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บทคัดยอ 

       ผูวิจัยจัดทำงานวิจัยนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยแตละดานที่มีผลตอความพึงพอใจ ของผูใช 

บริการ สนามปนจักรยานดานความภักดี  ไดแก ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานสิ่ง

อำนวยความสะดวก ดานการนำเสนอทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานการมีปฏสิัมพันธทางสงัคม ที่มีตอ

ความพึงพอใจดานความภักดี ตอผูใชบริการ โดยนำขอมูลจากแบบสอบถามจานวน 400 ชุดในชวงเดือนกันยายน 

2562 เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท 

และรับจาง มีรายไดประมาณ 20,001 – 40,000 บาท มีความถ่ีในการใชบริการนอยกวา 2 วันตอสัปดาห และมี

ระยะเวลาในการใชบริการ 2 ชัว่โมงขึ้นไป   ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวามี 4 ปจจัย ไดแก ดานบุคลากรผู

ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานความนาเชื่อถือ และ ดานการมปีฏิสัมพนัธทางสังคมที่มีผลตอควมพึง

พอใจผูใชบริการ สนามปนจักรยาน โดยมีอยางมนีัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

คำสำคัญ :  นำเสนอทางกายภาพ, ความนาเชื่อถือ, ปฏิสัมพันธทางสงัคม  
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ABSTRACT 

      The researcher attempted to study the factors affecting user satisfaction service of Happy 

and Healthy Bike Lane, services include personalities, process services, facilities services. physical 

demonstration, reliability, social Interaction affecting loyalty intentions in using service of Happy 

and Healthy Bike Lane. Data were collected from 400 copies of questionnaires during September 

2019. The researcher found that the most of the respondents to the questionnaires were males 

at the ages 31-40 years old, graduated with the master degree levels, career company staff and 

freelancers, having the average income of 20,001-40,000 baht per month. Normally, they also 

went around 2 times per week. So they staying in that around over 2 hours. The survey showed 

that only services include personalities, Process services, reliability and social Interaction had 

positive relationship with loyalty intentions with statistical significance level of 0.05 

Keywords: Physical Demonstration, Reliability, Social Interaction,  

บทนำ 

        ปจจุบนัคนหันมาสนใจการรักสุขภาพโดย การปนจักรยานกันมากขึ้น หลังจากกิจกรรม Bike for Mom  

ผลักใหเทรนการปนจักรยานนี้เปนทีน่ิยม โดยจำนวนผูใชจักรยานในประเทศไทยมีอัตราการเติมโตขึ้นเร่ือย ๆ 

อุตสาหกรรมและธุรกิจเก่ียวกับจักรยานทั่วโลกในชวง 2-3 ปที่ผานมา มีการเติบโตขึ้นมากทั้งในดานจำนวนผูใช

จักรยานและยอดขาย เชนเดียวกับประเทศไทยที่มีคนหันมาปนจักรยานเพิ่มขึ้น 5-10 เทา ทำใหปจจุบัน มสีถานที่

ปนจักรยาน เพิ่มขึ้นจำนวนมากทั่วกรุงเทพและเขตปริฆลฑล  เชน สวนสาธารณะ ที่มีเลนจักรยานรองรับอยูหลาย

แหง อาทิ สวน วชิรเบญจทัศน หรือ สวนรถไฟ , บึงหนองบอนสถานที่แขงกีฬาทางนำ้ ที่มีเลนจักรยานอยูรอบบึง  

และ สนามปนจักรยาน เจริญสขุมงคลจิต ที่มีการปรับปรุงเพื่อยกระดับใหไดตามมาตราฐานสากล  ที่ผูวิจัยสนใจ

จึงอยากศึกษาสนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิตแหงนี้ วามีปจจัยใดบางที่มผีลตอความพงึพอใจตอผูใชบริการ 

ทำไมคนถึงนิยมทีจ่ะมาใชบริการสนาม ผูวิจยัจึงไดนำทุกปจจัย ตางๆ มาทำการศึกษาวา มีปจจยัใดบางที่ อาจสง

ตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  จึงเปนที่มีความสำคัญตองานวิจัยนี ้

ว ัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามปนจักรยานเจริญสมุงคลจิต  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามปนจักรยาน จำแนกตามเพศ อาชพี อายุ  รายได ระดับ

การศึกษา ความถี่ และระยะเวลาในการใชบริการ      
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3. เพื่อศึกษาปจจัย ที่มีอทธิพลผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสนาปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต 

ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจยัฉบับนี้ศึกษา ปจจัย ที่มผีลตอ ความพงึพอใจของผูใชบริการ สถานลูปนจักรยาน เจริญสุขมงคล

จิตร ดังนั้น ผูวิจัยจงึไดกำหนดขอบเขตปจจัยที่จะนำมาใชในการวิจัยฉบับนี้ โดยนำเอาปจจัยสวนบุคคล    ไดแก 

เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดตอเดือน  ปจจัยอืน่ๆ ไดแก ปจจัยดานการใหบรกิารและปจจัยดาน

ปฏิสัมพันธทางสังคมมาใชเปนกรอบแนวความคิด  ในการศึกษา 

           ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษางานวจิัยนี้ คือ ผูที่ใชบริการสนามลูปนจักรยานเจริญสุขมงคลจิต 

ซึ่งเปนการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ โดยการใชแบบ สอบถาม แบบออนไลน มาชวยในการเก็บขอมูล และมีระยะ 

เวลาในดำเนินการสำรวจในชวงเดือนกันยายน 2562 

สมมติฐานงานวจิัย 

            สมมติฐาน 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  อาชพี รายได ระดบัการศึกษา ความถ่ี และระยะเวลา

การใชบริการ ที่ตางกัน นาจะทำให ความพึงพอใจตางกัน 

       สมมติฐาน 2 ปจจัยดานการใหบริการ ไดแก ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดาน

สิ่งอำนวยความสะดวก ดานการนำเสนอทางกายภาพ และดานความนาเชื่อถือ   นาจะมีผลตอ ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการสนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต 

       สมมติฐาน 3 ปจจัยดานปฏิสัมพันธทางสังคม นาจะมีผลตอ ความพึงพอใจของผูใชบริการสนามปน

จักรยาน เจริญสุขมงคลจิต 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

        งานวิจยันี้ทำใหทราบถึงปจจัย ใดบาง ที่มผีลตอ ความพงึพอใจของผูใชบริการสนามปนจักรยาน เจริญ

สุขมงคลจิต  ซึ่งจะเปนประโยชน กับ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณชิย 

จำกัด (มหาชน) สามารถนำเอาขอมูลที่ไดไป พัฒนาศักยภาพดานการใหบริการ และตอยอดในดานตาง ๆ เพื่อให

ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจและความภักดี ใหดียิ่งขึ้นไป    

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
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         อุทิส ศิริวรรณ (2549 : 33-37 ) กลาววา เปนการศึกษาการเติบโตของตลาดโดยอาศัย ปจจัยสวน

บุคคลมาเปนตัวกำหนดตลาด ไดแก ชวงอายุ  ระดบัการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห ความสนใจของคน จากชวง

อายุ หรือ ระดับการศึกษา  ที่มแีตกตางกัน 

        พิบูล ทปีะปาล (2549) กลาววา ปจจัยสวนบุคคลเปนเร่ือง สิ่งแวดลอมทางมหภาคซึ่ง ที่ไมสามารถ

ควบคุมลักษณะทางประชากรศาสตรได เชน อายุ รายได สภานภาพ อาชีพ เชื้อชาติ การศึกษา สถานที่ และ

ประเภทที่อยูอาศัย เปนตน 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

            Tanford, Montgomery และ Nelson (2012) กลาววา ความพึงพอใจ คือ อารมณหรือความรูสึก ที่

ผูบริโภครับรูได หลงัจากการไดรับบริการ หรือใชบริการ 

            Karolina Ilieska (2013) กลาววา  ความพึงพอใจคือการตอบสนองการปฏบิัติตามของผูบริโภค มันเปน

การตัดสินวาคุณลักษณะของผลติภัณฑหรือบริการหรือผลิตภัณฑของบริการเองใหระดับที่พึงพอใจของการ

บริโภคการปฏิบัติตามรวมถึงระดับที่ต่ำกวาหรือสูงกวาการบรรลุเปาหมาย ความพึงพอใจของลกูคา 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับการใหบริการ 

         Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) คุณภาพการบริการ (Service quality) เปนสิง่ทีลู่กคาทุก

คนคาดหวังที่จะไดรับจากการบริการในการใหบริการ ลูกคาจะวัดจากเคร่ืองมือวัดคุณภาพการบริการซึ่งเปนการ

วัดคุณภาพจาก 5 ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือ การตอบสนองลูกคา การใหความมั่นใจ

แกลูกคา และการเขาใจและรูจกัลูกคา 

           จิตตินันท เดชะคปุต (2549) กลาววา การบริการเปนสิ่งที่จบัตองไมได  แตเปนกระบวนการ หรือ

กิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึน จากการมีปฏิสัมพันธกัน ระหวางผูที่ตองการใชบริการ หรือที่เราเรียกวา ผูบรโิภค, ลูกคา

, ผูรับบริการ  กับสวนที่ เปนผูใหบริการ ทีเรียกวา เจาของกิจการ, พนักงานงานบริการ,ระบบการจัดการบริการ 

ในทางตรงกนัขาม ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความตองการอยางใดอยางหนึ่ง ให

บรรลุผลสำเร็จ 

แนวคิดและทฤษฏีปฏิสัมพันธทางสังคม 

          Victoria Ateca-Amestoy และคณะ (2013) ไดกลาวไววา อิทธิพลทางสังคมสงผลกระทบตอความ

เปนอยู การวัดความพึงพอใจทางการเงิน ความสัมพันธทางสังคมและการเปรียบเทียบทางสังคมกลายเปนปจจัย
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สำคัญที่มีผลตอความสัมพันธระหวางกัน ในเชิงบวกกับความพงึพอใจในชีวิตของบุคคล ในทางกลับกัน หากเกิด

การเปรียบเทียบทางดานความเหลื่อมล้ำ ก็จะมีผลกระทบในทางลบไดเชนกนั 

           Luszczyska, Gibbons, Piko & Tekozel (2004) กลาววา อิทธิพลทางสังคมกระตุนพฤติกรรมสุขภาพ

อยางไร เชน การออกกำลังกาย การรับรูพฤติกรรมของเพื่อนมีผลตอพฤติกรรมของคนอื่น ๆ  เชนการที่บุคคลตางๆ 

มีแนวโนมที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของคนรอบขาง เพื่ออยากมีสวนรวมในพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เมื่อสังเกต

คนอื่น ๆ ทำ ในลักษณะเดียวกนั        

แนวคิดและทฤษฎีกับความภักด ี

            Bloemer & Kasper (1995) และ Ballester & Aleman (2001) กลาววา ความจงรักภักดีตอแบรนด

อาจบงบอกถึงทัศนคติและนิสัยของแบรนด  และความคิดนี้แตกตางจากทัศนคติหรือนิสัย เปนที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไปวาความภักดีเปนหนึ่งในวิธีที่ผูบริโภคแสดงออกถึงความพึงพอใจของตนตอผลการดำเนินงานของ

ผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดรบั 

Chaudhuri & Holbrook (2001) กลาววา ความภักดีของแบรนดคือความชอบของผูบรโิภคในการซื้อ

ชื่อแบรนดเดียวในกลุมผลิตภัณฑ มันเปนผลมาจากการรับรูคุณภาพของแบรนดไมใชราคาของมัน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

             สรายุทธ เกศโสภาสฤษดิ ์ (2558) ทำการศึกษาเร่ือง ปจจยัที่มีความสัมพนัธและอิทธิพลเชิงบวกตอ

ความตั้งใจที่จะจงรักภักดี ในการใชบริการฟตเนสเซนเตอรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาอิทธิพลเชงิ

บวกของ ปจจัยความนาเชื่อถือ ปจจัยบริการหลัก ปจจยับุคลกิภาพ ปจจยัสภาพแวดลอมทางกายภาพ ปจจัย

ความปลอดภัย ปจจัยสถานที่จอดรถ ปจจัยสุขภาพและสมรรถภาพทางรางกาย ปจจัยปฏสิัมพนัธทางสังคมที่มีตอ

ความตั้งใจที่จะจงรักภักดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

            ณัฐพงษ กิจรุงรัตนชัย (2558) ศึกษาโครงการจัดตั้งการบริหารรานจักรยานเพื่อประโยชนจากสังคมโดย

องครวม (Option Bike) พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศ หญิง โดยอยูในชวงอายุ 31 ถึง 40 ป และ

สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในชวงระดับปริญญาตรี และมีรายไดระหวาง 25,001 บาท ถึง 30,000 บาท 

พฤติกรรมในการเลือกใชบริการรานคาเก่ียวของกับจักรยานและอุปกรณเสริมจากกลุมตัวอยางพบวา มีเหตุผลใน

การที่เลือกใชบริการรานคาบริการดีหรือครบถวน สถานที่ปลอดภัย และอยูใกลบานหรือที่ทำงาน ซึ่งเหตุผลมีการ

ลดหลั่นการตามลำดับ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

                 1.1 ปจจัยสวนบคุคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดัการศึกษา ความถี่ และ ระยะเวลาการใช

บริการ  

                 1.2 ปจจัยดานการบริการ ไดแก ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดากระบวนการใหบริการดานสิง่อำนวย

ความสะดวก ดานการนำเสนอทางกายภาพ และดานความนาเชื่อถือ 

                 1.3 ปจจัยดานปฏิสัมพันธทางสงัคม (Social Interaction)ความสามารถในการเขาสังคมของ

ผูใชบริการ  

2. ตัวแปรตาม ไดแก ปจจยัที่มผีลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสนาปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต 

ดานความภักด ี

ว ิธีดำเนินการวิจัย 

ผูวิจัยใชการสุมตวัอยางทีไ่มใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) เปนการสุมตัวอยางวิจัยที่

ศึกษาจากกลุมที่เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling ) คือ ผูใชบริการสนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิตโดย

เลือกสุมแบบสะดวก (Convenient Sampling) ไปยังกลุมนักปน และผูมาใชบริการในสนามซึ่งผูวิจัยไมสามารถที่

จะทราบจำนวนผูใช บริการ สนามปนที่แนนอนได  ขนาดของกลุมตัวอยางจึงไดใชวธิีการหาจำนวนกลุมตัวอยาง

โดยการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) เพื่อกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจยั 

โดยทำการเลือกจากตารางแบบไมทราบจำนวนที่แนนอน หรือ ∞ (Infinity) จากคาความคลาดเคลื่อน 5% ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตารางทำใหไดขนาดของกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยแบงเปน 5 สวน ดงันี้   

       สวนที ่ 1 ขอมูลปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามที่เก่ียวของกับ ลักษณะปจจัยดาน

ประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และ รายได มีจำนวนขอคำถามทัง้หมด 7 ขอลักษณะเปน

คำถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กำหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค 1 คำตอบ 

       สวนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ สนามปน

จักรยาน เจริญสุขมงคลจติ เปนคำถามที่เกี่ยวของกับปจจัยดานการให บริการ ซึ่งประกอบดวย  ดานบุคลากรที่

ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  ดานการนำเสนอทางกายภาพ และ ดานความ

นาเชื่อถือ มีจำนวนขอคำถามทัง้หมด 24 ขอ ประกอบดวยคำถามในลักษณะประเมินคาความสำคัญ 5 ระดับ 
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         สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานปฏสิัมพันธทางสังคม (Social Interaction)ที่มีผลตอความพึง

พอใจของผูใชบริการ สนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต  เปนคำถามที่เกี่ยวของกับปจจัยดานปฏสิัมพันธทาง

สังคม มีจำนวนขอคำถามทัง้หมด 5 ขอประกอบดวยคำถามในลักษณะประเมนิคาความสำคัญ 5 ระดับ 

        สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ สนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต  เปน

คำถามที่เก่ียวของกับปจจัยดานความภักดี มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 4 ขอ ประกอบดวยคำถามในลักษณะ

ประเมินคาความสำคัญ 5 ระดบั 

        สวนที่ 5 อะไรบาง ที่ทำใหทานมีความพึงพอใจ สนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิตเปนคำถามที่

เก่ียวของกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการสนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต   

จำนวนขอคำถาม 1 ขอ เปนคำถามในลักษณะคำถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

การวิเคราะหขอมูล 

       1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

    1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิง

กลุม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความถี่ในการใชบริการ และระยะเวลาการปน  

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตวัแปรระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจยัดานการใหบริการ และปจจัยดานปฏิสัมพนัธทางสงัคม 

      2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) (ทดสอบสมมุติฐาน) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้  

    2.1 ปจจัย ที่มีผลตอ ความพงึพอใจของผูบริการ สนามปนจกัรยาน เจริญสุขมงคลจิต โดย

จำแนกตาม เพศ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 

    2.2 ปจจัย ที่มีผลตอ ความพงึพอใจของผูบริการ สนามปนจกัรยาน เจริญสุขมงคลจิต โดย

จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความถี ่และระยะเวลาที่ใชบริการ โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรยีบเทียบเปนรายคู 

LSD 

             2.3 ปจจัยดานการใหบริการ และปจจัยดานปฏิสัมพนัธทางสังคม ที่มีผลตอ ความพึงพอใจของ

ผูบริการ สนามปนจักรยานเจริญสุขมงคลจิต โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis)   

สรุปผลการวิจัย 
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           การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพงึพอใจของผูบริการ สนามปน

จักรยาน เจริญสุขมงคลจิตดานความภักด ีสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังตอไปนี้   

            1. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มผีลตอความพึงพอใจของผูบริการ สนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต โดย

ภาพรวม อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปน รายดาน พบวา ความพงึพอใจของผูใชบริการ 4 ดานอยู

ในระดับพึงพอใจมากทีสุ่ด อยางมีนัยสำคัญ โดยเรียงตามลำดับ ดังนี้ ดานความนาเชื่อถือ ดานกระบวนการ

ใหบริการ ดานมีปฏิสัมพันธทางสังคม และ ดานบุคลากรใหบริการ  

            2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริการ สนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต ดานปจจัยสวน

บุคคล จำแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความถี ่และระยะเวลาที่ใชบริการ โดยสามารถสรุป

การวิจัย ไดดังนี้       

                2.1 ผูใชบริการสนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต ที่มเีพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ความถี่ และระยะเวลาที่ใชบริการ แตกตางกัน ทำใหความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยภาพรวมตางกัน  

               2.2  ผูใชบริการสนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต ที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน ทำ

ใหความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยภาพรวมไมตางกนั 

         3. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริการ สนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต ดาน

ความภักดี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

  3.1 ปจจัยดานความนาเชื่อถือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากรใหบริการ และ ปจจยั

ดานการมปีฏิสัมพันธทางสังคม มีผลตอความพึงพอใจของผูบริการ สนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต โดย

ภาพรวม 

  3.2 ปจจัยดานสิ่งอำนวยความสะดวก และ ดานการนำเสนอทางกายภาพ ไมมผีลตอความพงึ

พอใจของผูบริการ สนามปนจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต โดยภาพรวม 

การอภิปรายผล 

      จากการศึกษา ปจจยัที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชสนามปนจกัรยาน เจริญสุขมงคลจิต มปีระเด็น

สำคัญที่สามารถนำมาอภิปรายผลไดดงันี ้  

           1.ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  อายุ

ระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีอาชพีพนักงานบริษัท เอกชน/รบัจาง  รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 20,001 – 40,000 บาท  มีความถ่ีในการเขาใชบริการนอยกวา 2 วันตอสัปดาห และมรีะยะเวลาในการใช

บริการตอคร้ัง มากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป  ซึง่สอดคลองกับงานวจิยัของ สรายุทธ เกศโสภาสฤษดิ.์ (2558) ที่ศึกษา

ปจจัยที่มีความสัมพนัธและอิทธพิลเชิงบวกตอความตั้งใจที่ จะจงรักภักดี ในการใชบริการฟตเนสเซนเตอรของ
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ผูบริโภคในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในดานพฤติกรรมการเขาใชบริการสถานออกกำลังกาย 

ความถี่และระยะเวลาในการดูแลและใสใจเรื่องสุขภาพ 

         2.ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสนามปนจกัรยาน 

เจริญสุขมงคลจิต โดยภาพรวมอยูในระดับ พึงพอใจมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

              2.1 ดานบุคลากรผูใหบริการ มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบรกิารสนามปนจักรยานเจริญสุข

มงคลจิต  ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ ที่ใหบรกิารในสนามปนที่มีความรู แกไขสถานการณดวย 

ประสบการณ และความชำนาญในการบริการใหกับลูกคาในทนัทีทันใด  ในระดับพงึพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับ วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2553) ไดกลาวถึง การบริการเกิดขึ้นจากการปฏบิัติของผูใหบริการโดยสงมอบการ

บริการนั้นไปยงัผูรับบริการ หรือลูกคา เพื่อใชบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือภายในระยะเวลาเกือบจะทันททีี่มีการ

ใหบริการ  

             2.2 ดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสนามปนจักรยานเจริญ

สุขมงคลจิต  ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอขั้นตอนการทำงาน และกระบวนการใหบริการในดานตางๆ อยางเปน

ระบบ มีความเขาใจงาย ไมซับซอนในการเขาถึงการรับบริการ ในระดับพึงพอใจมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลองกับ  จิต

ตินันท เดชะคุปต (2549) ไดกลาววถึง การบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได  แตเปนกระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ 

ที่เกิดขึ้น จากการมีปฏิสัมพนัธกัน ระหวางผูที่ตองการใชบริการ หรือที่เราเรียกวา ผูบริโภค ลูกคา  ผูรับบริการ  

กับสวนที ่เปนผูใหบริการ ที่เรียกวา เจาพนักงานงานบริการ  ระบบการจัดการบริการ ในทางตรงกันขาม ระหวาง

ผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอนัที่จะตอบสนองความตองการอยางใดอยางหนึ่ง ใหบรรลุผลสำเร็จ  

                      2.3 ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสนาม

ปนจักรยานเจริญสุขมงคลจิต  ผูใชบริการมีความพงึพอใจ ตอเครื่องอำนวยความสะดวก เคร่ืองตรวจผูเขาใช

บริการในสนาม เครื่องลงทะเบยีนการใชงานในการออกสายรัดขอมือ ชองบริการเขา – ออกในสนามปน รวมถึง

จุดเตรียมความพรอม เคร่ืองไมเคร่ืองมือ ตางๆ ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ  Kotler 

(2000) ไดกลาววถึง เครื่องมือ อุปกรณ ที่เก่ียวของในการใหบริการ ตองมีประสิทธิภาพใหบริการรวดเร็วและให

ลูกคาพอใจ  พรอมที่จะสงมอบบริการ 

         2.4 ดานการนำเสนอทางกายภาพในการใหบริการ มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสนาม

ปนจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการนำเสนอทางกายภาพ  จากการใหบริการในสิ่งที่

จับตองได มีความเปนรปูธรรม เชน จุดจอดพักจักรยาน สถานที่จอดรถของผูมาใชบริการ เพียงพอ ดานสาธารณ

รูปโภค ระบบนำ้ประชา ไฟฟา สองสวาง หองน้ำสะอาดนาใชบริการ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับ แนวคิดของ  Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) ไดกลาวถึง คุณภาพการบริการ (Service quality) 

เปนสิ่งทีลู่กคาทุกคนคาดหวังทีจ่ะไดรับจากการบริการในการใหบริการ ในดาน ความเปนรูปธรรมของการบริการ 

(Tangibles) ที่สามารถสัมผสัจบัตองไดมีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น  
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         2.5 ดานความนาเชื่อถือของผูใหบริการ มีผลตอความพงึพอใจของผูใชบริการสนามปน

จักรยานเจริญสุขมงคลจิต  ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอความมั่นใจในการใหบริการ เกิดความรูสึกปลอดภัยเมื่อ

ใชบริการ การบริการมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ในระดับพงึพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ  จิตตินันท 

นันทไพบลูย (2551) ไดกลาววา เกณฑในการวัดคุณภาพการบริการ จากความนาเชื่อถือและไววางใจ 

(Reliability) ผูใหบริการจะตองแสดงความนาเชื่อถือและไววางใจไดสามารถใหบริการที่ถูกตองตรงเวลาตามที่ตก

ลงกันไว ใหบริการตามที่สัญญาไวกับลูกคา แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือ                        

         2.6 ดานการมีปฏสิัมพันธทางสังคม มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสนามปนจักรยาน

เจริญสุขมงคลจิต  ผูใชบริการมคีวามพึงพอใจตอการสรางปฏิสมัพันธ กับกลุมเพื่อนฝูง และครอบครัว  เชน การมี

สวนรวมในกิจกรรม โดยจะเปนความสัมพันธทั้งในเชงิบวก หรอื ลบ โดยจะตองมีการตอบสนอง ระหวางกัน โดย

หากเกิดผลในเชิงบวก ก็จะสงผลตอใหอยากใชบริการมากขึ้น โดยอยูในระดับพึงพอใจมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลองกับ 

แนวคิดของ Victoria Ateca-Amestoy และคณะ (2013) ไดกลาวถึง อิทธิพลทางสังคมสงผลกระทบตอความ

เปนอยู การวัดความพงึพอใจเกิดขึ้นจาก ความสัมพันธทางสงัคมและการเปรียบเทียบทางสังคมกลายเปนปจจัย

สำคัญที่มีผลตอความสัมพันธระหวางกัน ในเชิงบวกกับความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลในดานตางๆ   

ขอเสนอแนะ 

  จากการศึกษาพบวา ยงัมีขอเสนอแนะบางประการที่ตองเพิม่เติมในการบริการ ดังนัน้เพือ่ใหบรรลุ

วัตถุประสงค และเพื่อใหประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ผูวิจัยหวังวา 

การวิจัยนี้นาจะเปนสวนชวยใหทางบริษทัการทา อากาศยาน (AOT) และ ธนาคารไทยพาณิชยสามารถนำไปเปน

ประโยชนในการคตอยอดพัฒนาคุณภาพในดานตางๆไดในอนาคต  ดังนี ้

         1.ดานบุคลากรผูใหบริการ  มีความรู ความชำนาญ ในการใหบริการ  มนุษยสัมพันธดี ดูแลเอาใจใส

ผูใชบริการ รวมถึงการใหคำแนะนำ ขอมูลที่เปนระโยชน   มีเจาหนาทีป่ระจำแตละจุดเพียงพอตอการใหบริการ 

เพื่อใหเกิดความประทับใจและความพึงพอใจแกลูกคา 

         2.ดานกระบวนการใหบริการ โดยมีเครื่องมือทีใ่ชอธิบายที่เขาใจงาย  มีโปรแกรมอธิบายวธิีการใชงานที่

ชัดเจน เพียงใชบัตรประชาชนในการลงทะเบียนรบัสายรัดขอมือไดสะดวกรวดเร็ว ดานระยะเวลาเปด-ปดสนาม

นั้น เนื่องจากสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน ดังนัน้จึงอยากใหขยายชวงเวลาการใหบริการใหนานขึ้น  

สำหรับคนที่เลิกงานดึกก็สามารถมาปนออกกำลังกายหลงัเลิกงานไดมีเวลาออกกำลังกายนานขึน้  

         3.ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชบริการ  ควรมีจุดเติมน้ำดื่มทีส่ะอาดใหบริการตรงจุดพัก หรือตู

กดน้ำใหบริการดานใน สำหรับผูใชบริการที่เตรียมนำ้ไปไมเพียงพอ หรือชวงที่มีอากาศ รอน  ควรมีจุดเติมลมใน

สนาม ในกรณีที่ลมยางออนขณะปน หรือยางรั่ว  ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุในสนาม  
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          4.ดานการนำเสนอทางกายภาพ  ไดแก ดานสถานที่จอดรถ หากเปนวันเสาร อาทิตย ในชวงเชา และ 

เย็น พื้นที่จอดรถไมเพียงพอตอผูมาใหบริการ ควรเพิม่โซนใหจอดในชวงวันเสารอาทิตย เพื่อรองรับในชวงเวลาพี

คทาม หรือจุดจอดที่เปนทางเชือ่มอีกฝง ควรเปดใหใชฟรีในวันเสาร อาทิตย ผูใชบริการจะไดระบายรถ ไปจอดจุด

ทางเชื่อมมากข้ึน  ,ไฟทางสองสวาง ในชวงกลางคืน เสียบางจุด ควรมีการตรวจสอบหรือตรวจเช็ค ทุกๆ เดอืน ชวง

หนาฝน เลนจะคอนขางลื่นมาก ตรงจุดทางโคง ควรทำสัญลักษณ หรือปายบอก เตือนผูใชบริการ ควรมีกระจก

มองหลังในบางจุดที่เกิดการชนกันลม บอยๆ เพื่อชวยลดอุบัติเหตุ จากคนที่ปนมาเร็วแลวเบรคไมทัน  

           5.ดานความนาเชื่อถือ นั้นหมายรวมถึงเร่ืองความปลอดภัยในการใชบริการ ซึ่งหัวขอนี้ มีขอเสนอแนะ

ดานความปลอดภัยจำนวนมากจากผูใชบริการที่มีการแนะนำเขามาเปนความคิดเห็น  ไดแก ควรมีการ

ประชาสัมพนัธเปนระยะในดานความปลอดภัย ในการใชสนาม หรือการออกกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการใช

ความเร็ว ในการปนแตละเลน กฎการเปลี่ยนเลน การแซง เพื่อลดอุบัติเหตุ เพื่อใหการปนมีความปลอดภัยมากข้ึน 

        6.ดานปฏิสัมพนัธทางสงัคม มีสวนชวยสงเสริมในการสรางความสัมพันธระหวาง บุคคลและสังคม จูงใจ

ใหเกิดแรงผลักดันในเชิงพฤติกรรม การอยากมีสวนรวมทางสงัคมกับกลุมเพื่อน  กลุมคนในครอบครัว ใหมี

กิจกรรมดานการออกกำลังกายรวมกัน โดยผูใชบริการใหความคิดเห็นออกมาในเชิงบวก รูสึก สนุก และมีความสุข

ที่ไดใชเวลารวมกัน และในอนาคตอยากใหมีการจัดกิจกรรมใหมากข้ึน   

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1.ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิ ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ สนามปนจักรยาน 

เจริญสุข มงคลจิต เชน  ดานความรูสึกถึงความปลอดภัยจากการปน ดานการเขมงวดเร่ืองกฎ วินัยผูปน  ความเร็ว 

ระยะหาง เพิ่มกระจกมองหลัง ตามจุดเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุชนกันลม เพื่อใหผูใชบรกิารเกิดความมั่นใจ 

และมีความปลอดภัยใหมากข้ึน  

           2.ควรมีการศึกษาปญหาของผูใชบริการอยางจริงจงั เพื่อนำไปพฒันาปรับปรงุดานสิ่งอำนวยความ

สะดวกในบางจุดของสนาม ทีส่งผลตอความพึงพอใจของผูใชใหดียิ่งขึ้น  เชน จุดเติมลมยางฉุกเฉิน และ จุดเติมน้ำ

ดื่มฉุกเฉิน ในเลนสนามปน เพื่อใหความพึงพอใจในดานนี้สูงขึน้ไดอีกในอนาคต  
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