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การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
จาก อาจารย ์ดร.วรัท วนิิจ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัการคน้ควา้แบบอิสระ และ อาจารย ์ดร.ธนัยานี โพธิ-
สาร อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้ค  าแนะน า 
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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. 
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 4.12 การวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

85 

 



 

 ญ  

 

สารบัญ (ต่อ) 

หนา้ 

 4.13 การวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือ
จกัรยานในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

92 

 4.14 การวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือ
จกัรยานในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื 

93 

 4.15 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 94 
 4.16 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ต่อการซ้ือจกัรยาน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
97 

 4.17 การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื 

108 

 4.18 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 130 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 131 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 131 
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เอกสารอา้งอิง 158 
ภาคผนวก 160 
ประวติัผูเ้ขียน 171 

  



 

 ฎ  

 

สารบัญตาราง 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.1 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั 22 
ตารางท่ี 4.2 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการซ้ือจกัรยานใหม่ใน

ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 
22 

ตารางท่ี 4.3 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการซ้ือจกัรยาน เพื่อใช้
ส่วนตวั 

22 

ตารางท่ี 4.4 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 23 
ตารางท่ี 4.5 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 23 
ตารางท่ี 4.6 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 24 
ตารางท่ี 4.7 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 24 
ตารางท่ี 4.8 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 25 
ตารางท่ี 4.9 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 25 
ตารางท่ี 4.10 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนจกัรยานท่ีมี 26 
ตารางท่ี 4.11 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทจกัรยานท่ีซ้ือ

แลว้ใชบ้่อยท่ีสุด 
26 

ตารางท่ี 4.12 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามมูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือ
ล่าสุด 

27 

ตารางท่ี 4.13 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจุดประสงคห์ลกัในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

27 

ตารางท่ี 4.14 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจุดประสงคร์องในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

28 

ตารางท่ี 4.15 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีหลกัในการ
เดินทาง 

28 

ตารางท่ี 4.16 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการป่ัน
จกัรยาน 

29 

 



 

 ฏ  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.17 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีป่ันจกัรยาน
บ่อยท่ีสุด 

29 

ตารางท่ี 4.18 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
ป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง 

30 

ตารางท่ี 4.19 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางท่ีซ้ือจกัรยาน 30 
ตารางท่ี 4.20 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเดือนท่ีซ้ือจกัรยาน 31 
ตารางท่ี 4.21 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือ

จกัรยานเป็นคนแรก 
31 

ตารางท่ี 4.22 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูใ้หข้อ้มูลและ
ค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

32 

ตารางท่ี 4.23 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

32 

ตารางท่ี 4.24 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอิทธิพลของส่ือโฆษณา
ต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

33 

ตารางท่ี 4.25 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 33 
ตารางท่ี 4.26 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั

กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ของผูต้อบแบบสอบถาม 

34 

ตารางท่ี 4.27 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ของผูต้อบแบบสอบถาม 

36 

ตารางท่ี 4.28 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของผูต้อบแบบสอบถาม 

38 

 



 

 ฐ  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.29 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของผูต้อบแบบสอบถาม 

40 

ตารางท่ี 4.30 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามคิดเห็น
ต่อการซ้ือจกัรยานในดา้นต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

42 

ตารางท่ี 4.31 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของผูต้อบแบบสอบถาม 

43 

ตารางท่ี 4.32 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

46 

ตารางท่ี 4.33 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นสังคม ของผูต้อบแบบสอบถาม 

48 

ตารางท่ี 4.34 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมขององคก์รในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของผูต้อบแบบสอบถาม 

51 

ตารางท่ี 4.35 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมขององคก์รในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

52 

ตารางท่ี 4.36 ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีต่อแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนืในภาพรวม 

54 

ตารางท่ี 4.37 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มผูบ้ริโภค 54 
ตารางท่ี 4.38 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามเพศ 55 
ตารางท่ี 4.39 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามอาย ุ 55 
ตารางท่ี 4.40 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามสถานภาพ 56 
ตารางท่ี 4.41 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามระดบัการศึกษา 56 
ตารางท่ี 4.42 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามอาชีพ 57 
ตารางท่ี 4.43 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 57 



 

 ฑ  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.44 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามเพศ 

58 

ตารางท่ี 4.45 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามอาย ุ

58 

ตารางท่ี 4.46 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามสถานภาพ 

59 

ตารางท่ี 4.47 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

59 

ตารางท่ี 4.48 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามอาชีพ 

60 

ตารางท่ี 4.49 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

60 

ตารางท่ี 4.50 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามจ านวนจกัรยานท่ีมี 61 
ตารางท่ี 4.51 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามประเภทจกัรยานท่ีซ้ือ

แลว้ใชบ้่อยท่ีสุด 
61 

ตารางท่ี 4.52 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามมูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือ
ล่าสุด 

62 

ตารางท่ี 4.53 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามจุดประสงคห์ลกัในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

62 

ตารางท่ี 4.54 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามจุดประสงคร์องในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

63 

ตารางท่ี 4.55 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามสถานท่ีหลกัในการ
เดินทาง 

63 

ตารางท่ี 4.56 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามความถ่ีในการป่ัน
จกัรยาน 

64 



 

 ฒ  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.57 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีป่ันจกัรยาน
บ่อยท่ีสุด 

64 

ตารางท่ี 4.58 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการป่ัน
จกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง 

65 

ตารางท่ี 4.59 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามช่องทางท่ีซ้ือจกัรยาน 65 
ตารางท่ี 4.60 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามช่วงเดือนท่ีซ้ือจกัรยาน 66 
ตารางท่ี 4.61 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือ

จกัรยานเป็นคนแรก 
66 

ตารางท่ี 4.62 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามผูใ้หข้อ้มูลและค าแนะน า
เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

67 

ตารางท่ี 4.63 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

67 

ตารางท่ี 4.64 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามอิทธิพลของส่ือโฆษณา
ต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

68 

ตารางท่ี 4.65 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 68 
ตารางท่ี 4.66 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

จ  าแนกตามจ านวนจกัรยานท่ีมี 
69 

ตารางท่ี 4.67 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามประเภทจกัรยานท่ีซ้ือแลว้ใชบ้่อยท่ีสุด 

69 

ตารางท่ี 4.68 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามมูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุด 

70 

ตารางท่ี 4.69 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามจุดประสงคห์ลกัในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

70 

ตารางท่ี 4.70 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามจุดประสงคร์องในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

71 



 

 ณ  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.71 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
จ าแนกตามสถานท่ีหลกัในการเดินทาง 

72 

ตารางท่ี 4.72 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามความถ่ีในการป่ันจกัรยาน 

72 

ตารางท่ี 4.73 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามช่วงเวลาท่ีป่ันจกัรยานบ่อยท่ีสุด 

73 

ตารางท่ี 4.74 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง 

73 

ตารางท่ี 4.75 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามช่องทางท่ีซ้ือจกัรยาน 

74 

ตารางท่ี 4.76 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามช่วงเดือนท่ีซ้ือจกัรยาน 

74 

ตารางท่ี 4.77 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรก 

75 

ตารางท่ี 4.78 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามผูใ้หข้อ้มูลและค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

75 

ตารางท่ี 4.79 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

76 

ตารางท่ี 4.80 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

76 

ตารางท่ี 4.81 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
จ  าแนกตามส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

77 

ตารางท่ี 4.82 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

78 



 

 ด  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.83 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญั
กับปัจจัยด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

80 

ตารางท่ี 4.84 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

81 

ตารางท่ี 4.85 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

83 

ตารางท่ี 4.86 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

85 

ตารางท่ี 4.87 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

87 

ตารางท่ี 4.88 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื 

88 

ตารางท่ี 4.89 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื 

90 

ตารางท่ี 4.90 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามคิดเห็น
ต่อการซ้ือจกัรยานในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

92 



 

 ต  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.91 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความ
คิดเห็นต่อการซ้ือจกัรยานในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

93 

ตารางท่ี 4.92 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป (เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน) กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

94 

ตารางท่ี 4.93 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุกบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 95 
ตารางท่ี 4.94 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ต่อการซ้ือ

จกัรยาน (ค าถาม 6Ws และ 1H) กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
97 

ตารางท่ี 4.95 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนจกัรยานท่ีมี กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 100 
ตารางท่ี 4.96 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการป่ันจกัรยาน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 101 
ตารางท่ี 4.97 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาท่ีใช้ในการป่ันจักรยานเฉล่ียต่อคร้ัง กับ

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
102 

ตารางท่ี 4.98 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรก กบัผูบ้ริโภค
ทั้งสองกลุ่ม 

104 

ตารางท่ี 4.99 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน กบั
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

106 

ตารางท่ี 4.100 ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื 

108 

ตารางท่ี 4.101 การแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื 

111 

 

 



 

 ถ  

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.102 ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

113 

ตารางท่ี 4.103 ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
ราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

115 

ตารางท่ี 4.104 การแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื 

117 

ตารางท่ี 4.105 ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
ราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ซ่ึง
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

118 

ตารางท่ี 4.106 ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื 

120 

ตารางท่ี 4.107 การแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

122 

ตารางท่ี 4.108 ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

123 

ตารางท่ี 4.109 ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื 

125 
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หนา้ 

ตารางท่ี 4.110 การแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

127 

ตารางท่ี 4.111 ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

128 

ตารางท่ี 4.112 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้เสนอแนะ 130 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบนัน้ีกระแสการป่ันจกัรยานในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะ
ระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมาผูค้นหนักลบัมาใชจ้กัรยานเป็นพาหนะส าหรับป่ันไปท างาน  ออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพ รวมถึงการจัดตั้ งชมรมหรือชุมชนจกัรยานเกิดข้ึนมากมายและตามเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ก็มีกลุ่มจกัรยานให้ติดตามเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยกระแสของการใช้จกัรยานนับเป็น 
“ทางเลือก” ในวถีิของคนเมืองสมยัใหม่ (ธงชยั พรรณสวสัด์ิ, 2557 : ออนไลน์) 

กระแสการรณรงคล์ดโลกร้อนและการใส่ใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ท าให้ประชาชนเลือกใช้
จกัรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง ซ่ึงไม่ไดม้องเพียงแค่ประโยชน์ท่ีตนเองได้รับจากการบริโภค
เท่านั้น แต่ผูบ้ริโภคยงัค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ควบคู่กนัไปดว้ย กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมิไดพ้ิจารณาเพียงแค่การป่ันจกัรยานเพื่อสุขภาพท่ีดีเท่านั้น แต่ยงั
พิจารณาถึงประโยชน์จากการเลือกใช้จกัรยานดว้ย เช่น การช่วยลดมลภาวะทางอากาศ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีราคาสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงถือไดว้่าประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนนอกเหนือจากประโยชน์พื้นฐานท่ีควรไดรั้บจากตวัสินคา้ ขอ้มูลทางการตลาดจากสถิติพบว่า 
ประเทศไทยมีจ านวนผูใ้ช้จกัรยานทัว่ประเทศ 2,250,000 คน แบ่งเป็นผูใ้ช้จกัรยานในกรุงเทพและ
ปริมณฑล 150,000 คน ผูใ้ชจ้กัรยานในจงัหวดัอ่ืนๆ อีก 2,100,000 คน โดยจ านวนน้ีมีผูใ้ชจ้กัรยานเพื่อ
การเดินทางท่องเท่ียวมากถึง 260,000 คน (เดลินิวส์, 2556 : ออนไลน์) ความนิยมในตลาดจกัรยานใน
ปัจจุบนั พบวา่เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

โครงสร้างตลาดปัจจุบนัมีตั้ งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดบับน โดยตลาดใหญ่คือ ตลาดแมส 
(Mass) มีราคาจ าหน่ายในระดบัประมาณ 1,000-30,000 บาท กลุ่มน้ีมีสัดส่วนการขายประมาณ 75% 
และเป็นกลุ่มท่ีสินคา้มีความหลากหลายมากท่ีสุด ทั้งรถพบั รถใช้งานทัว่ไป รถบีเอ็มเอ็กซ์ หรือเสือ
หมอบ เป็นตน้ ส่วนตลาดระดบับนระดบัราคา 50,000-200,000 บาท มีสัดส่วน 25% (กรุงเทพธุรกิจ
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ออนไลน,์ 2557 : ออนไลน์) จกัรยานมีให้เลือกหลายประเภทตามความเหมาะสมในวตัถุประสงคก์าร
ใชง้าน โดยสามารถแบ่งจกัรยานไดเ้ป็น 5 ประเภทหลกัคือ (1) จกัรยานทัว่ไป หรือบางคร้ังเรียกว่า
จกัรยานจ่ายกบัขา้ว (2) จกัรยานพบัได ้ (3) จกัรยานออกก าลงักายและท่องเท่ียว (4) จกัรยานแข่ง (5) 
จกัรยานฟิกซ์เกียร์ (ชมรมจกัรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, 2557 : ออนไลน์) ด้วยความ
หลากหลายของจกัรยานประเภทต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจจกัรยานมีแนวโนม้เติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยดูได้
จากมูลค่าตลาดรวมจกัรยานในปี พ.ศ. 2555 ท่ีตลาดจกัรยานในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึน
ถึง 20% เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นมูลค่าตลาดรวมมากว่า 100 ลา้นบาท อีกทั้งเห็นช่องทาง
การตลาด เพื่อขยายธุรกิจการจดังานไปยงักลุ่มผูป้ระกอบการจกัรยาน ซ่ึงก าลงัมีแนวโนม้เติบโตอยา่ง
รวดเร็วน้ี ให้สามารถเติบโตไดอ้ย่างมีทิศทาง ขณะเดียวกนัยงัสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบั
ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจโรงแรม  รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง และอุปกรณ์เสริมเก่ียวกบัจกัรยานครบวงจร ซ่ึงคาดวา่จะสามารถกระตุน้
ตลาดใหเ้ติบโตข้ึนอีกไม่นอ้ยกวา่ 25% (ธนวรรณ วนิยัเสถียร, 2556 : ออนไลน์) 

แนวโน้มของประชากรหันมาใส่ใจกบัปัญหาสภาพแวดล้อม มลพิษท่ีเกิดจากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของยานยนต์ และการใช้ทรัพยากรพลงังานอย่างฟุ่มเฟือย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ความย ั่งยืนในการบริโภคของคนรุ่นต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการบริโภคอย่างย ั่งยืน 
(Sustainable Consumption Concept) ท่ีหมายถึง การบริโภคอยา่งพอดีพอประมาณตามความจ าเป็น
พื้นฐาน และน ามาซ่ึงคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดยค านึงถึงการใชฐ้านทรัพยากรและความสามารถท่ีรองรับ
ไดข้องระบบนิเวศ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความสุขในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งพาตวัเอง
ได ้มีการแบ่งปันใหก้บัสังคมรอบขา้ง และการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใชใ้นกิจกรรมการผลิต 
และบริการอยา่งต่อเน่ืองไปถึงคนรุ่นอนาคต (มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, คณะบริหารธุรกิจ, 2554 : 
ออนไลน)์ 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นอีกจงัหวดัท่ีมีการส่งเสริมนโยบายใชจ้กัรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง 
พร้อมทั้งท าช่องทางส าหรับจกัรยานในตวัเมืองไวร้องรับผูข้บัข่ีจกัรยาน โดยเร่ิมสนบัสนุนตั้งแต่ พ.ศ. 
2539 และมีการรณรงคใ์ห้ป่ันจกัรยานรอบคูเมืองทุกวนัอาทิตย ์จนกระทัง่ไดมี้การก่อตั้งชมรมจกัรยาน
วนัอาทิตยอ์ยา่งเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ. 2541 เพื่อด าเนินการส่งเสริม รณรงคใ์ห้ชาวเชียงใหม่หนัมาใช้
จกัรยานเป็นพาหนะเดินทางในระยะใกล ้มีการรวมกลุ่มสมาชิกทุกวนัอาทิตย ์และท ากิจกรรมร่วมกนั
โดยใช้จกัรยานป่ันไปท่องเท่ียว ทศันศึกษาตามสถานท่ีต่างๆ ในเชียงใหม่ (บุพรรณี นนัทจริยา และ 
อนุรักษ ์สุริยะมโน, 2556 : ออนไลน์)  
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ดังนั้ นผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของ
ประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการเลือกซ้ือจกัรยาน เพื่อให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจจ าหน่าย
จกัรยานสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดนโยบาย และวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อ
การซ้ือจกัรยาน 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1  ท าให้ทราบพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงมีผลต่อการเลือกซ้ือจกัรยาน
ของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

1.3.2 สามารถน าขอ้มูลไปใชโ้ดยผูป้ระกอบการในธุรกิจจ าหน่ายจกัรยาน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ 
และก าหนดนโยบายในการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.4 นิยำมศัพท์ 

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งท่ีสามารถ
สังเกตได้และสังเกตไม่ได้ เช่น ความสนใจ ความชอบ เป็นต้น ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง การ
แสดงออกของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการเลือกซ้ือจกัรยาน เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการตลอดจน
ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

แนวคิดกำรบริโภคที่ยั่งยืน หมายถึง การบริโภคสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐาน และน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด เกิดสารพิษน้อยท่ีสุด 
และปลดปล่อยของเสียรวมทั้งมลภาวะนอ้ยท่ีสุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความตอ้งการของคนรุ่น
ต่อไป 

ประชำชนในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีมีสถานท่ี
ท างาน สถานศึกษา หรือท่ีพกัอาศยัในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  มีประสบการณ์ซ้ือ และใชจ้กัรยานในการ
เดินทาง หรือใชเ้ป็นยานพาหนะ หรือเพื่อสันทนาการ ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา  
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จักรยำน หมายถึง ยานพาหนะประเภทรถท่ีมีลอ้ 2 ลอ้ มีลอ้หน่ึงอยูด่า้นหนา้ และลอ้หน่ึงอยูข่า้ง
หลงั ขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัคนผูข่ี้ซ่ึงใชเ้ทา้ถีบให้รถขบัเคล่ือนไป เพื่อใชเ้ป็นยานพาหนะในการเดินทาง 
และการสันทนาการ ทั้งน้ีไม่รวมจกัรยานมือสอง 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการซ้ือจกัรยาน ผูศึ้กษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาดงัน้ี 

2.1 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Analysis) เป็นการคน้หาหรือวิจยั
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
และการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการ 
รวมทั้งพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพอใจ 
ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ี
สามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ไดก้ล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
Behavior) ว่าหมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช้ การประเมินผล ใน
สินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขาหรือเป็นขั้นตอนซ่ึง
เก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ 

ค าถามท่ีใช้ในการคน้หาพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who What Why 
Where When และ How เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการคือ Occupants Objects Objectives 
Organizations Occasions Outlets และ  Operations  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2550 : 36) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 

 



 

 6  

2.1.1  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นการถามเพื่อตอ้งการ
ทราบค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้น (1) ประชากรศาสตร์ (2) ภูมิศาสตร์ 
(3) จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ (4) พฤติกรรมศาสตร์ มีกลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้งคือ กลยุทธ์ทาง
การตลาด (4Ps) ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.2  ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นการถามเพื่อตอ้งการทราบ
ค าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ก็คือตอ้งการ
คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั กลยุทธ์การตลาดท่ี
เก่ียวขอ้งคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Strategies) ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์หลกั (2) รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ รูปแบบบริการ คุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม (3) ผลิตภณัฑ์
ควบ (4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (5) ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์

2.1.3  ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นการถามเพื่อตอ้งการทราบ
ค าตอบเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการของ
เขาดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ (1) ปัจจยั
ภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา (2) ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรม (3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล กลยุทธ์
การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง คือ (1) กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product Strategies) (2) กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) ประกอบดว้ย กลยุทธ์การโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขาย การ
ส่งเสริมการขาย การให้ข่าว การประชาสัมพนัธ์ (3) กลยุทธ์ดา้นราคา (Price Strategies) (4) กลยุทธ์
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channel Strategies) 

2.1.4  ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นการตั้งถาม
เพื่อตอ้งการทราบค าตอบเก่ียวกบั บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) มีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ผูริ้เร่ิม (2) ผูมี้อิทธิพล (3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ (4) ผูซ้ื้อ (5) ผูใ้ช ้กลยุทธ์การตลาดท่ี
เก่ียวขอ้ง คือ กลยุทธ์การโฆษณา และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชก้ลุ่มอิทธิพลและกลุ่มเป้าหมายเป็นแนวทางปรับกลยทุธ์ใหเ้หมาะสม 
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2.1.5  ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นการตั้งค  าถามเพื่อตอ้งการ
ทราบค าตอบเก่ียวกบัโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูใดของปี ช่วง
วนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) เช่น ท าการส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

2.1.6 ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นการตั้งค  าถามเพื่อตอ้งการ
ทราบค าตอบเก่ียวกบัช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า ฯลฯ กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง คือ ใช้กลยุทธ์ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution Channel Strategies) บริษทัน าผลิตภณัฑสู่์ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาวา่จะผา่น
คนกลางอยา่งไร เป็นตน้ 

2.1.7 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นการตั้งค  าถามเพื่อตอ้งการ
ทราบค าตอบเก่ียวกบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดว้ย (1) การรับรู้ปัญหา (2) 
การคน้หาขอ้มูล (3) การประเมินผลทางการเลือก (4) ตดัสินใจซ้ือ (5) ความรู้สึกหลงัการซ้ือ กลยุทธ์
การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) ประกอบดว้ยการ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์
การตลาดทางตรง เช่น พนกังานขายจะก าหนดวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ 

2.2 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงตอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ร่วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย” ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นกลยทุธ์ท่ีจะเลือกหาวธีิสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคซ่ึงมี 
4 ประการ ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546: 42-47) 

2.2.1 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ และรวมไปถึงการบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน์ั้นๆ ในหลกัการแลว้ควรจะตอ้งผลิต ผลิตภณัฑ์ให้มีคุณลกัษณะท่ีดีพร้อมและ
เหนือกวา่คู่แข่งขนั ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดและไม่มีปัญหาในแง่ผลิตมากนกั 
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องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
1) ผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) หมายถึง ประโยชน์พื้นฐานส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้

จะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้โดยตรง และจดัหามาครอบครอง ผูผ้ลิตตอ้งรู้ว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (Tangible Product) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีผูบ้ริโภค
สามารถสัมผสัและจบัตอ้งได ้

3) ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (Expected Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดวา่จะไดรั้บจาก
การซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑใ์นดา้นความปลอดภยั ความหรูหรา ความมีระดบั 

4) ผลิตภณัฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึง ประโยชน์และบริการเพิ่มเติมท่ี
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บควบคู่ไปกบัการซ้ือสินคา้ 

5) ศกัยภาพผลิตภณัฑ์ (Potential Product) หมายถึง การมองแนวโน้มผลิตภณัฑ์ท่ีจะ
พฒันาในอนาคต เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

2.2.2 ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีบุคคลตอ้งจ่ายเพื่อตอบแทนกบัการไดรั้บกรรมสิทธ์ิ 
สิทธิความสะดวกสบายและความพอใจในผลิตภณัฑ์นั้นให้กบัเจา้ของเดิมหรือในอีกความหมายหน่ึง 
คือ ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการในรูปเงินตรา โดยหลกัการแลว้จะตอ้งมีการก าหนด
ราคาขายท่ีเหมาะสม เพื่อพิจารณาเทียบกบัคู่แข่งและตน้ทุนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ส าหรับธุรกิจ การก าหนด
ราคาจะเป็นไปในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั แต่การแข่งขนัของผูข้ายแต่ละคนยงัมีความเก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะทัว่ไปของราคา เป็นการแลกเปล่ียนระหว่างสินคา้กบัสินคา้ท่ีกระท ากนั ในขณะท่ี
การตลาดยงัไม่ไดรั้บการพฒันานั้นมกัเกิดข้ึนมากมาย เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว มนุษยจึ์งได้
หนัมาใชก้ารแลกเปล่ียนโดยอาศยัเงินเป็นส่ือกลาง การใชเ้งินเป็นส่ือกลางน้ีจ าเป็นตอ้งมีการก าหนด
จ านวนเงินหรือราคาส าหรับสินคา้แต่ละชนิดเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการแลกเปล่ียน 

2.2.3 การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) เป็นการน าสินคา้ออกสู่ตลาดเป้าหมาย หรือ
เรียกวา่ การจดัจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) ซ่ึงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย การน า
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด ตลอดจนสถานท่ี และท าเลท่ีตั้งดว้ย 

นอกจากน้ีการจดัจ าหน่าย (Distribution) ยงัหมายถึง โครงสร้างของช่องทาง (สถาบนั และ
กิจกรรม) ท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินค้าและบริการจากองค์การไปยงัตลาดจากความหมายจะเห็นว่า
ลกัษณะการจดัจ าหน่ายมีดงัน้ี (1) เป็นกิจกรรมการน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย (2)โครงสร้าง
ของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัการตลาด คนกลาง ธุรกิจการกระจายสินคา้ ธุรกิจให้บริการ
ทางการตลาด รวมทั้งสถาบนัทางการเงิน 
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธ์ิ
ของผลิตภณัฑ์เคล่ือนยา้ยไปยงัตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่ายอาจประกอบด้วยผูผ้ลิตคนกลางท่ี
เก่ียวขอ้งในช่องการจดัจ าหน่ายและผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

2.2.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion) เก่ียวกบัการเลือกใช้วิธีการโฆษณาท่ีใช้ส าหรับส่ือ
ความให้ถึงตลาดเป้าหมาย ให้ทราบถึงการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ คุณภาพและบริการส่ือต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงวิธีการส่งเสริมการขายต่างๆไดแ้ก่ การ
ลด แลก แจก แถม เพื่อใหส้ามารถชกัจูงลูกคา้ให้มีความชอบพอในสินคา้ท่ีเสนอขาย การส่งเสริมการ
จ าหน่ายน้ีจะมีอิทธิพลต่ออุปสงค์สินคา้ คือท าให้อุปสงค์ข้ึนซ่ึงเม่ือเป็นเช่นน้ี สินคา้ย่อมขายไดเ้พิ่ม
จ านวนข้ึน ณ ระดบัราคาตลาดท่ีเคยขายอยูเ่ดิมหรืออาจเพิ่มราคาขายเพื่อก าไรเฉล่ียต่อหน่วยมากข้ึนก็
ได้การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่วนประสมทางการตลาดตัวหน่ึงของกิจการท่ี
นอกเหนือจากผลิตภณัฑ ์ราคาและการจ าหน่ายท่ีใชเ้พื่อการติดต่อส่ือสารทางการตลาด กบัผูมุ้่งหวงัทั้ง
ในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูบ้ริโภคเพื่อแจง้ข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจ าให้เกิดความ
เช่ือถือหรือเพื่อสร้างเจตคติ การรับรู้ การเรียนรู้ การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่กิจการ 

ส่วนประสมการส่งเสริมการขาย 
1) การโฆษณา เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูข้ายสินคา้กบัผูซ้ื้อสินคา้ โดยผา่นส่ือต่างๆ 

ไดแ้ก่ ส่ิงพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเจา้ของสินคา้หรือ
ผูอุ้ปถมัภร์ายการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการโฆษณาเองเพื่อส่งข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย 

2) การขายโดยใชพ้นกังานขาย เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลโดยใชบุ้คคลเพื่อจูงใจให้ซ้ือ
บางส่ิงเป็นการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา้ เป็นการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง เป็นการกระตุน้ให้
ลูกคา้เกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด วิธีน้ีใชไ้ดดี้กบัระยะท่ีน าผลิตภณัฑ์เขา้สู่
ตลาด 

3) การส่งเสริมการขาย หมายถึง การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในการตลาดดว้ยจุดมุ่งหมายท่ีจะ
เชิญชวนใหซ้ื้อสินคา้และบริการ โดยสามารถกระตุน้ความสนใจการทดลองใชห้รือการซ้ือของลูกคา้
ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง การส่งเสริมการขายตอ้งใช้ร่วมกบัการโฆษณาหรือการขายโดย
ใชพ้นกังาน 

4) การประชาสัมพนัธ์ หมายถึงการติดต่อส่ือสารท่ีจะมีอิทธิพลต่อเจตคติท่ีดีต่อองคก์าร
กลุ่มต่างๆ อาจเป็นลูกค้า ผูถื้อหุ้น พนักงาน กลุ่มนักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมรัฐบาล 
ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม 
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5) การตลาดทางตรง คือระบบการตลาดแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใช้ส่ือโฆษณาตั้งแต่หน่ึง
อย่างข้ึนไป เพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หรือการแลกเปล่ียนท่ีสามารถวดัได้ ณ สถานท่ีใดท่ี
หน่ึง 

2.3 แนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื (Sustainable Consumption Concept)  

เป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาตีความ และให้ความหมายไวใ้นหลากหลายมิติโดยนกัวิจยั สถาบนั และ
องค์กรต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายของการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน การศึกษาคร้ังน้ีจึง
น าเสนอแนวคิด และความหมายของการบริโภคอย่างย ัง่ยืนใน 2 บริบท คือ บริบทสากล และบริบท
ไทย 

แนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนถูกพูดถึงเป็นคร้ังแรกโดยกลุ่มประเทศนอร์ดิก (อนัได้แก่ 
ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย ์ สวีเดน กรีนแลนด์ หมู่เกาะแฟโร และหมู่เกาะโอ
ลนัด์) ไดใ้ห้ความหมายรวมทั้งนิยามของการบริโภคอย่างยืนไวว้่า “การบริโภคอย่างย ัง่ยืน หมายถึง 
การใชสิ้นคา้และบริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานและน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในขณะ
ท่ีลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และก่อให้เกิดสารพิษ ของเสียและสารมลพิษน้อยท่ีสุด เม่ือพิจารณา
ตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิตของสินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความจ าเป็นล่วงหนา้ของคน
ในรุ่นถดัไป” โดยบูรณาการประเด็นส าคญัเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบแบบแผนเพื่อวิถีชีวิตใน
ปัจจุบนัและอนาคตของคนรุ่นถดัไป ร่วมกบัการลดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียงต่อสุขภาพ
ของมนุษย ์(สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2550) 

ส าหรับนิยามการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนในบริบทไทยนั้น โครงการจดัท ายุทธศาสตร์การบริโภคท่ี
ย ัง่ยืน ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดใ้ห้นิยามของการบริโภค
อย่างย ัง่ยืนในบริบทไทยไวว้่า “การบริโภคท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การบริโภคส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อชีวิต 
โดยบริโภคอย่างพอดี พอมี พอกิน พอใจ ในส่ิงท่ีมีและไดรั้บ มีการค านึงถึงทั้งในวนัน้ีและวนัหน้า 
และด าเนินชีวิตอย่างมีสติ อยู่ในทางสายกลาง โดยอาศยัความเพียร ความรอบรู้ รอบคอบ ความ
ระมัดระวงั รู้จักการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อค้นหาข้อจ ากัดท่ีตนมี และน ามาใช้
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการบริโภคท่ีก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งความสุขในการ
ด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้กบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดัในโลกน้ี รวมถึงมีการแบ่งปันให้กบัสังคม
รอบขา้ง และมีความเอ้ืออาทรต่อระบบนิเวศ” และอีกในความหมายหน่ึงคือ “การบริโภคอย่างพอดี 
พอประมาณ ตามความจ าเป็นพื้นฐานและน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยค านึงถึงการใช้ฐาน
ทรัพยากรและความสามารถท่ีรองรับไดข้องระบบนิเวศ ซ่ึงก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งความสุขใน
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การด าเนินชีวติท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้มีการแบ่งปันใหก้บัสังคมรอบขา้ง และการรักษาฐานทรัพยากร
ใหส้ามารถใชใ้นกิจกรรมการผลิตและบริการอยา่งต่อเน่ืองไปถึงคนรุ่นอนาคต” (สถาบนัส่ิงแวดลอ้ม
ไทย, 2550) 

การวดัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเพื่อแยกผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนออก
จากผูบ้ริโภคทัว่ไป สามารถท าไดโ้ดยใชแ้บบสอบถามท่ีประยกุตม์าจากการศึกษาของ Krystallis et al. 
(2012 : 334-372) Tanner and Wolfing Kast (2003 : 883-902) และ Choi and Ng (2011 : 269-282) ซ่ึง
จะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ (1) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ และสังคม และ (2) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม 

2.4 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

วิทยา สะค าปัน (2547) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกข่ีจกัรยานของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองล าพนูรวมถึงความคิดเห็นของประชาชนในจงัหวดัล าพนูต่อการสร้างเส้นทางจกัรยานใน
เขตเทศบาลเมืองล าพนู ในปี 2547 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุระหวา่ง 41-
50 ปี จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพสมรส มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 25,001-40,000 
บาทต่อเดือน อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองล าพูนประมาณ 21-31 ปี มีจ  านวนสมาชิก 4-6 คนต่อ
ครอบครัว ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกข่ีจักรยานของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนโยบายของรัฐ ความสะดวก ความ
ปลอดภยั รสนิยม และราคา ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างเส้นทางเดินรถจกัรยานใน
เขตเทศบาลเมืองล าพูนร้อยละ 91 เห็นดว้ยกบันโยบายดงักล่าว โดยเหตุผลเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย
คือ เส้นทางสะดวกสามารถไปไดทุ้กสถานท่ีในเขตเทศบาล การข่ีจกัรยานท าให้มีสุขภาพดี เป็นการ
ออกก าลงักาย และช่วยลดมลพิษทางอากาศ รักษาส่ิงแวดลอ้ม  

จักร์กริช  เจียมกฤติกุล (2551) ศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจจกัรยาน:ศึกษาเฉพาะธุรกิจจกัรยานจงัหวดัตรังท่ีตีพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ.2551
พบวา่ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อายรุะหวา่ง 20-30 ปี ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั มีรายได้เฉล่ียต ่ากว่า 10,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือจกัรยานยี่ห้อ LA 
เหตุผลในการเลือกซ้ือจกัรยานเพราะสินคา้มีคุณภาพดี ระดบัราคาในการซ้ืออยู่ระหวา่ง 1,000-2,000 
บาท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือรถจกัรยานท่ีร้านจ าหน่ายจกัรยานโดยเฉพาะ บุคคลท่ีมีอ านาจใน
การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานคือพนกังานบริการร้านจกัรยาน ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
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จกัรยาน คือ คุณภาพของจกัรยาน ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือจกัรยาน คือ ความคุม้ค่าของ
ราคา ปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือจกัรยานคือ ความน่าเช่ือถือของร้าน และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือจกัรยานคือ พนกังานขายใหข้อ้มูลเพียงพอ 

ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานประเภท
เสือภูเขาของผูท่ี้ป่ันจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตีพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ. 2555 พบวา่ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 40-49 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั มีรายไดม้ากกวา่ 25,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรถจกัรยานจ านวน 1 คนั ยี่ห้อ
ท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ Trek เหตุผลในการซ้ือจกัรยานเสือภูเขา คือ เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง ระดบัราคาในการ
ซ้ืออยู่ระหว่าง 10,001-30,000 บาท ระยะเวลาใช้งานของจกัรยานเสือภูเขาอยู่ท่ีประมาณ 1-3 ปี 
พฤติกรรมการป่ันจกัรยานเสือภูเขามกัป่ันจกัรยานในเวลาเยน็ ความถ่ีในการป่ันจกัรยานคือ 4-5 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ เป็นความถ่ีในการป่ันเพื่อการท่องเท่ียว 2-3 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่ป่ันจกัรยานกนัเป็นหมู่
คณะไม่เกิน 20 คน สถานท่ีในการป่ันจกัรยานเป็นประจ าคือ ภูเขาในรูปแบบการท่องเท่ียว ใชเ้วลาใน
การเดินทางระหว่าง 4-8 ชั่วโมง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือจกัรยานเสือภูเขา ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ความสวยงามโดยรวมของตวัสินคา้ ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด คือ ราคาท่ีจ าหน่ายมีความเหมาะสม ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ หาส่ิง
ท่ีตอ้งการไดง่้าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ มีพนกังานและช่างท่ีมี
ความช านาญงาน 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจะสังเกตไดว้า่ ปัจจยัทางดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ 
เป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ให้ความส าคญัในล าดบัทา้ยๆ โดยส่วนใหญ่ยงัคงให้
ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงามเป็นหลกั ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคท่ีย ัง่ยืนใน
การเลือกซ้ือรถจกัรยานจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในเขต
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในอีกดา้นหน่ึงท่ีน่าสนใจ ท าให้ทราบถึงแนวความคิด วิถีชีวิตท่ีก าลงัเปล่ียนไป
ในปัจจุบนั และสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการก าหนดนโยบาย และวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการซ้ือจกัรยาน ผูศึ้กษาไดใ้ชร้ะเบียบวธีิการศึกษาอนัประกอบดว้ย ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา 
สถานท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

เ น้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ั่งยืน             
ของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซ้ือจกัรยาน และศึกษาว่าพฤติกรรมดงักล่าวมีความ
สอดคล้องกบัแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนหรือไม่ โดยท าการศึกษาในกลุ่มประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีเคยซ้ือจกัรยานเพื่อใช้เป็นยานพาหนะหรือใชใ้นกิจกรรมสันทนาการในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึน
ไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และเคยซ้ือจกัรยานในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา แต่เน่ืองจาก
จ านวนประชากรดังกล่าวไม่สามารถหาข้อมูลท่ีแน่นอนได้ ดังนั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงใช้จ  านวน
ประชากรในอ าเภอเมืองเชียงใหม่แทน ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 235,600 คน (ส านกังานเชียงใหม่, 2555 : 
ออนไลน์) 
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3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่ง
แบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยการเปิดตารางของ Seymour Sudman และ
เลือกหน่วยตวัอยา่งเป็นคนหรือครอบครัว, ท าวจิยัในระดบัทอ้งถ่ิน และจ านวนกลุ่มยอ่ยท่ีจะวิเคราะห์
มีน้อย (Sudman; 1967: 87 อา้งถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 187) โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่าง          
แบบโควตา้ (Quota Sampling) ตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม เน่ืองจาก
สัดส่วนของผูใ้ช้จกัรยานเพื่อการสันทนาการมีจ านวนมากกว่าสัดส่วนของผูใ้ช้จกัรยานเพื่อเป็น
ยานพาหนะ ดงันั้น ผูท้  าการศึกษาจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น เพื่อใชใ้นกิจกรรมสันทนาการ
จ านวน 200 ราย และเพื่อใชเ้ป็นยานพาหนะ จ านวน 100 ราย 

3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือจักรยาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยผูศึ้กษาได้น า
แบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลตามแหล่งชุมชน สถานท่ีพกัอาศยั และสถานท่ีราชการในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ รวมทั้งชมรมจกัรยานวนัอาทิตย ์จนไดจ้  านวนครบ 300 ราย หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ี
ไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้ง และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น       
4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค  าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน ระยะเวลาท่ีซ้ือจักรยานคร้ังล่าสุด รูปแบบการใช้จักรยาน เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรวดั
หลายตวัเลือก ค าตอบเดียว (Multiple-Choice, Single-Response Scale) 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อการซ้ือ
จกัรยาน โดยลกัษณะค าถามช่วงแรกเป็นแบบมาตรวดัหลายตวัเลือก ค าตอบเดียว ช่วงถดัมาเป็นแบบ
มาตราประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัในแต่ละ
ขอ้ โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเกณฑ์การให้
คะแนนเป็นดงัน้ี (คูเปอร์ และชไนดเ์ลอร์, 2555 : 221-225) 

มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 
มาก ใหค้ะแนน 4 
ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 
นอ้ย ใหค้ะแนน 2 
นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 

และช่วงสุดทา้ยเป็นแบบมาตราวดัของลิเคิร์ต (Likert Scale) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้ง
ให้ความคิดเห็นต่อ การซ้ือจกัรยานในดา้นต่างๆ โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบัไดแ้ก่ ทางบวกมาก 
ทางบวก เฉยๆ ทางลบ และทางลบมาก ซ่ึงเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดงัน้ี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 
2553 : 174-176) 

ทางบวกมาก ใหค้ะแนน +2 
ทางบวก ใหค้ะแนน +1 
เฉยๆ ใหค้ะแนน 0 
ทางลบ ใหค้ะแนน -1 
ทางลบมาก ใหค้ะแนน -2 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราวดัของลิเคิร์ต (คูเปอร์ และชไนด์, 2555 : 225-228) ท่ีประกอบดว้ย
ขอ้ความเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามตอ้งใหค้วามคิดเห็นต่อขอ้ความในแต่ละขอ้ โดยมี
ค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ซ่ึงเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550 : 48) 
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   ขอ้ความเชิงบวก   ขอ้ความเชิงลบ  
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแนน  5   1  
เห็นดว้ย ใหค้ะแนน  4   2  
ไม่แน่ใจ ใหค้ะแนน  3   3  
ไม่เห็นดว้ย ใหค้ะแนน  2   4  
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแนน  1   5  

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ถูกน ามาแปลผลและวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดใช้
โปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติในการวเิคราะห์ โดยมีรายละเอียดในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ค าถามคดักรอง และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของผูต้อบ
แบบสอบถาม ต่อการซ้ือจกัรยาน ใช้สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ในการ
วเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ในการวเิคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ียของมาตราประมาณค่า 
โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือจกัรยานในดา้นต่างๆ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ในการ
วเิคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ียของมาตราวดัของลิเคิร์ต โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.00 หมายถึง มีผลกระทบทางบวกมาก 
ค่าเฉล่ีย 0.50 ถึง 1.49 หมายถึง มีผลกระทบทางบวก 
ค่าเฉล่ีย -0.49 ถึง 0.49 หมายถึง ไม่มีผลกระทบ 
ค่าเฉล่ีย -1.49 ถึง -0.50 หมายถึง มีผลกระทบทางลบ 
ค่าเฉล่ีย -2.00 ถึง -1.50 หมายถึง มีผลกระทบทางลบมาก 

ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ในการ
วเิคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ียของมาตราวดัของลิเคิร์ต โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 
ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นตวักลางในการ
แบ่งกลุ่ม 

ส่วนท่ี 7 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 8 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 9 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไป ต่อการซ้ือจกัรยาน ใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ในการ
วเิคราะห์ 
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ส่วนท่ี 10 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือจกัรยาน ใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การ
แจกแจงความถ่ี และร้อยละ ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 11 การวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ในการวเิคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ีย
ของมาตราประมาณค่า โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 12 การวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์ 
และมีการแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ียของมาตราประมาณค่า โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัการวิเคราะห์ใน
ส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 13 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการซ้ือ
จกัรยานในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย ในการวเิคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วงค่าเฉล่ียของมาตราวดัของลิเคิร์ต โดยใชเ้กณฑ์
เดียวกนักบัการวเิคราะห์ในส่วนท่ี 4 

ส่วนท่ี 14 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือ
จกัรยานในด้านต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์ และมีการแปลความหมายช่วง
ค่าเฉล่ียของมาตราวดัของลิเคิร์ต โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัการวเิคราะห์ในส่วนท่ี 4 

ส่วนท่ี 15 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม    
โดยใช้สถิติอา้งอิงไดแ้ก่ ไควส์แคร์ (Chi-Square) ในการวิเคราะห์ โดยจ านวนเซลล์ท่ีมีความถ่ีท่ี
คาดหวงันอ้ยกวา่ 5 ไม่เกินร้อยละ 20 จึงสามารถน ามาแปลผลการทดสอบไควส์แคร์ได ้

ส่วนท่ี 16 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ต่อการซ้ือจกัรยาน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม โดยใชส้ถิติอา้งอิงไดแ้ก่ ไควส์แคร์ ในการวเิคราะห์ 
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ส่วนท่ี 17 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู ้บริโภคทั้ งสองกลุ่ม ต่อการให้
ความส าคญักับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน โดย      
ใชส้ถิติอา้งอิงไดแ้ก่ t-test ในการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี 18 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ในการวเิคราะห์ 

3.3 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

สถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ชมรมจกัรยานวนัอาทิตย,์ แหล่ง
ชุมชน, สถานท่ีพกัอาศยั และสถานท่ีราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

3.4 ระยะเวลาด าเนินการศึกษา 

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2558 โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2558 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ผล 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการซ้ือจกัรยาน ผูศึ้กษาใชว้ธีิเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 ราย มาท าการวิเคราะห์
และประมวลผลดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ซ่ึงผูศึ้กษาไดแ้บ่งการวิเคราะห์และแปลความหมาย
ขอ้มูลออกเป็น 18 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ค ำถำมคดักรอง และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของผูต้อบ
แบบสอบถาม ต่อการซ้ือจกัรยาน 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือจกัรยาน
ในดา้นต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ส่วนท่ี 7 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ส่วนท่ี 8 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื  
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ส่วนท่ี 9 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไป ต่อการซ้ือจกัรยาน 

ส่วนท่ี 10 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ต่อการซ้ือจกัรยาน 

ส่วนท่ี 11 การวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยานตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ส่วนท่ี 12 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยานตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ส่วนท่ี 13 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการซ้ือ
จกัรยานในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป  

ส่วนท่ี 14 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการซ้ือ
จกัรยานในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื  

ส่วนท่ี 15 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ส่วนท่ี 16 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ต่อการซ้ือจกัรยาน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม  

ส่วนท่ี 17 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู ้บริโภคทั้ งสองกลุ่ม ต่อการให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ส่วนท่ี 18 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ค ำถำมคัดกรอง และข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.1 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั 
ทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ในเขต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 300 100.0 
นอกเขต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 0 0.0 

รวม 300 100.0 

จากข้อมูลในตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดอาศยัอยู่ในเขต อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ เป็นจ านวน 300 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 

ตารางที ่4.2 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการซ้ือจกัรยานใหม่ในระยะเวลา 
1 ปีท่ีผา่นมา 
การซ้ือจักรยานใหม่ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ซ้ือ 300 100.0 
ไม่ไดซ้ื้อ 0 0.0 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดซ้ือจกัรยานใหม่ในระยะเวลา 1 ปี
ท่ีผา่นมา เป็นจ านวน 300 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 

ตารางที ่4.3 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการซ้ือจกัรยาน เพื่อใชส่้วนตวั 
การซ้ือจักรยาน เพือ่ใช้ส่วนตัว ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ใช่ 300 100.0 
ไม่ใช่ 0 0.0 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดซ้ือจกัรยาน เพื่อใช้ส่วนตวั เป็น
จ านวน 300 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 
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ตารางที ่4.4 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ชาย 194  64.7 
หญิง 106 35.3 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 194 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 64.7 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีจ านวน 106 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
35.3 

ตารางที ่4.5 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 15 ปี 0  0.0 
15-24 ปี 45 15.0 
25-34 ปี 104 34.7 
35-44 ปี 78 26.0 
45-54 ปี 35 11.7 

55 ปีข้ึนไป 38 12.7 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี เป็นจ านวน 104 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาคือ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.0 ช่วงอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 15.0 และ 55 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.7 และกลุ่มอาย ุ45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

โสด 151 50.3 
สมรส 127 42.3 

หมา้ย หรือหยา่ร้าง 22 7.3 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพโสด เป็นจ านวน 
151 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 42.3 และสถานภาพ
หมา้ย หรือหยา่ร้าง มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.7 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 25 8.3 
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 32 10.7 

อนุปริญญา หรือ ปวส. 23 7.7 
ปริญญาตรี 170 56.7 

ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 50 16.7 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
เป็นจ านวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท หรือสูงกวา่ คิดเป็นร้อยละ 
16.7 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 10.7 ระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 8.3 โดยผูต้อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส. มี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานของรัฐ 84 28.0 
ท างานเอกชน 100 33.3 
ธุรกิจส่วนตวั 83 27.7 

นกัเรียน หรือนกัศึกษา 33 11.0 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานเอกชน เป็นจ านวน 100 
ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 28.0 
ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 27.7 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษามีจ านวนนอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.9 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
รายได้โดยเฉลีย่ต่อเดือน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 56 18.7 
10,001-20,000 บาท 76 25.3 
20,001-30,000 บาท 83 27.7 
30,001-40,000 บาท 35 11.7 
40,001-50,000 บาท 21 7.0 
มากกวา่ 50,000 บาท 29 9.7 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท เป็นจ านวน 83 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 25.3 รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.7 รายได ้ 30,001-40,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.7 รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 และ รายได ้ 40,001-50,000 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ต่อการซ้ือจักรยาน 

ตารางที ่4.10 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนจกัรยานท่ีมี 
จ านวนจักรยานทีม่ี ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

1 คนั 199 66.3 
2 คนั 68 22.7 
3 คนั 22 7.3 

4 คนัข้ึนไป 11 3.7 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจกัรยาน 1 คนั เป็นจ านวน 
199 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมาคือ 2 คนั คิดเป็นร้อยละ 22.7 จ  านวน 3 คนั คิดเป็นร้อยละ 
7.3 และ 4 คนัข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.7ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.11 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทจกัรยานท่ีซ้ือแลว้ใช้
บ่อยท่ีสุด 

ประเภทจักรยานทีซ้ื่อแล้วใช้บ่อยทีสุ่ด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
จกัรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) 104 34.7 
จกัรยานฟิกส์เกียร์ (Fixed Gear) 34 11.3 
จกัรยานเสือหมอบ (Road Bike) 57 19.0 
จกัรยานแม่บา้น (Regular Bike) 62 20.7 
จกัรยานพบั (Folding Bike) 31 10.3 
จกัรยานไฮบริด (Hybrid) 12 4.0 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือแลว้ใช้จกัรยานเสือภูเขา
บ่อยท่ีสุด เป็นจ านวน 104 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาคือ จกัรยานแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 
20.7 จกัรยานเสือหมอบ คิดเป็นร้อยละ 19.0 จกัรยานฟิกส์เกียร์ คิดเป็นร้อยละ 11.3 และจกัรยานพบั 
คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามล าดบั โดยจกัรยานไฮบริดมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามมูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุด 
มูลค่าจักรยานคันทีซ้ื่อล่าสุด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 142 47.3 
10,001-20,000 บาท 65 21.7 
20,001-30,000 บาท 51 17.0 
30,001-40,000 บาท 20 6.7 
มากกวา่ 40,000 บาท 22 7.3 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.12 พบวา่ มูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ คือ ราคาไม่เกิน 10,000 บาท เป็นจ านวน 142 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ ราคา 
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.7 ราคา 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.0 ราคามากกวา่ 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.3 และราคา30,001-40,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.13 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจุดประสงค์หลกัในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

จุดประสงค์หลกัในการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ออกก าลงักาย 165 55.0 

พาหนะในการเดินทาง 100 33.3 
ตามสมยันิยม แฟชัน่ 2 0.7 

ประหยดัน ้ามนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 10 3.3 
เล่นเป็นกีฬา 17 5.7 

เขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม 6 2.0 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์หลกัในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อออกก าลงักาย เป็นจ านวน 165 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ 
เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 33.3 เพื่อเล่นเป็นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 5.7 ประหยดั
น ้ ามนัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 3.3 เขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม คิดเป็นร้อยละ 2.0 
และตามสมยันิยม แฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจุดประสงคร์องในการตดัสินใจ
ซ้ือจกัรยาน 

จุดประสงค์รองในการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ออกก าลงักาย 78 26.0 

พาหนะในการเดินทาง 54 18.0 
ตามสมยันิยม แฟชัน่ 14 4.7 

ประหยดัน ้ามนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 40 13.3 
เล่นเป็นกีฬา 35 11.7 

เขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม 79 26.3 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์รองในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อเขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม เป็นจ านวน 79 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.3 รองลงมาคือ เพื่อออกก าลงักาย คิดเป็นร้อยละ 26.0 เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทาง คิดเป็นร้อย
ละ 18.0 ประหยดัน ้ามนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 13.3 เล่นเป็นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 11.7 
และตามสมยันิยม แฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.15 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีหลกัในการเดินทาง 
สถานทีห่ลกัในการเดินทาง ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั 16 5.3 
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 83 27.7 
ซ้ือของ หรือจ่ายตลาด 72 24.0 

ท่ีท างาน 15 5.0 
จุดเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชน 1 0.3 

สถานท่ีออกก าลงักาย 113 37.7 
รวม 300 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชจ้กัรยานในการเดินทางไป
สถานท่ีออกก าลงักาย เป็นจ านวน 113 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ สถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 27.7 เดินทางไปซ้ือของ หรือจ่ายตลาด คิดเป็นร้อยละ 24.0 โรงเรียน หรือ
มหาวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 5.3 ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และจุดเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชน 
คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.16 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการป่ันจกัรยาน 
ความถี่ในการป่ันจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 122 40.7 
3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 99 33.0 
5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ 28 9.3 
ประจ าทุกวนั 51 17.0 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ป่ันจกัรยาน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
เป็นจ านวน 122 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 33.0 ป่ัน
จกัรยานเป็นประจ าทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 17.0 และป่ันจกัรยาน5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 9.3 
ตามล าดบั 

ตารางที ่4.17 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีป่ันจกัรยานบ่อยท่ีสุด 
ช่วงเวลาทีป่ั่นจักรยานบ่อยที่สุด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ก่อนเวลา 06.00 น. 37 12.3 
เวลา 06.00 น. ถึง 09.00 น. 109 36.3 
เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. 13 4.3 
เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. 1 0.3 
เวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. 67 22.3 

หลงัเวลา 18.00 น. 73 24.3 
รวม 300 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ป่ันจกัรยานช่วงเวลา 06.00 น. 
ถึง 09.00 น. เป็นจ านวน 109 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาคือ หลงัเวลา 18.00 น. คิดเป็น 
ร้อยละ 24.3 เวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 22.3 เวลาก่อนเวลา 06.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
12.3 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 4.3 และเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 0.3 
ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.18 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้ในการป่ัน
จกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการป่ันจักรยานเฉลีย่ต่อคร้ัง ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30 นาที 66 22.0 
30 นาที ถึงไม่เกิน 1 ชัว่โมง 84 28.0 
1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง 95 31.7 
2 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 3 ชัว่โมง 31 10.3 
3 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 4 ชัว่โมง 18 6.0 

4 ชัว่โมงข้ึนไป 6 2.0 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการป่ันเฉล่ีย 
คือ 1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง เป็นจ านวน 95 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมาคือ 30 นาที ถึง
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 28.0 ระยะเวลาป่ันเฉล่ียน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 22.0 
ระยะเวลาป่ัน 2 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 10.3 ระยะเวลาป่ัน 3 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 4 
ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 6.0 และระยะเวลาป่ัน 4 ชัว่โมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.19 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางท่ีซ้ือจกัรยาน 
ช่องทางทีซ้ื่อจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ร้านขายสินคา้ (จกัรยาน) 232 77.3 
หา้งสรรพสินคา้ 35 11.7 

สั่งผา่นร้านออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต 20 6.7 
สั่งประกอบจกัรยานเอง 13 4.3 

รวม 300 100.0 



 

 31  

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.19 พบวา่ ช่องทางการซ้ือจกัรยานท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
คือ ร้านขายสินค้า (จกัรยาน)  เป็นจ านวน 232 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.3 รองลงมาคือ 
หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 11.7 สั่งผา่นร้านออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 6.7 และสั่ง
ประกอบจกัรยานเอง คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.20 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเดือนท่ีซ้ือจกัรยาน 
ช่วงเดือนทีซ้ื่อจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

มกราคม-มีนาคม 122 40.7 
เมษายน-มิถุนายน 74 24.7 
กรกฎาคม-กนัยายน 43 14.3 
ตุลาคม-ธนัวาคม 61 20.3 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือจกัรยานช่วงเดือน 
มกราคม-มีนาคม เป็นจ านวน 122 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ เดือนเมษายน-มิถุนายน 
คิดเป็นร้อยละ 24.7 เดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 20.3 และเดือนกรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็น
ร้อยละ 14.3 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.21 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูริ้เ ร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยาน
เป็นคนแรก 
ผู้ริเร่ิมความคิดทีจ่ะซ้ือจักรยานเป็นคนแรก ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 251 83.7 
พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 17 5.7 

ญาติ หรือพี่นอ้ง 15 5.0 
คนรัก สามี หรือภรรยา 17 5.7 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่คือ ตวัผูต้อบแบบสอบถามเอง เป็นจ านวน 251 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 83.7 รองลงมาคือ พ่อ แม่ 
หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 5.7 คนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 5.7 และญาติ หรือพี่นอ้ง คิด
เป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.22 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูใ้ห้ขอ้มูลและค าแนะน าเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ผู้ให้ข้อมูลและค าแนะน าเพือ่ใช้ประกอบการ

ตัดสินใจซ้ือมากทีสุ่ด 
ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

เพื่อน 170 56.7 
พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 22 7.3 

ญาติ หรือพี่นอ้ง 22 7.3 
คนรัก สามี หรือภรรยา 41 13.7 

พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 45 15.0 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลและค าแนะน าเพื่อใชใ้นการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน
แก่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพื่อน เป็นจ านวน 170 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ 
พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 15.0 คนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 13.7 
พอ่ แม่ หรือผูป้กครองและญาติ หรือพี่นอ้งมีค่ำเท่ำกนั คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.23 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือมากทีสุ่ด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ตวัท่านเอง 266 88.7 

พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 14 4.7 
ญาติ หรือพี่นอ้ง 8 2.7 

คนรัก สามี หรือภรรยา 12 4.0 
รวม 300 100.0 

จากข้อมูลในตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยานของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ตวัผูต้อบแบบสอบถามเอง เป็นจ านวน 266 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 88.7 
รองลงมาคือ พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 4.7 คนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ
ญาติ หรือพี่นอ้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
อทิธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

มี 170 56.7 
ไม่มี 130 43.3 
รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.24 พบวา่ ส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 170 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ ส่ือโฆษณาไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของผูต้อบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 43.3 

ตารางที ่4.25 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
ส่ือทีม่ีอทิธิพลมากทีสุ่ด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

โทรทศัน์ 43 25.29 
วทิย ุ 0 0.0 

หนงัสือพิมพ ์ 4 2.35 
นิตยสาร 8 4.71 

อินเทอร์เน็ต 115 67.65 
รวมผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ด้รับอทิธิพลจากส่ือโฆษณา 170 100.00 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ือโฆษณาเป็นส่วน
ใหญ่ จ านวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.7 โดยพบวา่ ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ อินเทอร์เน็ต เป็นจ านวน 115 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ โทรทศัน์ คิด
เป็นร้อยละ 14.3 นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 2.7 และหนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั และ
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 43.3 
  



 

 34  

ส่วนที ่3 การวเิคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.26 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ตรำยีห่้อสินคำ้เป็นท่ี
รู้จกั 

103 
(34.3) 

123 
(41.0) 

70 
(23.3) 

3 
(1.0) 

1 
(0.3) 

4.08 
(มาก) 

2) ความสวยงามของ
รูปลกัษณ์ภายนอก 

123 
(41.0) 

136 
(45.3) 

39 
(13.0) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

4.26 
(มาก) 

3) ความหลากหลายของสี
และรุ่น 

75 
(25.0) 

141 
(47.0) 

73 
(24.3) 

9 
(3.0) 

2 
(0.7) 

3.93 
(มาก) 

4) สมรรถนะของจกัรยาน 145 
(48.3) 

118 
(39.3) 

34 
(11.3) 

2 
(0.7) 

1 
(0.3) 

4.35 
(มาก) 

5) อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์เสริม
ใหเ้ลือก เช่น ท่ีพกัแขน 
ฯลฯ 

50 
(16.7) 

130 
(43.3) 

93 
(31.0) 

21 
(7.0) 

6 
(2.0) 

3.66 
(มาก) 

6) การประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง 

98 
(32.7) 

112 
(37.3) 

63 
(21.0) 

19 
(6.3) 

8 
(2.7) 

3.91 
(มาก) 

7) มีการรับประกนั
คุณภาพ 

111 
(37.0) 

109 
(36.3) 

70 
(23.3) 

9 
(3.0) 

1 
(0.3) 

4.07 
(มาก) 

8) สามารถใชเ้ป็น
ยานพาหนะทางเลือกได ้

94 
(31.3) 

120 
(40.0) 

66 
(22.0) 

17 
(5.7) 

3 
(1.0) 

3.95 
(มาก) 
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ตารางที ่4.26 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

9) ช้ินส่วนจกัรยานผลิตมา
จากวสัดุรีไซเคิล หรือ
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
ได ้

33 
(11.0) 

76 
(25.3) 

121 
(40.3) 

46 
(15.3) 

24 
(8.0) 

3.16 
(ปานกลาง) 

10) การช่วยลดมลภาวะ 89 
(29.7) 

136 
(45.3) 

56 
(18.7) 

15 
(5.0) 

4 
(1.3) 

3.97 
(มาก) 

11) มีอุปกรณ์จกัรยานมือ
สองจ าหน่าย 

50 
(16.7) 

93 
(31.0) 

96 
(32.0) 

44 
(14.7) 

17 
(5.7) 

3.38 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.88 
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
รวมอยูท่ี่ 3.88  

โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือสมรรถนะ
ของจกัรยานค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมาคือ ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอกค่าเฉล่ีย 4.26 ตรำยี่ห้อ
สินคำ้เป็นท่ีรู้จกัค่าเฉล่ีย 4.08 มีการรับประกนัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.07 การช่วยลดมลภาวะค่าเฉล่ีย 3.97 
สามารถใช้เป็นยานพาหนะทางเลือกได้ค่าเฉล่ีย 3.95 การประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางค่าเฉล่ีย 
3.91 และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมให้เลือก เช่น ท่ีพกัแขน ฯลฯค่าเฉล่ีย 3.66 
ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือ มีอุปกรณ์
จกัรยานมือสองจ าหน่ายค่าเฉล่ีย 3.38 และ ช้ินส่วนจกัรยานผลิตมาจากวสัดุรีไซเคิล หรือสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ไดค้่าเฉล่ีย 3.16 
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ตารางที ่4.27 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพสินคา้ 

150 
(50.0) 

116 
(38.7) 

32 
(10.7) 

1 
(0.7) 

1 
(0.7) 

4.38 
(มาก) 

2) มีหลายระดบัราคาให้
เลือกซ้ือ 

107 
(35.7) 

142 
(47.3) 

48 
(16.0) 

2 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.18 
(มาก) 

3) ค่าใชจ่้ายในการซ่อม
และและบ ารุงรักษา 

84 
(28.0) 

125 
(41.7) 

74 
(24.7) 

12 
(4.0) 

5 
(1.7) 

3.90 
(มาก) 

4) ราคาสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจ 

89 
(29.7) 

135 
(45.0) 

69 
(23.0) 

4 
(1.3) 

3 
(1.0) 

4.01 
(มาก) 

5) ราคาขายต่อเป็น
จกัรยานมือสอง 

68 
(22.7) 

93 
(31.0) 

87 
(29.0) 

42 
(14.0) 

10 
(3.3) 

3.56 
(มาก) 

6) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี 
และค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานอ่ืนๆ 

35 
(11.7) 

73 
(24.3) 

95 
(31.7) 

70 
(23.3) 

27 
(9.0) 

3.06 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.85 
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่
ท่ี 3.85 
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โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความส าคญัในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย คือราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ค่าเฉล่ีย 4.38 รองลงมาคือ มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือค่าเฉล่ีย 4.18 ราคา
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจค่าเฉล่ีย 4.01 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมและและบ ารุงรักษาค่าเฉล่ีย 3.90 และ
ราคาขายต่อเป็นจกัรยานมือสองค่าเฉล่ีย 3.56 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความส าคญัในระดบัปานกลาง คือ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืนๆค่าเฉล่ีย 3.06 
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ตารางที ่4.28 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ความน่าเช่ือถือของ
ตวัแทนจ าหน่าย และ
ศูนยบ์ริการ  

107 
(35.7) 

133 
(44.3) 

51 
(17.0) 

4 
(1.3) 

5 
(1.7) 

4.11 
(มาก) 

2) จ านวนสาขา และ
ศูนยบ์ริการ 

67 
(22.3) 

126 
(42.0) 

87 
(29.0) 

11 
(3.7) 

9 
(3.0) 

3.77 
(มาก) 

3) ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัร้านจ าหน่าย
จกัรยาน 

82 
(27.3) 

123 
(41.0) 

80 
(26.7) 

8 
(2.7) 

7 
(2.3) 

3.88 
(มาก) 

4) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น ห้องพกัลูกคา้ 

31 
(10.3) 

68 
(22.7) 

132 
(44.0) 

53 
(17.7) 

16 
(5.3) 

3.15 
(ปานกลาง) 

5) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และธรรมชาติโดยรอบ
บริเวณร้านคา้ 

41 
(13.7) 

83 
(27.7) 

113 
(37.7) 

38 
(12.7) 

25 
(8.3) 

3.26 
(ปานกลาง) 

6) ท าเลท่ีตั้งของร้าน
จ าหน่ายจกัรยาน 

40 
(13.3) 

116 
(38.7) 

101 
(33.7) 

29 
(9.7) 

14 
(4.7) 

3.46 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.61 
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.61  
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โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความส าคญัในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย คือความ
น่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และศูนยบ์ริการ ค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทาง
ไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยานค่าเฉล่ีย 3.88 และจ านวนสาขา และศูนยบ์ริการค่าเฉล่ีย 3.77 ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือท าเลท่ีตั้ง
ของร้านจ าหน่ายจกัรยานค่าเฉล่ีย 3.46 รองลงมาคือ การรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติโดยรอบ
บริเวณร้านคา้ค่าเฉล่ีย 3.26 และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งพกัลูกคา้ค่าเฉล่ีย 3.15 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.29 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 

61 
(20.3) 

121 
(40.3) 

87 
(29.0) 

27 
(9.0) 

4 
(1.3) 

3.69 
(มาก) 

2) การประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือต่างๆ 

50 
(16.7) 

122 
(40.7) 

101 
(33.7) 

23 
(7.7) 

4 
(1.3) 

3.64 
(มาก) 

3) การจดักิจกรรมส่งเสริม
การขาย เช่น การชิงรางวลั 
ส่วนลดเงินสด การใหข้อง
แถมต่างๆ 

57 
(19.0) 

114 
(38.0) 

98 
(32.7) 

27 
(9.0) 

4 
(1.3) 

3.64 
(มาก) 

4) การใหข้อ้มูลโดย
พนกังานขาย 

51 
(17.0) 

127 
(42.3) 

103 
(34.3) 

16 
(5.3) 

3 
(1.0) 

3.69 
(มาก) 

5) บริษทัมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น การ
แจกทุนการศึกษา การ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ต่างๆ 

19 
(6.3) 

89 
(29.7) 

129 
(43.0) 

47 
(15.7) 

16 
(5.3) 

3.16 
(ปานกลาง) 

6) บริษทัใหค้วามส าคญั
กบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
จดักิจกรรมปลูกป่า 

28 
(9.3) 

85 
(28.3) 

127 
(42.3) 

51 
(17.0) 

9 
(3.0) 

3.24 
(ปานกลาง) 

7) สามารถน าจกัรยานคนั
เก่ามาแลก หรือรับส่วนลด
ในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ 

60 
(20.0) 

94 
(31.3) 

92 
(30.7) 

40 
(13.3) 

14 
(4.7) 

3.49 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.51 
(มาก) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.51  

โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือการโฆษณา
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์และการให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย ค่าเฉล่ียเท่ากนั 3.69 รองลงมาคือ การ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆและการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงรางวลั ส่วนลดเงินสด 
การใหข้องแถมต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 3.64 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือสามารถ
น าจกัรยานคนัเก่ามาแลก หรือรับส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ค่าเฉล่ีย 3.49 รองลงมาคือ บริษทั
ให้ความส าคญักับส่ิงแวดล้อม เช่น การจดักิจกรรมปลูกป่าค่าเฉล่ีย 3.24 และบริษทัมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษา การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆค่าเฉล่ีย 3.16 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 การวเิคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการซ้ือจักรยานในด้านต่างๆ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที ่4.30 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความคิดเห็นต่อการ
ซ้ือจกัรยานในดา้นต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลติภัณฑ์ 
เส้ือผ้าพืน้เมืองส าเร็จรูป 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ทางบวก
มาก 

ทางบวก เฉยๆ ทางลบ 
ทางลบ
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) จกัรยานก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

105 
(35.0) 

97 
(32.3) 

90 
(30.0) 

4 
(1.3) 

4 
(1.3) 

0.98 
(บวก) 

2) จกัรยานก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อสังคม 

72 
(24.0) 

114 
(38.0) 

106 
(35.3) 

4 
(1.3) 

4 
(1.3) 

0.82 
(บวก) 

3) จกัรยานก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

65 
(21.7) 

107 
(35.7) 

120 
(40.0) 

4 
(1.3) 

4 
(1.3) 

0.75 
(บวก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

0.79 
(ทางบวก) 

จากข้อมูลในตารางท่ี 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า จกัรยานท่ีซ้ือมี
ผลกระทบทางบวก ดว้ยค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.79 ซ่ึงจกัรยานมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
เศรษฐกิจในทางบวกเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.98 0.82 และ 0.79 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที ่4.31 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ส่วนบุคคลในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของผูต้อบแบบสอบถาม  

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) มนุษยก์ าลงัท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง 

160 
(53.3) 

118 
(39.3) 

17 
(5.7) 

3 
(1.0) 

2 
(0.7) 

4.44 
(เห็นดว้ย) 

2) ความสมดุลของ
ธรรมชาติสามารถทนต่อ
ผลกระทบจากประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ต่างๆ 
ได ้*  

48 
(16.0) 

68 
(22.7) 

86 
(28.7) 

65 
(21.7) 

33 
(11.0) 

2.89 
(ไม่แน่ใจ) 

3) มนุษยชาติก าลงั
เผชิญหนา้กบัวกิฤตระบบ
นิเวศน์ท่ีก าลงัขยาย
ขอบเขตเป็นอยา่งมาก 

103 
(34.3) 

150 
(50.0) 

41 
(13.7) 

5 
(1.7) 

1 
(0.7) 

4.16 
(เห็นดว้ย) 

4) โลกเปรียบเสมือนกบั
ยานอวกาศท่ีมีพื้นท่ีและ
ทรัพยากรจ ากดัมากๆ  

92 
(30.7) 

140 
(46.7) 

58 
(19.3) 

9 
(3.0) 

1 
(0.3) 

4.04 
(เห็นดว้ย) 

5) ถา้ทุกส่ิงยงัคงด าเนินไป
ในวถีิทางปัจจุบนั เราทุก
คนจะประสบกบัความ
หายนะทางส่ิงแวดลอ้มใน
อนาคต 

91 
(30.3) 

138 
(46.0) 

65 
(21.7) 

5 
(1.7) 

1 
(0.3) 

4.04 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ)  

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

6) มีความจ าเป็นท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้น
ชีวติประจ าวนัจะตอ้งถูก
ผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

67 
(22.3) 

154 
(51.3) 

75 
(25.0) 

4 
(1.3) 

0 
(0.0) 

3.95 
(เห็นดว้ย) 

7) มีความจ าเป็นท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้น
ชีวติประจ าวนัจะตอ้งถูก
ผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีไม่ส่งผล
ต่อการเสียสมดุลของ
ส่ิงแวดลอ้ม 

61 
(22.3) 

154 
(51.3) 

75 
(25.0) 

4 
(1.3) 

0 
(0.0) 

3.86 
(เห็นดว้ย) 

8) มีความจ าเป็นท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์ฉนัเลือกใชใ้น
ชีวติประจ าวนัจะตอ้งใช้
บรรจุภณัฑด์ว้ยวธีิท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

67 
(22.3) 

137 
(45.7) 

89 
(29.7) 

6 
(2.0) 

1 
(0.3) 

3.88 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.91 
(เห็นด้วย) 

* ขอ้ความเชิงลบ 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.31 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคล
ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.91 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ดว้ยมากท่ีสุดวา่ มนุษยก์ าลงัท าลายส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมาคือ มนุษยชาติ
ก าลงัเผชิญหน้ากบัวิกฤตระบบนิเวศน์ท่ีก าลงัขยายขอบเขตเป็นอยา่งมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) และโลก
เปรียบเสมือนยานอวกาศท่ีมีพื้นท่ีและทรัพยากรจ ากดัมากๆ กบัถ้าทุกส่ิงยงัคงด าเนินไปในวิถีทาง
ปัจจุบนั เราทุกคนจะประสบกบัความหายนะทางส่ิงแวดลอ้มในอนาคต(ค่าเฉล่ีย 4.04 เท่ากนั) มีความ
จ าเป็นท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีฉันเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัจะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(ค่าเฉล่ีย3.95) มีความจ าเป็นท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีฉนัเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัจะตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ์ดว้ยวิธีท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม(ค่าเฉล่ีย 3.88) และมีความจ าเป็นท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีฉนัเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนั
จะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีไม่ส่งผลต่อการเสียสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม(ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.32 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ส่วนบุคคลในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ ของผูต้อบแบบสอบถาม  

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้านเศรษฐกจิ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะ
ซ้ือสินคา้ท่ีมีรสนิยม * 

54 
(18.0) 

128 
(42.7) 

82 
(27.3) 

30 
(10.0) 

6 
(2.0) 

2.35 
(ไม่เห็นดว้ย) 

2) เม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ์ ฉนั
จะถูกชกัน าโดยส่ิงท่ีฉนั
ชอบ * 

63 
(21.0) 

142 
(47.3) 

68 
(22.7) 

26 
(8.7) 

1 
(0.3) 

2.20 
(ไม่เห็นดว้ย) 

3) ผูค้นควรบริโภค หรือ
อุปโภคในส่ิงท่ีเขาชอบ 
ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะไม่ดีต่อ
สุขภาพ * 

26 
(8.7) 

58 
(19.3) 

80 
(26.7) 

86 
(28.7) 

50 
(16.7) 

3.25 
(ไม่แน่ใจ) 

4) เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะ
เลือกดว้ยรสนิยมของฉนั * 

59 
(19.7) 

148 
(49.3) 

68 
(22.7) 

22 
(7.3) 

3 
(1.0) 

2.21 
(ไม่เห็นดว้ย) 

5) ฉนัใหค้วามส าคญักบั
ผลิตภณัฑว์า่ตอ้งไม่มี
สารเคมี 

57 
(19.0) 

164 
(54.7) 

72 
(24.0) 

7 
(2.3) 

0 
(0.0) 

3.90 
(เห็นดว้ย) 

6) ฉนัหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์
ท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษต่อ
ร่างกายมากเกินไป 

75 
(25.0) 

159 
(53.0) 

61 
(20.3) 

5 
(1.7) 

0 
(0.0) 

4.01 
(เห็นดว้ย) 

7) เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนั
ใหค้วามสนใจวา่
ผลิตภณัฑมี์สารท่ีไม่ดีต่อ
สุขภาพอยูห่รือไม ่

66 
(22.0) 

138 
(46.0) 

74 
(24.7) 

17 
(5.7) 

5 
(1.7) 

3.81 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ)  

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้านเศรษฐกจิ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8) เร่ืองสุขภาพมีบทบาท
ส าคญัต่อฉนั เม่ือฉนั
บริโภค หรืออุปโภค
ผลิตภณัฑ์ 

84 
(28.0) 

142 
(47.3) 

72 
(24.0) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.03 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.22 
(ไม่แน่ใจ) 

* ขอ้ความเชิงลบ 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.32 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคล
ในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ ในระดบัไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.22 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ดว้ยมากท่ีสุดวา่ เร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคญัต่อฉนั เม่ือฉนับริโภค หรืออุปโภคผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 
4.03) รองลงมาคือ ฉนัหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.01) 
และฉนัใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑ์วา่ตอ้งไม่มีสารเคมี (ค่าเฉล่ีย 3.90) เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัให้ความ
สนใจวา่ผลิตภณัฑ์มีสารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพอยูห่รือไม่ (ค่าเฉล่ีย 3.81) ผูค้นควรบริโภค/ อุปโภคในส่ิงท่ี
เขาชอบ ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะไม่ดีต่อสุขภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.25)เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะซ้ือสินคา้ท่ีมีรสนิยม 
(ค่าเฉล่ีย 2.35) เม่ือฉนัท าการซ้ือ ฉนัจะเลือกดว้ยรสนิยมของฉนั (ค่าเฉล่ีย 2.21) เม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ ์
ฉนัจะถูกชกัน าโดยส่ิงท่ีฉนัชอบ (ค่าเฉล่ีย 2.20) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.33 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ส่วนบุคคลในประเด็นดา้นสังคม ของผูต้อบแบบสอบถาม  

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้านสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ความสามคัคีในกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันามี
ความส าคญักบัฉนั 

55 
(18.3) 

145 
(48.3) 

90 
(30.0) 

8 
(2.7) 

2 
(0.7) 

3.81 
(เห็นดว้ย) 

2) ฉนัจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์
ต่างๆ หากฉนัไม่แน่ใจวา่
ผูผ้ลิตและคนงานไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

31 
(10.3) 

108 
(36.0) 

134 
(44.7) 

26 
(8.7) 

1 
(0.3) 

3.47 
(ไม่แน่ใจ) 

3) เม่ือฉนัซ้ือผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ฉนัใหค้วามสนใจ
กบัฉลากท่ีแสดงถึงการคา้
ท่ีเป็นธรรม 

46 
(15.3) 

173 
(57.7) 

55 
(18.3) 

25 
(8.3) 

1 
(0.3) 

3.79 
(เห็นดว้ย) 

4) ฉนัประสงคท่ี์จะ
จ่ายเงินซ้ือสินคา้ในราคาท่ี
สูงข้ึนเพื่อสนบัสนุนผูผ้ลิต
รายยอ่ยจากกลุ่มประเทศ
ก าลงัพฒันา 

23 
(7.7) 

130 
(43.3) 

109 
(36.3) 

37 
(12.3) 

1 
(0.3) 

3.46 
(ไม่แน่ใจ) 

5) มีความส าคญัส าหรับ
ฉนัท่ีจะสนบัสนุนผูผ้ลิต
ในทอ้งถ่ิน เม่ือฉนัซ้ือ
สินคา้ 

51 
(17.0) 

158 
(52.7) 

83 
(27.7) 

8 
(2.7) 

0 
(0.0) 

3.84 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

พฤติกรรมส่วนบุคคล 
ในประเด็นด้านสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

6) เป็นส่ิงท่ีดีในการ
สนบัสนุนผูผ้ลิต
ภายในประเทศ โดยการ
ซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

54 
(18.0) 

162 
(54.0) 

79 
(26.3) 

5 
(1.7) 

0 
(0.0) 

3.88 
(เห็นดว้ย) 

7) ผูบ้ริโภคควรแสดงออก
ถึงความเป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนักบัผูผ้ลิตใน
ทอ้งถ่ิน 

46 
(15.3) 

134 
(44.7) 

110 
(36.7) 

10 
(3.3) 

0 
(0.0) 

3.72 
(เห็นดว้ย) 

8) ไม่มีความส าคญั
ส าหรับฉนัวา่ผลิตภณัฑ์
นั้นจะเป็นผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ินหรือไม่ * 

26 
(8.7) 

83 
(27.7) 

108 
(36.0) 

56 
(18.7) 

27 
(9.0) 

2.92 
(ไม่แน่ใจ) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.61 
(เห็นด้วย) 

* ขอ้ความเชิงลบ 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคล
ในประเด็นดา้นสังคมในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.61 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ย
มากท่ีสุดวา่ เป็นส่ิงท่ีดีในการสนบัสนุนผูผ้ลิตภายในประเทศ โดยการซ้ือผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 
3.88) รองลงมาคือ มีความส าคญัส าหรับฉนัท่ีจะสนบัสนุนผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน เม่ือฉนัซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.84) และความสามคัคีในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามีความส าคญักบัฉนั (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
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เม่ือฉันซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ฉันให้ความสนใจกบัฉลากท่ีแสดงถึงการคา้ท่ีเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 
3.79)ผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.72) เม่ือ
ฉันซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ฉันให้ความสนใจกบัฉลากท่ีแสดงถึงการคา้ท่ีเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.47) ฉัน
ประสงค์ท่ีจะจ่ายเงินซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึนเพื่อสนับสนุนผูผ้ลิตรายย่อยจากกลุ่มประเทศก าลัง
พฒันา (ค่าเฉล่ีย 3.46) ไม่มีความส าคญัส าหรับฉันว่าผลิตภณัฑ์นั้นจะเป็นผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินหรือไม่ 
(ค่าเฉล่ีย 2.92) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.34 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ขององคก์รในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของผูต้อบแบบสอบถาม  

พฤติกรรมขององค์กร 
ในประเด็นด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) บริษทัต่างๆ ควร
พยายามทุกวถีิทางเพื่อลด
มลพิษอนัเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมของตนเอง 

106 
(35.3) 

140 
(46.7) 

52 
(17.3) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.17 
(เห็นดว้ย) 

2) หากเป็นไปได ้บริษทั
ต่างๆ ควรใชว้สัดุรีไซเคิล
ในการผลิตสินคา้ของ
ตนเอง 

66 
(22.0) 

156 
(52.0) 

56 
(18.7) 

22 
(7.3) 

0 
(0.0) 

3.89 
(เห็นดว้ย) 

3) บริษทัต่างๆ ควรมี
โครงการเพื่อการอนุรักษ์
น ้าและพลงังาน 

105 
(35.0) 

142 
(47.3) 

51 
(17.0) 

2 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.17 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.08 
(เห็นด้วย) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์ร
ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.08 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ดว้ยมากท่ีสุดวา่ บริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวถีิทางเพื่อลดมลพิษอนัเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของ
ตนเอง และบริษทัต่างๆ ควรมีโครงการเพื่อการอนุรักษน์ ้ าและพลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.17 เท่ากนั) และ
หากเป็นไปได ้บริษทัต่างๆ ควรใชว้สัดุรีไซเคิลในการผลิตสินคา้ของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.89)  
  



 

 52  

ตารางที ่4.35 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ขององคก์รในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ของผูต้อบแบบสอบถาม  

พฤติกรรมขององค์กร 
ในประเด็นด้านเศรษฐกจิ 

และสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) บริษทัต่างๆ ควร
พยายามทุกวถีิทางเพื่อ
สนบัสนุนการจา้งงานจาก
ชุมชนต่างๆ ท่ีตอ้งพึ่งพา
อุตสาหกรรมของบริษทั
ตนเอง 

105 
(35.0) 

154 
(51.3) 

40 
(13.3) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

4.21 
(เห็นดว้ย) 

2) บริษทัต่างๆ ควรใช้
โครงการพึ่งพาแหล่ง
พลงังานทดแทนท่ีมีอยูใ่น
ชุมชน เพื่อลดตน้ทุนการ
ผลิต 

114 
(38.0) 

134 
(44.7) 

52 
(17.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.21 
(เห็นดว้ย) 

3) บริษทัต่างๆ ควรมี
โครงการความร่วมมือกบั
แหล่งชุมชนเพื่อสร้าง
นวตักรรมผลิตภณัฑท่ี์ตรง
กบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

113 
(37.7) 

141 
(47.0) 

46 
(15.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.22 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.21  
(เห็นด้วย) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององคก์ร
ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในระดบัเห็นด้วย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.21 ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่ บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกบัแหล่งชุมชนเพื่อสร้าง
นวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ บริษทัต่างๆ 
ควรพยายามทุกวถีิทางเพื่อสนบัสนุนการจา้งงานจากชุมชนต่างๆ ท่ีตอ้งพึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษทั
ตนเอง และบริษทัต่างๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกบัแหล่งชุมชนเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.21 เท่ากนั) 
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ส่วนที ่6 การวเิคราะห์แบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป และกลุ่มผู้บริโภคที่
ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยืน 

ตารางที ่4.36 ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนใน
ภาพรวม 

ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื ค่าเฉลีย่ 
พฤติกรรมส่วนบุคคล ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม (8 ขอ้) 3.91 
พฤติกรรมส่วนบุคคล ในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ (8 ขอ้) 3.22 
พฤติกรรมส่วนบุคคล ในประเด็นดา้นสังคม (8 ขอ้) 3.61 

พฤติกรรมขององคก์ร ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม (3 ขอ้) 4.08 
พฤติกรรมขององคก์ร ในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ และสังคม (3 ขอ้) 4.21 

ค่าเฉลีย่รวม (30 ข้อ) 3.69 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืนโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.69 ซ่ึงค่าเฉล่ียดงักล่าวจะใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแบ่งผูต้อบแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป (ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนไม่เกิน 
3.6928) และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน (ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยนืมากกวา่ 3.6928) 

ตารางที ่4.37 ความถ่ี และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มผูบ้ริโภค 
กลุ่มผู้บริโภค ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 153 51.0 
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 147 49.0 

รวม 300 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.37 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีจ านวน 153 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
51.0 ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีจ านวน 147 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 49.0 
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ส่วนที ่7 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

ตารางที ่4.38 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามเพศ 
เพศ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ชาย 97 63.4 
หญิง 56 36.6 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.38 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 97 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 63.4 ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีเป็นเพศหญิง มีจ านวน 56 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36.6 

ตารางที ่4.39 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามอาย ุ
อายุ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 15 ปี 0 0.0 
15-24 ปี 27 17.6 
25-34 ปี 58 37.9 
35-44 ปี 36 23.5 
45-54 ปี 10 6.5 

55 ปีข้ึนไป 22 14.4 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.39 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี เป็นจ านวน 58 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 
17.6 คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ อายุ 55 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 14.4 และอายุ 45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 
6.5 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.40 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

โสด 76 49.7 
สมรส 64 41.8 

หมา้ย หรือหยา่ร้าง 13 8.5 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.40 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด เป็น
จ านวน 76 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 41.8 และ
สถานภาพหมา้ย หรือหยา่ร้าง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.41 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 14 9.2 
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 16 10.5 

อนุปริญญา หรือ ปวส. 12 7.8 
ปริญญาตรี 92 60.1 

ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 19 12.4 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.41 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
เป็นจ านวน 92 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ ปริญญาโท หรือสูงกวา่ คิดเป็นร้อยละ 12.4 
และมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 10.5 ต  ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
คิดเป็นร้อยละ 9.2 อนุปริญญา หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.42 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานของรัฐ 38 24.8 
ท างานเอกชน 52 34.0 
ธุรกิจส่วนตวั 42 27.5 

นกัเรียน หรือนกัศึกษา 21 13.7 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.42 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ท างานเอกชน เป็นจ านวน 52 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 27.5 และ ขา้ราชการ 
รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานของรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.8 นกัเรียน หรือนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.7
ตามล าดบั  

ตารางที ่4.43 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
รายได้โดยเฉลีย่ต่อเดือน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 29 19.0 
10,001-20,000 บาท 47 30.7 
20,001-30,000 บาท 39 25.5 
30,001-40,000 บาท 17 11.1 
40,001-50,000 บาท 9 5.9 
มากกวา่ 50,000 บาท 12 7.8 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.43 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
10,001-20,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.5 
และไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.1 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน40,001-50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดบั  

 
  



 

 58  

ส่วนที ่8 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ตารางที่ 4.44 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามเพศ 

เพศ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ชาย 97 66.0 
หญิง 50 34.0 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.44 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 97 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 66.0 ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืท่ีเป็นเพศหญิง มีจ านวน 50 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 34.0 

ตารางที่ 4.45 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามอาย ุ

อายุ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15 ปี 0  0.0 

15-24 ปี 18 12.2 
25-34 ปี 46 31.3 
35-44 ปี 42 28.6 
45-54 ปี 25 17.0 

55 ปีข้ึนไป 16 10.9 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.45 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่มีอาย ุ25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาคือ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 45-54 ปี คิด
เป็นร้อยละ 17.0 อาย1ุ5-24 ปี คิดเป็นร้อยละ12.2 และอาย ุ55 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.9ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.46 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามสถานภาพ 

สถานภาพ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
โสด 75 51.0 
สมรส 63 42.9 

หมา้ย หรือหยา่ร้าง 9 6.1 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.46 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่อยูใ่นสถานภาพโสด เป็นจ านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิด
เป็นร้อยละ 42.9 และสถานภาพหมา้ย หรือหยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.47 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 11 7.5 

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 16 10.9 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 11 7.5 

ปริญญาตรี 78 53.1 
ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 31 21.1 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.47 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นจ านวน 78 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ ปริญญา
โท หรือสูงกวา่ คิดเป็นร้อยละ 21.1 และมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 10.9 ต  ่ากวา่
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.และอนุปริญญา หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 7.5 เท่ากนั ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.48 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามอาชีพ 

อาชีพ ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานของรัฐ 46 31.3 

ท างานเอกชน 48 32.7 
ธุรกิจส่วนตวั 41 27.9 

นกัเรียน หรือนกัศึกษา 12 8.2 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.48 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ท างานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานของรัฐ คิด
เป็นร้อยละ 31.3 และธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 27.9 นักเรียน หรือนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.2 
ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.49 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

รายได้โดยเฉลีย่ต่อเดือน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 27 18.4 
10,001-20,000 บาท 29 19.7 
20,001-30,000 บาท 44 29.9 
30,001-40,000 บาท 18 12.2 
40,001-50,000 บาท 12 8.2 
มากกวา่ 50,000 บาท 17 11.6 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.49 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท เป็นจ านวน 44 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 29.9 
รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.7 และไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.4 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.6 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามล าดบั  
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ส่วนที ่9 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 
ต่อการซ้ือจักรยาน 

ตารางที ่4.50 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามจ านวนจกัรยานท่ีมี 
จ านวนจักรยานทีม่ี ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

1 คนั 111 72.5 
2 คนั 32 20.9 
3 คนั 5 3.3 

4 คนัข้ึนไป 5 3.3 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.50 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีจ านวนจกัรยาน 1 คนั เป็น
จ านวน 111 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 72.5 รองลงมาคือ 2 คนั คิดเป็นร้อยละ 20.9 และ 3 คนักบั 4 คนั 
คิดเป็นร้อยละ 3.3 เท่ากนั ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.51 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามประเภทจกัรยานท่ีซ้ือแลว้ใช้
บ่อยท่ีสุด 

ประเภทจักรยานทีซ้ื่อแล้วใช้บ่อยทีสุ่ด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
จกัรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) 48 31.4 
จกัรยานฟิกส์เกียร์ (Fixed Gear) 18 11.8 
จกัรยานเสือหมอบ (Road Bike) 27 17.6 
จกัรยานแม่บา้น (Regular Bike) 34 22.2 
จกัรยานพบั (Folding Bike) 21 13.7 
จกัรยานไฮบริด (Hybrid) 5 3.3 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.51 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือแลว้ใชจ้กัรยานเสือภูเขาบ่อย
ท่ีสุด เป็นจ านวน 48 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ จกัรยานแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 22.2 
และจกัรยานเสือหมอบ คิดเป็นร้อยละ 17.6 จกัรยานพบั คิดเป็นร้อยละ 13.7 จกัรยานฟิกส์เกียร์ คิด
เป็นร้อยละ 11.8 จกัรยานไฮบริด คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.52 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามมูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุด 
มูลค่าจักรยานคันทีซ้ื่อล่าสุด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 77 50.3 
10,001-20,000 บาท 35 22.9 
20,001-30,000 บาท 22 14.4 
30,001-40,000 บาท 11 7.2 
มากกวา่ 40,000 บาท 8 5.2 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.52 พบว่า มูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุดของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วน
ใหญ่คือ มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท เป็นจ านวน 77 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ 10,001-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 มูลค่าจกัรยานราคา 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.4 มูลค่า
จกัรยานราคา 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 และมูลค่าจกัรยานราคามากกวา่ 40,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.53 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามจุดประสงคห์ลกัในการตดัสินใจ
ซ้ือจกัรยาน 

จุดประสงค์หลกัในการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ออกก าลงักาย 79 51.6 

พาหนะในการเดินทาง 56 36.6 
ตามสมยันิยม แฟชัน่ 2 1.3 

ประหยดัน ้ามนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 3 2.0 
เล่นเป็นกีฬา 11 7.2 

เขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม 2 1.3 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.53 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีจุดประสงค์หลกัในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อออกก าลงักาย เป็นจ านวน 79 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ
เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 36.6 และเพื่อเล่นเป็นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 7.2 
ประหยดัน ้ามนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มคิดเป็นร้อยละ2.0 และ ตามสมยันิยม แฟชัน่ และ เขา้ร่วมกลุ่ม 
หรือเขา้ร่วมชมรม คิดเป็นร้อยละ 1.3 เท่ากนัตามล าดบั  
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ตารางที ่4.54 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามจุดประสงคร์องในการตดัสินใจ
ซ้ือจกัรยาน 

จุดประสงค์รองในการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ออกก าลงักาย 34 22.2 

พาหนะในการเดินทาง 26 17.0 
ตามสมยันิยม แฟชัน่ 10 6.5 

ประหยดัน ้ามนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 26 17.0 
เล่นเป็นกีฬา 19 12.4 

เขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม 38 24.8 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.54 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีจุดประสงค์รองในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อเขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม เป็นจ านวน 38 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
24.8 รองลงมาคือ เพื่อออกก าลงักาย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และเพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทาง กบั
ประหยดัน ้ ามนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 17.0 เท่ากนั และ เล่นเป็นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 
12.4 และตามสมยันิยม แฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.55 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามสถานท่ีหลกัในการเดินทาง 
สถานทีห่ลกัในการเดินทาง ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั 11 7.2 
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 40 26.1 
ซ้ือของ หรือจ่ายตลาด 37 24.2 

ท่ีท างาน 10 6.5 
จุดเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชน 1 0.7 

สถานท่ีออกก าลงักาย 54 35.3 
รวม 153 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.55 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ใชจ้กัรยานเดินทางไปสถานท่ี
ออกก าลงักาย เป็นจ านวน 54 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ คิด
เป็นร้อยละ 26.1 และซ้ือของหรือจ่ายตลาด คิดเป็นร้อยละ 24.2 และโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั คิด
เป็นร้อยละ 7.2 และ ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และ จุดเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชน คิดเป็นร้อย
ละ0.7 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.56 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามความถ่ีในการป่ันจกัรยาน 
ความถี่ในการป่ันจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 65 42.5 
3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 49 32.0 
5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ 7 4.6 
ประจ าทุกวนั 32 20.9 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.56 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ป่ันจกัรยานเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อ
สัปดาห์ เป็นจ านวน 65 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
32.0 และประจ าทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 20.9 และป่ันจกัรยานเฉล่ีย 5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
4.6 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.57 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีป่ันจกัรยานบ่อยท่ีสุด 
ช่วงเวลาทีป่ั่นจักรยานบ่อยที่สุด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ก่อนเวลา 06.00 น. 14 9.2 
เวลา 06.00 น. ถึง 09.00 น. 51 33.3 
เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. 8 5.2 
เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. 0 0.0 
เวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. 36 23.5 

หลงัเวลา 18.00 น. 44 28.8 
รวม 153 100.0 
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จากข้อมูลในตารางท่ี 4.57 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ป่ันจกัรยานในช่วงเวลา     
06.00 น. ถึง 09.00 น. เป็นจ านวน 51 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ หลงัเวลา 18.00 น. คิด
เป็นร้อยละ 28.8 และเวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23.5 และก่อนเวลา 06.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 9.2 และเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ5.2 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.58 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้ในการป่ัน
จกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการป่ันจักรยานเฉลีย่ต่อคร้ัง ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30 นาที 39 25.5 
30 นาที ถึงไม่เกิน 1 ชัว่โมง 35 22.9 
1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง 56 36.6 
2 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 3 ชัว่โมง 16 10.5 
3 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 4 ชัว่โมง 5 3.3 

4 ชัว่โมงข้ึนไป 2 1.3 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.58 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการป่ันจกัรยาน
เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง เป็นจ านวน 56 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 
30 นาที คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ 30 นาที ถึงไม่เกิน 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 22.9 2 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 
3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ 3 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 4 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 3.3 และ 4 ชัว่โมงข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.59 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามช่องทางท่ีซ้ือจกัรยาน 
ช่องทางทีซ้ื่อจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ร้านขายสินคา้ (จกัรยาน) 118 77.1 
หา้งสรรพสินคา้ 16 10.5 

สั่งผา่นร้านออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต 13 8.5 
สั่งประกอบจกัรยานเอง 6 3.9 

รวม 153 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.59 พบว่า ช่องทางในการซ้ือจกัรยานท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่
เลือกคือ ร้านขายสินคา้ (จกัรยาน) เป็นจ านวน 118 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.1 รองลงมาคือ
ห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 10.5 และสั่งผ่านร้านออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 8.5 
และสั่งประกอบจกัรยานเอง คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.60 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามช่วงเดือนท่ีซ้ือจกัรยาน 
ช่วงเดือนทีซ้ื่อจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

มกราคม-มีนาคม 64 41.8 
เมษายน-มิถุนายน 38 24.8 
กรกฎาคม-กนัยายน 26 17.0 
ตุลาคม-ธนัวาคม 25 16.3 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.60 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่เลือกซ้ือจกัรยานในเดือน
มกราคม-มีนาคม เป็นจ านวน 64 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาคือ เดือนเมษายน-มิถุนายน 
คิดเป็นร้อยละ 24.8 และเดือนกรกฎาคม-กนัยายน เป็นร้อยละ 17.0 และเดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็น
ร้อยละ 16.3 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.61 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยาน
เป็นคนแรก 
ผู้ริเร่ิมความคิดทีจ่ะซ้ือจักรยานเป็นคนแรก ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 131 85.6 
พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 11 7.2 

ญาติ หรือพี่นอ้ง 2 1.3 
คนรัก สามี หรือภรรยา 9 5.9 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.61 พบวา่ ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรกของกลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไปส่วนใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง เป็นจ านวน 131 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 85.6 รองลงมาคือ พ่อ แม่ 
หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 7.2 และคนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 5.9 ญาติ หรือพี่นอ้ง คิด
เป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.62 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามผูใ้ห้ขอ้มูลและค าแนะน าเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ผู้ให้ข้อมูลและค าแนะน าเพือ่ใช้ประกอบการ

ตัดสินใจซ้ือมากทีสุ่ด 
ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

เพื่อน 87 56.9 
พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 13 8.5 

ญาติ หรือพี่นอ้ง 12 7.8 
คนรัก สามี หรือภรรยา 20 13.1 

พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 21 13.7 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.62 พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลและค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุดแก่กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ คือ เพื่อน เป็นจ านวน 87 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 56.9 รองลงมา
คือ พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 13.7 และคนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 
13.1 พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 8.5 และญาติ หรือพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั  

ตารางที ่4.63 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือมากทีสุ่ด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ตวัท่านเอง 138 90.2 

พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 6 3.9 
ญาติ หรือพี่นอ้ง 4 2.6 

คนรัก สามี หรือภรรยา 5 3.3 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.63 พบว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานมากท่ีสุดต่อกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง เป็นจ านวน 138 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 90.2 รองลงมา
คือ พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 3.9 และคนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 3.3 ญาติ 
หรือพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.64 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
อทิธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

มี 78 51.0 
ไม่มี 75 49.0 
รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.64 พบว่า ส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 78 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ ส่ือโฆษณาไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 49.0 

ตารางที ่4.65 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จ าแนกตามส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
ส่ือทีม่ีอทิธิพลมากทีสุ่ด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

โทรทศัน์ 16 10.5 
วทิย ุ 0 0.0 

หนงัสือพิมพ ์ 2 1.3 
นิตยสาร 2 1.3 

อินเทอร์เน็ต 58 37.9 
รวมกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไปทีไ่ด้รับอทิธิพลจากส่ือโฆษณา 78 51.0 
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือโฆษณา 75 49.0 

รวม 153 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.65 พบวา่ ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่คือ 
อินเทอร์เน็ต เป็นจ านวน 58 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 10.5 
และนิตยสาร กบัหนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 1.3 ในจ านวนท่ีเท่ากนั ตามล าดบั  
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ส่วนที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของกลุ่มผู้บริโภคที่
ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ต่อการซ้ือจักรยาน 

ตารางที่ 4.66 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามจ านวนจกัรยานท่ีมี 

จ านวนจักรยานทีม่ี ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
1 คนั 88 59.9 
2 คนั 36 24.5 
3 คนั 17 11.6 

4 คนัข้ึนไป 6 4.1 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.66 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่มีจกัรยาน 1 คนั เป็นจ านวน 88 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาคือ 2 คนั คิดเป็นร้อยละ 
24.5 และ 3 คนั คิดเป็นร้อยละ 11.6 และมีจกัรยาน 4 คนัข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.67 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามประเภทจกัรยานท่ีซ้ือแลว้ใชบ้่อยท่ีสุด 

ประเภทจักรยานทีซ้ื่อแล้วใช้บ่อยทีสุ่ด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
จกัรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) 56 38.1 
จกัรยานฟิกส์เกียร์ (Fixed Gear) 16 10.9 
จกัรยานเสือหมอบ (Road Bike) 30 20.4 
จกัรยานแม่บา้น (Regular Bike) 28 19.0 
จกัรยานพบั (Folding Bike) 10 6.8 
จกัรยานไฮบริด (Hybrid) 7 4.8 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.67 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ซ้ือแล้วใช้จกัรยานจกัรยานเสือภูเขาบ่อยท่ีสุด เป็นจ านวน 56 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38.1 
รองลงมาคือ จกัรยานเสือหมอบ คิดเป็นร้อยละ 20.4 และจกัรยานแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 19.0 จกัรยาน
ฟิกส์เกียร์ คิดเป็นร้อยละ 10.9 จกัรยานพบั คิดเป็นร้อยละ6.8 จกัรยานไฮบริด คิดเป็นร้อยละ 4.8 
ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.68 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามมูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุด 

มูลค่าจักรยานคันทีซ้ื่อล่าสุด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 65 44.2 
10,001-20,000 บาท 30 20.4 
20,001-30,000 บาท 29 19.7 
30,001-40,000 บาท 9 6.1 
มากกวา่ 40,000 บาท 14 9.5 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.68 พบวา่ มูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุดของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่คือ ไม่เกิน 10,000 บาท เป็นจ านวน 65 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
44.2 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 และ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.7 มูลค่าจกัรยานมากกวา่ 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 และ 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
6.1 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.69 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามจุดประสงคห์ลกัในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

จุดประสงค์หลกัในการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ออกก าลงักาย 86 58.5 

พาหนะในการเดินทาง 44 29.9 
ตามสมยันิยม แฟชัน่ 0 0.0 

ประหยดัน ้ามนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 7 4.8 
เล่นเป็นกีฬา 6 4.1 

เขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม 4 2.7 
รวม 147 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.69 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่มีจุดประสงคห์ลกัในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อใชอ้อกก าลงักาย เป็นจ านวน 86 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 29.9 และเพื่อ
ประหยดัน ้ ามนัและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 4.8 เล่นเป็นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 4.1 และเขา้
ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.70 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามจุดประสงคร์องในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 

จุดประสงค์รองในการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ออกก าลงักาย 44 29.9 

พาหนะในการเดินทาง 28 19.0 
ตามสมยันิยม แฟชัน่ 4 2.7 

ประหยดัน ้ามนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 14 9.5 
เล่นเป็นกีฬา 16 10.9 

เขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม 41 27.9 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.70 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่มีจุดประสงคร์องในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อใชอ้อกก าลงักาย เป็นจ านวน 44 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ เพื่อเขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม คิดเป็นร้อยละ 27.9 และเพื่อใชเ้ป็น
พาหนะในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 19.0 เล่นเป็นกีฬา คิดเป็นร้อยละ10.9 ประหยดัน ้ ามนั และ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 9.5 และ ตามสมยันิยม แฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.71 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามสถานท่ีหลกัในการเดินทาง 

สถานทีห่ลกัในการเดินทาง ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั 5 3.4 
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 43 29.3 
ซ้ือของ หรือจ่ายตลาด 35 23.8 

ท่ีท างาน 5 3.4 
จุดเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชน 0 0.0 

สถานท่ีออกก าลงักาย 59 40.1 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.71 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ใชจ้กัรยานในการเดินทางไปสถานท่ีออกก าลงักายมากท่ีสุด เป็นจ านวน 59 ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 40.1 รองลงมาคือ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 29.3 และซ้ือของ หรือจ่ายตลาด คิดเป็น
ร้อยละ 23.8 และ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั และ ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 3.4 เท่ากนั ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.72 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามความถ่ีในการป่ันจกัรยาน 

ความถี่ในการป่ันจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 57 38.8 
3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 50 34.0 
5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ 21 14.3 
ประจ าทุกวนั 19 12.9 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.72 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ป่ันจกัรยานเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์มากท่ีสุด เป็นจ านวน 57 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38.8 
รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 34.0 และ 5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 14.3 และ 
ประจ าทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 12.9 ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.73 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามช่วงเวลาท่ีป่ันจกัรยานบ่อยท่ีสุด 
ช่วงเวลาทีป่ั่นจักรยานบ่อยที่สุด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ก่อนเวลา 06.00 น. 23 15.6 
เวลา 06.00 น. ถึง 09.00 น. 58 39.5 
เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. 5 3.4 
เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. 1 0.7 
เวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. 31 21.1 

หลงัเวลา 18.00 น. 29 19.7 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.73 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่เลือกป่ันจกัรยานในเวลา 06.00 น. ถึง 09.00 น. มากท่ีสุด เป็นจ านวน 58 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
39.5 รองลงมาคือ เวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 19.7 และหลงัเวลา 18.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 19.7 ก่อนเวลา 06.00 น. คิดเป็นร้อยละ 15.6 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 3.4 และ 
เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.74 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการป่ันจักรยานเฉลีย่ต่อคร้ัง ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30 นาที 27 18.4 
30 นาที ถึงไม่เกิน 1 ชัว่โมง 49 33.3 
1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง 39 26.5 
2 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 3 ชัว่โมง 15 10.2 
3 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 4 ชัว่โมง 13 8.8 

4 ชัว่โมงข้ึนไป 4 2.7 
รวม 147 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.74 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่ใชเ้วลาในการป่ันจกัรยานเฉล่ีย 30 นาที ถึงไม่เกิน 1 ชัว่โมงมากท่ีสุด เป็นจ านวน 49 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 26.5 และนอ้ยกวา่ 30 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 18.4 และ 2 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 10.2 ระยะเวลา3 ชัว่โมงถึงไม่
เกิน 4 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 8.8 และระยะเวลา 4 ชัว่โมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.75 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามช่องทางท่ีซ้ือจกัรยาน 

ช่องทางทีซ้ื่อจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ร้านขายสินคา้ (จกัรยาน) 114 77.6 

หา้งสรรพสินคา้ 19 12.9 
สั่งผา่นร้านออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต 7 4.8 

สั่งประกอบจกัรยานเอง 7 4.8 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.75 พบวา่ ช่องทางท่ีซ้ือจกัรยานท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่เลือกคือ ร้านขายสินคา้ (จกัรยาน) เป็นจ านวน 114 ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 77.6 รองลงมาคือ หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 12.9 และสั่งผา่นร้านออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต 
กบัสั่งประกอบจกัรยานเอง คิดเป็นร้อยละ 4.8 เท่ากนั ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.76 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามช่วงเดือนท่ีซ้ือจกัรยาน 

ช่วงเดือนทีซ้ื่อจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
มกราคม-มีนาคม 58 39.5 
เมษายน-มิถุนายน 36 24.5 
กรกฎาคม-กนัยายน 17 11.6 
ตุลาคม-ธนัวาคม 36 24.5 

รวม 147 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.76 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือจกัรยานในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เป็นจ านวน 58 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 39.5 
รองลงมาคือ เดือนเมษายน-มิถุนายน กบัเดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 24.5 เท่ากนั และเดือน
กรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 11.6 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.77 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรก 
ผู้ริเร่ิมความคิดทีจ่ะซ้ือจักรยานเป็นคนแรก ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 120 81.6 
พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 6 4.1 

ญาติ หรือพี่นอ้ง 13 8.8 
คนรัก สามี หรือภรรยา 8 5.4 

รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.77 พบวา่ ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรกของกลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง เป็นจ านวน 120 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 81.6 รองลงมาคือ ญาติ หรือพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 8.8 และคนรัก สามี หรือภรรยาคิดเป็น
ร้อยละ 5.4 และ พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดบั  

ตารางที่ 4.78 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามผูใ้หข้อ้มูลและค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ผู้ให้ข้อมูลและค าแนะน าเพือ่ใช้ประกอบการ

ตัดสินใจซ้ือมากทีสุ่ด 
ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

เพื่อน 83 56.5 
พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 9 6.1 

ญาติ หรือพี่นอ้ง 10 6.8 
คนรัก สามี หรือภรรยา 21 14.3 

พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย 24 16.3 
รวม 147 100.0 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.78 พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลและค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุดแก่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่คือ เพื่อน เป็นจ านวน 83 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 16.3 และคน
รัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 14.3 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.79 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือมากทีสุ่ด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
ตวัท่านเอง 128 87.1 

พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง 8 5.4 
ญาติ หรือพี่นอ้ง 4 2.7 

คนรัก สามี หรือภรรยา 7 4.8 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.79 พบวา่ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดต่อกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง เป็นจ านวน 128 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 87.1 รองลงมาคือ พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 5.4 และคนรัก สามี หรือภรรยา คิด
เป็นร้อยละ 4.8 และ ญาติ หรือพี่นอ้ง คิดเป็น 2.7 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.80 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
อทิธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ความถี่ (ราย) ร้อยละ 

มี 92 62.6 
ไม่มี 55 37.4 
รวม 147 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.80 พบว่า ส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ เป็นจ านวน 92 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
62.6 รองลงมาคือ ส่ือโฆษณาไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื คิดเป็นร้อยละ 37.4 
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ตารางที่ 4.81 ความถ่ี และร้อยละของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ตามส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

ส่ือทีม่ีอทิธิพลมากทีสุ่ด ความถี่ (ราย) ร้อยละ 
โทรทศัน์ 27 29.3 
วทิย ุ 0 0.0 

หนงัสือพิมพ ์ 2 2.2 
นิตยสาร 6 6.5 

อินเทอร์เน็ต 57 62.0 
รวม 92 100.0 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.81 พบวา่ ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยนืส่วนใหญ่คือ อินเทอร์เน็ต เป็นจ านวน 57 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ 
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 29.3 นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 6.5 และหนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 11 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
จักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

ตารางที ่4.82 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ตรำยีห่้อสินคำ้เป็นท่ี
รู้จกั 

40 
(26.1) 

67 
(43.8) 

44 
(28.8) 

1 
(0.7) 

1 
(0.7) 

3.94 
(มาก) 

2) ความสวยงามของ
รูปลกัษณ์ภายนอก 

53 
(34.6) 

76 
(49.7) 

22 
(14.4) 

1 
(0.7) 

1 
(0.7) 

4.17 
(มาก) 

3) ความหลากหลายของสี
และรุ่น 

32 
(20.9) 

73 
(47.7) 

42 
(27.5) 

4 
(2.6) 

2 
(1.3) 

3.84 
(มาก) 

4) สมรรถนะของจกัรยาน 65 
(42.5) 

64 
(41.8) 

22 
(14.4) 

1 
(0.7) 

1 
(0.7) 

4.25 
(มาก) 

5) อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์เสริม
ใหเ้ลือก เช่น ท่ีพกัแขน 
ฯลฯ 

18 
(11.8) 

73 
(47.7) 

48 
(31.4) 

9 
(5.9) 

5 
(3.3) 

3.59 
(มาก) 

6) การประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง 

40 
(26.1) 

57 
(37.3) 

41 
(26.8) 

9 
(5.9) 

6 
(3.9) 

3.76 
(มาก) 

7) มีการรับประกนั
คุณภาพ 

38 
(24.8) 

65 
(42.5) 

47 
(30.7) 

3 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.90 
(มาก) 

8) สามารถใชเ้ป็น
ยานพาหนะทางเลือกได ้

40 
(26.1) 

58 
(37.9) 

42 
(27.5) 

11 
(7.2) 

2 
(1.3) 

3.80 
(มาก) 
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ตารางที ่4.82 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

9) ช้ินส่วนจกัรยานผลิตมา
จากวสัดุรีไซเคิล หรือ
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
ได ้

12 
(7.8) 

37 
(24.2) 

63 
(41.2) 

30 
(19.6) 

11 
(7.2) 

3.06 
(ปานกลาง) 

10) การช่วยลดมลภาวะ 27 
(17.6) 

74 
(48.4) 

38 
(24.8) 

10 
(6.5) 

4 
(2.6) 

3.72 
(มาก) 

11) มีอุปกรณ์จกัรยานมือ
สองจ าหน่าย 

12 
(7.8) 

50 
(32.7) 

55 
(35.9) 

25 
(16.3) 

11 
(7.2) 

3.18 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.73 
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.82 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่
ท่ี 3.73 ซ่ึงปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ สมรรถนะของ
จกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 4.25) รองลงมาคือ ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ตรำยี่ห้อ
สินคำ้เป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.94) มีการรับประกนัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.90) ความหลากหลายของสีและ
รุ่น (ค่าเฉล่ีย 3.84) สามารถใช้เป็นยานพาหนะทางเลือกได ้(ค่าเฉล่ีย 3.80)การประหยดัค่าใชจ่้ายใน
การเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.76) การช่วยลดมลภาวะ (ค่าเฉล่ีย 3.72) อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ
อุปกรณ์เสริมใหเ้ลือก เช่น ท่ีพกัแขน ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 3.59) มีอุปกรณ์จกัรยานมือสองจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.18) ช้ินส่วนจกัรยานผลิตมาจากวสัดุรีไซเคิล หรือสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้(ค่าเฉล่ีย 3.06) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.83 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของกลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไป 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพสินคา้ 

60 
(39.2) 

71 
(46.4) 

21 
(13.7) 

0 
(0.0) 

1 
(0.7) 

4.24 
(มาก) 

2) มีหลายระดบัราคาให้
เลือกซ้ือ 

41 
(26.8) 

81 
(52.9) 

30 
(19.6) 

1 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.06 
(มาก) 

3) ค่าใชจ่้ายในการซ่อม
และและบ ารุงรักษา 

32 
(20.9) 

62 
(40.5) 

51 
(33.3) 

5 
(3.3) 

3 
(2.0) 

3.75 
(มาก) 

4) ราคาสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจ 

32 
(20.9) 

73 
(47.7) 

44 
(28.8) 

1 
(0.7) 

3 
(2.0) 

3.85 
(มาก) 

5) ราคาขายต่อเป็น
จกัรยานมือสอง 

23 
(15.0) 

47 
(30.7) 

53 
(34.6) 

25 
(16.3) 

5 
(3.3) 

3.38 
(ปานกลาง) 

6) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี 
และค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานอ่ืนๆ 

12 
(7.8) 

39 
(25.5) 

54 
(35.3) 

31 
(20.3) 

17 
(11.1) 

2.99 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.71 
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.83 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่
ท่ี 3.71 ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.06) และราคาสอดคลอ้ง
กบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ค่าใชจ่้ายในการซ่อมและและบ ารุงรักษา (ค่าเฉล่ีย 3.75) ราคาขาย
ต่อเป็นจกัรยานมือสอง(ค่าเฉล่ีย 3.38) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ 
(ค่าเฉล่ีย 2.99) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.84 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ความน่าเช่ือถือของ
ตวัแทนจ าหน่าย และ
ศูนยบ์ริการ  

37 
(24.2) 

76 
(49.7) 

35 
(22.9) 

3 
(2.0) 

2 
(1.3) 

3.93 
(มาก) 

2) จ านวนสาขา และ
ศูนยบ์ริการ 

22 
(14.4) 

67 
(43.8) 

52 
(34.0) 

7 
(4.6) 

5 
(3.3) 

3.61 
(มาก) 

3) ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัร้านจ าหน่าย
จกัรยาน 

22 
(14.4) 

65 
(42.5) 

57 
(37.3) 

6 
(3.9) 

3 
(2.0) 

3.63 
(มาก) 

4) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น ห้องพกัลูกคา้ 

10 
(6.5) 

35 
(22.9) 

67 
(43.8) 

33 
(21.6) 

8 
(5.2) 

3.04 
(ปานกลาง) 

5) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และธรรมชาติโดยรอบ
บริเวณร้านคา้ 

10 
(6.5) 

44 
(28.8) 

63 
(41.2) 

21 
(13.7) 

15 
(9.8) 

3.08 
(ปานกลาง) 

6) ท าเลท่ีตั้งของร้าน
จ าหน่ายจกัรยาน 

13 
(8.5) 

52 
(34.0) 

62 
(40.5) 

18 
(11.8) 

8 
(5.2) 

3.29 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.43 
(ปานกลาง) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.84 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.43 ซ่ึงปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.93) รองลงมาคือ ความ
สะดวกในการเดินทางไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) และจ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.61) ท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่ายจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 3.29) การรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ
โดยรอบบริเวณร้านคา้(ค่าเฉล่ีย 3.08) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องพกัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.04)
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.85 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของ
กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 

20 
(13.1) 

59 
(38.6) 

56 
(36.6) 

16 
(10.5) 

2 
(1.3) 

3.52 
(มาก) 

2) การประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือต่างๆ 

15 
(9.8) 

63 
(41.2) 

60 
(39.2) 

13 
(8.5) 

2 
(1.3) 

3.50 
(มาก) 

3) การจดักิจกรรมส่งเสริม
การขาย เช่น การชิงรางวลั 
ส่วนลดเงินสด การใหข้อง
แถมต่างๆ 

21 
(13.7) 

53 
(34.6) 

64 
(41.8) 

13 
(8.5) 

2 
(1.3) 

3.51 
(มาก) 

4) การใหข้อ้มูลโดย
พนกังานขาย 

16 
(10.5) 

63 
(41.2) 

63 
(41.2) 

9 
(5.9) 

2 
(1.3) 

3.54 
(มาก) 

5) บริษทัมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น การ
แจกทุนการศึกษา การ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ต่างๆ 

5 
(3.3) 

42 
(27.5) 

66 
(43.1) 

32 
(20.9) 

8 
(5.2) 

3.03 
(ปานกลาง) 

6) บริษทัใหค้วามส าคญั
กบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
จดักิจกรรมปลูกป่า 

8 
(5.2) 

35 
(22.9) 

72 
(47.1) 

33 
(21.6) 

5 
(3.3) 

3.05 
(ปานกลาง) 

7) สามารถน าจกัรยานคนั
เก่ามาแลก หรือรับส่วนลด
ในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ 

19 
(12.4) 

47 
(30.7) 

57 
(37.3) 

27 
(17.6) 

3 
(2.0) 

3.34 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.36 
(ปานกลาง) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.85 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.36 ซ่ึงปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือ การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.54) รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเช่น การชิงรางวลั ส่วนลดเงินสด การให้ของแถม
ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.51) การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.50) สามารถน าจกัรยานคนัเก่ามา
แลก หรือรับส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.34)บริษทัให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การจดักิจกรรมปลูกป่า (ค่าเฉล่ีย 3.05)บริษทัมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการ 
ศึกษา การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.03) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 12 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
จักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

ตารางที ่4.86 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ตรำยีห่้อสินคำ้เป็นท่ี
รู้จกั 

63 
(42.9) 

56 
(38.1) 

26 
(17.7) 

2 
(1.4) 

0 
(0.0) 

4.22 
(มาก) 

2) ความสวยงามของ
รูปลกัษณ์ภายนอก 

70 
(47.6) 

60 
(40.8) 

17 
(11.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.36 
(มาก) 

3) ความหลากหลายของสี
และรุ่น 

43 
(29.3) 

68 
(46.3) 

31 
(21.1) 

5 
(3.4) 

0 
(0.0) 

4.01 
(มาก) 

4) สมรรถนะของจกัรยาน 80 
(54.4) 

54 
(36.7) 

12 
(8.2) 

1 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.45 
(มาก) 

5) อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์เสริม
ใหเ้ลือก เช่น ท่ีพกัแขน 
ฯลฯ 

32 
(21.8) 

57 
(38.8) 

45 
(30.6) 

12 
(8.2) 

1 
(0.7) 

3.73 
(มาก) 

6) การประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง 

58 
(39.5) 

55 
(37.4) 

22 
(15.0) 

10 
(6.8) 

2 
(1.4) 

4.07 
(มาก) 

7) มีการรับประกนั
คุณภาพ 

73 
(49.7) 

44 
(29.9) 

23 
(15.6) 

6 
(4.1) 

1 
(0.7) 

4.24 
(มาก) 

8) สามารถใชเ้ป็น
ยานพาหนะทางเลือกได ้

54 
(36.7) 

62 
(42.2) 

24 
(16.3) 

6 
(4.1) 

1 
(0.7) 

4.10 
(มาก) 
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ตารางที ่4.86 (ต่อ)  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

9) ช้ินส่วนจกัรยานผลิตมา
จากวสัดุรีไซเคิล หรือ
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
ได ้

21 
(14.3) 

39 
(26.5) 

58 
(39.5) 

16 
(10.9) 

13 
(8.8) 

3.27 
(ปานกลาง) 

10) การช่วยลดมลภาวะ 62 
(42.2) 

62 
(42.2) 

18 
(12.2) 

5 
(3.4) 

0 
(0.0) 

4.23 
(มาก) 

11) มีอุปกรณ์จกัรยานมือ
สองจ าหน่าย 

38 
(25.9) 

43 
(29.3) 

41 
(27.9) 

19 
(12.9) 

6 
(4.1) 

3.60 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.03  
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.86 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.03 ซ่ึงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ สมรรถนะของจักรยาน (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
รองลงมาคือ ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก (ค่าเฉล่ีย 4.36) และการรับประกนัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 
4.24) การช่วยลดมลภาวะ (ค่าเฉล่ีย 4.23) ตรายี่ห้อสินคา้เป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.22) สามารถใชเ้ป็น
ยานพาหนะทางเลือกได ้(ค่าเฉล่ีย 4.10)การประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.07)ความ
หลากหลายของสีและรุ่น(ค่าเฉล่ีย 4.01) อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมให้เลือก เช่น ท่ี
พกัแขน ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 3.73)มีอุปกรณ์จกัรยานมือสองจ าหน่าย(ค่าเฉล่ีย 3.60) ช้ินส่วนจกัรยานผลิตมา
จากวสัดุรีไซเคิล หรือสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได(้ค่าเฉล่ีย 3.27) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.87 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพสินคา้ 

90 
(61.2) 

45 
(30.6) 

11 
(7.5) 

1 
(0.7) 

0 
(0.0) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

2) มีหลายระดบัราคาให้
เลือกซ้ือ 

66 
(44.9) 

61 
(41.5) 

18 
(12.2) 

2 
(1.4) 

0 
(0.0) 

4.30 
(มาก) 

3) ค่าใชจ่้ายในการซ่อม
และและบ ารุงรักษา 

52 
(35.4) 

63 
(42.9) 

23 
(15.6) 

7 
(4.8) 

2 
(1.4) 

4.06 
(มาก) 

4) ราคาสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจ 

57 
(38.8) 

62 
(42.2) 

25 
(17.0) 

3 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.18 
(มาก) 

5) ราคาขายต่อเป็น
จกัรยานมือสอง 

45 
(30.6) 

46 
(31.3) 

34 
(23.1) 

17 
(11.6) 

5 
(3.4) 

3.74 
(มาก) 

6) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี 
และค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานอ่ืนๆ 

23 
(15.6) 

34 
(23.1) 

41 
(27.9) 

39 
(26.5) 

10 
(6.8) 

3.14 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.99  
(มาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.87 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.99 ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.52) รองลงมา
คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.30) และราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 
4.18) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมและและบ ารุงรักษา(ค่าเฉล่ีย 4.06) ราคาขายต่อเป็นจกัรยานมือสอง 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.14)ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.88 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ความน่าเช่ือถือของ
ตวัแทนจ าหน่าย และ
ศูนยบ์ริการ  

70 
(47.6) 

57 
(38.8) 

16 
(10.9) 

1 
(0.7) 

3 
(2.0) 

4.29 
(มาก) 

2) จ านวนสาขา และ
ศูนยบ์ริการ 

45 
(30.6) 

59 
(40.1) 

35 
(23.8) 

4 
(2.7) 

4 
(2.7) 

3.93 
(มาก) 

3) ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัร้านจ าหน่าย
จกัรยาน 

60 
(40.8) 

58 
(39.5) 

23 
(15.6) 

2 
(1.4) 

4 
(2.7) 

4.14 
(มาก) 

4) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น ห้องพกัลูกคา้ 

21 
(14.3) 

33 
(22.4) 

65 
(44.2) 

20 
(13.6) 

8 
(5.4) 

3.27 
(ปานกลาง) 

5) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และธรรมชาติโดยรอบ
บริเวณร้านคา้ 

31 
(21.1) 

39 
(26.5) 

50 
(34.0) 

17 
(11.6) 

10 
(6.8) 

3.44 
(ปานกลาง) 

6) ท าเลท่ีตั้งของร้าน
จ าหน่ายจกัรยาน 

27 
(18.4) 

64 
(43.5) 

39 
(26.5) 

11 
(7.5) 

6 
(4.1) 

3.65 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.79 
(มาก) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.88 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.79 ซ่ึงปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือของ
ตวัแทนจ าหน่าย และศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.29) รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้าน
จ าหน่ายจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 4.14) และจ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.93)ท าเลท่ีตั้งของร้าน
จ าหน่ายจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 3.65) การรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติโดยรอบบริเวณร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.44)ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งพกัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.27) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.89 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 

41 
(27.9) 

62 
(42.2) 

31 
(21.1) 

11 
(7.5) 

2 
(1.4) 

3.88 
(มาก) 

2) การประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือต่างๆ 

35 
(23.8) 

59 
(40.1) 

41 
(27.9) 

10 
(6.8) 

2 
(1.4) 

3.78 
(มาก) 

3) การจดักิจกรรมส่งเสริม
การขาย เช่น การชิงรางวลั 
ส่วนลดเงินสด การใหข้อง
แถมต่างๆ 

36 
(24.5) 

61 
(41.5) 

34 
(23.1) 

14 
(9.5) 

2 
(1.4) 

3.78 
(มาก) 

4) การใหข้อ้มูลโดย
พนกังานขาย 

35 
(23.8) 

64 
(43.5) 

40 
(27.2) 

7 
(4.8) 

1 
(0.7) 

3.85 
(มาก) 

5) บริษทัมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม เช่น การ
แจกทุนการศึกษา การ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ต่างๆ 

14 
(9.5) 

47 
(32.0) 

63 
(42.9) 

15 
(10.2) 

8 
(5.4) 

3.30 
(ปานกลาง) 

6) บริษทัใหค้วามส าคญั
กบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
จดักิจกรรมปลูกป่า 

20 
(13.6) 

50 
(34.0) 

55 
(37.4) 

18 
(12.2) 

4 
(2.7) 

3.44 
(ปานกลาง) 

7) สามารถน าจกัรยานคนั
เก่ามาแลก หรือรับส่วนลด
ในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ 

41 
(27.9) 

47 
(32.0) 

35 
(23.8) 

13 
(8.8) 

11 
(7.5) 

3.64 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.67 
(มาก) 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.89 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบั โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.67 ซ่ึงปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมาคือ การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.85) และการประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ กบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย (ค่าเฉล่ีย 3.78 เท่ากนั)สามารถน าจกัรยานคนัเก่ามา
แลก หรือรับส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.64)บริษทัให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การจดักิจกรรมปลูกป่า(ค่าเฉล่ีย 3.44) บริษทัมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การแจกทุนการศึกษา 
การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 13 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการซ้ือจักรยานในด้าน
ต่างๆ ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

ตารางที่ 4.90 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความคิดเห็นต่อการ
ซ้ือจกัรยานในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

การให้ความคิดเห็นต่อการ
ซ้ือจักรยานในด้านต่างๆ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ทางบวก
มาก 

ทางบวก เฉยๆ ทางลบ 
ทางลบ
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) จกัรยานก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

36 
(23.5) 

55 
(35.9) 

58 
(37.9) 

2 
(1.3) 

2 
(1.3) 

0.79 
(บวก) 

2) จกัรยานก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อสังคม 

19 
(12.4) 

65 
(42.5) 

65 
(42.5) 

2 
(1.3) 

2 
(1.3) 

0.63 
(บวก) 

3) จกัรยานก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

18 
(11.8) 

58 
(37.9) 

74 
(48.4) 

1 
(0.7) 

2 
(1.3) 

0.58 
(บวก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

0.67 
(ทางบวก) 

จากข้อมูลในตารางท่ี 4.90 พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทั่วไปมีความคิดเห็นว่า จักรยานท่ีซ้ือมี
ผลกระทบทางบวก ดว้ยค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.67 ซ่ึงจกัรยานมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
เศรษฐกิจในทางบวกเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.79, 0.63 และ 0.58 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 14 การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการซ้ือจักรยานในด้าน
ต่างๆ ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยืน 

ตารางที ่4.91 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความคิดเห็นต่อการ
ซ้ือจกัรยานในดา้นต่างๆ ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

การให้ความคิดเห็นต่อการ
ซ้ือจักรยานในด้านต่างๆ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ทางบวก
มาก 

ทางบวก เฉยๆ ทางลบ 
ทางลบ
มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) จกัรยานก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

69 
(46.9) 

42 
(28.6) 

32 
(21.8) 

2 
(1.4) 

2 
(1.4) 

1.18 
(บวก) 

2) จกัรยานก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อสังคม 

53 
(36.1) 

49 
(33.3) 

41 
(27.9) 

2 
(1.4) 

2 
(1.4) 

1.01 
(บวก) 

3) จกัรยานก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

47 
(32.0) 

49 
(33.3) 

46 
(31.3) 

3 
(2.0) 

2 
(1.4) 

0.93 
(บวก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

1.04 
(ทางบวก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.91 พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีความ
คิดเห็นวา่ จกัรยานท่ีซ้ือมีผลกระทบทางบวก ดว้ยค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.04 ซ่ึงจกัรยานมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจในทางบวกเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.18, 1.01 และ 0.93 
ตามล าดบั 
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ส่วนที ่15 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไป (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้โดย
เฉลีย่ต่อเดือน) กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H0: ขอ้มูลทัว่ไป (เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน) ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H1: ขอ้มูลทัว่ไป (เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน) มี
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที่ 4.92 ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไป (เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน) กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไป 
กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ร้อยละของจ านวน 
Cell ทีม่ีความถี่ที่
คาดหวงัน้อยกว่า 5 

p-value การแปลผล 

เพศ กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 0.0 0.639 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
อาย ุกบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 0.0 0.028* มีความสัมพนัธ์ 

สถานภาพ กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 0.0 0.733 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ระดบัการศึกษา กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 0.0 0.365 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

อาชีพ กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 0.0 0.352 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.322 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.92 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ี
ท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 ไม่เกินร้อยละ 20.0 ดงันั้นการทดสอบไควส์แคร์สามารถน ามาใชไ้ด ้แต่เน่ืองจาก
ค่านยัส าคญัทางสถิติมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
แสดงวา่ ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุกบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 
5 ไม่เกินร้อยละ 20.0 ดงันั้นการทดสอบไควส์แคร์สามารถน ามาใชไ้ด ้และเน่ืองจากค่านยัส าคญัทาง
สถิติมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ อายุ มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H0: อาย ุไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
H1: อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที ่4.93 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุกบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

อายุ 
กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผู้บริโภคที่
ตระหนักถึงแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

15-24 ปี 27 9.0 18 6.0 45 15.0 

25-34 ปี 58 19.3 46 15.3 104 34.7 

35-44 ปี 36 12.0 42 14.0 78 26.0 

45-54 ปี 10 3.3 25 8.3 35 11.7 

55 ปีข้ึนไป 22 7.3 16 5.3 38 12.7 

รวม 153 51.0 147 49.0 300 100.0 
χ

2 เท่ากบั 10.906, df เท่ากบั 4 และ p-value เท่ากบั 0.028* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.93 พบวา่ ค่าไควส์แคร์มีค่าเท่ากบั 10.906 และ df เท่ากบั 4 โดยมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.028 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ อายุ มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25-34 ปี เป็นจ านวน 58 ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 19.3 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.0 อายุระหวา่ง 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 
9.0 อาย ุ55 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.3 และอายรุะหวา่ง 45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 

ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25-34 
ปี เป็นจ านวน 46 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.0 
อายรุะหวา่ง 45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3 อายุระหวา่ง 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอายุ 55 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 16 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ต่อการซ้ือ
จักรยาน กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม  

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ต่อการซ้ือจักรยาน  (ค าถาม 
6Ws และ 1H) กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H0: พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือจกัรยาน (ค าถาม 6Ws และ 1H) ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H1: พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือจกัรยาน (ค าถาม 6Ws และ 1H) มี
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที่ 4.94 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือจกัรยาน 
(ค าถาม 6Ws และ 1H) กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิด

การบริโภคทีย่ัง่ยนื ต่อการซ้ือจักรยาน 
กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ร้อยละของจ านวน 
Cell ทีม่ีความถี่ที่
คาดหวงัน้อยกว่า 5 

p-value การแปลผล 

จ านวนจกัรยานท่ีมี กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 0.0 0.024* มีความสัมพนัธ์ 
ประเภทจกัรยานท่ีซ้ือแลว้ใชบ้่อยท่ีสุด 

กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
0.0 0.348 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

มูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุด  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.396 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

จุดประสงคห์ลกัในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

41.7 0.195 ไม่แปลผล 

จุดประสงคร์องในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.169 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

สถานท่ีหลกัในการเดินทาง  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

16.7 0.394 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ความถ่ีในการป่ันจกัรยาน  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.013* มีความสัมพนัธ์ 

ช่วงเวลาท่ีป่ันจกัรยานบ่อยท่ีสุด  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

16.7 0.175 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่4.94 (ต่อ) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื ต่อการซ้ือจักรยาน 

กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ร้อยละของจ านวน 
Cell ทีม่ีความถี่ที่
คาดหวงัน้อยกว่า 5 

p-value การแปลผล 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

16.7 0.039* มีความสัมพนัธ์ 

ช่องทางท่ีซ้ือจกัรยาน  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.555 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ช่วงเดือนท่ีซ้ือจกัรยาน  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.251 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรก  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.019* มีความสัมพนัธ์ 

ผูใ้หข้อ้มูลและค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.893 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

25.0 0.831 ไม่แปลผล 

อิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

0.0 0.043* มีความสัมพนัธ์ 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด  
กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

50.0 0.296 ไม่แปลผล 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.94 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืน ต่อการซ้ือจกัรยาน ได้แก่ จุดประสงค์หลกัในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด และส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ี
ท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 อยูม่ากกวา่ร้อยละ 20.0 และเน่ืองจากขอ้มูลไม่สามารถจดักลุ่มใหม่ได ้ดงันั้นการ
ทดสอบไควส์แคร์ไม่ควรถูกน ามาใช ้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือจกัรยาน ได้แก่ 
ประเภทจกัรยานท่ีซ้ือแลว้ใชบ้่อยท่ีสุด มูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุด จุดประสงคร์องในการตดัสินใจ
ซ้ือจกัรยาน สถานท่ีหลกัในการเดินทาง ช่วงเวลาท่ีป่ันจกัรยานบ่อยท่ีสุด ช่องทางท่ีซ้ือจกัรยาน ช่วง
เดือนท่ีซ้ือจักรยาน และผูใ้ห้ข้อมูลและค าแนะน าเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด กับ
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 ไม่เกินร้อยละ 20.0 ดงันั้นการ
ทดสอบไควส์แคร์สามารถน ามาใชไ้ด ้แต่เน่ืองจากค่านยัส าคญัทางสถิติมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) แสดงวา่ พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ต่อการซ้ือจักรยาน ได้แก่ ประเภทจักรยานท่ีซ้ือแล้วใช้บ่อยท่ีสุด มูลค่าจักรยานคันท่ีซ้ือล่าสุด 
จุดประสงค์รองในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน สถานท่ีหลกัในการเดินทาง ช่วงเวลาท่ีป่ันจกัรยานบ่อย
ท่ีสุด ช่องทางท่ีซ้ือจกัรยาน ช่วงเดือนท่ีซ้ือจกัรยาน และผูใ้ห้ขอ้มูลและค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือจกัรยาน ได้แก่ 
จ  านวนจกัรยานท่ีมี ความถ่ีในการป่ันจกัรยาน ระยะเวลาท่ีใช้ในการป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง ผูริ้เร่ิม
ความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรก และอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน กับ
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม มีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ีท่ีคาดหวงันอ้ยกว่า 5 ไม่เกินร้อยละ 20.0 ดงันั้นการ
ทดสอบไควส์แคร์สามารถน ามาใชไ้ด ้และเน่ืองจากค่านยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ต่อการซ้ือจกัรยาน ไดแ้ก่ จ  านวนจกัรยานท่ีมี ความถ่ีในการ
ป่ันจกัรยาน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรก 
และอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  



 

 100  

16.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนจักรยานทีม่ี กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H0: จ านวนจกัรยานท่ีมี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
H1: จ  านวนจกัรยานท่ีมี มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที ่4.95 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนจกัรยานท่ีมี กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

จ านวนจักรยานทีม่ี 
กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผู้บริโภคที่
ตระหนักถึงแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 คนั 111 37.0 88 29.3 199 66.3 

2 คนั 32 10.7 36 12.0 68 22.7 

3 คนั 5 1.7 17 5.7 22 7.3 

4 คนัข้ึนไป 5 1.7 6 2.0 11 3.7 

รวม 153 51.0 147 49.0 300 100.0 
χ

2 เท่ากบั 9.414, df เท่ากบั 3 และ p-value เท่ากบั 0.024* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.95 พบวา่ ค่าไควส์แคร์มีค่าเท่ากบั 9.414 และ df เท่ากบั 3 โดยมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.024 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ จ านวนจกัรยานท่ีมี มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้ง
สองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีจกัรยาน 1 คนั เป็นจ านวน 111 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 37.0 
รองลงมาคือ 2 คนั คิดเป็นร้อยละ 10.7 และ 3 คนักบั 4 คนัข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.7 เท่ากนั ตามล าดบั 

ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่มีจกัรยาน 1 คนั เป็น
จ านวน 88 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ 2 คนั คิดเป็นร้อยละ 12.0 3 คนั คิดเป็นร้อยละ 
5.7 และ 4 คนัข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
  



 

 101  

16.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการป่ันจักรยาน กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

H0: ความถ่ีในการป่ันจกัรยาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
H1: ความถ่ีในการป่ันจกัรยาน มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที ่4.96 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการป่ันจกัรยาน กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ความถี่ในการป่ันจักรยาน 
กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผู้บริโภคที่
ตระหนักถึงแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 65 21.7 57 19.0 122 40.7 

3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 49 16.3 50 16.7 99 33.0 

5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ 7 2.3 21 7.0 28 9.3 

ประจ าทุกวนั 32 10.7 19 6.3 51 17.0 

รวม 153 51.0 147 49.0 300 100.0 
χ

2 เท่ากบั 10.733, df เท่ากบั 3 และ p-value เท่ากบั 0.013* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.96 พบวา่ ค่าไควส์แคร์มีค่าเท่ากบั 10.733 และ df เท่ากบั 3 โดยมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.013 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ความถ่ีในการป่ันจกัรยาน มีความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ป่ันจกัรยาน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ เป็นจ านวน 65 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 21.7 รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 16.3 ประจ าทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 
10.7 และ 5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 

ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ป่ันจกัรยาน 1-2 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ เป็นจ านวน 122 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อย
ละ 33.0 ประจ าทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ 5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามล าดบั 
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16.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ใช้ในการป่ันจักรยานเฉลี่ยต่อคร้ัง กับผู้บริโภคทั้งสอง
กลุ่ม 

H0: ระยะเวลาท่ีใชใ้นการป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
H1: ระยะเวลาท่ีใชใ้นการป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที ่4.97 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีใชใ้นการป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง กบัผูบ้ริโภคทั้งสอง
กลุ่ม 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการป่ัน
จักรยานเฉลีย่ต่อคร้ัง 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30 นาที 39 13.0 27 9.0 66 22.0 

30 นาที ถึงไม่เกิน 1 ชัว่โมง 35 11.7 49 16.3 84 28.0 

1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง 56 18.7 39 13.0 95 31.7 

2 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 3 ชัว่โมง 16 5.3 15 5.0 31 10.3 

3 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 4 ชัว่โมง 5 1.7 13 4.3 18 6.0 

4 ชัว่โมงข้ึนไป 2 0.7 4 1.3 6 2.0 

รวม 153 51.0 147 49.0 300 100.0 
χ

2 เท่ากบั 11.696, df เท่ากบั 5 และ p-value เท่ากบั 0.039* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.97 พบวา่ ค่าไควส์แคร์มีค่าเท่ากบั 11.696 และ df เท่ากบั 5 โดยมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.039 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง มี
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการป่ันเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง 
เป็นจ านวน 56 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.7 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการป่ันเฉล่ียนอ้ยกวา่ 30 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 13.0 ระยะเวลาในการป่ันเฉล่ีย 30 นาที ถึงไม่เกิน 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 11.7 
ระยะเวลาในการป่ันเฉล่ีย 2 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 5.3 ระยะเวลาในการป่ันเฉล่ีย 3 
ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 4 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 1.7 และระยะเวลาในการป่ันเฉล่ีย 4 ชัว่โมงข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการ
ป่ันเฉล่ีย 30 นาที ถึงไม่เกิน 1 ชัว่โมง เป็นจ านวน 49 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการป่ันเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 13.0 ระยะเวลาในการป่ันเฉล่ีย
นอ้ยกวา่ 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 9.0 ระยะเวลาในการป่ันเฉล่ีย 2 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 3 ชัว่โมง คิดเป็น
ร้อยละ 5.0 ระยะเวลาในการป่ันเฉล่ีย 3 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 4 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 4.3 และระยะเวลา
ในการป่ันเฉล่ีย 4 ชัว่โมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
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16.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ริเร่ิมความคิดที่จะซ้ือจักรยานเป็นคนแรก กับผู้บริโภคทั้งสอง
กลุ่ม 

H0: ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรก ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
H1: ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรก มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ตารางที่ 4.98 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรก กบัผูบ้ริโภคทั้งสอง
กลุ่ม 

ผู้ริเร่ิมความคิดทีจ่ะซ้ือจักรยาน
เป็นคนแรก 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 131 43.7 120 40.0 251 83.7 

พอ่แม่ หรือผูป้กครอง 11 3.7 6 2.0 17 5.7 

ญาติ หรือพี่นอ้ง 2 0.7 13 4.3 15 5.0 

คนรัก สามี หรือภรรยา 9 3.0 8 2.7 17 5.7 

รวม 153 51.0 147 49.0 300 100.0 
χ

2 เท่ากบั 9.962, df เท่ากบั 3 และ p-value เท่ากบั 0.019* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.98 พบวา่ ค่าไควส์แคร์มีค่าเท่ากบั 9.962 และ df เท่ากบั 3 โดยมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.019 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรก มี
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

โดยผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจักรยานเป็นคนแรกของกลุ่มผูบ้ริโภคทั่วไปส่วนใหญ่คือ ตัว
ผูบ้ริโภคทัว่ไปเอง เป็นจ านวน 131 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาคือ พ่อแม่ หรือผูป้กครอง 
คิดเป็นร้อยละ 3.7 คนรัก สามี หรือภรรยา คิดเป็นร้อยละ 3.0 และญาติ หรือพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 0.7 
ตามล าดบั  
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ในขณะท่ีผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็นคนแรกของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนเอง เป็นจ านวน 
120 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ญาติ หรือพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 4.3 คนรัก สามี หรือ
ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 2.7 และพอ่แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั  
  



 

 106  

16.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน กับผู้บริโภคทั้ง
สองกลุ่ม 

H0: อิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสอง
กลุ่ม 

H1: อิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสอง
กลุ่ม 

ตารางที่ 4.99 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน กบัผูบ้ริโภค
ทั้งสองกลุ่ม 

อทิธิพลของส่ือโฆษณาต่อการ
ตัดสินใจซ้ือจักรยาน 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิด
การบริโภคทีย่ัง่ยนื 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มี 78 26.0 92 30.7 170 66.3 

ไม่มี 75 25.0 55 18.3 130 22.7 

รวม 153 51.0 147 49.0 300 100.0 
χ

2 เท่ากบั 4.112, df เท่ากบั 1 และ p-value เท่ากบั 0.043* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.99 พบวา่ ค่าไควส์แคร์มีค่าเท่ากบั 4.112 และ df เท่ากบั 1 โดยมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.043 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า อิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีไดรั้บอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน มีจ านวน 
78 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 26.0 ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน มีจ านวน 75 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามล าดบั 
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ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีไดรั้บอิทธิพลของส่ือโฆษณา
ต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน มีจ านวน 92 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.7 ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีไม่ได้
รับอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน มีจ านวน 55 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.3 
ตามล าดบั 
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ส่วนที ่17 การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มี
อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

17.1 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

H0: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.100 ความแตกต่างระหว่างผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value  

(2-tailed) 
1) ตรำยีห่้อสินคำ้เป็นท่ีรู้จกั 
 

1.218 0.271 
Assumed -3.104 298 0.002* 

Not Assumed -3.106 297.838 0.002 
2) ความสวยงามของ
รูปลกัษณ์ภายนอก 

0.555 0.457 
Assumed -2.315 298 0.021* 

Not Assumed -2.319 297.434 0.021 
3) ความหลากหลายของสี
และรุ่น 

0.813 0.368 
Assumed -1.810 298 0.071 

Not Assumed -1.811 297.979 0.071 
4) สมรรถนะของจกัรยาน 

0.811 0.368 
Assumed -2.394 298 0.017* 

Not Assumed -2.400 295.354 0.017 
5) อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์เสริม
ใหเ้ลือก 

0.454 0.501 
Assumed -1.336 298 0.183 

Not Assumed -1.335 296.601 0.183 

6) การประหยดัค่าใชจ่้ายใน
การเดินทาง 

1.726 0.190 
Assumed -2.677 298 0.008* 

Not Assumed -2.680 297.849 0.008 
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ตารางที ่4.100 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value  

(2-tailed) 

7) มีการรับประกนัคุณภาพ 
 

5.116 0.024* 
Assumed -3.417 298 0.001 

Not Assumed -3.408 289.063 0.001* 
8) สามารถใชเ้ป็น
ยานพาหนะทางเลือกได ้

3.177 0.076 
Assumed -2.832 298 0.005* 

Not Assumed -2.837 297.074 0.005 
9) ช้ินส่วนจกัรยานผลิตมา
จากวสัดุรีไซเคิล หรือ
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
ได ้

2.606 0.107 
Assumed -1.676 298 0.095 

Not Assumed -1.673 293.386 0.095 

10) การช่วยลดมลภาวะ 
1.614 0.205 

Assumed -5.151 298 0.000* 
Not Assumed -5.166 294.627 0.000 

11) มีอุปกรณ์จกัรยานมือ
สองจ าหน่าย 

3.761 0.053 
Assumed -3.385 298 0.001* 

Not Assumed -3.379 293.313 0.001 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มดว้ย Independent-Samples T Test นั้น 
ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีการทดสอบการกระจายของขอ้มูลวา่แตกต่างกนัหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานทาง
สถิติดงัน้ี 

H0: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.100 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ตรายี่ห้อสินคา้เป็นท่ีรู้จกั ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก 
ความหลากหลายของสีและรุ่น สมรรถนะของจกัรยาน อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริม
ให้เลือก การประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถใช้เป็นยานพาหนะทางเลือกได้ ช้ินส่วน
จกัรยานผลิตมาจากวสัดุรีไซเคิล หรือสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้การช่วยลดมลภาวะ และมีอุปกรณ์
จกัรยานมือสองจ าหน่าย มีค่านยัส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 0.271, 0.457, 0.368, 0.368, 
0.501, 0.190, 0.076, 0.107, 0.205 และ 0.053 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึง
ตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 
กลุ่มไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงใช้ค่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว 
Equal Variances Assumed โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ไดแ้ก่ ตรำ
ยี่ห้อสินคำ้เป็นท่ีรู้จกั ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก สมรรถนะของจกัรยาน การประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถใชเ้ป็นยานพาหนะทางเลือกได ้การช่วยลดมลภาวะ และมีอุปกรณ์
จกัรยานมือสองจ าหน่าย มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.002, 0.021, 0.017, 0.008, 0.005, 0.000 และ 
0.001 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยำน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ตรำยี่ห้อสินคำ้เป็นท่ีรู้จกั 
ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก สมรรถนะของจกัรยาน การประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
สามารถใช้เป็นยานพาหนะทางเลือก การช่วยลดมลภาวะ และมีอุปกรณ์จกัรยานมือสองจ าหน่าย 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ส าหรับปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความหลากหลายของสีและรุ่น อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมให้เลือก 
และช้ินส่วนจกัรยานผลิตมาจากวสัดุรีไซเคิล หรือสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้มีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ
เท่ำกบั 0.071, 0.183 และ 0.095 ตามล าดบั ซ่ึงมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ 
ความหลากหลายของสีและรุ่น อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมให้เลือก และช้ินส่วน
จกัรยานผลิตมาจากวสัดุรีไซเคิล หรือสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05  
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ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ไดแ้ก่ การรับประกนัคุณภาพ มีค่านยัส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 0.024 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา่ การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั จึงใชค้่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว Equal 
Variances Not Assumed โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การรับประกนัคุณภาพ มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกว่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การรับประกนัคุณภาพ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

ตารางที ่4.101 การแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ p-value การแปลผล 

1) ตรำยีห่้อสินคำ้เป็นท่ีรู้จกั 0.002* แตกต่างกนั 
2) ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก 0.021* แตกต่างกนั 
3) ความหลากหลายของสีและรุ่น 0.071 ไม่แตกต่างกนั 
4) สมรรถนะของจกัรยาน 0.017* แตกต่างกนั 
5) อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมให้เลือก 0.183 ไม่แตกต่างกนั 
6) การประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 0.008* แตกต่างกนั 
7) มีการรับประกนัคุณภาพ 0.001* แตกต่างกนั 
8) สามารถใชเ้ป็นยานพาหนะทางเลือกได ้ 0.005* แตกต่างกนั 
9) ช้ินส่วนจกัรยานผลิตมาจากวสัดุรีไซเคิล หรือสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้

0.095 ไม่แตกต่างกนั 

10) การช่วยลดมลภาวะ 0.000* แตกต่างกนั 
11) มีอุปกรณ์จกัรยานมือสองจ าหน่าย 0.001* แตกต่างกนั 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.101 พบวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความหลากหลายของสี
และรุ่น อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมให้เลือก และช้ินส่วนจกัรยานผลิตมาจากวสัดุรี
ไซเคิล หรือสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ตรำยี่ห้อสินคำ้เป็นท่ีรู้จกั ความสวยงามของรูปลกัษณ์
ภายนอก สมรรถนะของจกัรยาน การประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีการรับประกนัคุณภาพ 
สามารถใชเ้ป็นยานพาหนะทางเลือกได ้การช่วยลดมลภาวะ และมีอุปกรณ์จกัรยานมือสองจ าหน่าย 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.102 ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักับปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสอง
กลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ตรำยีห่้อสินคำ้เป็นท่ีรู้จกั 
3.94 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.22 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
ความสวยงามของรูปลกัษณ์

ภายนอก 
4.17 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.36 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

สมรรถนะของจกัรยาน 
4.25 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.45 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
การประหยดัค่าใชจ่้ายใน

การเดินทาง 
3.76 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.07 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

มีการรับประกนัคุณภาพ 
3.90 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.24 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
สามารถใชเ้ป็นยานพาหนะ

ทางเลือกได ้
3.80 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.10 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

การช่วยลดมลภาวะ 
3.72 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
4.23 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
มีอุปกรณ์จกัรยานมือสอง

จ าหน่าย 
3.18 

(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 
3.60 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

จากข้อมูลในตารางท่ี 4.102 พบว่า ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
สมรรถนะของจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 4.25) ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ตรายี่ห้อ
สินคา้เป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.94) มีการรับประกนัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.90) สามารถใชเ้ป็นยานพาหนะ
ทางเลือกได้ (ค่าเฉล่ีย 3.80) การประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.76) และการช่วยลด
มลภาวะ (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 
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ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดับความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ใน
ระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ มีอุปกรณ์จกัรยานมือสองจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.18) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สมรรถนะ
ของจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 4.45) ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก (ค่าเฉล่ีย 4.36) มีการรับประกนั
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.24) การช่วยลดมลภาวะ (ค่าเฉล่ีย 4.23) ตรายี่ห้อสินคา้เป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
สามารถใชเ้ป็นยานพาหนะทางเลือกได ้(ค่าเฉล่ีย 4.10) การประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 
4.07) และมีอุปกรณ์จกัรยานมือสองจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
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17.2 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาที่มี
อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

H0: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักับปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื แตกต่างกนั 

ตารางที ่4.103 ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านราคา 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value 

(2-tailed) 
1) ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพสินคา้ 

0.151 0.698 
Assumed -3.567 298 0.000* 

Not Assumed -3.573 297.086 0.000 
2) มีหลายระดบัราคาให้
เลือกซ้ือ 

6.190 0.013* 
Assumed -2.903 298 0.004 

Not Assumed -2.900 295.677 0.004* 
3) ค่าใชจ่้ายในการซ่อม
และและบ ารุงรักษา 

0.818 0.366 
Assumed -2.981 298 0.003* 

Not Assumed -2.980 296.938 0.003 
4) ราคาสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจ 

0.057 0.811 
Assumed -3.521 298 0.000* 

Not Assumed -3.525 297.949 0.000 
5) ราคาขายต่อเป็น
จกัรยานมือสอง 

0.892 0.346 
Assumed -2.920 298 0.004* 

Not Assumed -2.915 293.865 0.004 
6) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี 
และค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานอ่ืนๆ 

2.978 0.085 
Assumed -1.183 298 0.238 

Not Assumed -1.182 294.964 0.238 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มดว้ย Independent-Samples T Test นั้น 
ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีการทดสอบการกระจายของขอ้มูลวา่แตกต่างกนัหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานทาง
สถิติดงัน้ี 

H0: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.103 พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมและและ
บ ารุงรักษา ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ ราคาขายต่อเป็นจกัรยานมือสอง และค่าธรรมเนียม ค่า
ภาษี และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ มีค่านยัส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 0.698, 
0.366, 0.811, 0.346 และ 0.085 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงใช้ค่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว 
Equal Variances Assumed โดยปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมและและบ ารุงรักษา 
ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ และราคาขายต่อเป็นจกัรยานมือสอง มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 
0.000, 0.003, 0.000 และ 0.004 ตำมล ำดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบั
ปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมและและบ ารุงรักษา ราคาสอดคล้องกบัภาวะ
เศรษฐกิจ และราคาขายต่อเป็นจกัรยานมือสอง แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ส าหรับปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ มีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.238 
ซ่ึงมำกกว่ำระดบันัยส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักับปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ มี
หลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ มีค่านยัส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 0.013 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ 
การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั จึงใชค้่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว Equal 
Variances Not Assumed โดยปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่า ผูบ้ริโภคทั้ งสองกลุ่มให้ความส าคัญกับปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตารางที ่4.104 การแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านราคา p-value การแปลผล 

1) ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 0.000* แตกต่างกนั 
2) มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ 0.004* แตกต่างกนั 
3) ค่าใชจ่้ายในการซ่อมและและบ ารุงรักษา 0.003* แตกต่างกนั 
4) ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ 0.000* แตกต่างกนั 
5) ราคาขายต่อเป็นจกัรยานมือสอง 0.004* แตกต่างกนั 
6) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ 0.238 ไม่แตกต่างกนั 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.104 พบวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมและและบ ารุงรักษา ราคาสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ และราคาขายต่อเป็น
จกัรยานมือสอง แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่4.105 ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้
ความส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยด้านราคา 
กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ราคาเหมาะสม 
กบัคุณภาพสินคา้ 

4.24 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

4.52 
(มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด) 

มีหลายระดบัราคา 
ใหเ้ลือกซ้ือ 

4.06 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

4.30 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

ค่าใชจ่้ายในการซ่อม 
และบ ารุงรักษา 

3.75 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

4.06 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

ราคาสอดคลอ้ง 
กบัภาวะเศรษฐกิจ 

3.85 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

4.18 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

ราคาขายต่อ 
เป็นจกัรยานมือสอง 

3.38 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.74 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.105 พบวา่ ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.06) ราคาสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และค่าใชจ่้ายในการซ่อมและและบ ารุงรักษา (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ในระดบัปาน
กลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ราคาขายต่อเป็นจกัรยานมือสอง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีระดับความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
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ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีระดับความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีหลาย
ระดบัราคาให้เลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.30) ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมและและบ ารุงรักษา (ค่าเฉล่ีย 4.06) และราคาขายต่อเป็นจกัรยานมือสอง (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
ตามล าดบั 
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17.3 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

H0: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.106 ความแตกต่างระหว่างผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้าน 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t Df 
p-value 

(2-tailed) 
1) ความน่าเช่ือถือของ
ตวัแทนจ าหน่าย และ
ศูนยบ์ริการ  

2.236 0.136 
Assumed -3.729 298 0.000* 

Not Assumed -3.726 296.325 0.000 

2) จ านวนสาขา และ
ศูนยบ์ริการ 

0.174 0.677 
Assumed -2.969 298 0.003* 

Not Assumed -2.967 295.717 0.003 
3) ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัร้าน
จ าหน่ายจกัรยาน 

0.004 0.947 
Assumed -4.978 298 0.000* 

Not Assumed -4.969 293.622 0.000 

4) ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

3.023 0.083 
Assumed -1.956 298 0.051 

Not Assumed -1.953 293.537 0.052 
5) การรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และธรรมชาติโดยรอบ
บริเวณร้านคา้ 

5.819 0.016* 
Assumed -2.776 298 0.006 

Not Assumed -2.770 292.334 0.006* 

6) ท าเลท่ีตั้งของร้าน
จ าหน่ายจกัรยาน 

0.202 0.653 
Assumed -3.165 298 0.002* 

Not Assumed -3.163 296.330 0.002 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มดว้ย Independent-Samples T Test นั้น 
ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีการทดสอบการกระจายของขอ้มูลวา่แตกต่างกนัหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานทาง
สถิติดงัน้ี 

H0: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.106 พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และ
ศูนยบ์ริการ จ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน ส่ิง
อ านวยความสะดวก และท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่ายจกัรยาน มีค่านยัส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test 
เท่ากบั 0.136, 0.677, 0.947, 0.083 และ 0.653 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึง
ตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 
กลุ่มไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงใช้ค่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว 
Equal Variances Assumed โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และศูนยบ์ริการ 
จ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน และท าเลท่ีตั้ง
ของร้านจ าหน่ายจกัรยาน มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000, 0.003, 0.000 และ 0.002 ตามล าดบั ซ่ึง
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย 
และศูนยบ์ริการ จ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน 
และท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่ายจกัรยาน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ส าหรับปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.051 ซ่ึงมำกกว่ำ
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติโดยรอบบริเวณร้านคา้ มีค่านยัส าคญัทาง
สถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 0.016 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่ม
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั จึงใชค้่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว Equal 
Variances Not Assumed โดยปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติโดยรอบบริเวณ
ร้านคา้ มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.006 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติโดยรอบบริเวณร้านคา้ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

ตารางที ่4.107 การแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย p-value การแปลผล 

1) ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และศูนยบ์ริการ  0.000* แตกต่างกนั 
2) จ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ 0.003* แตกต่างกนั 
3) ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน 0.000* แตกต่างกนั 
4) ส่ิงอ านวยความสะดวก 0.051 ไม่แตกต่างกนั 
5) การรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติโดยรอบบริเวณร้านคา้ 0.006* แตกต่างกนั 
6) ท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่ายจกัรยาน 0.002* แตกต่างกนั 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.107 พบว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ส่ิง
อ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และ
ศูนยบ์ริการ จ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน การ
รักษาส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติโดยรอบบริเวณร้านคา้ และท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่ายจกัรยาน 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที่ 4.108 ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงผูบ้ริโภค
ทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัย 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ความน่าเช่ือถือของตวัแทน
จ าหน่าย และศูนยบ์ริการ 

3.93 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

4.29 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

จ านวนสาขา และ
ศูนยบ์ริการ 

3.61 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

3.93 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

ความสะดวกในการเดินทาง
ไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน 

3.63 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

4.14 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

การรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
ธรรมชาติโดยรอบบริเวณ

ร้านคา้ 

3.08 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.44 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

ท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่าย
จกัรยาน 

3.29 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.65 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.108 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัความส าคญั
ต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ความสะดวกในการเดินทางไปยงั
ร้านจ าหน่ายจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) และจ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 
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ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไป ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่าย
จกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 3.29) และการรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติโดยรอบบริเวณร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.08) 
ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.29) ความสะดวกในการเดินทางไปยงั
ร้านจ าหน่ายจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 4.14) จ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.93) และท าเลท่ีตั้งของ
ร้านจ าหน่ายจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ การรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติโดยรอบบริเวณร้านคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
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17.4 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

H0: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.109 ความแตกต่างระหว่างผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

Levene’s Test for 
Equality of Variances Equal 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F p-value t df 
p-value 

(2-tailed) 
1) การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ  

0.254 0.615 
Assumed -3.388 298 0.001* 

Not Assumed -3.384 295.171 0.001 
2) การประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ 

0.633 0.427 
Assumed -2.795 298 0.006* 

Not Assumed -2.789 291.534 0.006 
3) การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย 

0.223 0.637 
Assumed -2.549 298 0.011* 

Not Assumed -2.545 292.775 0.011 
4) การใหข้อ้มูลโดย
พนกังานขาย 

0.036 0.849 
Assumed -3.252 298 0.001* 

Not Assumed -3.248 294.955 0.001 
5) บริษทัมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม  

2.433 0.120 
Assumed -2.519 298 0.012* 

Not Assumed -2.516 294.946 0.012 
6) บริษทัใหค้วามส าคญั
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

6.847 0.009* 
Assumed -3.581 298 0.000 

Not Assumed -3.575 293.434 0.000* 
7) สามารถน าจกัรยาน
คนัเก่ามาแลก หรือรับ
ส่วนลดในการซ้ือ
จกัรยานคนัใหม่ 

6.210 0.013* 
Assumed -2.386 298 0.018 

Not Assumed -2.376 281.874 0.018* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มดว้ย Independent-Samples T Test นั้น 
ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีการทดสอบการกระจายของขอ้มูลวา่แตกต่างกนัหรือไม่ โดยก าหนดสมมติฐานทาง
สถิติดงัน้ี 

H0: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.109 พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือต่างๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ขอ้มูลโดยพนักงานขาย และบริษทัมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม มีค่านยัส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 0.615, 0.427, 0.637, 0.849 และ 
0.120 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั จึงใช้ค่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว 
Equal Variances Assumed โดยปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย และบริษทัมีกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.001, 0.006, 0.011, 0.001 และ 0.012 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกว่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ  การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย และ
บริษทัมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภค
ท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ บริษทัให้ความส าคญักบัส่ิงแวดล้อม และสามารถน าจกัรยานคนัเก่ามาแลก หรือรับ
ส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ มีค่านยัส าคญัทางสถิติของ Levene’s Test เท่ากบั 0.009 และ 0.013 
ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ การกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 
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เน่ืองจากการกระจายของขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกนั จึงใชค้่านยัส าคญัทางสถิติจากแถว Equal 
Variances Not Assumed โดยปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่ บริษทัใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าจกัรยานคนั
เก่ามาแลก หรือรับส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 และ 0.018 
ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงตอ้งปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ บริษทัให้ความส าคญักบั
ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าจกัรยานคนัเก่ามาแลก หรือรับส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตารางที ่4.110 การแปลผลความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด p-value การแปลผล 
1) การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ  0.001* แตกต่างกนั 
2) การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 0.006* แตกต่างกนั 
3) การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย  0.011* แตกต่างกนั 
4) การใหข้อ้มูลโดยพนกังานขาย 0.001* แตกต่างกนั 
5) บริษทัมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม  0.012* แตกต่างกนั 
6) บริษทัใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม 0.000* แตกต่างกนั 
7) สามารถน าจกัรยานคนัเก่ามาแลก หรือรับส่วนลดในการซ้ือจกัรยาน
คนัใหม ่

0.018* แตกต่างกนั 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.110 พบว่า ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การ
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ขอ้มูล
โดยพนกังานขาย บริษทัมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม บริษทัให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และสามารถ
น าจกัรยานคนัเก่ามาแลก หรือรับส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.111 ค่าเฉล่ีย และการแปลความหมายค่าเฉล่ียของการให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงผูบ้ริโภค
ทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 
กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยนื 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

ค่าเฉลีย่  
(การแปลความหมาย) 

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
3.52 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
3.88 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
การประชาสัมพนัธ์ 

ผา่นส่ือต่างๆ 
3.50 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
3.78 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
การจดักิจกรรมส่งเสริม 

การขาย 
3.51 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
3.78 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
การใหข้อ้มูล 

โดยพนกังานขาย 
3.54 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
3.85 

(มีความส าคญัในระดบัมาก) 
บริษทัมีกิจกรรม 
ช่วยเหลือสังคม 

3.03 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.30 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

บริษทัใหค้วามส าคญั 
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

3.05 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.44 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

สามารถน าจกัรยานคนัเก่า
มาแลก หรือรับส่วนลดใน
การซ้ือจกัรยานคนัใหม่ 

3.34 
(มีความส าคญัในระดบัปานกลาง) 

3.64 
(มีความส าคญัในระดบัมาก) 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.111 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อ
การตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 
การให้ขอ้มูลโดยพนักงานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.54) การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.52) การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย (ค่าเฉล่ีย 3.51) และการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
ตามล าดบั 
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ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไป ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สามารถน าจกัรยานคนัเก่า
มาแลก หรือรับส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.34) บริษทัใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม 
(ค่าเฉล่ีย 3.05) และบริษทัมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (ค่าเฉล่ีย 3.03) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.88) การให้ขอ้มูลโดยพนักงานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.85) การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ กบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย (ค่าเฉล่ีย 3.78 เท่ากนั) และสามารถ
น าจกัรยานคนัเก่ามาแลก หรือรับส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ได้แก่ บริษทัให้ความส าคญักบัส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 3.44) และบริษทัมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่18 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที ่4.112 จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ จ านวน 

1) ควรมีการจดักิจกรรมป่ันจกัรยานเพื่ออนุรักษธ์รรมชาติ 2 
2) ควรมีการรณรงคใ์นการประหยดัพลงังานโดยการใชจ้กัรยาน 3 
3) ประชาชนควรใส่ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มใหม้ากข้ึน 1 
4) ควรมีการจดัช่องทางส าหรับป่ันจกัรยานใหม้ากข้ึน 8 
5) การใหภ้าครัฐและเอกชนสนบัสนุนการป่ันจกัรยานอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 1 
6) ควรมีจกัรยำนใหเ้ช่ำส ำหรับนกัท่องเท่ียวตำมจุดส ำคญัๆในเชียงใหม่ 1 
7) ขอใหมี้กำรลดภำษีน ำเขำ้เท่ำกบัจกัรยำนเพื่อกำรกีฬำจำก30% เป็น1% 1 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.112 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะมากท่ีสุดวา่ ควรมีการ
จดัช่องทางส าหรับป่ันจกัรยานให้มากข้ึน เป็นจ านวน 8 ราย รองลงมาคือ ควรมีการรณรงค์ในการ
ประหยดัพลังงานโดยใช้จกัรยาน จ านวน 3 ราย ควรมีการจดักิจกรรมป่ันจกัรยานเพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติ จ านวน 2 ราย และ ประชาชนควรใส่ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มให้มากข้ึน การให้ภาครัฐและ
เอกชนสนบัสนุนการป่ันจกัรยานอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ควรมีจกัรยำนให้เช่ำส ำหรับนกัท่องเท่ียว
ตำมจุดส ำคญัๆในเชียงใหม่ ขอให้มีกำรลดภำษีน ำเขำ้เท่ำกบัจกัรยำนเพื่อกำรกีฬำจำก30% เป็น1% 
จ ำนวน 1 รำยเท่ำกนัตำมล ำดบั 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการซ้ือจกัรยาน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชาชน
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซ้ือจกัรยาน โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ตาม
แหล่งชุมชน สถานท่ีพกัอาศยั และสถานท่ีราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งชมรมจกัรยานวนั
อาทิตย์ จ  านวนทั้ งหมด 300 ราย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และ
ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อ
การซ้ือจกัรยาน สามารถสรุปผลการศึกษาตามทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

ส่วนที่ 1 และ 2 ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต่อการซ้ือจักรยาน 

2.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีมีอายุระหว่าง 25-34 ปี อยู่ในสถานภาพโสด       
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และท างานเอกชน ซ่ึงมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  

2.2 ผู้บริโภคซ้ืออะไร  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือแล้วใช้จกัรยานเสือภูเขาบ่อยท่ีสุด รองลงมาคือ จกัรยาน
แม่บา้น และจกัรยานเสือหมอบ ตามล าดบั  
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2.3 ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงคห์ลกัในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อออกก าลงั
กาย รองลงมาคือ เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทาง และเพื่อเล่นเป็นกีฬา ตามล าดบั นอกจากน้ี ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงคร์องในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อเขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วม
ชมรม รองลงมาคือ เพื่อออกก าลงักาย และเพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทาง ตามล าดบั 

2.4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  

ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ตวัผูต้อบแบบสอบถาม
เอง รองลงมาคือ พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง และคนรัก สามี หรือภรรยา ตามล าดบั ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลและ
ค าแนะน าเพื่อใช้ในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานแก่ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ เพื่อน รองลงมาคือ 
พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย และคนรัก สามี หรือภรรยา ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ตัวผูต้อบ
แบบสอบถามเอง รองลงมาคือ พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง และคนรัก สามี หรือภรรยา ตามล าดบั 

2.5 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือจกัรยานช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม รองลงมาคือ เดือน
เมษายน-มิถุนายน และเดือนตุลาคม-ธนัวาคม ตามล าดบั 

2.6 ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกช่องทางการซ้ือจักรยานจากร้านขายสินค้า (จกัรยาน) 
รองลงมาคือ หา้งสรรพสินคา้ และสั่งผา่นร้านออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต ตามล าดบั 

2.7 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจกัรยานจ านวน 1 คนั โดยมูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุดมีมูลค่า
ไม่เกิน 10,000 บาท ซ่ึงส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ โดยส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต  
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

3.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.88 ซ่ึงปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือสมรรถนะของจกัรยาน   (ค่าเฉล่ีย 4.35) 
รองลงมาคือ ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก (ค่าเฉล่ีย 4.26) และตรายี่ห้อสินคา้เป็นท่ีรู้จกั 
(ค่าเฉล่ีย 4.08) ตามล าดบั  

3.2 ปัจจัยด้านราคาทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.85 ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมา
คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.18) และราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 
4.01) ตามล าดบั  

3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.61 ซ่ึง
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือ
ของตวัแทนจ าหน่ายและศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.11) รองลงมาคือ  ความสะดวกในการเดินทางไปยงั
ร้านจ าหน่ายจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 3.88) และจ านวนสาขาและศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั  
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3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.51 ซ่ึง
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ และการใหข้อ้มูลโดยพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.69 เท่ากนั) รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือต่างๆ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย (ค่าเฉล่ีย 3.64 เท่ากนั)  

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นต่อการซ้ือจักรยานในด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า จกัรยานท่ีซ้ือมีผลกระทบทางบวก ด้วยค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 0.79 ซ่ึงจกัรยานมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจในทางบวกเช่นเดียวกนั โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.98, 0.82 และ 0.79 ตามล าดบั 

ส่วนที ่5 ความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนืของผู้ตอบแบบสอบถาม  

5.1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใน
ระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.91 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดว่า มนุษยก์ าลงั
ท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมาคือ มนุษยชาติก าลงัเผชิญหนา้กบัวิกฤตระบบ
นิเวศน์ท่ีก าลงัขยายขอบเขตเป็นอยา่งมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) และโลกเปรียบเสมือนยานอวกาศท่ีมีพื้นท่ี
และทรัพยากรจ ากดัมากๆ และถา้ทุกส่ิงยงัคงด าเนินไปในวิถีทางปัจจุบนั เราทุกคนจะประสบกบั
ความหายนะทางส่ิงแวดลอ้มในอนาคต (ค่าเฉล่ีย 4.04 เท่ากนั) ตามล าดบั  

5.2 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านเศรษฐกจิ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นเศรษฐกิจ ในระดบั
ไม่แน่ใจโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.22 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุดว่า เร่ืองสุขภาพมี
บทบาทส าคญัต่อตนเอง เม่ือบริโภคหรืออุปโภคผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือ ตนเอง
หลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.01) และตนเองให้
ความส าคญักบัผลิตภณัฑว์า่ตอ้งไม่มีสารเคมี (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั  
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5.3 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นด้านสังคม ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในประเด็นดา้นสังคม ในระดบัเห็น
ดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.61 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุดว่า เป็นส่ิงท่ีดีในการ
สนับสนุนผูผ้ลิตภายในประเทศ โดยการซ้ือผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมาคือ มี
ความส าคญัส าหรับตนเองท่ีจะสนบัสนุนผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน เม่ือซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) และความ
สามคัคีในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามีความส าคญักบัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั  

5.4 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม        
ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.08 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่ บริษทัต่างๆ 
ควรพยายามทุกวถีิทางเพื่อลดมลพิษอนัเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง และบริษทัต่างๆ ควร
มีโครงการเพื่อการอนุรักษน์ ้ าและพลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.17 เท่ากนั) รองลงมาคือ หากเป็นไปได ้บริษทั
ต่างๆ ควรใชว้สัดุรีไซเคิลในการผลิตสินคา้ของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.89) 

5.5 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.21 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดว่า  
บริษทัต่างๆ ควรมีโครงการความร่วมมือกบัแหล่งชุมชนเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมา คือบริษทัต่างๆ ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อสนบัสนุน
การจ้างงานจากชุมชนต่างๆ ท่ีต้องพึ่ งพาอุตสาหกรรมของบริษทัตนเอง และบริษทัต่างๆควรใช้
โครงการพึ่งพาแหล่งพลงังานทดแทนท่ีมีอยูใ่นชุมชนเพื่อลดตน้ทุนการผลิต (ค่าเฉล่ีย 4.21 เท่ากนั) 
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ส่วนที ่6 การแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึง
แนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.6928 
ซ่ึงค่าเฉล่ียดงักล่าวถูกใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแบ่งผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไป (ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนไม่เกิน 3.6928) และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน (ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมากกว่า 
3.6928) โดยกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีจ านวน 153 ราย ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืมีจ  านวน 147 ราย 

ส่วนที ่7 และ 9 ข้อมูลทัว่ไป และพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ต่อ
การซ้ือจักรยาน 

9.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีมีอายุระหวา่ง 25-34 ปี อยู่ในสถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และท างานเอกชน ซ่ึงมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

9.2 ผู้บริโภคซ้ืออะไร  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือแล้วใช้จกัรยานเสือภูเขาบ่อยท่ีสุด รองลงมาคือ จกัรยาน
แม่บา้น และจกัรยานเสือหมอบ ตามล าดบั 

9.3 ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีจุดประสงค์หลกัในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อออกก าลงั
กาย รองลงมาคือ เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทาง และเพื่อเล่นเป็นกีฬา ตามล าดบั นอกจากน้ี กลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีจุดประสงค์รองในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อเขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้
ร่วมชมรม รองลงมาคือ เพื่อออกก าลงักาย และเพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทาง ตามล าดบั 
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9.4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  

ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง รองลงมา
คือ พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง และคนรัก สามี หรือภรรยา ตามล าดบั ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลและค าแนะน าเพื่อใช้
ในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานแก่กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมากท่ีสุดคือ เพื่อน รองลงมาคือ พนกังานขาย หรือ
ตวัแทนจ าหน่าย และคนรัก สามี หรือภรรยา ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง 
รองลงมาคือ พอ่ แม่ หรือผูป้กครอง และคนรัก สามี หรือภรรยา ตามล าดบั 

9.5 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่เลือกซ้ือจกัรยานช่วง เดือนมกราคม-มีนาคม รองลงมาคือ เดือน
เมษายน-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-กนัยายน ตามล าดบั 

9.6 ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่เลือกช่องทางการซ้ือจักรยานจากร้านขายสินค้า (จักรยาน) 
รองลงมาคือ หา้งสรรพสินคา้ และสั่งผา่นร้านออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต ตามล าดบั 

9.7 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีจกัรยานจ านวน 1 คนั โดยมูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุดมีราคา
ไม่เกิน 10,000 บาท ซ่ึงส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วน
ใหญ่ โดยส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต 

ส่วนที่ 8 และ 10 ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของกลุ่มผู้บริโภคที่
ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื ต่อการซ้ือจักรยาน 

10.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีมีอายุระหว่าง 
25-34 ปี อยูใ่นสถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และท างานเอกชน ซ่ึงมีรายไดโ้ดยเฉล่ีย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
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10.2 ผู้บริโภคซ้ืออะไร  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือแลว้ใช้จกัรยานเสือภูเขา
บ่อยท่ีสุด รองลงมาคือ จกัรยานเสือหมอบ และแม่บา้น ตามล าดบั 

10.3 ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่มีจุดประสงค์หลักในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อออกก าลงักาย รองลงมาคือ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง และเพื่อ
ประหยดัน ้ามนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตามล าดบั นอกจากน้ี กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืส่วนใหญ่มีจุดประสงคร์องในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อออกก าลงักาย รองลงมา
คือ เพื่อเขา้ร่วมกลุ่ม หรือเขา้ร่วมชมรม และเพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทาง ตามล าดบั 

10.4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ 

ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วน
ใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง รองลงมาคือ ญาติ หรือพี่นอ้ง และคนรัก สามี หรือภรรยา ตามล าดบั ซ่ึงผูใ้ห้
ขอ้มูลและค าแนะน าเพื่อใช้ในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานแก่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืนมากท่ีสุดคือ เพื่อน รองลงมาคือ พนกังานขาย หรือตวัแทนจ าหน่าย และคนรัก สามี 
หรือภรรยา ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืนส่วนใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง รองลงมาคือ พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง และคนรัก สามี หรือภรรยา 
ตามล าดบั  

10.5 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่เลือกซ้ือจกัรยานช่วง เดือน
มกราคม-มีนาคม รองลงมาคือ เดือนเมษายน-มิถุนายน กบัเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 

10.6 ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่เลือกช่องทางการซ้ือจกัรยาน
จากร้านขายสินค้า (จักรยาน) รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า และสั่งผ่านร้านออนไลน์ หรือ
อินเตอร์เน็ต กบัสั่งประกอบจกัรยานเอง ตามล าดบั 
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10.7 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่มีจกัรยานจ านวน 1 คนั โดยมูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุดมีราคา
ไม่เกิน 10,000 บาท ซ่ึงส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วน
ใหญ่ โดยส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต 

ส่วนที่ 11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ของกลุ่ม
ผู้บริโภคทัว่ไป 

11.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคที่
ยัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักับปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.73 ซ่ึงปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ สมรรถนะของจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 4.25) 
รองลงมาคือ ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก (ค่าเฉล่ีย 4.17) และตรายี่ห้อสินคา้เป็นท่ีรู้จกั 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 

11.2 ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน 
ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.71 ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมา
คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06) และราคาสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั  
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11.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญักับปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.43 
ซ่ึงปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือ
ของตวัแทนจ าหน่าย และศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.93) รองลงมาคือความสะดวกในการเดินทางไปยงั
ร้านจ าหน่ายจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) และจ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั  

11.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผูบ้ริโภคทั่วไปให้ความส าคญักับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.36 
ซ่ึงปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การให้ขอ้มูลโดย
พนักงานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.54) รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.52) และการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 

ส่วนที่ 12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ของกลุ่ม
ผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

12.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคที่
ยัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
รวมอยู่ท่ี 4.03 ซ่ึงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ สมรรถนะของจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมาคือ ความสวยงามของ
รูปลกัษณ์ภายนอก (ค่าเฉล่ีย 4.36) และการรับประกนัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.24) ตามล าดบั 
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12.2 ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน 
ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยัง่ยืน 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่
ท่ี 3.99 ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.52) รองลงมาคือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) และราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 

12.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.79 ซ่ึงปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และศูนย์บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
และจ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 

12.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื ของกลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.67 ซ่ึงปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมาคือ การ
ให้ขอ้มูลโดยพนกังานขาย (ค่าเฉล่ีย 3.85) และการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ กบัการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย (ค่าเฉล่ีย 3.78 เท่ากนั) ตามล าดบั  

ส่วนที ่13 ความคิดเห็นต่อการซ้ือจักรยานในด้านต่างๆ ของกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีความคิดเห็นวา่ จกัรยานท่ีซ้ือมีผลกระทบทางบวก ดว้ยค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
0.67 ซ่ึงจกัรยานมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในทางบวกเช่นเดียวกัน โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.79, 0.63 และ 0.58 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 14 ความคิดเห็นต่อการซ้ือจักรยานในด้านต่างๆ ของกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื 

กลุ่มผู ้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีความคิดเห็นว่า จักรยานท่ีซ้ือมี
ผลกระทบทางบวก ดว้ยค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 1.04 ซ่ึงจกัรยานมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
เศรษฐกิจในทางบวกเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.18, 1.01 และ 0.93 ตามล าดบั 

ส่วนที ่15 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไป กบัผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม 

ผลการศึกษา พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในขณะท่ี
อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ส่วนที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ต่อการซ้ือ จักรยาน กับ
ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม  

พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือจกัรยาน ไดแ้ก่ จุดประสงคห์ลกัในการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด และส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด กับ
ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ไม่สามารถแปลผลการทดสอบไควส์แคร์ได ้เน่ืองจากมีจ านวน Cell ท่ีมีความถ่ี
ท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 อยูม่ากกวา่ร้อยละ 20.0 และขอ้มูลไม่สามารถจดักลุ่มใหม่ได ้

พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือจกัรยาน ไดแ้ก่ ประเภทจกัรยานท่ีซ้ือแลว้
ใชบ้่อยท่ีสุด มูลค่าจกัรยานคนัท่ีซ้ือล่าสุด จุดประสงคร์องในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน, สถานท่ีหลกัใน
การเดินทาง ช่วงเวลาท่ีป่ันจกัรยานบ่อยท่ีสุด ช่องทางท่ีซ้ือจกัรยาน ช่วงเดือนท่ีซ้ือจกัรยาน และผูใ้ห้
ขอ้มูลและค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสอง
กลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ต่อการซ้ือจกัรยาน ไดแ้ก่ จ  านวนจกัรยานท่ีมี ความถ่ี
ในการป่ันจกัรยาน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการป่ันจกัรยานเฉล่ียต่อคร้ัง ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานเป็น
คนแรก และอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน มีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคทั้งสอง
กลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ส่วนที่ 17 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

17.1 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ตรายี่ห้อสินคา้เป็นท่ีรู้จกั ความสวยงามของรูปลกัษณ์
ภายนอก สมรรถนะของจกัรยาน การประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีการรับประกนัคุณภาพ 
สามารถใชเ้ป็นยานพาหนะทางเลือกได ้การช่วยลดมลภาวะ และมีอุปกรณ์จกัรยานมือสองจ าหน่าย 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความหลากหลายของสีและรุ่น อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์เสริมให้เลือก และช้ินส่วนจกัรยานผลิตมาจากวสัดุรีไซเคิล หรือสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

17.2 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาที่มี
อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมและบ ารุงรักษา ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ และราคาขายต่อเป็นจกัรยาน
มือสอง แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ      
ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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17.3 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และ
ศูนยบ์ริการ จ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน    
การรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติโดยรอบบริเวณร้านคา้ และท าเลท่ีตั้งของร้านจ าหน่ายจกัรยาน 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

17.4 ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญักับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัด สินใจ ซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภค ท่ีย ั่ง ยืน  ได้แ ก่  การโฆษณาผ่าน ส่ือ ต่างๆ                        
การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ขอ้มูลโดยพนักงานขาย 
บริษทัมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม บริษทัให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าจกัรยานคนัเก่า
มาแลก หรือรับส่วนลดในการซ้ือจกัรยานคนัใหม่ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ส่วนที ่18 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือจกัรยานมาก
ท่ีสุดคือ ควรมีการจดัช่องทางส าหรับป่ันจกัรยานให้มากข้ึน รองลงมาคือ ควรมีการรณรงค์ในการ
ประหยัดพลังงานโดยใช้จักรยาน ควรมีการจัดกิจกรรมป่ันจักรยานเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ               
และ ประชาชนควรใส่ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มให้มากข้ึน การให้ภาครัฐและเอกชนสนบัสนุนการป่ัน
จกัรยานอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ควรมีจกัรยานให้เช่าส าหรับนกัท่องเท่ียวตามจุดส าคญัๆในเชียงใหม่ 
ขอใหมี้การลดภาษีน าเขา้เท่ากบัจกัรยานเพื่อการกีฬาจาก 30% เป็น 1% ตามล าดบั 
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5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อ
การซ้ือจกัรยาน ด าเนินการอภิปรายผลตามทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นหลกั 
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ  าเขียน (2555) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานประเภทเสือภูเขาของผูท่ี้ป่ันจกัรยานในจงัหวดัเชียงใหม่ แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา สะค าปัน (2547) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือก               
ข่ีรถจกัรยานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าพูน และการศึกษาของจกัร์กริช  เจียมกฤติกุล 
(2551) ท่ีศึกษาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจจกัรยานศึกษา
เฉพาะธุรกิจจกัรยาน จงัหวดัตรัง ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ซ่ึงมีความสอดคล้องบางส่วนกับ
การศึกษาของจกัร์กริช เจียมกฤติกุล (2551) ท่ีส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปีแต่ไม่สอดคล้องกบั
การศึกษาของปาริชาติ จ าเขียน (2555) และวิทยา สะค าปัน (2547) ท่ีส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 40-49 ปี 
และ 41-50 ปี ตามล าดบั ส าหรับสถานภาพของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ วิทยา สะค าปัน (2547) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานภาพสมรส 

ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ปาริชาติ จ าเขียน (2555) แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา สะค าปัน (2547) ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับอาชีพของผูบ้ริโภคทั้งสอง
กลุ่มในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่ท างานเอกชน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ  าเขียน 
(2555) จกัร์กริช เจียมกฤติกุล (2551) ท่ีส่วนใหญ่ท าธุรกิจส่วนตวั และวิทยา สะค าปัน (2547) 
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บา้น ขา้ราชการบ านาญ  

 

 



 

 146  

นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปมีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ซ่ึง      
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปาริชาติ จ  าเขียน (2555) วิทยา สะค าปัน (2547) และ จกัร์กริช             
เจียมกฤติกุล (2551) ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีรายไดโ้ดยเฉล่ีย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้นจกัรยาน
ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 25,000 บาท 

2) ผู้บริโภคซ้ืออะไร 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือ
แลว้ใช้จกัรยานเสือภูเขาบ่อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้น
จกัรยานส่วนใหญ่ซ้ือจกัรยานเสือภูเขา 

ผลจากการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม พบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ สมรรถนะของจกัรยาน สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของจักรกริช เจียมกฤติกุล (2551) ท่ีผู ้ป่ันจักรยานให้ความส าคัญด้านคุณภาพของจักรยาน แต่            
ไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานให้ความส าคญักบัความ
สวยงามโดยรวมของสินคา้มากท่ีสุด อาจเป็นเพราะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืนจะมองในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่าจึงให้ความส าคญัท่ีจะเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ
และใชไ้ดเ้ป็นระยะเวลานาน  

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญัรองลงมาคือ ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูป่ั้นจกัรยานในการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ให้ความส าคญัเป็นล าดบัท่ี 1 
ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูป่ั้นจกัรยานให้ความส าคญัในล าดบัท่ี 2 คือ การหาซ้ือชุดขบัเคล่ือนและ
อุปกรณ์ปรับแต่งง่าย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
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ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปและกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัในล าดบัท่ี 3 คือ ตรายี่ห้อสินคา้เป็นท่ีรู้จกั และการรับประกนัคุณภาพ 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจกัร์กริช เจียมกฤติกุล (2551) ท่ีให้ความมีช่ือเสียงของตรายี่ห้อ 
เป็นล าดับท่ี 3 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผู ้ป่ันจักรยานให้
ความส าคญักบั น ้าหนกัเบา เป็นล าดบัท่ี 3 อาจเป็นเพราะยีห่อ้สินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในกลุ่ม
ผูใ้ชจ้กัรยานท าใหผู้บ้ริโภคทั้งสองกลุ่มมีความมัน่ใจในคุณภาพและสินคา้วา่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3) ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่มี
จุดประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือจกัรยานคือ เพื่อออกก าลงักาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ 
จ าเขียน (2555) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิทยา สะค าปัน (2547) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้เพื่อการไปซ้ือของ อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างจากการศึกษาคร้ังน้ีใช้เกณฑ์การแบ่งจาก
จุดประสงคห์ลกัในการใชง้านและสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสันทนาการเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งการ
รณรงคเ์ร่ืองการออกก าลงักายดว้ยจกัรยานมีอยา่งแพร่หลายมากข้ึน 

4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  

ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะซ้ือจกัรยานของกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิด
การบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง โดยผูใ้ห้ขอ้มูลและค าแนะน าเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ
ซ้ือจกัรยานมากท่ีสุดคือ เพื่อน และผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม
ส่วนใหญ่คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) และ
การศึกษาของ วทิยา สะค าปัน (2547) 

ผลจากการศึกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม พบวา่ ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ การให้ข้อมูลโดย
พนักงานขาย และการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของจักร์กริช           
เจียมกฤติกุล (2551) ท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ พนักงานขายให้ขอ้มูลเพียงพอ แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานให้ความส าคญักบัพนกังานและช่างท่ีมีความ
ช านาญงาน มากท่ีสุด 
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ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้
ความส าคัญในล าดับรองลงมาคือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ และการให้ข้อมูลโดยพนักงานขาย 
ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานให้ความส าคญั
กบัการบริการหลงัการขาย และจกัรกริช เจียมกฤติกุล (2551) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานให้ความส าคญักับ
ส่วนลดพิเศษ  

5) ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่เลือก
ซ้ือจกัรยานช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ  าเขียน (2555) 
และการศึกษาของ วทิยา สะค าปัน (2547) อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีอาชีพท างาน
เอกชน ในช่วงตน้ปีมกัไดรั้บโบนัสปลายปีจากการท างานจึงท าให้มีก าลงัซ้ือเพิ่มข้ึน โอกาสในการ
ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

6) ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่เลือก
ช่องทางการซ้ือจักรยานจากร้านขายสินค้า (จักรยาน) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจักร์กริช         
เจียมกฤติกุล (2551) ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือจกัรยานท่ีร้านขายรถจกัรยานโดยเฉพาะ          
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) และการศึกษาของ วทิยา สะค าปัน (2547) 

ผลจากการศึกษาปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือของ
ตวัแทนจ าหน่าย และศูนยบ์ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจกัร์กริช เจียมกฤติกุล ท่ีผูป่ั้นจกัรยาน
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือของร้าน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปาริชาติ        
จ  าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบั การหาส่ิงของท่ีตอ้งการไดง่้าย 
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ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในล าดบัรองลงมาคือ ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้น
จกัรยานให้ความส าคญักบัร้านคา้ไปมาสะดวก มีท่ีจอดรถ และการศึกษาของ จกัร์กริช เจียมกฤติกุล 
(2551) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการเดินทาง 

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัในล าดบัท่ี 3 คือ จ านวนสาขา และศูนยบ์ริการ 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานให้ความส าคญักบัความ
สะอาดของร้าน และการศึกษาของ จกัร์กริช เจียมกฤติกุล (2551) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานให้ความส าคญักบั
ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ 

7) ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่มี
จกัรยานจ านวน 1 คนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) แต่มูลค่าจกัรยานคนัท่ี
ซ้ือล่าสุดในการศึกษาคร้ังน้ีของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานส่วนใหญ่เลือกซ้ือจกัรยานในระดบัราคา 
10,001-30,000 บาท นอกจากน้ีส่ือโฆษณายงัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของผูบ้ริโภคทั้ง
สองกลุ่ม โดยส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ ปาริชาติ     
จ  าเขียน (2555) และการศึกษาของ วทิยา สะค าปัน (2547) 

ผลจากการศึกษาปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภค
ท่ีย ัง่ยืน ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน 
ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานให้ความส าคญักบัราคาท่ีจ าหน่ายมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน        
ท่ีผูบ้ริโภคทั่วไปและผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคัญในล าดับ
รองลงมาคือ การมีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน 
(2555) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานใหค้วามส าคญักบั การแสดงราคาสินคา้ชดัเจน 



 

 150  

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน       
ท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปและผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญัในล าดบัท่ี 3 คือ 
ราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้น
จกัรยานใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนลด 

ผลจากการศึกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน ตาม
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไปให้ความส าคญัในล าดับท่ี 3 คือ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ในขณะท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ 
และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ในล าดบัท่ี 3 เท่ากนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ 
จ าเขียน (2555) ท่ีผูป่ั้นจกัรยานใหค้วามส าคญักบัร้านคา้ใหค้  าแนะน าในการตดัสินใจซ้ือได ้
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5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการซ้ือจกัรยาน ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

ข้อค้นพบที ่1  ช่วงอายุของผูป่ั้นจกัรยานทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปละกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนมีอายุนอ้ยลง จากผลการศึกษาของปาริชาติ จ าเขียน (2555) และการศึกษา
ของวทิยา สะค าปัน พบวา่ช่วงอายุของผูป่ั้นจกัรยานจะอยูร่ะหวา่ง 40-50 ปี แต่จากผลการศึกษาคร้ังน้ี
พบวา่ผูป่ั้นจกัรยานส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25-34 ปี ซ่ึงมีช่วงอายุบางส่วนสอดคลอ้งกบัช่วงอายุจาก
ผลการศึกษาของจกัร์กริช เจียมกฤติกุล 

ข้อค้นพบที ่2  กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปและกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ไม่นิยมป่ันจกัรยานในช่วงเวลา ระหวา่งเวลา 12.00-15.00 น. เน่ืองจากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ไม่มี
ผูต้อบแบบสอบถามรายใดเลือกช่วงเวลาดงักล่าว  

ข้อค้นพบที ่3  ส่ือโฆษณาประเภทวิทยุ ไม่มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืในการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ไม่มีผูต้อบแบบสอบถามราย
ใดเลือกส่ือวิทยุ ทั้งน้ีผลมาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยที  าใหป้ระชาชนเลือกใชก้ารรับข่าวสารขอ้มูลจากการใชอิ้นเทอร์เน็ต ผา่นสมาร์ทโฟน คน
รับฟังวทิยลุดนอ้ยลง ท าใหก้ารโฆษณาผา่นทางส่ือวทิยลุดลงตามล าดบั 

ข้อค้นพบที ่4  ส่ือโฆษณาประเภท อินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานของ
ผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อินเทอร์เน็ตเขา้มามี
บทบาทต่อชีวิตประจ าวนัของประชาชนเป็นจ านวนมาก การคน้ควา้หาขอ้มูลรถจกัรยานก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือมกักระท าผา่นอินเทอร์เน็ต  

ข้อค้นพบที ่5 ระบบขนส่งมวลชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการใชจ้กัรยานเพื่อ
ไปยงัจุดเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชน เน่ืองจากในจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองระบบขนส่ง
มวลชนค่อนขา้งสูง จะเห็นไดจ้ากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนไม่มีผูต้อบ
แบบสอบถามรายใดเลือกใชจ้กัรยานเพื่อไปสถานท่ีจุดเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชน  

ข้อค้นพบที ่6 ขอ้มูลทัว่ไปด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภคทัว่ไปอยู่ระหว่าง 10,001-
20,000 บาท น้อยกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนท่ีมี
รายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท 
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ข้อค้นพบที่7 กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปและกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์หลกัในการตดัสินใจซ้ือจกัรยานเพื่อใชอ้อกก าลงักาย และใช้จกัรยานส าหรับ
เดินทางไปยงัสถานท่ีออกก าลงักาย เหมือนกนั 

ข้อค้นพบที่ 8 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ียงัยืนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ
ป่ันจกัรยานเฉล่ีย 30 นาที ถึงไม่เกิน 1 ชัว่โมง ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการ
ป่ันจกัรยานเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการซ้ือจกัรยาน ผูศึ้กษาขอแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี 
ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการในธุรกจิจักรยาน 

กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ผู ้ประกอบการด าเนินกิจการให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเกิดผลก าไรตามเป้าหมาย ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการใน
ธุรกิจจกัรยาน เพื่อน าไปใช้วางแผนกลยุทธ์ และก าหนดนโยบายในการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน โดยแยกตามกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ดา้นตามกลุ่มผูบ้ริโภค
ทัว่ไปและกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี 

1.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

1.1.1 กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป  

จากการศึกษาพบวา่ จกัรยานเสือภูเขาเป็นประเภทจกัรยานท่ีไดรั้บความนิยมซ้ือและใช้
มากท่ีสุดรองลงมาคือจกัรยานแม่บา้น โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยาน
ในระดบัมาก คือ สมรรถนะของจกัรยาน ความสวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก ตรายี่ห้อสินคา้เป็นท่ี
รู้จกั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้การจ าหน่ายจกัรยานประเภทเสือภูเขาท่ีมียี่ห้อเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนจกัรยานประเภทอ่ืนๆข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมท่ีทางผูป้ระกอบการให้ความสนใจ
โดยพิจารณาเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี เลือกรุ่นจกัรยานท่ีอยูใ่นกระแสความนิยม มีรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยั
และสวยงาม ควรมีขอ้มูลรายละเอียดผลิตภณัฑ์ ให้ผูบ้ริโภคทราบถึงคุณสมบติัพิเศษและจุดเด่นของ
จกัรยานแต่ละประเภท ประสิทธิภาพในการใช้งาน วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ประกอบจกัรยาน ระบุแหล่ง
ผลิต ทั้งน้ี เพื่อเป็นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมแก่ผูบ้ริโภค สามารถตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 
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1.1.2 กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

จากการศึกษาพบวา่ จกัรยานเสือภูเขาเป็นประเภทจกัรยานท่ีไดรั้บความนิยมซ้ือและใช้
มากท่ีสุด รองลงมาคือจกัรยานเสือหมอบ  โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยานในระดับมาก คือ สมรรถนะของจกัรยาน ความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอก และการ
รับประกนัคุณภาพ ดงันั้นผูป้ระกอบการนอกจากจะเนน้ในเร่ืองของสมรรถนะและความสวยงามแลว้
ควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีใบรับประกนัสินคา้เพื่อสร้างความมัน่ใจในการ
ตดัสินใจซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน อีกทั้งควรจ าหน่ายอะไหล่ 
อุปกรณ์เสริม เช่น หมวกกนัน๊อค ไฟกระพริบติดรถจกัรยาน ฯลฯส าหรับจกัรยานแต่ละประเภทเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเร่ืองของการตกแต่งรถจกัรยานให้สวยงาม และเน้นให้
ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความปลอดภยัในการขบัข่ีจกัรยานบนทอ้งถนนเพื่อช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุได ้

1.2 ปัจจัยด้านราคาทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

1.2.1 กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ซ้ือจกัรยานมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท
โดยปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานในระดบัมาก คือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
สินคา้ มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ และราคาสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ ดงันั้นผูป้ระกอบการควร
ดงันั้นการตั้งราคาไม่สูงจนเกินไปโดยตั้งราคาไม่ควรเกิน 10,000 บาท และมีระดบัราคามาตรฐาน
ส าหรับจกัรยานแต่ละรุ่น และมีราคาจกัรยานท่ีเพิ่มอุปกรณ์เสริม จะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือก
ราคาท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการไดส้ะดวกมากข้ึน 

1.2.2 กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่ซ้ือ
จกัรยานมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทโดยปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานในระดบั
มาก คือราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ ราคาสอดคล้องกบัภาวะ
เศรษฐกิจ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรน ากลยทุธ์ประเภทลงทา้ยดว้ย 9 มาใชถื้อเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับ
การก าหนดราคาให้อยูใ่นระดบัท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจ เช่น 9,999 บาท ทั้งน้ีผูป้ระกอบการร้านจกัรยาน
ควรพิจารณาการตั้งราคาขายให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและส ารวจดูราคาตลาดเพื่อมิให้มีราคาสูง
เกินไป  รวมถึงการจ าหน่ายราคาอะไหล่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆในราคาท่ียุติธรรมต่อผูบ้ริโภค เพื่อ
รักษาฐานลูกคา้ท่ีมีใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
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1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื 

1.3.1 กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่เลือกซ้ือจกัรยานผา่นร้านขายสินคา้
(ร้านจกัรยาน)โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานในระดบั
มาก คือ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่ายและศูนยบ์ริการ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้าน
จ าหน่ายจกัรยาน และจ านวนสาขาและศูนยบ์ริการ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ในการเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีมีมาตรฐาน เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัแรก รวมถึงการเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือในดา้นการจดัจ าหน่าย อีกทั้งหากผูป้ระกอบการมี
โครงการจะเปิดสาขาเพิ่ม ควรจดัให้มีท่ีจอดรถ หรือ จุดรับสินคา้ท่ีสะดวก เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

        1.3.2 กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่
เลือกซ้ือจกัรยานผา่นร้านขายสินคา้ (ร้านจกัรยาน) โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานในระดบัมาก คือ ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่ายและศูนยบ์ริการ 
ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านจ าหน่ายจกัรยาน และจ านวนสาขาและศูนย์บริการ ดังนั้น
ผูป้ระกอบการควรสร้างความน่าเช่ือถือของร้านโดยการแสดงใบตวัแทนจ าหน่ายของจกัรยานยี่ห้อ
ต่างๆท่ีป้ายหน้าร้าน  การจดัร้านให้เป็นหมวดหมู่ของประเภทจกัรยาน ยี่ห้อ เพื่อให้ลูกคา้สามารถ
เลือกซ้ือไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงผูป้ระกอบการจ าหน่ายจกัรยานควรพิจารณาการเพิ่มช่องทางจดั
จ าหน่ายผ่านทางออนไลน์ โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่นเปิดร้านผ่านทาง
เฟสบุ๊ค ทั้งน้ีในปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่นั้น ส่ือท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจมกัมาจากการหาขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต ดงัน้ีการท่ีผูป้ระกอบการสามารถ
จ าหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึงสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน และยงัสามารถเขา้ถึง
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรงและตรงตามความตอ้งการไดม้ากข้ึน ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเก็บ
สินคา้ในสตอ๊คหรือสินคา้ลา้สมยัอีกดว้ย  
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1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจักรยาน ตามแนวคิดการ
บริโภคทีย่ัง่ยนื 

 1.4.1 กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือจกัรยานดว้ยตนเอง โดย
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานในระดบัมาก คือ การให้ขอ้มูล
โดยพนกังาน การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่น โทรทศัน์ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิง
รางวลั ส่วนลดเงินสด การให้ของแถมต่างๆ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัส่งพนักงานของร้านเข้า
อบรม และเรียนรู้ขอ้มูลดา้นจกัรยาน ผูป้ระกอบการและพนกังาน ควรมีความเช่ียวชาญและสามารถ
อธิบายรายละเอียดเชิงลึกให้กบัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อให้
ลูกคา้เป้าหมายสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน 

        1.4.2 กลุ่มผู้บริโภคทีต่ระหนักถึงแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่
ตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานดว้ยตนเองโดยปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
จกัรยานในระดบัมาก คือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆเช่น โทรทศัน์ การให้ข้อมูลโดยพนักงานขาย     
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นการชิงรางวลั ส่วนลดเงินสด การให้ของแถมต่างๆ ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในการลงส่ือโฆษณาซ่ึงส่ือโฆษณาท่ีไดผ้ลและมีอิทธิพลในปัจจุบนั
คือ ส่ือออนไลน์ ต่างๆ จดัโปรโมชั่น เช่น แจกคูปองลดราคา ร่วมตอบค าถามชิงรางวลั ผ่านทาง       
เวปไซดช์มรมจกัรยาน กลุ่มนกัป่ันจกัรยาน เพื่อให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ผูป้ระกอบการควรมีการเขา้ร่วมกิจกรรม หรือออกงานจดันิทรรศการ ท่ีเก่ียวกบัการขบัข่ีจกัรยาน   
การรณรงค์การขบัข่ีจกัรยานบนทอ้งถนนของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยประสานและให้ความร่วมมือกบั
ภาครัฐหรือเอกชนในการจดัท ากิจกรรม เพื่อเป็นการกระตุน้และตระหนักถึงเร่ืองการบริโภคอย่าง
ย ัง่ยืนและการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การร่วมจดักิจกรรม สนบัสนุนโครงการจกัรยานวนัอาทิตย ์
เป็นตน้ 
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ส่วนที ่2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี 

2.1 ควรปรับเร่ืองการเลือกจุดประสงค์หลกั และจุดประสงค์รองของการเลือกซ้ือจกัรยาน       
โดยการแยกประเภทท่ีบ่งบอกอยา่งชดัเจน เพื่อสามารถน ามาวเิคราะห์และวางกลยทุธ์ทางการตลาดได้
ตรงวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

2.2 ควรแบ่งเร่ืองรายละเอียดของส่ือโฆษณาให้ชดัเจน ระบุตามช่องทางต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 
จากส่ือออนไลน์ใดบา้ง, โทรทศัน์ จากช่องใด /เคเบิ้ล หรือ ฟรีทีวี เป็นตน้ เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์
ในส่วนของการเลือกโฆษณาและจดัท าโปรโมชัน่ผา่นส่ือต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.3 ควรปรับลดความยาวของแบบสอบถามลง เน่ืองจากพบปัญหาจากแบบสอบถามท่ีมีจ านวน
ขอ้มากจนเกินไปจนผูต้อบแบบสอบถามอาจจะไม่มีสมาธิในการตอบค าตอบขอ้ทา้ยๆ จนส่งผลให้ผล
ของการศึกษาคลาดเคล่ือนได ้

2.4 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพิ่มเติมในส่วนของค าถามเร่ืองยี่ห้อของจกัรยานท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกซ้ือ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เร่ืองตรายี่ห้อในการปรับกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการ 
ส าหรับการพิจารณาเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการ 

2.5 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพิ่มค าถามดา้นโปรโมชัน่ส าหรับการซ้ือจกัรยาน เช่นการผอ่น
ช าระกบับตัรเครดิต 0% ระยะเวลาการผอ่นช าระท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการทั้งน้ีเพื่อให้ผูป้ระกอบการ
สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาปรับใชเ้พื่อจดัท าโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสมและน่าสนใจต่อไป 
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ล ำดบัท่ี................... 

แบบสอบถามเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 
เร่ือง พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนืของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ 

ซ้ือจักรยาน 

แบบสอบถำมฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรค้นควำ้แบบอิสระของนักศึกษำ หลักสูตร
บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (สำขำกำรตลำด) คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ เพื่อให้ทรำบ
พฤติกรรมตำมแนวคิดกำรบริโภคท่ีย ัง่ยืนของประชำชนในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกำรซ้ือจกัรยำน    
ทำงผูศึ้กษำหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่จะไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน และขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสน้ี 

 
ส่วนที ่1 ค าถามคัดกรอง และข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □ หรือเติมข้อมูลลงในช่องว่างทีก่ าหนดให้ 
1.1 ท่ีอยูอ่ำศยัปัจจุบนั  
  □  ในเขต อ ำเภอเมืองเชียงใหม่   
  □  นอกเขต อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ (ยติุกำรท ำแบบสอบถำม) 
1.2 ในระยะ 1 ปีท่ีผำ่นมำ ท่ำนไดซ้ื้อรถจกัรยำนใหม่หรือไม่ 
  □  ซ้ือ     □  ไม่ไดซ้ื้อ (ยติุกำรท ำแบบสอบถำม) 
1.3 รถจกัรยำนคนัดงักล่ำว ซ้ือเพื่อใชส่้วนตวัใช่หรือไม่ 
  □  ใช่     □  ไม่ใช่ (ยติุกำรท ำแบบสอบถำม) 
1.4 เพศ   
  □  ชำย     □  หญิง 
1.5 อำย ุ   
  □  ต ่ำกวำ่ 15 ปี    □  15-24 ปี   
  □  25-34 ปี    □  35-44 ปี 
  □  45-54 ปี     □  55 ปีข้ึนไป 
1.6 สถำนภำพ   
  □  โสด     □  สมรส 
  □  หมำ้ย / หยำ่ร้ำง   □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
1.7 ระดบักำรศึกษำ  
  □  ต  ่ำกวำ่มธัยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช.  □  มธัยมศึกษำตอนปลำย/ ปวช. 
  □  อนุปริญญำ/ ปวส.    □  ปริญญำตรี 
  □  ปริญญำโทหรือสูงกวำ่ 
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1.8 อำชีพ   
  □  ขำ้รำชกำร/ รัฐวสิำหกิจ/พนกังำนของรัฐ □  ท ำงำนเอกชน 
  □  ธุรกิจส่วนตวั     □  นกัเรียน / นกัศึกษำ 
  □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................... 
1.9 รำยไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
  □  ไม่เกิน 10,000 บำท   □  10,001-20,000 บำท 
 □  20,001-30,000 บำท   □  30,001-40,000 บำท 

□  40,001-50,000 บำท   □  มำกกวำ่ 50,000 บำท 
 
ส่วนที ่2 พฤติกรรมการเลอืกซ้ือรถจักรยานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □ หรือเติมข้อมูลลงในช่องว่างทีก่ าหนดให้ 
2.1 ปัจจุบนัท่ำนเป็นเจำ้ของรถจกัรยำนจ ำนวนก่ีคนั 
  □  1 คนั    □  2 คนั 
  □  3 คนั    □  4 คนัข้ึนไป  
2.2 รถจกัรยำนท่ีท่ำนซ้ือและใชม้ำกท่ีสุด เป็นจกัรยำนประเภทใด 
  □  จกัรยำนเสือภูเขำ (Mountain Bike) □  จกัรยำนฟิกส์เกียร์ (Fixed Gear) 
  □  จกัรยำนเสือหมอบ (Road Bike) □  จกัรยำนแม่บำ้น (Regular Bike) 
  □  จกัรยำนพบั (Folding Bike)  □  จกัรยำนไฮบริด (Hybrid)  
  □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
2.3 รถจกัรยำนท่ีท่ำนซ้ือคนัล่ำสุดมีมูลค่ำเท่ำใด 

□  ไม่เกิน 10,000 บำท   □  10,001-20,000 บำท 
□  20,001-30,000 บำท   □  30,001-40,000 บำท 
□  มำกกวำ่ 40,000 บำท 

2.4 จุดประสงคห์ลกัในกำรตดัสินใจซ้ือจกัรยำนคนัดงักล่ำวของท่ำน (ตอบเพียง 1 ขอ้) 
  □  ออกก ำลงักำย   □  พำหนะในกำรเดินทำง 
  □  ตำมสมยันิยม แฟชัน่   □  ประหยดัน ้ำมนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

□  เล่นเป็นกีฬำ    □  เขำ้ร่วมกลุ่ม/ เขำ้ร่วมชมรม 
 □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 
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2.5 จุดประสงคร์องในกำรตดัสินใจซ้ือจกัรยำนคนัดงักล่ำวของท่ำน (ตอบเพียง 1 ขอ้)  
  □  ออกก ำลงักำย   □  พำหนะในกำรเดินทำง 
  □  ตำมสมยันิยม แฟชัน่   □  ประหยดัน ้ำมนั และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

□  เล่นเป็นกีฬำ    □  เขำ้ร่วมกลุ่ม/ เขำ้ร่วมชมรม 
 □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 
2.6 ท่ำนใชจ้กัรยำนในกำรเดินทำงไปสถำนท่ีใดเป็นหลกั 
 □  โรงเรียน/มหำวทิยำลยั  □ สถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ 
 □  ซ้ือของ / จ่ำยตลำด   □ ท่ีท ำงำน 
 □  จุดเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชน □ สถำนท่ีออกก ำลงักำย 

□  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 
2.7 ควำมถ่ีในกำรป่ันจกัรยำนของท่ำน   
 □  1-2 คร้ังต่อสัปดำห์   □  3-4 คร้ังต่อสัปดำห์    
  □  5-6 คร้ังต่อสัปดำห์   □  ประจ ำทุกวนั   
2.8 ท่ำนเลือกป่ันจกัรยำนในช่วงเวลำใดบ่อยท่ีสุด 

□  ก่อนเวลำ 06.00 น.   □  เวลำ 06.00 น. ถึง 09.00 น. 
□  เวลำ 09.00 น. ถึง 12.00 น.  □  เวลำ 12.00 น. ถึง 15.00 น. 
□  เวลำ 15.00 น. ถึง 18.00 น.  □  หลงัเวลำ 18.00 น. 

2.9 ระยะเวลำท่ีท่ำนใชใ้นกำรป่ันจกัรยำนเฉล่ียต่อคร้ัง 
 □  นอ้ยกวำ่ 30 นำที   □  30 นำที ถึงไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
 □  1 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 2 ชัว่โมง  □  2 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 3 ชัว่โมง 
 □  3 ชัว่โมง ถึงไม่เกิน 4 ชัว่โมง  □  4 ชัว่โมงข้ึนไป 
2.10  ท่ำนซ้ือจกัรยำนผำ่นช่องทำงใด 

□  ร้ำนขำยสินคำ้(จกัรยำน)  □  หำ้งสรรพสินคำ้ 
□  สั่งผำ่นร้ำนออนไลน์/ อินเตอร์เน็ต □  สั่งประกอบรถจกัรยำนเอง 
□  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 

2.11   ท่ำนซ้ือจกัรยำนในช่วงเดือนใด 
 □  มกรำคม-มีนำคม   □  เมษำยน-มิถุนำยน 
 □  กรกฎำคม-กนัยำยน   □  ตุลำคม-ธนัวำคม 
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2.12 บุคคลใดเป็นผูริ้เร่ิมควำมคิดท่ีจะซ้ือรถจกัรยำนคนัดงักล่ำวเป็นคนแรก  
  □  ตวัท่ำนเอง    □  พอ่/ แม่/ ผูป้กครอง 
  □  ญำติ/ พี่นอ้ง    □  คนรัก/ สำมี/ ภรรยำ 

□  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 
2.13 บุคคลใดเป็นผูใ้หข้อ้มูลและค ำแนะน ำเพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสินใจซ้ือจกัรยำนมำกท่ีสุด                    
  □  เพื่อน    □  พอ่/ แม่/ ผูป้กครอง 
  □  ญำติ/ พี่นอ้ง    □  คนรัก/ สำมี/ ภรรยำ 

□  พนกังำนขำย/ ตวัแทนจ ำหน่ำย  □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 
2.14 บุคคลใดมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือจกัรยำนของท่ำนมำกท่ีสุด  
  □  ตวัท่ำนเอง    □  พอ่/ แม่/ ผูป้กครอง 
  □  ญำติ/ พี่นอ้ง    □  คนรัก/ สำมี/ ภรรยำ 
  □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 
2.15 ส่ือโฆษณำมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือรถจกัรยำนของท่ำนหรือไม่ 

□  มี     □  ไม่มี (ขำ้มไปขอ้ 2.17) 
2.16 ส่ืออะไรท่ีมีอิทธิพลต่อท่ำนมำกท่ีสุด  
  □  โทรทศัน์    □  วทิย ุ
  □  หนงัสือพิมพ ์   □  นิตยสำร 
  □  อินเทอร์เน็ต    □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 
2.17  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องวำ่งท่ีก ำหนดให้ 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ 
ซ้ือรถจักรยาน 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      
1)  ตรำยีห่้อสินคำ้เป็นท่ีรู้จกั      
2)  ควำมสวยงำมของรูปลกัษณ์ภำยนอก      
3)  ควำมหลำกหลำยของสีและรุ่น      
4)  สมรรถนะของจกัรยำน      
5)  อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก และ
อุปกรณ์เสริมใหเ้ลือก  เช่น  ท่ีพกัแขน ฯลฯ 

     

6)  กำรประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง      
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ 
ซ้ือรถจักรยาน 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      
7)  มีกำรรับประกนัคุณภำพ      
8)  สำมำรถใชเ้ป็นยำนพำหนะทำงเลือกได ้      
9)  ช้ินส่วนรถจกัรยำนผลิตมำจำกวสัดุ         
รีไซเคิล หรือสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้

     

10)  กำรช่วยลดมลภำวะ      
11) มีอุปกรณ์จกัรยำนมือ 2 จ ำหน่ำย      
ปัจจัยด้านราคา      
1)  รำคำเหมำะสมกบัคุณภำพของ
รถจกัรยำน 

     

2)  มีหลำยระดบัรำคำให้เลือกซ้ือ      
3)  ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำ      
4)  รำคำสอดคลอ้งกบัภำวะเศรษฐกิจ      
5)  รำคำขำยต่อเป็นรถมือสอง      
6)  ค่ำธรรมเนียม, ค่ำภำษีและค่ำใชจ่้ำยใน
กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 

     

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
1)  ควำมน่ำเช่ือของตวัแทนจ ำหน่ำย และ
ศูนยบ์ริกำร 

     

2)  จ  ำนวนสำขำ และศูนยบ์ริกำร      
3)  ควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปยงัร้ำน
จ ำหน่ำยจกัรยำน 

     

4)  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น หอ้งพกั
ลูกคำ้ 

     

5)  กำรรักษำส่ิงแวดลอ้มและธรรมชำติ
โดยรอบบริเวณร้ำนคำ้ 

     

6)  ท ำเลท่ีตั้งของร้ำนจ ำหน่ำยจกัรยำน      
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ 
ซ้ือรถจักรยาน 

ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด      
1)  กำรโฆษณำผำ่นส่ือต่ำงๆ เช่น โทรทศัน์      
2)  กำรประชำสัมพนัธ์ผำ่นส่ือต่ำงๆ      
3)  กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำย เช่น กำร
ชิงรำงวลั, ส่วนลดเงินสด, กำรใหข้องแถม
ต่ำงๆ 

     

4)  กำรใหข้อ้มูลโดยพนกังำนขำย      
5)  บริษทัมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น 
กำรแจกทุนกำรศึกษำ, กำรช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัต่ำงๆ 

     

6)  บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
กำรจดักิจกรรมปลูกป่ำ  

     

7) สำมำรถน ำรถจกัรยำนคนัเก่ำมำแลก หรือ
รับส่วนลดในกำรซ้ือจกัรยำนคนัใหม่ 

     

 
2.18 ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อกำรเลือกซ้ือรถจกัรยำนในดำ้นต่ำงๆต่อไปน้ีอยำ่งไร  
        ค าช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ผลติภัณฑ์จักรยาน 

ระดับความคิดเห็น 

ทางบวก
มาก 
(+2) 

ทางบวก 
 

(+1) 

เฉย ๆ 
  

(0) 

ทางลบ 
 

(-1) 

ทางลบ
มาก 
(-2) 

1. จกัรยำนก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม      

2. จกัรยำนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม      

3. จกัรยำนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ      
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ส่วนที ่3 ความเห็นต่อแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนืของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทีก่ าหนดให้ 

ความเห็นต่อแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ระดับความเห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านส่ิงแวดล้อม 
1)  มนุษยก์ ำลงัท ำลำยส่ิงแวดลอ้มอยำ่งรุนแรง      
2)  ควำมสมดุลของธรรมชำติสำมำรถทนต่อ
ผลกระทบจำกประเทศอุตสำหกรรมใหม่
ต่ำงๆ ได ้

     

3)  มนุษยชำติก ำลงัเผชิญหนำ้กบัวกิฤตระบบ
นิเวศน์ท่ีก ำลงัขยำยขอบเขตเป็นอยำ่งมำก 

     

4)  โลกเปรียบเสมือนกบัยำนอวกำศท่ีมีพื้นท่ี
และทรัพยำกรจ ำกดัมำกๆ  

     

5)  ถำ้ทุกส่ิงยงัคงด ำเนินไปในวถีิทำงปัจจุบนั  
เรำทุกคนจะประสบกบัควำมหำยนะทำง
ส่ิงแวดลอ้มในอนำคต 

     

6)  มีควำมจ ำเป็นท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีฉนัเลือกใชใ้น
ชีวติประจ ำวนัจะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     

7)  มีควำมจ ำเป็นท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีฉนัเลือกใชใ้น
ชีวติประจ ำวนัจะตอ้งถูกผลิตข้ึนดว้ยวธีิท่ีไม่
ส่งผลต่อกำรเสียสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม 

     

8)  มีควำมจ ำเป็นท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีฉนัเลือกใชใ้น
ชีวติประจ ำวนัจะตอ้งใชบ้รรจุภณัฑด์ว้ยวธีิท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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ความเห็นต่อแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ระดับความเห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกจิ 
9)  เม่ือฉนัท ำกำรซ้ือ ฉนัจะซ้ือสินคำ้ท่ีมี
รสนิยม 

     

10)  เม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑ์ ฉนัจะถูกชกัน ำโดย
ส่ิงท่ีฉนัชอบ 

     

11)  ผูค้นควรบริโภค/ อุปโภคในส่ิงท่ีเขำชอบ 
ถึงแมว้ำ่ส่ิงนั้นจะไม่ดีต่อสุขภำพ  

     

12)  เม่ือฉนัท ำกำรซ้ือ ฉนัจะเลือกดว้ยรสนิยม
ของฉนั 

     

13)  ฉนัใหค้วำมส ำคญักบัผลิตภณัฑว์ำ่ตอ้งไม่
มีสำรเคมี 

     

14)  ฉนัหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็น
โทษต่อร่ำงกำยมำกเกินไป 

     

15)  เม่ือฉนัท ำกำรซ้ือ ฉนัให้ควำมสนใจวำ่
ผลิตภณัฑมี์สำรท่ีไม่ดีต่อสุขภำพอยูห่รือไม่ 

     

16)  เร่ืองสุขภำพมีบทบำทส ำคญัต่อฉนั เม่ือ
ฉนับริโภค/ อุปโภคผลิตภณัฑ์ 

     

ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคม 
17)  ควำมสำมคัคีในกลุ่มประเทศก ำลงัพฒันำ
มีควำมส ำคญักบัฉนั 

     

18)  ฉนัจะไม่ซ้ือผลิตภณัฑต่์ำงๆ หำกฉนัไม่
แน่ใจวำ่ผูผ้ลิตและคนงำนไดรั้บค่ำตอบแทนท่ี
เป็นธรรม 

     

19)  เม่ือฉนัซ้ือผลิตภณัฑต่์ำงๆ ฉนัใหค้วำม
สนใจกบัฉลำกท่ีแสดงถึงกำรคำ้ท่ีเป็นธรรม 
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ความเห็นต่อแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ระดับความเห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคม 
20)  ฉนัประสงคท่ี์จะจ่ำยเงินซ้ือสินคำ้ในรำคำ
ท่ีสูงข้ึนเพื่อสนบัสนุนผูผ้ลิตรำยยอ่ยจำกกลุ่ม
ประเทศก ำลงัพฒันำ 

     

21)  มีควำมส ำคญัส ำหรับฉนัท่ีจะสนบัสนุน
ผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน เม่ือฉนัซ้ือสินคำ้ 

     

22)  เป็นส่ิงท่ีดีในกำรสนบัสนุนผูผ้ลิต
ภำยในประเทศ โดยกำรซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

     

23)  ผูบ้ริโภคควรแสดงออกถึงควำมเป็นน ้ำ
หน่ึงใจเดียวกนักบัผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน 

     

24)  ไม่มีควำมส ำคญัส ำหรับฉนัวำ่ผลิตภณัฑ์
นั้นจะเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินหรือไม่ 

     

ความเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 
25)  บริษทัต่ำงๆ ควรพยำยำมทุกวถีิทำงเพื่อ
ลดมลพิษอนัเกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรมของ
ตนเอง 

     

26)  หำกเป็นไปได ้บริษทัต่ำงๆ ควรใชว้สัดุรี
ไซเคิลในกำรผลิตสินคำ้ของตนเอง 

     

27)  บริษทัต่ำงๆ ควรมีโครงกำรเพื่อกำร
อนุรักษน์ ้ำและพลงังำน 
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ความเห็นต่อแนวคิดการบริโภคทีย่ัง่ยนื 

ระดับความเห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ความเห็นต่อพฤติกรรมองค์กรในประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกจิ 
28)  บริษทัต่ำงๆ ควรพยำยำมทุกวถีิทำงเพื่อ
สนบัสนุนกำรจำ้งงำนจำกชุมชนต่ำง ๆ ท่ีตอ้ง
พึ่งพำอุตสำหกรรมของบริษทัตนเอง 

     

29)  บริษทัต่ำงๆ ควรใชโ้ครงกำรพึ่งพำแหล่ง
พลงังำนทดแทนท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพื่อลด
ตน้ทุนกำรผลิต 

     

30)  บริษทัต่ำงๆ ควรมีโครงกำรควำมร่วมมือ
กบัแหล่งชุมชนเพื่อสร้ำงนวตักรรมผลิตภณัฑ์
ท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 

     

 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ และเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
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