายการ

ด้านรูปแบบกิ จกรรม
ั ่ กรยานในรูปแบบการแข่งขัน
1. การปนจั
ประเภทเดีย่ ว
ั ่ กรยานในรูปแบบการแข่งขัน
2. การปนจั
ประเภททีม
ั ่ กรยานในรูปแบบสันทนาการและ
3. การปนจั
ออกกําลังกาย
ั ่ กรยานในรูปแบบการเพื่อการกุศลหรือ
4. การปนจั
การรณรงค์เพื่อสังคม
ั ่ กรยานในรูปแบบการท่องเทีย่ ว
5. การปนจั
ั ่ กรยานร่วมกับนักกีฬาจักรยานทีม่ ี
6. การปนจั
ชื่อเสียง
ั ่ กรยานร่วมกับนักร้อง นักแสดงทีม่ ี
7. การปนจั
ชื่อเสียง
ด้านราคาในการเข้าร่วมกิ จกรรม
(ท่านให้ความสนใจกับราคาแบบใด)
ั ่ กรยานทีไ่ ม่มคี ่าสมัคร
8. การปนจั
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัครไม่เกิน
9. การปนจั
1,000 บาทต่อครัง้
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัครระหว่าง
10. การปนจั
1,000-2,000 บาทต่อครัง้
ั ่ กรยานทีม่ คี ่าสมัครเกิน
11. การปนจั
2,000 บาทต่อครัง้

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ุด
5

เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
น้อย

4

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

2

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ุด
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ส่วนที่ 2: (ต่อ) คําถามเกี่ ย วกับความคิ ด เห็นของประชาชนต่ อ ปั จจัย ด้ านส่ วนประสม
การตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ กรรมการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการปั น่
จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย
ด้านสถานที่จดั กิ จกรรม
(ท่านให้ความสนใจกับสถานที่ ในจัดกิ จกรรม
แบบใด)
ั ่ กรยานบนเส้นทางเลียบเส้นทางใน
12. การปนจั
กรุงเทพฯ
ั ่ กรยานบนเส้นทางเลียบสลับภูเขา
13. การปนจั
ั ่ กรยานบนเส้นทางภูเขาและทางวิบาก
14. การปนจั
ั ่ กรยานระยะใกล้ในกรุงเทพฯ
15. การปนจั
ั ่ กรยานระยะใกล้ในกรุงเทพฯ
16. การปนจั
ั ่ กรยานระยะไกลในกรุงเทพฯ
17. การปนจั
ั ่ กรยานระยะใกล้ในต่างจังหวัด
18. ปนจั
ั ่ กรยานระยะไกลในต่างจังหวัด
19. การปนจั
ั ่ กรยานระยะไกลทีเ่ ริม่ ต้นจากกรุงเทพฯ
20. การปนจั
และจบทีต่ ่างจังหวัด
ด้านการส่งเสริ มกิ จกรรม
(ท่านให้ความสนใจกับการส่งเสริมกิ จกรรมแบบใด)
21. กิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าร่วมจะได้รบั ชุดพรีเมียมอุปกรณ์
เกีย่ วกับจักรยาน
22. กิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าร่วมจะได้รบั ชุดพรีเมียมเครือ่ ง
ั ่ กรยาน
แต่งกายสําหรับนักปนจั
23. กิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าร่วมจะได้รบั ส่วนลดค่าสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรม
24. กิจกรรมทีม่ กี ารโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์
หรือเว็บไซต์ของผูจ้ ดั งาน
25. กิจกรรมทีม่ กี ารโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อทัวไป
่ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์
บิลบอร์ด
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ส่วนที่ 2: (ต่อ) คําถามเกี่ ย วกับความคิ ด เห็นของประชาชนต่ อ ปั จจัย ด้ านส่ วนประสม
การตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ กรรมการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการปั น่
จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย

รายการ

ด้านกระบวนการในการเข้าร่วมกิ จกรรม
(ท่านให้ความสนใจกับกระบวนการในการเข้าร่วม
กิ จกรรมแบบใด)
26. ความสะดวกในการสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
27. ความรวดเร็วในการสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
28. ความรวดเร็วในการตอบคําถามทีเ่ กี่ยวกับ
กิจกรรม
29. ความรวดเร็วในการแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้าที่
เข้าร่วมกิจกรรม
30. การให้คาํ แนะนําจากพนักงานในการเข้าร่วม
กิจกรรม
ด้านบุคลากรในการจัดกิ จกรรม
(ท่านให้ความสนกับบุคลากรในการเข้าร่วมกิ จกรรม
แบบใด)
31. เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานของกิจกรรมสามารถ
ติดต่อได้งา่ ย
32. เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานของกิจกรรมสามารถ
อํานวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว
33. เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานของกิจกรรมมีการ
จัดเตรียมความปลอดภัยตลอดกิจกรรม (ทีมนํ า
ทางและประสานงานเส้นทาง)
34. กรรมการในการตัดสินกิจกรรมเป็ นบุคลากรที่ม ี
ความน่ าเชื่อถือ (กรณีงานแข่งขัน)

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ุด
5

เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
น้อย
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เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

2

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ุด
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ส่วนที่ 2: (ต่อ) คําถามเกี่ ย วกับความคิ ด เห็นของประชาชนต่ อ ปั จจัย ด้ านส่ วนประสม
การตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ กรรมการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการปั น่
จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย

รายการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพในการจัดกิ จกรรม
(ท่านให้ความสนกับสิ่ งแวดล้อมในการเข้าร่วม
กิ จกรรมในลักษณะใด)
35. ที่พกั และสาธารณู ปโภคที่มมี าตรฐานและมีความ
ปลอดภัยสําหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
36. ที่ พ ั ก และสาธารณู ปโภคที่ เ พี ย งพ อสํ า หรั บ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
37. อาหารและเครือ่ งดื่มทีเ่ พียงพอสําหรับผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
38. บริการขนส่งจักรยานและอุปกรณ์ในกรณีมกี ารจัด
กิจกรรมในต่างจังหวัด

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ุด
5

เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
น้อย

4

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

2

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ุด
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ส่วนที่ 3: คําถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ ปั จ จัย ด้ า นสัง คมเรื่ อ งกลุ่ ม
อ้างอิ งที่มีผลต่อพฤติ กรรมการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย

รายการ

ท่ านตัด สิ นใจที่ จะเข้ าร่วมกิ จกรรมการปั น่ จักรยาน
เนื่ องจากเหตุผลใด
39. การชักชวนของผูท้ เ่ี ป็ นสมาชิกในชมรมจักรยาน
40. การชักชวนของครอบครัว
41. การชักชวนของเพื่อน
42. การชักชวนของทีท่ าํ งาน
43. การชักชวนของคนรูจ้ กั ทีท่ ํางานอยูใ่ นบริษทั ที่
เกีย่ วกับจักรยาน
44. การชักชวนของดาราหรือศิลปินทีม่ ชี ่อื เสียง
ั ่ กรยานทีม่ ชี ่อื เสียง
45. การชักชวนของนักปนจั
ชาวไทย
ั ่ กรยานทีม่ ชี ่อื เสียง
46. การชักชวนของนักปนจั
ชาวต่างชาติ

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ุด
5

เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
น้อย

4

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

2

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ุด
1
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ส่วนที่ 4: คํา ถามเกี่ ย วกับ ความคิ ดเห็ น ของประชาชนต่ อ ปั จ จัย ด้ า นจิ ต วิ ท ยาด้ า น
แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติ กรรมการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย

รายการ

แรงจูงใจภายนอก
(เห ตุ ใ ด ท่ าน จึ งส น ใจเข้ าร่ ว ม กิ จก รรม ก ารปั ่น
จักรยาน)
ด้านความอยากรู้อยากเห็น
ั ่ กรยานจึงเป็ นที่
47. ต้องการค้นหาว่าเหตุใดการปนจั
นิยม
ั ่ กรยานให้ความสนุ กได้
48. ต้องการค้นหาว่าการปนจั
อย่างไรบ้าง
ั ่ กรยานช่วยให้เราได้ม ี
49. ต้องการค้นหาว่าการปนจั
การพัฒนาอย่างไรบ้าง
ด้านความรัก
ั ่ กรยาน
50. ชื่นชอบในการปนจั
ั ่ กรยานตัง้ แต่เด็ก
51. มีความใฝฝ่ นั ในการปนจั
52. รักในความเป็ นอิสระของกีฬาชนิดนี้
ด้านความสนใจ
53. ชื่นชอบการแข่งขันจักรยาน
54. ชื่นชอบการท่องเทีย่ วด้วยจักรยาน
ั ่ กรยานทําให้รา่ งกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น
55. การปนจั
ด้านความสนุกสนาน
56. เป็ นกิจกรรมทีส่ ร้างความท้าทายให้กบั ตนเอง
57. เป็ นกิจกรรมทีส่ ามารถสนุ กกับเพื่อนๆ
58. เป็ นกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดสังคมและเพื่อนใหม่ๆ

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ุด
5

เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
น้อย

4

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

2

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ุด
1
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ส่วนที่ 4 (ต่อ): คําถามเกี่ยวกับความคิ ดเห็นของประชาชนต่ อปั จจัยด้ านจิ ตวิ ทยาด้ าน
แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติ กรรมการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย

รายการ

ด้านความสําเร็จ
59. ต้องการดูแลตัวเองให้มสี ุขภาพดี
60. ต้องการมีส่วนร่วมในการใช้จกั รยานแทนรถยนต์
หรือ รถสาธารณะ เพื่อช่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
61. ต้องการเป็ นนักกีฬามืออาชีพ
ด้านความพึงพอใจ
62. ได้ทาํ ความฝนั ของตนเองให้เป็ นจริง
63. ได้มโี อกาสท่องเทีย่ วและออกกําลังกายไป
พร้อมๆ กัน
64. ได้มโี อกาสแข่งขันและออกกําลังกายไป
พร้อมๆ กัน
ด้านความศรัทธา
65. ได้มโี อกาสทํากิจกรรมทีเ่ หมือนกับนักกีฬาหรือ
ดารา นักแสดงทีม่ ชี ่อื เสียง
66. ได้มโี อกาสทํากิจกรรมทีเ่ หมือนกับคนใกล้ชดิ
67. ได้มโี อกาสบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี นเองตัง้ ไว้
ด้านความซาบซึ้งใจ
68. ได้รบั รูถ้ งึ มิตรภาพระหว่างกิจกรรม
69. ได้รบั รูถ้ งึ ความมีน้ํ าใจระหว่างกิจกรรมจากการ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดอุบตั เิ หตุ
70. ได้รบั รูถ้ งึ คําว่านํ้ าใจนักกีฬา

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ุด
5

เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
น้อย

4

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

2

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ุด
1
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ส่วนที่ 4 (ต่อ): คําถามเกี่ ยวกับความคิ ดเห็นของประชาชนต่ อปั จจัยด้ านจิ ตวิ ทยาด้ าน
แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติ กรรมการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย

รายการ

แรงจู ง ใจจากภายใน (เหตุ ใดท่ า นจึ ง สนใจเข้ า ร่ ว ม
กิ จกรรมการปัน่ จักรยาน)
ด้านการแข่งขัน
71. ต้องการได้รบั การยอมรับจากสังคมในฐานะ
นักกีฬามืออาชีพ
72. ต้องการประสบความสําเร็จจากการแข่งขัน
ั ่ กรยาน
กิจกรรมปนจั
73. ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นนิยมทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
การให้รางวัล
74. ต้องการได้รบั เงินและสิง่ ของเป็ นผลตอบแทน
75. ต้องการได้รบั คําชมเชยจากคนใกล้ชดิ และสังคม
76. มองหาโอกาสในการพัฒนาสู่การเป็ นนักกีฬา
ทีมชาติ
การได้รบั การยกย่อง
77. ต้องการสร้างความภาคภูมใิ จให้กบั ครอบครัว
78. ต้องการเป็ นทีห่ นึ่งของการแข่งขัน
79. ต้องการให้มผี คู้ นให้ความเคารพและให้เกียรติ
ในความเป็ นมืออาชีพ

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ุด
5

เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
น้อย

4

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

2

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ุด
1
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ส่วนที่ 5: คําถามเกี่ยวกับทัศนคติ ต่อกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย

รายการ
ั ่ กรยานเป็ นประจําทําให้สุขภาพแข็งแรง
1. การปนจั
ั ่ กรยานเป็ นประจําทําให้สามารถปนได้
ั่
2. การปนจั
ไกลมากขึน้
ั ่ กรยานเป็ นประจําทําให้สามารถปนได้
ั่
3. การปนจั
เร็วขึน้
ั ่ กรยานทําให้มสี มาธิมากขึน้
4. การปนจั
ั ่ กรยานทําให้มสี งั คมและเพื่อนมากขึน้
5. การปนจั
ั ่ กรยาน
6. ผูส้ งู อายุไม่ควรปนจั
7. อุปกรณ์เกีย่ วกับจักรยานส่วนใหญ่มรี าคาแพง
ั ่ กรยานให้เร็วและไกล ต้องซือ้
8. หากอยากปนจั
อุปกรณ์และจักรยานรุน่ ทีม่ รี าคาแพง
ั ่ กรยานเป็ นกีฬาทีเ่ รียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง
9. การปนจั
ไม่จาํ เป็ นต้องเรียนหรือฝึกอบรมจากโค้ช
10. ราคาและรุ่นของจักรยาน ทําให้เกิดการแบ่งชน
ชัน้ ในกลุ่มนักปนั ่

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ุด
5



เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
น้อย

4



เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3



2



เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ุด
1
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ส่วนที่ 6: คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อกิ จกรรมการปัน่ จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย

รายการ
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมการปนั ่
จักรยานทีท่ ่านเข้าร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อราคาของกิจกรรมการปนั ่
จักรยานทีท่ ่านเข้าร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสถานทีก่ ารจัดกิจกรรม
ั ่ กรยานทีท่ ่านเข้าร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั
การปนจั
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมหรือการโป
ั ่ กรยานทีท่ ่านเข้าร่วมอยูใ่ น
รโมทกิจกรรมการปนจั
ปจั จุบนั
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อขัน้ ตอนการเข้าร่วม
ั ่ กรยานทีท่ ่านเข้าร่วมอยูใ่ น
กิจกรรมการปนจั
ปจั จุบนั
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อบุคลากรทีจ่ ดั กิจกรรม
ั ่ กรยานทีท่ ่านเข้าร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั
การปนจั
7. ท่านมีความพึงพอใจต่อสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ั ่ กรยานทีท่ ่านเข้าร่วมอยูใ่ น
ของกิจกรรมการปนจั
ปจั จุบนั

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ุด
5


เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
น้อย

4


เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3


2


เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ุด
1
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ส่วนที่ 7: คํา ถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ พฤติ กรรมการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการปั น่
จักรยาน
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย X ลงใน  ในข้อความด้านล่างตามระดับทีท่ ่านเห็นด้วย

รายการ
ั ่ กรยานเพื่อการ
1. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
แข่งขันบ่อยทีส่ ุด
ั ่ กรยานเพื่อการ
2. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ออกกําลังกาย
ั ่ กรยานเพื่อ
3. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
การท่องเทีย่ วบ่อยทีส่ ุด
ั ่ กรยานเพื่อ
4. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
สันทนาการบ่อยทีส่ ุด
ั ่ กรยานในช่วง
5. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
วันหยุดบ่อยทีส่ ุด
ั ่ กรยานในช่วง
6. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
วันธรรมดาหลังเลิกงานบ่อยทีส่ ุด
7. ท่านให้ความสําคัญกับองค์กรผูจ้ ดั กิจกรรมและ
พิจารณาก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ุด
5


เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
น้อย

4


เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3


2


เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ุด
1






























































ั ่ กรยานและความคาดหวังจาก
ความคิดเห็นเพิม่ เติมอื่นๆ เกีย่ วกับการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
กิจกรรม ______________________________________________________________________
**ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือ**

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามงานวิจยั เชิงคุณภาพ

แบบสอบถามงานวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเข้าร่วมกิ จกรรมการปัน่ จักรยานของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

แบบสอบถามนี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจัด ทํ าวิท ยานิ พ นธ์ ตามหลัก สู ต รศิล ปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิดา้ ) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดทําขึน้ เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการเข้า
ั ่ กรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนํ าผลการศึกษาทีไ่ ด้รบั
ร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานในประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่
ไปพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการปนจั
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับจักรยาน รวมถึงผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประเภทนี้ต่อไป
ผูว้ จิ ยั จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั ฉบับนี้ โดยผูว้ จิ ยั จะ
เก็บ ข้อ มูล ที่ท่ านระบุ ในแบบสอบถามนี้ ไว้เป็ น ความลับ และจะมีก ารเผยแพร่ข้อ มูล ข้อ สรุป
งานวิจยั ในภาพรวมเท่านัน้

136

คําถาม
1. ชื่อ-นามสกุล
….……………………………………………………………………………….
2. เพศ
……………………………………………………………………………………………..
3. อายุ
…………………………………………………………………………………………….
4. อาชีพ
…………………………………………………………………………………………..
5. การศึกษา
………………………………………………………………………………………
ั ่ กรยานในปจั จุบนั หรือรูปแบบที่
6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรูปแบบการปนจั
ท่านเข้าร่วม
ั ่ กรยานในปจั จุบนั
7. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่ วกับราคาการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
หรือรูปแบบทีท่ ่านเข้าร่วม
ั ่ กรยานในปจั จุบนั
8. ท่านมีความคิด เห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานที่ในการจัด กิจกรรมปนจั
หรือรูปแบบทีท่ ่านเข้าร่วม
ั ่ กรยานใน
9. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือโปรโมทกิจกรรมการปนจั
ปจั จุบนั หรือรูปแบบทีท่ ่านเข้าร่วม
ั ่ กรยานใน
10. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับขัน้ ตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ปจั จุบนั หรือรูปแบบทีท่ ่านเข้าร่วม
ั ่ กรยานในปจั จุบนั
11. ท่านมีค วามคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบุ คลากรที่จดั กิจกรรมการปนจั
หรือรูปแบบทีท่ ่านเข้าร่วม
12. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทางกายภาพรอบด้านในกิจกรรมการปนั ่
จักรยานในปจั จุบนั หรือรูปแบบทีท่ ่านเข้าร่วม
13. ท่านคิดว่ากลุ่มเพื่อนสนิท กลุ่มเพื่อนทีท่ ํางาน หรือกลุ่มคนในชมรมใด มีผลต่อท่านใน
ั ่ กรยานหรือไม่ อย่างไร
การเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานของท่านคืออะไร และเป็นอย่างไร
14. แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานอย่างไรบ้าง
15. ท่านมีทศั นคติต่อกิจกรรมการปนจั
ั ่ กรยานทีท่ ่านเข้าร่วมอยูใ่ นปจั จุบนั หรือไม่ อย่างไร
16. ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมปนจั
ั ่ กรยานอย่างไรบ้างในปจั จุบนั
17. ท่านมีการเข้าร่วมกิจกรรมปนจั

ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นายสรนันท์ การเจริญดี

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรม ระบบวัดคุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีทส่ี าํ เร็จการศึกษา พ.ศ. 2544

ประสบการณ์ การทํางาน

พ.ศ. 2556-2559
ผูจ้ ดั การฝา่ ยกิจกรรม และ การสื่อสาร
การตลาด
บริษทั สปอร์ต ไบซิเคิล จํากัด
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

