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การปั่นจักรยานเพื่อเสนอแนะโอกาสทางธุรกิจ 

A Study of Cyclist Behavior in Mueang Chiang Mai District 

 Towards Cycling Activities for Business Opportunities  

ธฤษณุ ปัญญารัตน์1* และนิตยา เจรียงประเสริฐ**  

บทคัดย่อ  

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ป่ันจักรยานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อกิจกรรมการ 

ป่ันจักรยานเพื่อเสนอแนะโอกาสทางธุรกิจ  โดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 300 ชุด   และน าข้อมูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิต ิ

เชงิพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย  

 ผลการศึกษา พบวา่ พฤตกิรรมของกลุ่มตัวอยา่งที่ป่ันจักรยานแบบปรกติสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุต่ ากว่า 30 ปี 

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้จักรยานประเภท เสือภูเขา Hard Tail Bike ในราคา 

10,001-20,000 บาท และส่วนใหญ่ไม่มคี่าใชจ้่ายในการเดินทาง แตอ่าจมีค่าใชจ้่ายอาหาร/เครื่องดื่มในจ านวนต่ ากว่า 100 

บาท โดยมีสถานท่ีแวะระหว่างป่ันจักรยานมากท่ีสุดคือ จุดพัก/จุดชมวิว มีเหตุผลท่ีป่ันจักรยานคือ ต้องการด้านความ

สวยงาม ผู้มีส่วนท าให้ป่ันจักรยานคือ ตัวเอง ช่วงเวลาป่ันจักรยานคือ 16.00-19.00 น. สถานท่ีป่ันจักรยานคือ ดอยสุเทพ 

ความบ่อยของการป่ันจักรยานคือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ระยะทางการป่ันจักรยานคือ 10-30 กิโลเมตร และใช้เวลาการป่ัน

จักรยานท่ี 1-3 ชั่วโมง ลักษณะการป่ันจักรยานคอื ป่ันคนเดียว 

 พฤตกิรรมของกลุ่มตัวอยา่งที่ป่ันจักรยานแบบมกีิจกรรมพเิศษ  ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีการจัดงานโดยทีม 

ผู้จัดงาน และส่วนใหญ่แวะสถานท่ีก่อน/หลัง ท ากิจกรรมคอื ร้านอาหารและรา้นกาแฟ แวะสถานท่ีระหวา่งท ากิจกรรมคือ 

จุดพัก/จุดชมววิ โดยไม่มคี่าใชจ้่ายท่ีพักและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เนื่องจากส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาท ากิจกรรม  คือ  

1 วัน ไป-กลับ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายอาหาร/เคร่ืองดื่มในจ านวนประมาณ 101-500 บาท  ประเภทกิจกรรมท่ีเข้าร่วมคือ 

กิจกรรมการแข่งขัน มีเหตุผลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุดคือ ต้องการท้าทายความสามารถของตนเอง ผู้มีส่วนให้เข้าร่วม

กิจกรรมคอื เพื่อน ช่วงเวลาท ากิจกรรมคอื เสาร์-อาทิตย ์และทราบขา่วกิจกรรมจาก สื่อโซเช่ียล มากท่ีสุด  

ABSTRACT  

 The objective of this study was to study of Cyclist Behavior in Mueang Chiang Mai District Towards Cycling 

Activities for Business Opportunities. The data were collected by distributing questionnaires to 300 people. The 

analysis was made based on descriptive statistics including frequency, percentage and mean. 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 The results show that the respondent cyclists mostly are male, age under 30 years old and are employees 

of private company. They mostly use mountain bike (Hard Tail Bike) with the price about 10,001-20,000 baht. 

Mostly they have no cost for their normal biking journey but may spend on food / drink at a minimum of 100 baht. 

The most place to visit during the normal bicycle ride is Breakpoints / Viewpoint. The reason of cycle is for their 

healthy and most cyclists motivate themselves to ride. Their cycling time is 16:00 to 19:00 pm. Most of the places to 

cycling is DOI SUTHEP. The frequency of cycling is 1-2 times/week with the distance of 10-30 km and has cycling 

time around 1-3 hours. Most of the representative sample cycling alone. 

The study found that cyclists who bike for special trip mostly participate at the event arranged by the 

organizers. The place they visit before / after activity are restaurant and coffee shop, The most place to visit during 

ride a bicycle is Breakpoints / Viewpoint. There is no cost to journey and accommodation because mostly they join 

activity period of a one day trip. However, there may have some cost of food and beverage around 101-500 baht. 

The event type which they attend mostly is a competition because most participants would like to challenge their 

abilities.  Stakeholders to participate in the activities is friend.  The event that they participated is mostly on 

Saturday/Sunday. News about events mostly comes from social media. 

บทน า  

จากกระแสความตื่นตัวในเร่ืองการออกก าลังกายในปัจจุบันท่ีมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป่ันจักรยานท่ี

ได้รับการสนับสนุนท้ังภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะ กิจกรรมป่ันเพื่อแม่ ที่ได้รับความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชน กระตุ้น

ให้ธุรกิจจักรยานมียอดขายเพิ่มสูงขึ้น 20-30% (วอยซ์ทีวี, 2558) และมูลค่าตลาดจักรยานไทยในปี 2558 คาดการว่าจะ

มีผู้ใช้จักรยานท่ัวประเทศ 3 ล้านคน มูลค่าตลาดจักรยานและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังหมดของประเทศไทย  

จะมีมูลค่าสูงถึง 6,500ล้านบาท เติบโตขึ้น 30% จากปี 2557 โดยคาดว่าในปี 2559 ประเทศไทยจะมีจ านวนผู้ใช้

รถจักรยานในชวีิตประจ าวันท่ัวประเทศมากถึง 2.7 ล้านคน โดยมปัีจจัยเสริมจากกระแสการใส่ใจในสุขภาพ การประหยัด

พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับปริมาณการจ าหน่ายจักรยานและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีเพิ่มสูงขึ้น  

(เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์, 2558) อีกท้ังจากนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยจักรยานอย่างต่อเนื่องของ      

การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยคาดการณว์า่ จะสามารถกระตุ้นตลาดการท่องเท่ียวดว้ยจักรยาน และสร้างนักท่องเท่ียว 
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โดยจักรยานให้เพิ่มมากขึน้จากปี 2557 ที่มจี านวนนักทอ่งเท่ียวด้วยจักรยานประมาณ 320,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 400,000 

คน โดยต้ังเป้าหมายในการเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตจิาก 35,000 คน เป็น 40,000 คน โดยเฉพาะนักท่องเท่ียว

ด้วยจักรยานจากกลุ่มประเทศ Asia ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงถึง 30% สร้างรายได้รวมด้านการท่องเท่ียวให้กับ

ประเทศไทยมากกวา่ 1,400 ล้านบาท (การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2558)  

จังหวัดเชียงใหมเ่ป็นเมืองใหญ่และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญในภาคเหนือ สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยูเ่ป็น

อันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร มีจ านวนคนป่ันจักรยานเยอะเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร ( iridebicycle, 

2558) และจากสถิตนิักป่ันจักรยานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ป่ันเพื่อแม่ เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มี

จ านวนนักป่ันจักรยานเข้าร่วมถึง 7,800 กว่าคน (hedlomnews, 2558) อีกท้ังทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและ

จังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดกิจกรรมโครงการ “เชียงใหม่น่าป่ัน” ขึ้นเพื่อกระตุ้นกระแสการป่ันจักรยานท่ีก าลังเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเส้นทางป่ันจักรยานท่ีเปรียบเสมือนสวรรค์ของนักป่ันถึง  

8 เส้นทาง (reviewchiangmai, 2558) ได้แก่ 1. เส้นทางดอยสุเทพ-ดอยปุย 2. เส้นทางพืชสวนโลก-พระธาตุดอยค า  

3. เส้นทางประตูท่าแพ-สนามกีฬาสมโภช700ปี-ห้วยตงึเฒา่    4. เส้นทางดอยสุเทพ-ห้วยตึงเฒ่า   5.เส้นทางวัดอุโมงค์-

พืชสวนโลก     6. เส้นทางแม่ริม-สะเมิง    7. เส้นทางแม่ริม-ดอยสุเทพ-บ้านขุนช่างเคี่ยน-โป่งแยง 8. เส้นทางแม่ริม-

ดอยสุเทพ-บ้านขุนช่างเคี่ยน-ห้วยตึงเฒ่า นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการป่ันจักรยานอีกหลายเส้นทางท้ังการป่ันเพื่อ        

การท่องเที่ยวและป่ันเพื่อการออกก าลังกาย  โดยเฉพาะสนามกีฬา 700 ปี ท่ีทางจังหวัดเชียงใหมไ่ด้สร้างเส้นทางจักรยาน

ขึน้มาโดยเฉพาะ รวมท้ังยังมอีกีหลายชมรมในจังหวัดเชยีงใหม่ท่ีรวมตัวกันท ากิจกรรมตามพืน้ท่ีต่าง ๆ  

จากกระแสการป่ันจักรยานท่ีมีเพิ่มมากขึ้น ท้ังการป่ันปรกติเป็นประจ าเพื่อออกก าลังการ และการป่ันเพื่อร่วม

กิจกรรมพิเศษท่ีจัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ท่ีมีอย่างหลากหลาย ท าให้เกิดกิจกรรมก่อนการป่ันจักรยาน ระหว่างป่ันจักรยาน

และหลังจากการป่ันจักรยาน เช่น การค้นหาข้อมูลเส้นทางการป่ัน ท่ีพัก ที่รับประทานอาหาร การปรับแต่งรถจักรยาน 

เคร่ืองแต่งกายให้พร้อมท้ังก่อนป่ันและหลังป่ันเสร็จแล้ว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดธุรกิจต่าง  ๆ ในการให้บริการกับ   

ผู้ป่ันจักรยานแข่งขันกันหลากหลาย ผู้ศกึษาจึงสนใจศึกษาถึง พฤติกรรมการป่ันจักรยานเพื่อการออกก าลังกายของผู้ป่ัน

จักรยานในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับธุรกิจต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ผู้ป่ันจักรยานได้ดียิ่งขึ้น 

เชน่ ร้านจ าหนา่ยจักรยาน รา้นซ่อมจักรยาน ร้านอาหาร รา้นกาแฟ เป็นต้น 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

การศึกษาครัง้นี ้มแีนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคท า การค้นหา 

การคิด การซื้อ การใช ้การประเมินผล ในสนิค้าและบริการ ซึ่งคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจ หรือ

เป็นขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สินค้าและบริการ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็น

การศึกษาว่ากลุ่มผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรในการด าเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจซื้อการใช้สินค้าและบริการอย่างไร 
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ซึ่งหลักการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคือ หลัก 6Ws 1H ท่ีต้องพิจารณาหลักต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ

ตลาดเพื่อให้ได้รับค าตอบท่ีต้องการทราบตามหลัก 7Os ดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 

ตารางที่ 1  ตัวอยา่งการประยุกตใ์ชห้ลัก 6W1H มาใชใ้นการเขียนแบบสอบถามในการศึกษาครัง้นี้ 

ค าถาม 6Ws1H ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) 

1. ใครคอืตลาดเป้าหมาย 

     (Who is target market?) 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดับการศึกษา ระดับรายได้ 

ของผู้ป่ันจักรยาน  

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร  

    (What does the Consumer Buy?) 

สิ่งท่ีใชใ้นการออกป่ันจักรยานแตล่ะครัง้ เช่น ประเภทของ

จักรยานท่ีใชป่ั้น  

3. ท าไมผู้บริโภคถึงซื้อ 

    (Why does the Consumer Buy?) 

วัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจที่ออกปัน่จักรยาน  

4. ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจซือ้ 

    (Who Participates in The Buying?) 

ลักษณะการป่ันจักรยาน ป่ันเป็นชมรม เป็นกลุ่ม หรอืป่ัน   

คนเดียว 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 

    (When does the Consumer Buy?) 

ชว่งเวลาท่ีป่ันจักรยาน ระยะเวลาในการป่ันจักรยาน          

แตล่ะครัง้  

6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน 

    (Where does the Consumer Buy?) 

สถานท่ีท่ีออกป่ันจักรยาน สถานท่ีท่ีแวะพัก สถานท่ี            

ท่ีปรับแตง่จักรยาน  

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

    (How does the Consumer Buy?) 

แหลง่ท่ีมาของการออกป่ันจักรยาน เชน่  จากคนรู้จัก       

จากโฆษณา จากนิตยสาร จากอนิเทอร์เน็ต  

แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ เป็นกระบวนการหน่ึงของจิตวิทยาท่ีมีความส าคัญกับตัวนักกีฬาและบุคคลหลาย ๆ

ฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬา แรงจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการกระท า พฤติกรรมและ

ความสามารถของมนุษย์ซึ่งหากบุคคลใดมีแรงจูงใจท่ีสูง  จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีการกระท าท่ีมากขึ้น มีความพยายามท่ี

มากขึน้ แรงจูงใจในการเล่นกีฬามีส่วนเกี่ยวข้องนับตั้งแต่ยังไมเ่ข้ารว่มจนเร่ิมเล่นกีฬา ต่อเนื่องมาถึงแรงจูงใจที่ท าให้หรือมี

อทิธิพลให้ยังคงออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาแรงจูงใจในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 3 รูปแบบคือ (สบืสาย บุญวรีบุตร, 

2541) 
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1. แรงจูงใจท่ีท าให้คนเร่ิมออกก าลังกาย (Motives to Initiate Participating Exercise) ได้แก่ เหตุผลท่ีเกี่ยวข้องกับ

ความสวยงาม เหตุผลทางการแพทย ์และเหตุผลทางสังคม  

2. แรงจูงใจท่ีท าให้คนยังคงเล่นกีฬาและ/หรือการออกก าลังกาย (Motives to Continue Participating Sports 

and/or Exercise) ได้แก่ เหตุผลทางจิตวทิยา เหตุผลทางสรีรวทิยา และเหตุผลทางสิ่งแวดลอ้มและสังคม  

3. แรงจูงใจท่ีท าให้คนเลิกเล่นกีฬาและ/หรือเลิกออกก าลังกาย (Motive to Discontinue Participating Sports 

and/or Exercise) ได้แก่ มีปัญหาส่วนตัว เหตุผลจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และเหตุผลเกี่ยวกับ             

การจัดกิจกรรม 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา   

ในการศกึษาครัง้นี้ ประกอบด้วยการศึกษาถึงพฤติกรรมการป่ันจักรยานเพื่อการออกก าลังกายของผู้ป่ันจักรยาน

ในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่  

2. ข้ันตอนการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้มีขั้นตอนได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) การสร้างแบบสอบถาม 3) การเก็บรวบรวม

ข้อมูล 4) การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา และ 5) การจัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ท่ีป่ันจักรยานเพื่อการออกก าลังกายในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ ท่ีป่ันจักรยานอยา่งน้อยเดอืนละ 4 คร้ังในปี

ท่ีผ่านมา จ านวน 300 ราย โดยก าหนดขนาดตัวอย่างอ้างอิงด้วยการใช้ตารางการก าหนดขนาดตัวอย่างของ Seymour 

Sudman (Sudman, 1976: 87 อ้างใน กุลฑลี ร่ืนรมย์, 2551) 

4. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

การศึกษาครัง้นี้จะเก็บข้อมูลปฐมภูม ิ2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ท่ีป่ันจักรยานเพื่อออกก าลังกายในอ าเภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม่ จ านวน 10 คน เพื่อน าค าตอบไปใชใ้นการสร้างแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลสว่นท่ีสอง 

2. เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผู้ท่ีป่ันจักรยานเพื่อออกก าลังกายในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

จ านวน 300 คน 
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ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75.7 

โดยมีอายุต่ ากวา่หรือเท่ากับ 30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.3 ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 69.7 ประกอบ

อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.7  

ส่วนที่ 2 ข้อมลูเกี่ยวกับพฤตกิรรมการปั่นจักรยานของผูป้ัน่จักรยานในอ าเภอเมอืงจังหวัดเชียงใหม่ 

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการป่ันจักรยานแบบปรกติและแบบมีกิจกรรมพิเศษ  

ตามแนวทางการศกึษาของ 6W1H สรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการป่ันจักรยานของผู้ป่ันจักรยานตาม 6Ws 1H 

ค าถาม 6Ws 1H ข้อมูลกลุ่มตัวอยา่ง         

 แบบปั่นปรกต ิ(ประจ า) 

ร้อย

ละ 

ข้อมูลกลุ่มตัวอยา่ง           

   แบบปั่นมีกิจกรรมพิเศษ 

ร้อย

ละ 

ผู้บริโภคซื้ออะไร 

(What does the 

Consumer Buy?) 

ประเภทจักรยาน เสอืภูเขา Hard Tail 

Bike 

36.3 สถานท่ีแวะก่อน/

หลังท ากิจกรรม 

ร้านสะดวกซือ้ / 

มนิมิาร์ท 

22.5 

ค่าใชจ้่ายในการ

เดินทาง 

ไมม่คี่าใชจ้่าย 72.0 สถานท่ีแวะระหวา่ง        

ท ากิจกรรม 

จุดพัก/จุดชมววิ 25.5 

ค่าใชจ้่ายอาหาร/

เครื่องดื่ม 

ต่ ากว่า 100 บาท 53.7 ลักษณะการจัดงาน ทีมผู้จัดงาน 54.3 

สถานท่ีแวะ

ระหว่างป่ัน

จักรยาน 

จุดพัก/        จุดชม

ววิ 

37.5 ค่าใชจ้่ายท่ีพัก ไมม่คี่าใชจ้่าย 71.4 

ราคาจักรยาน 10,001-20,000 บาท 33.0 ค่าใชจ้่ายในการ

เดินทาง 

ไมม่คี่าใชจ้่าย 36.4 

   ค่าใชจ้่ายอาหาร/

เครื่องดื่ม 

101-500 บาท 45.0 

   ประเภทกิจกรรมท่ี

เข้าร่วม 

กิจกรรมการ

แข่งขัน 

40.7 

ท าไมผู้บรโิภคถงึซื้อ 

(Why does the 

Consumer Buy?) 

เหตุผลท่ีป่ัน

จักรยาน 

ตอ้งการด้านความ

สวยงาม 

40.0 เหตุผลท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

ตอ้งการท้าทาย

ความสามารถ

ของตนเอง 

35.0 
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ใครมีสว่นร่วมใน

การตัดสินใจซื้อ 

(Who Participates 

in The Buying?) 

ผู้มีสว่นให้ป่ัน

จักรยาน 

ตัวเอง 48.7 ผู้มีสว่นให้เข้า

ร่วมกิจกรรม 

เพื่อน 52.9 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 

(When does the 

Consumer Buy?) 

ชว่งเวลาป่ัน

จักรยาน 

16.00-19.00 น. 60.3 ชว่งเวลาท า

กิจกรรม 

เสาร-์อาทติย์ 87.9 

ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน 

(Where does the 

Consumer Buy?) 

สถานท่ีป่ัน

จักรยาน 

ดอยสุเทพ 17.3    

ผู้บริโภคซื้อ

อย่างไร (How 

does the 

Consumer Buy?) 

ความบ่อย

ของการป่ัน

จักรยาน 

1-2 ครัง้/สัปดาห์ 50.0 ทราบขา่ว

กิจกรรมจาก

แหลง่ใด 

สื่อโซเชี่ยล 46.9 

ลักษณะการ

ป่ันจักรยาน 

ป่ันคนเดียว 47.3 ระยะเวลาท า

กิจกรรม 

1วัน ไป-กลับ 92.9 

ระยะทางการ

ป่ันจักรยาน 

10-30 กิโลเมตร 66.7    

เวลาการป่ัน

จักรยาน 

1-3 ชั่วโมง 84.0    

 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปั่นจักรยานแบบปรกติของผู้ปั่นจักรยานในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จ าแนกตามเพศและอายุ 

ตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการป่ันจักรยานของผู้ป่ันจักรยานแบบปรกติ จ าแนกตามเพศ  

พฤตกิรรมผู้ปั่นจักรยาน         

แบบปรกติ 

เพศชาย เพศหญงิ 

ผลการศกึษา 

(ร้อยละ) 

ผลการศกึษา 

(ร้อยละ) 

1. เหตุผลการป่ันจักรยาน 
ตอ้งการด้านความสวยงาม 

(37.5) 

ตอ้งการด้านความสวยงาม 

(47.9) 

2. ความบอ่ยของการป่ันจักรยาน 1-2 ครัง้/สัปดาห์ 1-2 ครัง้/สัปดาห์ 
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(43.2) (71.2) 

3. ผู้มีสว่นให้ป่ันจักรยาน 
ตัวเอง 

(54.6) 

แฟน 

(50.7) 

4. ลักษณะการป่ันจักรยาน 
ป่ันคนเดียว 

(54.6) 

     ป่ันกับแฟน  

(41.1) 

5. ชว่งเวลาการป่ันจักรยาน 
16.00-19.00 น 

(57.7) 

16.00-19.00 น 

(68.5) 

6. ประเภทของจักรยาน 
เสอืภูเขา Hard Tail Bike 

(42.3) 

ไฮบริดจ์ Hybrid Bike 

(31.5) 

7. ราคาจักรยาน 
10,001-20,000 บาท 

(29.5) 

10,001-20,000 บาท 

(43.8) 

8. สถานที่แวะระหวา่งปัน่จักรยาน 
จุดพัก / จุดชมววิ จักรยาน 

(34.6) 

จุดพัก / จุดชมววิ จักรยาน 

(47.1) 

9. ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
ไมม่คี่าใชจ้่าย 

(71.4) 

ไมม่คี่าใชจ้่าย 

(74.0) 

10.ค่าใช้จา่ยอาหาร/เครื่องดื่ม 
ต่ ากว่า 100 บาท 

(55.9) 

ต่ ากว่า 100 บาท 

(46.6) 

ตารางที่ 4 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการป่ันจักรยานของผู้ป่ันจักรยานแบบปรกติ จ าแนกตามอายุ 

พฤตกิรรมผู้ปั่นจักรยานแบบปรกติ 

อายุต่ ากวา่หรือเทา่กับ 30 ป ี อายุ 31 ปขีึน้ไป 

ผลการศกึษา 

(ร้อยละ) 

ผลการศกึษา 

(ร้อยละ) 

1. เหตุผลการป่ันจักรยาน 
ตอ้งการด้านความสวยงาม 

(30.8) 

ตอ้งการด้านความสวยงาม 

(52.3) 

2. ความบอ่ยของการป่ันจักรยาน 
1-2 ครัง้/สัปดาห์ 

(58.1) 

1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 

(39.1) 

3. ผู้มีสว่นให้ป่ันจักรยาน 
ตัวเอง 

(41.9) 

ตัวเอง 

(57.8) 

4. ลักษณะการป่ันจักรยาน 
ป่ันกับเพื่อน 

(41.9) 

ป่ันคนเดียว 

(57.0) 

5. ชว่งเวลาการป่ันจักรยาน 
16.00-19.00 น. 

(63.4) 

16.00-19.00 น. 

(56.3) 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2560) 

 

Vol. 3 No. 1 (January – March 2017)   110 

 

6. ประเภทของจักรยาน 
เสอืหมอบ Road Bike 

(31.4) 

เสอืภูเขา Hard Tail Bike 

(43.0) 

7. ราคาจักรยาน 
10,001-20,000 บาท 

(34.3) 

10,001-20,000 บาท 

(31.3) 

8. สถานที่แวะระหวา่งปัน่จักรยาน 
จุดพัก/จุดชมววิ 

(40.4) 

จุดพัก/จุดชมววิ 

(33.8) 

9. ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
ไมม่คี่าใชจ้่าย 

(68.6) 

ไมม่คี่าใชจ้่าย 

(76.6) 

10.ค่าใช้จา่ยอาหาร/เครื่องดื่ม 
ต่ ากว่า 100 บาท 

(51.2) 

ต่ ากว่า 100 บาท 

(57.0) 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการปั่นจักรยานแบบมกีจิกรรมพิเศษของผู้ปั่นจักรยานในอ าเภอเมอืงจังหวัด

เชียงใหมจ่ าแนกตามเพศและอายุ 

ตารางที่ 5 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมแบบมกีิจกรรมพเิศษของการป่ันจักรยานของผู้ป่ันจักรยาน จ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมผู้ปั่นจักรยาน          

แบบมกีจิกรรมพิเศษ 

เพศชาย เพศหญงิ 

ผลการศกึษา 

(ร้อยละ) 

ผลการศกึษา 

(ร้อยละ) 

1. เหตุผลท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ตอ้งการท้าทายความสามารถของ

ตนเอง 

(39.1) 

ตอ้งการเพิ่มสสีันในชีวิตประจ าวัน 

(36.0) 

2. ประเภทกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรมการแขง่ขัน 

(48.7) 

กิจกรรมเทิดพระเกยีรติ์ 

(52.0) 

3. ผู้มีสว่นให้เข้าร่วมกิจกรรม 
เพื่อน 

(55.7) 

แฟน 

(48.0) 

4. ทราบขา่วกิจกรรมจากแหลง่ใด 
สื่อโซเชี่ยล 

(46.9) 

สื่อโซเชี่ยล 

(46.8) 

5. ชว่งเวลาท ากิจกรรม 
เสาร-์อาทิตย์ 

(91.3) 

เสาร-์อาทิตย์ 

(72.0) 

6. ระยะเวลาท ากิจกรรม 
1 วันไปกลับ 

(93.9) 

1 วันไปกลับ 

(88.0) 

7. ลักษณะการจัดงาน ทีมผู้จัดงาน ทีมผู้จัดงาน 
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(53.0) (60.0) 

8. สถานที่แวะก่อน/หลัง ท ากิจกรรม 
ร้านอาหารและร้านกาแฟ 

(23.8) 

แวะจุดพัก/จุดชมววิ 

(32.1) 

9. สถานที่แวะระหว่าง ท ากิจกรรม 
แวะจุดพัก/จุดชมววิ 

(25.0) 

แวะจุดพัก/จุดชมววิ 

(33.3) 

10. ค่าใชจ้่ายท่ีพัก 
ไมม่คี่าใชจ้่าย 

(70.4) 

ไมม่คี่าใชจ้่าย 

(76.0) 

11. ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
ไมม่คี่าใชจ้่าย 

(33.1) 

ไมม่คี่าใชจ้่าย 

(52.0) 

12. ค่าใชจ้่ายอาหาร/เครื่องดื่ม 
101-500 บาท 

(41.7) 

101-500 บาท 

(60.0) 

ตารางที่ 6 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมของการป่ันจักรยานแบบมกีิจกรรมพเิศษของผู้ป่ันจักรยาน จ าแนกตามอาย ุ

พฤตกิรรมผู้ปั่นจักรยาน         

แบบมกีจิกรรมพิเศษ 

อายุต่ ากวา่หรือเทา่กับ 30 ป ี อายุ 31 ปขีึน้ไป 

ผลการศกึษา 

(ร้อยละ) 

ผลการศกึษา 

(ร้อยละ) 

1. เหตุผลท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ตอ้งการท้าทายความสามารถของ

ตนเอง 

(49.2) 

ตอ้งการท่องเท่ียว 

(38.7) 

2. ประเภทกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรมการแขง่ขัน 

(56.9) 
กิจกรรมช่วยเหลอืสังคม (32.0) 

3. ผู้มีสว่นให้เข้าร่วมกิจกรรม 
เพื่อน 

(55.4) 

เพื่อน 

(50.7) 

4. ทราบขา่วกิจกรรมจากแหลง่ใด 
สื่อโซเชี่ยล 

(40.6) 

สื่อโซเชี่ยล 

(52.7) 

5. ชว่งเวลาท ากิจกรรม 
วันเสาร-์วันอาทติย์ 

(83.1) 

วันเสาร-์วันอาทิตย์ 

(92.0) 

6. ระยะเวลาท ากิจกรรม 
1 วันไปกลับ 

(89.2) 

1 วันไปกลับ 

(96.0) 

7. ลักษณะการจัดงาน 
ทีมผู้จัดงาน 

(61.5) 

ทีมผู้จัดงาน 

(48.0) 

8. สถานที่แวะก่อน/หลัง ท ากิจกรรม จุดพัก/จุดชมววิ ร้านกาแฟ 
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(26.5) (24.3) 

9. สถานที่แวะระหว่าง ท ากิจกรรม จุดพักจุดชมววิ 

(35.3) 

ร้านกาแฟและสถานท่ีท่องเท่ียว 

(24.4) 

10. ค่าใชจ้่ายท่ีพัก 
ไมม่คี่าใชจ้่าย 

(70.8) 

ไมม่คี่าใชจ้่าย 

(41.3) 

11. ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
ต่ ากว่า 100 บาท 

(36.9) 

ต่ ากว่า 100 บาท 

(32.3) 

12. ค่าใชจ้่ายอาหาร/เครื่องดื่ม 
ต่ ากว่า 100 บาท 

(46.2) 

101- 500  บาท 

(52.0) 

 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

อภปิรายผลการศกึษา 

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการป่ันจักรยานเพื่อการออกก าลังกายของผู้ป่ันจักรยานในอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่ามีประเด็นท่ีควรน ามาอภปิราย ดังนี้ กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีสถานภาพโสด มเีหตุผลในการ

ป่ันจักรยานคือ ต้องการด้านความสวยงาม และป่ันจักรยานช่วงเวลา 17.00 - 19.00 น. ใช้จักรยานราคา 10,001 - 

20,000 บาท ยี่ห้อท่ีใชม้ากที่สุดคือ TREK ประเภทจักรยานท่ีใชม้ากที่สุดคือ เสอืภูเขา Hard Tail Bike สถานท่ีป่ันมากท่ีสุด

คือ ดอยสุเทพ ระยะเวลาท่ีใช้ป่ันต่อคร้ัง 1-3 ชั่วโมงและระยะทางท่ีใช้ป่ัน 10-30 กิโลเมตร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  

มผีู้มีส่วนให้ป่ันจักรยานคอื ตัวเอง และมีผู้มีส่วนให้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดคือ เพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับปารชิาติ จ าเขียน 

(2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานประเภทเสือภูเขาของผู้ท่ีป่ันจักรยานในจังหวัด

เชยีงใหม ่พบว่าเหตุผลในการ กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มีจักรยานเสอืภูเขา จ านวน 1 คัน ยี่ห้อท่ีซือ้มากที่สุดคือ TREK เหตุผล

ในการซื้อจักรยานเสือภูเขา คือ เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง มรีะดับราคาในการซื้ออยูร่ะหว่าง 10,001 – 30,000 บาท มคีวามถี่

ของการป่ันจักรยาน 4 - 5 คร้ังต่อ สัปดาห์ ช่วงเวลาประจ าท่ีกลุ่มตัวอย่างออกไปป่ันจักรยานคือ ตอนเย็น รูปแบบของ

สถานท่ีท่ีกลุ่มตัวอย่างมักจะไปป่ันเป็นประจ าคือ ภู เขา และจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวยังสอดคล้องกับ  

พิชชาภา สุขเจริญ (2557) ที่ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์พฤติกรรมของการใช้จักรยานของสมาชิกสมาคมนักป่ันจักรยาน

เชยีงใหม ่พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพโสด มีเหตุผลของการใช้จักรยานส่วนใหญ่คือ 

เพื่อใช้ในการออกก าลังกายมากท่ีสุด โดยระยะเวลาท่ีใช้จักรยานต่อคร้ังคือ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เป็นระยะทาง 10 

กิโลเมตร ถึง 20กิโลเมตร และในด้านทัศนคติตอ่การใช้จักรยาน พบวา่ ทัศนคตขิองสมาชกิสมาคมนักปั่นจักรยานจังหวัด

เชียงใหม่อยู่ในระดับมากโดยผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้จักรยานและให้ความส าคัญกับการใช้จักรยาน

เป็นเคร่ืองออกก าลังกาย และจากการศึกษาข้อมูลยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาสพร ธเนศานนท์  (2552) ท่ีได้
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ท าการศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการใชจ้ักรยานเสอืภูเขาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดชลบุรี พบว่า มีการตัดสนิใจใชจ้ักรยานเพื่อออก

ก าลังกายกับเพื่อน มีการตัดสินใจใช้จักรยานด้วยตัวเอง ใช้จักรยานเสือภูเขาเป็นประจ าประมาณ 4-5 วันต่อสัปดาห์ ใน

การขี่แต่ละคร้ังใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงคร่ึงถึง 2 ชั่วโมง จะขี่ในช่วงเวลาเย็นประมาณ 17.00 – 20.00 น. และยี่ห้อ

จักรยานท่ีใชค้ือ TREK 

นอกจากนี้  ผลการศึกษายังสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจในการออกก าลังกายรูปแบบท่ี 1 คือ แรงจูงใจท่ี

ท าให้คนเร่ิมออกก าลังกาย ได้แก่ เหตุผลด้านความสวยงาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ป่ันจักรยานเพราะ       

ความต้องการด้านความสวยงาม และจากการสัมภาษณ์เบื้องต้น 10 คน พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เกือบท้ังหมดมีเหตุผลใน  

การป่ันจักรยานเพื่อออกก าลังกายเพราะต้องการลดน้ าหนัก ส าหรับการป่ันจักรยานในกิจกรรมพิเศษนั้น ผลการศึกษา

พบวา่เหตุผลในการป่ันคือต้องการท้าทายความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจที่ท าให้คนยังคงออกก าลัง

กาย ได้แก่ เหตุผลทางจิตวิทยาและทางสังคม กล่าวคือการได้ร่วมแข่งขันกับกลุ่มคนท่ีชื่นชอบกิจกรรมการป่ันจักรยาน

เชน่เดียวกันและเป็นการท้าทายตนเองว่าจะสามารถท าได้หรือไม่ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาสามารถเสนอแนะตอ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ 3 ธุรกิจ ได้ดังนี้ 

1. ธุรกจิเกี่ยวกับการขายจักรยานและอุปกรณ์จักรยาน 

ผู้ป่ันจักรยานป่ันจักรยานในช่วงเวลา 16.00-19.00 น. และใช้เวลาท ากิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานใน    

วันเสาร์-อาทิตย์ เป็นส่วนใหญ่ ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการขายจักรยานและอุปกรณ์จักรยานจึงควรขยายเวลาเปิดร้านให้

ครอบคลุมช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของผู้ป่ันจักรยาน เช่น การปะยาง การปรับแต่งจักรยาน  

การเลือกซื้ออุปกรณ์ตกแตง่จักรยาน เป็นต้น นอกจากนี้ธุรกิจดังกล่าวควรมีจักรยานราคาในชว่ง 10,001 – 20,000 บาท 

เป็นตัวเลือกให้แก่ผู้ท่ีสนใจจักรยาน โดยเน้นประเภทจักรยานหลักๆได้แก่ เสอืหมอบ Road Bike  เสือภูเขา Hard Tail Bike 

จักรยานไฮบริดจ์ Hybrid Bike เนื่องจากกลุ่มผู้ป่ันจักรยานส่วนใหญ่เลือกใช้จักรยานประเภทดังกล่าวมากท่ีสุด อาจมี     

การจัดท าโปรโมชั่นเมื่อซื้อจักรยานแพ็คคู่ 2 คัน เช่น เสือหมอบกับจักรยานไฮบริดจ์ หรือเสือภูเขากับไฮบริดจ์ เนื่องจาก

หากจ าแนกตามเพศแล้ว เพศหญิงส่วนใหญ่จะปั่นกับแฟนและใช้จักรยานประเภท ไฮบริดจ์ แต่ผู้ชายส่วนใหญ่ใช้จักรยาน

แบบเสอืภูเขา Hard Tail Bike  

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า การป่ันในกิจกรรมพิเศษส่วนใหญ่ผู้ป่ันจักรยานจะป่ันเพื่อการแข่งขัน 

ดังนั้น ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเกี่ยวกับจักรยานหลัก ๆ ควรเป็นประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เช่น หมวกกันน็อค  

ตามมาตรฐานการแข่งขัน ชุดแข่งขัน รวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งท่ีมีน้ าหนักเบาและมีประสิทธิภาพกว่าอุปกรณ์มาตรฐานท่ี

ติดมากับจักรยาน เนื่องจากการแข่งขันจ าเป็นต้องมีความคล่องตัวท้ังชุดสวมใส่และจักรยานท่ีมีน้ าหนักท่ีเบาจะช่วยให้มี
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ความคล่องตัวในการแข่งขันมากขึ้น รวมไปถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐานด้วย อย่างไรก็ตามก็ควรมี

อุปกรณ์ตกแต่งเกี่ยวกับจักรยานประเภทการท่องเท่ียวด้วย เช่น กระเป๋าจักรยานพร้อมโครงเหล็ก ชุดปะยางแบบพกพา 

เคร่ืองมือซ่อมจักรยานแบบพกพา ไฟฉาย ไฟส่องสวา่ง ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น เนื่องจากผู้หญิงมักจะปั่นจักรยานกับแฟนและ

ชอบแวะจุดชมวิวเป็นส่วนใหญ่ รวมท้ังผลการศึกษายังพบวา่ผู้ป่ันท่ีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ก็มักจะป่ันกับเพื่อนเพื่อ

ไปแวะจุดชมวิวเชน่กัน อุปกรณด์ังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอยา่งมาก 

2. ธุรกจิเกี่ยวกับการให้บริการผู้ปั่นจักรยาน 

 ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่ันจักรยาน หากต้องการกลุ่มลูกค้าท่ีป่ันแบบปรกติหรือเป็นประจ า  

ควรตั้งอยู่ในเส้นทางป่ันจักรยานคอื ดอยสุเทพและห้วยตงึเฒ่า เนื่องจากเป็นสถานท่ีท่ีผู้ป่ันจักรยานนิยมป่ันออกก าลังกาย

เป็นส่วนใหญ่ และเปิดให้บริการครอบคลุมชว่งเวลา 17.00-19.00 น กลุ่มผู้ป่ันจักรยาน แวะจุดพัก/จุดชมวิว เป็นสว่นใหญ่ 

อาจเนื่องมาจากต้องการแวะพักเหนื่อย ดังนั้นธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่ันจักรยานควรมีการออกแบบร้านให้มี

ลักษณะสะดวกในการแวะแบบรวดเร็ว มีจุดพักเป็นสัดส่วนหรืออาจมีมุมจุดชมวิวท่ีสวยงาม มีท่ีจอดรถจักรยานอย่าง

สะดวกและเพียงพอ และอาหารเคร่ืองดื่มในแต่ละเมนูมีราคาประมาณ 101-500 บาท ส่วนธุรกิจท่ีไม่ได้ตั้งอยู่ในเส้นทาง

ดังกล่าว อาจมีการต้ังร้านเคลื่อนท่ีแบบมี คีออส เล็ก ๆ ท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได้ ตั้งตามจุดตา่ง ๆ ในเส้นทางจักรยานหรืออยู่

ในบริเวณท่ีสามารถแวะจอดได้อยา่งสะดวกและใชเ้วลาไมม่ากนัก 

 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่ันจักรยาน หากตอ้งการกลุ่มลูกค้าท่ีป่ันแบบมีกิจกรรมพิเศษ ควรเปิด

ให้บริการครอบคลุมช่วงวันหยุดคือ เสาร์-อาทิตย์ และควรตั้งอยู่ในเส้นทางท่ีเป็นทางผ่านไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  

โดยธุรกิจท่ีให้บริการควรเป็นประเภทร้านอาหารและร้านกาแฟ เนื่องจากผู้ป่ันส่วนใหญ่แวะร้านอาหาร รา้นกาแฟ จุดพัก/

จุดชมววิ และสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด การออกแบบร้านก็ควรมโีซนของท่ีจอดจักรยานท่ีเพยีงพอ มีมุมนั่งพักและจุดชม

ววิและอาหารเครื่องดื่มในแต่ละเมนูมีราคาประมาณ 101-500 บาท อาจมีการติดตอ่กับผู้จัดงานเกี่ยวกับการป่ันจักรยาน

เพื่อน าผู้ป่ันจักรยานมาแวะร้าน เนื่องจากกลุ่มผู้ป่ันจักรยานส่วนใหญ่ป่ันโดยมีทีมผู้จัดงาน และการประชาสัมพันธ์ร้านใช้

สื่อโซเชี่ยลมีเดียเป็นหลัก เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์และผู้ป่ันจักรยานรับรู้ข่าวสารสถานท่ี

ท่องเท่ียว จุดพัก/จุดชมววิหรือร้านกาแฟ จากสื่อโซเช่ียลเป็นสว่นใหญ่ 

3. ธุรกจิเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน 

 ธุรกิจดังกล่าวควรพิจารณาประเภทกิจกรรมตามกลุ่มช่วงอายุท่ีต้องการ หากต้องการกลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่น ประเภทกิจกรรมควรเป็นประเภทการแข่งขันท่ีมีความท้าทาย ตื่นเต้น ใช้พละก าลัง ลักษณะการแข่งขันต้อง

สอดคล้องกับประเภทจักรยานคือ เสือหมอบ Road Bike ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมควรใช้เวลาเพียง 1 วัน และจัดขึ้น

ในช่วงวันเสาร ์– อาทติย ์ทมีผู้จัดงานควรมปีระสบการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมจักรยานในระดับมาตรฐาน เนื่องจากผู้ป่ัน

จักรยานเลือกเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยทีมงานเพราะต้องการมาตรฐานในด้านต่างๆเช่น ความปลอดภัย การปฐม

พยาบาล อุปกรณ์จับเวลา แผนผัง สัญลักษณ์เส้นทางท่ีชัดเจน รวมไปถึงจุดพักตามระยะทาง หากตอ้งการกลุ่มเป้าหมาย
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เป็นวัยกลางคนท่ีมีอายุ 31 ปีขึ้นไป ประเภทกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเน้นการช่วยเหลือสังคมและ

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีตา่ง ๆ ไปในตัว ลักษณะเส้นทางสอดคล้องกับประเภทจักรยาน เสือภูเขา Hard Tail Bike ท่ีสามารถ

ป่ันได้หลากหลายเส้นทาง ท้ังทางเรียบและทางลูกรัง อาจมีเส้นทางท่ีผ่านร้านกาแฟและมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ลักษณะ

กิจกรรมไม่เร่งรีบ แต่ควรอยู่ภายใน 1 วัน ทีมงานผู้จัดงานควรมีประสบการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมจักรยานในระดับ

มาตรฐานเชน่กัน การประชาสัมพันธ์ใชผ้่านสื่อโซเชี่ยลเป็นหลัก เนื่องจาก สื่อโซเชี่ยลกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและ

ผู้ป่ันจักรยานรับรู้ขา่วสารการจัดกิจกรรมจากสื่อโซเชี่ยลเป็นสว่นใหญ่    
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