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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของ
ประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซ้ือจกัรยาน โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 300 ราย ซ่ึงคดัเลือกดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตาตามวตัถุประสงคห์ลกัในการใชง้านเพื่อ
เป็นยานพาหนะและกิจกรรมสันทนาการของผูต้อบแบบสอบถาม หลงัจากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอา้งอิง 

ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25 - 34 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพท างานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท นิยมใชจ้กัรยานประเภทเสือภูเขา มีจุดประสงคห์ลกัในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน
คือ เพื่อใช้ออกก าลงักาย และตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยจะเลือกซ้ือช่วงเดือนมกราคม – 
มีนาคม ซ้ือจากร้านขายสินคา้(จกัรยาน) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรถจกัรยานจ านวน 1 คนั 
มูลค่าจกัรยานไม่เกินคนัละ 10,000 บาท นอกจากน้ียงัพบวา่ ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามคือ อินเทอร์เนต  

โดยปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองสมรรถนะของจกัรยาน 
ปัจจยัดา้นราคา ให้ความส าคญัในเร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้  ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ให้ความส าคญัในเร่ืองความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่ายและศูนยบ์ริการ และปัจจยัดา้น
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การส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในเร่ืองการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆในการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย  

จากการจดักลุ่มสามารถแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่มโดยใช้ค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 
3.6928 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีอยูร้่อยละ 51.0 และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภค
ท่ีย ัง่ยนืมีอยูร้่อยละ 49.0  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบว่ามีเพียงปัจจยัด้านอายุเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กับกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ส่วนทางด้านพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ตรายี่ห้อ รูปลกัษณ์ สมรรถนะ 
การประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง การรับประกนัคุณภาพ สามารถใชเ้ป็นยานพาหนะทางเลือกได ้
การช่วยลดมลภาวะ และมีอุปกรณ์จกัรยานมือสองจ าหน่าย ด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา้ มีหลายระดบัราคา ค่าใช้จ่ายในการซ่อมและบ ารุงรักษา ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจ และราคาขายต่อเป็นจกัรยานมือสอง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของ
ตวัแทนจ าหน่าย จ านวนสาขา ความสะดวกในการเดินทาง การรักษาส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ
โดยรอบบริเวณร้านคา้ และท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา 
การประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย บริษทัมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม บริษทัให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าจกัรยานคนัเก่ามาแลก หรือรับ
ส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่  
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ABSTRACT 

This study is intended to study behavior according to sustainable consumption concept of 
People in Mueang Chiang Mai district towards purchasing Bicycles. Questionnaires were used to 
collect data from 300 of riders who lived in Mueang Chiang Mai selected by quota sampling based 
on main purpose of use bicycles for Vehicle and Recreation. The analysis was made based on 
descriptive statistics and inferential statistics.  

The results of general information showed of the respondents were male, aged between        
5-34 years old, Majority of the respondents were single with the bachelor’s degree, worked as 
private company employees. Most of them had average income between 20,001-30,000 baht.  
purchased mountain bike, Their main purposed for exercise and used the information that they had 
to make a decision and also influenced by themselves, purchased on January-March from Cycling 
shops. Most of respondents have one bicycle with the average cost of less than 10,000 baht. Also 
found that internet had influence on decision making for respondents. 
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Considering marketing mix factors; according to sustainable consumption concept, which 
were the most important factors influenced the decision of respondents towards purchase bicycle, 
Product factors were capacities of bicycle, Price factors were suitable price with product quality, 
Place factors were the reliability of dealer and Promotion factors were media advertising and 
campaigns . 

Respondents agreed to sustainable consumption concept with the total mean of 3.6928. This 
mean was used to classify respondents into 2 groups which were general consumers 51 percent and 
sustainable consumption consumers 49 percent. 

This study found out that there were statistically significant relationship of consumer profiles; 
only aged between both consumer groups at a significance level of 0.05. Furthermore, there were 
also statistically significant difference in the importance of marketing mix factors according to 
sustainable consumption concept; Product factors are Brand, exterior design, capacity, cost saving, 
the quality guarantee, alternative vehicles, reduce pollution, second hands bicycle’s parts for sale, 
Price factors are suitability of price, various of price, maintenance, suitability price for economics, 
re-selling as used bicycle, Place factors are reliability of dealer, branch, easy access to channel, 
environment and nature conservation, shop location, Promotion factors are advertising and public 
relation, campaigns, information provided by salesperson, corporate social responsibility, social and 
environmental responsibility, trading for new bicycle. 

 


