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งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ผ่ านเครื อข่ายออนไลน์ รวมถึงการศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
และเพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Methods) ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเชิงสารวจโดยใช้
แบบสอบถาม
ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 1) เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ที่มี
การรณรงค์ให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันโดยตรง จะมีการเผยแพร่เนื้อหาและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกด้วยข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก ต่างจากเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ทีไม่
มีการณรงค์โดยตรง จะมีการเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ ซึ่งส่งผลให้บุคคลทั่วไป
ไม่ส นใจที่จ ะหั น มาใช้จั กรยานในชีวิตประจาวัน 2) ระดับพฤติกรรมการสื่ อสารอย่างมีส่ วนร่วมของ
สมาชิกบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน โดยรวมอยู่ในระดับต่า และพบ
ความแตกต่างกันระหว่างเครือข่ายออนไลน์ 2 รูปแบบ คือเว็บไซต์แบบเว็บ บอร์ดที่การมีส่วนร่วมส่วน
ใหญ่เป็นการแสดงความคิดเห็น กับเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ส่วนใหญ่เป็นเพียงการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล
ด้วยการกดถูกใจ 3) ลักษณะการเชื่อมโยงและรูปแบบการสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน มีลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบบุคคลต่อบุคคล และมีรูปแบบการสื่อสาร
เครือข่ายแบบกระจายอานาจแบบทุกช่องทาง แต่ในขณะเดียวกันก็มีรูปแบบการสื่อสารเครือข่ายแบบมี
ศูนย์กลางแบบวงล้อ โดยมีผู้ดูแลของเครือข่ายทาหน้าที่คัดกรองเนื้อหาที่สามารถปรากฏอยู่บนพื้นที่
สาธารณะ
ผลการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถาม พบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างแบ่ง
ออกเป็น 8 กลุ่ม สาหรับการเปิดรับข่าวสาร พบว่าสมาชิกนิยมเข้าใช้เฟซบุ๊กมากที่สุด ด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ พบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

ข
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้จักรยาน และ
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ พฤติ ก รรมการใช้ จั ก รยานเพื่ อ การเดิ น ทางใน
ชีวิตประจาวันของกลุ่มรักสุขภาพ แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับกลุ่มตามเทรนด์ตามกระแสและกลุ่มหัว
ก้ า วหน้ า ในส่ ว นของปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ จั ก รยานในชี วิ ต ประจ าวั น พบว่ า มี 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทัศนคติ 2) รูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มหัวก้าวหน้า และ 3) รูปแบบการ
ดาเนินชีวิตของกลุ่มตามเทรนด์ตามกระแส
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This research aims to study communication in campaigning daily bicycle- using via
online network, to examine lifestyle patterns, media exposure, attitude, and bicycle-using
behaviors of online users, and to explore predictive factors of daily bicycle using. Mixmethods research was conducted by content analysis, in depth interview and survey
questionnaires.
From in depth interview and content analysis, it is found that 1) online network
with direct campaign on daily bicycle- using will disseminate content and members’
participation via positive information, stories, and experience while that without direct
campaign contains negative information, stories, and experience which demotivate
people to use bicycle daily 2) The level of participative communication behaviors on
daily bicycle- using of online users is low, and differences are found between two kinds
of online network : webboard allowing members to express their opinions and facebook
fanpage for just pressing “like” on information received 3) Types and patterns of online
communication network about daily bicycle- using are person- to person, decentralized,
and wheel network with a network administrator responsible for screening content
appearing in public sphere.
From survey research with questionnaires, 8 patterns of lifestyle are found. For
media exposure, it is found that members use facebook for information reception the
most. Besides, there is a positive relationship between exposure to information about
daily bicycle- using and attitude, between lifestyle patterns and daily bicycle- using
behaviors, and between lifestyle pattern of healthy- focus group and daily bicycle- using
behaviors. However, the relationship between trendy and progressive group and daily

ง
bicycle- using behaviors is found negative. In addition, three factors are found to
influencing on daily bicycle- using behaviors: attitude, lifestyle pattern of progressive
group, and lifestyle pattern of trendy group.
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ศรัณย์ จันทร์หาญ
กันยายน 2560

สารบัญ

หน้า
บทคัดย่อ ........................................................................................................................................... ก
ABSTRACT ....................................................................................................................................... ค
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. จ
สารบัญ .............................................................................................................................................. ฉ
สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ฌ
สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฑ
บทนา ................................................................................................................................... 1
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ................................................................................. 1
1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย.............................................................................................................. 5
1.3 ปัญหานางานวิจัย ................................................................................................................... 6
1.4 สมมุติฐาน .............................................................................................................................. 6
1.5 ขอบเขตของการศึกษา ........................................................................................................... 7
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................................................... 7
1.7 กรอบแนวคิดงานวิจัย............................................................................................................. 9
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ..................................................................................................... 9
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .............................................................................. 10
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารและมีส่วนร่วม ............................................. 10
2.2 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการรณรงค์ ................................................................................ 20
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ ..................................................................................... 24
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต ................................................................................ 29
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร...................................................................... 34

ช
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรม .............................................................. 39
2.7 การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ........................................................................................... 48
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง............................................................................................................... 51
ระเบียบและวิธีการวิจัย....................................................................................................... 64
3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ............................................................................................................. 64
3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ .............................................................................................................. 67
การสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ........................... 76
4.1 พฤติกรรมการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน ...................................................................................................................... 82
4.2 ความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน ...................................................................................................................... 84
4.3 ความคิดเห็นต่อผลของการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน ...................................................................................................................... 86
4.4 ทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ..................................................................... 90
4.5 พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ........................................................................... 92
เนื้อหาและการมีส่วนร่วมของสมาชิกบนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน ............................................................................................................................. 94
5.1 ลักษณะของเนื้อหาในเครือข่ายการสื่อสาร ......................................................................... 101
5.2 ลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร .......................................................................... 115
5.3 รูปแบบการสื่อสารของเครือข่าย ........................................................................................ 117
5.4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย .................................................................................... 118
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ..................................................................................... 136
6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................... 136
6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ AIOs .............. 139
6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ ......................................................................... 146

ซ
6.4 ทัศนคติที่มีต่อการเดินทางด้วยจักรยานในชีวิตประจาวัน ................................................... 151
6.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน ................................ 155
6.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน ................................................................................................... 157
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................................. 162
7.1 สรุปผลการวิจัย .................................................................................................................. 164
7.2 อภิปรายผลการวิจัย ........................................................................................................... 169
7.3 ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................... 179
บรรณานุกรม ................................................................................................................................. 181
ภาคผนวก...................................................................................................................................... 191
ภาคผนวก ก ตารางวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยาน ................................. 192
ภาคผนวก ข แบบสอบถามงานวิจัยเชิงปริมาณ ............................................................................. 194
ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 202

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 3.1 แสดงความเที่ยงของแบบสอบถามในแต่ละส่วน ......................................................... 73
ตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและค่าร้อยละ การโพสต์เนื้อหาและการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภท ที่ปรากฏบนทั้ง 5 แหล่งข้อมูล .......................................... 98
ตารางที่ 5.2 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ThaiMTB.com ............................................ 109
ตารางที่ 5.3 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign ........ 110
ตารางที่ 5.4 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ................... 111
ตารางที่ 5.5 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS ................... 112
ตารางที่ 5.6 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK ..................... 113
ตารางที่ 5.7 แสดงภาพรวมจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภท ที่ปรากฏบนทั้ง 5 แหล่งข้อมูล .................................... 114
ตารางที่ 5.8 แสดงจานวนและค่าร้อยละ การมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ThaiMTB.com ในเดือนพฤษภาคม 2558 ....... 118
ตารางที่ 5.9 แสดงจานวนและค่าร้อยละ การมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ThaiMTB.com ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ...... 119
ตารางที่ 5.10 แสดงจานวนและค่าร้อยละ การมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ThaiMTB.com ในเดือนสิงหาคม 2557 ........... 120
ตารางที่ 5.11 แสดงจานวนและค่าร้อยละในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign ในเดือน
พฤษภาคม ปี 2558 ....................................................................................................................... 121

ญ
ตารางที่ 5.12 แสดงจานวนและค่าร้อยละในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign ในเดือน
มีนาคม 2557 ................................................................................................................................ 122
ตารางที่ 5.13 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign
ในเดือนมกราคม 2557.................................................................................................................. 124
ตารางที่ 5.14 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ใน
เดือน มีนาคม ปี 2557 .................................................................................................................. 125
ตารางที่ 5.15 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ใน
เดือน เดือนพฤษภาคม ปี 2558 .................................................................................................... 126
ตารางที่ 5.16 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ใน
เดือนกันยายน ปี 2557 ................................................................................................................. 127
ตารางที่ 5.17 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS ในเดือน
มีนาคม ปี 2557 ............................................................................................................................ 128
ตารางที่ 5.18 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2558 ....................................................................................................................... 130
ตารางที่ 5.19 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS ใน
เดือนพฤภาคม ปี 2558 ................................................................................................................. 131
ตารางที่ 5.20 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2558 ....................................................................................................................... 132

ฎ
ตารางที่ 5.21 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK ในเดือน
มกราคม ปี 2558 .......................................................................................................................... 133
ตารางที่ 5.22 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK ในเดือน
มิถุนายน ปี 2558.......................................................................................................................... 134
ตารางที่ 6.1 แสดงจานวน และร้อยละชองกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ ..................................... 136
ตารางที่ 6.2 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ ..................................... 137
ตารางที่ 6.3 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา ................... 137
ตารางที่ 6.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ต่อเดือน ...................... 138
ตารางที่ 6.5 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ .................................. 138
ตารางที่ 6.6 แสดงจานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามกิจกรรมในการ
ดาเนินชีวิต .................................................................................................................................... 139
ตารางที่ 6.7 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามกลุ่มความสนใจ
...................................................................................................................................................... 141
ตารางที่ 6.8 แสดงจานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามกลุ่มความคิดเห็น
...................................................................................................................................................... 143
ตารางที่ 6.9 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ ......................... 144
ตารางที่ 6.10 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มชอบออกไปเข้าสังคม ................ 144
ตารางที่ 6.11 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มตามเทรนด์ตามกระแส .............. 145
ตารางที่ 6.12 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มชีวิตอิสระ ................................. 145
ตารางที่ 6.13 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มรักสุขภาพ ................................. 145
ตารางที่ 6.14 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มจริงจังกับชีวิต ........................... 145
ตารางที่ 6.15 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มหัวก้าวหน้า ............................... 146
ตารางที่ 6.16 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มนักกิจกรรมสังคม ...................... 146
ตารางที่ 6.17 แสดงร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารออนไลน์ ........................ 147

ฏ
ตารางที่ 6.18 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาที่เปิดรับข่าวสาร
ออนไลน์ ........................................................................................................................................ 147
ตารางที่ 6.19 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร
ออนไลน์ต่อสัปดาห์........................................................................................................................ 148
ตารางที่ 6.20 แสดงจานวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร
ออนไลน์ต่อวัน ............................................................................................................................... 148
ตารางที่ 6.21 แสดงจานวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาในการเปิดรับ
ข่าวสารออนไลน์ต่อครั้ง ................................................................................................................. 149
ตารางที่ 6.22 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามแหล่งที่มาของ
สาร ............................................................................................................................................... 150
ตารางที่ 6.23 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามวัตถุประสงค์
ในการเปิดรับข่าวสาร .................................................................................................................... 151
ตารางที่ 6.24 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามทัศนคติที่มีต่อ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ด้านสังคมและวิถีชีวิต ................................................................. 152
ตารางที่ 6.25 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามทัศนคติที่มีต่อ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ด้านสิ่งแวดล้อม .......................................................................... 153
ตารางที่ 6.26 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามทัศนคติที่มีต่อ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ด้านเศรษฐกิจ ............................................................................. 154
ตารางที่ 6.27 แสดงจานวน และร้อยละ การใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวันของกลุ่มตัวอย่าง
...................................................................................................................................................... 155
ตารางที่ 6.28 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามจุดประสงค์ใน
การใช้จักรยาน จากผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางจานวน 144 คน ................................................. 156
ตารางที่ 6.29 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการเดินทางด้วย
จักรยาน ........................................................................................................................................ 156
ตารางที่ 6.30 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาเดินทางด้วยจักรยาน
แต่ละครั้ง ...................................................................................................................................... 157

ฐ
ตารางที่ 6.31 แสดงความสัมพันธ์ ของรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้จักรยาน กับการเปิดรับข่าวสาร .............................................................................. 158
ตารางที่ 6.32 แสดงความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ ........................................... 159
ตารางที่ 6.33 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน ............................................................................................................................... 159
ตารางที่ 6.34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อ
การเดินทางในชีวิตประจาวัน ......................................................................................................... 160

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย ..................................................................................................... 9
ภาพที่ 2.1 รูปแบบการดาเนินชีวิตและการบริโภค .......................................................................... 31
ภาพที่ 2.2 ประเด็นคาถามของการวัดแบบ AIOs............................................................................ 33
ภาพที่ 3.1 แสดงการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป G*Power .................... 69
ภาพที่ 5.1 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง...................... 102
ภาพที่ 5.2 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง .................. 103
ภาพที่ 5.3 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการแนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน ...... 104
ภาพที่ 5.4 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข้อมูลเส้นทางการปั่น ...................................... 105
ภาพที่ 5.5 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก .. 106
ภาพที่ 5.6 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ .... 107
ภาพที่ 5.7 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาอื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ..................... 108

บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาจากการจราจรในกรุงเทพฯ หลายด้านทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนเข้าขั้นวิกฤต ทั้งการเกิดอุบัติเหตุอันเป็นที่มาของความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างมหาศาลเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีรายงานว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2559 เพียง 10 เดือน มี
จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนถึง 66,436 ราย และยอดผู้เสียชีวิตถึง 472 ราย รวม
แล้วคือ 65,964 ราย (ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้า งวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน, 2560,
20 มกราคม) ซึ่งเป็นตัวเลขรายงานที่มากเกินกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับอันดับสองคือนครราชสีมาใน
จานวน 29,401 ราย รวมถึงผลกระทบด้านลบจากการจราจรบนท้องถนนที่หนาแน่นติดขัด ซึ่งทาให้
เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานและเวลาไปอย่างไร้ค่า ดังเช่นข้อมูลที่สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้รับรายงานว่า สภาวะรถติดทาให้เกิดการเผาผลาญน้ามันทิ้งไปเปล่าๆ
เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าถึงวันละ 97 ล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ , 2559, 31
สิ ง หาคม) สอดคล้ อ งกั บ รายงานของ Vincent Bowler (2012, 1 October) ที่ จั ด อั น ดั บ ให้
กรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 10 เมืองหลวงที่รถติดที่สุดในโลกประจาปี 2559 และตรงกับผลสารวจ
ของบริษัท Tomtom ผู้ผลิตระบบนาทางจีพีเอส (GPS) ชั้นนาของโลก ที่รายงานว่าในชั่วโมงเร่งด่วน
กรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงที่รถติดที่สุดในโลก (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์, 2559, 23 มีนาคม) ซึ่งสาเหตุ
หลักอย่างหนึ่งของปัญหารถติดคือจานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีจานวนมากเกินกว่าที่เส้นทางถนน
จะรองรั บ ได้ โดยรายงานสถิติของกองแผนงานกรมการขนส่ งทางบกระบุว่าจานวนรถยนต์ ที่ จ ด
ทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครมีจานวนมากถึง 9,270,650 คัน (กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
กรมการขนส่ ง ทางบก, 2559, 31 สิ ง หาคม) ขณะที่ ถ นนมี ค วามสามารถรองรั บ รถยนต์ ไ ด้ เ พี ย ง
ประมาณ 1.5 ล้านคันเท่านั้น
อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หารถติ ด และปั ญ หาจากการจราจรดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งเกิ ด ขึ้ น กั บ
กรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับหลายเมืองหลวงทั่วโลก ซึ่งแนวทางหนึ่งเพื่อ
การแก้ไขปัญหาการจราจรที่นิยมใช้และได้ผลลัพธ์ที่ดีในหลายประเทศทั้งพัฒนาแล้วหรือกาลังพัฒนา
คือการลดความต้องการในการใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับ
แนวทางการจราจรขนส่งที่ยั่งยืน (Sustainable Transportation)
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ทั้งนี้ หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกในทุกสภาพภูมิอากาศ นิยมใช้การเดินทางด้วยจักรยานเป็นหนึ่ง
ในกระบวนการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว (นิคม บุญญานุสิทธิ์, 2556) เพื่อลดการใช้รถยนต์ด้วย
แนวทางการเดินทางไร้เครื่องยนต์ (Non-motorized Transportation) ในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
ลดปั ญหามลพิษ ทางอากาศและเสี ยง ประหยัดพลั งงาน ลดความรุนแรงของอุ บัติ เหตุ และเป็ น
ทางเลือกให้คนทุกระดับใช้เดินทางได้ ทาให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองดี ขึ้นได้จริง และเห็นผลใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างชัดเจน (อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์ , 2540) จนเกิดเป็นกระแสการใช้
จักรยานที่ลุกลามเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพมหานคร
แต่อย่างไรก็ตาม การใช้จักรยานในกรุงเทพมหานครนั้น แทนที่จะเป็นหนทางหนึ่งในการ
เยียวยาและแก้ไขปัญหาการจราจรต่างๆ ดังกล่าว กลับกลายเป็นประเด็นปัญหาใหม่บนท้องถนนเสีย
เอง ทั้งอุบัติเหตุร้ายแรงต่ อผู้ใช้จักรยานซึ่งเกิดขึ้นถี่กว่าในอดีตที่ผ่านมาดังเช่นที่ปรากฏเป็นข่าวให้
เห็นมากมาย ซึ่งศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ แห่งมูลนิธิโลกสีเขียวผู้รณรงค์เกี่ยวกับสร้างเลนจักรยานมาอย่าง
ยาวนาน ให้ความเห็นว่าปัจจัยสาคัญข้อหนึ่งที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ คือการที่จักรยานและยานพาหนะ
อื่นๆ ที่มีระดับความเร็วต่างกันมากต้องมาใช้ทางร่วมกัน (ภูมิ ชื่นบุญ 2558, 12 พฤษภาคม) ซึ่งการ
ไม่มีช่องทางเฉพาะดังกล่าวนั้น คือลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ไม่เอื้อต่อ
ความปลอดภัย หรือปัญหาทางกายภาพอื่นๆที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย เช่นตะแกรงฝาท่อระบายน้า
ที่วางตามแนวทิศทางล้อวิ่ง ทาให้ล้อจักรยานสามารถตกลงไปในร่องฝาจนเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งปัญหาจากทางกายภาพเหล่านี้ หน่วยงานภาครัฐได้มีความพยายามในการสร้างและปรับปรุงไป
บ้างแล้วบางส่วน แต่ด้วยจานวนผู้ใช้จักรยานที่ยังไม่มากพอ การทุ่มงบประมาณในการศึกษาค้นคว้า
และเร่งสร้างจึงยังไม่สามารถกระทาได้เต็มที่ เพราะทางภาครัฐเองก็ยังไม่ทราบผลที่แน่นอนว่าหากมี
การสร้ างทางจั กรยานหรื อสาธารณูปโภคที่เหมาะสมแล้ว จะสามารถดึงให้ ประชาชนออกมาใช้
จั ก รยานได้ จ ริ ง หรื อ ไม่ (ศิ ร ะ ลี ปิ พั ฒ นวิ ท ย์ , 2559, 21 เมษายน) ดั ง นั้ น หากมี ก ารเพิ่ ม จ านวน
ประชากรผู้ใช้จักรยานมากขึ้นจนกลายเป็นวาระสาคัญ ย่อมมีผลต่อการกระตุ้นนโยบายภาครัฐให้มี
การสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่อการใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
ทั้งนี้ นอกจากปัญหาอุบัติเหตุแล้ว ความขัดแย้งกระทบกระทั่งระหว่างผู้ใช้จักรยานกับผู้ใช้
ยานพาหนะอื่นๆ ก็เกิดขึ้นมากมายเช่นกัน (อาคม รวมสุวรรณ, 2558, 17 พฤษภาคม) โดยมีเหตุ
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง คือการที่ผู้ใช้ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงตัวผู้ใช้จักรยานเอง ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่ต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้
จั ก รยานบนถนน เพราะเป็ น ประเด็ น ที่ ถื อ ได้ ว่ า ค่ อ นข้ า งใหม่ ส าหรั บ สั ง คมไทย ชุ ด ข้ อ มู ล และ
รายละเอียดที่ถูกต้องแท้จริงทั้งในทางกฎหมายหรือกติกามารยาทของสังคม จึงยังไม่เป็นทราบกันใน
วงกว้าง
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จากปั ญหาทั้ง 2 ประการข้างต้น คือ (1) สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในการคมนาคมที่ ไ ม่
เหมาะสมซึ่งทาให้เกิดอุบัติเหตุตามมา และ (2) ความขัดแย้งจากการใช้ถนนร่วมกัน ทาให้สามารถ
สรุปได้ว่าการเพิ่มจานวนประชากรผู้ใช้จักรยานให้มีมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการใช้จักรยานที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ คือปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการใช้จักรยานอย่าง
ปลอดภัยในชีวิตประจาวันได้จริง เพื่อแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงพื้นที่เมืองให้น่าอยู่มากขึ้นในแทบทุก
ด้าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่ ทาได้ยาก และใช้เวลายาวนานลักษณะนี้ ต้องอาศัย
เครื่องมือ กระบวนการ และวิธีการขับเคลื่อนที่หลากหลาย ซึ่งการสื่อสารและการมีส่วนร่วมก็คือ
องค์ประกอบสาคัญที่ไม่สามารถละทิ้งไปได้เลย ดังที่ Cheng-sheng Pong ผู้ตรวจการสานักโยธาธิ
การของรั ฐ บาลนครไทเป เมืองจั กรยานอันดับต้นๆของโลก ขึ้นกล่ าวในหั ว ข้อเรื่อง “Cycling in
Taipei: A Healthier, Greener and more Sustainable Living Style” บนเวที ป ระชุ ม วิ ช าการ
“เดินและจักรยาน... งานของทุกคน” (Bike and Walk for ALL) ที่จัดขึ้นเมื่อ 25 - 26 มีนาคม 2559
ซึ่ง Cheng-sheng Pong ได้กล่าวสรุปปิดท้ายว่าการพัฒนาสภาพแวดล้อมการใช้จักรยานในไทเป
ขึ้นอยู่อย่างมากกับความหนาแน่นของประชากร สภาพการจราจร และเงื่อนไขทางสังคม และชี้ว่า
วิธีการทางานแบบบนลงล่างอย่างที่ใช้กันมาเดิมๆ ไม่สามารถรับมือกับความท้าทายที่รัฐบาลไทเป
เผชิญในการสร้างเมืองจักรยานได้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทาให้ไทเปเป็นเมือง
จักรยานที่น่าอยู่และยั่งยืน รัฐบาลนครไทเปต้องร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งประชาชนในท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ต้องได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชาต่างๆ เขาย้าดังที่กล่าวถึงหลายครั้งตลอด
การนาเสนอว่า การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนและการทางานแบบเป็นหุ้นส่วนกันนั้นเป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้ นอกจากนั้นจาเป็นต้องมีการนาที่ดีและความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะทางานอย่างอุทิศตัวใน
ระยะยาว และเมื่ อ มองไปรอบๆ จะพบว่ า นครแต่ ล ะแห่ ง เผชิ ญกั บ ความท้ า ทายและโอกาสไม่
เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรเรียนรู้จากกันและกันในการที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการสร้างเมื อง
จักรยานที่น่าอยู่และยั่งยืน (กวิน ชุติมา, 2559, 31 มีนาคม) จากคาพูดดังกล่าว ทาให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าการสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยาน จะสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อเกิดการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายที่ช่วยกันเผยแพร่และผลักดันเป้าหมายให้บรรลุผลสาเร็จจนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดที่ (จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต , 2555) ได้เสนอว่าการมีส่วนร่ว มและการ
สื่อสารเป็นองค์ประกอบสาคัญในกระบวนการพัฒนา
ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ในปัจจุบัน นิยม
ใช้เทคโนโลยีออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยเครื่องมือ
เว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ ที่ทาให้การสื่อสารระหว่างกันภายในกลุ่มคนเป็นได้โดยง่าย ปราศจาก
ข้อจากัดที่เคยมีมาก่อนในอดีต จึงส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันของบุคคลเพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นตอบสนอง
จุดประสงค์และความต้องการที่หลากหลาย ทั้งการแสวงหามิตรภาพ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อการขับเคลื่อน แก้ปัญหา เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาประเด็นทางสังคมต่างๆ
ด้ว ยคุณลั กษณะในการใช้งานที่สนับสนุนให้เกิดการสื่ อสารอย่างมีส่ วนร่วม ซึ่ งส่ งผลให้ เกิดความ
ร่วมมือกันตั้งแต่หน่วยย่อยระดับเล็กสุดคือระหว่างปัจเจกบุคคล ไปจนถึงหน่วยใหญ่คือระหว่างองค์กร
รูปแบบต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรธุรกิจ ทาให้การดาเนินงานขับเคลื่อนต่างๆเป็นไปอย่าง
ทรงพลัง ด้วยความมีส่วนร่วมจากผู้คนและหน่ วยงานซึ่งมีสถานะและบทบาทที่แตกต่างหลากหลาย
ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ ในแต่ละแง่มุม ให้ได้รับโอกาสและเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทาง
สาคัญของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การขับเคลื่อนต่างๆ ประสบผลสาเร็จ
ได้ในที่สุด
เช่นเดียวกับการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้จักรยาน ซึ่งแม้จะเป็นกิจกรรมและพฤติกรรมที่
สามารถทาได้ในพื้นที่โลกจริงเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันก็กลับมีการรวมกลุ่มกันสร้างเครือข่ายการ
สื่อสารออนไลน์บนพื้นที่โลกเสมือน เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมถึงกิจ กรรม
ต่างๆบนโลกออนไลน์ที่เกี่ยวกับการใช้จักรยาน จึงทาให้ความเกี่ยวโยงดังกล่าวระหว่างโลกความเป็น
จริงกับโลกเสมือนในประเด็นการใช้จักรยานนี้ มีความน่าสนใจในการศึกษาวิจัยถึงความเกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างกัน
ทั้งนี้ เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยานของคนไทย นั้นเกิดขึ้นในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งเว็บไซต์ในรูป แบบของเว็บบอร์ด เช่น ThaiMTB.com เว็บไซต์ที่มีส ถิติจานวนสมาชิก
ทั้งหมดมากถึง 147,291 รายชื่อ (ไทยเอ็มทีบีดอทคอม, 2559, 9 ธันวาคม) โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้
จั กรยานที่ส มาชิกสื่ อสารแลกเปลี่ ยนกัน มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุ มแทบทุกหั ว ข้อในการใช้
จักรยานเพื่อหลายจุดประสงค์และหลายลักษณะ ซึ่งการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันคือประเด็นหนึ่งที่
ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น อี กทั้งในส่วนของเว็บไซต์รูปแบบ
สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน โดยเฉพาะเฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นด้วย
เนื้ อ หาหลั ก เกี่ ย วกั บ การใช้ จั ก รยานที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงไปตามจุ ด ประสงค์ ต่ า งๆ เช่ น เพื่ อ
แลกเปลี่ ย นความรู้ เพื่ อ รณรงค์ ขั บ เคลื่ อ น เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางสื่ อ สารของกลุ่ ม ชมรม เพื่ อ ซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ ย นอุป กรณ์ร ะหว่างผู้ ใช้ กันเอง หรือเพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง ของธุร กิจและบริ การเกี่ ย วกั บ
จักรยาน ซึ่งเพจเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆนั้น มีจานวน
สมาชิ ก ผู้ ก ดถู ก ใจหลายหมื่ น รายชื่ อ เช่ น เพจ Bangkok Bicycle Campaign ที่ มี ภ ารกิ จ และ
จุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือระหว่าง ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในการผลักดันการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร เพจกรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ที่มีความ
มุ่งหวังและเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองจักรยาน เพจ SAVE OUR CYCLISTS
ที่พยายามสร้างการตระหนักรู้ในการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยานเป็นเป้าหมาย
หลัก เพจ Bike to Work – BKK ที่แบ่งปันรูปภาพและเรื่องราวของผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพฯ เพื่อให้
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เห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถใช้เดินทางได้ในชีวิตจริง โดยกิจกรรมการสื่อสารของเพจต่างๆดังกล่าวมี
ลักษณะ รูปแบบ และจุดประสงค์ที่หลากหลาย เช่น นาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ ประกาศและชักชวนให้สมาชิกในเพจเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะทั้งที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานและกิจกรรมทั่วไปที่มีประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรม
ร่วมงานปั่นเป็นหมู่คณะ หรืออาจเป็นกิจกรรมอื่นๆที่ทาผ่านหน้าเพจในโลกออนไลน์ ซึ่งทาให้การมี
ส่วนร่วมและการตอบสนองของสมาชิกในเพจเกิดขึ้นได้ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงด้วย
หลากหลายวิธี สอดคล้ องกับ คาอธิบายที่ มีต่ อโลกออนไลน์ห รื อโลกเสมือนจริ ง ว่าสามารถสร้าง
ผลกระทบต่อโลกความเป็นจริงในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินชีวิตของ
มนุษย์ได้ (พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2557) รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการใช้จักรยานก็เช่นกัน ที่สามารถ
สังเกตได้ว่าจานวนผู้ใช้จักรยานในโลกความเป็นจริงกับภาพรวมการสื่อสารออนไลน์ในเครือข่ายโลก
เสมือนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมีจานวนเพิ่ มมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการใช้จักรยานในโลก
ความเป็นจริง กับเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ของโลกเสมือน ที่
เน้นหนักไปทางการออกกาลังกายและสันทนาการเหมือนกัน ดังนั้น เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
เกี่ยวกับจักรยาน จึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการศึกษาและทาความเข้าใจ เพื่อ
ให้ผลของการศึกษาที่ได้ค้นพบเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยสนับสนุนอัตราการใช้จักรยานให้เติบโต
เพิ่มขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาการสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันผ่านเครือข่าย
ออนไลน์
1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยาน
1.2.3 เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้เครือข่ายการสื่ อสารออนไลน์เกี่ยวกับ การใช้
จักรยาน
1.2.4 เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวัน ของผู้ใช้เครือข่ายการ
สื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
1.2.5 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวัน ของผู้ใช้เครือข่ายการ
สื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
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1.2.6 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และทัศนคติ ที่มีต่อ
พฤติกรรมการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวัน
1.2.7 เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

1.3 ปัญหานางานวิจัย
1.3.1 การสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันผ่านเครือข่ายออนไลน์ เป็น
อย่างไร
1.3.2 รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารหรือไม่ อย่างไร
1.3.3 การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้จักรยานหรือไม่ อย่างไร
1.3.4 ทัศนคติมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน
หรือไม่ อย่างไร
1.3.5 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางใน
ชีวิตประจาวันหรือไม่ อย่างไร
1.3.6 ตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร

1.4 สมมุติฐาน
1.4.1 รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสาร
1.4.2 การเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติ
1.4.3 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน
1.4.4 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน
1.4.5 รูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติ เป็นตัวแปรพยากรณ์ให้เกิด
พฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา
งานวิจั ย นี้ แบ่ งเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกทาการศึกษาด้ว ยวิธี การสั งเกตการณ์ และวิ เคราะห์
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน โดยเลือกเครือข่ายที่มีจานวนสมาชิกหรือจานวน
ผู้กดถูกใจเพจมากที่สุด 5 อันดับ (สารวจเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559) ดังต่อไปนี้
1) เว็บไซต์ ThaiMTB.com จานวนสมาชิก 144,826 คน
2) เฟซบุ๊กเฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign จานวน 48,303 Likes
3) เฟซบุ๊กเฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน จานวน 28,718 Likes
4) เฟซบุ๊กเฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS จานวน 27,011 Likes
5) เฟซบุ๊กเฟนเพจ Bike to Work – BKK จานวน 10,651 Likes
ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลการใช้งาน
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้ที่เคยใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวันใน
เขตกรุงเทพมหานคร และมีการเข้าใช้หรือเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งพัก
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของรูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับ
ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวัน ของกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายการ
สื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน ทาการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการเก็บข้อมูลของกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง โดยคัดเลือกจากผู้ที่เคยเข้าใช้เว็บไซต์หรือแฟนเพจเกี่ยวกับการใช้จักรยาน

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ หมายถึง ระบบเครือข่ายการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีออนไลน์บนพื้นที่เว็บไซต์ลักษณะต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter),
ลิงค์อิน (Linkedin), กูเกิ้ลพลัส (Google Plus), พินเทอเรส (Pinterest), ยูทูบ (You tube) ซึ่งผู้ใช้
ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ ความต้องการ
ประโยชน์ ในประเด็นหรือกิจกรรมเฉพาะด้านของผู้ใช้
การสื่อสารออนไลน์ หมายถึง การสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยอุปกรณ์การสื่อสาร
รูปแบบต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน
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การใช้จักรยาน หมายถึง การปั่นจักรยานด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ทั้งเพื่อเป็นการออกกาลัง
กาย สันทนาการ และเดินทางในชีวิตประจาวัน
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน หมายถึง ระดับความคิดเห็น
และความรู้สึกที่มีต่อการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน ซึ่งแบ่งออกเป็นทัศนคติเชิงบวกคือ
เห็นด้วย และทัศนคติเชิงลบคือไม่เห็นด้วย ต่อ การใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านสังคม 3) ด้านเศรษฐกิจ และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน หมายถึง การใช้หรือไม่ใช้จักรยาน
เพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน เพื่อวัตถุประสงค์คือ เดินทางไปทางาน ไปเรียน ไปซื้อของ ไปพบปะ
ตามนัดหมาย และไปทาธุระอื่นๆ ในช่วงเวลาต่างๆ
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน หมายถึง ระบบการเชื่อมต่อสื่อสารที่
เกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นกลุ่มของผู้มีความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ผ่านเทคโนโลยี
ออนไลน์ที่สร้างขึ้นโดยมีประเด็นความสนใจหลักร่วมกันคือการใช้จักรยาน
รูปแบบการดาเนินชีวิต หมายถึง ลักษณะ วิถี หรือแบบแผนในการใช้ชีวิตของบุคคล รวมถึง
ความนึกคิดหรือองค์ประกอบภายในจิตใจ ที่มีผลและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่
ละบุ ค คล เป็ น วิ ถี ป ระจ าในการใช้ ชี วิ ต หรื อ อุ ป นิ สั ย ส่ ว นตั ว โดยศึ ก ษาจากตั ว แปรคื อ กิ จ กรรม
(Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ด้านต่างๆ
การเปิดรับข่าวสารออนไลน์ หมายถึง ความถี่ ระยะเวลา และลักษณะในเปิดรับข่าวสารด้วย
การดู อ่าน หรือฟัง รวมถึงการผลิตเนื้อหา เพื่อการโต้ตอบ หรือการแสดงความคิดเห็น ด้วยการพิมพ์
พูด หรือโพสต์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพสัญลักษณ์ ผ่านพื้นที่
สื่อกลาง ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้แก่ เว็บไซต์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ จะครอบคลุมถึง
1) รูปแบบการดาเนินชีวิต 2) การเปิดรับข่าวสารออนไลน์ 3) ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อ
เดินทางในชีวิตประจาวัน
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1.7 กรอบแนวคิดงานวิจัย

เครือข่าย
การสื่อสาร
ออนไลน์
เกี่ยวกับจักรยาน

รูปแบบการดาเนินชีวิต AIOs
- กิจกรรม
- ความสนใจ
- ความคิดเห็น
- ลักษณะทางประชากร

H1
H4

H2

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
เพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน

H3

การเปิดรับข่าวสารออนไลน์
-สื่อสารออนไลน์
- ประเภท
- วัตถุประสงค์
- ระยะเวลา
- ความถี่
- ช่วงเวลา

พฤติกรรมการใช้จักรยาน
เพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.8.1 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันผ่าน
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ ต่อองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ขับเคลื่อนประเด็นการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันได้นาไปใช้ประโยชน์
1.8.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ที่จะสามารถนาข้อมูลหรือผลการวิจัยที่ได้ ไปพัฒนา
และเป็นข้อมูลในการวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง “เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน เพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางหลักในการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร
2.2 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการรณรงค์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรม
2.7 การใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวัน
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับเครือข่ายการสื่อสารและมีส่วนร่วม
การใช้จักรยานเป็นยานพาหนะเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน เป็นเรื่องใหม่ที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงต่อสังคมทั้งในระดับประเทศและสังคมเมืองกรุงเทพฯ ทั้งยังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกัน
อย่างกว้างขวางและเกิดเป็นเครื อข่ายการสื่ อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานขึ้น ซึ่ง สามารถ
ย้อนกลับไปส่งผลกระทบต่อสถานการณ์จริงในการใช้จักรยานได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร อันประกอบไป
ด้วย ความหมายและคุณลักษณะของเครือข่ายการสื่อสาร พัฒนาการของเครือข่าย ประเภทของ
เครือข่ายการสื่อสาร ลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่าย รูปแบบการสื่อสารของเครือข่าย การจัดการ
เครือข่าย และเครือข่ายสังคมเสมือน เพื่อนาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์และ
อธิบายลักษณะของเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1.1 ความหมายและคุณลักษณะของเครือข่ายการสื่อสาร
กาญจนา แก้วเทพ (อ้างถึงใน ปาริชาต วลัยเสถียร และคณะ, 2543) อธิบายความหมายของ
เครือข่ายว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของของการประสานงานในระยะเวลาพอสมควร ของบุคคล กลุ่ม หรือ
องค์กรที่มีเป้าหมาย วิธีการทางาน กลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากรของตนเอง ซึ่งแม้จะไม่ได้ร่วมกระทา
กิจกรรมด้วยกันสม่าเสมอ แต่จะมีรากฐานที่ร่วมกันวางเอาไว้ เมื่อมีฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือ ก็สามารถติดต่อกลุ่มอื่นๆเพื่อขอความร่วมมือได้
อรรณพ พงษ์วาท (2539) ชี้ว่าการรวมตัว ดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆ เพื่อทา
ภารกิจเฉพาะ หรืออาจอยู่ในรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่วางความสัมพันธ์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการ
ดาเนินงานของฝ่ายต่างๆอย่างเป็นระบบและรูปธรรม โดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจกลักของตน
ต่อไปโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาของตน
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2541).อธิบายลักษณะของเครือข่ายการสื่อสารว่าเป็นระบบการ
แพร่กระจายข้อมูลในบรรดาสมาชิกของกลุ่ม ซึง่ ต่างจากช่องทางการสื่อสารที่เป็นเพียงตัวกลางในการ
สื่อสาร
ทั้งนี้ กาญจนา แก้ว เทพ และคณะ (2549) ได้อธิบายถึงคุณลั กษณะของเครื อข่ าย ด้ว ย
องค์ประกอบ 9 ประการ ดังนี้ (1)เป็นความสัมพันธ์แนวนอน (2)มีความเสมอภาคระหว่างคู่สัมพันธ์
(3)มีการกระจายอานาจ (4)มีการแบ่งงานอย่างยืดหยุ่น (5)มีทั้งเป้าหมายร่วม/เป้าหมายเฉพาะ
(6)สร้างได้ง่าย แต่สลายเร็ว (7)เป็นแหล่งระดมอานาจ (8)เป็นเครื่องมือ/กลไกระดมทรัพยากร
(9)ต้องอาศัยการสื่อสารในการธารงรักษา
2.1.2 พัฒนาการของเครือข่าย
วินิจ เกตุขา และ คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2522) อธิบายว่า กลุ่มจะค่อยๆพัฒนาไปตามลาดับ
อย่างมีขั้นตอน ดังนี้
1) ระยะก่อตั้ง (Forming Stage) เป็นระยะที่สมาชิกเริ่มมารวมตัวกั นเป็นกลุ่ม ยังไม่มีความ
แน่นแฟ้น ยังไม่มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก และสมาชิกยังยึดเอาตน เป็นศูนย์กลางเพราะ
ยังไม่มีผู้นา
2) ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ (Stroming Stage) เป็นระยะแห่งความขัดแย้งคับข้องใจ เพราะยังคง
มีการโต้แย้งเพื่อหาข้อตกลงในหลักการดาเนินงานที่ยังไม่มีทิศทางแน่นอน

12
3) ระยะยินยอม (Norming Stage) เป็นระยะที่แต่ละสมาชิกเริ่มปรับตัว แก้ไขข้อบกพร่อง
เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของกลุ่ม เริ่มมีแนวคิดหรือบรรทัดฐานตรงกลางที่สมาชิก
ยอมรับร่วมกัน
4) ระยะปฏิบัติการ (Performing Stage) เป็นระยะที่สมาชิกประสานร่วมมือกันได้ อย่างดี
เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปอย่างลุล่วงตามเป้าหมายของกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม สิ่งสาคัญในทุกขั้นตอนการพัฒนาดังกล่าวของเครือข่าย ก็คือการสื่อสารที่ช่วย
ให้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน กล่าวคือ เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างสมาชิกด้วยการติดต่อสื่อสารภายในลักษณะเป็นเครือข่าย
2.1.3 ประเภทของของเครือข่ายการสื่อสาร
หลักเกณฑ์ในการจาแนกประเภทเครือข่ายมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งาน ดังนี้
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2543)
1) ขนาดของกลุ่ ม ซึ่งแบ่ งเป็นเครือข่ายรวม (Total network) เปรียบเสมือนสั งคมใหญ่
ภาพรวม และเครือข่ายย่อย (Sub-Network) เปรียบเสมือนสังคมย่อยที่อยู่ในสังคมใหญ่
2) พื้นที่ ซึ่งสามารถแยกย่อยเป็น 2.1) เครือข่ายระดับหมู่บ้านในพื้นที่ตาบล 2.2) เครือข่าย
ระดับหมู่บ้านข้ามพื้นที่ตาบล 2.3) เครือข่ายระหว่างตาบลภายในอาเภอ 2.4) เครือข่ายระดับตาบล
ข้ามพื้นที่อาเภอ 2.5) เครือข่ายระดับอาเภอภายในจังหวัด 2.6) เครือข่ายระดับอาเภอข้ามพรมแดน
จังหวัด 2.7) เครือข่ายระดับจังหวัดในภูมิภาค
3) ประเด็นที่มีความสนใจร่ วมกัน คือการจัดแบ่งประเภทของเครือข่ายตามแต่ ประเด็นที่
เครือข่ายนั้นๆให้ความสนใจ ซึ่งหนึ่งเครือข่ายอาจมีประเด็นที่สนใจอยู่หลากหลาย
4) วิชาชีพของสมาชิกในกลุ่ม เช่นเครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายสื่อมวลชน
5) บทบาทเครือข่าย คือพิจารณาประเภทตามบทบาทสาคัญหลักที่เครือข่ายดาเนินการ เช่น
เครือข่ายรณรงค์เพื่อสังคม เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นต้น
6) ลักษณะการมีส่วนร่วมของภาคีในเครือข่าย ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือเครือข่ายแนวนอน
(Horizontal network) ที่สมาชิกเครือข่ายมีลักษณะทางสังคมใกล้เคียงกันหรือเผชิญปัญหาคล้ายกัน
และเครือข่ายแนวตั้ง (Vertical network) ที่สมาชิกในเครือข่ายมีความแตกต่างกัน เช่นการรวมกลุ่ม
ระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์กรชุมชน
7) ระดับความเชื่อมโยง ซึ่งดูจากความเชื่อมโยงว่ามีความใกล้ชิดสูง รองลงไป หรือเชื่อมโยง
ห่างๆ เป็นการแบ่งประเภทที่มีการประเมินระดับอิทธิพลของผู้ที่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายที่มีต่อสมาชิก
อื่นๆ
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ทั้งนี้ พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2541) ได้แบ่งเครือข่ายการสื่อสารออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) เครือข่ายการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal network) หรือเครือข่ายการสื่อสารที่
เกิดขึ้นเอง (Emergent communication network) จากปฏิสัมพันธ์การสื่อสารอย่างมีอิสระระหว่าง
สมาชิกเครือข่าย โดยเมื่อผ่านไประยะหนึ่งเครือข่ายที่เกิดขึ้นเองนี้ จะค่อยๆกลายเป็นแหล่งข้อมูลไร้
ระเบียบ (Unstructured)
2) เครือข่ายการสื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal network) หรือเครือข่ายการสื่อสารที่ถูก
กาหนด (Prescribed communication network) เป็นปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารในเครือข่ายที่มีมี
การวางแผนอย่างแน่นอนตายตัว โครงสร้างของเครือข่ายประเภทนี้ จึงมีระบบแบบแผน บทบาท หรือ
สถานภาพของสมาชิกจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างมาก
อย่ า งไรก็ ต าม เครื อ ข่ า ยทั้ ง สองแบบล้ ว นมี ลั ก ษณะเป็ น ตาข่ า ยต่ อ เนื่ อ งกั น ( Net
connectivity) เป็นเส้นทางที่สมาชิกติดต่อสื่อสารสมาชิกคนอื่นๆในเครือข่าย ซึ่ง Reed H.Blake &
Edwin O. Haroldsen แบ่งประเภทเป็นสองช่องทาง ได้แก่
1) การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบทุกช่องทาง (All channel connectivity) เป็นการสื่อสารที่
สมาชิกทุกคนติดต่อกันได้โดยตรงและทั่วถึง
2) การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบจากัด (Restricted connectivity) เป็นการสื่อสารที่สมาชิก
ติดต่อกับสมาชิกอื่นในเครือข่ายได้จากัด บางส่ วนไม่สามารถติดต่อกันได้โดยตรง แต่ ต้องผ่านสมาชิก
อื่นๆ
2.1.4 ลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่าย
อาจมีจุดเริ่มจากการรวมตัวกันหลวมๆ เช่น การเชื่อมโยงของบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งใน
จานวนน้อย ไปจนถึงเครือข่ายที่มีลักษณะในการเชื่อมโยงซับซ้อน มีการทับซ้อนกันของเครือข่ายเล็ก
ภายใต้เครือข่ายใหญ่ ซึ่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543) ได้สรุปไว้ดังนี้
1) ลักษณะโครงสร้างการเชื่อมโยงบุคคลต่อบุคคล เป็นรูปแบบที่ซับซ้อนน้อยที่สุด คือแต่ละ
คนเชื่อมโยงโดยตรงอย่างทั่วถึงกันทั้งหมด อาศัยการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก
เหมาะกับการสื่อสารภายในเครือข่ายขนาดเล็ก สมาชิกไม่มาก
2) ลักษณะการเชื่อมโยงของบุคคลต่อกลุ่ม คือการเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลกับเครือข่าย
โดยบุคคลนั้นไม่ได้เป็นสมาชิก ของกลุ่มเครือข่ายที่ติดต่อด้วย ซึ่งเป็นลักษณะที่มีอยู่ในสังคมมานาน
เช่น หน่วยงานนอกเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จึงมี
การสื่อสารแบบกึ่งทางการหรือเป็นทางการ แล้วแต่สถานการณ์และบริบทแวดล้อม
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3) ลักษณะโครงสร้างการเชื่อมโยงกลุ่มต่อกลุ่ม โดยทาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง ซึ่งหากมี
เจตนาร่วมกันที่ชัดเจน จานวนสมาชิกที่ม ากน้อยกว่ากันของแต่ละกลุ่มก็ไม่ สาคัญในการรวมเป็นภาคี
โดยอาศัยการสื่อสารระหว่างกลุ่มที่อาจเหมือนหรือต่างกัน หรือติดต่อกันผ่านตัวแทนกลุ่ม การสื่อสาร
จึงเป็นทางการมากกว่าบุคคลต่อกลุ่ม และแต่ละกลุ่ม สามารถติดต่อกันทั่วถึง
4) ลั ก ษณะโครงสร้ า งการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยต่ อ เครื อ ข่ า ย มี ลั ก ษณะซั บ ซ้ อ นมากที่ สุ ด
ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลต่างๆ มารวมตัวเป็นหนึ่ง เครือข่าย และเชื่อมโยงเครือข่ายตนกับเครือข่ายอื่น
การรวมตัว ระดับ นี้ มักเป็ น เครื อข่ายระดั บมหภาค (Macro network) ซึ่งสร้างพลั งการสื่ อสารได้
มากกว่าการเชื่อมโยงระดับแรกๆ
2.1.5 รูปแบบการสื่อสารของเครือข่าย
Harold J. Leavitt (1973 อ้างถึงใน วินิจ เกตุขา และ คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2522) พบว่า
การสื่อสารของเครือข่ายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การสื่อสารแบบมีศูนย์กลาง (Central communication) คือรูปแบบที่สมาชิกทุกคนไม่ได้
ติดต่อกัน โดยตรง แต่ทาผ่ านตัว กลางได้ มักเกิดในกลุ่ มที่มีส มาชิกเพียงหนึ่งหรือสองคน ที่เต็มใจ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานและผลส าเร็ จ ของงาน ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ที่ ผ ลิ ต ผล (Product) มากกว่ า กระบวนการ
(Process) ในการดาเนินงาน โดยสมาชิกอื่นๆมีหน้าที่ทาตามสั่ง ไม่มีโอกาสย้อนถามหรือตรวจสอบ
แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1.1) แบบวงล้ อ (The wheel network) ที่ มี ส มาชิ ก ศู น ย์ ก ลางเป็ น ผู้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งแล้วส่งต่อให้คนอื่นๆ ทาให้ผู้ที่อยู่ตรงกลางมีอานาจแท้จริง
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และส่งผลข้อมูลกลับสู่สมาชิก
1.2) แบบลู ก โซ่ (The chain network) เป็ น ลั ก ษณะที่ ส มาชิ ก ต้ อ งติ ด ต่ อ ไปยั ง
สมาชิกในลาดับถัดไปเท่านั้น จึงเหมือนกับทุ กคนไม่สามารถติดต่อกันโดยตรงแต่ต้องผ่านคน
กลางเท่านั้ น เนื่ องจากข้อจากัดในการติดต่อประสานงานดังกล่ าว บางครั้งจึงเกิดความ
ยากลาบากที่จะสาเร็จงานได้ตามที่กาหนด
1.3) แบบตัววาย (The Y network) เป็นเครือข่ายที่มีผู้ ประสานรับส่ ง ข้อมูล จาก
สมาชิกอื่นอยู่ตรงกลางเพียงสองราย เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกว่าลูกโซ่และได้ผลสาเร็จที่
ดีกว่า
2) การสื่อสารแบบกระจายอานาจ (Decentralized communication) เป็นการสื่อสารที่
สมาชิกติดต่อกันอย่างอิสระ ร่วมกันคิดและแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ได้ตรงกับความเป็นกระบวนการ
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กลุ่ม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ทุกคนมีร่วมกัน จึงได้ทั้งผลผลิต (Product) และกระบวนการ (Process) โดย
แบ่งการสื่อสารแบบกระจายอานาจได้เป็น 2 แบบ คือ
2.1) แบบวงกลม (The circle network) เป็นรูปแบบเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิก
กลุ่ ม มี ส ถานะเท่ า กั น สามารถติ ด ต่ อ สมาชิ ก ถั ด จากตนในการแก้ ไ ขปั ญ หาช่ อ งทาง
เครือข่าย โดยหน้าที่ตัดสินจะเป็นของทุกคนที่ล้วนเป็นเสมือนศูนย์กลาง จึงหาผู้รับผิดชอบ
ไม่ได้ เพราะไม่มีการรวมศูนย์
2.2) แบบทุ ก ช่ อ งทาง (The all channel network) เป็ น ลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยการ
สื่อสารที่สมบูรณ์ที่สุด สมาชิกทุกคนในเครือข่ายสามารถติดต่อกันได้โดยตรง เปิดโอกาสให้
สมาชิกมีความสัมพันธ์และเกิดปฏิกริยาย้อนกลับ (Feedback) สูงสุด
ทั้งนี้ ผลสรุปจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ายของ Shaw (อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ,
2534) อธิบายว่า
1) เครื อข่ายแบบรวมอานาจที่ ศูน ย์ กลาง ทาให้ เกิดผู้ น าเพี ยงคนเดี ยว ซึ่งได้รับข่า วสาร
มากกว่าสมาชิกอื่นๆ จึงเป็นผู้ควบคุมความสาเร็จในการทางาน ด้วยตาแหน่ง สาคัญ คือตัวเชื่อมการ
สื่อสาร
2) โครงสร้างแบบกระจายอานาจเหมาะกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนกว่าแบบรวม อ านาจ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าในการทางานแก้ปัญหาง่ายๆ ซึ่งใช้ข้อมูลข่าวสารน้อยกว่า ด้วยระบบระเบียบ
ที่มาจากผู้นาเพียงคนเดียว
3) เครือข่ายสื่อสารแบบรวมอานาจ อาจทาให้เกิดสภาวะข่าวสารท่วมท้น เนื่องจากข้อมูล
และการตัดสินใจไปรวมอยู่ที่ศูนย์กลาง ซึ่งจะไม่เกิดในแบบกระจายอานาจ เพราะทุกคนมีการใช้ข้อมูล
และตัดสินใจร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม การใช้จัก รยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวันนับที่เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกนาไปเป็น
หัวข้อสื่อสารในวงกว้างด้วยลักษณะเครือข่าย ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวและสะสมของข้อมูลจานวน
มาก การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network management) ที่ดี ทั้งฐานข้อมูลระบบสื่ อสาร
และระบบการแลกเปลี่ยน จึงเป็นส่วนเกี่ยวข้องสาคัญประการหนึ่ง
2.1.6 การจัดการเครือข่าย
เป็นเงื่อนไขสาคัญหนึ่งที่ทาให้การดาเนินงานเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งมีองค์ประกอบ
สาคัญดังนี้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543)
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1) การจัดผังเครือข่าย (Mapping) โดยรวบรวมจากข้อมูลของแต่ละเครือข่ายมาทาเป็น
แผนผังของเครือข่าย (Network map) เพื่อแสดงให้รับทราบว่าเครือข่ายที่มีเป้าหมายดาเนินการใน
ทิศทางเดียวกันมีกี่เครือข่าย กระจายตัวของเครือข่ายในภูมิภาคตามเป้าหมายการทางานเป็นอย่างไร
การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายใหญ่เป็นอย่างไร หากมีช่องว่างระหว่างเครือข่าย ก็จะสร้างเครือข่าย
เข้าไปอุดตรงนั้น โดยมีศูนย์กลางเป็นแกนเชื่อมโยงเสมือนดุมล้อ และกลุ่มองค์กรอื่นๆเข้าร่วมมาผนวก
เป็นสมาชิกเครือข่ายในลักษณะซี่ล้อ
2) การจั ด บทบาทหน้ า ที่ ข องสมาชิก ในเครื อ ข่ า ย (Role and Responsibillity) เป็ น การ
กาหนดหน้าที่ บทบาท ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละสมาชิกให้ชัดเจน ว่ารับผิดชอบส่วนใดของ
เครือข่าย โดยแต่ละฝ่ายมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆอย่างไร แล้วนาประสบการณ์ ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีในแต่ละสมาชิกมาส่งเสริมกัน
3) การจัดระบบติดต่อสื่ อสาร (Communication system) การสื่อสารเป็นกลไกส าคั ญที่
เชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน ทั้งยังเป็นช่องทางเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แพร่กระจากความคิด และผลใน
การขยายและธารงไว้ซึ่งเครือข่าย โดยแนวทางในการสร้างระบบสื่อสาร ทาได้ทั้งแบบทางการ เช่นจัด
เวทีประชาคม หรือไม่เป็นทางการ เช่นจดหมายข่าวสื่อสารข้อมูลความเคลื่อนไหวของสมาชิกด้วยกัน
โดยแบบแผนหรือช่องทางการสื่อสารดังกล่าวคือกลไกสาคัญที่นาไปสู่เจตจานงร่วมกั น เช่นจัดพื้นที่
สาธารณะให้ทุกฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น และกาหนดทิศทางในการเคลื่อนไหวร่วมกัน ซึ่งเป็น
การดึงดูดภาคีอื่นๆให้เข้ามาร่วมทางานได้ด้วย
4) การจัดระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning system) คือการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ระหว่างกัน (Learning culture) เพราะการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งต้องมีระบบการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกัน (Interactive action learning) เป็นการทาให้เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
และเกิดการพัฒนาด้วยพื้นฐานประสบการณ์จริง ซึ่งสามารถทาได้หลายรูปแบบ ทั้งการฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาสมาชิกในเครือข่าย
5) การจัดระบบสารสนเทศ (Information system) คือการรวบรวมข้อมูลข่าวสารทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย รูปแบบ วิธี ความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อมูลที่จาเป็นอื่นๆ ทั้ง
ผลการวิจัย โครงการ ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และตัวอย่างจากที่ต่างๆ โดยทาให้เข้าถึงง่าย
(Accessible) เนื่ องจากเครื อข่ายฐานข้อมูลที่ดีสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพ และสนับสนุนการ
เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายได้
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2.1.7 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
การสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Communication) ถู ก อธิ บ ายและนิ ย าม
ความหมายรวมถึงลักษณะ โดยนักวิชากลายท่าน เช่น Singhal (2001) (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตา
นนท์ และคณะ, 2549) ที่กล่าวถึงการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในมุมมองเชิงระบบ ว่าเป็นกระบวนการ
พูดคุยหารือระหว่างบุ คคลหรื อกลุ่ ม ที่มีความเคลื่อนไหว ปฏิสัมพันธ์ และทาให้เกิดทิศทางความ
เปลี่ยนแปลงได้ทั้งในระดับของบุคคลหรือระดับกลุ่ม โดยในอีกมุมหนึ่ง Bordenave (1994) (อ้างถึง
ใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) ได้เน้นย้าว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นรูปแบบใน
การสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมและความอิสระ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงช่องทางในการสื่อสาร และมีโอกาสแสดงมุมมอง ความคิดเห็น และประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ การสื่อสารแบบมีส่ ว นร่วมบนเครือข่ายออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบและมีร ะดั บที่
แตกต่างกัน ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2549) อธิบายไว้ว่าการมีส่วนร่วมสามารถแบ่งเป็น 3
ระดับโดยเรียงจากการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดไปหามากที่สุด ได้แก่
1) ระดับผู้รับสารหรื อผู้ใช้สาร ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการสื่อสาร ทั้งการเลือกเนื้อหาหรือ
ประเด็น วิธีนาเสนอ รวมถึงช่องทางในการเผยแพร่สาร ถูกกาหนดโดยผู้ส่งสาร โดยฝั่งผู้รับสารมี
บทบาทเพียงการรับสารเท่านั้น
2) ระดับผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้น กล่าวคือ สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ
ของกระบวนการสื่อสาร ทั้งร่วมคิด วางแผน และดาเนินการสื่อสารออกไป
3) ระดับผู้วางแผนงานและวางนโยบาย ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในการมีส่วนร่วม โดยเป็นผู้
วางแผนงานและกาหนดนโยบายในการใช้สื่อ
อย่างไรตาม กมลรัฐ อินทรทัศน์และคณะ (2547) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม ว่ากลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ คือปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการกาหนดระดับความ
มากน้อยในการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถแบ่งองค์ประกอบดังกล่าวออกเป็น 7 ประการ ได้แก่
1) เป้าหมายในการสื่อสาร โดยต้องมีการกาหนดให้ชัดเจน ว่าสมาชิกในชุมชนหรือเครือข่าย
ควรเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการและขั้นตอนการสื่อสารในระดับใด
2) มีลักษณะการปฏิสั มพันธ์แบบสองทาง กล่าวคือ การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ ยน
โต้ตอบระหว่างกันให้มากที่สุดในกระบวนการสื่อสาร ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่ว มของ
สมาชิกในชุมชนหรือเครือข่ายมากขึ้น
3) มีการระบุถึงผู้ที่สามารถส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากที่สุด
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4) ประเภทและเนื้อหาของสารที่เ กี่ยวข้องกับสภาพปัญหา ความเป็นจริง และความต้องการ
ของสมาชิกเป็นหลัก
5) มีช่องทางสื่อที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง
6) ปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้รับสาร ทั้งในแบบทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal)
ในบรรยากาศที่มีความเปิดกว้าง และเปิดรับการตอบกลับได้หลากหลายรูปแบบ
7) พิจารณาบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในขณะนั้น เช่น สถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อม ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารนั้นๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ Windahl, Signitzer, และ Olson (1992) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะต่างๆ ของ
สมาชิกในเครือข่าย ซึ่งมีบทบาทบทบาทในการปฏิสัมพันธ์และสื่อสารต่างกันไป 3 ประเภทดังนี้
1) ปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวเชื่อมโยงคนอื่นๆ ในจานวนมาก (Star Role) ซึ่งเป็นบทบาทที่มี
ความสาคัญ เนื่องจากทาหน้าที่เป็นเหมือนแหล่งต้นทางในการส่งข้อมูลข่าวสาร และควบคุมการไหล
ของข้อมูลข่าวสารในเครือข่าย
2) ปัจเจกบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์และติดต่อเชื่อมโยงกับผู้อื่นน้อย (Isolate Role) ซึ่งมักจะเป็น
สมาชิกที่มีกิจกรรมการเผยแพร่ต่อไปยังสมาชิกอื่นในเครือข่ายในปริมาณน้อยมาก
3) ปั จ เจกบุ คคลที่มี การติดต่ อจากกลุ่ มเครื อ ข่า ยของตนกับสั ง คมภายนอก (BoundarySpanning Role) ซึ่งเป็นผู้ที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายออกไปสู่สังคมหรือกลุ่ม
เครือข่ายอื่นๆ ภายนอก
2.1.8 เครือข่ายสังคมเสมือน
เครือข่ายการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานในปัจจุบัน ล้วนใช้การสื่อสารผ่านออนไลน์เป็น
ช่องทางหรือเครื่องมือสาคั ญประการหนึ่งเพื่อการดารงอยู่ของเครือข่ายแทบทั้งสิ้น เนื่องจากความ
สะดวกในการใช้งาน และเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารในรูปแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสมาชิก
เครือข่ายสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสะดวกทั่ว ถึงในลักษณะเครือข่าย
สังคมเสมือน
แต่อย่างไรก็ตาม ในอดีต การเชื่อมร้อยและปฏิสัมพันธ์ของบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายสังคม จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยพบกันต่อหน้าโดยตรง แต่เมื่อเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
ได้รับการพัฒ นาขึ้น อย่ างมาก เป็นผลให้เกิดการติดต่อสื่ อสารด้ว ยคอมพิวเตอร์ผ่านทางออนไลน์
เครื อ ข่ า ยสั ง คมเสมื อ น (Virtual Social Network) จึ ง เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง Ridings et al (อ้ า งถึ ง ใน
(D’Andrea, Ferri, & Grifoni, 2009) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกลุ่มของผู้ที่สนใจในประเด็นหรือ
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กิ จ กรรมเดี ย วกั น ซึ่ ง มี ก ารสื่ อ สารปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ าเสมอในระยะเวลา
พอสมควร โดยใช้พื้นที่แหล่งเดียวกันบนอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง จึงมีความแตกต่างกับเครือข่าย
สังคมแบบดั้งเดิมในอดีต คือการที่เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ดังกล่าวสามารถสนับสนุนให้เกิดการ
สร้ างเครื อข่ายรวมถึ งกิ จ กรรมสื่ อสารให้ เ กิด ขึ้น ได้ทุ ก ที่ ทุก เวลาโดยไร้ ข้ อจ ากั ดเดิ มๆ ที่ คู่สื่ อสาร
จาเป็นต้องอยู่ในสถานที่และช่วงเวลาเดียวกันเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ เหตุผลในการเข้าร่วมเครือข่ายสังคมเสมือนของแต่ละบุคคลหรือองค์กรนั้น แม้มีความ
แตกต่างหลากหลาย แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้สามารถเข้าถึงประเด็น
ความสนใจที่แตกต่างกันได้ อย่างไร้ข้อจากัด ต่างจากการเข้าถึงในโลกความเป็นจริงทางกายภาพ ซึ่ง
D’Andrea และคณะ (2009) ได้สรุปเหตุผลในการเข้าร่วมเครือข่ายสังคมเสมือน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information Exchanging) เป็นเหตุปัจจัยสาคัญข้อสาคัญ
ที่สุด ซึ่งลักษณะของเครือข่ายสังคมเสมือนมีความได้เปรียบเครือข่ายสังคมดั้งเดิม ในการสนับสนุนให้
เกิดพลวัตการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยมุมมองนี้ เครือข่ายสังคมเสมือนได้
ขยายเปิดกว้าง เพิ่มโอกาสในการร่วมมือกันดาเนินงานต่างๆ รวมถึงการขยายตัวจากเครือข่ายสังคม
ดั้งเดิมออกไปได้อีก
2) เพื่อตอบสนองแรงจูงใจทางสังคม (Social Aspect) นับเป็นเหตุปัจจัยรองลงมาที่ทาให้เกิด
การเข้าร่วมสังคมเสมือนเพื่อหาแรงสนับสนุน หรือความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่เป็นแบบ
เดียวกัน และทาให้บุคคลสามารถทาความเข้าใจต่อสังคมที่ตนอยู่ร่วมและตัวตนของตนเองได้ โดยไม่
จาเป็นต้องรับแรงกดดันจากความผิดพลาดแบบที่โลกความเป็นจริงมี แต่ทั้งนี้ จึงอาจเป็นการส่งเสริม
ให้บุคคลละเลยความรับผิดชอบที่ตนได้ลงมือกระทา เช่น แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เหมาะสมต่อผู้อื่น
บนโลกออนไลน์หรือสังคมเสมือน เพราะตนเองไม่ต้องรับผิดชอบ
3) เพื่อแสวงหามิตรภาพ (Friendship) กล่าวคือ สังคมเสมือนมีแรงดึงดูดใจต่อความคาดหวัง
ของบุคคลที่ต้องการเพิ่มระดับความสัมพันธ์และดารงรักษามิตรภาพ ให้กลั บมาร่วมปฏิสัมพันธ์บน
พื้นที่โลกออนไลน์ ด้วยโครงสร้างและคุณลักษณะในการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเอื้อให้ผู้ที่มีความคล้ายกัน
หรือสนใจในสิ่ งเดียวกันสามารถพบปะสื่อสารสร้างมิตรภาพ แลกเปลี่ยนความเห็นและความรู้สึก
ระหว่างกันได้แม้จะอยู่ห่างไกลโดยไม่ จาเป็นต้องมาพบกันต่อหน้า โดยตรง ซึ่ง D’Andrea และคณะ
(2009) แสดงความเห็นว่า การที่บุคคลจะเข้าหาสังคมเสมือนของตนบนเว็บไซต์เพื่อขอคาตอบหรือ
ความเห็น นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะสังคมเสมือนที่เป็นแหล่งรวบรวมผู้คนที่หลากหลาย
ย่อมมีข้อมูลและประสบการณ์ที่หลากหลายเช่นกัน ทั้งยังสามารถได้คาตอบภายในเวลาอันสั้นอีกด้วย
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4) เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation) คือการเข้าร่วมเครือข่ายสังคมเสมือนเพื่อใช้ เป็นพื้นที่
ผ่อนคลาย หรือแสวงหาความสนุกสนานบันเทิง
ทั้งนี้ Nooy, Mrvar, และ Batagelj (2005) ได้ให้คาอธิบายถึงการศึกษาโครงสร้างและการ
วิเคราะห์สังคมเสมือน รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากเครือข่ายสังคมเสมือน ว่ามีเป้าหมายเพื่อการสังเกต
และตีความถึงรู ปแบบของสายสั มพันธ์ทางสังคม ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ด้ ว ยการ
วิเคราะห์ที่แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ
1) Sociocentric Analysis ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสาคัญไปยังความสัมพันธ์ทั้งหมดในเครือข่ายที่
เกิดขึ้นระหว่างสมาชิก
2) Egocentric Analysis ซึ่งเน้นความสนใจไปที่แต่ละตัวบุคคลในเครือข่าย และสายสัมพันธ์
ที่บุคคลนั้นๆ มีต่อผู้ร่วมเครือข่ายคนอื่นๆ

2.2 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการรณรงค์
ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการรณรงค์ อันประกอบไปด้วย ความหมาย
และคุณลักษณะของการรณรงค์ องค์ประกอบของการรณรงค์ เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาบน
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน และอธิบายคาต่อคาถามนาวิจัย
ได้ว่า การสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันผ่านเครือข่ายออนไลน์เป็นอย่างไร
2.2.1 ความหมายและคุณลักษณะของการรณรงค์
การรณรงค์เริ่มมีบทบาทตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ในประเทศโลกที่สามได้นามาใช้แก้ปัญหาและ
สร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆให้เกิดกับกลุ่มหรือสังคม ซึ่งหมายรวมตั้งแต่กลุ่มชุมชนขนาดเล็กไปจนถึง
ประชากรทั้งหมดในประเทศ โดยในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีขึ้น ได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อการรณรงค์ (ชนม์ชนก เพ็งกุล, 2558) และเป็นวิธีการที่ถูกนามาใช้สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างแพร่หลาย กล่าวคือเพื่อสร้างการรับรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมให้
เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายของโครงการรณรงค์นั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ ปาริชาติ
สถาปิตานนท์ (2554) ว่าการรณรงค์เป็นประเด็นสาคัญที่กาลังได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในหลาย
แวดวงและสาธารณะชนกลุ่มต่างๆ ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทบาทสื่อในประเด็นเชิงธุรกิจ การตลาด
สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเมือง โดยกระบวนการรณรงค์เพื่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
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จาเป็นต้องอาศัยมากกว่าปัจเจกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการขับเคลื่อน แต่เป็นพลังความร่วมมือของ
มวลชน ดังนั้นการสื่อสารและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารจึงถือเป็นส่วนสาคัญในการรณรงค์
(กิตติ กันภัย, 2543)
ทั้งนี้ การให้ความหมายกับการรณรงค์ทางการสื่อสารทาได้ 2 แนวทาง โดยแนวทางแรกเป็น
การให้ความหมายเชิงวัตถุประสงค์ (Objectives) คือความตั้งใจของคนกลุ่มหนึ่งที่มีเป้าหมายและ
ความต้องการที่จะโน้มน้าว เปลี่ยนความเชื่อหรือการกระทาของคนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยการใช้การสื่อสาร
ซึ่งการให้ความหมายในแนวทางนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความตั้งใจหรือประเด็นนั้นๆเป็นเรื่องที่มีการถกเถียง
กั น เช่ น การรณรงค์ เ กี่ ย วกั บ การท าแท้ ง ส่ ว นแนวทางที่ ส องคื อ การให้ ค วามหมายเชิ ง วิ ธี ก าร
(Method) ในกรณีที่การรณรงค์มีวิธีการที่สร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น
โฆษณา โปสเตอร์ โบรชัวร์ โดยฐานหลักของการรณรงค์ทางการสื่อสาร คือการปฏิรูปให้ชีวิตของ
บุคคลหรือสังคมดาเนินไปได้อย่างดีขึ้น (Paisley, 2001) (อ้างถึงใน Charles K. Atkin & Ronald E.
Rice, 2012)
ทั้งนี้ Rice and Atkins (2001) (วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล , 2549) ยังได้ให้คาจากัดความ ว่า
การรณรงค์คือความพยายามอย่างมีเป้าหมาย มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการชัดเจน ด้วย
กิจกรรมการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ผ่านการใช้สื่อมวลชนและการสนับสนุนระหว่างบุคคล ให้การ
รณรงค์นั้นบรรลุเป้าหมาย คือเพื่อชี้แจง จูงใจ หรือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับ
สาร กลุ่มใหญ่ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยไม่ได้ทาเพื่อแสวงหากาไร แต่ผลประโยชน์จากการรณรงค์นั้น
จะตกอยู่กับบุคคลและสังคมโดยรวม สอดคล้องกับความเห็นของ Pfau & Parrott (1992) ที่กล่าวว่า
การรณรงค์เป็นความพยายามในการสื่อสารอย่างมีเป้าประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและโน้มน้าวใจ หรือ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้รับสารจานวนมาก เกิดเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและ/หรือสังคม
โดยรวม ในช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อเป้าหมายคือการมีอิทธิพลในสังคม
นอกจากนั้นแล้ว Rice & Atkin (2001) (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ , 2551) ได้แบ่ง
ประเภทของการสื่อสารรณรงค์ที่มีคุณลักษณะต่างกันออกเป็น 2 กลุ่ม คือการสื่อสารรณรงค์ส่วนตัว
เช่นการรณรงค์ทางการเมือง หรือการรณรงค์ทางการค้า ที่เห็นได้ว่าเป็นความพยายามแสวงหา และ
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนบุคคล เช่นคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้า/บริการ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือการสื่อสารรณรงค์สาธารณะ ซึ่ งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม
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2.2.2 องค์ประกอบของการรณรงค์
Atkin (2001) (อ้ า งถึ ง ใน ปาริ ช าติ สถาปิ ต านนท์ , 2551) เสนอว่ า การรณรงค์ จ ะบรรลุ
เป้าหมายและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หากให้ความสาคัญกับ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) คือการเลือกว่าใครเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายหลัก ซึ่งอาจ
ไม่ใช่เพีย งบุ คคลที่ การรณรงค์ ต้ องการให้ เ กิด การปรั บเปลี่ ย นทั ศนคติ ห รื อ พฤติ กรรมเท่ านั้น แต่
ครอบคลุมได้ถึงบุคคลอื่นๆรอบตัวที่มีอิทธิพลต่อบุคคลดังกล่าว เช่นกลุ่มเพื่อน พ่อแม่ ครู เจ้าหน้าที่
ต ารวจ ฯลฯ เพราะสามารถกระตุ้ น ให้ บุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก รรมไม่ พึ ง ประสงค์ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมด้วยวิธีการเฉพาะ เช่น การให้ข้อมูล การโน้มน้าวใจ และการควบคุมพฤติกรรม
2) เป้าประสงค์ (Target Response) หมายถึง พฤติกรรมที่นักรณรงค์ต้องการให้เกิดมีขึ้นใน
กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายหลังจากการได้รับสารรณรงค์ ซึ่งโครงการรณรงค์ที่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ มัก
มีการระบุพฤติกรรมที่พึงปรารถนา หรือพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทาต่อไปไว้ชัดเจน นอกจากนี้สิ่งที่ควร
ให้ความสาคัญคือเน้นให้เกิดการตอบสนองในด้านอื่นๆ อาทิ ความตระหนัก ความรู้ ภาพลักษณ์ ความ
เชื่อ ความคาดหวัง ค่านิ ย ม และทัศนคติ ไปจนถึงการกระตุ้นให้ กลุ่ มเป้าหมายบางกลุ่ มเข้ามามี
บทบาทสาคัญในการรณรงค์ในบทบาทกลุ่มผู้มีอิทธิพลหลัก หรือกลุ่มผู้กาหนดนโยบายในสังคม
3) รู ป แบบของสารในการรณรงค์ (Types of Campaign Message) ที่ส ามารถบรรลุ ผ ล
สาเร็จได้นั้นสัมพันธ์กับระดับของวัตถุประสงค์ซึ่งมี 3 รูปแบบ ได้แก่
3.1) ให้ ข้อมูล ข่าวสาร (to Inform) เพื่อให้ ผู้ รับสารกลุ่ มเป้าหมายมีความรู้ แ ละ
ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติตน
3.2) โน้มน้าวใจให้กระทา (to Persuade) ด้วยการชี้ให้เห็นความสาคัญ และกระตุ้น
ความสนใจให้ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายแสวงหาข้อมูลต่างๆต่อเอง หรือการสร้างความหวั่นไหว
ต่ออารมณ์ความรู้สึก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ข่าว โฆษณา
3.3) กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม (to Mobilize Overt Behavior
Change) ด้วยการตอกย้าสารด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนการใช้จุดจูงใจด้านบวกและลบ ซึ่งสารที่สามารถโน้มน้าวใจได้สูงมักเน้นใช้คารมที่
โน้มน้าวใจ และสนับสนุนด้วยคนกลางที่น่าเชื่อถือ หรือหลักฐานที่ตอกย้าการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ทั้งนี้ นักรณรงค์อาจใช้วิธีการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับช่วงเวลา และกลุ่มเป้าหมาย
4) ลักษณะของช่องทาง (Type of Channels): การเลือกใช้สื่อแต่ละประเภท ต้องคานึงถึง
ธรรมชาติของสื่อนั้นๆ เช่น โอกาสในการเข้าถึง การเจาะจง การเรียกร้องความสนใจ การมีส่วนร่วม
การทาให้ดูเหมือนเป็นผู้มีความสามารถในการชี้นาความหมาย ความลึกของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ
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และมูลค่า เป็นต้น หรือเลือกใช้สื่อตามธรรมชาติของผู้รับสาร คือระดับการอ่าน รสนิยม ระดับความรู้
และความเชื่อต่างๆ รวมทั้งเทคนิควิธี การต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ ก็ล้วนสาคัญต่อการรณรงค์
เช่นเดียวกัน เช่น การสร้างประเด็น หรือผลิตสารคดี เป็นต้น
5) การออกแบบสาร (Message Design): McGuire (2001) (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตา
นนท์ , 2551) เน้ น ว่ า แหล่ ง สารจ าเป็ น ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ 3 ประการ คื อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Credibility) ความดึงดูดใจ (Attractiveness) และอานาจ (Power) ซึ่ง Manoff (1985) แนะนาว่า
สารควรถูกออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
สอดคล้ องกับ องค์ป ระกอบ 4 ประการในการรณรงค์ ที่เสนอไว้โ ดย Roger and Storey
(1987) (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2551) ดังนี้
1.มี เ ป้ า หมายโดยมุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ชั ด เจน ต่ อ ระดั บ ตั้ ง แต่ บุ ค คลตลอดจนระดั บ
โครงสร้างของสังคม
2. การรณรงค์นั้นต้องมีผลต่อกลุ่มผู้รับสารจานวนมาก ไม่ใช่เพียงแค่บุคคลไม่กี่คน แต่จะ
ส่งผลกับกลุ่มคนวงกว้างตั้งแต่หลักหลายร้อยคนไปจนถึงระดับหลายล้าน ขึ้นกับจุดประสงค์เป้าหมาย
ของการรณรงค์
3.มีการระบุช่วงเวลาของการดาเนินการจากัดไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มการรณรงค์ จนถึง
สิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งอาจมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน นับตั้งแต่หลายสัปดาห์ หรือกระทั่งหลายปี
4. ชุดของกิจกรรมการสื่อสารที่มีการบริหารจัดการ ซึ่งอาจมีการออกแบบและแพร่กระจาย
สารโดยกลุ่มผู้วางแผนการรณรงค์สู่ประชาชนในลักษณะบนลงล่าง หรือ อาจเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมในการออกแบบและเผยแพร่ กระจายสาร
ทั้งนี้ Roger and Storey (1987) (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2551) ยังสรุปถึงปัจจัย
9 ประการที่ ท าให้ ก ารสื่ อ สารรณรงค์ ส ามารถประสบผลส าเร็ จ ได้ แ ก่ 1) การเปิ ด รั บ สารของ
กลุ่มเป้าหมาย 2) การวางบทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการเชิญชวนบุคคลให้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ 3) การสื่อสารระหว่างบุคคลผ่าน
เครือข่ายคนสนิทหรือคนใกล้ตัวคือ สิ่งสาคัญที่นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงหรือคงไว้ซึ่ง พฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย 4) การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร 5) การประเมินผลในขั้นต้น ซึ่งสามารถ
ช่วยให้มีการผลิตสารได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายตามที่
ปรารถนา 6) การมุ่งเน้นถึงจุดจับใจด้วยเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ที่ใกล้ตัวกลุ่มเป้าหมาย 7) การมุ่งเน้น
ถึงผลเชิงบวกที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างรวดเร็ว 8) การแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการกาหนดเนื้อหา
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ของสารให้มีความเจาะจง 9) ความสอดคล้องระหว่างการเข้าถึงการสื่อสาร กับช่วงเวลาของปัจเจก
บุคคล

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์
การสื่อสารออนไลน์หรือการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คือช่องทางหลักอันดับต้นๆ ที่ถูก
ใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งในการสร้างเครือข่ายการ
สื่ อสารเกี่ย วกับ การใช้จั กรยาน ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ อัน
ประกอบไปด้วย ความหมายและคุณลักษณะของการสื่อสารออนไลน์ รูปแบบการสื่อสารออนไลน์
และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และ
อธิบายเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 ความหมายและคุณลักษณะของการสื่อสารออนไลน์
พงศธร เศรษฐีธร (2558) กล่าวถึงการสื่อสารออนไลน์ที่มีลักษณะการส่งข้อมูลข่าวสารใน
รู ป แบบดิ จิ ทั ล ว่ า เป็ น การส่ ง ข้ อ มู ล รู ป แบบต่ า งๆ ผ่ า นการเข้ า และถอดรหั ส เป็ น สั ญ ญาณ ผ่ า น
ช่องสัญญาณตัวกลางประเภทต่างๆ เช่น สายทองแดง สายเคเบิล เส้นใยนาแสง (Fibre Optics) หรือ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves) ซึ่งเมื่อเทียบกับการส่งผ่านข้อมูลแบบแอนะล็ อก
(Analog) ที่เป็นเทคโนโลยีเก่ากว่า การสื่อสารดิจิทัลจะมีคุณลักษณะที่ดีกว่า ดังนี้ 1) ทวนสัญญาณได้
มีประสิทธิภาพกว่าระบบแอนะล็อก ที่มักมีปัญหาสัญญาณรบกวนแม้จะทาการกรองสัญญาณแล้ว 2)
สามารถส่ งสั ญญาณได้ห ลายประเภท เช่น สั ญญาณเสี ยง วิดี โ อ หรือสั ญญาณคอมพิว เตอร์ ผ่ าน
ตัวกลางเดียวกัน 3) ควบคุมความผิดพลาดในการส่งสัญญาณได้หลายวิธี 4) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และฮาร์ ด แวร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ร าคาต่ ากว่ า และไม่ ซั บ ซ้ อ นเท่ า แอนะล็ อ ก 5) สั ญ ญาณแอนะล็ อ ก
หลากหลายประเภทสามารถแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลที่ มีรูปแบบเดียวกัน (Unified Form) ได้ ทาให้
ง่ายต่อการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาต่อยอด
เพื่อคุณภาพการสื่อสารที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ การสื่อสารออนไลน์คือลักษณะการใช้งานรูปแบบหนึ่งของสื่อดิจิทัล ซึ่ง ชุติสันต์ เกิด
วิบูลย์เวช (2559) ได้อธิบายเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลว่าเป็นคาที่นักคิดและนักวิชาการให้ความหมายกันไว้
อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได้จากความคล้ายคลึงที่เห็นพ้องกันตรงกันมากที่สุด คือ เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเข้ามาแทนที่สื่อแอนะล๊อก
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สอดคล้องกับความเห็นของ วนิดา จันทรุจิรากร (2543) ที่กล่าวคุณลักษณะสาคัญ 3 ประการ
ซึ่งทาให้การสื่อสารออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน คือ 1) ไม่จากัด
รูปแบบของข้อมูล สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนได้ทั้งข้อมูลในลักษณะข้อความ รูปภาพ และข้อมูลแบบ
มัลติมีเดีย เช่น เสียงและภาพเคลื่อนไหว 2) ไม่จากัดระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ที่
มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร windows สามารถสื่ อ สารออนไลน์ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต กั บ คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
ระบบปฏิ บั ติ ก าร Macintosh ได้ หรื อ สมาร์ ท โฟนระบบปฏิ บั ติ ก าร android กั บ สมาร์ ท โฟน
ระบบปฏิบัติการ ios ก็เช่นกัน 3) ไม่มีข้อจากัดเรื่องระยะทาง สามารถติดต่อสื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูล
ระหว่างกันได้ทั้งในระยะใกล้ในอาคารเดียวกัน จนถึงระยะไกลแบบข้ามทวีป
กาญจนา แก้ ว เทพ (2555) ได้ ก ล่ า วถึ ง นิ ย ามของสื่ อ ใหม่ ว่ า ในระยะแรกนั้ น ถู ก เรี ย กว่ า
“เทคโนโลยี การสื่ อสาร” (Communication Technology) และถัดมาได้มีการเรียกรวมกับคาว่า
“เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology) จึงตกผลึกเป็นคาที่นิยมใช้อ้างอิงกันในวงกว้าง
ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (Information and Communication Technology ICT) ที่ มี ค วามหมายถึ ง วิ ธี ก าร กระบวนการ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ พั ฒ นาเปลี่ ย นแปลง และเพิ่ ม
สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผลต่อการสื่ อสารของมนุษย์ ซึ่งหมายรวมถึงการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร การส่งสาร การรับสาร การเก็บสาร และการป้อนกลับ
2.3.2 รูปแบบการการสื่อสารออนไลน์
Morris (1996) (อ้างถึงใน นฤมล อนุศาสนนันทน์ , 2551) กล่าวถึงรูปแบบของการสื่ อสาร
ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยเกณฑ์ของการเป็นผู้รับและผู้ส่งสารในการแบ่งเป็น 4 ประเภท
ดั ง นี้ 1) การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลกั บ บุ ค คลแบบไม่ พ ร้ อ มกั น (One to One Asynchronous
Communication) คือลักษณะที่การปฏิสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไปแบบทันทีทั นใด โดยหลังจากที่สารถูก
ส่งไปแล้ว อาจถูกทิ้งไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ก่อนที่ผู้รับจะเปิดรับสารนั้น เช่นการใช้ E-mail 2) การ
สื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มแบบไม่พร้อมกัน (One to Many Asynchronous Communication)
คือลักษณะที่ผู้ส่งสารรายบุคคลทาการส่งสารให้กลุ่มผู้รั บสารในรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นไป
แบบทันทีทันใด เช่น การเขียนส่งความไว้บนกระดานข่าว ซึ่งมีผู้ที่สามารถเข้าอ่านได้จานวนมากมาย
แต่ไม่ทุกคนที่จะทาการเขียนตอบ 3) การสื่อสารพร้อมกัน และมีการโต้ตอบทันที (Synchronous
Communication) คือลักษณะที่มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์แบบรายบุคคลหรือมากกว่า บนพื้นที่ห้อง
สนทนา (Chat Room) 4) การสื่ อสารแบบไม่ พร้ อ มกัน (Asynchronous Communication) คือ
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ลักษณะการสื่อสารที่มีช่องว่างของระยะเวลามากในการปฏิสัมพันธ์ ตัวอย่างที่ชัดเจนรูปแบบหนึ่ง คือ
การให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้ามารับสารเมื่อไหร่ก็ได้
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาและแบ่งการใช้งานเป็นประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับการสื่อสารทุก
รูปแบบข้างต้นด้วยคุณลักษณะที่หลากหลาย ซึ่ง ปัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ (2555) ได้อธิบายไว้ว่าสามารถ
แบ่งสังคมออนไลน์เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อที่กระตุ้นให้บุคคลผู้ใช้ทั่วไปมีส่วนร่วมในการสร้าง
ข้อมูล เนื้ อหา (Collaborative Project) เช่น เว็บไซต์ Wikipedia เป็นต้น 2) สื่ อพื้นที่ส่ ว นบุ ค คล
(Blog) ซึ่งสร้างขึ้นโดยที่ผู้ใช้งานหรือเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว ทาการติดตั้งพื้นที่นั้นๆลงบนเซิร์ฟเวอร์ด้วย
ตนเอง 3) สื่อที่เปิดให้ผู้เข้าใช้งานแบ่งปันข้อมูลเนื้อหาซึ่งกันและกัน (Content Community) 4) สื่อ
ที่ดึงให้ผู้เข้าใช้งานมีส่วนร่วมกันสร้าง (Social Network Site) โดยผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้างข้อมูล
ส่วนตัว บอกเล่าถึงสถานะของตน รวมถึง การเผยแพร่เนื้อหาต่างๆด้วยตนเอง 5) สื่อในรูปแบบเกม
ด้วยตัวตนจาลอง (Virtual Game World) คือลักษณะการสื่อสารผ่านตัวตนจาลองที่ถูกสร้างขึ้นโดย
ผู้ใช้ ที่เรียกว่า Avatar บนพื้นที่โลกเสมือน
2.3.3 เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
วิมลพรรณ อาภาเวท สาวิตรี ชีวะสาธน์ และ ชาญ เดชอัศวนง (2554) ได้ให้ความเห็นว่า
การแบ่งประเภทและให้ความหมายต่อสังคมออนไลน์นั้น ในความเป็นจริงแล้วทาให้ชัดเจนได้ค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์สังคมออนไลน์แต่ละรายล้วนคิดค้นพัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ๆ
เสริมเข้าไปอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง
ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาแยกประเภทได้จากลักษณะของจุดเด่นในการใช้งานใน
ภาพรวมได้ดังนี้
1) Publishing หมายถึง เว็บไซต์หรือบล็อกที่นาเสนอข้อมู ลประเภทเนื้อหา (Content) เช่น
Blogger, Wordpress โดยแต่ละบล็อกจะมีการแยกเนื้อหาย่อยเป็นหมวดต่างๆ ตามความสนใจ เช่น
Oknation.net บล็อกที่นาเสนอข้อมูลในรูปแบบการเขียนข่าวสาร หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
หรือ Gotoknow.org บล็อกที่รวบรวมข้อมูลความรู้อันหลากหลายในแขนงต่างๆ เป็นต้น
2) Community หมายถึง เครือข่ายที่ช่วยสร้างกลุ่มความสัมพันธ์ขึ้นเป็นสังคมระหว่างเพื่อน
เก่า รวมถึงการหาเพื่อนใหม่ และสามารถทาการสื่อสารด้วยการส่งข้อความเพื่อโต้ตอบแลกเปลี่ยนกัน
ได้ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ มายสเปซ (My Space)
3) Media หมายถึง ลักษณะการใช้งานด้วยจุด ประสงค์เพื่อนาเสนอภาพเคลื่อนไหวเป็นหลัก
เช่น Youtube Dailymotion Netflix เป็นต้น
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4) Games หมายถึง เกมที่ทาผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการสร้างตัวแทนขึ้นใน โ ลกเสมื อ น
จริง ให้มีชีวิตจาลอง และมีการสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์ หรือทากิจกรรมร่วมกัน เช่น Second Life
5) Photo Management หมายถึง เว็บไซต์ให้ บริการรับฝากรูปออนไลน์ ด้วยระบบที่ช่วย
จัดการข้อมูลภาพถ่ายดิจิทัล และสามารถแบ่งปันรูปภาพ หรือทาการขายรูปภาพผ่านออนไลน์ได้ เช่น
Photobucket หรือ Flickr เป็นต้น
6) Business and Commerce หมายถึง เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่สร้างขึ้นเพื่อทาธุรกิจ ซื้อ
ขาย ประมูลสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Amazon eBay PayPal
7) Data and Knowledge หมายถึง เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ ที่บุคคลทั่วไป
สามารถมีส่วนในการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลได้ เช่น Wikipedia Zickr Google Earth เป็นต้น
โดยในปัจจุบัน หนึ่งในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับนิยมมากโดยเฉพาะในประเทศไทย
คือเฟซบุ๊ก ซึ่งรวบรวมคุณสมบัติและความสามารถในการใช้งานหลากหลายรูปแบบไว้ด้วยกัน ซึ่ง
Sunden (2003) (อ้างถึงใน Boyd & Ellison, 2007) ได้อธิบายไว้ว่า แม้เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์มี
การพัฒนารูปแบบการใช้งานบนหน้าเว็บที่แตกต่างหลากหลาย แต่มีแก่นหลักร่วมกัน คือประกอบด้วย
ข้อมูลหรือสถานะส่วนตัวที่ระบุขึ้นเองโดยผู้ใช้งานแต่ละบุคคล ซึ่งถูกมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานอื่นๆที่
เชื่อมต่อกันอยู่ หรือที่เรียกว่าเพื่อนในระบบเครือข่ายหรือในเว็บไซต์แบบเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างสองฝ่ายนี้คือลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ โดยแต่ละเว็บไซต์เครือข่ายจะ
กาหนดคาเรียกแตกต่างกันไป เช่น Friends Fans หรือ Contacts
ทั้งนี้ การแสดงถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว นับเป็นส่วนสาคัญของสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์
แบบเครือข่าย โดยที่หลายเว็บไซต์มีการจัดทารูปแบบการใช้งานให้ผู้ใช้สามารถทาการส่งหรือฝาก
ข้อความของตนลงบนพื้นที่ของอีกฝ่ายที่อยู่ในระบบการใช้งานเครือข่ายเดียวกัน ได้ หรือฝากเป็น
ข้อความส่วนตัวรูปแบบเดียวกับการส่งเว็บเมล์ (Web Mail) นอกจากนี้ บางเว็บไซต์สังคมออนไลน์ยัง
ได้เปิดให้มีการใช้งานการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะรูปภาพหรือวิดีโอ อีกทั้งบางเว็บไซต์ที่มีการพัฒนา
ให้สามารถเชื่อมต่อและใช้งานผ่ ายโทรศัพท์มือถือได้ด้วย ซึ่งเฟซบุ๊กคือเว็บไซต์สั งคมออนไลน์ ที่มี
คุณสมบัติทั้งหลายอย่างครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ในส่วนของเฟซบุ๊ก จะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารออนไลน์ผ่านแฟน
เพจที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากการใช้งานรายบุคคลที่เรียกว่าเฟซบุ๊กโปรไฟล์ โดย
แฟนเพจส่วนใหญ่จะจั ดทาขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสารเผยแพร่อัตลักษณ์ของหน่วยงาน สินค้า
ธุรกิจและบริการต่างๆ โดยบุคลทั่วไปที่ต้องการติดตามรับข้อมูลข่าวสารหรือมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ
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จะต้องกดถูกใจเพื่อเข้าเป็นแฟนหรือผู้ติดตาม ซึ่งสามารถนามาใช้วัดความนิยมที่บุคคลผู้ใช้งานทั่วไปมี
ต่อหน่วยงานนั้นๆได้ด้วย
ภิเษก ชัยนิรันดร์ , (2553) ได้อธิบายถึงการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถ
รองรับการใช้งานด้านการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) Photos รูปภาพคือสื่อที่แสดงถึงความหมายได้ดี ซึ่งบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความสามารถ
รองรับการโพสต์ภาพต่างๆ โดยส่วนมากจะเป็นรูปภาพประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าและบริการ
รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ หรือบุคคลสาคัญที่ทางแฟนเพจต้องการนาเสนอ
2) Video คือสื่อภาพเคลื่อนไหวที่เห็นได้ตั้งแต่ภาพยนตร์โฆษณาในโทรทัศน์ซึ่งนับเป็น สื่อ
ดั้งเดิมเพื่อบอกเล่ าถึงตัวตนและความเป็นไปของแบรนด์ จนมาถึงยุคของสื่ อใหม่และการสื่ อสาร
ออนไลน์ วิดีโอก็ยังถูกนามาใช้สร้างความรู้สึกใกล้ชิดระหว่างผู้รับสาร หรือผู้บริโภคที่ใช้งานเว็บไซต์
3) Wall คือลักษณะการใช้งานที่เปรียบเสมือนกระดานสนทนา ซึ่งเปิดให้ทางแบรนด์เจ้าของ
แฟนเพจและผู้ปริโภคที่ติดตามเป็นแฟนสามารถโพสต์ข้อความต่างๆ จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้แจ้งข่าวสาร
หรือการสนทนากันได้ อีกทั้งในส่วนของการแสดงความคิดเห็น (Comment) ที่แฟนเพจหรือผู้บริโภค
พิมพ์โต้ตอบได้ หรือหากเกิดความชื่นชอบต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้พบเห็น ก็สามารถแสดงออกด้วยการ
กดถูกใจ
4) Games & Events คือลักษณะการใช้งานโดยเจ้าของแฟนเพจที่ประกาศแจ้งถึงเกมและ
กิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษต่างๆ ทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดให้ร่วมเล่น
เกมชิงรางวัล การลดราคาจากปรกติ รวมถึงกิจกรรมในรูปแบบ CSR
5) Info เป็นส่วนที่เจ้าของแฟนเพจหรือเจ้าของแบรนด์ใช้อธิบายถึงตนเอง ว่าเป็นใคร ทา
อะไร อยู่ ที่ไหน ติดต่อได้อย่ างไร รวมถึงช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะช่วยให้บุคคลผู้ใช้งานทั่วไปได้ทาความรู้จักกับแบรนด์ และตัดสินใจว่าจะติดตามเป็ นแฟน
หรือไม่
6) Notes คือส่วนที่ใช้ในการแจ้งเรื่องราวสั้นๆ รายละเอียดไม่มาก เช่น แจ้งการลดราคา
สินค้า ประกาศถึงผลิตภัณฑ์ที่กาลังจะออกใหม่หรือขายดี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจุดสนใจว่า ณ
ขณะนี้ทางแบรนด์กาลังมีสิ่งสาคัญใดบ้างที่เป็นจุดเด่นและน่าสนใจ
7) Discussion Board คือลักษณะการใช้งานที่เหมือนกระทู้บนกระดานสนทนา ซึ่งใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อต่างๆ หรือเป็นพื้นที่ที่แฟนเพจมาร่วมกันแสดงผล
ตอบกลับ (Feedback) ต่อแบรนด์ได้
8) Review เป็ น ส่ ว นที่แฟนเพจหรือผู้ ติดตามสามารถแสดงความเห็ นต่ างๆเพื่ อ เผยแพร่
แบ่งปันประสบการณ์ที่ตนได้รับจากแบรนด์หรือเพจได้อย่างละเอียด
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จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารออนไลน์หรือการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบการเชื่อมต่อและการปฏิสัมพันธ์ ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล
หรือการสื่อสารระดับสื่อมวลชนที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ผู้รับจานวนมากภายในคราวเดียว
โดยมีความเป็นอิสระจากขีดจากัดด้านเวลา (Time) และระยะทาง (Space) ทั้งยังมีคุณลักษณะใน
การใช้งานที่สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) และความมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้ จึงเหมาะกับการสื่อสารเชิงเครือข่ายและการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่สนใจในสิ่ง
เดียวกัน จึงเป็นช่องทางที่กาลั งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงเครือข่ายการสื่ อสาร
เกี่ยวกับการใช้จักรยาน

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย นิยามความหมายของ
รูปแบบการดาเนินชีวิต ปัจจัยและอิทธิพลของรูปแบบการดาเนินชีวิต ลักษณะของรูปแบบการดาเนิน
ชีวิต และการวัดรูปแบบการดาเนินชีวิตด้วย AIOs โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 นิยามความหมายของรูปแบบการดาเนินชีวิต
Chaney (1996) (อ้ า งถึ ง ใน ธนิ ณี บั ณ ฑิ ต วั ฒ นาวงศ์ , 2556) ให้ ค วามหมายรู ป แบบการ
ดาเนิ น ชีวิต ว่าเป็ น รู ป แบบการกระทาที่แต่ล ะบุคคลปฏิบัติในการใช้ชีวิต ซึ่งทาให้ ส ามารถเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่บุ คคลกระทา ทาไมถึงกระทา และสิ่งที่ทานั้นมีความส าคัญต่อตัว เขาเองหรือผู้ อื่น
อย่างไร
Hawkins Best และ Coney (1995) กล่าวถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตว่าเป็นพื้นฐานที่แสดง
แนวทาง วิ ธี ก ารใช้ ชี วิ ต ของบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ติ ด ตั ว มาแต่ เ กิ ด และจากการสั่ ง สม
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต อีกทั้ง การใช้ชีวิตของบุคคลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามวงจรของชีวิต ซึ่งได้รับอิทธิพลมากสภาพปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ให้นิยามรูปแบบการดาเนินชีวิต ว่าเป็นการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่มสังคม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์ที่สมาชิกกลุ่มพึงปฏิบัติ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่ม
เดียวกันจึงเป็นไปในลักษณะเดียวกันไม่เพียงเท่านั้น พฤติกรรมของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมี
ลั ก ษณะที่ ไ ปใน "ท านองเดี ย วกั น " ซึ่ ง บุ ค คลผู้ เ ป็ น สมาชิ ก ของกลุ่ ม ระดั บ ชนชั้ น ทางสั ง คมและ
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วัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้น จะพัฒนาแบบแผนของการดารงชีวิต หรือแบบแผนในการบริโภคขึ้นมา
เพื่อใช้ในสังคม
Mowen และ Minor (2000) อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับ
บุคลิกภาพของบุคคลอย่างชัดเจน เช่น ผู้ที่มีบุคลิกเก็บตัวมักไม่ชอบร่วมทากิจกรรมที่ ต้องพบปะหรือ
อยู่ท่ามกลางผู้คน เช่นการเล่นกีฬาแบบหมู่คณะหรือการร่วมทากิจกรรมชุมชน โดยความต่างของ
รูปแบบการดาเนินชีวิตกับบุคลิกภาพนั้นอยู่ตรงที่ รูปแบบการดาเนินชีวิตเป็นพฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลซึ่งเห็นได้ชัดเจน แต่บุคลิกภาพคือสิ่งที่อยู่ภายใน เป็นปัจจัยกาหนดความรู้สึกนึกคิด และ
มุมมองที่บุคคลมีต่อสิ่งต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ในทางการตลาด Assael (1995) (อ้างถึงใน ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์, 2556)
และ Kotler (1997) ได้อธิบายคาจากัดความของรูปแบบการดาเนินชีวิตไว้คล้ายคลึงกัน คือลักษณะ
การอยู่อาศัยหรือการใช้ชีวิตในปัจจัยด้านต่างๆ ที่บุคคลหรือผู้บริโภคแสดงออกมาให้เห็น ได้แก่ ด้าน
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions)
ทั้งนี้ Engel, Blackwell, and Miniard (1993) (อ้างถึงใน เอกยุทธ ภมรกูล , 2558) ให้คา
จากัดความของทั้ง 3 ปัจจัย ว่า
1) กิจกรรม หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชัด เช่น การพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับบริการ
ใหม่ๆ หรือการเลือกซื้อสินค้า
2) ความสนใจ หมายถึง ความสนใจในสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง วัตถุประสงค์หนึ่ง หรือสถานการณ์หนึ่ง
โดยมีการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง หรือมีระดับความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ
3) ความคิดเห็น หมายถึง “คาตอบ” ของแต่ละบุคคล ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เปรียบเสมือน “คาถาม” ในรูปแบบของการตีความ การประเมินผล และความคาดหวัง เช่น การ
ประเมินผลดีและผลเสียของการเลือกที่จะทาบางสิ่ง หรือความคาดหวังที่มีต่อเหตุการณ์ในอนาคต
2.4.2 ปัจจัยและอิทธิพลของรูปแบบการดาเนินชีวิต
ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิต มีที่มาจากทั้งภายนอกด้วยรูปแบบที่ตายตัว
เช่น ลักษณะทางประชากร วัฒนธรรม ค่านิยมภายนอก รวมถึงปัจจัยจากภายในของบุคคลเองที่เป็น
เชิงจิตวิทยา เช่น ประสบการณ์ อารมณ์ แรงจูงใจ ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตของบุคคล และมีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรมในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดซึ่งปรากฏตาม
ตารางที่ 2.1 ( Hawkins et al., 1995) (อ้างถึงใน ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์, 2556)

31

ภาพที่ 2.1 รูปแบบการดาเนินชีวิตและการบริโภค
แหล่งที่มา: Hawkins et al., 1995
2.4.3 ลักษณะของรูปแบบการดาเนินชีวิต
Berkman, Lindquist, และ Sirgy (1997) (อ้างถึงใน ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์, 2556) อธิบาย
ถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตว่าสามารถแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ปรากฏการณ์กลุ่ม
หลายปัจจัยส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิ ตของบุคคล รวมถึงการรับอิทธิพลมาจากสังคม
และความสัมพันธ์กับบุคคลสาคัญที่ตนมีส่วนร่วมอยู่ โดยลักษณะของกลุ่ มที่มีความแตกต่างกัน จะ
ส่งผลให้บุคคลมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ต่างกัน เช่นกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวกับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก
นักเรียนกับกลุ่มคนวัยทางาน ซึ่งมีรูปแบบการดาเนินชีวิตแตกต่างกัน
2) อิทธิพลต่อพฤติกรรมแต่ละด้าน
รู ป แบบการดาเนิ น ชีวิตของแต่ล ะบุคคลสามารถแสดงถึงพฤติกรรมต่างๆในชีวิตที่มักจะ
กระทาอยู่เสมอ ซึ่งนักการตลาดมักศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตเพื่อคาดเดาพฤติกรรมของผู้บริโภค
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เช่น กลุ่มที่มีวิธีคิดเสรีนิยมมักมีแนวโน้มในการรับชมภาพยนต์จากต่างประเทศมากกว่ากลุ่มที่มีวิธีคิด
แบบอนุรักษ์นิยม
3) นัยยะบ่งบอกถึงความสนใจหลักของชีวิต
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่ชัดเจนสามารถระบุถึงตัวตนและความสนใจต่อเรื่องต่างๆในแต่ละ
ด้านซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่บุคคลกระทา เช่น หน้าที่การงาน ครอบครัว หรือกิจกรรมยามว่าง
4) เปลี่ยนแปลงตามความต่างของตัวแปรความสัมพันธ์ทางสังคม
ปัจจัยทางสังคมและลักษณะทางประชากรต่างๆ เป็นตัวแปรสาคัญ ทั้งด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ
ศาสนา ชนชั้นทางสังคม และอื่นๆ ล้วนมีอิทธิพลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินชีวิตได้
เป็นอย่างมาก
ด้วยข้อมูลข้างต้น เกี่ยวกับความหมาย ปัจจัย อิทธิพล และลักษณะของรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตที่ได้ศึกษารวบรวมไว้ดังกล่าว ทาให้สามารถสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต ว่าเป็นรูปแบบ
พื้นฐานที่บุคคลแสดงออกทางมาทางพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตรปกติ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากภายนอกโดยผ่านการปฏิสั มพันธ์กับสังคม และ
ภายในบุคคลเองในเชิงจิตวิทยา ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นถึงการดาเนินชีวิตของบุคคล หรือกลุ่มสังคมที่
สมาชิกมีพื้นฐานและวัฒนธรรมร่วมกันว่ามีลักษณะอย่างไร
ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต มีความใกล้เคียงกับแนวคิดบทบาทหรือประเภท
วัฒนธรรมย่อย ต่างที่การใช้ถ้อยคาภาษาเท่านั้น (Feldman, 1972) (อ้างถึงใน หฤทัย อาจปรุ, 2554)
ซึ่งการศึกษาและการแบ่งประเภทของรูปแบบการดาเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมย่อยสามารถวัดค่าและ
จาแนกได้หลากหลาย โดยงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวัดแบบ AIOs ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
คือการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions)
ของบุ คคล เนื่ องจากมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนข้อคาถามให้ เหมาะสมกับกลุ่ มตัวอย่างได้
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารได้
2.4.4 การวัดรูปแบบการดาเนินชีวิตด้วย AIOs
เป็ น วิ ธี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง จิ ต วิ ท ยาดั้ ง เดิ ม (Psychographics) ด้ ว ยวิ ธี ก ารวั ด เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative) คือการจัดจาแนกกลุ่มบุคคลตามรูปแบบการดาเนินชีวิต โดยใช้ตัวแปร 3 ประเภท
คือ กิจ กรรม ความสนใจ และความคิดเห็ น มาพัฒ นาเป็นข้อ ค าถามให้ ผู้ บ ริโ ภคหรื อ กลุ่ ม บุ ค คล
เป้าหมายทาการตอบแบบสอบถาม ในลักษณะการแสดงระดับความเห็นด้วยกับแต่ล ะข้อความมาก
หรื อน้ อยเพีย งใด โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert scale ที่แบ่งคะแนนออกเป็น 1 ถึง 5 หรือ 1 ถึง 7
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ระดับ เช่น 1 คือไม่เห็นด้วยอย่ างยิ่ง 4 คือเห็นด้วยปานกลาง 7 คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง (Solomon,
2013) และเมื่อนาข้อมูลที่เก็บได้มาหาค่าความสัมพันธ์ในเชิงจิตวิทยาด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor
Analysis) จะทาให้สามารถจัดกลุ่มผู้บริโภคที่มีรูปแบบกิจกรรมคล้ายกันไว้ด้วยกัน (ตารางที่ 2.2)
ทั้งนี้ (Hsu & Powers, 2001) ได้อธิบายเกี่ยวกับตัวแปร AIOs ไว้ดังนี้
A (Activities) คือการกระทา หรือปฏิกิริยาที่บุคคลแสดงออกมา เช่นการบริโภคสื่อประเภท
ต่างๆ การใช้จ่ายกับสินค้าหรือบริการ หรือการพูดคุยกับคนรู้จักเกี่ยวกับสินค้าและบริการเหล่านั้น ซึ่ง
แม้จะเป็นการกระทาที่เห็นได้อย่างชัดเจน แต่มักไม่สามารถวัดหาเหตุผลหรือคาดเดาการกระทานั้นได้
I (Interests) คือความสนใจ ที่มีต่อเหตุการณ์ ความเป็นไป เรื่องราว หรือวัตถุ ซึ่งมีการ
จัดลาดับให้ความสาคัญ โดยบางเหตุการณ์หรือบางอย่างจะมีระดับของความน่าตื่นเต้น ความพิเศษ
และความน่าสนใจที่จะทาให้เกิดการติดตามแบบต่อเนื่อง
O (Opinions) คือความคิดเห็นที่บุคคลตอบสนองต่อสถานการณ์หรือคาถามที่มากระตุ้นเร้า
โดยบุคคลจะใช้คาตอบหรือความคิดเห็นดังกล่าวในการอธิบายตีความ ประเมินค่า หรือการคาดคะเน
เช่น การประเมินสิ่งที่จะได้รับจากทางที่เลือก

ภาพที่ 2.2 ประเด็นคาถามของการวัดแบบ AIOs
แหล่งที่มา: Plummer, 1992
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การนาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตมาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษา
และทาความเข้าใจในกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยานให้มากขึ้น ซึ่งมีลักษณะ
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน การศึกษาถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตดั งกล่าว จึงเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้
เกิดความเข้าใจต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาเสนอเป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปปรับใช้ใน
การสื่อสารออนไลน์เชิงเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้จักรยานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเปิดรับข่าวสาร
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ การเปิ ด รั บ ข่ า วสาร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร วัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสาร และการเลือกเปิดรับข่าวสาร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.5.1 ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร
Charles K. Atkin (1973) อธิบายว่า ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม ทาให้ต้องมี
การปฏิสั มพัน ธ์ แลกเปลี่ ย นสิ่ งต่างๆ ระหว่างกันอยู่เสมอเพื่อการอยู่ร่ว มกันในสั งคม รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทาให้มนุษย์สามารถเกิดความเข้าใจในเนื้อหาเดียวกัน
และเพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสินใจต่อสิ่งต่างๆ ในการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความ
ไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น ยิ่งไม่แน่ใจเท่าใด ก็จะยิ่งมีความต้องการและทาการเปิดรับข่าวสาร
มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเมื่อบุคคลเปิดรับข่าวสารมาก ก็มักจะเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ
และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจสภาพแวดล้อมความเป็นไปต่างๆ มากกว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย
Merill and Lowenstein (1971) (อ้างถึงใน ศิริพร อ้วนคา 2544) อธิบายเพิ่มเติมว่า การ
เปิดรับข่าวสารเกิดขึ้นจากความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติโดยปกติของมนุษย์ ที่มักจะอยากรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว หรือเรื่องราว เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.5.2 วัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสาร
วัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารของบุคคล สามารถจาแนกได้ 4 ประการ ดังนี้ (สุรพงษ์
โสธนะเสถียร, 2533)
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1) เพื่ อ การรั บ รู้ (Cognition) กล่ า วคื อ ผู้ รั บ สารมี ค วามต้ อ งการข้ อ มู ล และสารสนเทศ
(Information) เพื่อสนองความต้องการอยากรู้
2) เพื่ อ ความหลากหลาย (Diversion) เช่ น เปิ ด รั บ สื่ อ เพื่ อ แสวงหาความตื่ น เต้ น เร้ า ใจ
สนุกสนาน รวมถึงการพักผ่อนหย่อนใจ
3) เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility)
4) การผละจากสังคม (Withdrawal) คือการเข้าหาหรือเปิดรับสื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงงานกิจวัตร
ประจาบางอย่าง หรือเพื่อหลีกเลี่ยงผู้คนรอบข้าง
ทั้ ง นี้ Merill and Lowenstein (1973) (อ้ า งถึ ง ใน ปิ ย ะฉั ต ร พรหมมา, 2556) ได้ ก ล่ า ว
เพิ่มเติมถึงปั จ จั ย พื้ น ฐานซึ่ งเป็ น แรงขั บให้ บุ คคลเกิ ด การเปิด รับ ข่าวสาร โดยมีรายละเอียดดั ง 4
ประการต่อไปนี้
1) ความเหงา กล่าวคือ การศึกษาทางจิตวิทยาเชื่อว่า ตามปรกติแล้วมนุษย์มักจะไม่ชอบอยู่
อย่างโดดเดี่ยว เพราะอาจทาให้เกิดความวิตกกังวลหวาดกลัว ความพยายามใน การรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน หรื อใช้เวลาไปกับการสื่อสาร จึงเป็น ทางออกที่ดีในการรับมือกับปัญหา
ดังกล่าว
2) ความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นคุณลักษณะเบื้องต้นของมนุษย์ทั่วไป ทั้งความอยากรู้ในสิ่งที่
อยู่ใกล้ตัว ไปจนถึงสิ่งที่อยู่ไกลตัวออกไปมากที่สุด การเปิดรับและการสื่อสารจึงสามารถสนองตอบ
ความต้องการในข้อนี้ได้เป็นอย่างดี
3) ผลประโยชน์ของตนเอง พื้นฐานของมนุษย์ตามปกติล้วนมีความเห็นแก่ตัวอยู่ บ้ า งไม่ ม ากก็
น้อย มนุษย์จึงมีความจาเป็นในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สามารถนาข้อมูลข่าวสารนั้นมาช่วย
เอื้อประโยชน์ให้ตนเองในด้านต่างๆของการใช้ชีวิต
4) ลักษณะเฉพาะของสื่อ ที่แต่ละประเภทมีความเฉพาะแตกต่างกันไป โดยบุค คลจะเปิดรับ
สารจากประเภทหรือแหล่งสื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเพื่อความพึงพอที่จะได้รับ
สอดคล้องกับคาอธิบายของ McCombs and Becker (1997) (อ้างถึงใน วนันธร มิลินทาง
กู ล , 2553) ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ไว้ ว่ า บุ ค คลมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเปิ ด รั บ ข่ า วสารจากสื่ อ มวลชนเพื่ อ
สนองตอบความต้องการ 4 ประการ ได้แก่
1) เพื่อรู้เหตุการณ์ (Surveillance) คือ การติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่
เกิดขึ้นรอบตัวจากสื่อ เพื่อจะรู้ เท่าทันเหตุการณ์ มีความทันยุคทันสมัย และรู้ว่าอะไรคือ สิ่งสาคัญที่
ควรจะต้องรู้
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2) เพื่อช่วยในการตัดสินใจ (Decision) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน กล่าวคือ การ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถทาให้บุคคลเกิดความคิดความเห็นเฉพาะของตน ที่มีต่อสภาพ
เหตุการณ์แวดล้อมต่างๆได้
3) เพื่อสนทนาพูดคุย (Discussion) คือ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ทาให้บุคคลมีข้อมูล
ที่จะสามารถนาไปใช้ในการพูดคุยอภิปรายกับผู้อื่นได้
4) เพื่อมีส่วนร่วม (Participation) คือการรับรู้และมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ
ที่เกิดขึ้นรอบตัว
2.5.3 การเลือกเปิดรับข่าวสาร
ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า มนุษย์มีลักษณะนิสัยเป็นผู้ชอบเลือก เลือกคิด เลือกเชื่อ
ตามที่ตนปรารถนา เลือกสิ่งของที่ดี ที่สวย ที่เราชื่นชอบต้องการ ซึ่งนิสัยการเลือกดังกล่าว เกิดจาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล เช่นเดียวกับการสื่ อสารที่มีการเลื อกว่าจะสื่ อ สาร
อย่างไร หรือเปิดรับสารอะไร อย่างไร จากแหล่งใด
ทั้งนี้ ภัทรดา ปลอดมีชัย (2552) ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า บุคคลจะไม่รับข้อมูลข่าวสารทุก
อย่าง แต่จะมีการเลือกรับเพียงบางส่วนที่มีคุณประโยชน์กับตนเอง ซึ่ งแรงขับที่ทาให้บุคคลเลือกรับ
นั้น เกิดจากคุณสมบัติพื้นฐานของความเป็นผู้รับสารในด้านต่างๆ ได้แก่
1) องค์ป ระกอบด้านจิ ตใจ เช่น กระบวนการในการเลื อกรับข่าวสาร การเลื อกรับรู้ ต าม
ทัศนคติและประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมของตน
2) องค์ประกอบด้านสั งคมและสภาพแวดล้ อม เช่น ประเพณี วัฒนธรรม ครอบครัวหรือ
ลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ ภูมิลาเนา การศึกษา ไปจนถึงสถานภาพทางสังคม
Hunt & Ruben (1993) (อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน 2546) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อบุคคลในการเลือกเปิดรับข่าวสาร โดยจาแนกออกเป็น 8 ประการดังนี้
1) ความต้องการ (Need) คือปัจจัยส่วนที่สาคัญที่สุดในกระบวนการเลือกสรรของมนุษย์
เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานของทั้งทางกายและทางใจในการกาหนดเลือกสิ่งต่างๆ เพื่อความพึงพอใจ
และการยอมรับจากสังคม
2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) เป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญอีกประการหนึ่งที่
บุคคลยึดถือในการเลือก ทั้งการเลือกใช้สื่อ เลือกแปลความหมาย รวมถึงการเลือกจดจา
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3) เป้าประสงค์ (Goal) เป็นปัจจัยที่ทาให้บุคคลจะเลือกรับเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
สนองตอบต่อเป้าหมายของตน
4) ความสามารถ (Capability) กล่าวคือ ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งของบุคคลที่ ส่งผลให้
เกิดการเลือกรับสาร เช่น ความสามารถด้านภาษา ที่หากบุคคลไม่คุ้นเคยกับภาษาใดภาษาหนึ่ง ย่อม
ส่งผลให้เกิดการปิดกั้นข่าวสารที่เป็นภาษานั้นได้
5) การใช้ ป ระโยชน์ (Utility) ตามปกติ โ ดยทั่ ว ไปแล้ ว บุ ค คลมั ก จะให้ ค วามสนใจข้ อมูล
ข่าวสารที่ตนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
6) ลีลาการสื่อสาร (Communication Style) เป็นปัจจัยที่สามารถทาให้บุคคลผู้รับสารเกิด
ความชอบหรือไม่ชอบได้ จึงส่งผลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร
7) สภาวะ (Context) โดยในที่นี้หมายรวมถึง บุคคล สถานที่ หรือช่วงเวลาของสถานการณ์
ต่างๆ ที่มีผลทาให้ผู้รับข่าวสารมีการเปิดรับที่แตกต่างกันในแต่ละสภาวะ
8) ประสบการณ์ แ ละอุ ป นิ สั ย (Experience and Habit) ประสบการณ์ ที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลมี
แตกต่างกัน ทาให้มีความสนใจในข้อมูลข่าวสารที่ต่างกัน จึงส่งผลให้เกิดการเลือกเปิดรับที่แตกต่างกัน
ไปด้วย
ในอีกมุมหนึ่ง อัญชลี พุ่มศรี (2543) กล่าวว่า อีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้มนุษย์มีพฤติกรรมเลือก
เปิดรับข่าวสารก็เพื่อลดความขัดแย้ง กล่าวคือบุคคลจะพยายามแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ผู้อื่นเห็นพ้อง
ตรงกับตน และจะไม่เลือกเปิดรับข่าวสารที่มีความขัดแย้งกัน
นอกจากนี้ การศึกษาของ Melvin L. DeFleur และ Bale-Rokeach (1982) ยังได้เสนอ
ทฤษฎีที่อธิบายถึงตัวแปรแทรก (Intervening Variables) ที่มีผลทาให้เกิดความแตกต่างในการเลือก
รั บ ข่าวสารของมนุ ษย์ ระหว่างกระบวนการสื่อสารของผู้รับสารกับผู้ส่ งสาร ซึ่ งชี้ให้ เห็ นว่าข้อมูล
ข่าวสารไม่ได้ถูกส่งผ่านถึงผู้รับแล้วเกิดผลโดยตรงในทันที แต่จะมีปัจจัยบางอย่างแทรกอยู่ เช่น ปัจจัย
ทางสังคมและจิตวิทยาของผู้รับสารแต่ละบุคคล ซึ่งทาให้เกิดผลแตกต่างกัน หรือไม่เป็นไปตามเจตคติ
ที่ผู้ส่งสารคาดหวัง โดยมี 3 ทฤษฎีสาคัญ ได้แก่
1) ทฤษฎีความต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference Theory) ซึ่งเสนอให้เห็นว่าผู้รับ
สารแต่ ล ะบุ ค คลมี ค วามแตกต่ า งกั น ทางจิ ต วิ ท ยา เช่ น ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ และความเชื่ อ ท าให้
ความสามารถในการเปิดรับหรือตีความข่าวสารแตกต่างไม่สอดคล้องกัน โดยมีหลักพื้นฐานของทฤษฎี
ดังนี้ 1.1) มนุษย์มีความแตกต่างกันอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยา 1.2) ความต่างดังกล่าวนี้
บางส่วนมาจากเหตุผลทางชีวภาพหรือทางกายภาพที่มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แต่ส่วน
ใหญ่จะมีที่มาจากความต่างที่เกิดจากการเรียนรู้ 1.3) มนุษย์ที่ได้รับการเลี้ยงดูภายใต้ สภาพการณ์ที่
ต่างกัน จะเปิ ดรั บ ความเห็ น ที่แ ตกต่า งกัน ออกไปด้ว ยขอบเขตที่กว้ างขวาง 1.4) การเรียนรู้ จ าก
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สภาพแวดล้ อมที่ต่างกัน ทาให้ เกิดค่านิยม ทัศนคติและความเชื่อ ซึ่งหลอมรวมเป็นลั กษณะทาง
จิตวิทยาส่วนบุคคล
ความต่างทั้งหมดที่กล่าว ได้กลายเป็นเงื่อนไข (Conditioning) ที่กาหนดการเปิดรับ รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ ลักษณะทางบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลจะมีอิทธิพลส่งผลต่อการสื่อสาร
2) ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ได้อธิบายไว้ว่า มนุษย์ที่มีลักษณะทาง
สังคมคล้ายคลึงกัน มักจะมีความสนใจและมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยัง แสดงออกถึง
พฤติกรรมการสื่อสารที่คล้ายกัน ซึ่งได้แก่ การเปิดรับสื่อ ความชอบที่มีต่อสื่อประเภทต่างๆ และผล
ของการสื่อสาร เป็นต้น โดยลักษณะทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
ชาติพันธุ์ ศาสนา และภูมิลาเนา เป็นต้น
3) ทฤษฎีความสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Relations Theory) กล่าวถึงความสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้รับ สารกับบุคคลอื่นๆในสังคม ทั้งในลักษณะของกลุ่มปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ กล่าวคือ
กลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบปฐมภูมิ เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท หรือญาติพี่น้อง ย่อมส่งผลต่อ
ผู้รับสารมากกว่ากลุ่มแบบทุติยภูมิที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดน้อยกว่า ซึ่งข้อมูลข่าวสารจะถูกรั บรู้และ
ตีความโดยมีอิทธิพลของกลุ่มหรือบุคคลในกลุ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น เมื่อบุคคลได้รับ
ข้อมูลจากโฆษณา การปรึกษาหรือขอความเห็นจากผู้ใกล้ชิดจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะเชื่อ
หรื อ ไม่ เ ชื่ อ โฆษณานั้ น อิ ท ธิ พ ลที่ มี ผ ลในลั ก ษณะนี้ เ รี ย กว่ า “อิ ท ธิ พ ลของบุ ค คล” (Personal
Influence)
พีระ จิระโสภณ (2546) (อ้างถึงใน ภัทรดา ปลอดมีชัย , 2552) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกสรร (Selective Processes) ในการเปิดรับข่าวสารของแต่ละปัจเจกบุคคล ซึ่งมี
ความแตกต่างกันเพราะมีความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ที่แตกต่างกันด้วย
ประสบการณ์ ซึ่งลาดับเป็นกระบวนการได้ดังนี้
1) การเลือกเปิดรับหรือสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)
บุคคลจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งหนึ่ งแหล่งใด มักเลือกแสวงหาข้อมูล
ที่สนับสนุนและสอดคล้องกับทัศนคติที่ตนมี อยู่ คือหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่ขัดแย้งความคิดเดิม
เพราะข่าวสารที่ไม่ตรงกับ ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมจะสร้างความไม่สมดุลในจิตใจ เกิดความไม่
สบายใจ ซึ่งเรียกว่าความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ
2) การเลือกที่จะรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation)
เมื่อบุคคลได้รับข่าวสารที่ตรงตามความสนใจแล้ว จะมีการตีความข่าวสารนั้นตามความเข้าใจ
ความเชื่อ ประสบการณ์ ความคาดหวัง ความต้องการ ทัศนคติ แรงจูงใจทางกายภาพ สภาวะอารมณ์
และจิตใจ เป็นต้น
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3) การเลือกจดจา (Selective Retention)
คือการที่บุคคลจะเลือกจาข่าวสารที่ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และทัศนคติของตน
โดยจะลืมสิ่งที่ตนไม่มีความสนใจหรือไม่ เห็นด้วยได้ง่าย ซึ่งการศึกษาของออลพอร์ตและโพสต์แมน
พบว่าผู้รับสารมักถ่ายทอดข่าวสารต่อไปยังผู้อื่นได้ไม่ครบถ้วนตามที่ตนได้รับมา เพราะแต่ละบุคคลจะ
เลือกจดจาส่วนที่ตนสนใจเท่านั้น ส่วนอื่นๆจึงมักถูกลืมหรือไม่ได้ถ่ายทอดส่งต่อ
ทั้งนี้ ปิยะฉัตร พรหมมา (2556) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ตามปกติแล้วผู้รับสารมักเลือกเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least Effort) และตนเองได้รับผลประโยชน์มากที่สุด
(Promise of Reward) ซึ่งหมายความว่า ผู้รับสารมักจะเลือกรับสารจากสื่อที่ตนเองสะดวกในการ
เปิดรับ โดยความสะดวกดังกล่าวมาจากหลายๆปัจจัยประกอบกัน เช่น ค่าใช้จ่าย หรือช่วงเวลาในการ
รับสาร
จะเห็นได้ว่า ความต่างของปัจเจกบุคคล ทั้งในด้านกายภาพ ภูมิหลัง และสภาพแวดล้อม คือ
เหตุผลระดับพื้นฐานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดพฤติกรรมการเลือกเปิดรับข่าวสารในแต่ละบุคคลที่แตกต่าง
กันไป และส่งผลถึงการมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างเช่นกัน เพราะการเลื อกรับหรือจดจา
ข่าวสารจะมีผลส่งเสริมให้ทัศนคติ หรือความเชื่อเดิมของบุคคลมั่นคงแน่นหนา และเปลี่ยนแปลงได้
ยากมากขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร เพื่อนามา
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยาน ว่ามีลักษณะในการเปิดรับ
ข่าวสารอย่างไร

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติ และพฤติกรรม
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้ว ย
ความหมาย คาจากัดความและองค์ประกอบของทัศนคติ การเกิดขึ้นของทัศนคติ ประเภทของทัศนคติ
การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จักรยาน การวัดทัศนคติ ความหมายคาจากัด
ความของพฤติกรรม องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรม
การใช้จักรยาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.6.1 ความหมาย คาจากัดความและองค์ประกอบของทัศนคติ
Krech, Crutchfield และ Ballanchey (1962) (อ้ า งถึ ง ใน อั ญ ชลี พุ่ ม ศรี , 2543) ให้
ความหมายทัศนคติไว้ว่า เป็นกระบวนการประเมินที่มีความมั่นคงเหนียวแน่นของบุคคล อันมีต่อเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นความรู้สึก รัก เกลียด ดีใจ และโกรธ ซึ่งแสดงออกในรูปแบบ
ของปฏิกริยาการกระทาต่อปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆในสังคม รวมถึงการสนับสนุนหรือ
โต้แย้ง
สอดคล้องกับคากล่าวของ Norman L. Mun (1971) (อ้างถึงใน ธรรมรัฐ ศิริเจริญ, 2544) ที่
อธิบายว่า ทัศนคติคือความรู้สึก และความเห็นที่บุคคลมีต่อเหตุการณ์ สิ่งของ บุคคลอื่น หรือข้อเสนอ
ต่างๆ ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งนั้นๆ ซึ่งจะมีผลให้บุคคลพร้อมจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองใน
ทิศทางดังกล่าว
ทั้งนี้ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554) ได้ให้นิยามของทัศนคติว่า เป็นผลรวมของความคิด
ความรู้สึกต่างๆ หรือแนวโน้มที่บุคคลจะมีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทัศนคติมีความสัมพันธ์กับ
ความเชื่อหรือประสบการณ์ที่บุคคลมีอยู่เดิม ดังนั้น การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติจึงหมายถึงการเปลี่ยน
ความเชื่อของบุคคลนั่นเอง
ข้อสรุปเกี่ยวกับทัศนคติที่ อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ (2531) ได้กล่าวไว้ คือ ความเอนเอียงของ
ความเห็นหรือความรู้สึก ที่แสดงออกมาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งบุคคล สิ่งของ หรืออื่นๆ โดยจะเป็นการ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้ ทั้งยังส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
Schiffman และ Kanuk (1994) อธิบายว่าทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
ด้านความคิด (The Cognitive Component) ด้านความรู้สึก (The Affective Component) และ
ด้านพฤติกรรม (The Conative Component) ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการที่ สุ
พิณ เกชาคุปต์ (2536) (อ้างถึงใน กนกเนตร รัตนจันท, 2550) อธิบายไว้ ซึ่งได้แก่
1) อารมณ์หรือความรู้สึก (Affective of Emotional Component) ได้แก่ ความรู้สึกพอใจ
ไม่พอใจ หรือ ชอบ ไม่ชอบ ที่บุคคลมีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกิดจากการเรียนรู้แบบมี
เงื่อนไข (Conditional Learning) ในอดีตของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกทั้งในด้านบวกหรือ
ลบต่อสิ่งต่างๆที่ได้รับรู้ เช่น บุคคลรู้สึกดีต่อความรัก เพราะมีประสบการในวัยเด็กที่ได้รับความรักจาก
พ่อแม่ ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความพอใจ ทาให้เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการแสดงออก
ถึงความรัก แต่ในทางตรงกันข้าม ประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อบางสิ่งในอดีต จะส่งผลในทางลบเมื่อพบเจอ
กับสิ่งนั้น กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกไม่ดีหรือไม่ชอบสิ่งนั้น
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2) ความคิดความเชื่อ (Cognitive or Belief Component) การแสดงออกถึงทัศนคติของ
บุ คคลสามารถทาให้ ผู้อื่น ทราบได้ ว่าบุคคลนั้นมีความเชื่อต่อสิ่งต่างๆในแนวทางใด ซึ่งความเชื่อ
ดังกล่าวนี้มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม
3) พฤติกรรม (Behavioral Component) ทัศนคตินับเป็นส่วนสาคัญในระบบความคิดและ
ความเชื่อของบุคคล ซึ่งมีผลจูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมไปในทิศทางดังกล่าว พฤติกรรมจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สามารถสะท้อนถึงทัศนคติของบุ คคลได้ แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรมการแสดงออกออกไม่ ได้ ถูก
กาหนดด้วยทัศนคติเพียงปัจจัยเดียว เพราะมีตัวแปรอื่นๆร่วมกาหนดพฤติกรรมด้วย เช่น สถานการณ์
และเหตุการณ์แวดล้อมในช่วงขณะนั้น
2.6.2 การเกิดขึ้นของทัศนคติ
ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยการเรี ย นรู้ (Learning) จากแหล่ ง ทั ศ นคติ (Sources of
Attitudes) ที่มีมากมาย ซึ่งแหล่งสาคัญที่ทาให้เกิดทัศนคติในบุคคล (อัญชลี พุ่มศรี, 2543) ได้แก่
1) ประสบการณ์ เ ฉพาะด้ า น (Specific Experinces) กล่ า วคื อ เมื่ อ บุ ค คลประสบกั บ
เหตุการณ์อันเป็นประสบการณ์ทั้งทางที่ดีห รือไม่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นๆ
ในทิศทางเดียวกัน
2) การสื่อสารกับบุคคลอื่น (Communication from Others) สามารถทาให้เกิดทัศนคติขึ้น
ได้จากการรับข้อมูลข่าวสารจากผู้อื่น เช่น เด็กที่ได้รับการว่ากล่าวสั่งสอนจากผู้ใหญ่ จะเกิดทัศนคติต่อ
การกระทาหรือสิ่งต่างๆ ที่เคยได้รับรู้มา
3) แบบอย่าง (Models) การเรียนรู้หรือลอกเลียนจากผู้เป็นต้นแบบ จะทาให้เกิดทัศนคติขึ้น
ได้ เช่น เด็กจะเลียนแบบความชอบหรือไม่ชอบ จากการแสดงท่าทีของผู้ปกครองที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
4) สถาบันที่เกี่ยวข้อง (Institutional Factors) เช่น โรงเรียน หน่วยงาน วัด ฯลฯ ที่สามารถ
สร้างทัศนคติบางอย่างต่อบุคคลผู้เข้ามามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้
ทั้งนี้ จารอง เงินดี (2552) ได้อธิบายว่าทัศนคติเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1) วัฒนธรรม (Culture) ซึ่งเป็นแบบแผนที่สังคมยอมรับ โดยจะสามารถเห็นได้ว่า
บุ คคลที่มาจากต่างวัฒ นธรรม ย่ อมมี ทัศนคติต่อสิ่ งต่างๆไม่เหมือนกัน เท่ากับผู้ ที่อยู่ในวัฒ นธรรม
เดียวกัน 2) ครอบครัว (Family) เป็นสถาบันเริ่มแรกในการเรียนรู้ของบุคคลถึงกระบวนการทางสังคม
โดยสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลในการถ่ายทอดวัฒนธรรม แนวคิด และทัศนคติ จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้
มาจากครอบครัว ที่แตกต่างกันย่ อมจะมีทัศนคติที่ต่างกัน 3) กลุ่มเพื่อน (Peers) ถือว่าเป็นกลุ่ มที่
สามารถส่งผลระทบต่อการรับและเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้มาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเห็นว่าเพื่อน
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มีความสาคัญ ทาให้เกิดการเอนเอียงหรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามกลุ่มเพื่อนได้ 4) สื่อมวลชน
(Mass Media) มีบทบาทนาเสนอข่าวสารเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ
หรื อ สร้ า งทั ศ นคติ ใ หม่ ๆ ขึ้ น เช่ น การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ 5) ประสบการณ์ ส่ ว นบุ ค คล
(Specific Experience) หมายถึง ประสบการณ์ที่แต่ละปัจเจกบุคคลมีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการเกิด
ทัศนคติที่ต่างกันตามประสบการณ์เดิมที่ตนมี
2.6.3 ประเภทของทัศนคติ
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) อธิบายว่า บุคคลจะมีการแสดงออกถึงทัศนคติ 3 ประเภท ได้แก่ 1)
ทัศนคติด้านบวก ที่ส่ งผลชักนาให้บุคคลมีปฏิกิริ ยาอันดีต่อผู้ อื่น ต่อสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ง ต่อองค์กร หรือ
นโยบาย 2) ทัศนคติด้านลบ ที่ส่งผลตรงข้ามกับทัศนคติด้านบวก คือเป็นไปในทางที่ไม่ดี 3) ทัศนคติ
แบบนิ่งเฉย ที่มีสาเหตุเนื่องจากการที่บุคคลอาจไม่มีความสนใจหรือ ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างสิ้นเชิง
2.6.4 การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ
ธรรมรัฐ ศิริเจริญ (2544) กล่าวว่า ข้อมูลจากสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่าง
บุคคล การสื่อสารระหว่างกลุ่ม หรือการสื่อสารสาธารณะ ล้วนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ
ได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ 1) การเสริมแรงต่อทัศนคติ (Attitude Reinforcement) คือการ
ส่ งเสริ มหรื อตอกย้ าให้ ทัศ นคติ ที่มี อ ยู่เ ดิม ของบุ ค คลเกิด ความมั่น คงหนั ก แน่ นมากยิ่ งขึ้ น 2) การ
เปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติ (Attitude Change) คือการเปลี่ยนทัศนคติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่
บุคคลมีอยู่เดิม เช่นเปลี่ยนจากทัศนคติทางบวกให้กลายเป็นลบ หรือจากความไม่เข้าใจ ให้เป็นเข้าใจ
ทั้งนี้ อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติทั้งในระดับบุคคลหรือระดับกลุ่ม อาจ
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทันที หรือค่อยๆเกิดขึ้นก็ได้ ตามกระบวนการและความตั้งใจของผู้ส่ง
สาร อย่างไรก็ตาม สามารถกล่าวได้ว่าสื่อมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ ซึ่งได้แก่ 1)
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติไปในทิศทางที่คาดหวัง 2) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติไปใน
ทิศทางที่มิได้คาดหวัง 3) ป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ
อย่างไรก็ตาม วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) อธิบายเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของ
บุ ค คล อาจน ามาซึ่ ง ความไม่ ส บายใจ ความคั บ ข้ อ งไม่ พ อใจ ต่ อ ความเชื่ อ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ทั้ ง ในด้ า น
ภาพลั ก ษณ์ เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สภาพแวดล้ อ ม หรื อ ระบบค่ า นิ ย มต่ า งๆ ทั้ ง ยั้ ง กล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพมากในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติข องบุคคล คือจะต้องมีการกระตุ้น และจูงใจในด้าน
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สรีระ สังคม และความจาเป็นด้านเศรษฐกิจของบุคคล ซึ่งจุมพล รอดคาดี (2533) ได้สรุปกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มนุษย์มีต่อสิ่งต่างๆไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงในระดับความคิด
ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเพิ่มขึ้น โดย อาจมีแหล่งที่มาจากบุคคลอื่นๆและสื่ อมวลชน 2) การ
เปลี่ยนแปลงในระดับความรู้สึก ซึ่งมีที่มาจากการได้รับประสบการณ์ ความประทับใจ หรือมาจากสิ่งที่
ทาให้เกิดความสะเทือนใจ 3) การเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับวิ ถีการดาเนินชีวิตในสังคม ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อบุค คล และทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้สอดคล้อง
ทั้งนี้ อัญชลี พุ่มศรี (2543) ได้อธิบายถึงอิทธิพลของสถานการณ์ทางสั งคมที่มีผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ว่าสามารถเกิดขึ้นได้จาก 5 รูปแบบ ได้แก่
1) การแนะนาให้เปลี่ยน (Suggestion Situation) แบ่งเป็น 2 กรณี คือการแนะนาตามปกติ
เช่น คาแนะนาจากผู้ใกล้ชิดที่มีความสาคัญกับบุคคลหรือจากผูมีบทบาทสาคัญ ทางสั งคม และอีกวิธี
หนึ่งคือการสะกดจิตเพื่อทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความเคลื่อนไหวและการสัมผัส
2) การทาให้คล้อยตาม (Conformity Situation) คือการสื่อสารให้บุค คลทราบว่าผู้ อื่นที่มี
ความคล้ ายคลึ งกับ ตัว เขามีความคิดเห็ นอย่างไร เพื่อให้ เห็ นว่าที่มาของสารมีความส าคัญ โดยมี
ลักษณะเป็นนัยว่าบุคคลควรจะเปลี่ยนตามโดยที่ไม่มีการบังคับ แต่จะเกิดความรู้สึกขึ้นได้เองว่าสมควร
จะเปลี่ยนเพื่อให้ตนเองมีความสอดคล้องกับผู้อื่นหรือสังคม
3) การอธิ ป รายแบบกลุ่ ม (Group Discussion) คื อ กิ จ กรรมที่ บุ ค คลมาอยู่ ร่ ว มกั น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีผู้นาในการอภิปราย ซึ่งสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
บุคคลที่มาเข้าร่วมได้ โดยจะมีความพยายามในการเสนอและสอดแทรกความคิ ดเห็นของแต่ละบุคคล
เพื่อหักล้างความเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น ซึ่งเนื้อหาที่จะนาเสนอนั้นต้องถูกดัดแปลงและกาหนดให้
เหมาะสมกับผู้รับ เพื่อให้การอภิปรายดังกล่าวสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติได้
4) การใช้สารเพื่อชักจูง (Persuasive Message) ด้วยการกาหนดเนื้ อหาของสารให้มีความ
ยากง่ายที่เหมาะสมกับผู้รับ ซึ่งมักจะมีการอ้างอิงว่าเป็นสารที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลสาคัญ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งมีโอกาสทาให้ผู้รับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติได้มากขึ้น ทั้งยังเกิดความ
ลาบากในการคัดค้านโต้แย้งต่อที่มาของสารด้วย
5) การปลูกฝังความเชื่อ (Intensive Indoctrination) ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การ
อบรมบ่มเพาะ การล้างสมอง การให้สารเคมีห รือยาออกฤทธิ์ต่อประสาท การทรมานร่างกายหรือ
จิตใจเพื่อให้เกิดความอ่อนแอทางประสาท
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2.6.5 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
Rodney Tolley (2003) กล่ าวว่า ทัศนคติคือ ปัจ จัยส าคัญ อย่า งหนึ่ง ที่ส่ ง อิ ทธิ พลวิ ถี ก าร
เดินทางของบุคคล โดยผลการวิจัย พบว่าปัจจัยเกี่ยวของทัศนคติต่อการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือด้านบวกและด้านลบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ปัจจัยด้านบวก ประกอบด้วย ความสะดวก ความประหยัด ความรวดเร็ว ความสนุก และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) ปัจจัยด้านลบ ประกอบด้วย ความเสี่ยงในการถูกขโมยจักรยาน ความเหนื่อยล้าและไม่
สบายตัวจากการปั่น ไม่เหมาะกับการเดินทางที่มีสัมภาระมาก ถูกมองว่าทาสิ่งที่สุ่มเสี่ยงอันตราย และ
ความกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
2.6.6 การวัดทัศนคติ
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2553) อธิบายว่า การวัดทัศนคติแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ ทางบวก
และทางลบ ซึ่งเป็นการประเมินความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือ พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งการวัดทัศนคติสามารถ
ทาได้หลากหลายวิธีการ เช่น สังเกต สัมภาษณ์ หรือการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละวิธี โดยวิธีหนึ่งที่มักจะนิยมใช้กัน คือการวัดระดับทัศนคติแบบลิคเคิร์ต
(Likert Scales) ซึ่งเป็นการตั้งคาถามและให้เลือกคาตอบที่มีความต่างกัน 5 ระดับ
2.6.7 ความหมาย คาจากัดความของพฤติกรรม
วลั ย พร สกุ ล ทอง (2551) (อ้ า งถึ ง ใน เมษิ ย า ญาณจิ น ดา, 2557) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
พฤติกรรม ว่าเป็นกิริยา อาการ บทบาท ท่าทาง ลีลา การกระทา การประพฤติปฏิบัติ ที่แสดงออกมา
ให้สามารถเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือสามารถสังเกตวัดได้ด้ วยเครื่องมือ ทั้งในส่วนที่ตัวผู้
แสดงพฤติกรรมเองเท่านั้นที่รู้ได้ รวมถึงส่วนที่อยู่ในวิสัยของบุคคลอื่นจะรับรู้ได้
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) อธิบายความหมายของพฤติกรรมว่า เป็นการแสดงออกหรือ
กระทาของบุคคล ด้วยพื้นฐานทางความรู้และทัศนคติ ซึ่งทัศนคติที่แตกต่างของปัจเจกบุคคลนั้น
เนื่องมาจากการเปิดรับสารและตีความสาร ซึ่งภัทรดา ปลอดมีชัย (2552) อธิบายเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไป
แล้ว การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลใกล้ตัวไปถึง
ระดับสังคม โดยวิธีการดังนี้ 1) การปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Arousal) คือการทาให้
ผู้รับต้องการติดตาม โดยสร้างความรู้สึกตื่นเต้ นเร้าใจด้วยวิธีการต่างๆ 2) การแสดงความเห็นอกเห็น
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ใจ (Empathy) คือการแสดงความเข้าใจและเห็น ความส าคัญต่อความรู้สึ กของผู้ รับสาร รวมถึง
การโอนอ่อน อาจโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับ ได้ 3) การสร้างต้นแบบในใจ (Internalized Norm) คือ
การสร้างมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเพื่อปลุกความคิดความเชื่อของผู้รับสาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่
ควรต้องปฎิบัติตาม 4) การให้รางวัลตอบแทน (Reward) เช่นการโฆษณาที่มีทั้งการลด แลก แจก
แถม เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้ผู้รับสารเลือกซื้อสินค้า
แต่อย่างไรก็ตาม Zimbardo และ Leippe (1991) ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า การเสนอข่าวสาร
ใดซ้าๆ ถึงประมาณ 5 ครั้ง อาจทาให้ผู้รับสารเกิดความอิ่มตัว มีผลให้เกิดความเบื่อหน่าย และเกิดการ
ต่อต้านข่าวสารนั้นในที่สุด ทั้งนี้ การเสนอข่าวสารซ้าที่อาจทาให้เกิดทัศนคติทางบวกเพื่อนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่คาดหวังนั้น พบจากการศึกษาว่าควรทาประมาณ 3 ครั้ง
2.6.8 องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรม
Cronbach (1984) (อ้างถึงใน เมษิยา ญาณจินดา, 2557) ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของพฤติกรรมมนุษย์ โดยจาแนกเป็นขั้นตอน 7 ประการ ดังนี้
1) เป้าประสงค์ของบุคคล (Goal) หมายถึงสิ่งที่บุคคลผู้ทาการเรียนรู้หรือผู้รับสารมุ่งหวัง
ต้องการ กล่าวคือ การเรียนรู้ที่ทาให้บั งเกิดผลได้นั้น บุคคลต้องทราบถึงจุดมุ่งหมาย ว่าจะเรียนรู้ไป
ทาไม และสิ่งที่เรียนรู้คืออะไร
2) ความพร้อม (Readiness) คือลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลผู้ทาการเรียนรู้ ซึ่งหมาย
รวมถึงวุฒิภาวะของบุคคล กล่าวคือ ผู้ที่มีความพร้อมกว่า จะมีการเรียนรู้ที่บรรลุผลได้มากกว่าใน
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อย่างเดียวกัน การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับบุคคลผู้ทาการ
เรียนรู้ จึงเป็นเรื่องสาคัญ
3) สถานการณ์ (Situation) คือสภาพสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าต่างๆ ที่มีผลต่อบุคคลผู้ทาการ
เรียนรู้ เช่น สถานการณ์ในการเรียนการสอนต่างๆ กล่าวคือ บุคคลจะสามารถเรี ยนรู้ได้ดีกว่า เมื่อมี
โอกาสได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงเพื่อรับรู้ประสบการณ์เฉพาะด้วยตนเอง
4) การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง แนวทาง วิธี หรือการวางแผนต่อสิ่งที่
กาลังเผชิญหรือรับรู้ โดยนาสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี โดยบุคคลจะเลือกวิธีใดนั้น ก็ขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการ
แปลความหมายเป็นปัจจัยสาคัญ
5) การลงมือกระทา (Action) เมื่อตีความหรือแปลความหมายของสถานการณ์ แล้วบุคคลจะ
เกิดการลงมือกระทาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์นั้นๆ ด้ วยวิธีที่บุคคลคาดว่าดีที่สุดเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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6) ผลลัพธ์ที่ตามมา (Consequence) หลังจากบุคคลตอบสนองสถานการณ์หรือสิ่งเร้าแล้ว
ผลที่เกิดขึ้นตามมา อาจประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังและเกิดความพึงพอใจ (Confirm) หรือหาก
ไม่ป ระสบผลที่ต้องการ ย่ อมเกิดความผิ ดหวัง ไม่พอใจ (Contradict) ซึ่งการประสบผลส าเร็จจะ
สามารถเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทาซ้าเดิมอีก แต่หากไม่สาเร็จ อาจเกิดความท้อแท้ หมดกาลังใจที่
จะทาพฤติกรรมตอบสนองแบบเดิม
7) ปฏิ กิ ริ ย าที่ มี ต่ อ ความผิ ด หวั ง (Contradict) เกิ ด ขึ้ น ได้ เ ป็ น 2 แนวทาง คื อ ปรั บ ปรุ ง
พฤติกรรมการกระทาของตนเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยย้อนพิจารณาตีความสิ่งเร้าหรือสถานการณ์นั้น
ใหม่ แล้วหาวิธีในการกระทาที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้ ส่วนอีกทางหนึ่งคือเลิกทากิจกรรม
นั้นอีก หรืออาจทาซ้าด้วยวิธีเดิมโดยไม่เกิดการบรรลุเป้าหมายใดๆ
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค Kotler (2000) ได้อธิบายแจกแจง
ไว้เป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยถูกยอมรับและส่ง
ต่อจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งได้แก่ วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อย และชนชั้นทางสังคม ซึ่งเป็นตัวควบคุมและ
กาหนดพฤติกรรมมนุษย์โดยสังคม รวมถึงกาหนดลักษณะความแตกต่างของแต่ละสังคม
2) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) คือการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง เช่น ครอบครัว
โดยมีสถานภาพและบทบาทต่างๆ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจาวัน กล่าวคือ กลุ่มอ้างอิงที่
บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ค่านิยม และทัศนคติ เนื่องจากบุคคลย่อมต้องการให้
ตนเองได้รับการยอมรับในกลุ่ม ซึ่งปัจจัยด้านสังคมที่ทรงอิทธิพลต่อความคิดของบุคคลมากที่สุดคือ
ครอบครัว
3) ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) คือลักษณะที่แตกต่างกันของบุคคลในด้านต่างๆ
ทั้งอายุ วัฏจักรชีวิต การงาน โอกาสทางเศรษฐกิจ บุคลิกภาพ รูปแบบการดาเนินชีวิต และแนวคิดที่มี
ต่อตนเอง ล้วนส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
4) ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิ ท ยา (Psychological Factors) คื อ ปั จ จั ย ภายในของบุ ค คลเอง ซึ่ ง
ประกอบด้วยรายละเอียด ได้แก่ 4.1) แรงจูงใจในตัวบุคคลเป็นสิ่งกระตุ้นเร้าให้เกิดการกระทา 4.2)
กระบวนการรับรู้ที่แต่ละบุคคลได้คัดเลือก จัดระเบียบ และตีความหมายของข้อมูลข่าวสาร 4.3) การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 4.4) ความคิดและความเชื่อหลักที่บุคคลยึดถือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อทัศนคติ และทาให้เกิดความชอบหรือไม่ชอบ และจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมต่อไป
ทั้งนี้ Burn (2008) ได้อธิบายด้วยทฤษฎีกระบวนการกฏของสังคม (Social Rules System
Theory) ว่าพฤติกรรมหรือการแสดงออกของคนในสังคมจะถูกสร้างจากระบบของสังคม ซึ่ง เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการได้เนื่องจากการเกิดขึ้นของรู ปแบบสถาบันทางสังคม และการสร้าง
บรรทัดฐานทางสังคม โดยได้ยกตัวอย่างกฏและบรรทัดฐานทางสังคมที่สามารถสร้างผลกระทบต่อ
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลไว้ 4 ประการ ได้แก่ 4.1) การมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ
กับผู้อื่น 4.2) การระดมกาลังเพื่อเป็นวิธีการเข้าถึงระบบและทรัพยากรของสังคม 4.3) การจัดการหรือ
การแบ่งสรรทรัพยากรมนุษย์ตามความสามารถ 4.4) การแก้ไขปัญหาสังคมด้วยการให้ความร่วมมือ
กันปฏิบัติในลักษณะองค์กร
2.6.9 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
Nancy E. Schwartz (1986) (อ้างถึงใน อัญชลี พุ่มศรี , 2543) กล่ าวถึงการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์ ว่ามีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และการกระทา ด้วย 4 ลักษณะได้แก่ 1)
ทัศนคติคือตัวกลางระหว่างความรู้กับการกระทา ดังนั้น ความรู้สึกซึ่งสัมพันธ์ กับทัศนคติ จะมีผลต่อ
การกระทา 2) ความรู้และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กัน และทาให้เกิดเป็นการกระทาตามมา 3) ความรู้
และทัศนคติ ล้วนทาให้เกิดการกระทาขึ้นได้ โดยที่ทั้งสองสิ่งอาจไม่ต้องสัมพันธ์กัน 4) ความรู้มีผลต่อ
การกระทา ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทั้งนี้ ภัทรดา ปลอดมีชัย (2552) ได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นได้
ค่อนข้างยาก แต่หากผู้ส่งสามารถทาให้ผู้เปิดรับข่าวสารถูกโน้มน้าวจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ความรู้หรือการรับรู้ได้ ก็จะเป็นพื้นฐานที่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ในภายหน้า
ในขณะที่ Albert Bandula (1986) (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2541) ได้อธิบายด้ว ยทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม (Social cognitive theory) ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายนอก
และภายในของบุคคลสามารถเกิดจากการเลียนแบบหรือทาตามต้นแบบได้เช่นกัน
2.6.10 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม
Zimbardo, Ebbesen และ Maslach (1977) (อ้ า งถึ ง ใน อั ญ รั ต น์ อั ญ ญวุ ฒิ ไ กร, 2552)
อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลที่ดี ย่อมทาให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ตามมา
Bloom และคณะ (1980) (อ้างถึงใน ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล, 2527) อธิบายความสัมพันธ์ของ
ทัศนคติกับ พฤติ กรรมว่า เมื่อบุ คคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักจะส่ งผลให้ เกิดความ
พยายามในการปฏิบัติเรื่องนั้นให้สาเร็จได้ด้วยดี ซึ่งเมื่อประสบความสาเร็จ ก็จะทาให้เกิดความรู้สึก
พอใจ ชอบใจ และสนใจที่จะปฏิบัติสิ่งนั้นต่อไป
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Katz (1960) (อ้ า งถึ ง ใน ภั ท รดา ปลอดมี ชั ย , 2552) อธิ บ ายแนวคิ ด ที่ ส นั บ สนุ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของทัศนคติและพฤติกรรมว่า บุคคลมักอาศัยทัศนคติเป็นหลักยึดถือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนไปในทิศทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง
แต่อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง Rogers และ Shoemaker (1971) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์
ดังกล่าวอาจมิได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันเสมอไป กล่าวคือ เมื่อบุคคลเกิดความรู้และทัศนคติทางบวก
ต่อสารที่ได้รับแล้ว ก็ยังอาจมีผลในทางตรงกันข้าม คือไม่เกิดการกระทาหรือการปฏิบัติ เนื่องจากใน
บางกรณีอาจเกิดช่องว่างทางระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP - Gap) ขึ้นได้
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อนาไปเป็นแนวทาง
ในการกาหนดประเด็น คาถาม และเพื่อนามาใช้อธิบายความสั มพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารจาก
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน ที่มีต่อทัศนคติ และพฤติกรรม

2.7 การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ผู้วิจัยทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์และทาความเข้าใจสถานการณ์การใช้จักรยานในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
เขตพื้น ที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีแนวโน้มผู้ ใช้เ พิ่ ม มากขึ้น อย่า งเนื่ องด้ว ยหลากหลายสาเหตุ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้น โดยเหตุการณ์ที่บ่งชี้ได้ชัดเจนคือวิกฤติราคาน้ามันผันผวนปี พ.ศ.
2534 เป็นผลให้คนกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานครหันมาให้ความสาคัญกับการเดินทางด้วยจักรยาน ทา
ให้บทบาทความเป็นพาหนะเพื่อการเดินทางในเมืองของจักรยาน เริ่มคืนกลับมาอีกครั้งจากในอดีต
(ชยุ ต รั ต นพงษ์ , 2555, 6 พฤศจิ ก ายน) หรื อ ในปั จ จุ บั น ที่ ก ระแสการใช้ จัก รยานกลั บมาเติบโต
แพร่หลายอีกครั้งอย่างรวดเร็ว โดยจะเห็นได้จากจานวนผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพมหานครที่เพิ่มมากขึ้น
ถึง 100% ภายในช่วงระยะเวลา 5 - 6 ปีที่ผ่านมา (ผู้จัดการออนไลน์, 2558, 14 สิงหาคม) หรือรวม
เป็นตัวเลขผู้ใช้จักรยานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 150,000 คน (กองนโยบายและ
แผนงาน สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2559, 17 สิงหาคม) เนื่องจากกระแสความนิยมในจักรยาน
ของนานาประเทศ และประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มผู้มีบทบาทในสังคม ทั้งศิลปิน ดารา
และผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ อย่างกว้างขวาง แต่มีลักษณะที่แตกต่างจากปี 2534 ค่อนข้างชัดเจน
ตรงที่กระแสการปั่นจักรยานในครั้งนี้ให้ความสาคัญไปทางกิจกรรมการออกกาลังกาย สันทนาการ
และการแข่งขัน (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 2558, 11 พฤษภาคม)
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Rotar, Gantar, Kocis, และ Pehnec (2012) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง รู ป แบบการปั่ น จั ก รยานว่ า
สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทด้วยกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การปั่นจักรยานในชีวิตประจาวัน Daily (Commuter) Cycling คือ การใช้จักรยานเป็น
ยานพาหนะเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางในชีวิตประจาวัน ทั้งไปทางาน ไปโรงเรียน ไปซื้อของ ฯลฯ
2) การปั่นจักรยานเพื่อออกกาลังกาย (Sport Cycling) คือ ปั่นจักรยานเป็นกีฬา ทั้งบนถนน
(Road Cycling) และจักรยานที่ปั่นบนเขา (Mountain Cycling) ยกตัวอย่างเช่น การปั่นไตรกีฬา
ดาวน์ฮิลล์ ปั่นปีนเขา ปั่นทวนกระแสลม ฯลฯ
3) การปั่นจักรยานออกกาลังกายแบบสันทนาการ (Sport-Recreational Cycling) คือ การ
ปั่นจักรยานเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และความสนุกสนาน
4) การปั่นจักรยานท่องเที่ยวแบบออกทริป (Trip Cycling) คือ การท่องเที่ยวด้วยจักรยาน
ภายใน 1 วัน มีเป้าหมายเพื่อใช้เวลาซึมซับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกว่าการเดินทางประเภทอื่นๆ และ
เป็นการหาประสบการณ์ระหว่าง โดยระยะทางในหนึ่งวันจะอยู่ที่ 25-50 กิโลเมตร และไม่ควรเกิน 80
กิโลเมตร ซึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวอาจใช้ยานพาหนะอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น รถยนต์ รถประจาทาง
หรือ รถไฟ
5) การปั่นจักรยานท่องเที่ยวแบบทัวร์ริ่ง (Bicycle Touring) คือ การเดินทางด้วยจักรยานใน
ระยะเวลาหลายวัน โดยจุดหมายปลายทางและเส้นทางในการปั่นถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าด้ว ยการ
คานึงถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่นถนน ความสวยงามของธรรมชาติ และความหลากหลายของกิจกรรม
หรือสถานที่ที่มีความพิเศษระหว่างเส้นทาง
6) การปั่นจักรยานท่องเที่ยวแบบวิบาก (Mountain Bike) คือ การปั่นจักรยานที่มีเป้าหมาย
เพื่อฝึกฝนทักษะ หรือเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นป่า คล้ายกับการเดินป่าท่องเที่ยว แต่เป็นการ
เดินทางด้วยจักรยานแทน ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะเป็นคนอายุน้อย และชอบการผจญภัย
7) ปั่นจักรยานท่องเที่ยวแบบตระเวน (Tourist Cycling) คือการปั่นจักรยานแบบผสมผสาน
รู ป แบบการปั่ น หลายๆ แบบเข้ า ด้ ว ยกั น โดยผู้ ปั่ น จั ก รยานประเภทนี้ คื อ นั ก ท่อ งเที่ ยวที่ ต้ อ งการ
ประสบการณ์ในด้านความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตเฉพาะของพื้นที่ที่ตนได้เดินทางไป
8) ปั่นจักรยานท่องเที่ยวแบบครอบครัว (Family cycling) คือการปั่นจักรยานท่องเที่ยวแบบ
ไปเป็นครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
และสุขภาพที่แข็งแรง กลุ่มนักท่องเที่ ยวกลุ่มนี้จะหาเส้นทางปั่นจักรยานที่ง่ายและปลอดภัย เหมาะ
สาหรับเด็ก
อย่ า งไรก็ ต าม การใช้ จั ก รยานของคนไทยที่ เ ป็ น กระแสอยู่ ใ นขณะนี้ โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร กลับมีรูปแบบการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวันเป็นส่วนน้อยของ
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กระแส ซึ่ ง ผศ.ดร.จิ ร พล สิ น ธุ น าวา อาจารย์ ป ระจ าคณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลั ย มหิ ดล ได้ชี้ให้ เห็ น ว่ากลุ่ มคนที่ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางไปทางาน ไปซื้อของ ไป
โรงเรียน ไปเยี่ยมญาติ ไปทาธุระต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีไม่ถึงร้อยละ 10 ของผู้ใช้จักรยานทั้งหมด (ภาวิณี
เทพคาราม, 2558, 6 กรกฎาคม) สอดคล้องกับทางด้านการตลาดที่ให้ข้อมูลว่า แม้ช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา กลุ่มผู้ซื้อจักรยานเพื่อใช้เดินทางในชีวิตประจาวันจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังเป็นรองกลุ่มกลุ่ม
ผู้ปั่นเพื่อออกกาลังกายและสันทนาการอยู่มาก (อรวรรณ บัณฑิตกุล, 2557, 20 พฤษภาคม) โดยที่ใน
ความเป็ น จริ งแล้ ว การใช้จั กรยานในชีวิตประจาวันมีข้อดีต่อการพัฒนาสุ ขภาวะของคนในสังคม
ครบถ้วนแทบทุกด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554)
1) ด้านสุขภาพ
การปั่นจักรยานเป็นประจา อย่างน้อยวันละ 30 นาที ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ระบบ
การไหลเวียนเลือดและการหายใจดีขึ้น หัวใจและปอดทางานได้ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่
ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง (NCDs) 6 โรคหลั ก ได้ แ ก่ โรคเบาหวาน โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคถุ ง ลมโป่ ง พอง
โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคอ้วนลงพุง สอดคล้องกับรายงานของ Roger L
Mackeltt และ Belinda Brown (2011) ที่อธิบายว่าการใช้จักรยานเป็นประจาสามารถส่ ง ผลให้
สุขภาพดีขึ้นได้มากกว่าการใช้รถยนต์ในการเดินทาง ซึ่งอย่างไรก็ตาม พบว่าคนไทยในปัจจุบันมีความ
เสี่ยงเกิดโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลจากรายงานผลการสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่ อ
และการบาดเจ็บ พ.ศ. 2553 พบว่าร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตในคนไทย มีสาเหตุจ ากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังเป็นสาคัญ และยังมีแนวโน้มการเป็นโรคเพิ่มมากถึง 3.3 ล้านคนโดยประมาณ 6.3 แสนคน เป็น
ผู้ป่วยรายใหม่ที่พบในปี 2554
2) ด้านสังคม
การใช้จักรยานในการเดินทางในระยะสั้น หรื อประมาณ 1-5 กิโลเมตร จะช่วยคืนความเป็น
ชุ ม ชนกลั บ มา โดยการศึ ก ษาในหลายประเทศทั้ ง ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และก าลั ง พั ฒ นา พบ
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างปริมาณการเดินและใช้จักรยานของประชาชนกับความเท่าเทียมกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นประชาธิปไตย และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด้วยการจัดผังเมือง
ออกแบบ และพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมระบบดังกล่าว ขณะที่การใช้จักรยานเชื่อมโยงกับการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะสามารถช่วยลดการใช้รถยนต์ ลดการนาเข้าน้ามัน และก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ
3) ด้านเศรษฐกิจ
พบว่า ยอดค่าใช้จ่ายครัวเรือนในการเดินทางและยานพาหนะคิดเป็นร้อยละ 19 ดังนั้นหากใช้
จักรยานแทนการใช้รถยนต์เพียงสัปดาห์ละ 1 วัน คนไทยจะประหยัดค่าน้ามันได้เฉลี่ย 5,200 บาท/
คัน/ปี นอกจากนั้นยังพบว่ามีผู้ขี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวราว 260,000 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
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500-1,000 บาทต่อคนต่อการท่องเที่ยวภายในวั น สร้างรายได้ภายในประเทศ ประมาณ 900 ล้าน
บาท
4) ด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้จักรยานระยะสั้นช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการใช้น้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติในภาคขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย ซึ่งเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูงมากจนเป็นอันดับ 21 ของโลกในปี 2554 จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากภาคขนส่ง
มากถึงร้อยละ 27
ทั้งนี้ ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และคณะ (2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ทาไมคนไทยจึงไม่นิยม
ใช้จักรยาน พบว่าสาเหตุสาคัญ 3 อันดับแรก คือ 1) ไปได้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่ไกลไป ต้องไป
ต่อการเดินทางประเภทอื่น 2) ใช้มอเตอร์ไซค์สะดวกกว่า ทั้งมอเตอร์ไซค์ของตนเองและมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง 3) ความไม่สะดวกสบายจากความร้อนและแสงแดด

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.8.1 งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต และพฤติกรรมการสื่อสารผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทางานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าชาย อายุ 25-30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 45,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์คือ
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ ก (Facebook) เข้าใช้ช่วงเวลา 18.0122.00 น. ด้วยความถี่ 7 วันต่อสัปดาห์ เวลาในการเข้าใช้แต่ละครั้ง โดยเฉลี่ย 90 นาที สถานที่ในการ
เปิดเข้าใช้คือบ้านและหอพัก ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุด กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นประจา
มากที่สุด 3 อันดับแรกในการใช้เว็บ คือสนทนากับเพื่อน Chat อัพเดทสถานะ ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ
และค้นหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลจานวน 190 คน
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โดยรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ตามแนวทางการศึกษาของบริษัท Roper Starch Worldwide แบ่งเป็น 6 แบบ คือ กลุ่ม
รสนิยมและฐานะดี (Creative) กลุ่มผู้หาความสนุก (Fun Seekkers) กลุ่มผู้รักครอบครัว (Intimate)
กลุ่มนักดิ้นรนต่อสู้ (Strivers) กลุ่มผู้มีหัวคิดเก่า (Devouts) และกลุ่มคนอุทิศตนเพื่อสังคม (Altuists)
พบว่าคนวัยทางานในกรุงเทพมหานครที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีรูปแบบการดาเนินชีวิต
แบบกลุ่มรักครอบครัว (Intimate) ซึ่งหมายถึง รูปแบบการดาเนินชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม
ความสนใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว การใช้เวลาว่างกับครอบครัว และ
ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวัยทางานที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีช่วงเวลาใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบการดาเนินชีวิตทั้ง 6 รูปแบบดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่
เข้าใช้เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ รู ปแบบการดาเนินชีวิต แบบกลุ่ มแสวงหาความสนุ กสนาน (Fun
Seekers) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความถี่ ใ นการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ และกลุ่ ม รั ก ครอบครั ว
(Intimate) มีความสัมพันธ์กับระยะเวลา (นาที) ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ปรัชญา หินศรีสุวรรณ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีวิจัยเชิงสารวจ มีเพื่อ
ศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ และความสัมพั นธ์ของ
รูปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 400 คน แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมทางสถิติ
ผลพบว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี นักศึกษาหญิงใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
มากกว่าชาย เป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วง Generation M ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 4,000-5,000 บาท
ต่อเดือน ซึ่งแหล่งที่มาคือบิดา-มารดา เป็นส่วนใหญ่ และยังพบว่า อุปกรณ์สื่อสารที่นักศึกษามีใน
ครอบครองคือโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน และแท็บเลต โดยมีแนวโน้มในการ
ครอบครองอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีที่สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
และพบพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่ายสั งคมออนไลน์ว่า ส่วนใหญ่ใช้งานออนไลน์เฟซบุ๊ก และใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิง อัพเดทสถานะส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ และใช้ในการ
พักผ่อนเป็นงานอดิเรก โดยช่องทางหรืออุปกรณ์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการเข้ามากที่สุดและสะดวกที่สุด
คือโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต และพบว่าช่วงเวลาที่เข้าใช้งานมากที่สุดคือ ช่วงดึก (19.00-24.00 น.)
โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 30 นาที และเข้าใช้ทุกวัน
จากการศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าสามารถแบ่ง
ได้ทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ 1) รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านตนเองและครอบครัว 2) รูปแบบที่
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มุ่งเน้นด้านงานอดิเรกและพักผ่อน 3) รูปแบบที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ สินค้า และบริการ
4) รูปแบบที่มุ่งเน้นด้านความบันเทิง ทันสมัย และสังคม 5) รูปแบบที่มุ่งเน้นด้านความงาม สุขภาพ 6)
รูปแบบที่มุ่งเน้นด้านศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้าน
ตนเองและครอบครั ว เป็ น รู ป แบบที่แสดงให้ เห็ นถึงกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็ น เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัว
การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของกลุ่มตัว อย่าง พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งได้แก่เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้งาน วัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ช่องทางการใช้งาน สถานที่ที่เปิดใช้งาน เวลาที่เข้าใช้งาน ความถี่ในการเข้าใช้งาน และระยะเวลาของ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ บ่ งบอกถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตส่วนมากของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 1. รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านตนเองและครองครัว มีรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตแสดงให้เห็นถึง กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เป็นเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ความสนใจส่ วนตัว ภาพลักษณ์ของตนเอง และเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของตนเอง 2.
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านงานอดิเรกและการพักผ่อน มีรูปแบบการดาเนินชีวิตแสดงให้เห็น
ถึง กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เป็นเรื่อง การพักผ่อน ความพึงพอใจ งานอดิเรก ในเรื่องที่
ตนเองสนใจเมื่อต้องการพักผ่อน 3. รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านความบั นเทิง/ทันสมัย/สังคม
มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจ และความบันเทิงของตนเองมากกว่าสิ่งอื่น ๆ และสิ่งที่ควรค่าต่อการที่บุคคลจะเข้าไปร่วมทา
เพื่อส่วนร่วม
ภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีของสื่อใหม่และการนาเสนอ
ตัวตนต่อสังคมกับพฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ของ
บริบททางสังคม การสื่อสารออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์ และความเป็นส่วนตัว กับแนวคิดการนาเสนอ
ตัวตนต่อสังคม 2) ความสัมพันธ์ข องเทคโนโลยีสื่อใหม่ กับแนวคิดการนาเสนอตัวตนต่อสังคม 3)
ความสัมพันธ์ของแนวคิดการนาเสนอตัวตนต่อสังคม กับพฤติกรรมการสื่อสารบนสื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีของสื่อใหม่และแนวคิดการนาเสนอตัวตนต่อสังคม กับ
พฤติกรรมการสื่ อสารของผู้ ใช้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยการวิจัยเชิงสารวจ เก็บข้อมูล จาก
ตัวอย่างคือผู้ใช้ Facebook และ/หรือ Twtitter ทั้งหมด 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น
เครื่องมือเก็บข้อมูล ผลพบว่า 1) ส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจาทุกวัน และมากกว่า 3
ชั่ว โมงต่อวัน 2) บริ บ ททางสั งคม การสื่ อสารออนไลน์ การมีปฏิสั มพันธ์ ความเป็นส่ ว นตัว และ
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เทคโนโลยีของสื่อใหม่ สัมพันธ์กับระดับการนาเสนอตัวตนต่อสังคม 3) ระดับการนาเสนอตัวตนต่อ
สังคม สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้บนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4) เทคโนโลยีของสื่อ
ใหม่ และระดับการนาเสนอตัวตนต่อสังคม สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์
2.8.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
ปิยะฉัตร พรหมมา (2556) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการ
ตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีวิจัยเชิง
สารวจ โดยเครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) กับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้เป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก (Facebook) และมีการเปิดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook
Fan Page) ร่ ว มด้ว ย แบบไม่จ ากัดเพศ อายุ วัย และภูมิล าเนา เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมเปิด รั บ
ข่าวสาร ความผู กพัน และการสนองตอบของผู้ บริโภค ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ 2) ความสั มพันธ์ของ
พฤติกรรมเปิดรับสารของผู้บริโภคกับความผูกพัน 3) ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเปิดรั บสารของ
ผู้บริโภค กับการสนองตอบของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของความผูกพัน
ของผู้บริโภค กับการตอบสนองของผู้บริโภค ที่มีต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ พบผลการวิจัย
ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสาร มีความผูกพัน และการตอบสนองต่อการสื่ อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจในระดับสูง 2) การเปิดรับข่าวสารสัมพันธ์กับความผูกพันของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในระดับต่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 3) การ
เปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 4) ความผูกพัน
มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจในระดับสูงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก
นฤมล อนุศาสนนันทน์ (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ชุมชนออนไลน์ของเยาวชน : กรณีศึกษา
WWW.DEK-D.COM ด้ ว ยวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ศึ ก ษาชุ ม ชนออนไลน์ ข องเยาวชน คื อ เว็ บ ไซต์
www.dek-d.com เกี่ยวกับการพัฒนาของเว็บไซต์ การดูแลกากับเนื้อหา การจัดระเบียบชุมชน การ
สะท้อนอัตลักษณ์ของเยาวชนจากเนื้อหาในการสื่ อสารแลกเปลี่ยน ลักษณะพื้นที่ส าธารณะ และ
เครือข่ายการสื่อสารของเยาวชน ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหา และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตเว็บไซต์และผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นวิธีเก็บข้อมูล
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พบว่า ชุมชนดังกล่ าวก่อตัว จากเยาวชนที่ต้องการมีพื้นที่ บนอินเตอร์เน็ตส าหรับ ให้ ก ลุ่ ม
เยาวชนเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งสาระและบันเทิง ซึ่งผู้จัดทาเว็บไซต์
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน โดยไม่จากัดความหลากหลายของทัศนคติและข้อมูลข่าวสารที่เยาวชน
ให้ความสนใจ และเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างอิสระ ภายใต้กฎระเบียบและการกากับดูแล
ร่วมกัน เนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้งานทาให้เกิดความน่าสนใจและทันสมัย โดยผู้ผลิตเว็บไซต์มีบทบาทคือ
ให้บริการตามความสนใจของเยาวชน และควบคุมทิศทางเนื้อหาให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และ
ถึงแม้ในปัจจุบัน เว็บไซต์จะเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ แต่ทีมงานผู้ผลิตเว็บไซต์ยังมีการกลั่นกรอง
โฆษณาบนเว็บไซต์ ไม่ให้กระทบต่อวัตถุประสงค์ของการให้บริการ สิ่งเหล่านี้ทาให้เว็บไซต์เป็นชุมชนที่
มีคุณภาพ เหมาะสมกับเยาวชน และสาหรับการทาหน้าที่ของพื้นที่สาธารณะ พบว่าเว็บไซต์แสดงออก
คุณลักษณะของพื้นที่สาธารณะสาหรับเยาวชน ในเรื่องของการเป็นพื้นที่การเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่อง
แอดมิชชัน ซึ่งปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การเคลื่อนไหวคือการเผชิญปัญหาร่วมกัน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และบทบาทของผู้นาความคิด ถึงแม้การเคลื่อนไหวของเยาวชนอาจยังไม่สามารถนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาระดับนโยบาย แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าเว็บไซต์นี้เป็นพื้นที่ในการแสดงความตื่นตัวในเรื่องสิทธิ
ของเยาวชนได้อย่ามีประสิทธิภาพ
Cain (2010) ได้ทาการวิจัย เรื่อง Can Social Media Make You Healthier and Fitter?
ศึกษาอิทธิ พลของ web 2.0 ที่เพิ่มขึ้น ว่าอาจมีผ ลต่อสุ ขภาพและการออกกาลั ง กายในลั ก ษณะ
ผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในอนาคต โดยทาการศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างชาว
อเมริกัน ซึ่งถูกวิเคราะห์ว่ามีสุขภาพและโภชนาการแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยโรคอ้วน โดยมีความ
ร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนในการจัดการกับปัญหานี้ งานวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการ
เริ่มต้นดูแลสุขภาพของปัจเจกบุคคล ว่าจะทาให้เกิดการกระจายเป็นเชิงบวกสู่คนในครอบครัว เพื่อน
คนรอบข้าง และต่อรูปแบบของสังคม ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นและสนับสนุนที่มีพลังให้เกิดกิจกรรมการ
ออกกาลังกาย ใส่ ใจโภชนา ซึ่งรูปแบบสังคมนี้จะเป็นลักษณะเครือข่ายที่ให้คาแนะนา กาลังใจ และ
ข้อมูลซึ่งกันและกันผ่านแอปพลิเคชั่นรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ โดยกระบวนการคือ 1) สร้างพื้นที่
สาธารณะที่เ ป็ น สื่ อ กลางในการปฏิสั ม พั นธ์เชิ งสั ง คม 2) เพิ่มให้ เกิด การสนทนาเกี่ย วกั บสุ ข ภาพ
โภชนาการ และการออกกาลัง โดยมีสื่อกลางที่ใช้เป็นเครื่องมือ คือ Youtube Twitter Facebook
และสื่อสังคมอื่นๆ ที่มีรูปแบบเป็นเครือข่าย
Ken’ichi Ikeda และ Richey (2005) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง Japanese Network Capital:
The Impact of Social Networks on Japanese Political Participation. โดยได้ทดสอบอิทธิพล
ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ทางการเมือง ผ่านแบบสอบถาม โดยชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่
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และยังทดสอบแยกความเกี่ยวพันกันด้วยการทดสอบผลกระทบจากการเป็นสมาชิกเครือข่ายแบบเป็น
ทางการ กับสมาชิกเครือข่ายสื่อสารออนไลน์แบบไม่เป็นทางการ นอกจากนั้น ยังได้ทดสอบลาดับ
ความสาคัญของสมาชิกในเครือข่ายที่มีผลกระทบที่แตกต่างกันในความสัมพันธ์ที่เท่ากันเพื่อทดสอบว่า
เครื อ ข่ า ยมี ผ ลหรื อ ไม่ โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ท วิ น ามลบถดถอย (Negative Binomial Regression
Models) สรุปได้อย่างหนักแน่นว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างสื่อสัง คมออนไลน์แบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ รวมถึงเครือข่ายแบบลาดับขั้น และรูปแบบการเปิดกว้างการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง
Park, Choi, Hwang, และ Paek (2012) ท างานวิ จั ย เรื่ อ ง Do Different Types of SNS
Have Different Impacts on Participatory Social Capital. ซึ่งเป็นการศึกษาตรวจสอบหาความ
แตกต่ า งของเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) ว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ Social
Capital (ทุน ทางสั งคม) ซึ่งก็คือ การร่ว มมือกันหรื อ การมี ปฏิสั ม พั นธ์กั นในสั ง คมในรูป แบบของ
เครื อ ข่ า ย ว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ โดยศึ ก ษาผ่ า น SNS 5 รู ป แบบด้ ว ยกั น คื อ รู ป แบบ
Community รูปแบบ Mini-Homepage รูปแบบ Blog รูปแบบ Micro-Blog และรูปแบบ ProfileBased ผ่าน Social Capital แบบมีส่วนร่วม 3 ประเภท คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์
แบบออฟไลน์ และแบบประชาชนมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์แบบถดถอย พบว่า รูปแบบของ SNS ที่
มีความเปิดกว้างมากกว่า และให้ความสาคัญกับการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้มีการมีส่วนร่วม
ของ Social Capital มากกว่า
Hyun Jung Oh, Ozkaya และ LaRoseb (2014) ได้ทาการวิจัยเรื่อง How Does Online
Social Networking Enhance Life satisfaction? The Relationships Among Online
Supportive Interaction, Effect, Perceived Social Support. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่า
เครือข่ายทางสังคมมีอิทธิพลต่อการใช้ SNS (Social Network site) และจานวนเพือ่ นใน SNS ว่า
มีผลกระทบต่อระดับการรับรู้ การสนับสนับทางสังคม ความรู้สึกร่วมในชุมชน และความพึงพอใจใน
ชีวิตอย่างไร โดยการศึกษาผ่านการบันทึกแบบสุ่มในกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่จานวน 339 ราย เป็นเวลา
5 วั น แล้ ว จึ ง น ามาวิ เ คราะห์ แ บบพหุ ร ะดั บ (multilevel model) และรู ป แบบเส้ น ทาง (path
models)พบว่าปฏิสัมพันธ์เป็นเชิงบวก และเส้นทางเผยให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างจานวน
เพื่อน กับผลกระทบต่อระดับการรับรู้ การสนับสนับทางสังคม ความรู้สึกร่วมในชุมชน และความพึง
พอใจในชีวิต
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Sutanto (2016) ได้ทาการวิจัยเรื่อง The Use of Facebook Fanpage as Promotional
Media for the Novel Book fans by using the Model of SMCR Berlo. ศึกษาว่าการใช้เฟซบุ๊ก
แฟนเพจสามารถนามาเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์นวนิยายสาหรับผู้ชื่นชอบหนังสือนวนิยาย ผ่าน
การใช้โมเดล SMCR ของ Berlo ได้หรือไม่ โดยใช้การศึกษาแบบเชิงคุณภาพ ด้วยกระบวนทัศน์การ
ตีความและการประยุกต์ใช้ความคิด ผลลัพธ์ที่ได้ คือการส่งเสริมจากแฟนเพจของสานักพิมพ์ สามารถ
ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการสื่อสารแบบ 2 ทาง ระหว่างผู้จัดพิมพ์และผู้อ่าน โดยในงานวิจัย
ได้เสนอแนะการจัดการเฟซบุ๊กแฟนเพจ ว่ าข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ให้กับ Follwers ต้องมีความ
แตกต่างกันในแต่ละสานักพิมพ์ มีโพสต์เนื้อหาที่แตกต่างหลากหลาย โดยเนื้อหาที่โพสต์ต้องตรงตาม
ความต้องการของ Followers และจาเป็นอย่างมากที่ต้องติดตามการตอบสนองของ Follower อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเนื้อหาของสารที่โพสต์ ควรมีลักษณะได้แก่ 1) ไม่จงใจขายมากจนเกินไป 2) มีเนื้อหา
สาระและความบันเทิงตามความสนใจของ Followers 3) ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบเจอกับ
Followers 4) แสดงออกถึงการขอบคุณและเห็นคุณค่าต่อความภักดีของ Follwers และอย่างไรก็
ตาม สิ่งที่ต้องคานึงถึงเมื่อจะมีการโพสต์เนื้อหา คือคุณสมบัติในการสื่อสารและเชื่อมต่อกันภายใน
เครือข่ายซึ่งแตกต่างจากสื่อเก่า ข้อมูลข่าวสารจึงต้องมีเนื้อหาที่สามารถสร้างการตอบโต้เพื่อให้ผู้รับ
สารสนใจและติดตามเพจต่อไป
Althoff, Jindal, และ Leskovec (2017) ทางานวิจัยเรื่อง Online Actions with Offline
Impact: How Online Social Networks Influence Online and Offline User Behavior. โดย
ศึกษาSocial Media Application ที่ทาให้บุคคลสามารถเชื่อมต่อ ติดตาม เผยแพร่แ บ่งปันข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็นตอบโต้ซึ่งกันและกันได้ ว่าสามารถสร้างผลกระทบในการธารงไว้ของจานวน
สมาชิกผู้ใช้งาน สร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงพฤติกรรมบนโลกออนไลน์และพฤติกรรมบนโลกความเป็น
จริงว่าเป็นอย่างไร โดยการศึกษาว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
อย่างไร ด้วยการติดตามผ่าน Application โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมบนโลกออนไลน์และโลกความ
เป็นจริง ทั้งหมด 791 ล้านครั้ง ของผู้ใช้งาน 6 ล้านคน ตลอดระยะเวลา 5 ปี พบว่าเครือข่ายของ
สังคมสามารถนาไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของสมาชิกผู้ใช้งานออนไลน์ เช่นเดียวกับกิจกรรม
บนโลกความเป็นจริง เครือข่ายสังคมส่งผลต่อการเลือกใช้และการเพิ่มจานวนผู้ใช้ Application ซึ่ง
ทั้งนี้ การเข้าถึง พื้นฐานการเชื่อมต่อ และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีส่วนทาให้
สามารถคาดเดาอิทธิพลต่อผู้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม
V.Milani และ C.Franklin (2017)ทางานวิจัยเรื่อง The Role of Technology in Healthy
Living Medicine. ซึ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาของเทคโนโลยี application เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพใน
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สมาร์ทโฟน โดยศึกษาผ่านชาวอเมริกันที่มีการใช้ application เกี่ยวกับสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงบทบาทของ application ที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่มีต่อการเยียว
โรคและอาการป่ ว ยเรื้ อรั ง ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่ าวเป็นช่องทางใหม่ที่เปิดโอกาสต่อการมีส่ ว นร่ ว ม
ติดตาม แนะนา และรักษาสุขภาพแบบ real time ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่สามารถส่งผลลัพธ์เชิง
ปฏิบัติการและลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการด้านสาธารณสุขได้
Carpenter, Bauer และ Erdogan (2010) ทาการวิจัยเรื่อง Principle of Management,
Social Network ซึ่งพบผลวิจัยว่าเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เรียกได้ว่าเป็น “องค์กรที่มองไม่เห็น ”
กล่าวคือ เป็นเส้นทางการสื่อสารที่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร และวิธีการที่จะทาให้งานลุ ล่วงไปได้
ด้วยดี ดังนั้น การออกแบบองค์กรและการจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงมีความสาคัญ ด้วยการนา
กรอบแนวคิ ด P-O-L-C (Planning Organizing Leading and Controlling) มาใช้ เพื่ อ จ าแนก
โครงสร้างองค์กรให้เห็นถึงเส้นทางการสื่อสาร และให้ผู้บริหารเครือข่ายได้จัดการเครือข่ายของตนให้มี
ประสิทธิภาพ
2.8.3 งานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
Forward (2003) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง Attitudes to walking and cycling เพื่ อ ศึ ก ษา
ปัจจัยทางทัศนคติที่ส่งผลต่อการใช้จักรยาน พบว่า การเสริมสร้างให้บุคคลหันมาเดินทางด้วยจักรยาน
หรื อการเดิน เท้ านั้ น นอกจากโครงสร้ างพื้ นฐานเช่น การปรั บปรุ งเส้ น ทางเพื่ อให้ ผู้ ใช้จั กรยานไม่
จ าเป็ น ต้องลงเดิน นานหรื อบ่ อยครั้งเกินไป ทั้งนี้ การปรับเปลี่ ยนทัศนคติก็เป็นอีกหนึ่งปัจ จั ย ที่ มี
ความสาคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากทัศนคติคือสิ่งที่ทาให้บุคคลกาหนดขอบเขตของการรับรู้การประเมิน
และการให้คุณค่าของตน ว่าควรให้เวลาหรือความสาคัญกับการเดินหรือการใช้จักรยานอย่างไร ซึ่ง
การปรับเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าว เป็นเรื่องที่ทาให้สาเร็จได้ยาก ผู้วิจัยจึงให้ความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการกาหนดทัศนคติของบุคล โดยเฉพาะกับทัศนคติที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยาน ซึ่ง
พบว่าปัจจัยที่ทาให้ปัจเจกบุคคลเกิดทัศนคติต่อการเดินและการใช้จักรยานในทางบวกหรือลบ ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (2) ความปลอดภัย (3) ความผ่อนคลาย (4) ความเป็นอิสระ (5) สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
Finch & Morgan (1985) ได้ทาการศึกษาเรื่อง Attitudes to cycling โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการใช้จักรยาน ด้วยวิธีเก็บข้อมูลคือ 1) การ
สนทนาแบบกลุ่ ม จ านวน 10 กลุ่ ม 2) การสั มภาษณ์เชิงลึ กกับผู้ ให้ สั มภาษณ์ทั้ งหมด 88 คน ซึ่ง
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แบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้จักรยานอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง กับกลุ่มผู้ที่เคยใช้จักรยานในช่วงวัยรุ่นถึงช่วง
อายุ 20 ต้นๆ
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย โดยนาเสนอแยกเป็น 12 ประเด็น ได้แก่
1) การใช้จักรยานในช่ว งวัยเด็ก เป็นหลักสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ผู้ ถูกสั มภาษณ์ส ามารถ
เชื่อมโยงและระลึกถึงภาพลักษณ์ที่สัมพันธ์กันของการปั่นจักรยานกับความเป็นเด็ก และความรู้สึก
ต่างๆของตนกับประสบการณ์ปั่นจักรยาน ซึ่งส่งผลมาถึงการใช้จักรยานต่อไป
2) ทัศนคติในวัยรุ่น ที่ มีเหตุผลในการเลิ กใช้จักรยานจากหลายสาเหตุ เช่น เป็นกิจกรรม
สาหรับเด็ก หรือเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสาหรับผู้ที่พ้นช่วงวัยเด็กมาแล้ว ซึ่งเริ่มหันไปใช้ยานพาหนะประเภท
อื่นๆ และวัยรุ่นส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและหญิงเห็นว่าการขี่จักรยานทาให้ตนมีภาพลักษณ์ที่ไม่น่าดึงดูด
3) มุมมองของผู้ไม่ใช้จั กรยานที่มีต่อผู้ ใช้จักรยาน ซึ่งมักจะไม่ห มายรวมว่าผู้ ใช้จักรยานมี
รูปแบบเดียวกันทั้งหมด แต่จะแยกเป็นแต่ละกลุ่มได้แก่ เด็กๆ นักเรียนนักศึกษา ผู้คลั่งไคล้การปั่น
ผู้รักษาสุขภาพ แม่ที่มีเด็กเล็กอยู่บนจักรยาน แม่บ้านที่สามีเป็นผู้ใช้รถยนต์ ผู้ สูงอายุที่เติบโตมากับ
วัฒนธรรมการใช้จักรยาน และผู้ที่ต้องประหยัดหรือไม่สามารถซื้อรถยนต์
4) มุมมองของผู้ใช้จักรยานที่มีต่อตนเอง ซึ่งบางครั้งก็รู้สึกว่าตนเป็นคนส่วนน้อย และถึงแม้ว่า
พวกเขาจะคิดว่าผู้ ที่ไม่ใช้จั กรยานมองว่าพวกเขาประหลาดที่ใช้จักรยาน แต่พวกเขาก็ค าดเดาว่า
มุมมองหรือทัศนคติดังกล่าวมานั้นพร้อมกับความชื่นชมที่ไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งในหลายกรณี พวกเขาก็รู้สึกว่า
การใช้จักรยานเป็นการเติมเต็มให้กับวิถีชีวิต
5) ช่วงวัยที่พ้นจากวัยรุ่น ซึ่งบุคคลเริ่มมีอายุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือ
ทางานแล้ว มักต้องการมีสถานภาพที่ตนคิดว่าเหมาะสม การมีรถยนต์ใช้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ศักยภาพในการทามาหากิน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีอายุแล้วบางส่วนเท่านั้น ที่คิดว่าเหตุผลในการใช้
จักรยานคือกิจกรรมครอบครัว เช่นการปั่นไปซื้อของกับลูก ซึ่งตนเป็นผู้เลือกเองว่าไม่จาเป็นต้องใช้
รถยนต์หรือขนส่งสาธารณะ
6) อุป สรรคในการใช้จั กรยาน ซึ่งได้ข้อสรุปร่ว มกันมากที่สุ ดประการแรก คือการต้องใช้
แรงกายมาก โดยเฉพาะกับสภาพการจราจรและสภาพอากาศที่ไม่เอื้อ ประการที่สองคือไม่เหมาะกับ
การเดินทางระยะไกลหรือต้องการขนสัมภาระไปด้วย ประการที่สามคือความอันตรายจากการจราจร
บนท้องถนน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์บางคนยกให้เป็นสาเหตุสาคัญประการแรกที่พวกเขาไม่ใช้จักรยาน
อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ถูกกล่าวถึงในลาดับถัดๆมาคือต้องสูดเอาควันรถในการจราจร กลัวถูกขโมย
จักรยาน และขาดความรู้ในการบารุงรักษาจักรยาน ทั้งนี้ ยังประกอบด้วยทัศนคติทางด้านมุมมองที่
สังคมมีต่อตนเอง เช่นในวัยรุ่นที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น
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7) การปั่นจักรยานไม่อยู่ในความคิด เนื่องมาจากอุปสรรคต่างๆที่ได้กล่าวถึง ผู้ให้สัมภาษณ์
จ านวนมากจึ งมีความเห็ น ว่าการใช้จักรยานคือวิธีเดินทางที่ไม่ปรกติ เหมาะกับให้ เด็กๆขี่เท่านั้น
จักรยานจึงเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความคิดหรือถูกนามาพิจารณาในการใช้เลย
8) เหตุผ ลที่ใช้จั กรยานของบุคคลในหลายช่ว งอายุ พบว่าส่ ว นมากเกิดจากความจาเป็ น
มากกว่าการเต็มใจเลือกใช้เอง เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การเดินทางรูปแบบอื่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
หรือไม่สะดวกในด้านต่างๆ ส่วนผู้ที่เ ลือกใช้จักรยานเองมักมีเหตุผลจากความรื่นรมย์ในการปั่น หรือ
การดูแลสุ ขภาพ และในบางกรณี เริ่ มจากความจ าเป็ นใช้ ซึ่งภายหลั งกลายมาเป็ น ความเคยชิ น
ต้องการใช้ต่อเพราะรู้สึกดี
9) ข้อดีของการใช้จักรยาน ประการหลักๆ คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้เคลื่อนไหวเสริมสร้าง
สุขภาพกาย และความสะดวกในการสถานการณ์สัญจรต่างๆ เช่น รถติด สถานที่จอด และไม่ต้องรอ
รถสารธารณะ ความรื่ น รมย์ ที่สั มผั ส ได้รอบตัว ซึ่งต่ างกั บการเดินทางอื่นๆด้ว ยรถยนต์ ได้รับรู้ถึ ง
สภาพแวดล้อมรอบๆตัวและความเป็นอิสระ โดยผู้ใช้จักรยานจานวนมากได้กล่าวถึงความรู้สึกที่เติม
เต็มให้กับวิถีการเดินทางด้วยแรงกายและรู้สึกถึงการเป็นผู้ได้ควบคุมตนเอง อีกส่วนที่เป็นจานวนน้อย
ประมาณหนึ่ งหรื อสองคนกล่ าวถึงการเป็นวิธีเดิ นทางที่เ ป็นมิตรกับสภาพแวดล้ อ ม และไม้ส ร้า ง
อันตรายต่อผู้อื่น
10) การให้ความสาคัญกับตัวจักรยาน ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความแตกต่ างคือเพศ อายุ
และเหตุผลในการใช้จักรยาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เพศชายจะคานึงถึงรุ่นของจักรยานมากกว่าเพศหญิง
และมีความสัมพันธ์กับการบารุงรักษาจักรยานมากกว่า ส่วนเพศหญิงจะมองว่าจักรยานคือเครื่องที่
สามารถนาพาเธอจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเท่านั้น ในด้านปัจจัยอายุคื อ ผู้ที่อายุน้อยมักให้ความสาคัญ
กับรุ่นของจักรยานมากกว่าผู้ที่สูงอายุกว่า
11) ทัศนคติของชายและหญิง ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานทางประชากรที่เห็นได้ชัดว่าส่งผลต่อ
ทัศนคติและการตัดสินใจในการใช้จักรยาน กล่าวคือ เพศหญิงที่ไม่ใช้จักรยานมีแนวโน้มในการให้
เหตุผลต่างๆที่ทาให้ไม่ใช้จักรยานมากกว่าในเพศชาย เช่น กลัวเกิดอันตราย และมักจะเน้นย้าไปที่
ความเหนื่อยและไม่สะดวกสบาย ทั้งยังมีการพูดถึงเพศหญิงที่ใช้จักรยานว่าไม่มีความเป็นกุลสตรี
ในขณะที่เพศชายกลับถูกมองว่าการทากิจกรรมภายนอกหรือการเล่นกีฬาที่ดุดัน อย่างเช่นภาพลักษณ์
ในการใช้จักรยาน จะดูเหมาะสมกว่าเพศหญิง
12) การกระตุ้น หรื อสนั บ สนุนการใช้จักรยาน ซึ่ งเป็นที่สั งเกตได้ว่า คือปัจจัยส าคัญที่สุด
ประการหนึ่งในการทาให้บุคคลในช่วงวัยผู้ใหญ่หันมาใช้จักรยาน ด้วยการสนับสนุนว่าการใช้จักรยาน
คือการเดินทางที่เป็นไปได้มากกว่ากิจกรรมสาหรับเด็ก ซึ่งความกังวลถึงภาพลักษณ์ในการใช้จักรยาน
ของผู้ใหญ่คือปัจจัยสาคัญที่ถูกกล่าวถึง ไม่น้อยไปกว่าอุบัติเหตุหรือความไม่สะดวกสบายจากการใช้
จักรยาน
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Faulks, Ritchie, แ ล ะ Dodd ( 2008) ไ ด้ ท า ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง Bicycle Tourism as an
Opportunity for Re-Creation and Restoration? Investigating the Motivations of Bike Ride
Participant. ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมสันทนาการด้วยจักรยาน ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการ
คมนาคม การท่องเที่ยว กีฬา และการจัดการทางสังคม ในพื้นที่ Great Victorian Bike Ride ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน (Bicycle Tourism) และทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อ
หาว่าแรงจูงใจใดทาให้คนหันมาท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ผลสรุปว่าแรงจูงใจที่มีพลังมากที่สุดคือความ
ต้องการควบคุมสิ่งต่างๆ ในแง่สมรรถนะด้านร่างกาย และหากดูจากข้อคาถามแบบอิสระ ว่า “ทาไม
ถึ ง มาปั่ น จั ก รยาน” ค าตอบคื อ การมี ป ฏิ สั ม พั นธ์ กั บผู้ อื่ น (47%) ท้ า ทายตนเอง (32%) อยากมี
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในเส้นทางเดิม (31%) และต้องการสุขภาพและสมรรถนะร่างกาย (23%)
Berger, Qian และ Pereira (2017) ได้ทาการวิจัยเรื่อง Associations Between Bicycling
for Transportation and Cardiometabolic Risk Factors Among Minneapolis–Saint Paul
Area Commuters: A Cross-Sectional Study in Working-Age Adults ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของความถี่ ใ นการใช้ จั ก รยานในการเดิ นทาง กั บ ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลว ในเมื่ อ ง
Minneapolis Saint Paul. โดยเก็บแบบสารวจออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่ างที่เดินทางโดยจักรยานใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อคัดเลือกและทาการบันทึกความถี่ในการใช้จักรยานในการเดินทาง ความเสี่ยงใน
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติการถดถอยโลจิ
สติกส์(Logistic Regression) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากวิจัยพบว่าความถี่ในการขี่จักรยานในหนึ่ง
สัปดาห์มีความสัมพันธ์กับอัตราความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง และไตรกลีเซอไรด์สูง ที่ลดลงตาม
การวิเคราะห์ ถดถอยปั ว ซอง (Poisson Regression) เพื่อหาปัจจัยที่ทาให้ เกิดความเสี่ ยงเป็นโรค
Cardiometabolic (ภาวะน้าหนักตัวเกินที่ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจ หลอดเลือด และปอด) พบว่าการปั่น
จักรยานเดินทางอย่างน้อย 3 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์จะทาให้ความเสียงน้อยลงร้อยละ 20 ซึ่งเป็นการสรุป
เชิ ง ประจั ก ษ์ ว่ า รั ฐ ควรมี น โยบายสาธารสุ ข ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ด้ า นการเดิ น ทางด้ ว ยจั ก รยานใน
ชีวิตประจาวัน
Oja และคณะ (2011) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง Health Benefits of Cycling: A Systematic
Review ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์ผลพลอยได้ด้านสุข ภาพจากการ
ปั่นจักรยาน จากการรีวิวงานวิจัยเกี่ยวกับจักรยานโดยใช้ระบบวิเคราะห์ตามแนวตัดขวางและแนวตั้ง
ผลที่ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกของการปั่นจักรยานที่เกิดขึ้นกับปอดและหัวใจในการสูบฉีด
โลหิตในเยาวชน และการศึกษาเชิงสารวจในกลุ่มวัยกลางคนถึงกลุ่มผู้สูงวั ย แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
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ผกผันระหว่างการปั่นจักรยานในชีวิตประจาวันกับสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด เช่นมะเร็ง เป็นต้น ซึ่ง
พบว่าการเดินทางด้วยจักรยานจะทาให้สมรรถนะการร่างกายดีขึ้น เป็นผลพลอยได้ที่ทาให้หลอดเลือด
และหัวใจมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าสามารถลดความเสี่ยงใน
การทางานของหลอดเลือดหัวใจที่ผิดปกติ โรคมะเร็งและโรคอ้วนได้
Horton (2006) ท างานวิ จั ย เรื่ อ ง Environmentalism and the bicycle, Environment
politics. ซึ่งได้ศึกษาถึงความสาคัญของการใช้จักรยานเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเชิงสังคมในอังกฤษ และ
บทบาทของจักรยานในการขับเคลื่อน Green Lifestyle ด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จักรยาน
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่ อสารเชิงสิ่งแวดล้ อม ทั้งการส่งสารผ่านการพูดและข้อความต่างๆ ซึ่ง
จักรยานเป็นตัวอย่างของเครื่องมือธรรมดา ที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนปฏิปักษ์เชิง
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางการเมืองได้
Sherwin, Chatterjee แ ล ะ Jain ( 2014) ท า ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง An Exploration of the
Importance of Social Influence in the Decision to Start Bicycling in England. โดยงานวิจัย
นี้ได้พยายามค้นหาแนวทางที่ทาให้คนหันมาปั่นจักรยานมากขึ้นในประเทศอังกฤษ ผ่านผลกระทบของ
“Social Influence” หรืออิทธิพลทางสังคม ซึ่งก็คือกระบวนการทางความคิดและการกระทาของแต่
ละบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความคิดและการกระทาของผู้อื่น โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบใน 3 ระดับ
คือ ครอบครัว ซึ่งเป็นอิทธิพลทางสังคมโดยตรง เพื่อนและเพื่อนร่วมงาน ซึ่ง เป็นอิทธิพลทางสังคมที่
น้อยกว่า และบริบททางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอิทธิพลทางสังคมทางอ้อม โดยการสัมภาษณ์ประชากร 61
คนใน 12 เมืองทั่วประเทศอังกฤษ ซึ่งครึ่งหนึ่งใช้จักรยานเป็นปกติ และอีกครึ่งหนึ่งไมได้ใช้จักรยาน
เลยหรือใช้เพียงบางครั้ง พบว่าอิทธิพลทางสั งคมเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบน้อยสาหรับผู้ที่ปั่นจักรยาน
เป็นปกติอยู่แล้ว แต่จะมีอิทธิพลในบางกรณี ซึ่งอิทธิพลทางตรงจะเกิดจากครอบครัว เพื่อน และผู้คน
ในระดับเดียวกัน ส่วนสังคมและวัฒนธรรมเป็นอิทธิพลทางอ้อม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า บทบาทของ
อิทธิพลทางสังคมในแต่ละระดับ ส่งผลผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางด้วยจักรยานในชีวิตประจาวัน
Christer Johansson และคณะ (2017) ได้ทางานวิจัยเรื่อง Impact on Air Pollution and
Health by Changing Commuting from Car to Bicycle. ด้วยการจาลองเส้นทางการเดินทางใน
ชีวิตประจาวันของผู้คนที่อาศัยอยู่ใน Stockholm โดยการวิ เคราะห์จากปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยระบุจากเส้นทางที่หากเดินทางด้วยจักรยานจะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที พบว่าจะสามารถ
เพิ่มจานวนนักปั่นจักรยานหน้าใหม่ได้ในจานวน 111,000 คน คิดเป็น 209% เมื่อเทียบกับจานวนใน
ปัจจุบัน และหากวิเคราะห์จากสถิติผู้ใช้จักรยานที่เพิ่มนี้ จะพบว่าพื้นที่ที่หนาแน่นที่สุดใน Stockholm
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จะมีอัตราสารพิษในอากาศ การเสียชีวิตจากอากาศเป็นพิษที่ และผลกระทบต่อสุขภาพที่ลดลงใน
อัตราความเชื่อมั่นที่ 95%

ระเบียบและวิธีการวิจยั
การศึกษาเรื่อง “เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงผสาน (Mixed Method Research) ซึ่งเป็นการนาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มาบูรณาการ เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยได้ทั้ง
ในส่วนของข้อมูลเชิงลึกและเชิงสถิติ ด้วยรายละเอียดดาเนินการดังต่อไปนี้

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
มุ่งศึกษาเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน ด้วยวิธีการสังเกตการณ์ และ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อ
ศึกษาการใช้งานเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ของผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวันในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
3.1.1 แหล่งข้อมูลในการศึกษา
ผู้วิจัยทาการคัดเลือกเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานที่มีจานวนสมาชิก
หรือจานวนผู้กดถูกใจเพจมากที่สุด 5 อันดับ (สารวจเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559) ดังต่อไปนี้
1) เว็บไซต์ ThaiMTB.com จานวนสมาชิก 144,826 คน
พื้นที่การสื่อสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมเสมือนในลักษณะเว็บบอร์ด ที่ถูกสร้างขึ้นผู้สร้าง
เว็บไซต์ (Webmaster) และมีทีมงาน (Moderator) ช่วยดูแลระบบ โดยเนื้อหาในเว็บไซต์จะเป็นการ
สื่อสารที่ครอบคลุมแทบทุกหัวข้อเกี่ยวกับการใช้จักรยาน ด้วยการสื่อสารแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกเอง โดยมีจุดประสงค์ในการใช้งานและข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ข่าวสารใหม่ๆใน
วงการจักรยานทั้งเรื่องอุปกรณ์ หรือความเคลื่อนไหวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งมีผลมาจากการใช้
จักรยาน การจัดตั้งกลุ่มชมรมต่างๆ เพื่อนัดหมายกันเข้าร่วมกิจกรรมการปั่น หรือเพื่อขอความร่วมมือ
และระดมพลังในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงประเด็นการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
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ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น ทั้งยังรองรับการสร้างกลุ่มของบุคคล
ผู้ใช้งานทั่วไปที่รวมตัวกันเป็นสังคมเสมือน เพื่อสื่อสารกันเองโดยเฉพาะในกลุ่มของตนอีกด้วย
2) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign จานวน 48,303 Likes
ภารกิจ และจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นตัว กลางประสานความร่วมมือระหว่าง ภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการผลักดันการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร
3) เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน จานวน 28,718 Likes
แฟนเพจที่มีความเคลื่อนไหวและมุ่งหวังเพื่อให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนเป็นเมืองจักรยาน
โดยนาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการใช้จักรยานมาเผยแพร่ให้สมาชิกในเพจได้รับทราบ
4) เฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS จานวน 27,011 Likes
ภารกิจหลักคือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน โดยนาเอาข่าวอุบัติเหตุ
ที่เกิดกับจักรยานมาเผยแพร่บอกต่อ รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้อง
ถนนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน
5) เฟซบุ๊กเฟนเพจ Bike to Work – BKK จานวน 10,651 Likes
แฟนเพจที่มีเนื้อหาหลักเป็นการแบ่งปันรูปภาพและเรื่องราวของผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพฯ
เพื่อให้เห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถใช้เดินทางได้ในชีวิตจริง
ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลการใช้งาน
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์จากผู้ให้สัมภาษณ์จานวน 10 ท่าน โดยกาหนดคุณสมบัติ 3 ข้อของที่
ต้องมี คือ
1) เป็นประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-70 ปี
2) ใช้ห รื อเคยใช้จั กรยานเป็นยานพาหนะหลั ก เพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวันในเขต
กรุงเทพมหานคร
3) ใช้หรือเคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อเปิดรับหรือแลกเปลี่ยน
ข่าวสารเป็นประจา
โดยแบ่งเป็นเพศชาย 6 คน และเพศหญิง 4 คน ได้แก่
1) นายพิสุทธิ์ พันธุ์กระทึก (คุณปอม)
อาชีพ นักออกแบบอิสระ
2) นายสหพล วินิจผล (คุณเปา)
อาชีพ Graphic Designer
3) นางสาววรินทร์ธร ไชยสิทธิ์ (คุณตั๊ก) อาชีพ ครู และธุรกิจส่วนตัว
4) นายวรงค์พล กาญจนจิตติ (คุณหนุ่ย) อาชีพ Graphic Designer และธุรกิจส่วนตัว
5) นางสาวกัญยารัช วันสุข (คุณหน่อย) อาชีพ ข้าราชการ
6) นางสาวนพวัลย์ โกสิยานุภาพ (คุณเม) อาชีพ นักประชาสัมพันธ์
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7) นางสาวแพรวเพ็ญ เกษมธนาสันต์ (คุณกิ่ง) อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
8) นายวุฒิชัย ชูเมือง (คุณเนน)
อาชีพ ผู้บริหาร
9) นายศรันย์ ปัจฉิมะศิริ (คุณอู๋)
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
10) นายชิดชัย บุตแสง (คุณอ้น)
อาชีพ ข้าราชการ
3.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ศึกษาลักษณะและเก็บบันทึกข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์จากเว็บไซต์และแฟนเพจ
เกี่ย วกับ การใช้ จั กรยานจากแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ คั ดเลื อ ก โดยเก็บข้อ มูล จากแต่ ล ะแหล่ งย้ อ นหลั ง เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี 4 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 ซึ่งเป็นปีที่กระแสจักรยานและผู้ใช้จักรยานมี
จานวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต (ผู้จัดการออนไลน์, 2558, 14 สิงหาคม) ถึงวันที่ 30 เม.ย.
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2) เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
3) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการนาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารและแนวคิด
เกี่ย วกับ การสื่ อสารออนไลน์ มาใช้เป็นแนวทางในการอธิบายลั กษณะของเครื อข่ ายการสื่ อ สาร
ออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
4) เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และรวบรวมเป็นชุดข้อมูล เพื่อนาไปใช้เป็น เครื่องมือ
ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการวิจัยทางด้านสถิติต่อไป
3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จั ก รยาน โดยใช้ ต ารางวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Coding Sheet) จากแหล่ ง ข้ อ มู ล คื อ กระดานสนทนา
สาธารณะในกรณีของเว็บไซต์ และหน้าฟีตข่าวในกรณีของเฟซบุ๊กแฟนเพจ (ภาคผนวก ก)
ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 10 ท่าน ผู้วิจัยกาหนดแนวทางใน
การสัมภาษณ์เป็นโครงสร้างคาถาม เพื่อใช้อธิบายและตอบปัญหานาวิจัยขอ้ที่ 1 โดยแบ่งได้เป็น 5
ส่วน ดังต่อไปนี้
4.1) พฤติกรรมและความคิดเห็ นที่มีต่อการสื่ อสารอย่างมีส่ ว นร่ว มบนเครือข่าย
ออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
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4.2) ความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ย วกับ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
4.3) ความคิดเห็ นต่ อผลของการเปิด รับ ข่ าวสารออนไลน์ ที่ มีต่ อ การตัดสิ น ใจใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน
4.4) ทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
4.5) พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยค้นหาลักษณะของเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
ด้วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร และแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ ด้วย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาลักษณะของเนื้อหาในเครือข่ายการสื่อสาร
2) พิจารณาลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร
3) พิจารณารูปแบบการสื่อสารของเครือข่าย
4) พิจารณาการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
3.1.5 การนาเสนอข้อมูล
จากการเก็บข้อมูลทั้งหมดจาก 5 แหล่งข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 ปี 4 เดือน ผู้วิจัยจะนาเสนอ
ข้อมูลเฉพาะเดือนที่มียอดโพสต์สูงสุด 3 เดือนแรกของแต่ละแหล่งข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถี่
แสดงตารางแบบร้ อยละซึ่ง ได้จ ากตารางวิเ คราะห์ เ นื้อ หา ประกอบกับการพรรณาเชิงวิเ คราะห์
(Descriptive Analysis) ซึ่งได้จ ากการสั มภาษณ์เชิงลึ ก เพื่ออธิบายและนาเสนอรายละเอียดของ
เครือข่ายการสื่อสารในกรณีศึกษา

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ
มุ่งศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับ การใช้
จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน ของผู้ใช้งานเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยาน
ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.2.1 การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1.1 การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่ใช้หรือเคยใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยาน
3.2.1.2 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental Sampling) จากกลุ่ ม
ประชากรที่ต้องการศึกษา เนื่องจากไม่สามารถทราบขนาดหรือจานวนของกลุ่มตัวอย่างได้แน่
ชัด เพราะตัวเลขจานวนผู้ที่ใช้หรือเคยใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยานนั้นไม่
มีความแน่นอน เนื่องจากผู้ใช้หนึ่งคนสามารถสร้างบัญชีรายชื่อได้หลายบัญชี รวมถึงผู้กด
ถูกใจหรือสมาชิกในแฟนเพจต่างๆเกี่ยวกับจักรยาน ที่ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถกดถูกใจได้หลาย
เพจ
3.2.2 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การคานวณขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ าง ของผู้ ที่ใช้ห รื อเคยใช้เ ครื อ ข่ายการสื่ อ สารออนไลน์
เกี่ยวกับจักรยาน ที่ไม่ทราบจานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน จึงได้เลือกใช้การคานวณตามแนวคิด
ของ Cohen (1998) (อ้ า งถึ ง ใน Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูป G*Power ในการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง สาหรับขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบประชากรที่
แน่นอน (Infinite Population) ซึ่งมีขั้นตอนในดาเนินการดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555)
1) เก็บแบบสอบถามทดลอง (Pre-test) จานวน 30 ชุด
2) นาข้อมูลที่ได้มาลงรหัสในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อคานวณหาค่า Effect Size
3) นาค่าที่ได้ไปคานวณโดยใช้สถิติแบบ Regression
4) นาข้อมูลที่ได้ไปลงรหัสในโปรแกรมสาเร็จรูป G*Power โดยกาหนดค่าความน่าจะเป็น
ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบและอานาจการทดสอบเท่ากับ 0.5 และ 0.95 ตามลาดับ
5) ได้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม เท่ากับ 297 คน
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ภาพที่ 3.1 แสดงการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป G*Power
3.2.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรตามสมมติฐานใน
การวิจัย ดังนี้
1) สมมติฐานข้อที่ 1 รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับ
การใช้จักรยานมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสาร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
ตัวแปรตาม ได้แก่ การเปิดรับสาร
2) สมมติฐานข้อที่ 2 การเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยาน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเปิดรับสาร
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติ
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3) สมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ทัศนคติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน
4) สมมติฐานข้อที่ 4 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อ
เดินทางในชีวิตประจาวัน
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน
3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างแบบสอบถามจานวน
1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคาถาม 5 ส่วน โดยรูปแบบของแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ของแบบสอบถาม เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรซึ่งประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ด้วยคาถามปลายปิดแบบ Check-list
ส่ ว นที่ 2 ของแบบสอบถาม เป็ น ข้ อ ค าถามเกี่ย วรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ AIOs ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยใช้การ
ประมาณค่าจากมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
ส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการเปิดรับสารข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับ
การใช้จักรยานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ ช่วงเวลาในการเปิดรับ ความถี่
ในการเปิดรับต่อสัปดาห์ ความถี่ในการเปิดรับต่อวัน และระยะเวลาในการเปิดรับต่อครั้ง ด้วยคาถาม
ปลายปิดแบบ Check-list รวมถึงแหล่งที่มาของสาร และวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารโดยใช้
การประมาณค่าจากมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
ส่วนที่ 4 ของแบบสอบถาม เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ซึ่งประกอบด้วย ด้านสังคมและวิถีชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
เศรษฐกิจโดยใช้การประมาณค่าจากมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
1) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ มีทัศนคติเป็นเชิงลบมาก
2) ไม่เห็นด้วย คือ มีทัศนคติเป็นเชิงลบ
3) เฉยๆ คือ ไม่มีทัศนคติใดๆ
4) เห็นด้วย คือ มีทัศนคติเป็นเชิงบวก
5) เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ มีทัศนคติเป็นเชิงบวกมาก
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ส่วนที่ 5 ของแบบสอบถาม เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง
ในชีวิตประจาวันของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ในใช้จักรยานเพื่อการเดิน ทาง
ช่วงเวลาที่ใช้จักรยานในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทางด้วยจักรยานแต่ละครั้ง ด้วยคาถาม
ปลายปิดแบบ Check-list รวมถึงจุดประสงค์ในการใช้จักรยาน โดยใช้การประมาณค่าจากมาตรวัดลิ
เคิร์ท (Likert’s Scale)
3.2.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ โดยหาความตรงของเครื่องมือวิจัย
(Validity) และความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย (Reliability) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.5.1 การทดสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย (Validity)
1) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ถูกสร้างขึ้นนาเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้ อ คาถาม ที่ตรงกับวั ตถุประสงค์และสอดคล้ อ งกั บ
เนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
2) นาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ คุณอัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการ
โครงการ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย (ชมรมจักรยานเพื่อสุ ขภาพแห่ ง
ประเทศไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะ
นิ เทศศาสตร์ และนวัต กรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ และ
อาจารย์ ดร. แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในประเด็น
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของเนื้อหาที่ต้องการวัด ความ
ชัดเจน และความซ้าซ้อนของข้อคาถาม
3) นาแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาดาเนินการ
ตรวจสอบโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) ตามสูตรคานวณดูความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย (อัศวิน แสงพิกุล,
2556)
IOC

=

∑𝑅
𝑅

R = ผลรวมคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
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N = จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
ค่า IOC ≥ 0.5
IOC ที่เหมาะสม = 0.5 ขึ้นไป

โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
+1 หมายถึง ข้อคาถามหรือข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือมีความ
ตรงตามเนื้อหา
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามหรือข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือ
มีความตรงตามเนื้อหา
-1 หมายถึง ข้อคาถามหรือข้อความดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่มีความตรง
ตามเนื้อหา
เมื่อทาการตรวจสอบค่า IOC แล้ว จึงดาเนินการปรับแก้ในส่วนของข้อคาถามที่มีค่า
ดัชนี IOC ต่ากว่า 0.5
4) นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ก่อนนามาทดลองใช้
3.2.5.2 การทดสอบความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย (Reliability) ผู้ วิ จั ย น า
แบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปทดลองใช้ กั บ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เป็นการทดสอบแบบร่าง (Pre-test) จานวน 30 คน
และน าผลที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ห าสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ( Alpha
Coefficient Reliability) โดยทดสอบว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับข้อ
อื่นๆ ในฉบับเดียวกันหรือไม่ ผ่านการคานวณโดยใช้สูตรของครอนบราค (Cronbach Alpha
Cofficient Reliablility)
สูตร αK =

𝑅
𝑅−1

(1 −

∑𝑅2i
S2t

)

แทน ค่าความเชื่อมั่น
K
แทน จานวนข้อในแบบทดสอบ
∑ 𝑅2𝑅
แทน ความแปรปรวนรายข้อของแบบทดสอบ
เมื่อ αK
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𝑅2𝑅

แทน ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ

หลั ง จากค านวณผ่ า นโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ แ ล้ ว สามารถสรุ ป ความเที่ ย งของ
แบบสอบถามในแต่ละส่วนได้ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงความเที่ยงของแบบสอบถามในแต่ละส่วน
ส่วนของแบบสอบถาม
ค่าความเที่ยง
รูปแบบการดาเนินชีวิต
0.924
การเปิดรับข่าวสารออนไลน์
0.838
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จักรยานเดินทางใน
0.860
ชีวิตประจาวัน

การยอมรับได้
ยอมรับได้และสามารถนาไปใช้ได้
ยอมรับได้และสามารถนาไปใช้ได้
ยอมรับได้และสามารถนาไปใช้ได้

3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่ ว นของการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิเคราะห์ ข้อมูล จึงใช้การ
วิเคราะห์เชิงสถิติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรมาวิเคราะห์ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัย (Testing of Hypothesis) และสรุปผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.6.1 การจัดทาข้อมูลและแปลผลข้อมูล
1) การจัดทาข้อมูล
เมื่อทาการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามและปรับปรุงข้อคาถาม
แล้ว ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มประชากรในงานวิจัย และ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ นาไปลงรหัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนารหัสไปวิเคราะห์
ในโปรแกรมสถิติสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ต่อไป
2) เกณฑ์ของแบบสอบถาม
ในส่ ว นของแบบสอบถามนั้ น ประกอบไปด้ ว ยข้ อ ค าถามปลายปิดแบบ
check list และข้อค าถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบสอบถามแบบมาตรวั ด ลิ เ คิ ร์ ท (Likert’s Scale) ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
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มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อย
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อยที่สุด

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จากการให้คะแนนข้อมูลในระบบ Rating Scale เมื่อนามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย จะมี
ค่าตั้งแต่ 1.00 – 5.00 คะแนน และค่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวมีความหมายแทนระดับที่มีผล
ต่อการตัดสินใจ โดยผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย โดยการแบ่ง
อันตรภาคชั้นออกเป็น 5 ชั้น และให้ทุกอันตรภาคชั้นมีความกว้างเท่า ๆ กัน คื อชั้นละ 0.80
ตามหลักวิชาสถิติพื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
สูตร

𝑅𝑅𝑅−𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

Max คือ คาตอบที่มีค่าสูงสุด
Min คือ คาตอบที่มีค่าต่าสุด
Range คือ ช่วง (ระดับ) ที่ต้องการจัดกลุ่ม
5−1

ในที่นี้ คือ
4

5

=
5
= 0.8

คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

การแปลความหมาย
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อย
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อยที่สุด
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3.2.6.2 การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย (Testing of Hypothesis)
1) การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) นาเสนอในรูปแบบตาราง
2) การจั ด กลุ่ ม รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ ส ถิ ติ ก ารจั ด
องค์ประกอบ Factor Analysis เพื่อจัดกลุ่ม
3) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ การวิเคราะห์
หาค่าความสั มพัน ธ์ (Pearson's correlation) และสถิติห าค่าอิทธิพลของตัว แปร
(Multiple Regression) ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย

การสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
การศึกษาวิจัยเรื่องเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันในเขตกรุงเทพฯ เพื่อสารวจ
ความคิดเห็ น ที่มีต่อเครื อ ข่ายการสื่ อสารออนไลน์ เกี่ ยวกับ การใช้จั กรยานในชีวิต ประจาวัน แล้ ว
วิเคราะห์ด้วยแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารและการมีส่วนร่วม การเปิดรับข่าวสาร
ทัศนคติและพฤติกรรม โดยแบ่งผลการวิจัยและการนาเสนอออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
4.1) พฤติกรรมและความคิดเห็ นที่มีต่อการสื่ อสารอย่างมีส่ ว นร่ว มบนเครือข่าย
ออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
4.2) ความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
4.3) ความคิดเห็ นต่ อผลของการเปิด รับ ข่ าวสารออนไลน์ ที่ มีต่ อ การตัดสิ น ใจใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน
4.4) ทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
4.5) พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ทั้งนี้ จากการการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบ่งเป็นเพศหญิงจานวน 4 คน และเพศ
ชายจานวน 6 คน เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สั มภาษณ์ รูปแบบการดาเนินชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และพฤติกรรมการใช้จักรยาน รวมถึงพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ พบว่ามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) นายพิสุทธิ์ พันธุ์กระทึก (คุณปอม) อายุ 33 ปี การศึกษาปริญญาตรี ออกจากงานประจา
มาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี เพื่อประกอบอาชีพนักออกแบบอิสระ สถานภาพอยู่ในช่วงคบหาดูใจกับ
คนรั กและกาลั งวางแผนจะแต่ง งานในอนาคตอัน ใกล้ ชอบการใช้ชีวิตและทากิจ กรรมนอกบ้ า น
ท่องเที่ยว ออกไปสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูง ออกกาลังกาย โดยเฉพาะการปั่นจักรยาน และในเวลาหนึ่ง
วันสามารถปั่นจักรยานได้ถึง 200 กิโลเมตร โดยเริ่มปั่นมาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน รวมถึงการปั่นไป
ทางานในช่วงที่ยังทางานประจา ด้วยระยะทางจากห้องพักถึงสานักงานประมาณ 14 กิโลเมตร ใน
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ระยะเวลาเฉลี่ย 40 นาที โดยมีความตั้งใจที่จะใช้จักรยานแทนรถยนต์ส่วนตัวทุกครั้งที่ฝนไม่ตกและไม่
มีธุร ะในการพบปะผู้ คนเกี่ ย วกั บ การทางาน รวมถึงการนาจักรยานขึ้นบรรทุ ก ในรถยนต์เ พื่ อ ปั่ น
ท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ซึ่งเหตุผลที่ทาให้หันมาชื่นชอบการใช้จักรยานคือมีเพื่อนสนิทในกลุ่มปั่นอยู่
ก่อนหน้า เมื่อได้เห็นบ่อยๆ รวมกับเพื่อนชวนก็เลยไปซื้อจักรยานมาปั่นบ้าง โดยเริ่มจากปั่นเพื่ออก
กาลังกาย จนเมื่อเกิดความคล่องตัวในการปั่นบนถนน จึงตัดสินใจใช้เพื่อเดินทางในชีวิตประจาวันร่วม
ด้วย
ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ จะประกอบไปด้วยการใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ ในการ
ทางาน ทั้งหาข้อมูลและติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน้าที่การงาน รวมถึงการใช้เพื่อรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ และรองลงมาคือเพื่อแสวงหาความบันเทิง โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือไลน์
2) นายสหพล วินิ จ ผล (คุณเปา) อายุ 35 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี ปัจจุบัน มี อาชี พ เป็ น
Graphic Designer ที่บริษัท Dec Media ที่เดียวมาตลอดสิบกว่าปี และมีอาชีพเสริมคือช่างภาพ โดย
เน้นงานถ่ายภาพสถานที่ สถานภาพโสด ชอบการใช้ชีวิตและทากิจกรรมนอกบ้าน ท่องเที่ยวด้วยการ
ขับมอเตอร์ไซค์ปะเภทบิ๊กไบค์ออกต่างจังหวัด ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวและขับขี่รถยนต์ไม่เป็น
ช่วงที่ได้ใช้จักรยานเป็นประจา คือ ปี 2555 – 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการปั่นไปทางานแทบ
ทุกวันถ้าไม่มีฝนตกหนัก ด้วยระยะทางจากบ้านถึงสานักงานประมาณ 23 กิโลเมตร ในระยะเวลา
เฉลี่ ย 1 ชั่ว โมง และเมื่อมีเวลาว่างในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ก็จะปั่นซ้อมเพื่อออกกาลั งกายโดยใช้
เส้นทางละแวกบ้าน โดยในเวลาหนึ่งวันสามารถปั่นจักรยานได้มากกว่า 200 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อนับ
ระยะทางรวมในการปั่นคร่าวๆ ตลอด 1 ปีได้ถึง 12,000 กิโลเมตร แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลับไม่
ค่อยได้ใช้จักรยานแล้ว ทั้งเพื่อการออกกาลังกายหรือโดยเฉพาะใช้เดินทางในชี วิตประจาวัน เนื่องจาก
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่มากขึ้น จึงไม่สามารถหาเวลาไปออกกาลังกาย และตั้งแต่เริ่มหัน
มาขับบิ๊กไบค์ก็พบว่าเป็นการเดินทางไปทางานที่สะดวกรวดเร็วกว่า รวมถึงเริ่มมีความคิดว่าการปั่น
บนท้องถนนมีความเสี่ยงสูง
ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ จะประกอบไปด้วยการใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ในการ
ทางาน ทั้งหาข้อมูลและติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน้าที่การงาน รวมถึงการใช้เพื่อ เพื่อแสวงหา
ความบันเทิงและรองลงมาคือเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือเฟ
ซบุ๊ก
3) นางสาววรินทร์ธร ไชยสิทธิ์ (คุณตั๊ก) อายุ 32 ปี การศึกษาปริญญาโท ประกอบอาชีพครู
สอนศิลปะซึ่งก่อตั้งเองเป็น ธุรกิจส่ว นตัว ขนาดเล็ ก สถานภาพสมรส ไม่มีบุตร ชอบการท่องเที่ ยว
ทาอาหาร และออกกาลังด้วยการปั่นจักรยาน วิ่ง และว่ายน้าเมื่อมีโอกาส โดยในเวลาหนึ่งวันสามารถ
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ปั่นจักรยานได้มากกว่า 100 กิโลเมตร มีรถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน โดยใช้เป็นยานพาหนะหลักในการ
เดินทาง ในขณะที่ใช้จักรยานเพื่อออกกาลังกายและท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากบ้านกับที่ทางาน
เป็นที่เดียวกัน และการออกไปทาธุระนอกบ้านมักเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยหรือเป็นธุระที่ต้องบรรทุ ก
สิ่งของ การใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวันส่วนใหญ่จึงเป็นการเดินทางระยะใกล้ๆ ละแวก
บ้าน และไม่มีสัมภาระที่ชิ้นใหญ่หรือน้าหนักมาก เช่น การไปตลาด ไปซื้อกับข้าว หรือเดินทางหา
ครอบครั ว ที่อยู่ อีกบ้ านหนึ่ ง โดยจุ ดเริ่มของการหั นมาปั่นจักรยานคือการเห็ นตัว อย่า งรวมถึงการ
ชักชวนจากสามี
ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ จะประกอบไปด้วยการใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ในการ
ทางาน ทั้งหาข้อมูลและติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน้าที่การงาน รวมถึงการใช้เพื่อ เพื่อแสวงหา
ความบันเทิงและรองลงมาคือเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยสื่อ สังคมออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือเฟ
ซบุ๊ก
4) นายวรงค์พล กาญจนจิตติ (คุณหนุ่ย) อายุ 34 ปี การศึกษาปริญญาตรี ออกจากงาน
ประจามาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 - 4 ปี เพื่อประกอบอาชีพ Graphic Designer และธุรกิจส่วนตัว
เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยใส้เดือนและเพาะพันธุ์ต้นไม้ สถานภาพอยู่ในช่วงคบหาดูใจกับคนรัก ชอบการใช้
ชีวิตในบ้าน การฟังธรรมและศึกษาคาสอนของศาสนาพุทธ ชอบท่องเที่ยวในบรรยากาศธรรมชาติ มี
ยานพาหนะหลักที่ใช้ในการเดินทางและประกอบอาชีพคือรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทกระบะ และมอร์
เตอร์ไซค์ประเภทบิ๊กไบค์ที่ส่วนใหญ่จะใช้ในโอกาสที่ไม่ต้องบรรทุกสัมภาระ
เริ่มใช้จักรยานตั้งแต่ช่วงต้นปี 2552 โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเห็นเจ้านายเป็นตัวอย่างการปั่น
จักรยานเพื่อออกกาลังกายและออกทริปแข่งขัน เมื่อเจ้านายชวนจึงได้ซื้อจักรยานเพื่อไปปั่นร่วมกัน
โดยในเวลาหนึ่งวันสามารถปั่นจักรยานได้มากที่สุดถึง 200 กิโลเมตร ถัดมาเมื่อปั่นได้คล่อง จึงนามาใช้
เพื่อการเดินทางไปทางานด้วย แต่ในปัจจุบันเลิกใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวันแล้วนับตั้งแต่
ออกจากการเป็นพนักงานประจา เพราะวิถีชีวิตและการทางานเปลี่ยนเป็นการอยู่กับบ้าน รวมถึง
เหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ระบุชัดเจนถึงความกังวลต่อข่าวการเสียชีวิตของ
ผู้ใช้จักรยานมากมาย จึงต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมี
โอกาสไปพักผ่อนต่างจังหวัด ก็มักจะเอาจักรยานบรรทุกขึ้นรถยนต์เพื่อเอาไปปั่นท่องเที่ยว
ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่ อออนไลน์ ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่ามีปริมาณการใช้ที่น้อยลง
มากเมื่อเทียบกับช่วงที่ยังทางานประจา โดยในปัจจุบันจะใช้เท่าที่จาเป็นเพื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆ และ
ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมของตน รวมถึงการติดต่อลูกค้า
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5) นางสาวกัญยารัช วันสุข (คุณหน่อย) อายุ 44 ปี สถานภาพโสด อาชีพข้าราชการ พนักงาน
กสทช. ชอบดูภาพยนตร์ ไปหาทานอาหารของร้านใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยไปชิม การท่องเที่ยวเพื่อเปิด
ประสบการณ์ มีการออกกาลังกายบ้างด้วยการเล่นโยคะ แต่ไม่ปั่นจักรยานเพื่อออกกาลังกาย เพราะ
เห็นเป็นเรื่องน่าเบื่อที่ต้องปั่นวนอยู่บนเส้นทางเดิม จึงใช้ในการเดินทางในชีวิตประจาวันเท่านั้น ซึ่ง
เริ่มใช้ประมาณปี 2554 โดยส่วนใหญ่คือใช้เดินทางไปทางาน ซึ่งมีการต่อเส้นทางด้วยรถไฟฟ้า MRT
โดยจุดเริ่มต้นของการหันมาใช้จักรยานคือปัญหารถติดในการเดินทางไปทางาน ทาให้ต้องใช้บริการ
มอร์เตอร์ไซค์รับจ้างเป็ นหลัก ที่รวมแล้วตกเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 80 บาทต่อวัน โดยยังไม่นับรวม
การต่อเส้นทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ จึงมีความคิดว่าตนเองใช้จักรยานเดินทางใกล้ๆ เพื่อ
ซื้อของและทาธุระต่างๆ ในละแวกบ้านอยู่แล้ว ซึ่งการปั่นไปทางานก็ไม่ไกลกว่ากันมาก จะเป็นการ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้มากโดยเป็นการเดินทางที่ไม่ต้องกังวลถึงปัญหารถติดเช่นกัน
ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าเป็นเรื่องจามากเนื่องจาก
หน้าที่การงานของตนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง จึงต้องคอยตามเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆให้ทัน อีก
ทั้งยังใช้เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจและความบันเทิง รวมถึงการเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อออกไปเป็นเรื่องดี
6) นางสาวนพวัลย์ โกสิยานุภาพ (คุณเม) อายุ 31 ปี อาชีพนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และมีอาชีพเสริมคือครูสอนเปียโน รวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจสาขา
ร้านสะดวกซื้อ สถานภาพหย่าร้าง มีบุตร 1 คน ชอบออกไปพบปะสังคมเพื่อนฝูง และชื่นชอบเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ในการใช้ชีวิตที่มีความแปลกใหม่หลากหลาย มีการร่วมกิจกรรมสาธารณะ
และกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่าเสมอ ชอบออกกาลังกายด้วยการวิ่ง แต่ไม่ได้ใช้จักรยานเพื่อออก
ก าลั ง กาย มี บ้ า งที่ บ รรทุ ก ขึ้ น รถไปปั่ น ท่ อ งเที่ ย วต่ างจั ง หวัด แต่ ห ลั ก ๆ คื อ ใช้ เ พื่ อ การเดิ น ทางใน
ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะการปั่นจากบ้านมาที่ทางานแทบทุกวัน มากกว่าการใช้รถยนต์ส่ว นบุคคล
เนื่องจากมีความคิดว่าเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวก ควบคุมและคะเนเวลาในการเดินทางได้แม่นยากว่า
รถยนต์ รวมถึงผลพลอยได้ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ในส่ ว นของพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี
ความสาคัญและจาเป็นใช้ต่ออาชีพของตนอย่ างมาก เนื่องจากหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ที่ต้องทา
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการใช้เพื่อรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้ง
ในด้านของการศึกษาหาความรู้หรือเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง จึงทาให้มีการใช้สื่อออนไลน์ตลอด
แทบทั้งวัน
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7) นางสาวแพรวเพ็ญ เกษมธนาสั นต์ (คุณกิ่ง) อายุ 31 ปี อาชีพ พนักงานองค์กรเอกชน
ตาแหน่ง admin ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและทางานด้านเอกสารให้กับบริษัทซ่อมบารุงเครื่องจักร
ในโรงงาน ร่วมกับธุรกิจร้านกาแฟของทางบ้านที่จังหวัดระยอง สถานภาพอยู่ในช่วงคบหาดูใจกับคน
รัก ชอบการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ฟังเพลง ออกกาลังกายด้วยการปั่นจักรยานเป็นหลัก โดยใน
เวลาหนึ่งวันสามารถปั่นจักรยานได้มากกว่า 100 กิโลเมตร และใช้จักรยานเป็นยานพาหนะหลักใน
การเดินทาง ทั้งไปทางานและธุระอื่นๆ โดยไม่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ชอบพบปะสังสรรค์ร่วม
กิจกรรมออกทริปจักรยานร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่ปั่นจักรยานด้วยกัน ซึ่งเริ่มก่อตั้งจากกลุ่มเล็กๆ กับเพื่อน
ฝูงและคนรู้จัก ต่อมาจานวนสมาชิกเริ่มมากขึ้น และเริ่มมีการไปสร้างกลุ่มเครือข่ายสังคมบนโลกออก
ไลน์ตามมา
จุดเริ่มต้นที่ทาให้หันมาใช้จักรยานตั้งแต่ปี 2558 คือเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่มีการใช้ให้ดู
เป็นตัวอย่าง รวมทั้งเข้ามาชักชวน ตัวผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดตั้งต้นอยู่แล้วว่าอยากลองดู ซึ่งเมื่อลอง
แล้วพบว่าใช้เวลาเดินทางไปทางานน้อยและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงสุขภาพแข็งแรง
ขึ้น แล้วถัดมาจึงมีการปั่นเพื่อสันทนาการต่างๆ
ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งใน
การทางาน รวมถึงการใช้เพื่อหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ส นใจ ซึ่งการเข้าร่ว มสื่อสารบนเครือข่าย
ออนไลน์เกี่ยวกับจักรยานคือส่วนหนึ่งที่ใช้ค่อนข้างบ่อย แต่ส่วนมากจะเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อ
สันทนาการ ออกกาลังกาย และท่องเที่ยว
8) นายวุฒิชัย ชูเมือง (คุณเนน) อายุ 41 ปี สถานภาพสมรส มีบุตร 1 คน ประกอบอาชีพ
ผู้ บ ริ ห ารด้านงานคอมพิว เตอร์ ชอบอ่านหนังสื อ เล่ นดนตรี ฟังเพลง ดูภ าพยนตร์ เขียนหนังสื อ
(บทความ) และวาดภาพสีน้า ไม่มีกิจกรรมออกกาลังกายอื่ นๆ นอกจากการใช้จักรยานเดินทางไป
ทางาน รวมถึงการปั่นออกทริ ปเดินทางไปต่างจังหวัด โดยในเวลาหนึ่งวันสามารถปั่นจักรยานได้
มากกว่า 150 กิโลเมตร เหตุผลหลักที่หันมาใช้จักรยานเพราะช่วยเรื่องสุขภาพ และเป็นวิธีเดินทางที่
สะดวก ควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการเดินทางได้เอง และเหตุ ผลที่ไม่ใช้จักรยานเพื่อปั่นออกกาลังกาย
โดยเฉพาะคือการปั่นไปทางานด้วยระยะทางรวมประมาณ 50 กิโลเมตรต่อวัน ก็นับเป็นการออกกาลัง
กายแล้ว เป็นกิจกรรมที่ทา 1 แต่ได้ถึง 2 ทาให้ไม่ต้องไปเสียเวลาออกกาลังกายอื่นๆ โดยเฉพาะ เพื่อ
เก็บเวลาไปให้กับกิจกรรมจาเป็นอื่นๆ ในชีวิตและให้เวลากับครอบครัว
ทั้งนี้ งานอดิเรกด้านการเขียนบทความของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนหนึ่งคือบทความเกี่ยวกับการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ซึ่งส่วนใหญ่เผยแพร่อยู่บนออนไลน์ ในขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์ยังเป็น
ผู้ดูแลแฟนเพจเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันโดยตรง คือเพจ Bangkokbikerider
อีกทั้งมีการสร้างกลุ่ม Biketowork Buddy หาเพื่อนปั่น เพื่อสร้างเครือข่ายให้ผู้เดินทางด้วยจักรยาน
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ในเส้นทางเดียวกันทาความรู้จัก และนัดแนะเพื่อปั่นเดินทางไปด้วยกัน ดังนั้นพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ของผู้ให้สัมภาษณ์จึงเป็ นการใช้เพื่ อเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการทางานและงาน
อดิเรกดังกล่าว รวมถึงการใช้เพื่อหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สนใจและใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร
9) นายศรันย์ ปัจฉิมะศิริ (คุณอู๋) อายุ 31 ปี การศึกษาปริญญาตรี ออกจากงานประจามาเป็น
ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เพื่อประกอบอาชีพนักออกแบบอิสระ สถานภาพอยู่ในช่วงคบหาดูใจกับคน
รัก ชอบฟังเพลง ดูภาพยนตร์ เล่นเกม มีการทากิจกรรมนอกบ้านบ้าง ชอบการท่องเที่ยว ออกไป
สังสรรค์พบปะเพื่อนฝูง ออกกาลังกาย โดยเฉพาะการปั่นจักรยาน และในเวลาหนึ่งวันสามารถปั่น
จักรยานได้ถึง 200 กิโลเมตร โดยเริ่มปั่นมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวมถึงการปั่นไปทางานในช่วงที่
ยังทางานประจา ด้วยระยะทางจากบ้านถึงสานักงานประมาณ 20 กิโลเมตร และไม่มีการใช้รถยนต์
ส่วนตัวในการเดินทาง ซึ่งจะใช้จักรยานเดินทางเฉพาะวันที่อากาศดี ฝนไม่ตก และภารกิจในวันนั้นๆ
เหมาะสมกับ การปั่น เท่านั้น โดยยานพาหนะหลั กที่ใช้ในการเดิ นทางคือรถไฟฟ้า แต่ในปัจจุบันที่
ทางานอิสระแล้วจึงไม่ได้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง เหลือเพียงปั่นเพื่อออกกาลังกายเท่านั้น โดยจุด
เริ่มที่ทาให้หันมาใช้จักรยานคืออยากซื้อจักรยานดีๆ สวยๆ กว่าจักรยานทั่วไปสักคัน แล้วพอได้มาก็
เลยต้องใช้ และเมื่อใช้จริงแล้วก็พบว่าเป็นวิธีการเดินทางที่สนุก ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น และช่วยประหยัด
ค่าเดินทางได้มาก
ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ สัดส่วนของการใช้เพื่อเอื้อต่อการทางาน และกับ
การใช้เพื่อติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน้าที่การงานและวิถีชีวิตประจาวัน จะอยู่ในระดับใกล้เคียง
กัน ในขณะที่การใช้เพื่อผ่อนคลายบันเทิง และแสวงหาหาข้อมูลที่สนใจ มากที่สุด โดยแหล่งที่ใช้มาก
คือเฟซบุ๊ก
10) นายชิดชัย บุตแสง (คุณอ้น) อายุ 45 ปี ใช้ชีวิตร่วมกับคนรักและมีบุตรด้วยกัน 1 คน
อาชีพรับราชการ ตาแหน่งเจ้าหน้าด้านเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปัจจุบันไม่
ค่อยมีเวลาทากิจกรรมยามว่าง เนื่องจากให้เวลากับงานและทุ่มเทให้เวลากับลูกที่ยังเล็กมาก กิจกรรม
ที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นงานอดิเรกคือการประกอบและดัดแปลงจักรยานสาหรับเด็กให้ลูก และกาลัง
พัฒนาความรู้และความสามารถส่วนนี้ไปสู่การทาเป็นรายได้เสริม มีการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะคือ
ร่วมงานปั่นจักรยานต่าง เช่น Bike for Dad โดยพาครอบครัว ไปร่ว มด้ว ย ไม่มีการออกกาลั ง กาย
รูปแบบอื่นนอกจากการปั่นจักรยานเป็นยานพาหนะหลักในการเดินทางไปทางานหรือทาธุระนอกบ้าน
อื่นๆ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเป็นการออกกาลังแล้ว ทั้งยังไม่การปั่นท่องเที่ยวหรือออกทริป จึงเรียกได้
ว่ามีพฤติกรรมการปั่นเดี่ยว ทาให้ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มหรือมีสังคมกับผู้ใช้จักรยานคนอื่นๆ ซึ่ง
และเริ่มปั่นมาทางานตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนใดๆ แต่
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ในขณะเดีย วกัน ก็มีความคิดว่าการปั่นจักรยานบนท้องถนนมีความเสี่ ยงต่ออุบัติเหตุสู งมาก เป็น
ยานพาหนะที่ผู้ใช้ต้องมีทักษะและความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ซึ่งเหตุผลที่ยังคงใช้จักรยานอยู่
เพราะเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดสาหรับตนเอง ช่ วยเรื่องสุขภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็น
วิธีการเดินทางสนุก
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ของตน และใช้เพื่อติดต่อกับบุคคล แต่ไม่ได้ใช้เพื่อผ่อนคลายหรือหาความบันเทิง ซึ่งช่วงเวลาที่ใช้ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในที่ทางาน ไม่ค่อยได้ใช้สื่อออนไลน์เวลาที่อยู่บ้าน โดยลักษณะการใช้ในหนึ่งวันจะมีจานวน
น้อยครั้ง แต่ระยะเวลาของแต่ละครั้งจะใช้ค่อนข้างนาน เนื่องจากเป็นการเข้าเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูล
เฉพาะที่ตนสนใจในเชิงลึก

4.1 พฤติกรรมการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการใช้งานเครือข่ายการสื่อสารเป็น
แหล่งค้นหาข้อมูลที่ตนเองการทราบ หรือเพียงอ่านข่าวที่ผ่านขึ้นมาบนฟีตของตนจากแฟนเพจที่ได้ไป
กดถูกใจหรือกดติดตามเอาไว้ ซึ่งเป็นลักษณะที่ D’Andrea และ คณะ (2009) นิยามว่าเป็นกลุ่มผู้ที่
เข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information Exchanging) และทั้งนี้ เมื่อ
วิเคราะห์ด้วยรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมบนเครือข่ายออนไลน์ 3 ระดับ (กาญจนา แก้วเทพ
และคณะ, 2549) จะพบว่าพฤติกรรมการสื่อสารของสมาชิกเครือข่ายอยู่ในระดับผู้รับสารเป็นส่วน
ใหญ่ ในขณะที่ระดับการมีส่วนร่วมขั้ นที่มากกว่า ทั้งระดับผู้ส่งสารหรือระดับผู้วางนโยบายในการ
สื่อสาร จะพบได้น้อยมากหรือไม่พบเลย โดยเฉพาะบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่การโพสต์เนื้อหาบนหน้าฟีต
ข่าวหลักสามารถทาโดยแอดมินเพจเท่านั้น ต่างกับเครือข่ายการสื่อสารบนเว็บไซต์ที่สมาชิกผู้ ผ่าน
เงื่อนไขของทางเว็บสามารถตั้งกระทู้หรือสร้างเนื้อหาขึ้นเองได้
“ส่วนใหญ่ก็อ่านอย่างเดียว อ่านผ่านๆด้วย ก็เหมือนกับอะไรต่างๆที่มันขึ้นบนฟีตเรา
แทบจะไม่เคยเม้นท์เลยมั้ง แชร์ก็น้อยมาก เท่าที่จาได้ส่วนใหญ่ก็มีไลค์บ้างนะ ถ้าอ่านแล้วมัน
ใช่จริงๆ แต่ก็มีไม่เยอะ” (สหพล วินิจผล, สัมภาษณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2560)
“มีกดไลค์บ้าง อันไหนที่รู้สึกว่าเราอ่านแล้วมันได้รู้ข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจ แต่ก็ไม่ได้
ไปคอมเม้นท์อะไร เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อ่านแล้วจบ ได้ข้อมูลแล้วจบ มันไม่ได้เป็น
เรื่องที่เราต้องไปร่วมแสดงความเห็นอะไรด้วยสักเท่าไหร่ เพราะบางเรื่องเราก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนั้น
ด้วยซ้า มันก็เลยไม่รู้จะไปแสดงความเห็นอะไรกับเขา ก็ต่างกับตอนเล่น ThaiMTB นะ ตอน
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นั้นจาได้ว่าอ่านแล้วคอมเม้นท์เยอะเหมือนกัน ยังไงดีล่ะ คือเหมือนกับการแสดงตัวในนั้นมัน
คือการพิมพ์ตอบ แต่พอมาเป็นเฟซบุ๊กก็เออ กดไลค์ก็พอมั้ง” (พิสุทธิ์ พันธุ์กระทึก, สัมภาษณ์
27 มกราคม 2560)
“ก็มีบ้างนะ แต่ก็ไม่เยอะ ส่วนใหญ่ก็แค่ดู แค่อ่านมากกว่า คอมเม้นท์ก็ไม่ค่อย น่าจะ
แชร์มากกว่าคอมเม้นท์” (กัญยารัช วันสุข, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2560)
“แทบจะอ่านอย่างเดียวเลยจริงๆ เราเองก็ไม่ได้ต้องการไปเข้าสังคมอะไรขนาดนั้น
ไม่ได้อยากจะแสดงความเห็นอะไร มัน เหมือนกับอ่านแล้วก็ เออๆ อันไหนน่าสนใจก็ดูๆ แค่
นั้น ยิ่งแชร์นี่ไม่เลย คือเราก็ไม่รู้จะแชร์ให้ใครดู เพื่อนในเฟซก็มีคนปั่นกันไม่กี่คน แล้วพวกนั้น
เขาสนใจตามเรื่องจักรยานมากกว่าเราอีก ก็เลยเออ แล้วจะแชร์ให้ใครดู? เม้นท์นี่ยิ่งแล้วใหญ่
ไม่เคยเลย” (วรินทร์ธร ไชยสิทธิ์, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
“ส่วนใหญ่ก็กดไลค์นะ คอมเม้นท์ก็มีบ้าง แชร์ก็มี แต่ไม่มาก คืออันไหนเราจะแชร์
เราก็ต้องอ่านก่อน อ่านเจาะลึกก่อน ถึงจะเห็นว่ามันดีนะ มันมีประโยชน์นะ เราถึงจะแชร์ ”
(แพรวเพ็ญ เกษมธนาสันต์, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
“น่าจะอ่านอย่างเดียวเลย นานๆครั้งมีกดไลค์บ้าง แต่ไม่เม้นท์ไม่แชร์อะไรเท่าไหร่
นะ” (วรงค์พล กาญจนจิตติ, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2560)
อย่างไรก็ตาม เมื่อสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นที่มีต่อภาพรวมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
สื่อสารบนเครือข่าย พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าสมาชิกที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมอยู่เสมอมักจะเป็น
ผู้ที่รู้จักกันบนโลกความเป็นจริงภายนอกเครือข่ายออนไลน์อยู่แล้ว หรือมีอีกช่องทางหนึ่งแยกต่างหาก
จากตัวแฟนเพจให้สมาชิกเข้าไปแลกเปลี่ยนสื่อสารกัน ดังนั้น การมีส่วนร่วมบนเครือข่ายทั้งเว็บไซต์
และแฟนเพจจึงค่อนข้างจากัดอยู่ในวงแคบเฉพาะกลุ่มนั้นๆ หรือกลุ่มผู้ที่ใช้จักรยานอยู่แล้ว โดยเฉพาะ
ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นและการเผยแพร่ต่อ ที่บุคคลทั่วไปผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่าย หรือ
ผู้ที่ไม่ได้ใช้จักรยาน แทบจะไม่มีการแสดงการมีส่วนร่วมเลย
“มันก็จะมีบางเพจที่เขามาอัพเดทบอกข้อมูลความเคลื่อนไหวเรื่อยๆ คนอาจจะไม่ได้
ไปคอมเม้นท์อะไรมาก แต่เขาก็ตามไปดูไปอ่านกันเรื่อยๆ คือเพจเค้าไม่ได้มีประเด็นมาถาม
อะไร มันเหมือนเป็นช่องทางที่เค้าเอาข้อมูลมาบอกเฉยๆ แล้วบางทีเค้าก็มีอีกช่องทางหนึ่ง
ช่องทางอื่น ไว้ให้เข้าไปคุยกัน” (นพวัลย์ โกสิยานุภาพ, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
“บางโพสต์คนก็กดไลค์กันเยอะมากเลยนะ แต่ก็ไม่ได้เม้นท์อะไรกันมาก มันคง
ประมาณว่าอ่านแล้ ว ก็เ ออ จริง เห็ นด้ว ย ก็จะเป็นแบบนั้น แล้ ว ก็ไม่ได้มีความเห็ น อะไร
เพิ่มเติม แล้วถ้าถูกใจมากๆ อย่างเรื่องที่เคยเจอกับตัวเอง ก็อาจจะมีแชร์ต่อไปบ้าง” (ศรันย์
ปัจฉิมะศิริ, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
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4.2 ความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาที่ปรากฏบน
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เป็นเนื้อหาที่มุ่งสื่อสารกับผู้ที่ใช้จักรยานอยู่แล้วเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย
ลักษณะเนื้อหาที่หลากหลาย โดยผู้วิจัยทาการสรุปและแยกประเภทได้เป็น 7 ลักษณะหลัก ได้แก่
1) ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
2) ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
3) แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
4) ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
5) ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
6) ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
7) อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาที่ได้รับความสนใจและถูกเผยแพร่ออกไปยังสังคม
ภายนอกมากที่สุด คือเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นข่าวอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดกับผู้ใช้จักรยาน
“คิดว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่คนปั่ นเขาสนใจกันนะ แต่คนไม่ปั่นนี่ แทบจะไม่เกี่ยว
อะไรกับเขาเลย อย่างถ้ายางรั่วกลางทางจะเปลี่ยนยางในยังไง แบบนี้ คือคนไม่ปั่น ไม่ใช้
จักรยาน เขาก็คงไม่สนใจแน่ๆ หรือเหตุการณ์ที่คนปั่นมาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจออะไรมาบ้าง
บนถนน ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเชื่อว่าคนไม่ปั่นเขาก็ไม่รู้ว่าจะรู้ไปทาไม มันเป็นสิ่งที่
คนปั่นด้วยกันถึงจะเข้าใจ เกิดอินไปตามที่เล่า ยกเว้นบางช่วงที่มันมีข่าวแรงๆ อย่างพวกคน
ปั่นจักรยานโดนรถชนตาย อันนั้นมันเป็นเรื่องที่ใครก็ให้ความสนใจกันหมด มันเป็นข่าวใน
กระแสสั งคม ออกทีวี ลงพันทิปแบบนี้ ดูเป็นเรื่ องใหญ่ขึ้นมาเลย” (วรินทร์ธ ร ไชยสิทธิ์,
สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
“เนื้อหามันก็หลากหลายนะ เท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็เอาข่าว เอาเรื่องอะไรต่างๆที่ปั่น
แล้วเจอมา มาเล่า หรือบางทีก็เป็นเรื่องของเมืองนอกโน่นเลย ที่เขาทาไบค์เลน สวยมาก น่า
ปั่ น มาก ลอยฟ้ามาเลย อะไรแบบนี้ ประมาณว่าถ้ามีในบ้านเราบ้างคงดี หรือเป็นข่าวที่
กาลังฮอตมั้ง อย่างช่วงนึงกรุงเทพก็มีทาไบค์เลนเพิ่มเหมือนกัน ผู้ว่ามาทาสีไบค์เลนให้ หรือ
ช่วงปี 58 ที่จักรยานโดนชนตายกันเยอะ ตอนนั้นก็เห็นเต็มเฟซ แชร์กันเยอะไปหมด บางทีก็
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มีแบบ นั ดรวมตัว กัน ไปเรี ยกร้องสิ ทธิ์ เรียกร้องความปลอดภัยให้ จักรยานก็ มี หรือพวก
ประมาณว่าปั่นแล้วมันดียังไง ก็มีเห็นบ้างนะ สุขภาพดี ประหยัดค่ารถ คือเกี่ยวกับสุขภาพจะ
เยอะ จากคนที่เป็นโรคก็หาย จากที่เคยเหนื่อยง่าย เป็นนั่นเป็นนี่ก็ดีขึ้น ปั่นแล้วแข็งแรง”
(สหพล วินิจผล, สัมภาษณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2560)
“ถ้าเรื่องจักรยาน เท่าที่ได้อ่านบ้างก็จะเป็นจาก ThaiMTB ส่วนใหญ่จะเป็นทางนี้
หรือที่แชร์ๆกันมา ก็เห็นบนฟีตเฟซบุ๊กเรา พวกที่เวลามีเคสอุบัติเหตุชนจักรยานตาย แล้วก็
อย่างที่เห็นๆ กัน ว่ามันก็มีคนที่เขาไม่ชอบให้จักรยานมาวิ่งบนถนน ภาษีก็ไม่ได้เสีย มาวิ่งได้
ไง ประมาณนั้นที่เห็นเคยเป็นดราม่า เป็นประเด็นกันอยู่ ” (ชิดชัย บุตแสง, สัมภาษณ์ 24
กุมภาพันธ์ 2560)
“เท่าที่เห็นมันก็จะพวกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนปั่นจักรยาน มีการทาไบค์เลนใหม่ มีข่าว
การสนับสนุน รณรงค์อะไรพวกนี้ หรือข่าวพวกปัญหาที่เกิดจากการใช้จักรยาน รถชนตาย
บ้าง มีเรื่องกับรถอื่นๆบ้าง พวกแท็กซี่ วินมอร์เตอร์ไซค์ รถตู้ รถเมล์ หรือพวกแชร์บทความ
ข้อดีของจักรยานบ้าง ใช้แล้วมันดียังไง อะไรแบบนี้ ” (วรงค์พล กาญจนจิตติ, สัมภาษณ์ 12
กุมภาพันธ์ 2560)
“ถ้ า อั น ที่ เ ห็ น เยอะๆ ก็ คื อ มาเล่ า ว่ า ปั่ น แล้ ว เจอปั ญ หาอะไรยั ง ไง หรื อ พวก
ประชาสัมพันธ์งานปั่น เป็นพวกอีเว้นท์ต่างๆ แนวแบบ รณรงค์บ้าง ปั่นด้วยกันสนุกๆบ้าง
บางคนก็มาแชร์ว่าเส้นทางที่เขาปั่นอยู่ประจาๆมันเป็นไง ถนนพังตรงไหน รถเยอะ รถเร็ว
ตรงไหน ตรงไหนอันตราย” (ศรันย์ ปัจฉิมะศิริ, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
“เนื้ อ หานี่ เ ห็ น มี ทุ ก แบบเลยนะ มั น กว้ า งเลย มี ข่ า วจากทั้ ง ที่ เ กิ ด ในไทย ใน
ต่างประเทศ วิธีปั่น ปั่นยังไงให้ปลอดภัย เตรียมตัวยังไงก็เห็นมีบ้าง การปั่นมันช่วยอะไร ข้อดี
เอย ข้อเสียเอย แต่อันนั้นค่อนข้างน้อย จาได้อยู่อันนึง คือคนปั่นบ่อยๆแล้วไม่ได้ปรับท่าขี่ให้
มันถูกต้อง มันก็จะบาดเจ็บเรื้อรังเอาได้ อันนี้จาได้เพราะเราอ่านแล้วกลัว หรือพวกนี้ก็เห็น
บ่อย ที่คนในเพจเขาก็จะมาแชร์ว่ามีงานปั่นอะไรจัดอยู่ รายละเอียดงานเป็นไง เหมือนกับมา
นัดๆรวมตัวกันไป” (พิสุทธิ์ พันธุ์กระทึก, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2560)
“ผมไม่ค่อยได้ดู ไม่ได้ติดตามพวกเพจเท่า ไหร่ แต่อย่างที่เ ห็ นอันนึงก็ Bangkok
Bicycle Campaign อันนั้นน่าจะคุณแนน นนลนีย์เค้าทา แต่เขาไม่ใช่ bike to work เขา
เป็นคนใช้จักรยาน ใช้เดินทางไปทุกที่ เค้าก็เลยจะมีหลายมุม พวกถนน หนทาง อะไรแบบนี้”
(วุฒิชัย ชูเมือง, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2560)
“อย่างตอนที่มีคนโดนชนที่เส้น ช็อคโกแลตวิลล์ ตายไปคนนึง กลายเป็นเรื่องราว
ใหญ่มากตามเพจตามออนไลน์” (นพวัลย์ โกสิยานุภาพ, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
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4.3 ความคิดเห็นต่อผลของการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน
ผลการสั มภาษณ์ เชิง ลึ ก พบว่ า ผู้ ให้ สั มภาษณ์ส่ ว นใหญ่ มี ประสบการณ์ และความคิ ด เห็ น
คล้ายกันว่า ในกรณีของตนเอง การเปิดรับข่าวสารจากเครือข่ายออนไลน์ไม่ได้มีส่วนช่วยให้เกิดการ
ตัดสินใจใช้จั กรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประวัน หรือมีส่วนน้อยมาก ด้วยบทบาทการเป็นเครือข่าย
ออนไลน์สาหรับผู้ที่ใช้จักรยานอยู่ แล้วได้เข้ามารับข้อมูลมูลข่าวสาร แต่ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ยังได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ทาให้สามารถสรุปได้ว่า สื่อบุคคลซึ่งก็คือการชักชวนหรือเห็นเป็นตัวอย่างจากคนรอบ
ข้าง เช่น เพื่อน คนรู้จัก หรือเพื่อนร่วมงาน น่าจะเป็นประเภทสื่อที่ได้ผลมากที่สุดที่ทาให้ตัดสิน ใจหัน
มาใช้จักรยาน สอดคล้องกับหลักการสื่อสารรณรงค์เพื่อโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
Roger and Storey (1987) (อ้างถึงใน ปาริช าติ สถาปิตานนท์ , 2551) ได้อธิบายว่า การสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลผ่านเครือข่ายคนสนิทหรือคนใกล้ตัวคือสิ่งสาคัญที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือคงไว้ซึ่ง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
“อย่างตอนผมเริ่มปั่นนี่ เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว โลกออนไลน์พวกเฟซบุ๊กหรือ
อะไรพวกนี้มันก็ยังไม่ได้บูมมาก สาหรับผมมันเลยไม่ได้มีผลอะไรมาก คือเท่าที่จาได้ ใจเรา
ชอบมองอะไรพวกนี้อยู่แล้ว ชอบจักรยานอยู่แล้ว คราวนี้ยิ่งมีเพื่อนสนิทคนนึงในกลุ่มเค้าปั่น
จริงจังเลย ทั้งออกทริป ทั้งปั่นไปทางาน เราก็สนใจ ก็ถาม แล้วเค้าก็ชวน อยากให้เรามาปั่น
ด้วย เราก็เอาสิ เริ่มเลย” (พิสุทธิ์ พันธุ์กระทึก, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2560)
“ผมเชื่อว่าการรับทางออนไลน์หรือทีวี มันไม่เท่าการแนะนากันแบบปากต่อปากนะ
ถึงมันจะแพร่ไปแบบ mass ขนาดไหน แต่การเปลี่ยนแปลงสุดท้ายมันก็จะเกิดเป็นคนๆไปอยู่
ดี เพราะเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับ individual กระแสมันก็อย่างนึง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับแต่
ละคนมันก็อาจจะอีกอย่างนึง” (วุฒิชัย ชูเมือง, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2560)
“ผมใช้ออนไลน์อะไรเกี่ยวกับจักรยานค่อนข้างน้อย เพราะผมปั่นเพื่อใช้งาน เพื่อ
เดิ น ทาง มั น เป็ น ปั่ น เดี่ ย ว ไม่ ไ ด้ มี ก๊ ว นมี สั ง คมอะไร การปั่ น นี่ ของผมมั น เลยเกิ ด จาก
ประสบการณ์ตัวเอง สิ่งที่เราได้ทามันจริงๆ แล้วมันก็ค่อยๆไปของมัน คือผมได้ขี่จักรยานซื้อ
ของแถวบ้าน หรือปั่นอยู่ในพื้นที่ทางาน งานผมบางทีมันต้องมีเดินไปมาระหว่างตึก แล้วคราว
นี้มันมีจักรยานให้ขี่ เราก็ขี่ แล้วมันก็ชิน คราวนี้พอไปได้ไกลมากขึ้น มันก็เออ มันใช้ได้ หนิ”
(ชิดชัย บุตแสง, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
“ไม่ได้ปั่นเพราะโลกออนไลน์หรือกระแสอะไรพวกนั้นแน่นอน คือเราเองเป็นพวก
ชอบเล่นของเล่น ของเล่นคือ ก็พวกที่ผู้ชายเขาชอบเล่นกัน บางคนเล่นเครื่องเสียง กล้อง
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โมเดล รถ ต่างๆนาๆ วันนึงเราก็เห็นมีคนปั่นจักรยานที่มัน สวยๆ กันมากขึ้น ก็เกิดอยากได้
เหมือนเป็นของเล่น หรืออาจเป็นเพราะตอนเด็กๆก็ชอบขี่จักรยานด้วย แล้วพอดีเพื่อนในกลุ่ม
ก็มีปั่นกัน จากคน เป็นสองคน เป็นสามคน เราก็เลยเอาด้วยดีกว่า น่าจะประมาณนั้น แต่ทาง
ออนไลน์ก็ได้ใช้นะ เวลาเราอยากรู้อะไรก็เข้าไปหา เหมือนใช้เป็นแหล่งข้อมูล” (สหพล วินิจ
ผล, สัมภาษณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2560)
“มองว่ า ตั ว เพจมั น ไม่ ไ ด้ มี เ นื้ อ หาประเด็ น หลั ก ๆ เพื่ อ มาดึ ง ให้ ค นที่ ไ ม่ ไ ด้ ปั่ น เกิ ด
อยากจะปั่นขึ้นมา แต่มันจะช่วยให้คนที่เขามีความคิดอยากจะปั่นอยู่แล้วเห็นภาพชัดขึ้น เป็น
ตัวให้ข้อมูลว่ามันใช้ได้จริงนะ” (นพวัลย์ โกสิยานุภาพ, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
“จุดเริ่มคือเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย เขาปั่นอยู่แล้ว แล้วก็มาชวนว่าลองดูสิ เรา
เองก็สนใจจะปั่นอยู่แล้ว พี่ที่ทางานก็ปั่นเหมือนกัน เป็นแบบคนรอบตัวทั้งนั้นเลย เห็นเค้าปั่น
ได้ เราก็น่าจะปั่นได้” (แพรวเพ็ญ เกษมธนาสันต์, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
ทั้ ง นี้ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ บ างรายแสดงความเห็ นว่า กระแสข่ าวอุ บัติ เหตุ ในปี 2558 ที่ เ กิ ด ขึ้ น
มากมาย อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ จานวนผู้ ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันลดลง รวมถึงผู้ที่กาลั ง
ตัดสินใจว่าจะใช้ดีหรือไม่ ตัดสินใจว่าไม่ใช้เพราะดู ไม่ปลอดภัยและมีอันตรายถึงชีวิต หรืออย่างน้อย
ที่สุดคือมีผลทาให้กระแสการใช้จักรยานเงียบลงกว่าช่วงก่อนที่จะมีข่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ ทาให้อัตรา
การเพิ่มจานวนของผู้ใช้จักรยานหน้าใหม่ลดน้อยลง
“ข่าวอุบัติเหตุมีผลนะ แต่คงไม่ทาให้คนใช้จักรยานลดลงหรอก แต่อัตราการเพิ่ มคน
ปั่ น หน้ าใหม่อาจจะน้ อยลง คือถ้าสื่ อต่างๆ แหล่ งต่างๆ ช่ว ยกันสร้างความตระหนักรู้ ว่า
จั กรยานใช้แล้ วดียั งไง มั นก็จะดี แต่คราวนี้ ผ่ านมาทั้งปี มีคนปั่นตาย 1 คน แต่เป็นข่าว
ใหญ่โตเลย แต่พวกข้อมูล บทความ ที่บอกถึงประโยชน์ของจักรยาน กลับไม่ได้ถูกดันออกมา
ในวงกว้างแบบนั้น” (วุฒิชัย ชูเมือง, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2560)
“ผมมองว่าคนใช้จักรยานเดินทาง พวกใช้ในชีวิตประวันจริงๆ มันเหมือนจะน้อยลง
นะ พวกข่าวน่ากลัวต่างๆมันก็อาจจะมีผลด้วย เพราะอย่างผมนี่ ภรรยาก็ไม่ค่อยอยากให้เรา
ปั่นด้วยซ้า” (ชิดชัย บุตแสง, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
“เอาจริงๆ ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยใช้ปั่นเดินทางแล้วนะ อย่างนึงคือพอชีวิตเปลี่ยน งาน
เปลี่ยน จักรยานมันก็อาจไม่ตอบโจทย์เหมือนก่อน และข่าวจักรยานโดนชนตายที่เห็นแชร์
เยอะแยะมันก็มีผล รู้สึกว่าเราก็ต้องระวังตัวมากขึ้น ไม่อยากเสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้ว ” (วรงค์
พล กาญจนจิตติ, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2560)
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ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงวิธีการและเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
สาหรับการขับเคลื่อนรณรงค์ให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากขึ้น ซึ่งความต่อเนื่องและ
ความถี่ในการสื่อสารเผยแพร่เนื้อหาคือองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ง
“มันก็คงเหมือนการสื่อสารการตลาด มันต้องใส่เข้าไปเรื่อยๆ ให้เขาเห็น ให้เขาเชื่อ
ว่ า เออ มั น จริ ง นะ ผมมองเหมื อ นการปลู ก ต้ น ไม้ ค่ อ ยๆปลู ก ค่ อ ยโตไปที ล ะต้ น ค่ อ ยๆ
เปลี่ยนไปทีละคน” (วุฒิชัย ชูเมือง, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2560)
“บ้ านเราทาอะไรไม่ค่อยต่อเนื่อง จริงๆมันควรอัดเข้าไปเรื่อยๆ เป็นกิจวัตรเลย
เหมือนฟังเพลงบางเพลงที่เราไม่ได้คิดว่าเพราะเลย แต่ฟังเข้าไปทุกวันๆมันก็ติดหู ผมว่ามัน
ขาดตรงนี้ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม ที่มันต่อเนื่อ ง” (ชิดชัย บุตแสง, สัมภาษณ์ 24
กุมภาพันธ์ 2560)
“เพจจักรยานหลายเพจก็ไม่เคลื่อนไหวแล้ว บางเพจอาจมาจากการสนับสนุนของ
หน่วยงานรัฐ พอหมดยุคหมดช่วงก็อาจจะหายไป” (นพวัลย์ โกสิยานุภาพ, สัมภาษณ์ 15
กุมภาพันธ์ 2560)
“ช่วงไม่กี่ปี่ก่อน เยอะมากเลยนะ มันคงเป็นกระแสด้วย พวกข่าวอะไรต่างเกี่ยวกับ
จักรยาน งานปั่นใหญ่ๆ ก็เยอะ ชวนกันไปร่วมทางออนไลน์ก็เยอะเหมือนกัน แต่หลังๆ นี่มัน
ขาดๆ ไป เงียบๆ ไป กระแสมันก็ดูไม่ต่อเนื่อง ความตื่นเต้นตื่นตัวอะไรมันก็ซาลงไป” (วรินทร์
ธร ไชยสิทธิ์, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
ทั้งนี้ การวางแผนแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร เพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของ
แต่ละกลุ่ม เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าควรมีการกาหนดให้ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่
Roger and Storey (1987) (อ้ า งถึ ง ใน ปาริ ช าติ สถาปิ ต านนท์ , 2551) ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า ปั จ จั ย ที่
สามารถทาให้การสื่อสารรณรงค์ประสบความสาเร็จได้ คือ การแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธี การ
กาหนดเนื้อหาของสารให้มีความเจาะจง รวมถึงการมุ่งเน้นถึงจุดจับใจด้วยเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ทีใ่ กล้
ตัวกลุ่มเป้าหมาย
“คนปั่นจักรยาน อย่างที่เห็นว่าเขามี หลายกลุ่มหลายประเภทนะ อย่างผมปั่นคน
เดียว ปั่นเดินทางไปทางาน พวกที่เป็นแบบการแข่งขัน คุยกันเรื่องความเร็ว เรื่องอุปกรณ์ ผม
ก็ไม่ดูไม่อ่านเท่าไหร่ คือมันไม่ตรงกับเรา การแบ่งกลุ่มไปเลยว่าอันนี้ปั่นออกกาลังกายนะ อัน
นี้ปั่นชิลล์ๆนะ อันนี้เน้นเดินทางนะ มันก็น่าจะช่วยเรียกความสนใจได้มากขึ้น เข้าเป้ามาก
ขึ้น” (ชิดชัย บุตแสง, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
“ถ้าจะให้เป็นเพจที่ดึงคนทั่วไปให้เข้ามาปั่นจักรยานกันเพิ่มได้ มันควรจะเป็นเพจที่
ทาให้คนรู้ว่าจักรยานมันสามารถเอามาปั่นในชีวิตประจาวันได้นะ และเนื้อหามันไม่ควรจะ
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สนองนี้ดแอดมินเพจ แต่มันควรสนองคนที่เข้ามาดู เออ วันนี้ปั่นไปไหนบ้างเอารูปสถานที่
สวยๆมาโพสต์ คือมันก็ดี ก็สวยแหล่ะ แต่คนดูเค้าจะอินไปด้วยหรือเปล่า คือการชักชวนให้
คนทั่วไปมาปั่นในชีวิตประจาวัน มันน่าจะสื่อสารเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตเขา เช่นถ้าเป็น
กลุ่มคนออฟฟิศ ก็อาจถ่ายรูปมาลงว่า นี่ ออฟฟิศมีทาที่จอดจักรยานใหม่น่าใช้มาก หรือ
อาจจะวันนี้ไปงานเซลล์รองเท้ามา เฮ้ยรองเท้าแบบนี้ก็ใช้ปั่นจักรยานได้ด้วยนะ หรือคนที่มี
ลูกต้องพาไปด้วย มีหมาไปด้วย เขาต้องทายังไง หรือผู้หญิงอยากจะปั่นจักรยานมาทางาน
ต้องทาผมยังไง เพราะใส่ หมวกจักรยานแล้วผมพังหมด คืออันนี้เกี่ยวข้องจริง มันใกล้เขา
มากๆ” (นพวัลย์ โกสิยานุภาพ, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
รวมถึงวิธีการใช้ผู้ มีอิทธิ พลต่ อสั งคม (influencer) หรือผู้ มีชื่อเสี ยง (celibrity) ช่ว ยเป็น
กระบอกเสียง ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันว่าสามารถทาได้จริง และเป็น
ตัว อย่ างให้ เห็ น ในสั ง คมวงกว้า ง ซึ่งผู้ ให้ สั มภาษณ์ห ลายท่านได้แสดงความเห็ นว่ าเป็ นวิธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ
“ผมว่ า คนไทยนี่ ดารา คนดั ง celeb ส าคั ญ นะ ถ้ า มี ด ารามาช่ ว ยบอก มาเป็ น
ตัวอย่าง ทาให้ดูชัดๆเลยว่าจักรยานมันใช้เดินทางได้จริงยังไง ไม่ใช่แค่ออกกาลังกายนะ มัน
น่าจะเป็นอีกวิธีนึงที่น่าจะได้ผลมากเหมือนกัน ” (สหพล วินิจผล, สัมภาษณ์ 5 กุมภาพันธ์
2560)
“ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนมาใช้จักรยานมันเป็นการเปลี่ยนแบบ individual ถึงเราจะ
สื่อสารให้ mass เท่าไหร่ แต่สุดท้ายการเปลี่ยนมันก็จะมาเปลี่ยนที่ individual ในตัวคน แล้ว
การจูงใจให้เปลี่ยนพวกนี้ บางทีมันก็ต้องใช้ celebrity มาพูด celebrity ที่เขาใช้จักรยานจริง
นะ แต่คือถ้าคนๆนึง เป็นใครไม่รู้ แล้วมาบอกว่า เออ ฉันใช้จักรยานนะ ดีนะ คนฟังเขาจะ
เชื่อมั้ย จะตามมั้ย มันก็ไม่เท่าคนที่เขามีผลต่อสังคม คนระดับผู้นาต่างๆ ออกมาพูด คือ ถ้า
เป็ น คนทั่ ว ไป เที ย บกั บ ปลู ก ต้ น ไม้ ก็ อ าจจะปลู ก ได้ ปี ล ะต้ น คื อ ปี ล ะคนสองคน แต่ ถ้ า
celebrity มาเอง มันจะปลูกได้มากกว่านั้นมั้ย ” (วุฒิชัย ชูเมือง, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์
2560)
“คนดัง ดารา หรือใครก็ได้ที่สังคมสนใจ มีความเป็นไอดอล ถ้าเขาออกมาบอกว่าใช้
จักรยานกันเถอะ มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ เห็นไหม ฉันก็ใช้ แบบนี้ก็น่าจะทาให้คนทาตามได้
เหมือนกันนะ เพราะดารา ไอดอลแต่ละคนก็มีคนที่ติดตามอยู่ ศรัทธากันอยู่เยอะ ไอดอลเขา
ก็ยังปั่น เป็นถึงคนดังก็ยังปั่น แล้วทาไมเราจะปั่นบ้างไม่ได้ ถามว่าตอนนี้มีให้เห็นมั้ย มันก็มี
นะ แต่เขาจะไปทางปั่นออกกาลังกายหรือปั่นแบบแข่งขันกันหมดเลย เนี่ย คนเริ่มปั่นใหม่ๆ
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เลยออกไปทางนั้นกันหมดมั้ง ไปทางกีฬากันหมด น่าจะเกี่ยวเลยแหล่ะ” (วรินทร์ธร ไชยสิทธิ์
, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
และส่วนเสริมสุดท้ายที่ผู้ให้สัมภาษณ์แนะนา คือควรมีเนื้อหาการประชาสัมพันธ์สื่อกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นจุดเริ่ม เพราะเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปให้ความสนใจกันมาก
“จุดเริ่มที่น่าจะได้ผลจริงๆ น่าจะต้องประชาสัมพันธ์พวกเนื้อหาที่เป็นสื่อกิจกรรม
ด้วยนะ อย่างตอนที่มี bike for dad, bike for mom นี่คนออกมาปั่นกันเยอะมาก กระแสก็
แรงด้วย สัมผัสได้เลยว่าคนตื่นตัวกัน แต่ถ้าจะให้ดีมันต้องจัดต่อเนื่อง จัดให้เป็นประเพณีเลย
ไม่ใช่จัดนานๆครั้งแล้วเงียบหายไป” (ชิดชัย บุตแสง, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

4.4 ทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
พบว่ า ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การใช้ จั ก รยานแทบทุ ก ด้ า น โดยเฉพาะ
ความเห็นที่หลายท่านระบุตรงกัน คือปัจจัยที่ส่งผลดีต่อตนเอง ได้แก่ ในด้านความสะดวก ด้านสุขภาพ
และด้านค่าใช้จ่ายที่ประหยัดลงไปได้
“ผมว่าการใช้จักรยานมันดีทุกอย่างเลย มันสะดวก สะดวกมากด้วย ยิ่งในเมืองนี่ไม่มี
อะไรสู้ได้แล้ว ทั้งสุขภาพดีขึ้น ประหยัดด้วย ผ่อนรถ ค่าน้ามัน ค่าบารุงรักษารถอะไร เราไม่มี
เลย” (ชิดชัย บุตแสง, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
“ชัดๆเลยคือสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาก ช่วงปั่นบ่อยๆ ไม่ป่วยเลยนะ อย่างที่สองคื อ
สะดวก อาจเพราะเราเป็นผู้ชายแล้วชอบออกกาลังด้วยมั้งเลยรู้สึกว่ามันง่าย ยิ่งถ้าเป็นที่ๆ
เราปั่นไปประจานะ ชินทาง ไม่ต้องศึกษาเส้นทางแล้ว มันจะยิ่งสะดวก กะเวลาออกเวลาถึง
แม่นกว่าการเดินทางทุกแบบเลย โดยเฉพาะเดินทางในเมือง เวลามันชัวร์กว่าอย่า งอื่น ”
(พิสุทธิ์ พันธุ์กระทึก, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2560)
“อย่างแรกเลยคือมันสนุก คือสุขภาพ ลดโลกร้อน อะไรที่เขาว่ากัน แทบไม่ได้คิด
เลย คือสุขภาพมันก็ได้ด้วยแหล่ะ มันดีกว่านั่งนิ่งๆในรถติดๆอยู่แล้ว เพราะยังไงก็ได้ขยับตัวไง
แต่หลักๆ คือมันสนุกกว่าการอยู่บนรถ ติดอยู่อย่างนั้น มันไม่โอเค อีกอย่างคือมันเร็วกว่าด้วย
ยิ่งถ้ารถติดๆ จะชัดมาก แต่บางครั้งก็ไม่ปั่นนะ ถ้าธุระวันนั้นไม่เหมาะก็ไม่ปั่น ดูเอาตาม
สะดวกของแต่ละวัน” (ศรันย์ ปัจฉิมะศิริ, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
“สาหรับเรานี่ ความแตกต่างอย่างแรกๆระหว่างขับรถไปทางานกับปั่นจักรยานไป
มันคือได้ออกกาลังกายระหว่างเดินทางก่อนเลย เรื่องเร็วกว่าหรือช้ากว่ายังไง มันไม่ใช่เรื่อง
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หลัก มันไม่เกี่ยว เพราะจริงๆ ใช้เวลาไม่ต่างกันมาก คืออย่างตอนใช้รถสาธารณะ มันก็ต้องไป
ต่อรถ ต้องรอ ต้องอะไรมากมายหลายต่อ แต่พอเป็นจักรยานมันอิสระ เราจะออกตอนไหน
จะจอดที่ ไ หน มั น ก็ ท าได้ ก็ ถื อ ว่ า สะดวกเลยในจุ ด นี้ ” (วุ ฒิ ชั ย ชู เ มื อ ง, สั ม ภาษณ์ 18
กุมภาพันธ์ 2560)
“ที่ปั่นมาทางานเพราะมันกาหนดเวลาได้แน่นอน จะฝนตก รถติด มันก็ถึงได้เวลา
ประมาณนี้แน่นอน เรื่องค่าใช้จ่ายก็ประหยัดกว่าค่าน้ามันตอนขับรถเป็นพัน คานวณเป็นลิตร
คานวนเป็นระยะทางแล้วชัดมาก คืออย่างแรกเลยมันดีกับเราก่อนแน่นอน แล้วผลพลอยได้
มันก็ดีต่อโลกต่อสังคมด้วย” (นพวัลย์ โกสิยานุภาพ, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
“ปั่นจักรยานมันประหยัดเวลา ประหยัดเงินค่าโดยสาร ค่ารถด้วย เรื่ องลดโลกร้อน
มันคงเป็นผลพลอยได้ แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ มันฝืนเกินไป ก็คงไม่เอาเหมือนกัน แล้วคือ
หลังจากปั่นสุขภาพก็ดีขึ้นด้วย ป่วย ไข้หวัด อะไรก็ไม่ค่อยมี ” (แพรวเพ็ญ เกษมธนาสันต์,
สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
แต่ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ก็มีทัศนคติด้านลบในบางด้านต่อการใช้จักรยานด้วยเช่นกัน โดยส่วน
ใหญ่มองว่าเป็นวิธีเดินทางที่มีความปลอดภัยน้อย แต่ที่ยังใช้อยู่เพราะเชื่อว่าความระมัดระวังของ
ตนเองคือปัจจัยหลักที่ควบคุมให้เกิดความเสี่ยงมากหรือน้อย
“มันดูอันตรายเพราะเป็นเนื้อหุ้มเหล็กมั้ง คือจักรยานมันไม่ได้เกิดอุ บัติเหตุกันบ่อย
นะ เทียบกับรถยนต์ มอร์เตอร์ไซค์ เฉี่ยวชนกันตลอดทั้งวัน ธรรมดามาก แต่พอเป็นจักรยาน
นี่เฉี่ยวนิดเดียวมันก็เสียหลักล้ม แล้วอาจโดนรถวิ่งทับตายก็ได้ คือถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่โ อกาส
ตายสูงกว่าเยอะมาก” (พิสุทธิ์ พันธุ์กระทึก, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2560)
“พูดถึงความเสี่ยง มันก็คงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ แต่มันอยู่ที่ตัวเราด้วย ผมปั่นระวัง
มากเหมือนกัน ปั่นมา 7 ปี ผมยังไม่มีเจออุบัติเหตุอะไรนะ แต่ถ้าให้มองในภาพรวมๆ มันก็ยัง
ไม่ค่อยปลอดภัยหรอก คนปั่นต้องคอยระวังตัวมากๆ อยู่ตลอด” (ชิดชัย บุตแสง, สัมภาษณ์
24 กุมภาพันธ์ 2560)
“ความปลอดภัยมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากนะ ถ้าเราไม่ออกมาขวา มันก็ไม่มีอะไร
หรอก ที่เห็นเป็นข่าวตายๆกัน ส่วนใหญ่ออกขวามาทั้งนั้น ส่วนเรื่องเวลา เราไม่คิดว่ามันเร็ว
กว่ารถเท่าไหร่” (นพวัลย์ โกสิยานุภาพ, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
“ดีทุกอย่าง ทุกด้าน แต่เสียด้านเดียว แล้วมันดันเป็นเรื่องใหญ่ด้วย คือมันเสี่ยงตาย
ที่ผมเลิกใช้ก็จุดนี้ด้วย เราขับรถ ชนกันหรืออะไรยังไง มันยังมีโอกาสรอด แต่ถ้าจักรยานโดน
ชน มันรอดยากแล้ว คือตอนปั่น เราเองก็พยายามระวังตัวเองนะ แต่ถ้ารถใหญ่รถยนต์เขาไม่
ระวังเรามันก็เท่านั้น ดูอย่างที่ เป็นข่าว เกินครึ่งนั่นคนปั่นก็ปั่นดีนะ คือเค้าไม่ได้ผิดอะไร แต่
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บางทีเจอคนเมาขับรถบ้าง เจอคนใจร้อนขับเร็ว แซงมาแล้วชนบ้าง แบบนี้จะให้คนปั่นระวัง
ยังไง?” (วรงค์พล กาญจนจิตติ, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2560)
“บางที่เราก็ไปโดยจักรยานไม่ได้ คือบางที่เขาก็ไม่ให้จั กรยานเข้า มันก็รู้สึก failed
นิดหน่อยนะ อีกอย่างเรื่องค่าอุปกรณ์ค่าซ่อมบารุงจักรยานมันก็ต้องมี ส่วนเรื่องอันตราย ถ้า
เราปั่น เราพยายาม safe ตัวเอง มันก็มีวิธีการต่างๆ ที่จะให้ปลอดภัย” (แพรวเพ็ญ เกษมธนา
สันต์, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

4.5 พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการใช้จักรยานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย
กลุ่มแรกซึ่งเป็นส่วนน้อย จะใช้จักรยานเป็นยานพาหนะหลักในชีวิตประจาวันเท่านั้น ไม่ได้ใช้ปั่นเพื่อ
ออกกาลังกาย ซึ่งมักจะเป็นการปั่นไปทางานเป็นส่วนใหญ่ และใช้โดยไม่ใส่ใจอุปสรรคทางกายภาพ
ต่างๆ เช่น อากาศร้อน ฝนตก ถนนไม่ดี
“ไม่มีปั่นเพื่อออกกาลังกายโดยเฉพาะนะ เหมือนกับเราปั่นเพื่อเดินทางมากกว่า
ยังไงก็ต้องเดินทางไปทางานทุกวันๆอยู่แล้ว ก็ใช้เวลาเดินทางตรงนั้นแหล่ะมาออกกาลังกาย
หรืออย่างมากก็ปั่นไปซื้อของ ดูบ้านดูเมืองบ้างระหว่างทาง ถ้ามันไม่ได้ไกลมาก แล้วไม่ได้มี
ใครไปด้วย คือเราไปคนเดียว เราก็ปั่นได้เลย ไปซื้อของ ซื้อข้าว ฝนถ้าตกไม่หนักก็ปั่นได้ คือ
ถ้าตกตั้งแต่เช้านี่ไม่แน่ แต่ถ้าเช้าปั่นมา เย็นจะกลับบ้านแล้วตกนี่ไม่เป็นไรเลย เปียกยังไง
กลับถึงบ้านก็จัดการได้ อาบน้า นอน เรียบร้อย” (วุฒิชัย ชูเมือง, สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์
2560)
“ตอนนี้ก็ปั่นเดินทางแทบจะล้วนๆเลย ที่ผ่านมาก็อาจมีปั่นเล่นกับเพื่อนบ้าง มีออก
ต่างจังหวัดบ้าง แต่ไม่ใช่ปั่นแบบร้อยโลอะไรขนาดนั้น เหมือนไปปั่นเล่นๆกับเพื่อนๆมากกว่า
แต่ห ลั กๆ ตอนนี้ เลยคื อไปท างาน ใช้ในชีวิตประวัน ฝนตกก็ยังปั่นได้น ะ ก็ใส่ เสื้ อกั น ฝน
กระเป๋ากันน้า รองเท้าเราก็ใช้ที่มันลุยได้แห้งเร็ว เรื่องแดดร้อนมันก็ไม่มาก เพราะช่วงเช้าที่
เราปั่นมาก็ประมาณ 7 โมง แดดมันไม่ได้เปรี้ยงขนาดนั้น เย็นปั่นกลับบ้านก็ไม่ได้แรง” (นพ
วัลย์ โกสิยานุภาพ, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
“ใช้เป็นพาหนะหลักมากที่สุด 90% ของการเดินทางเลย การปั่นออกไปเพื่อออก
กาลังกายนี่ไม่มีเลย เพราะเราปั่นเดินทางนี่ก็คือออกกาลังกายของเราแล้ว เราไม่มีก๊วน เราก็
ปั่นเดินทางของเราคนเดียว” (ชิดชัย บุตแสง, สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
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ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง ใช้ในชีวิตประจาวันบ้าง แล้วแต่เส้นทางหรือโอกาสจะอานวย ซึ่งกลุ่มหลังนี้
จะใช้จักรยานเพื่อออกกาลังกายและท่องเที่ยวสันทนาการร่วมด้วย
“รวมๆ แล้วปั่นเดินทางในชีวิตประจาวันมากกว่า แต่ก็มีนัดกับกลุ่มกับเพื่อนออกทริ
ปบ้างเหมือนกัน งานปั่นพวก audax หรืออะไรพวกนี้ก็ไปนะ” (แพรวเพ็ญ เกษมธนาสันต์,
สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
“ช่วงที่ปั่นเยอะนี่เอาทุกอย่างเลย ทั้งปั่นซ้อมออกกาลังกาย ปั่นไปทางาน ไปร่วมงาน
ออกทริปทั้งที่เค้าจัดกันใหญ่ๆ หรือไปกับกลุ่มเพื่อนไม่กี่คนก็ไป เรียกว่า 7 วันนี่ปั่นทุกวัน
เลย” (สหพล วินิจผล, สัมภาษณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2560)
“ส่ ว นใหญ่ จ ะปั่ น ออกก าลั ง กายเส้ น แถวบ้ า น แล้ ว นานๆครั้ ง ก็ เ อาขึ้ น รถไปปั่ น
ต่างจังหวัด เส้นที่ถนนมันสวยๆ บรรยากาศดีๆ เรื่องใช้เดินทาง ถ้ามีโอกาสอย่างไปซื้อของ
แล้วไม่ไกลเกิน 30 40 โล แบกของไม่เยอะ ก็ปั่นไปบ้าง มันได้แวะเที่ยวโน่ นเที่ยวนี่ด้วย แต่
ถ้าไปธุระ มีนัดพบต้องไปเจอใครในสภาพที่ควรจะเรียบร้อยหน่อย ก็อาจจะต้องนั่งรถเอา”
(วรินทร์ธร ไชยสิทธิ์, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
“แล้วแต่ช่วงนะ ช่วงนี้กลุ่มเพื่อนไม่ค่อยนัดกันไปปั่น ก็เลยไม่ได้ปั่นซ้อมเท่าไหร่ จะ
เป็นปั่นไปทางานมากกว่า แต่ถ้าช่วงไหนว่างๆ งานไม่เยอะ ก็จะปั่นออกกาลังกายมากกว่า
ซ้ อ มหน่ อ ย เวลาไปปั่ น กั บ กลุ่ ม จะได้ ไ ปกั บ เขาได้ ” (พิ สุ ท ธิ์ พั น ธุ์ ก ระทึ ก , สั ม ภาษณ์ 27
มกราคม 2560)

เนื้อหาและการมีส่วนร่วมของสมาชิกบนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
จากการศึกษาลักษณะของเนื้อหา การมีส่วนร่วมของสมาชิก ลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่าย
การสื่อสาร และรูปแบบการสื่ อสาร ของเครือข่ายการสื่ อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักร ยานใน
ชีวิตประจาวันทั้ง 5 แหล่ง โดยใช้ข้อมูลจาก 3 เดือนแรกที่มีการโพสต์เนื้อหาเป็นจานวนมากที่สุดของ
แต่ละแหล่ง ด้วยฐานข้อมูลที่เก็บย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี 4 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 ซึง่
เป็ น ปี ที่ ก ระแสจั ก รยานและผู้ ใ ช้ จั ก รยานมี จ านวนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น กว่ า ที่ เ คยเป็ น มาในอดี ต (ผู้ จั ด การ
ออนไลน์, 2558, 14 สิงหาคม) ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2560 พบว่า
1) เว็บไซต์ ThaiMTB.com มีจานวนครั้งการโพสต์กระทู้ทั้งหมด 56 ครั้ง โดยกระทู้ข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมากที่สุดคือ 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58. 93 รองลงมาคือ
กระทู้อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.43 โดยแจงการมีส่วน
ร่วมได้ดังนี้
1.1) มีจ านวนครั้ งการแสดงตัว ว่ารับรู้ข้อมูล ทั้งหมด 67 ครั้ง โดยกระทู้ข่าวสาร
เรื่ องราว และประสบการณ์ เชิงลบมี จานวนมากที่สุ ด คื อ 63 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94.04
รองลงมาคือกระทู้แนะน าวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน และกระทู้อื่นๆเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันเท่ากัน คือ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.98
1.2) มีจ านวนครั้ งการร่ว มแลกเปลี่ ยนความเห็ น ทั้ง หมด 1,243 ครั้ง โดยกระทู้
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมากที่สุดคือ 913 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
73.45 รองลงมาคือกระทู้แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน 141 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
11.34
1.3) มีจานวนครั้งการเผยแพร่ไปยังแหล่งอื่นทั้งหมด 67 ครั้ง โดยกระทู้ข่าวสาร
เรื่ องราว และประสบการณ์ เชิงลบมี จานวนมากที่สุ ด คื อ 63 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94.04
รองลงมาคือกระทู้แนะน าวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน และกระทู้อื่นๆเกี่ ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันเท่ากัน คือ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.98
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2) เฟซบุ๊กเฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign มีจานวนครั้งการโพสต์กระทู้ทั้งหมด 88
ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมากที่สุดคือ 28 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 31.83 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
29.54 โดยแจงการมีส่วนร่วมได้ดังนี้
2.1) มีจานวนครั้งการแสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูลทั้งหมด 17,562 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมากที่สุดคือ 6,313 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.95
รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 5,707 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
15.03
2.2) มี จ านวนครั้ ง การร่ ว มแลกเปลี่ ย นความเห็ น ทั้ งหมด 1,382 ครั้ ง โดยโพสต์
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมากที่สุดคือ 574 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
41.53 รองลงมาคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 487 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 35.24
2.3) มีจานวนครั้งการเผยแพร่ไปยังแหล่งอื่นทั้งหมด 1,898 ครั้ง โดยโพสต์อื่นๆ
เกี่ย วกับ การใช้จั กรยานในชีวิตประจาวันมีจานวนมากที่สุ ดคือ 972 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
51.21 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 508 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 26.76
3) เฟซบุ๊กเฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน มีจานวนครั้งการโพสต์กระทู้ทั้งหมด 82 ครั้ง
โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมากที่สุดคือ 28 ครั้ง คิดเป็นร้อ ยละ
34.14 รองลงมาคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.49
โดยแจงการมีส่วนร่วมได้ดังนี้
3.1) มีจานวนครั้งการแสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูลทั้งหมด 12,756 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมากที่สุดคือ 4,576 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.87
รองลงมาคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 4277 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
33.54
3.2) มีจานวนครั้งการร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งหมด 788 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมากที่สุ ดคือ 411 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.17
รองลงมาคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 243 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
30.83
3.3) มีจานวนครั้งการเผยแพร่ไปยังแหล่งอื่นทั้งหมด 952 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมากที่สุ ดคือ 425 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.64
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รองลงมาคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 341 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
35.82
4) เฟซบุ๊กเฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS มีจานวนครั้งการโพสต์กระทู้ทั้งหมด 8 ครั้ง โดย
โพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก และโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิง
ลบ มีจานวนเท่าคือ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยแจงการมีส่วนร่วมได้ดังนี้
4.1) มีจานวนครั้งการแสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูลทั้งหมด 601 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมากที่สุ ดคือ 413 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68.72
รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 188 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
31.28
4.2) มีจานวนครั้งการร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งหมด 5 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร
เรื่ องราว และประสบการณ์ เชิงบวกมี จานวนมากที่สุ ด คื อ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.00
รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิง 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.00
4.3) มีจานวนครั้งการเผยแพร่ไปยังแหล่งอื่นทั้งหมด 47 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร
เรื่ องราว และประสบการณ์เชิง ลบมี จานวนมากที่สุ ด คื อ 46 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.87
รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.13
5) เฟซบุ๊กเฟนเพจ Bike to Work – BKK มีจานวนครั้งการโพสต์กระทู้ทั้งหมด 87 ครั้ง โดย
โพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก มีจานวนมากที่สุดคือ 68 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
78.16 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.79
โดยแจงการมีส่วนร่วมได้ดังนี้
5.1) มีจานวนครั้งการแสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูลทั้งหมด 13,081 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมากที่สุดคือ 10,792 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 82.50
รองลงมาคือโพสต์ข่ าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 1,432 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
10.95
5.2) มีจานวนครั้งการร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งหมด 335 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมากที่สุดคือ 165 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.25
รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 123 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
36.72
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5.3) มีจานวนครั้งการเผยแพร่ไปยังแหล่งอื่นทั้งหมด 102 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมากที่สุดคือ 58 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 56.86
รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.63
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ตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและค่าร้อยละ การโพสต์เนื้อหาและการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภท ที่ปรากฏบนทั้ง 5
แหล่งข้อมูล
ประเภทของเนื้อหา
ข้อมูล
ข่าวสาร เรื่องราว
เกี่ยวกับเส้นทาง และประสบการณ์
การปั่น
เชิงบวก
2
2
3.57
3.57
0
0
0.00
0.00
26
34

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง

ข้อดีของการ
ใช้จักรยาน
เดินทาง
1
1.78
0
0.00
3

ข้อเสียของการ
ใช้จักรยาน
เดินทาง
0
0.00
0
0.00
0

แนะนาวิธี
การใช้จักรยาน
บนท้องถนน
6
10.72
2
2.98
141

ร้อยละ

0.24

0.00

11.34

2.10

ครั้ง
ร้อยละ
ครั้ง
กระทู้หรือ
โพสต์ทั้งหมด ร้อยละ
ครั้ง
แฟนเพจ แสดงตัวว่ารับรู้
ข้อมูล
ร้อยละ
Bangkok
ร่วม
ครั้ง
bicycle
แลกเปลี่ยน
campaign
ความเห็น ร้อยละ
เผยแพร่ไปยัง ครั้ง
แหล่งอื่น ร้อยละ

0
0.00
5
5.68
891
5.07
24

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

2
2.98
6
6.82
1120
6.38
38

1.74

0.00

121
6.37

0
0.00

แหล่งข้อมูล

เว็บ Thai
MTB

กระทู้หรือ
โพสต์ทั้งหมด
แสดงตัวว่ารับรู้
ข้อมูล
ร่วม
แลกเปลี่ยน
ความเห็น
เผยแพร่ไปยัง
แหล่งอื่น

ข่าวสาร เรื่องราว
และประสบการณ์
เชิงลบ
33
58.93
63
94.04
913

อื่นๆเกี่ยวกับการ
ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน
12
21.43
2
2.98
126

56
100
67
100
1,243

2.73

73.45

10.14

100

0
0.00
7
7.95
891
5.07
53

0
0.00
28
31.83
6313
35.95
206

63
94.04
26
29.54
5707
32.50
574

2
2.98
16
18.18
2640
15.03
487

67
100
88
100
17,562
100
1,382

2.76

3.83

14.90

41.53

35.24

100

64
3.38

45
2.37

188
9.91

508
26.76

972
51.21

1,898
100

รวม
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ตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและค่าร้อยละ การโพสต์เนื้อหาและการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภท ที่ปรากฏบนทั้ง
5 แหล่งข้อมูล (ต่อ)

แหล่งข้อมูล

แฟนเพจ
กรุงเทพ
เมือง
จักรยาน

แฟนเพจ
save our
cyclist

ครั้ง
กระทู้หรือ
โพสต์ทั้งหมด ร้อยละ
ครั้ง
แสดงตัวว่า
รับรู้ข้อมูล ร้อยละ
ร่วม
ครั้ง
แลกเปลี่ยน
ความเห็น ร้อยละ
เผยแพร่ไปยัง ครั้ง
แหล่งอื่น ร้อยละ
ครั้ง
กระทู้หรือ
โพสต์ทั้งหมด ร้อยละ
ครั้ง
แสดงตัวว่า
รับรู้ข้อมูล ร้อยละ
ร่วม
ครั้ง
แลกเปลี่ยน
ความเห็น ร้อยละ
เผยแพร่ไปยัง ครั้ง
แหล่งอื่น ร้อยละ

ประเภทของเนื้อหา
ข้อมูล
ข่าวสาร เรื่องราว
เกี่ยวกับเส้นทาง และประสบการณ์
การปั่น
เชิงบวก
0
21
0.00
25.61
0
3,021
0.00
23.68
0
83

ข้อดีของการ
ใช้จักรยาน
เดินทาง
3
3.66
503
3.94
12

ข้อเสียของการ
ใช้จักรยาน
เดินทาง
0
0.00
0
0.00
0

แนะนาวิธี
การใช้จักรยาน
บนท้องถนน
5
6.10
379
2.97
39

ข่าวสาร เรื่องราว
และประสบการณ์
เชิงลบ
28
34.14
4,576
35.87
411

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้
จักรยานใน
รวม
ชีวิตประจาวัน
25
82
30.49
100
4,277
12,756
33.54
100
243
788

1.52

0.00

4.95

0.00

10.53

52.17

30.83

100

22
2.31
0
0.00
0
0.00
0

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

22
2.31
0
0.00
0
0.00
0

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

142
14.92
4
50.00
188
31.28
3

425
44.64
4
50.00
413
68.72
2

341
35.82
0
0.00
0
0.00
0

952
100
8
100
601
100
5

0.00

0.00

0.00

0.00

60

40

0.00

100

0
0.00

0
0.00

0
0.00

0
0.00

1
2.13

46
97.87

0
0.00

47
100

100
ตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและค่าร้อยละ การโพสต์เนื้อหาและการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภท ที่ปรากฏบนทั้ง 5
แหล่งข้อมูล (ต่อ)

แหล่งข้อมูล

แฟนเพจ
Bike to
Work –
BKK

ครั้ง
กระทู้หรือ
โพสต์ทั้งหมด ร้อยละ
แสดงตัวว่ารับรู้ ครั้ง
ข้อมูล
ร้อยละ
ร่วมแลกเปลี่ยน ครั้ง
ความเห็น ร้อยละ
เผยแพร่ไปยัง ครั้ง
แหล่งอื่น ร้อยละ

ข้อดีของการ
ใช้จักรยาน
เดินทาง
1
1.15
127
0.97
3
0.89
0
0.00

ข้อเสียของ
การใช้
จักรยาน
เดินทาง
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

แนะนาวิธี
การใช้จักรยาน
บนท้องถนน
1
1.15
241
1.84
8
2.39
0
0.00

ประเภทของเนื้อหา
ข้อมูล
ข่าวสาร เรื่องราว
เกี่ยวกับ
และประสบการณ์
เส้นทาง
เชิงบวก
การปั่น
2
68
2.30
78.16
126
10,792
0.96
82.50
7
165
2.09
49.25
3
58
2.94
56.86

ข่าวสาร
เรื่องราว และ
ประสบการณ์เชิง
ลบ
12
13.79
1,432
10.95
123
36.72
19
18.63

อื่นๆเกี่ยวกับการ
ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน

รวม

3
3.45
363
2.78
29
8.66
22
21.57

87
100
13,081
100
335
100
102
100

101

5.1 ลักษณะของเนื้อหาในเครือข่ายการสื่อสาร
การวิจั ย ในส่ วนนี้ ผู้ วิจั ย ได้วิเคราะห์ลั กษณะของเนื้อหาที่ปรากฏในเครือข่ายการสื่ อสาร
เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ประกอบกับข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 ท่านเกี่ยวกับ
ลักษณะของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ ผลการวิเคราะห์พบว่า สามารถจัด
กลุ่มเนื้อหาต่างๆ ได้เป็น 7 ประเภทดังนี้
1) ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
2) ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทา
3) แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
4) ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
5) ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
6) ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
7) อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์กลุ่มเนื้อหาแต่ละประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารรณรงค์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิต ตามความเห็นของ Rice and Atkins (2001)
(อ้างถึงใน วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล, 2549) และ Pfau & Parrott (1992) ที่นามาสรุปถึงคาจากัดความ
ได้ว่า การรณรงค์คือความพยายามในการทากิจกรรมสื่อสารให้ข้อมูลอย่างมีเป้าประสงค์ มีเพื่อชี้แจง
จูงใจ โน้มน้าว หรือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารกลุ่มใหญ่ไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ก็จะพบว่าประเภทของเนื้อหาทั้ง 7 ประเภท จะประกอบไปด้วยทั้งประเภทที่เข้าข่าย
เป็นการรณรงค์ให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน และไม่เข้าข่ายหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
รณรงค์ให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

102
1) ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง คือ เนื้อหาหลักกล่าวถึงผลดีหรือประโยชน์ที่ได้จากการใช้
จักรยานในชีวิตประวัน ทั้งที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้ใช้เองและต่อสังคม เช่น สุขภาพที่ดีขึ้นหลังใช้ หายจาก
อาการป่วย ถึงที่หมายได้รวดเร็วมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง ช่วยลดมลพิษและรักษา
สภาพแวดล้อม ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด

ภาพที่ 5.1 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
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2) ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง คือ เนื้อหาหลักกล่าวถึงผลเสียหรือผลกระทบที่ไม่ดี
จากการใช้จักรยานในชีวิตประวัน ทั้งที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้ใช้เองและต่อสังคม เช่น เพิ่มความเสี่ยงและ
อุบัติเหตุบนท้องถนน อาการบาดเจ็บจากการปั่น เกิดความผิดปกติต่อร่างกาย บั่นทอนกิจกรรมหรือ
เวลาในการใช้ชีวิต กระทบสภาพการเงินเนื่องจากอุปกรณ์มีราคาสูง เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกับคนใน
ครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับการปั่นจักรยานบนท้องถนน

ภาพที่ 5.2 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
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3) แนะน าวิ ธี ก ารใช้จั ก รยานบนท้ อ งถนน คื อ เนื้ อ หาหลั ก กล่ า วถึ ง วิธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ งและ
ปลอดภัย รวมถึงข้อควรทราบต่างๆในการใช้จักรยานในชีวิตประวัน เช่น วิธีการให้สัญญาณมือ เลน
ถนนหรือช่องทางที่ควรและไม่ควรเข้าไปปั่น การสังเกตพฤติกรรมและการระมัดระวังยานพาหนะอื่นๆ
การเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น วิธีการรับมือสถานการณ์ต่างๆเช่นการเปลี่ยนยางเมื่อเกิดยางรั่วกลางทาง

ภาพที่ 5.3 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการแนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
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4) ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น คือ เนื้อหาหลักกล่าวถึงเส้นทางต่างๆ ในการใช้ เช่น การ
แนะนาเส้นทางที่ปลอดภัย การให้ข้อมูลรายละเอียดของเส้นทาง การแจ้งสถานการณ์การปิดหรือ
เปลี่ ย นแปลงเส้ น ทางต่างๆ ชั่ว คราว การแนะนาเส้ นทางลั ดส าหรับจักรยานโดยเฉพาะ การแจ้ง
ข่าวสารเกี่ยวกับทางจักรยาน

ภาพที่ 5.4 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข้อมูลเส้นทางการปั่น
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5) ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก คือ เนื้อหาหลักกล่าวถึงเหตุการณ์หรือสิ่งดีๆ
ที่เกิดขึ้นในการใช้จักรยานเดินทาง เช่น การสร้างและส่งเสริมการใช้จักรยานทั้งด้านสาธารณูปโภค
หรือการกาหนดนโยบายและกฏหมายที่ช่วยให้ใช้จักรยานได้สะดวกปลอดภัยมากขึ้น การแสดงน้าใจ
ระหว่างผู้ใช้จักรยานด้วยกันและระหว่างผู้ใช้ยานพาหนะอื่นๆ การแสดงให้เห็นถึงการใช้งานได้จริง
การแสดงถึงกลุ่มผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันที่มีมากขึ้นในประเทศไทย

ภาพที่ 5.5 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
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6) ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ คือ เนื้อหาหลักกล่าวถึงเหตุการณ์หรือสิ่ง
ร้ายๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้จักรยานเดินทาง เช่น อุบัติเหตุที่เกิ ดกับจักรยาน ความบาดเจ็บสูญเสีย ทั้ง
ชีวิตหรือทรัพย์สิน ปัญหาความขัดแย้งของผู้ใช้จักรยานกับยานพาหนะอื่น พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่
เหมาะสมของผู้ใช้จักรยานหรือยานพาหนะอื่น ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อุปสรรคต่างๆที่ทาให้ ไม่
สามารถใช้จักรยานหรือเกิดความยากลาบากในการใช้ เช่น พื้นถนนเสียหาย การขโมยจักรยาน การ
ห้ามเข้าหรือห้ามใช้ทางของบางเส้นทางหรือสถานที่ ความลาบากเนื่องจากไม่มีสาธารณูปโภคมา
สนับสนุน

ภาพที่ 5.6 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
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7) อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน คือ เนื้อหาหลักกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวกับการใช้
จักรยานอื่นๆ ซึ่งนอกเหนือจากลักษณะที่กล่าวถึงไปแล้ว เช่น วิธีสาหรับยานพาหนะอื่นๆในการใช้
ถนนร่ ว มกั บ จั ก รยาน การแจ้ ง รายละเอี ย ดของกิ จ กรรมรณรงค์ รวมถึ ง การนั ด แนะเพื่ อ รวมตั ว
เคลื่ อนไหวต่างๆ บทความหรื อความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีดาเนินการ รวมถึง ข่าวสารความ
เคลื่ อ นไหวเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ จั ก รยาน สถานการณ์ ก ารใช้ จั ก รยานใน
ต่างประเทศ

ภาพที่ 5.7 กระทู้หรือโพสต์ที่มีเนื้อหาอื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

109
ตารางที่ 5.2 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ThaiMTB.com
ความถี่ในการปรากฏ
พฤศจิกายน 2557
ครั้ง
ร้อยละ

ประเภทของลักษณะเนื้อหา

พฤษภาคม 2558
ครั้ง
ร้อยละ

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0
2
1
0
17
7

0.00
0.00
7.41
3.70
0.00
62.96
25.92

0
0
2
1
2
7
3

0.00
0.00
13.34
6.66
13.34
46.66
20.00

1
0
2
0
0
9
2

7.15
0.00
14.28
0.00
0.00
64.29
14.28

รวม

27

100.00

15

100.00

14

100.00

ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

สิงหาคม 2557
ครั้ง
ร้อยละ

จากการศึกษาเว็บไซต์ ThaiMTB.com พบว่า ช่วงเวลาที่มีจานวนการโพสต์กระทู้เกี่ยวกับ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1) เดือนพฤษภาคม ปี 2558 มีจานวนการโพสต์กระทู้เกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 27 ครั้ง โดยกระทู้ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนการโพ
สต์กระทู้มากที่สุดคือ 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.96 รองลงมาคือกระทู้อื่นๆเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันมีจานวนการโพสต์คือ 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.92
2) เดือนพฤศจิกายน ปี 2557 มีจานวนการโพสต์กระทู้เกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 15 ครั้ง โดยกระทู้ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนการโพ
สต์กระทู้มากที่สุดคือ 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.66 รองลงมาคือกระทู้อื่นๆเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันมีจานวนการโพสต์คือ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00
3) เดือนสิ งหาคม ปี 2557 มีจานวนการโพสต์ กระทู้ เ กี่ยวกั บ การใช้จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวัน 14 ครั้ง โดยกระทู้ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนการโพ
สต์กระทู้มากที่สุ ดคื อ 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมาคือกระทู้แ นะนาวิธีก ารใช้
จักรยานบนท้องถนน และกระทู้อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมีจานวนการ
โพสต์เท่ากันคือ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.28
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ตารางที่ 5.3 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

พฤษภาคม 2558
ครั้ง
ร้อยละ

ความถี่ในการปรากฏ
มีนาคม 2557
ครั้ง
ร้อยละ

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0
2
4
5
11
10

0.00
0.00
6.25
12.50
15.62
34.38
31.25

1
0
3
3
6
12
3

3.57
0.00
10.72
10.72
21.42
42.85
10.72

4
0
1
0
17
3
3

14.28
0.00
3.57
0.00
60.71
10.72
10.72

รวม

32

100.00

28

100.00

28

100.00

ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

มกราคม 2557
ครั้ง
ร้อยละ

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign พบว่า ช่วงเวลาที่มีจานวน
การโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1) เดือนพฤษภาคม ปี 2558 มีจานวนการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 32 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมาก
ที่สุดคือ 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.38 รองลงมาคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันมีจานวนการโพสต์คือ 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.25
2) เดื อ นมี น าคม ปี 2557 มี จ านวนการโพสต์ เนื้ อ หาเกี่ ยวกั บการใช้จั ก รยานใน
ชีวิตประจ าวัน 28 ครั้ ง โดยโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันข่าวสาร
เรื่ องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจ านวนมากที่สุ ด คื อ 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.85
รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนการโพสต์คือ 6 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 21.42
3) เดือนมกราคม ปี 2557 มีจานวนการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 28 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมาก
ที่สุดคือ 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.71 รองลงมาคือโพสต์ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทางมี
จานวนการโพสต์คือ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.28
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ตารางที่ 5.4 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

มีนาคม 2557
ครั้ง
ร้อยละ

ความถี่ในการปรากฏ
พฤษภาคม 2558
ครั้ง
ร้อยละ

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

3
0
2
0
7
12
8

9.37
0.00
6.25
0.00
21.87
37.50
25.00

0
0
1
0
8
8
11

0.00
0.00
3.57
0.00
28.57
28.57
39.28

0
0
2
0
6
8
6

0.00
0.00
9.09
0.00
27.27
36.36
27.27

รวม

32

100.00

28

100.00

22

100.00

ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

กันยายน 2557
ครั้ง
ร้อยละ

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน พบว่า ช่วงเวลาที่มีจานวนการโพสต์
เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1) เดื อ นมี น าคม ปี 2557 มี จ านวนการโพสต์ เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การใช้ จัก รยานใน
ชีวิตประจาวัน 32 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมาก
ที่สุดคือ 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันมีจานวนการโพสต์คือ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00
2) เดือนพฤษภาคม ปี 2558 มีจานวนการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 28 ครั้ง โดยโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมีจานวนมาก
ที่ สุ ด คื อ 11 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.28 รองลงมาคื อ โพสต์ ข่ า วสาร เรื่ อ งราว และ
ประสบการณ์เชิงบวก และโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ มีจานวนการ
โพสต์เท่ากันคือ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57
3) เดือนกัน ยายน ปี 2557 มีจานวนการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 22 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมาก
ที่สุดคือ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์
เชิงบวก และโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน มีจานวนการโพสต์เท่ากัน
คือ 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.27
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ตารางที่ 5.5 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS
ความถี่ในการปรากฏ
กุมภาพันธ์ 2558
ครั้ง
ร้อยละ

ประเภทของลักษณะเนื้อหา

มีนาคม 2557
ครั้ง
ร้อยละ

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0
0
0
3
1
0

0.00
0.00
0.00
0.00
75.00
25.00
0.00

0
0
0
0
0
2
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00

0
0
0
0
1
1
0

0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
0.00

รวม

4

100.00

2

100.00

2

100.00

ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

พฤษภาคม 2558
ครั้ง
ร้อยละ

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS พบว่า ช่วงเวลาที่มีจานวนการโพสต์
เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1) เดื อ นมี น าคม ปี 2557 มี จ านวนการโพสต์ เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การใช้ จัก รยานใน
ชีวิตประจาวัน 4 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมาก
ที่สุดคือ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์
เชิงลบมีจานวนการโพสต์คือ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00
2) เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 มีจานวนการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 2 ครั้ง โดยทั้ง 2 ครั้งคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ คิด
เป็นร้อยละ 100.00
3) เดือนพฤษภาคม ปี 2558 มีจานวนการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 2 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมี และโพสต์
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก มีจานวนเท่ากันคือ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00
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ตารางที่ 5.6 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

กุมภาพันธ์ 2558
ครั้ง
ร้อยละ

ความถี่ในการปรากฏ
มกราคม 2558
ครั้ง
ร้อยละ

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0
1
1
22
6
2

0.00
0.00
3.12
3.12
68.75
18.75
6.25

1
0
0
0
29
1
0

3.23
0.00
0.00
0.00
93.54
3.23
0.00

0
0
0
1
17
5
1

0.00
0.00
0.00
4.17
70.83
20.83
4.17

รวม

32

100.00

31

100.00

24

100.00

ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

มิถุนายน 2558
ครั้ง
ร้อยละ

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK พบว่า ช่วงเวลาที่มีจานวนการโพสต์
เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1) เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 มีจานวนการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 32 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมาก
ที่ สุ ด คื อ 22 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.75 รองลงมาคื อ โพสต์ ข่ า วสาร เรื่ อ งราว และ
ประสบการณ์เชิงลบมีจานวนการโพสต์คือ 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.75
2) เดือนมกราคม ปี 2558 มีจานวนการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 31 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมาก
ที่สุดคือ 29 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.54 รองลงมาคือโพสต์ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
และโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนการโพสต์เท่ากันคือ 1 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 3.23
3) เดือนมิถุน ายน ปี 2558 มีจานวนการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน 24 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมาก
ที่ สุ ด คื อ 17 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.83 รองลงมาคื อ โพสต์ ข่ า วสาร เรื่ อ งราว และ
ประสบการณ์เชิงลบมีจานวนการโพสต์คือ 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.83
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ตารางที่ 5.7 แสดงภาพรวมจานวนความถี่และร้อยละของลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภท ที่ปรากฏบนทั้ง 5 แหล่งข้อมูล
ประเภทของ
ลักษณะเนื้อหา
ข้อดีของการใช้
จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้
จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการ
ใช้จักรยาน
บนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับ
เส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว
และประสบการณ์เชิง
บวก
ข่าวสาร เรื่องราว
และประสบการณ์เชิง
ลบ
อื่นๆเกี่ยวกับ
การใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน
รวม

ครั้ง

ร้อยละ

เพจ Bangkok
Bicycle
Campaig
ครั้ง ร้อยละ

1

1.79

5

5.68

3

3.66

0

0.00

1

1.15

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

10.72

6

6.82

5

6.10

0

0.00

1

1.15

2

3.57

7

7.95

0

0.00

0

0.00

2

2.30

2

3.57

28 31.82 21 25.61

4

50.00 68 78.16

33 58.92 26 29.54 28 34.14

4

50.00 12 13.80

12 21.43 16 18.19 25 30.49

0

0.00

เว็บไซต์
ThaiMTB.com

เพจ กรุงเทพฯ
เมืองจักรยาน

เพจ SAVE OUR
CYCLISTS

เพจ Bike to
Work – BKK

ครั้ง

ร้อยละ

ครั้ง

ร้อยละ

ครั้ง

ร้อยละ

3

3.44

56 100.00 88 100.00 82 100.00 8 100.00 87 100.00

จากการศึกษาเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน โดยการ
ใช้ข้อมูลของเดือนที่มีการโพสต์เนื้อหาเป็นจานวนมากที่สุด 3 อันดับแรก จากทั้งหมด 5 แหล่งข้อมูล
พบว่า
1) เว็บไซต์ ThaiMTB.com มีจานวนครั้งการโพสต์กระทู้ทั้งหมด 56 ครั้ง โดยโพ
สต์กระทู้ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมากที่สุดคือ 33 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 58.92 รองลงมาคือโพสต์กระทู้อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.43
2) เฟซบุ๊กเฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign มีจานวนครั้งการโพสต์เนื้ อ หา
ทั้งหมด 88 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมากที่สุดคือ
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28 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.82 รองลงมาคื อ โพสต์ อื่ น ๆเกี่ ย วกั บ การใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวันข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.54
3) เฟซบุ๊กเฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน มีจานวนครั้งการโพสต์เนื้อหาทั้งหมด
82 ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบมีจานวนมากที่สุดคือ 28 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 34.14 รองลงมาคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 25
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.49
4) เฟซบุ๊กเฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS มีจานวนครั้งการโพสต์เนื้อหาทั้งหมด 8
ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก และโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และ
ประสบการณ์เชิงลบ มีจานวนเท่ากันคือ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.50
5) เฟซบุ๊กเฟนเพจ Bike to Work – BKK มีจานวนครั้งการโพสต์เนื้อหาทั้งหมด 87
ครั้ง โดยโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกมีจานวนมากที่สุดคือ 68 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 78.16 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 12 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 13.80
ทั้ ง นี้ ด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะของการออกแบบสาร (Message Design) ซึ่ ง McGuire
(2001) (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2551) อธิบายว่า ความดึงดูดใจ (Attractiveness)
คือส่วนประกอบสาคัญประการหนึ่ง ทาให้สามารถสรุปภาพรวมของเครือข่ายการสื่อสาร
ออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันได้ว่า มีการเผยแพร่ ข่าวสาร เรื่องราว และ
ประสบการณ์เชิงลบเป็นหลัก เพื่อดึงดูดให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความสนใจต่อเนื้อหาของสาร

5.2 ลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร
เนื่ องจากทั้ง 5 แหล่ งข้อมูล เป็นการสื่ อสารผ่ านช่องทางออนไลน์ซึ่ง มีคุ ณสมบั ติที่เ อื้ อ ให้
สมาชิกแต่ละบุคคลในเครือข่ายสามารถทาการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างอิสระ แต่ต้อง
อยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูกกาหนดโดยผู้ดูแลแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 2 ประเภท คือเว็บไซต์และเฟ
ซบุ๊กแฟนพจ ทางผู้วิจัยจึงวิเคราะห์และนาเสนอโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้
5.2.1) เว็บไซต์ ThaiMTB
สามารถทาการสื่อสารผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่
1.1) ผ่านกระทู้เว็บบอร์ด ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
รวมถึงสามารถอ่านความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นได้อย่างอิสระเช่นกัน แต่ทั้งนี้จะมีเงื่อนไข
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การควบคุมการโพสต์ตั้งกระทู้หรือแสดงความเห็นด้วยระดับของสมาชิก กล่าวคือ หากเป็น
บุคคลทั่วไปที่เข้ามาดูโดยไม่ได้สมัครสมาชิก จะสามารถอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถแสดง
ความเห็นใดๆได้ จนกว่าจะมีส ถิติการใช้เวลาเข้าดูเว็บไซต์ไม่ต่ากว่า 24 ชั่วโมง จึงได้รับ
สถานะ “สมาชิกระดับ 1” ซึ่งสามารถโพสต์ตั้งกระทู้หรือแสดงความเห็นได้
1.2) ผ่านการส่งข้อความส่วนตัว ด้วยระบบการรับส่งข้อความของเว็บไซต์ที่เรียกว่า
“PM” โดยมีเงื่อนไขแบบเดียวกับการใช้งานกระทู้ กล่าวคือ หากเป็นบุคคลทั่วไปที่เข้ามาดู
โดยไม่ได้สมัครสมาชิก จะสามารถรับและอ่านข้อความเท่านั้น แต่ไม่สามารถพิมพ์ข้อความ
ตอบหรือเริ่มการติดต่อใดๆได้ จนกว่าจะได้รับสถานะ “สมาชิกระดับ 1”
ทาให้ ส ามารถสรุ ป ได้ว่า สมาชิกเครื อข่ายที่มีส ถานะ “สมาชิกระดับ 1” ขึ้นไป สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างอิสระด้วยลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบบุคคลต่อบุคคล แต่ทั้งนี้ การ
สื่อสารผ่านช่องทางกระทู้เว็บบอร์ดทั้งการโพสต์ตั้งกระทู้และการแสดงความเห็นตอบกลับในกระทู้ จะ
ยังอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งสามารถทาการลบกระทู้หรือลบความเห็นได้ตาม
เงื่อนไขกฏระเบียบและความเหมาะสมที่ทางเว็บไซต์ระบุไว้ เพื่อให้สถานการณ์และบรรยากาศภายใน
เว็บสามารถดาเนินไปอย่างราบรื่นไร้ปัญหาความขัดแย้งรุนแรง ซึ่งเป็นลักษณะการ
5.2.2) เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ผู้ดูแลแฟนเพจสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะปรากฏในเพจได้ กล่าวคือ เนื้อหาที่ปรากฏบนหน้า
ฟีตข่าวหลักของเพจ สามารถสร้างขึ้นและเผยแพร่โดยผู้ดูแลแฟนเพจเท่านั้น แต่มีการเปิดให้ผู้ใช้เพ
ซบุ๊กทั่วไปแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์เหล่านั้นได้อย่างอิสระ โดยทุกคนสามารถเห็นและสื่อสารโต้ตอบ
กลับความเห็นนั้นๆต่อเนื่องไปได้อีก แต่หากความเห็นใดๆ มีความไม่เหมาะสม ผู้ดูแลก็สามารถทาให้
ความเห็นนั้นๆ ไม่ปรากฏบนหน้าเพจได้เช่นกัน ประกอบกับคุณสมบัติสาคัญประการหนึ่งของเฟซบุ๊ก
คือเครื่องมือกล่องข้อความส่วนตัว ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม หรือแต่ละเครื อข่าย
สามารถส่งข้อความติดต่อกันเองได้อย่างอิสระและไม่จากัดจานวน ทาให้สามารถสรุปได้ว่ามีลักษณะ
การเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารที่หลากหลาย ไม่จากัดอยู่ที่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
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5.3 รูปแบบการสื่อสารของเครือข่าย
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและซับซ้อนในการใช้งานของเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ใน
ปัจจุบัน ทาให้พบว่ารูปแบบการสื่อสารของทั้ง 5 แหล่งข้อมูลเป็นแบบกระจายอานาจ โดยมีลักษณะ
ของแบบวงกลมและแบบทุกช่องทางผสมผสานกัน รายละเอียดดังนี้
5.3.1) เว็บไซต์ ThaiMTB
ในส่วนของพื้นที่เว็บบอร์ดกระทู้ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ สมาชิกทุกคนสามารถเข้ามา
อ่านได้อย่ างอิส ระ ซึ่งตรงกับลักษณะของรูปแบบกระจายอานาจแบบทุกช่องทาง แต่ใน
ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์หรือแฟนเพจสมาชิกในเครือข่ายก็มีอานาจในการสื่อสารมากกว่า
สมาชิกในเครือข่าย คือคอยสอดส่องกระทู้หรือความเห็นที่มีเนื้อหาผิดกฎระเบียบหรือไม่
เหมาะสม แล้วใช้อานาจเบ็ดเสร็จลบเนื้อหานั้นๆทิ้งไปได้ กล่าวคือ ทุกเนื้อหาที่ส ามารถ
ปรากฏอยู่ ไ ด้ ต้ อ งมี ก ารผ่ า นวิ จ ารณญาณของผู้ ดู แ ล ซึ่ ง ตรงกั บ ลั ก ษณะของรู ป แบบมี
ศูนย์กลางแบบวงล้อ ในขณะที่เครื่องมือส่งข้อความส่วนตัวหรือที่เว็บไซต์เรียกว่า PM นั้น
เอื้อให้สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึง และให้อิสระเต็มที่ไม่มีการสอดส่องใดๆ
จึงตรงกับลักษณะของรูปแบบกระจายอานาจแบบทุกช่องทาง
5.3.2) เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ในส่วนของพื้นที่ฟีตข่าวหลักหน้าเพจ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ บุคคลทั่วไปทุกคน
สามารถมองเห็น ผู้ดูแลเพจเท่านั้นที่สามารถโพสต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งตรงกับลักษณะ
ของรูปแบบมีศูนย์กลางแบบวงล้อ ในขณะที่การแสดงความเห็นต่อข่าวสารนั้นๆ สามารถทา
ได้และเห็นได้โดยบุคคลทั่วไปทุกคน จึงมีลักษณะของรูปแบบกระจายอานาจแบบทุกช่องทาง
แต่ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่บุคคลทั่วไปเข้ามาโพสต์บนเพจ จะสามารถไปปรากฏอยู่บน
พื้น ที่จ ากัดเฉพาะ คือ “โพสต์จากผู้ เข้าชม” และการแสดงความเห็ นต่อข่าวสารนั้นๆ ก็
สามารถทาได้และเห็นได้โดยบุคคลทั่วไปทุกคนเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ท้ายสุดแล้วผู้ดูแล
แฟนเพจยังคงมีอานาจในการสื่อสารเหนือกว่า เนื่องจากสามารถลบโพสต์และความเห็นบน
พื้นที่สาธารณะทุกส่วนของเพจได้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของรูปแบบ
มีศูนย์กลางแบบวงล้อ แต่ในขณะเดียวกัน ด้วยเครื่องมือกล่องข้อความส่วนตัวของเฟซบุ๊ก ทา
ให้ผู้งานทุกคนสามารถส่งข้อความติดต่อกันเองได้อย่างอิสระและไม่จากัดจานวน จึงสามารถ
สรุปได้ว่ามีลักษณะกระจายอานาจแบบทุกช่องทาง
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5.4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
การวิจัยในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายที่มีต่อเนื้อหาแต่ล ะ
ประเภทที่ปรากฏในเครือข่ายการสื่อสารเกี่ ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน โดยแบ่งลักษณะ
การมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ดังนี้
1) แสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล คือจานวนครั้งที่มีการกดถูกใจกระทู้หรือโพสต์ ซึ่งมีตัวเลข
จานวนระบุอยู่บนแต่ละกระทู้หรือแต่ละโพสต์
2) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น คือจานวนครั้งที่มีการพิมพ์โต้ตอบแสดงความคิดเห็น
ซึ่งมีตัวเลขจานวนระบุอยู่บนแต่ละกระทู้หรือแต่ละโพสต์
3) เผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น คือจานวนครั้งที่มีการเผยแพร่กระทู้หรือโพสต์ต้น
ทางนั้นๆ ไปอีกทอดหนึ่งด้วยการกดแบ่งปัน ซึ่งมีตัวเลขจานวนระบุอยู่บนแต่ละกระทู้หรือแต่ละโพสต์
ตารางที่ 5.8 แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละ การมี ส่ ว นร่ ว มสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ การใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ThaiMTB.com ในเดือนพฤษภาคม 2558
แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น

ครั้ง

ร้อยละ

ครั้ง

ร้อยละ

ครั้ง

ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0
2
0
0
32
2

0.00
0.00
5.56
0.00
0.00
88.88
5.56

0
0
9
1
0
317
36

0.00
0.00
2.48
0.28
0.00
87.32
9.92

0
0
2
0
0
32
2

0.00
0.00
5.56
0.00
0.00
88.88
5.56

รวม

36

100.00 363 100.00

36

100.00

ประเภทของลักษณะเนื้อหา
ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

จากการศึกษาเว็บไซต์ ThaiMTB.com พบว่า เดือนพฤษภาคม 2558 ที่มีจานวนการโพสต์ก
ระทู้เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 1 สามารถแจงจานวนการมีส่วนร่วมใน
การสื่อสารได้ดังนี้
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1) แสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 36 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะเนื้อหาที่
พบมากที่สุดคือกระทู้ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
88.88 รองลงมาคือกระทู้แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน และกระทู้อื่นๆเกี่ยวกับการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมีจานวนเท่ากัน คือ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.56
2) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 363 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือกระทู้ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 317 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 87.32 รองลงมาคือกระทู้อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันจานวน
เท่ากัน 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.92
3) เผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น รวมทั้งสิ้น 36 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือกระทู้ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 32 ครั้ง คิดเป็น
ร้ อยละ 88.88 รองลงมาคือกระทู้แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน และกระทู้อื่นๆ
เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมีจานวนเท่ากัน คือ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.56
ทาให้สามารถสรุปการมีส่วนร่วมในภาพรวมของพฤษภาคม 2558 ได้ว่า สมาชิก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น
ในเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
ตารางที่ 5.9 แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละ การมี ส่ ว นร่ ว มสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ การใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ThaiMTB.com ในเดือนพฤศจิกายน 2557
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ร้อยละ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0
0
0
0
28
0

0.00
0
0.00
0
0.00
57
0.00
8
0.00
26
100.00 288
0.00
53

0.00
0.00
13.19
1.85
6.03
66.66
12.27

0
0
0
0
0
28
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00

รวม

28

100.00 432 100.00

28

100.00

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
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จากการศึกษาเว็บไซต์ ThaiMTB.com พบว่า เดือนพฤศจิกายน 2557 ที่มีจานวนการโพสต์ก
ระทู้เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 2 สามารถแจงจานวนการมีส่วนร่วมใน
การสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 28 ครั้ง โดยทั้งหมดคือกระทู้ข่าวสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
2) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 432 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือกระทู้ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 288 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมาคือกระทู้แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน จานวน 57
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.19
3) เผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น รวมทั้งสิ้น 28 ครั้ง โดยทั้งหมดคือกระทู้
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ทาให้ ส ามารถสรุ ปการมีส่ ว นร่ว มในภาพรวมของเดือ นพฤศจิ กายน 2557 ได้ว่า
สมาชิกเครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความเห็น ในเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
ตารางที่ 5.10 แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละ การมี ส่ ว นร่ ว มสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ การใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ThaiMTB.com ในเดือนสิงหาคม 2557
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ร้อยละ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0
0
0
0
3
0

0.00
3
0.00
0
0.00
75
0.00
17
0.00
8
100.00 308
0.00
37

0.67
0.00
16.74
3.79
1.78
68.75
8.27

0
0
0
0
0
3
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00

รวม

3

100.00 448 100.00

3

100.00

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
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จากการศึกษาเว็บไซต์ ThaiMTB.com พบว่า เดือนสิงหาคม 2557 ที่มีจานวนการโพสต์กระ
ทู้เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 3 สามารถแจงจานวนการมีส่วนร่วมในการ
สื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัว ว่ามีการรับรู้ ข้ อ มูล รวมทั้งสิ้ น 3 ครั้ง โดยทั้งหมดคือ กระทู้ ข่า วสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
2) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 448 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือกระทู้ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 308 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือกระทู้แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน จานวน 75
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.74
3) เผยแพร่ หั ว ข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น รวมทั้งสิ้ น 3 ครั้ง โดยทั้งหมดคือกระทู้
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ทาให้สามารถสรุปการมีส่วนร่วมในภาพรวมของเดือนสิงหาคม 2557 ได้ว่า สมาชิก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่ว นร่วมด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น
ในเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
ตารางที่ 5.11 แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละในการมี ส่ ว นร่ ว มสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ การใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign ในเดือน
พฤษภาคม ปี 2558
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ร้อยละ

ร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
367 5.89 13 1.94
460 7.39 32 4.77
870 13.98 36 5.36
2,845 45.70 183 27.28
1,683 27.04 407 60.65

รวม

6,225 100.00 671 100.00 1,256 100.00

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

0
0
17
41
7
276
915

0.00
0.00
1.35
3.27
0.56
21.97
72.85
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จากการศึกษาเฟซบุ๊ กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign พบว่า เดือนพฤษภาคม ปี
2558 ที่มีจานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 1 สามารถแจง
จานวนการมีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัว ว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้ น 6,225 ครั้ง โดยประเภทของลั กษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 2,845 ครั้ง คิดเป็น
ร้ อยละ 45.70 รองลงมาคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน จานวน
1,683 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.04
2) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 671 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 407 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 60.65 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 183
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.28
3) เผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่ น รวมทั้งสิ้น 1,256 ครั้ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 915 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 72.85 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 276
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.97
ทาให้สามารถสรุปการมีส่วนร่วมในภาพรวมของเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ได้ว่า สมาชิก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
ตารางที่ 5.12 แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละในการมี ส่ ว นร่ ว มสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ การใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign ในเดือน
มีนาคม 2557
ประเภทของลักษณะเนื้อหา
ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ร้อยละ

255
0
348
431
1,527

4.46
0.00
6.08
7.55
26.70

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

11
0
13
21
56

2.09
0.00
2.49
4.00
10.66

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

70
0
27
4
36

30.70
0.00
11.85
1.76
15.79
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ตารางที่ 5.12 แสดงจานวนและค่าร้อยละในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign ในเดือน
มีนาคม 2557 (ต่อ)
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

ครั้ง

ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

2,523
634

44.12
11.09

368
56

70.10
10.66

67
24

29.38
10.52

รวม

5,718 100.00

525

100.00

228

100.00

ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign พบว่า เดือนมีนาคม ปี 2557
ที่มีจานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 2 สามารถแจงจานวน
การมีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัว ว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้ น 5,781 ครั้ง โดยประเภทของลั กษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 2,523 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 44.12 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก จานวน 1,527
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.70
2) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 525 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 360 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 70.10 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก และ
โพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน จานวนเท่ากันคือ 56 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
10.66
3) เผยแพร่ หั ว ข้อสนทนาไปยั ง แหล่ งอื่ น รวมทั้งสิ้ น 282 ครั้ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง 70 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 30.70 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 67 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 29.38
ท าให้ ส ามารถสรุ ป การมี ส่ ว นร่ ว มในภาพรวมของเดื อ นมี น าคม ปี 2557 ได้ ว่ า สมาชิ ก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
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ตารางที่ 5.13 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign
ในเดือนมกราคม 2557

ครั้ง

ร้อยละ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

636
0
405
0
3,916
339
323

11.32
0.00
7.21
0.00
69.69
6.03
5.75

13
0
12
0
114
23
24

6.99
0.00
6.45
0.00
61.29
12.36
12.91

51
0
20
0
145
165
33

12.32
0.00
4.83
0.00
35.03
39.85
7.97

รวม

5,619 100.00

186

100.00 414

100.00

ประเภทของลักษณะเนื้อหา
ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign พบว่า เดือนมกราคม ปี 2557
ที่มีจานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 3 สามารถแจงจานวน
การมีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัว ว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้ น 5,619 ครั้ง โดยประเภทของลั กษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 3,916 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 69.69 รองลงมาคือโพสต์ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง จานวน 636 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 11.32
2) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 186 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 114 ครั้ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.29 รองลงมาคื อ โพสต์ อื่ น ๆเกี่ ย วกั บ การใช้จัก รยานในชีวิต ประจาวัน
จานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.91
3) เผยแพร่ หั ว ข้อสนทนาไปยั ง แหล่ งอื่ น รวมทั้ งสิ้ น 414 ครั้ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 165 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 39.85 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 145
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.03
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ท าให้ ส ามารถสรุ ป การมี ส่ ว นร่ ว มในภาพรวมของเดือ นมกราคม ปี 2557 ได้ ว่ า สมาชิ ก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ตารางที่ 5.14 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ใน
เดือน มีนาคม ปี 2557
ครั้ง

ร้อยละ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

503
0
258
0
984
1,591
1,100

11.34
0.00
5.81
0.00
22.18
35.87
24.80

12
0
8
0
27
176
96

3.76
0.00
2.51
0.00
8.46
55.17
30.10

22
0
3
0
73
169
41

7.14
0.00
0.98
0.00
23.70
54.87
13.31

รวม

4,436

100.00 319

100.00

308

100.00

ประเภทของลักษณะเนื้อหา
ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน พบว่า เดือนมีนาคม ปี 2557 ที่มี
จานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 1 สามารถแจงจานวนการ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัว ว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้ น 4,436 ครั้ง โดยประเภทของลั กษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 1,591 ครั้ง คิดเป็น
ร้ อยละ 35.87 รองลงมาคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน จานวน
1,100 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.80
2) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 319 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 176 ครั้ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.17 รองลงมาคื อ โพสต์ อื่ น ๆเกี่ ย วกั บ การใช้จัก รยานในชีวิต ประจาวัน
จานวน 96 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.10
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3) เผยแพร่ หั ว ข้อสนทนาไปยั ง แหล่ งอื่ น รวมทั้งสิ้ น 414 ครั้ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 169 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 54.87 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 73
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.70
ท าให้ ส ามารถสรุ ป การมี ส่ ว นร่ ว มในภาพรวมของเดื อ นมี น าคม ปี 2557 ได้ ว่ า สมาชิ ก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
ตารางที่ 5.15 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ใน
เดือน เดือนพฤษภาคม ปี 2558
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ร้อยละ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0.00
0
0.00
54
0.96
0
0.00
1,312 23.33
1,712 30.45
2,545 45.26

0
0
2
0
39
151
124

0.00
0.00
0.63
0.00
12.34
47.79
39.24

0
0
17
0
59
243
251

0.00
0.00
2.98
0.00
10.36
42.63
44.03

รวม

5,623 100.00

316

100.00

570

100.00

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน พบว่า เดือนพฤษภาคม ปี 2558 ที่มี
จานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 2 สามารถแจงจานวนการ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัว ว่ามีการรั บรู้ ข้ อมูล รวมทั้งสิ้ น 5,623ครั้ง โดยประเภทของลั ก ษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชี วิตประจาวัน 2,545 ครั้ง คิด
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เป็นร้อยละ 45.26 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ จานวน
1,712 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.45
2) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 316 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 151 ครั้ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.79 รองลงมาคื อ โพสต์ อื่ น ๆเกี่ ย วกั บ การใช้จัก รยานในชีวิต ประจาวัน
จานวน 124 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.24
3) เผยแพร่ หั ว ข้อสนทนาไปยั ง แหล่ งอื่ น รวมทั้ งสิ้ น 570 ครั้ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 251 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 44.03 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 243
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.63
ทาให้สามารถสรุปการมีส่วนร่วมในภาพรวมของเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ได้ว่า สมาชิก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นเนื้อหาอื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ตารางที่ 5.16 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ใน
เดือนกันยายน ปี 2557
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ร้อยละ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0.00
0
0.00
67
2.48
0
0.00
725 26.88
1,273 47.20
632 23.44

0
0
29
0
17
84
23

0.00
0.00
18.95
0.00
11.11
54.91
15.03

0
0
2
0
10
13
49

0.00
0.00
2.70
0.00
13.51
17.57
66.22

รวม

2,697 100.00 153

100.00

74

100.00

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
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จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน พบว่า เดือนกันยายน ปี 2557 ที่มี
จานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 3 สามารถแจงจานวนการ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัว ว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้ น 2,697 ครั้ง โดยประเภทของลั กษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 1,273 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 47.20 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก จานวน 632
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.88
2) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 153 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 84 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 54.91 รองลงมาคือโพสต์แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน จานวน 29
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.95
3) เผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น รวมทั้งสิ้น 74 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 49 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 66.22 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 13 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 17.57
ทาให้ ส ามารถสรุ ป การมี ส่ ว นร่ว มในภาพรวมของเดื อนกั นยายน ปี 2557 ได้ว่า สมาชิ ก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
ตารางที่ 5.17 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS ในเดือน
มีนาคม ปี 2557
ประเภทของลักษณะเนื้อหา
ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ร้อยละ

0
0
0
0
178

0.00
0.00
0.00
0.00
91.75

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

0
0
0
0
3

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

0
0
0
0
1

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
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ตารางที่ 5.17 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS ในเดือน
มีนาคม ปี 2557 (ต่อ)
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

ครั้ง

ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

16
0

8.25
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

รวม

194

100.00

3

100.00

1

100.00

ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

จากการศึกษาเฟซบุ๊ กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS พบว่า เดือนมีนาคม ปี 2557 ที่มี
จานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 1 สามารถแจงจานวนการ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 194 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะเนื้อหา
ที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 178 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
91.75 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ จานวน 16 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 8.25
2) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกทั้งสิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 100.00
3) เผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกทั้งสิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 100.00
ทาให้สามารถสรุปการมีส่วนร่วมในภาพรวมของเดือนมีนาคม ปี 2557 ได้ว่า สมาชิก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหา
ที่มีลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
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ตารางที่ 5.18 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2558
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ร้อยละ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
312 100.00
0
0.00

0
0
0
0
0
1
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00

0
0
0
0
0
46
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00

รวม

312

1

100.00

46

100.00

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

100.00

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS พบว่า เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 ที่มี
จานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 2 สามารถแจงจานวนการ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 312 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบทั้งสิ้น คิด
เป็นร้อยละ 100.00
2) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบทั้งสิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 100.00
3) เผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น รวมทั้งสิ้น 46 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบทั้งสิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 100.00
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ทาให้สามารถสรุป การมีส่วนร่ว มในภาพรวมของเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 ได้ว่า สมาชิก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
ตารางที่ 5.19 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จั กรยานในชีวิตประจ าวัน แต่ล ะประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS ใน
เดือนพฤภาคม ปี 2558
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

ครั้ง

ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0
0
0
10
85
0

0.00
0.00
0.00
0.00
10.53
89.47
0.00

0
0
0
0
0
1
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวม

95

100.00

1

100.00

0

100.00

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS พบว่า เดือนพฤษภาคม ปี 2558 ที่มี
จานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 3 สามารถแจงจานวนการ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 95 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะเนื้อหาที่
พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 85 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
89.47 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก จานวน 10 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 10.53
2) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบทั้งสิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 100.00
3) ไม่มีการเผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น

132
ทาให้สามารถสรุปการมีส่วนร่วมในภาพรวมของเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ได้ว่า สมาชิก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ
ตารางที่ 5.20 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2558
ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ร้อยละ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0.00
0
0.00
241 4.52
79
1.48
4,069 76.50
623 11.73
307 5.77

0
0
8
4
44
74
13

0.00
0.00
5.59
2.80
30.77
51.75
9.09

0
0
0
3
6
14
21

0.00
0.00
0.00
6.82
13.64
31.82
47.72

รวม

5,319 100.00

143

100.00

44

100.00

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK พบว่า เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 ที่มี
จานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 1 สามารถแจงจานวนการ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัว ว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้ น 5,319 ครั้ง โดยประเภทของลั กษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 4,069 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 76.50 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ จานวน
623 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.73
2) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น รวมทั้ ง สิ้ น 143 ครั้ ง โดยประเภทของ
ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 74 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก จานวน
44 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.77
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3) เผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น รวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน 21 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 47.72 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 14 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 13.82
ทาให้สามารถสรุป การมีส่วนร่วมในภาพรวมของเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 ได้ว่า สมาชิก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ตารางที่ 5.21 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK ในเดือน
มกราคม ปี 2558
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

127 2.78
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4,339 95.15
94
2.07
0
0.00

3
0
0
0
79
11
0

3.22
0.00
0.00
0.00
84.95
11.83
0.00

0
0
0
0
40
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00

รวม

4,560 100.00

93

100.00

40

100.00

ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

ร้อยละ

จากการศึกษาเฟซบุ๊ กแฟนเพจ Bike to Work – BKK พบว่า เดือนมกราคม ปี 2558 ที่มี
จานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 2 สามารถแจงจานวนการ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัว ว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้ น 4,560 ครั้ง โดยประเภทของลั กษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 4,439 ครั้ง คิด
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เป็นร้อยละ 95.15 รองลงมาคือโพสต์ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง จานวน 127 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 2.78
2) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น รวมทั้งสิ้น 93 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 79 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 84.95 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ จานวน 11 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 11.83
3) เผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกทั้งสิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 100.00
ท าให้ ส ามารถสรุ ป การมี ส่ ว นร่ ว มในภาพรวมของเดือ นมกราคม ปี 2558 ได้ ว่ า สมาชิ ก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ตารางที่ 5.22 แสดงจานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งในการมีส่วนร่วมสื่อสารเกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันแต่ละประเภทที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK ในเดือน
มิถุนายน ปี 2558
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความเห็น
ครั้ง
ร้อยละ

เผยแพร่หัวข้อสนทนา
ไปยังแหล่งอื่น
ครั้ง
ร้อยละ

อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

0
0.00
0
0.00
0
0.00
47
1.47
2,384 74.45
715 22.33
56
1.75

0
0
0
3
42
38
16

0.00
0.00
0.00
3.03
42.42
38.39
16.16

0
0
0
0
12
55
1

0.00
0.00
0.00
0.00
17.65
80.88
1.47

รวม

3,202 100.00 99

100.00

68

100.00

ประเภทของลักษณะเนื้อหา

แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล
ครั้ง

ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง
ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ

ร้อยละ
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จากการศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Bike to Work – BKK พบว่า เดือนมิถุนายน ปี 2558 ที่มี
จานวนโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับ 3 สามารถแจงจานวนการ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ดังนี้
1) แสดงตัว ว่ามีการรับรู้ข้อมูล รวมทั้งสิ้ น 3,202 ครั้ง โดยประเภทของลั กษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 2,384 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 74.45 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ จานวน
715 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.33
2) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น รวมทั้งสิ้น 99 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 42 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 42.42 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ จานวน 38 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 38.39
3) เผยแพร่หัวข้อสนทนาไปยังแหล่งอื่น รวมทั้งสิ้น 68 ครั้ง โดยประเภทของลักษณะ
เนื้อหาที่พบมากที่สุดคือข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
80.88 รองลงมาคือโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก 12 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 17.65
ท าให้ ส ามารถสรุ ป การมี ส่ ว นร่ว มในภาพรวมของเดือ นมิ ถุ นายน ปี 2558 ได้ ว่ า สมาชิ ก
เครือข่ายมักจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูล ในเนื้อหาที่มี
ลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก
จากข้อมูลดังกล่าว ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงตัวว่ามีการรับรู้ข้อมูลด้วยการกด
ถูกใจ มีจานวนมากกว่าการมีส่วนร่วมรูปแบบอื่นๆ สามารถชี้ให้เห็นว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมบน
เครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับผู้รับสารหรือผู้ใช้สาร ซึ่งเป็น
การมีส่วนร่วมในระดับต่า และไม่พบการมีส่วนร่วมในระดับผู้ส่งสาร หรือระดับผู้วางแผนงานและวาง
นโยบาย ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2549)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวันเพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ผู้วิจัยได้มุ่ง
ศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทางในชีวิตประจาวัน ของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยาน ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา จานวน 297 คน แต่เก็บข้อมูลได้จริง
299 คน โดยการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอออกเป็น 6
ตอน ดังนี้
6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ AIOs
6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารออนไลน์
6.4 ทัศนคติที่มีต่อการเดินทางด้วยจักรยานในชีวิตประจาวัน
6.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
6.6 การทดสอบสมมติฐาน

6.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ที่ใช้หรือเคยใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยาน ในการศึกษาครั้งนี้
รายงานด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ
อาชีพ โดยแสดงผลในรูปตารางจานวนและร้อยละ ดังแสดงในตารางที่ 6.1 – ตารางที่ 6.5
ตารางที่ 6.1 แสดงจานวน และร้อยละชองกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
199
100
299

ร้อยละ
66.60
33.40
100.00
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จากตารางที่ 6.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 299 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 199
คน คิดเป็นร้อยละ 66.60 และเป็นเพศหญิงจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40
ตารางที่ 6.2 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จานวน
22
63
102
78
28
6
299

ร้อยละ
7.40
21.10
34.10
26.10
9.40
2.00
100.0

จากตารางที่ 6.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 299 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี
จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 รองลงมามีอายุ 20-30 ปี จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ
21.10 และน้อยที่สุดอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2
ตารางที่ 6.3 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
1
18
25
176
79
299

ร้อยละ
0.30
6.00
8.40
58.90
26.40
100.00

จากตารางที่ 6.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 299 คน ส่วนใหญ่ จะมีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 79
คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 และน้อยที่สุดต่ากว่ามัธยมศึกษา จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30
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ตารางที่ 6.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001-45,000 บาท
มากกว่า 45,000
Total

จานวน
63
65
53
45
73
299

ร้อยละ
21.1
21.7
17.7
15.1
24.4
100.0

จากตาราง 6.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 299 คน ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท
ต่อเดือน จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 รองลงมา มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 ถึง 25,000 บาท
จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และน้อยที่สุดคือรายได้อยู่ในช่วง 35,001 -45,000 บาท จานวน
45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1
ตารางที่ 6.5 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ โปรดระบุ
Total

จานวน
51
28
15
114
55
16
20
299

ร้อยละ
17.10
9.40
5.00
38.10
18.40
5.40
6.70
100.00

จากตาราง 6.5 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 299 คน ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เป็ น พนั ก งาน
บริษัทเอกชน จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมามีอาชีพทาธุรกิจส่วนตัว จานวน 55
คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 และน้อยที่สุด มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40
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6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ AIOs
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์
AIOs ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ดังแสดงในตารางที่ 6.6 – ตารางที่ 6.8
ตารางที่ 6.6 แสดงจานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามกิจกรรมในการ
ดาเนินชีวิต
ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมในการดาเนินชีวิต

ไม่เคยทา
เลย
1. ออกกาลังกาย
10
(3.30)
2. ช้อปปิ้ง
11
(3.70)
3. เล่นอินเทอร์เน็ต
0
(00.00)
4. ท่องเที่ยวกรุงเทพ/
7
ต่างจังหวัด
(2.30)
5. พักผ่อนและใช้เวลาว่างไป
4
กับกิจกรรมนอกบ้าน
(1.30)
6. พบปะติดต่อธุระกับผู้คน
6
(2.00)
7. ทาหรือทานอาหารเพื่อ
29
สุขภาพ
(9.70)
8. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม
35
และสิ่งแวดล้อม
(11.70)
9. สังสรรค์กับเพื่อนๆ
0
(00.00)
รวม

นานๆ
ครั้ง
35
(11.7)
109
(36.50)
3
(1.00)
61
(20.40)
42
(14.00)
50
(16.70)
79
(26.40)
105
(35.10)
62
(20.70)

ทาบ้าง
79
(26.4)
107
(35.80)
20
(6.70)
131
(43.80)
112
(37.50)
101
(33.80)
107
(35.80)
104
34.80)
136
(45.50)

ค่อนข้าง
บ่อย
80
(26.80)
50
(16.70)
58
(19.40)
72
(24.10)
101
(33.80)
86
(28.80)
62
(20.70)
40
(13.40)
86
(28.80)

เป็น
ประจา
95
(31.8)
22
(7.40)
218
(72.90)
28
(9.40)
40
(13.40)
56
(18.70)
22
(7.40)
15
(5.00)
15
(5.00)

Mean S.D.

ระดับ

3.72 1.13

มาก

2.88 0.98

ปาน
กลาง

4.64 0.65 มากที่สุด
3.18 0.94

ปาน
กลาง

3.44 0.94

มาก

3.45 1.04

มาก

2.90 1.07
2.65 1.02

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.18 0.82 ปานกลาง
3.34 0.85 ปานกลาง
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จากตารางที่ 6.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 299 คน มีรูปแบบการดาเนินชีวิตด้านกิจกรรมโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 โดยมีกิจกรรมในการดาเนินชีวิตสูงสุด คือ การเล่น
อินเทอร์เน็ต มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมา คือออกกาลังกาย มีระดับ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.72 และน้อยที่สุดคือ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 2.65
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ตารางที่ 6.7 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามกลุ่มความสนใจ
ระดับความสนใจ
ความสนใจ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
เฉยๆ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ด้วย
1. ให้ความสาคัญกับคนใน
0
7
24
120
ครอบครัวเป็นอันดับแรก
(00.00) (2.30) (8.00) (40.10)
2. สินค้ามีชื่อเสียง (Brand)
24
42
117
96
(8.00) (14.00) (39.10) (32.10)
3. ข่าวสารบ้านเมือง
3
25
81
146
(1.00) (8.40) (27.10) (48.80)
4. การแชร์ภาพหรือสิ่งที่
14
47
100
104
สนใจผ่านสื่อ social
(4.70) (15.70) (33.40) (34.80)
5. แฟชั่น และไลฟ์สไตล์
23
54
100
95
(7.70) (18.10) (33.40) (31.80)
6. การซ่อมแซม/บารุงรักษา
13
35
56
137
สิ่งของด้วยตนเอง
(4.30) (11.70) (18.70) (45.80)
7. การเดินทางไปยังสถานที่
5
14
48
138
แปลกใหม่เพื่อเปิดรับ
(1.70) (4.70) (16.10) (46.20)
ประสบการณ์
8. ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
10
28
72
124
(3.30) (9.40) (24.10) (41.50)
9. นวัตกรรมใหม่ๆ
2
13
44
136
(0.70)
(4.30) (14.70) (45.50)
10. การดูแลสุขภาพและการมี
0
20
54
162
รูปร่างที่ดี
(00.00) (6.70) (18.10) (54.20)
11. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี
รวม

1
(0.30)

10

43

146

(3.30) (14.40) (48.80)

เห็นด้วย Mean S.D. ระดับ
อย่างยิ่ง
148
4.37 0.73 มากที่สุด
(49.50)
20
ปาน
3.15 1.01
(6.70)
กลาง
44
3.68 0.86 มาก
(14.70)
34
ปาน
3.32 1.02
(11.40)
กลาง
27
ปาน
3.16 1.07
(9.00)
กลาง
58
3.64 1.06 มาก
(19.40)
94
4.01 0.90 มาก
(31.40)
65
(21.70)
104
(34.80)
63
(21.10)
99
(33.10)

3.69 1.02

มาก

4.09 0.85

มาก

3.90 0.81

มาก

4.11 0.79

มาก

3.74 0.92

มาก
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จากตารางที่ 6.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 299 คน มีรูปแบบการดาเนินชีวิตด้านความสนใจ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 โดยรูปแบบการดาเนินชีวิตด้านความสนใจที่มากที่สุด
ได้แก่ การให้ ความส าคั ญ กับ คนในครอบครัว เป็น อั นดับ แรก มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.37 รองลงมา คือ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.11 และน้อยที่สุด คือ
สินค้ามีชื่อเสียง (Brand) มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.15
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ตารางที่ 6.8 แสดงจานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามกลุ่มความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็น
1. สื่อออนไลน์มีความสาคัญในทุก
วันนี้
2. ธุรกิจส่วนตัวเป็นช่องทางที่ดีใน
การเพิ่มรายได้
3. เทรนด์ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ เป็น
สิ่งที่สาคัญ
4. ท่านทาสิ่งที่คิดว่าดี โดยไม่ยึดติด
กับกระแสสังคม
5. ท่านยอมลาบากเพื่ออนาคตทีด่ ขี ึ้น
6. การเมืองและนโยบายต่างๆ มีผล
ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
7. ประเทศไทยควรมีระบบขนส่ง
คมนาคมที่ดีขึ้น
8. คิดว่ากระแสจักรยานกาลังเป็นที่
นิยม
9. ผู้มีการศึกษาสูงมีผลต่อการเปลียน
แปลงในสังคมมากกว่าผู้มีการศึกษาต่า
10. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ
11. การบอกต่อเรื่องราวที่ดีหรือการ
แชร์ในสื่อออนไลน์จะทาให้รู้สึกดี
รวม

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
3
(1.00)
3
(1.00)
7
(2.30)
2
(0.70)
1
(0.30)
8
(2.70)
4
(1.30)
2
(0.70)
12
(4.00)
3
(1.00)
7
(2.30)

ไม่เห็น
เฉยๆ
ด้วย
2
(0.70)
4
(1.30)
20
(6.70)
3
(1.00)
7
(2.30)
21
(7.00)
7
(2.30)
12
(4.00)
43
(14.40)
4
(1.30)
22
(7.40)

18
(6.00)
47
(15.70)
107
(35.80)
55
(18.40)
59
(19.70)
105
(35.10)
17
(5.70)
69
(23.10)
87
(29.10)
17
(5.70)
73
(24.40)

เห็น
ด้วย
119
(39.80)
158
(52.80)
124
(41.50)
142
(47.50)
141
(47.20)
120
(40.10)
54
(18.10)
136
(45.50)
106
(35.50)
101
(33.80)
124
(41.50)

เห็นด้วย Mean S.D. ระดับ
อย่างยิ่ง
157
(52.50)
87
(29.10)
41
(13.70)
97
(32.40)
91
(30.40)
45
(15.10)
217
(72.60)
80
(26.80)
51
(17.10)
174
(58.20)
73
(24.40)

4.42 0.73

มาก
ที่สุด

4.08 0.77 มาก
3.58 0.89 มาก
4.10 0.78 มาก
4.05 0.79 มาก
3.58 0.92 มาก
4.58 0.81

มาก
ที่สุด

3.94 0.85 มาก
3.47 1.06 มาก
4.47 0.75

มาก
ที่สุด

3.78 0.97 มาก
4.00 0.85 มาก

จากตารางที่ 6.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 299 คน มีรูปแบบการดาเนินชีวิตด้านความคิดเห็น
โดยรวม อยู่ ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.00 โดยมีความคิดเห็ นในการดาเนินชีวิตสู งที่สุ ด คือ
ประเทศไทยควรมีระบบขนส่งคมนาคมที่ดีขึ้น มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.58 รองลงมา
คือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ มีระดับค่าเฉลี่ยในระดับมาก
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ที่สุด อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.47 และน้อยที่สุด คือผู้มีการศึกษาสูงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากกว่าผู้
มีการศึกษาต่า มีระดับค่าเฉลี่ยในระดับมาก อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.47
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) สามารถจาแนกรูปแบบการดาเนินชีวิตได้
8 รูปแบบ โดยได้เลือกตัวแปรที่มีค่าสูงกว่า 0.3 เป็นปัจจัยที่แสดงถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตในแต่ละ
รูปแบบ ได้ดังต่อไปนี้ โดยแสดงในรูปแบบตาราง ดังแสดงในตารางที่ 6.9 -ตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.9 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่
รูปแบบการดาเนินชีวิต
O7 ประเทศไทยควรมีระบบขนส่งคมนาคมที่ดีขึ้น
O10 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ
O1 สื่อออนไลน์มีความสาคัญในทุกวันนี้
O4 ท่านทาสิ่งที่คิดว่าดี โดยไม่ยึดติดกับกระแสสังคม
O5 ท่านยอมลาบากเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
A3 เล่นอินเทอร์เน็ต

Factor Loading
.794
.717
.619
.592
.581
.488

ตารางที่ 6.10 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มชอบออกไปเข้าสังคม
รูปแบบการดาเนินชีวิต
A9 สังสรรค์กับเพื่อนๆ
A5 พักผ่อนและใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมนอกบ้าน
A4 ท่องเที่ยวกรุงเทพ/ต่างจังหวัด
A6 พบปะ/ติดต่อธุระกับผู้คน

Factor Loading
.859
.822
.766
.586
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ตารางที่ 6.11 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มตามเทรนด์ตามกระแส
รูปแบบการดาเนินชีวิต
I5 แฟชั่น และไลฟ์สไตล์
I2 สินค้ามีชื่อเสียง (Brand)
I3 ข่าวสารบ้านเมือง
I4 การแชร์ภาพหรือสิ่งทีส่ นใจผ่านสื่อ Social
A2 ช้อปปิ้ง

Factor Loading
.784
.759
.649
.612
.562

ตารางที่ 6.12 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มชีวิตอิสระ
รูปแบบการดาเนินชีวิต
I9 นวัตกรรมใหม่ๆ
I8 ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
I7 การเดินทางไปยังสถานแปลกใหม่ๆ เพื่อเปิดประสบการณ์
I11 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
I6 การซ่อมแซม/บารุงรักษาสิ่งของด้วยตนเอง

Factor Loading
.731
.714
.712
.531
.513

ตารางที่ 6.13 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มรักสุขภาพ
รูปแบบการดาเนินชีวิต
A1 ออกกาลังกาย
A7 ทาหรือทานอาหารเพื่อสุขภาพ
I10 การดูแลสุขภาพและการมีรปู ร่างที่ดี
O8 คิดว่ากระแสจักรยานกาลังเป็นที่นิยม

Factor Loading
.685
.608
.563
.451

ตารางที่ 6.14 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มจริงจังกับชีวิต
+
I3 ข่าวสารบ้านเมือง
O6 การเมืองและนโยบายต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจ
I1 ให้ความสาคัญกับคนในครอบครัวเป็นอันดับแรก

Factor Loading
.791
.714
.324
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ตารางที่ 6.15 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มหัวก้าวหน้า
รูปแบบการดาเนินชีวิต
O9 ผู้มีการศึกษาสูงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากว่าผู้มีการศึกษาที่ต่ากว่า
O2 ธุรกิจส่วนตัวเป็นช่องทางที่ดีในการเพิ่มรายได้

Factor Loading
.732
.388

ตารางที่ 6.16 ค่าวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มนักกิจกรรมสังคม
รูปแบบการดาเนินชีวิต
O11 การบอกต่อเรื่องราวที่ดีหรือการแชร์ในสื่อออนไลน์จะทาให้รู้สึกดี
A8 ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

Factor Loading
.690
.415

จากตารางที่ 6.9 – ตารางที่ 6.16 จึงสามารถสรุปรูปแบบการดาเนินชีวิตในงานวิจัยนี้ ได้
เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ กลุ่มชอบออกไปเข้าสังคม กลุ่มตามเทรนด์ตามกระแส กลุ่ม
ชีวิตอิสระ กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มจริงจังกับชีวิต กลุ่มหัวก้าวหน้า และกลุ่มนักกิจกรรมสังคม

6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารออนไลน์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ ช่วงเวลาในการเปิดรับ ความถี่ในการเปิดรับต่อสัปดาห์
ความถี่ในการเปิดรับต่อวัน และระยะเวลาในการเปิดรับต่อครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 6.17 – ตารางที่
6.23
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ตารางที่ 6.17 แสดงร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารออนไลน์
อุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
3. โทรศัพท์มือถือ
4. แท็บเล็ต
5. Android TV และ/หรือ อื่นๆ

จานวน
ไม่ใช้
144
(48.20)
103
(34.40)
19
(6.40)
197
(65.90)
250
(83.60)

ใช้
155
(51.80)
196
(65.60)
280
(93.60)
102
(34.10)
49
(16.40)

รวม
299
(100.00)
299
(100.00)
299
(100.00)
299
(100.00)
299
(100.00)

จากตารางที่ 6.17 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 299 คน ใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อสื่อสังคมออนไลน์
ผ่ านโทรศัพท์มือถือ มากที่สุ ด อยู่ ที่ 280 คน คิดเป็นร้อยละ 93.60 รองลงมา คือ เชื่อมต่อผ่ า น
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 65.60 และน้อยที่สุด คือ Android TV และ/
หรือ อื่นๆ จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40
ตารางที่ 6.18 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาที่เปิดรับข่าวสาร
ออนไลน์
ช่วงเวลาที่เปิดรับข่าวสารออนไลน์
1. 06.01-11.00 น.
2. 11.01-14.00 น.
3. 14.01-16.00 น.
4. 16.01-22.00 น.
5. 22.01-02.00 น.
6. 02.01-06.00 น.
รวม

ผู้ตอบข้อนี้
จานวน
25
25
24
171
53
1
299

ร้อยละ
8.40
8.40
8.00
57.20
17.70
0.30
100.00

จากตารางที่ 6.18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 299 คน ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารออนไลน์ใน
ช่วงเวลา 16.01-22.00 น. จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 57.20 รองลงมา คือช่วงเวลา 22.01-
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02.00 น. จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 และน้อยที่สุดคือ 02.01-06.00 น. จานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.30
ตารางที่ 6.19 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร
ออนไลน์ต่อสัปดาห์
ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ต่อสัปดาห์

ผู้ตอบข้อนี้
จานวน

ร้อยละ

1. ทุกวันต่อสัปดาห์
2. 5-6 วันต่อสัปดาห์
3. 3-4 วันต่อสัปดาห์

270
18
8

90.30
6.00
2.70

4. 1-2 วันต่อสัปดาห์

3

1.00

299

100.00

รวม

จากตารางที่ 6.19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 299 คน ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิ ดรับ
ข่าวสารออนไลน์ต่อสัปดาห์ มากที่สุด คือ ทุกวันต่อสัปดาห์ จานวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 90.30
รองลงมา คือ 5-6 วันต่อสัปดาห์ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และน้อยที่สุด คือ 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00
ตารางที่ 6.20 แสดงจานวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร
ออนไลน์ต่อวัน
ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ต่อวัน

ผู้ตอบข้อนี้
จานวน

ร้อยละ

1. 1 ครั้งต่อวัน
2. 2-5 ครั้งต่อวัน
3. 6-10 ครั้งต่อวัน

13
87
70

4.30
29.10
23.40

4. มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน

129

43.10

รวม

299

100.00

จากตารางที่ 6.20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 299 คน ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิ ดรับ
ข่าวสารออนไลน์มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาคือ 2-5 ครั้ง
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ต่อวัน จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 และน้อยที่สุดคือ 1 ครั้งต่อวัน จานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.30
ตารางที่ 6.21 แสดงจานวน และร้อยละ ของกลุ่ มตัว อย่าง จาแนกตามระยะเวลาในการเปิด รับ
ข่าวสารออนไลน์ต่อครั้ง
ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ต่อครั้ง

ผู้ตอบข้อนี้
จานวน

ร้อยละ

1. น้อยกว่า 30 นาที
2. 30 นาที-1 ชั่วโมง
3. 1-2 ชั่วโมง

95
112
44

31.80
37.50
14.70

4. มากกว่า 2 ชั่วโมง
รวม

48

16.10

299

100.00

จากตารางที่ 6.21 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 299 คน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเปิดรับ
ข่าวสารออนไลน์ต่อครั้ง 30 นาที – 1 ชั่วโมง จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ
น้อยกว่า 30 นาที จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 และน้อยที่สุดคือ 1-2 ชั่วโมง จานวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.70
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ตารางที่ 6.22 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามแหล่งที่มาของ
สาร
แหล่งที่มาของสาร

น้อยที่สุด
1. facebook
0
(00.00)
2. Pantip.com
52
(17.40)
3. เว็บไซต์/บล๊อกอื่นๆ
26
(8.70)
4. instragram
115
(38.50)
5. twitter
181
(60.50)
รวม

ระดับลักษณะการเปิดรับข่าวสาร
น้อย ปานกลาง มาก
7
42
82
(2.30) (14.00) (27.40)
67
103
61
(22.40) (34.40) (20.40)
77
114
66
(25.80) (38.10) (22.10)
55
66
35
(18.40) (22.10) (11.70)
44
40
22
(14.70) (13.40) (7.40)

มากที่สุด
168
(56.20)
16
(5.40)
16
(5.40)
28
(9.40)
12
(4.00)

Mean

S.D.

4.37

0.81

2.74

1.13

2.90

1.02

2.35

1.34

1.80

1.17

2.83

1.09

ระดับ
มาก
ที่สุด
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
น้อย
น้อย
ที่สุด
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 6.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 299 คน มีแหล่งที่มาของสาร โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 โดยแหล่งที่ได้รับความนิยมที่มากที่สุด ได้แก่ facebook มีระดับการ
เปิ ดรั บ ข่าวสารมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.37 รองลงมาคือ เว็บไซต์/บล็อ กอื่นๆ มีระดับการเปิดรับ
ข่าวสารปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 2.74 และ น้อยที่สุดคือ twitter มีระดับการเปิดรับข่าวสารน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยที่ 1.80
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ตารางที่ 6.23 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามวัตถุประสงค์ใน
การเปิดรับข่าวสาร
วัตถุประสงค์ในการ
เปิดรับข่าวสาร

ระดับลักษณะการเปิดรับข่าวสาร

น้อย
น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ที่สุด
1. รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
4
3
35
114
143
(1.30) (1.00) (11.70) (38.10) (47.80)
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
17
52
110
74
46
(5.70) (17.40) (36.80) (24.70) (15.40)
3. ติดตามความเคลื่อนไหว
13
27
82
105
72
ของคนรู้จัก
(4.30) (9.00) (27.40) (35.10) (24.10)
4. สนทนาผ่านโปรแกรม
21
39
77
84
78
(7.00) (13.00) (25.80) (28.10) (26.10)
5. ผ่อนคลายและความบันเทิง
4
18
59
109
109
(1.30) (6.00) (19.70) (36.50) (36.50)
รวม

Mean S.D.

ระดับ

4.30 0.82 มากที่สุด
3.27 1.09 ปานกลาง
3.66 1.07

มาก

3.53 1.21

มาก

4.01 0.96

มาก

3.75 1.03

มาก

จากตารางที่ 6.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 299 คน มีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสาร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 โดยมีวัตถุประสงค์ที่มากที่สุดคือ รับรู้ข่าวสาร มีระดับการเปิดรับ
ข่าวสารที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.30 รองลงมาคือ ผ่อนคลายและความบันเทิง มีระดับการ
เปิดรับข่าวสารที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 และน้อยที่สุด คือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีระดับ
การเปิดรับข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.27

6.4 ทัศนคติที่มตี ่อการเดินทางด้วยจักรยานในชีวิตประจาวัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติ ต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ทัศนคติด้านสังคมและวิถีชีวิต ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม และทัศนคติด้านเศรษฐกิจ ดังแสดงในตารางที่
6.24 – ตารางที่ 6.26
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ตารางที่ 6.24 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามทัศนคติที่มีต่อ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ด้านสังคมและวิถีชีวิต
ทัศนคติด้านสังคม
และวิถีชีวิต

ระดับทัศนคติ

ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1. ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
1
4
(0.30)
(1.30)
2. เป็นวิธีเดินทางที่สะดวก
9
39
(3.00)
(13.00)
3. เป็นวิธีเดินทางที่
62
71
ปลอดภัย
(20.70)
(23.70)
4. เป็นวิธีเดินทางที่สนุก
7
20
(2.30)
(6.70)
5. ทาให้มีภาพลักษณ์ทดี่ ี
32
49
(10.70)
(16.40)
6. ได้พบปะและทาความ
18
35
รู้จักผู้อื่นมากขึ้น
(6.00)
(11.70)
7. ได้สัมผัสความรู้สึก
9
16
เป็นอิสระ
(3.00)
(5.40)
รวม

เฉยๆ เห็นด้วย
42
(13.70)
69
(23.10)
122
(40.80)
61
(20.40)
108
(36.10)
98
(32.80)
43
(14.40)

107
(35.80)
94
(31.40)
27
(9.00)
104
(34.80)
71
(23.70)
90
(30.10)
100
(33.40)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
146
(48.80)
88
(29.40)
17
(5.70)
107
(35.80)
39
(13.00)
58
(19.40)
131
(43.80)

Mean S.D. ระดับ

4.31 0.78 มากที่สุด
3.71 1.11

มาก

2.55 1.09

น้อย

3.95 1.02

มาก

3.12 1.66 ปานกลาง
3.45 1.11

มาก

4.10 1.03

มาก

3.60 1.04

มาก

จากตารางที่ 6.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 299 คน มีทัศนคติต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ด้านสังคมและวิถีขีวิต โดยรวมอยู่ในระดับทัศนคติเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 โดยมีระดับทัศนคติที่
เป็นเชิงบวกมาก คือ ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 รองลงมาคือ ระดับทัศนคติเชิงบวก
คือได้สัมผัสความรู้สึกเป็นอิสระ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จะอยู่ในระดับทัศนคติเชิง
ลบ คือ เป็นวิธีการเดินทางที่ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.55
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ตารางที่ 6.25 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามทัศนคติที่มี ตอ่
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับทัศนคติ
ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1. ช่วยลดมลพิษ
1
4
(0.30)
(1.30)
2. ช่วยเรื่องภาวะโลกร้อน
2
7
(0.70)
(2.30)
3. ช่วยสร้างทัศนียภาพที่ดี
7
21
(2.30)
(7.00)
4. ช่วยลดการใช้พลังงาน
1
2
(0.30)
(0.70)
รวม

เฉยๆ เห็นด้วย
24
(8.00)
33
(11.00)
57
(19.10)
19
(6.40)

77
(25.80)
76
(25.40)
85
(28.40)
75
(25.10)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
193
(64.50)
181
(60.50)
129
(43.10)
202
(67.60)

Mean S.D. ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
4.43 0.83
ที่สุด
4.53 0.73

4.03 1.06 มาก
มาก
ที่สุด
4.39 0.82 มากที่สุด
4.59 0.67

จากตารางที่ 6.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 299 คน มีทัศนคติต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับทัศนคติเชิงบวกมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 คือ โดยมีระดับทัศนคติ
ที่เป็นเชิงบวกมาก คือช่วยลดการใช้พลังงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 รองลงมาคือช่วยลดมลพิษ มีระดับ
ทัศนคติเชิงบวกมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จะอยู่ในระดับทัศนคติเชิงบวก คือช่วย
สร้างทัศนียภาพที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03
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ตารางที่ 6.26 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามทัศนคติที่มีต่อ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ด้านเศรษฐกิจ
ระดับทัศนคติ
ทัศนคติด้านเศรษฐกิจ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
เฉยๆ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ด้วย
1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1
12
31
102
(0.30) (4.00) (10.40) (34.10)
2. ช่วยให้เข้าถึงชุมชนและเกิดการ
12
40
103
83
กระจายรายได้แก่ชุมชน
(4.00) (13.40) (34.40) (27.80)
3. ราคาจักรยานและอุปกรณ์มี
12
56
138
66
ความเหมาะสม
(4.00) (18.70) (46.20) (22.10)
4. เป็นยานพาหนะสาหรับผู้มรี ายได้
52
68
105
42
น้อย
(17.40) (22.70) (35.10) (14.00)
5. ช่วยเสริมสร้างอาชีพและธุรกิจที่
3
17
86
127
เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยาน
(1.00) (5.70) (28.80) (42.50)
รวม

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
153
(51.20)
61
(20.40)
27
(9.00)
32
(10.70)
66
(22.10)

Mean S.D. ระดับ
4.32 0.84

มาก
ที่สุด

3.47 1.08 มาก
ปาน
กลาง
ปาน
2.78 1.20
กลาง
3.13 0.96

3.79 0.89 มาก
3.50 0.99 มาก

จากตารางที่ 6.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 299 คน มีทัศนคติต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับทัศนคติเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 โดยมีระดับทัศนคติที่เป็นชิง
บวกที่สุด คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 รองลงมา คือระดับทัศนคติเชิง
บวก คือ ช่ว ยเสริ มสร้ างอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยาน มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.79 และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จะอยู่ในระดับไม่มีทัศนคติ คือเป็นยานพาหนะสาหรับผู้มีรายได้น้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
2.78
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6.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน ซึ่ง
ประกอบด้วย การใช้จักรยาน จุดประสงค์ในการใช้จักรยาน ช่วงเวลาในการเดินทาง และระยะเวลาใน
การเดินทางด้วยจักรยานแต่ละครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 6.27 – ตารางที่ 6.30
ตารางที่ 6.27 แสดงจานวน และร้อยละ การใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวันของกลุ่มตัวอย่าง
การใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวัน
1. ใช้
2. ไม่ใช้
3. คิดจะใช้
รวม

ผู้ตอบข้อนี้
จานวน

ร้อยละ

144
112
43
299

48.20
37.50
14.40
100.00

จากตารางที่ 6.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 299 คน มีพฤติกรรม ไม่ใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง
ในชีวิตประจาวัน มากกว่าการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน โดยผู้ไม่ใช้จักรยานเพื่อ
การเดินทางมีจานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 และมีผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางจานวน 144
คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 แต่ในตารางได้แสดงผลสารวจ ผู้ที่คิดว่าจะใช้ มีจานวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.4
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ตารางที่ 6.28 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามจุดประสงค์ใน
การใช้จักรยาน จากผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางจานวน 144 คน
ระดับความสาคัญ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก
16
17
28
16
(11.10) (11.80) (19.40) (11.10)
2. ไปเรียน
85
16
16
9
(59.00) (11.10) (11.10) (6.30)
3. ไปซื้อของ
5
6
24
52
(3.50) (4.20) (16.70) (36.10)
4. ไปพบปะตามนัดหมาย
19
20
33
42
(13.20) (13.90) (22.90) (29.20)
5. ไปทาธุระอื่นๆ
12
13
40
39
(8.30) (9.00) (27.80) (27.10)
รวม
จุดประสงค์ในการใช้
จักรยาน
1. ไปทางาน

มากที่สุด
67
(46.50)
18
(12.50)
57
(39.60)
30
(20.80)
40
(27.80)

Mean S.D.

ระดับ

3.70 1.43

มาก

2.02 1.45

น้อย

4.04 1.02

มาก

3.31 1.31 ปานกลาง
3.57 1.22

มาก

3.33 1.29 ปานกลาง

จากตารางที่ 6.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวันจานวน 144 คน
มีจุดประสงค์ในการใช้จักรยานอยู่ในระดับ ปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.33 โดยมากที่สุด คือ ไปซื้อของ มี
ระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.04 รองลงมาคือไปทางาน มีระดับความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 และน้อยที่สุดคือ ไปเรียน มีระดับความสาคัญอยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ยที่ 2.02
ตารางที่ 6.29 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงเวลาในการเดินทางด้วย
จักรยาน
ช่วงเวลาทีใ่ ช้จักรยานในการเดินทาง
1. 06.01-11.00 น.
2. 11.01-14.00 น.
3. 14.01-16.00 น.
4. 16.01-22.00 น.
5. 22.01-02.00 น.
6. 02.01-06.00 น.
รวม

ผู้ตอบข้อนี้
จานวน
72
4
26
34
5
3
144

ร้อยละ
50.0
2.8
18.1
23.6
3.5
2.1
100.00
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จากตารางที่ 6.29 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 144 คน ส่วนใหญ่ใช้จักรยานในการเดินทาง
ในช่วงเวลา 06.01-11.00 น. จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือช่วงเวลา 16.0122.00 น. จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 และน้อยที่สุดคือ 02.01-06.00 น. จานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.10
ตารางที่ 6.30 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาเดินทางด้วยจักรยาน
แต่ละครั้ง
ระยะเวลาเดินทางด้วยจักรยานแต่ละครั้ง
1. น้อยกว่า 30 นาที
2. 30 นาที – 1 ชั่วโมง
3. 1-2 ชั่วโมง
4. มากกว่า 2 ชั่วโมง
รวม

ผู้ตอบข้อนี้
จานวน
26
72
24
22
144

ร้อยละ
18.1
50.0
16.7
15.3
100.00

จากตารางที่ 6.30 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 144 คน ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทางด้วย
จักรยานแต่ละครั้ง อยู่ในช่วง 30 นาที – 1 ชั่วโมง จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ
น้อยกว่า 30 นาที จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 และน้อยที่สุด มากกว่า 2 ชั่วโมง จานวน 22
คน คิดเป็นร้อยละ 15.30

6.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 1 สมมติฐานข้อที่ 1 รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้จักรยาน มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสาร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
ตัวแปรตาม ได้แก่ การเปิดรับสาร
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ตารางที่ 6.31 แสดงความสัมพันธ์ ของรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้จักรยาน กับการเปิดรับข่าวสาร
รูปแบบการดาเนินชีวิต
กลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่
กลุ่มชอบออกไปเข้าสังคม
กลุ่มตามเทรนด์ตามกระแส
กลุ่มชีวิตอิสระ
กลุ่มรักสุขภาพ
กลุ่มจริงจังกับชีวิต
กลุ่มหัวก้าวหน้า
กลุ่มนักกิจกรรมสังคม

การเปิดรับข่าวสาร
ค่าสัมพันธ์
นัยสาคัญทางสถิติ
-.052
.396
-.041
.476
-.038
.510
.048
.405
.128*
.027
-.029
.612
-.018
.750
-.008
.889

แปลความหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

จากตาราง 6.31 พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสาร มี
เพียงรูปแบบเดียว คือ กลุ่มรักสุขภาพ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05 มีค่าความสัมพันธ์
0.128 และมีทิศทางความสัมพันธ์เชิงบวก
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 การเปิดรั บข่า วสารของผู้ใ ช้เครื อข่ายการ
สื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเปิดรับข่าวสาร
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติ
ตารางที่ 6.32 แสดงความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ
ทัศนคติ
1.ทัศนคติด้านสังคมและวิถีชีวิต
2.ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม
3.ทัศนคติด้านเศรษฐกิจ
4.ทัศนคติโดยรวม

การเปิดรับข่าวสาร
ค่าสัมพันธ์
นัยสาคัญทางสถิติ
.147*
.011
.127*
.028
.070
.225
.141*
.014

แปลความหมาย
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์เชิงบวก

จากตาราง 6.32 พบว่า กับการเปิดรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับทัศนคติ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิตที่ 0.05 ได้แก่ ทัศนคติด้านสังคมและวิถีชีวิต มีค่าความสัมพันธ์ 0.147 ทัศนคติด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ 0.127 และทั ศ นคติ โ ดยรวม มี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ 0.141 แต่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านเศรษฐกิจ
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ทัศนคติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมในการใช้จักรยาน
ตารางที่ 6.33 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน
ทัศนคติ
ทัศนคติด้านสังคมและวิถีชีวิต
ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม
ทัศนคติด้านเศรษฐกิจ
ทัศนคติโดยรวม

พฤติกรรมการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน
ค่าสัมพันธ์
นัยสาคัญทางสถิติ
.401**
.000
**
.158
.006
**
.219
.000
.319**
.000

แปลความหมาย
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
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จากตาราง 6.33 พบว่ า ทั ศ นคติ มี ค วามสั มพั น ธ์เ ชิง บวกกั บ พฤติ ก รรมการใช้จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวัน และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าความสัมพันธ์เป็นเชิงบวก ทั้ง 4 ด้าน
ได้ แ ก่ ทั ศ นคติ ด ด้ า นสั ง คมและวิ ถี ชี วิ ต มี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ 0.401 ทั ศ นคติ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค่ า
ความสัมพันธ์ 0.158 ทัศนคติด้านเศรษฐกิจ มีค่าความสัมพันธ์ 0.219 และทัศนคติโดยรวม มีค่า
ความสัมพันธ์ 0.319
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 รูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้จักรยาน เพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรม
ตารางที่ 6.34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อ
การเดินทางในชีวิตประจาวัน
รูปแบบการดาเนินชีวิต
กลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่
กลุ่มชอบออกไปเข้าสังคม
กลุ่มตามเทรนด์ตามกระแส
กลุ่มชีวิตอิสระ
กลุ่มรักสุขภาพ
กลุ่มจริงจังกับชีวิต
กลุ่มหัวก้าวหน้า
กลุ่มนักกิจกรรมสังคม

พฤติกรรมการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน
ค่าสัมพันธ์
นัยสาคัญทางสถิติ
.016
.783
-.078
.181
**
-.198
.001
.112
.052
.119*
.039
-.019
.742
-.163**
.005
.074
.199

แปลความหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์เชิงลบ
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์เชิงลบ
ไม่มีความสัมพันธ์

จากตารางที่ 6.34 พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดย
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ได้แก่ กลุ่มรักสุขภาพ มีค่าความสัมพันธ์ 0.119 และมีความสัมพันธ์ได้เชิงลบ ได้แก่ กลุ่มตามเทรนด์
ตามกระแส มีค่าความสัมพันธ์ -0.198 และกลุ่มหัวก้าวหน้า มีค่าความสัมพันธ์ -0.163
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ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับสาร
และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ตารางที่ 6.35 แสดงรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ตัวแปรพยากรณ์

R2

ทัศนคติ
กลุ่มหัวก้าวหน้า
กลุ่มตามเทรนด์ตามกระแส

.102
.143
.161

R2
Change
.102
.041
.018

สัมประสิทธิถ์ ดถอย
B
ß
.528
.336
-.199
-.156
-.204
-.144

t

Sig

6.239
-2.748
-2.546

.000
.006
.011

จากตาราง 6.35 พบว่า ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 มีทั้งหมด 3 ตัวแปร ตามลาดับความสาคัญ คือ
ทัศนคติ กลุ่มหัวก้าวหน้า และกลุ่มตามเทรนด์ตามกระแส โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ตัว
แปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การใช้จักรยานในชีวิตประจาวันได้ร้อยละ 16.10 โดยตัวแปรทัศนคติ
เป็ น ตั ว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 10.20 และมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอย
มาตรฐาน (ß) เท่ากับ 0.33

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสาน (Mixed Method
Research) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1) ศึกษาและสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันในเขตกรุงเทพฯ ที่มีต่อ
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ด้วยวิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview)
2) ศึกษาลักษณะของเนื้อหา การมีส่วนร่วมของสมาชิก ลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
สื่ อ สาร และรู ป แบบการสื่ อ สารบนเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารออนไลน์ เ กี่ ย วกั บ การใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวัน ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3) ศึ ก ษารู ป แบบการด าเนิ นชีวิ ต การเปิ ด รั บ ข่ า วสารออนไลน์ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรม
เกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน ของผู้ใช้งานเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
เกี่ย วกับ จั กรยาน ด้ว ยวิธีการวิจั ย เชิงสารวจ ซึ่งมีการวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล เป็น ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การจัดกลุ่มด้วย
Factor Analysis การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ (Pearson's Correlation) และสถิติหาค่าอิทธิพล
ของตัวแปร (Multiple Regression)
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1) เพื่อศึกษาการสื่ อ สารเกี่ ยวกั บการรณรงค์ ใช้จั กรยานในชีวิ ตประจ าวันผ่ านเครื อ ข่ า ย
ออนไลน์
2) เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยาน
3) เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
4) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวัน ของผู้ใช้เครือข่ายการ
สื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
5) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวัน ของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสาร
ออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
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6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติ ที่มี
ต่อพฤติกรรมการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจาวัน
7) เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
โดยผู้ วิจั ย แบ่ งการศึกษาออกเป็น 3 ส่ ว นเพื่อตอบปัญหานางานวิจัยตามวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาแต่ละข้อ ได้แก่
ส่วนที่ 1 ศึกษาและสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันในเขตกรุงเทพฯ ที่
มีต่อเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ส่วนที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของเนื้อหา การมีส่วนร่วมของสมาชิก ลักษณะการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสาร ของเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ส่วนที่ 3 ศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับ การ
ใช้จั กรยานเพื่อการเดิน ทางในชีวิตประจาวัน ของผู้ ใช้งานเครือข่ายการสื่ อสารออนไลน์เกี่ยวกับ
จักรยานด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยการศึกษาในส่วนที่ 1 และ 2 เพื่ออธิบายและตอบปัญหานางานวิจัยข้อ 1) เป็นหลัก คือ
การสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชี วิตประจาวันผ่านเครือข่ายออนไลน์เป็นอย่างไร และ
เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้อธิบายประกอบเพิ่มเติมในการตอบปัญหานางานวิจัยข้อ 3) และ 4) ได่แก่ การ
เปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
หรือไม่อย่างไร และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน
หรือไม่อย่างไร
ในส่วนที่ 3 คือการศึกษาเพื่ออธิบายและตอบปัญหานางานวิจัยข้อ 2) รูปแบบการดาเนินชีวิต
ของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสาร
หรือไม่อย่างไร ข้อ 3) การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ใช้เครือข่ายการสื่ อสาร
ออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานหรือไม่อย่างไร ข้อ 4) ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวันหรือไม่อย่างไร ข้อ 5) รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวันหรือไม่อย่างไร และข้อ 6) ตัวแปรพยากรณ์
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไร

164

7.1 สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 การสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
1) พฤติกรรมการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน
จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับ
จักรยาน มีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในระดับผู้รับสารเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจที่การโพสต์เนื้อหาบนหน้าฟีตข่าวหลักสามารถทาโดยแอดมินเพจเท่านั้น ทั้งนี้ รูปแบบการ
แสดงการมีส่วนร่วมบนเครือข่ายออนไลน์จะมีลั กษณะการแสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูลโดยการกดถู กใจ
มากกว่าการแสดงความเห็นหรือการเผยแพร่ข้อมูลต่อ เนื่องจากรูปแบบการใช้งานของตัวสมาชิกเองที่
ต้องการเพียงรับทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ รวมถึงระดับความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายออนไลน์
ที่บางรายรู้จักและมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกความเป็นจริง ทาให้สมาชิกทั่วไปหรือสมาชิกที่มีปฏิสัมพันธ์
แต่เฉพาะทางออนไลน์มีระดับของบทบาทและความต้องการมีส่วนร่วมในระดับที่ต่ากว่า
2) ความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน
จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนเครือข่ายการสื่ อสารออนไลน์เป็น
เนื้อหาที่มุ่งสื่อสารกับผู้ที่ใช้จักรยานอยู่แล้วเป็นหลั ก ซึ่งสามารถแบ่งประเภทเนื้อหาที่หลากหลายได้
เป็น 7 ลักษณะหลัก ได้แก่ 1) ข้อดีของการใช้จักรยานเดินทาง 2) ข้อเสียของการใช้จักรยานเดินทาง
3) แนะนาวิธีการใช้จักรยานบนท้องถนน 4) ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการปั่น 5) ข่าวสาร เรื่องราว และ
ประสบการณ์เชิงบวก 6) ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ 7) อื่นๆเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน โดยลักษณะของเนื้อหาที่ได้รับความสนใจและถูกเผยแพร่ออกไปยังสังคมภายนอก
มากที่สุด คือเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ข่าวอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดกับผู้ใช้จักรยาน
3) ความคิดเห็นต่อผลของการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน
จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่าการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อ
การตัดสินใจเริ่มใช้จักรยานเดินทาง กล่าวคือ ผู้เปิดรับข่าวสารส่วนใหญ่คือคนที่ใช้จักรยานอยู่แล้ว
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เนื่องจากเนื้อหาบนเครือข่ายมีลักษณะที่ถูกผลิตและเผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกในกลุ่ม
หรือผู้ใช้จักรยาน ในขณะที่สื่อบุคคลเป็นสื่อที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจหันมาใช้จักรยานมากที่สุด โดย
คนใกล้ตัวมาชักชวนหรือใช้จักรยานให้เห็นเป็นตัวอย่าง แต่ในทางกลับกัน พบว่ากระแสข่าวอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะในปี 2558 ที่เกิดขึ้นมากมายและถูกเผยแพร่บนเครือข่ายออนไลน์ อาจส่งผลให้จานวนผู้ใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันลดลง หรือทาให้กระแสการใช้จักรยานเงียบเหงาลง และทาให้อัตราการเพิ่ม
จานวนของผู้ใช้จักรยานหน้าใหม่ลดน้อยลง
4) ทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่าทัศนคติด้านบวกของผู้ ใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ได้แก่
ความสะดวก ช่วยเรื่องสุขภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนทัศนคติด้านลบคือความปลอดภัยน้อย
และเสี่ยงอันตราย
5) พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางอย่างเดียวเป็นหลัก และกลุ่ม
ที่ใช้หลากหลาย ทั้งเดินทาง ออกกาลังกาย และท่องเที่ยวสันทนาการ
ส่วนที่ 2 เนื้อหาและการมีส่วนร่วมของสมาชิกบนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน
1) ลักษณะของเนื้อหาในเครือข่ายการสื่อสาร
1.1) เว็ บ ไซต์ ThaiMTB.com มี เ นื้ อ หาเกิ น ครึ่ ง เป็ น ข่ า วสาร เรื่ อ งราว และ
ประสบการณ์เชิงลบ และการมีส่วนร่วม 3 รูปแบบ ทั้งแสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยน
ความเห็ น และเผยแพร่ ไ ปยั ง แหล่ ง อื่ น ส่ ว นใหญ่ จ ะปรากฏในกระทู้ ที่ มี เ นื้ อ หาข่ า วสาร
เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบเช่นกัน
1.2) เฟซบุ๊กเฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign มีโพสต์ส่วนใหญ่ถึงหนึ่งในสาม
ที่มีเนื้ อหาเป็ น ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิง บวก ในขณะที่การมีส่ ว นร่ ว มใน
รู ป แบบแสดงตั ว ว่ า รั บ รู้ ข้ อ มู ล ถึ ง หนึ่ ง ในสามจะปรากฏในโพสต์ ข่ า วสาร เรื่ อ งราว และ
ประสบการณ์ เ ชิ ง บวก แลกเปลี่ ย นความเห็ น เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง จะปรากฏในโพสต์ ข่ า วสาร
เรื่ อ งราว และประสบการณ์ เ ชิง ลบ และเผยแพร่ ไ ปยัง แหล่ งอื่ น จะปรากฏในโพสต์อื่นๆ
เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันถึงครึ่งหนึ่ง
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1.3) เฟซบุ๊กเฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน มีโพสต์ส่วนใหญ่ถึงหนึ่งในสามที่มี
เนื้อหาเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ และการมีส่วนร่วม 3 รูปแบบ ทั้ง
แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น และเผยแพร่ไปยังแหล่งอื่น ส่วนใหญ่จะ
ปรากฏในกระทู้ที่มีเนื้อหาข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบเช่นกัน
1.4) เฟซบุ๊กเฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS มีโพสต์ที่มีเนื้อหาเป็นข่าวสาร เรื่องราว
และประสบการณ์เชิงลบ มีจานวนเท่ากับโพสต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสาร เรื่องราว และ
ประสบการณ์เชิงบวก ในขณะที่การมีส่วนร่วมในรูปแบบแสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูลและเผยแพร่ไป
ยังแหล่งอื่น แทบทั้งหมดจะปรากฏในโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ โดย
ในส่วนของการร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น มากกว่าครึ่งจะปรากฏในโพสต์ข่าวสาร เรื่องราว
และประสบการณ์เชิงบวก
1.5) เฟซบุ๊ ก เฟนเพจ Bike to Work – BKK มี โ พสต์ ส่ ว นใหญ่ ถึ ง หนึ่ ง ในสามที่ มี
เนื้อหาเป็นข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวก และการมีส่วนร่วม 3 รูปแบบ ทั้ง
แสดงตัวว่ารับรู้ข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น และเผยแพร่ไปยังแหล่งอื่น ส่วนใหญ่จะ
ปรากฏในกระทู้ที่มีเนื้อหาข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงบวกเช่นกัน
2) ลักษณะการเชื่อมโยงและรูปแบบการสื่อสารของเครือข่าย
จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่าเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน มีลักษณะการสื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายแบบบุคคลต่อบุคคลอย่าง
ทั่ ว ถึ ง และมี รู ป แบบการสื่ อ สารเครื อ ข่ า ยแบบกระจายอ านาจแบบทุ ก ช่ อ งทาง แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็มีรูปแบบการสื่อสารเครือข่ายแบบมีศูนย์กลางแบบวงล้อ กล่าวคือ การสื่อสาร
และเนื้อหาบนพื้นที่สาธารณะจะต้องผ่านการคัดกรองโดยผู้ดูแล โดยการตั้งกระทู้และการ
แสดงความคิดเห็นบนบอร์ดในเว็บไซต์ ThaiMTB ผู้ดูแลสามารถลบเนื้อหาและการสื่อสารที่
ไม่เหมาะสมได้ ในขณะที่การโพสต์ข่าวสารบนหน้าฟีตหลักเฟซบุ๊กแฟนเพจจะสามารถทาโดย
ผู้ดูแลเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม การส่งข้อความส่วนตัวซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารบน
เครือข่ายออนไลน์ ทาให้สมาชิกแต่ละคนสามารถติดต่อกันได้อย่างอิสระในรูปแบบของการ
สื่อสารเครือข่ายแบบกระจายอานาจแบบทุกช่องทาง
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ
การศึกษาวิจั ย ในส่ วนนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research
Method) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ง
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นี้ คือ กลุ่มผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครที่เคยเปิดรั บหรือแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านทางเครือข่ายการ
สื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน จานวน 297 คน แต่เก็บแบบสอบถามได้จริง
299 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จานวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกประเภท และคุณลักษณะต่างๆ
เช่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน และ พฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางใน
ชี วิ ต ประจ าวั น และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) ได้ แ ก่ สถิ ติ เ พื่ อ หาค่ า ความสั ม พั น ธ์
(Correlation) ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1-4 และสถิติ Multiple Regression เพื่อหาค่าอิทธิพล
ของตัวแปร โดยนาเสนอออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงสองในสามของทั้งหมด มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีจ านวนมากที่สุ ดเกือ บสองในสาม และเกือบหนึ่งในสามมีรายได้มากกว่ า
45,000 บาทต่อเดือน โดยส่วนใหญ่คือมากกว่าหนึ่งในสามมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
2) ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ AIOs
กลุ่มตัวอย่าง มีรูปแบบการดาเนินชีวิตด้านกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งค่าเฉลี่ย
ของกิจกรรมที่นิยมทามากที่สุด คือการเล่นอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือออกกาลังกาย และน้อยที่สุดคือ
ร่ ว มกิจ กรรมเกี่ ย วกับ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ในส่ ว นของรูป แบบการด าเนินชี วิต ด้า นความสนใจ
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง ค่ า เฉลี่ ย ของความสนใจที่ ม ากที่ สุ ด คื อ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ คนใน
ครอบครัว รองลงมาคือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน้อยที่สุดคือสินค้ามีชื่อเสียง ทั้งนี้ รูปแบบการ
ดาเนินชีวิตด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นใน
การดาเนินชีวิตที่สูงที่สุด คือประเทศไทยควรมีระบบขนส่งคมนาคมที่ดีขึ้น รองลงมาคือทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ และน้อยที่สุดคือผู้มีการศึกษาสูงมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมมากกว่าผู้มีการศึกษาต่า
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) จะสามารถจาแนกรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ กลุ่มชอบออกไปเข้าสังคม กลุ่มตามเทรนด์ตาม
กระแส กลุ่มชีวิตอิสระ กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มจริงจังกับชีวิต กลุ่มหัวก้าวหน้า และกลุ่มนักกิจกรรม
สังคม

168
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารออนไลน์
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างแทบทั้งหมดใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อสื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือมากที่สุด รองลงมาใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และน้อยที่สุด คือ Android TV และ/หรือ
อื่นๆ โดยส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารออนไลน์ในช่วงเวลา 16.01-22.00 น. รองลงมา คือ 22.01-02.00
น. และน้อยที่สุดคือ 02.01-06.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ทุกวันต่อ
สัปดาห์ รองลงมา คือ 5-6 วันต่อสัปดาห์ และน้อยที่สุด คือ 1-2 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ความถี่ในการ
เปิดรับข่าวสารออนไลน์ต่อวันของกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่ง เปิดรับมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน รองลงมาคือ
2-5 ครั้งต่อวัน และน้อยที่สุดคือ 1 ครั้งต่อวัน โดยส่วนใหญ่คือเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างใช้เวลา
ในการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ต่ อครั้ง 30 นาที – 1 ชั่วโมง รองลงมาคือน้อยกว่า 30 นาที และน้อย
ที่ สุ ด คื อ 1-2 ชั่ ว โมง โดย โดยแหล่ ง สารที่ ไ ด้ รับ ความนิ ย มในการเปิ ด รับ มากที่ สุ ด คื อ facebook
รองลงมาคือ เว็บไซต์/บล็อกอื่นๆ และน้อยที่สุดคือ twitter ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสาร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการเปิดรับเพื่อรับรู้ข่าวสารมีระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือผ่อนคลาย
และความบันเทิง และน้อยที่สุดคือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4) ทัศนคติที่มีต่อการเดินทางด้วยจักรยานในชีวิตประจาวัน
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันด้านสังคม และวิถี ขีวิต โดยรวมอยู่
ในระดับทัศนคติเชิงบวก โดยระดับทัศนคติเชิงบวกมากคือช่วยให้สุขภาพแข็งแรง รองลงมาคือได้
สัมผัสความรู้สึกเป็นอิสระ อยู่ในระดับทัศนคติเชิงบวก และน้อยที่สุดคือเป็นวิธีการเดินทางที่ปลอดภัย
อยู่ในระดับทัศนคติเชิงลบ ทั้งนี้ ทัศนคติต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวม
อยู่ในระดับทัศนคติเชิงบวกมาก โดยระดับทัศนคติเชิงบวกมากคือช่วยลดการใช้พลังงาน รองลงมาคือ
ช่วยลดมลพิษ อยู่ในระดับทัศนคติเชิงบวกมากเช่นกัน และน้อยที่สุดคือช่วยสร้างทัศนียภาพที่ดี อยู่ใน
ระดับ ทัศนคติ เชิง บวก ซึ่งในส่ ว นของทั ศ นคติ ต่ อ การใช้จั กรยานในชีวิ ตประจาวั นด้ านเศรษฐกิ จ
โดยรวมอยู่ ในระดับ ทัศนคติเชิงบวก โดยระดับทัศนคติเชิงบวกมากคือประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง รองลงมาคือช่วยเสริมสร้างอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยาน อยู่ในระดับทัศนคติ
เชิงบวก และน้อยที่สุดคือเป็นยานพาหนะสาหรับผู้มีรายได้น้อย อยู่ในระดับไม่มีทัศนคติ
5) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน
กลุ่ มตัว อย่ างมากกว่า ครึ่ ง ไม่ใช้ จัก รยานเพื่ อ การเดิน ทางในชีวิตประจาวัน ซึ่งผู้ ที่ใช้จ ะมี
จุดประสงค์ในการใช้จักรยานเพื่อไปซื้อของมากที่สุด รองลงมาคือไปทางาน และน้อยที่สุดคือ ไปเรียน
โดยครึ่งหนึ่งจะใช้จักรยานในการเดินทางในช่วงเวลา 06.01-11.00 น. รองลงมาคือ 16.01-22.00 น.
และน้อยที่สุดคือ 02.01-06.00 น. ทั้งนี้ ครึ่งหนึ่งของผู้ใช้จักรยานจะมีระยะเวลาในการใช้จักรยาน
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เดินทางแต่ละครั้ง 30 นาที – 1 ชั่วโมง รองลงมาคือน้อยกว่า 30 นาที และน้อยที่สุดคือมากกว่า 2
ชั่วโมง
6) ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการ
ใช้จักรยาน มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสาร พบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีมีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับข่าวสาร มีเพียงรูปแบบเดียวคือกลุ่มรักสุขภาพ โดยมีทิศทางความสัมพันธ์เชิงบวก
สมมติฐานข้อที่ 2 การเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยาน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ พบว่าการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติโดยรวม ทัศนคติด้านสังคม
และวิถีชีวิต และทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในขณะที่ความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ด้านเศรษฐกิจเป็นเชิงลบ
สมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันทั้ง
4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ทัศนคติ ด้านสังคมและวิถีชีวิต ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม ทั ศนคติด้านเศรษฐกิจและ
ทัศนคติโดยรวม
สมมติฐานข้อที่ 4 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการดาเนินชีวิต กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อ
การเดินทางในชีวิตประจาวัน พบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตกลุ่มรักสุขภาพมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ในขณะที่กลุ่มตามเทรนด์ตามกระแสและกลุ่มหัวก้าวหน้ามีความสัมพันธ์เชิงลบ
สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับสาร และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน พบว่าปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน มีทั้งหมด 3 ตัวแปรตามลาดับความสาคัญ คือ ทัศนคติ กลุ่มหั วก้าวหน้า และกลุ่ม
ตามเทรนด์ตามกระแส

7.2 อภิปรายผลการวิจัย
ในส่วนของการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการอภิปรายโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การสื่อสาร เนื้อหา และการมีส่วนร่วม บนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ซึ่งประกอบด้วย
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1.1) เนื้ อ หาที่ ป รากฏอยู่ บ นเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารออนไลน์ เ กี่ ย วกั บ การใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวัน และผลของการเปิดรับข่าวสาร
1.2) พฤติกรรมการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน
1.3) ลั กษณะการเชื่อ มโยงและรูป แบบการสื่ อสารบนเครื อ ข่ายออนไลน์ เ กี่ยวกั บการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน
ส่วนที่ 2 รูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับ การใช้
จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน ของผู้ใช้งานเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยาน
ซึ่งประกอบด้วย
2.1) ความสัมพันธ์ของรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับ
การใช้จักรยาน กับการเปิดรับข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
2.2) ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันกับทัศนคติ
2.3) ความสัมพันธ์ของทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน
2.4) ความสัมพันธ์ของรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับ
การใช้จักรยาน กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน
2.5) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ส่วนที่ 1 การสื่อสาร เนื้อหา และการมีส่วนร่วมของสมาชิก บนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
1.1) เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ บนเครื อข่ า ยการสื่ อ สารออนไลน์เ กี่ ยวกั บการใช้จั กรยานใน
ชีวิตประจาวัน และผลของการเปิดรับข่าวสาร
ในส่วนของเนื้อหาบนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
พบว่าแต่ละเครือข่ายมีการเผยแพร่เนื้อหาที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละเครื อข่ายจะมีการกาหนดเนื้อหาใน
การเผยแพร่โดยขึ้นอยู่กับพันธกิจที่ได้ตั้งเป็นเป้าหมายไว้ ยกตัวอย่างเช่น เฟสบุ๊กแฟนเพจ Bangkok
Bicycle Campaign ที่ ร ะบุ พั น ธกิ จ ไว้ ดั ง นี้ 1) เป็ น สื่ อ กลางประสานความร่ ว มมื อ จากภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านสื่อ Social Media เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ใช้ จั ก รยานเดิ น ทางในชีิวิ ต ประจ าวัน 2) จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ก ารใช้ จั ก รยานเพื่ อ การเดิ น ทางใน
ชีวิตประจาวัน ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 3) ผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางด้วยจักรยาน
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อย่างสะดวกและปลอดภัย แก่ภาครัฐและภาคเอกชน 4) จับมือกับภาคเอกชน บริษัทและองค์กรต่างๆ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและสถานที่ที่เป็นมิตรต่อจักรยาน ซึ่งทั้ง 4 ข้อไม่ระบุถึงการรณรงค์
ให้เกิดผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันหน้าใหม่ขึ้น เนื้อหาที่เผยแพร่บนฟีตหลักของเพจจึงไม่มีเนื้อหาใน
ลักษณะเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปอยากใช้จักรยาน หรือมีน้อยมาก รวมถึง เฟสบุ๊กแฟนเพจ SAVE OUR
CYCLISTS ที่ระบุพันธกิจของเครือข่ายไว้ว่า 1) รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนมีความ
ระมัดระวังผู้ขี่จักรยาน 2) เชิญชวนให้ผู้ใช้จักรยานทุกคนมาร่วมกันแสดงความประสงค์ที่ตรงกันผ่าน
การโพสต์ภ าพถ่ ายของท่ านกับ จั กรยานพร้ อมป้า ย “Save Our Cyclists” ที่ทาขึ้นเองตามความ
เหมาะสม หรืออาจมีเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้จักรยานบนท้องถนน
ให้เป็นวิทยาทานสาหรับผู้อื่น 3) รวบรวมข้อมูลทั้งภาพถ่ายและเรื่องราวที่เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่มีอานาจ
ดูแลนาไปเป็นแนวทางการทางานในลาดับต่อไป ซึ่งทั้ง 3 ข้อสามารถสรุปพันธกิจได้ว่าเป็นการรณรงค์
และเรียกร้องให้เกิดความปลอดภัยกับจักรยานบนท้องถนน ดังนั้นเนื้อหาที่เผยแพร่บนฟีตหลักของ
เพจจึงไม่มีลักษณะของการเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปหันมาใช้จักรยาน หรือมีน้อยมากเช่นกัน
ทั้งนี้ ยังมี 2 เครือข่ายที่ไม่ได้กาหนดพันธกิจหรือเป้าหมายชัดเจน ได้แก่ เว็บไซต์ ThaiMTB
ซึ่งในส่วนที่ผู้วิจัยทาการศึกษาคือการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันนั้น จะถูกตั้งเป็น
กระทู้ในหัวข้อบอร์ด “พูดคุยเรื่องทั่วไปในแวดวงจักรยาน” ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย โดย
จะเป็ น เรื่ อ งราวข่ า วสารใดๆ ก็ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ จั ก รยาน การสร้ า งกระทู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวันจึงมีขึ้นเพียงส่วนน้อย คล้ายกับเฟสบุ๊ก แฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ซึ่งไม่มีการ
ระบุพันธกิจของเครือข่ายไว้อย่างชัดเจน โดยลงรายละเอียดในหน้า เกี่ยวกับไว้เพียงว่า เรามาช่วยกัน
เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองจักรยาน ซึ่งการไม่กาหนดพันธกิจเป้าหมายให้ชัดเจนของทั้ง 2 เครือข่าย
แสดงถึ ง ลั ก ษณะของเครื อ ข่ า ยที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นรณรงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผู้ ใ ช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวันหน้าใหม่ จึงส่งผลให้เนื้อหาที่มีลักษณะรณรงค์หรือชักชวนมีจานวนน้อยมากเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าเครือข่ายที่มีลักษณะการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์ให้เกิด
ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันหน้าใหม่มากที่สุดคือ เฟสบุ๊ก แฟนเพจ Bike to Work – BKK ซึ่งระบุ
ความเป็นมาของเครือข่ายไว้ ว่า “มาร่วมแบ่งปันรูปภาพและเรื่องราวของชาวกรุงเทพฯ ผู้ใช้จักรยาน
ในการเดินทางไปทางานหรื อใช้ในชีวิตประจาวันกัน ” โดยเนื้อหาส่วนใหญ่บนเพจจะเป็นรูปภาพ
สถานการณ์จริงของผู้ใช้จักรยานที่มีสถานภาพแตกต่างหลากหลาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าจักรยานเป็น
พาหนะที่ใช้เดินทางในชีวิตประจาวันได้จริงสาหรับทุกคนในสังคม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถกระตุ้นให้
เกิดผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันหน้าใหม่เพิ่มขึ้นได้ กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการรณรงค์และมีการ
วางแผนกาหนดลักษณะเนื้อหาของการสื่อสารได้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งเมื่อได้ทาการวิเคราะห์เนื้อหา
แล้ว พบว่ารูปภาพและเรื่องราวที่เผยแพร่ดังกล่าว จัดอยู่ในประเภทเนื้อหาข่าวสาร เรื่องราว และ
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ประสบการณ์เชิงบวก ต่างกับเครือข่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุพันธกิจเป้าหมายไว้ชัดเจน หรือมีพันธกิจที่
ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้เกิดผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันหน้าใหม่ ซึ่งเมื่ อวิเคราะห์แล้วจะ
พบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาประเภทข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบจานวนมาก ซึ่งอา จ
ส่งผลให้ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมีจานวนลดลง หรืออย่างน้อยที่สุดคือทาให้อัตราการเพิ่มจานวน
ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันหน้าใหม่น้อยลง ซึ่งเมื่อเทียบกับงานวิ จัยของ ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และ
คณะ (2556) ที่พบว่าสาเหตุสาคัญ 3 ประการแรกสุดที่คนไทยไม่นิยมใช้จักรยานเพื่อการเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน คือ 1) จุดหมายปลายทางอยู่ไกล ต้องต่อด้วยการเดินทางประเภทอื่น 2) มอเตอร์ไซค์
สะดวกกว่า 3) ความร้อนและแสงแดด โดยจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นเหตุผลของการไม่ใช้
จักรยานที่แตกต่างจากข้อมูลที่ ผู้วิจัยได้ค้นพบ ซึ่งสามารถอธิบายสนับสนุนได้ว่าในช่วงเวลาก่อนหน้า
นั้นที่ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และคณะได้ทาการวิจัย ข้อมูลข่าวสารเชิงลบเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิด
กับผู้ใช้จักรยานยังไม่ได้ถูกยกขึ้นมาเผยแพร่จนกลายเป็นประเด็นสาคัญที่กระแสสังคมให้ความสนใจ
แต่พอเป็นในระยะหลังคือช่วงปี 2558 ถึงปัจจุบัน เมื่อข่าวสารเชิงลบดังกล่าวกลายเป็นประเด็นใหญ่
จึงอาจกลายเป็นเหตุผลอันดับสาคัญต้นๆ ที่ทาให้คนในสังคมไม่กล้าหรือไม่อยากใช้จักรยาน เนื่องจาก
มองว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ซึ่งเป็นเหตุผลที่ดูร้ายแรงกว่า
ข้อสรุปดังกล่าวจึงชี้ให้เห็ นถึงความส าคัญของการวางแผนการและกาหนดเนื้อหาในการ
สื่ อ สาร เนื่ อ งจากเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ รณรงค์ ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงเกิดประสิทธิผล ตรงกับแนวคิดของ Atkin (2001) (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์,
2551) ที่กล่าวว่า การรณรงค์จะบรรลุเป้าหมายและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีเป้าประสงค์
(Target Response) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญหนึ่ง โดยอธิบายว่าโครงการรณรงค์ที่บรรลุเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ มักมีการระบุพฤติกรรมที่พึงปรารถนา หรือพฤติกรรมที่ไ ม่ควรกระทาต่อไว้ชัดเจน ในที่นี้
สาหรับการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันมากขึ้น ก็คือการระบุเป้าประสงค์เพื่อ
เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใช้จักรยานให้หันมาใช้มากขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Sherwin และคณะ (2014) และ Althoff และคณะ (2017) ที่นาเสนอว่าข่าวสารออนไลน์ที่มี
เนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจและอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จักรยานที่มากขึ้นทั้งทางตรง
และทางอ้อม
1.2) พฤติกรรมการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน
สมาชิกส่วนใหญ่บนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันใน
รูปแบบเฟสบุ๊กแฟนเพจ มักจะแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาบนเครือข่ายออนไลน์ด้วยการ
แสดงตัวว่ามีการรับรู้โดยการกดถูกใจเป็นส่วนมาก รองลงมาคือการกดแชร์เพื่อเผยแพร่ต่อ และน้อย
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ที่สุดเป็นอันดับท้ายคือการร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งอธิบายได้ว่า สาเหตุหลัก 2 ประการที่ทาให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการสื่อสารเพียงแสดงตัวว่ามีการรับรู้ด้วยการกดถูกใจ ได้แก่
1) ต้องการเพียงทราบข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ซึ่งข่าวสารหรือเนื้อหาดังกล่าวที่สมาชิก
ที่ได้รับจะถูกเห็นและอ่านเพียงผ่านโดยไม่ได้ให้ความใส่ใจมากนัก ซึ่งลักษณะความต้องการ
ในการเข้าร่วมใช้งานเครือข่ายออนไลน์ดังกล่าว ไม่อยู่ในปัจจัยองค์ประกอบที่สามารถส่งผล
ให้ บุ ค คลบนพื้ น ที่ อ อนไลน์ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มได้ ซึ่ ง González & Ladrón-de-Guevara
(2012) อธิบายว่ามีทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้แก่ เข้าร่วมเพราะหวังรางวัลตอบแทน เข้าร่วมเพราะ
เป็นโอกาสฝึกฝนการมีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมเพราะเห็นว่าสนุกเข้าร่วมเพราะต้องการ
ประชาสัมพันธ์ตนเองให้ได้รับงาน เข้าร่วมเพราะต้องการสนองความรักและความผูกพันที่มี
ต่อกลุ่ม และเข้าร่วมเพราะหมกมุ่นหรือเสพติดการเข้าใช้หรือร่วมกิจกรรมบนออนไลน์ จึง
อธิบายได้ว่า การที่สมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายเพียงเพื่อเข้ามารับข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้ไม่เกิด
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
Sutanto (2016) ที่ได้ข้อสรุปว่า สาเหตุที่ผู้ติดตามแฟนเพจมีปฏิสัมพันธ์กับ แฟนเพจน้อย
อาจเกิ ด จากรู ป แบบของเนื้ อ หาที่ เ ผยแพร่อ อกไปยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ยงพอ ซึ่ ง ทั้ งนี้
ผู้ติดตาม (followers) จะมีการตอบรับในเนื้อหาที่แตกต่างหลากหลาย โดยที่เนื้อหาต้องไม่
เป็นการขายตรงๆ และเนื้อหาต้องเป็นสิ่งที่ผู้ติดตามสนใจ การให้ข้อมูลและความบันเทิง
นอกจากนั้นต้องต้องมีการแสดงออกถึงความซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าของผู้ติดตามที่มีความ
ภักดี
2) รู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ต่อเครือข่ายในระดับต่า และติดต่อกับ
กับสมาชิกคนอื่นๆ ในปริมาณน้อยมาก ซึ่งบทบาทลักษณะนี้ตรงกับคาอธิบายของ Windahl
และคณะ (1992) ที่กล่าวว่าสมาชิกผู้เป็นปัจเจกบุคคลที่ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นน้อย มักจะไม่มี
พฤติกรรมการเผยแพร่ต่อ (Isolate Role) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hyun Jung
Oh และคณะ (2014) ที่กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่งผลกระทบต่อระดับการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกร่วมของสมาชิกชุมชน
ในขณะที่การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ ThaiMTB สมาชิกจะมีพฤติกรรมแตกต่างกับ
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ กล่าวคือ มีการแสดงความคิดเห็นมากกว่าการมีส่วนร่วมรูปแบบอื่น เนื่องจากเป็น
รูปแบบการตอบโต้ที่นิยมทามากที่สุดบนเว็บไซต์แบบเว็บบอร์ด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Park
และคณะ (2012) ที่กล่าวถึงระดับทุนทางสังคม (Social capital) แบบมีส่วนร่วม ว่าสามารถสร้างการ
มีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน ตามลักษณะการใช้งานและความเปิดกว้างของรูปแบบสื่อออนไลน์ที่ใช้ ซึ่ง
Ken’ichi Ikeda และ Richey (2005) ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ตรงกันว่าระดับทุนทางสังคมแบบมีส่วน
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ร่วมนี้ ประกอบด้วย 1) รูปแบบของเครือข่ายสังคมคมออนไลน์ 2) ความเชื่อมั่น 3) บรรทัดฐานของผู้
แลกเปลี่ยนข้อมูล
1.3) ลักษณะการเชื่อมโยงและรูปแบบการสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน
เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน มีลักษณะการเชื่อมโยง
เครือข่ายแบบบุคคลต่อบุคคล และมีรูปแบบการสื่อสารเครือข่ายแบบกระจายอานาจแบบทุกช่องทาง
แต่ในขณะเดียวกันก็มีรูปแบบการสื่อสารเครือข่ายแบบมีศูนย์กลางแบบวงล้อ กล่าวคือ การสื่อสาร
และเนื้อหาที่ปรากฏบนพื้นที่สาธารณะจะต้องผ่านการคัดกรองโดยผู้ดูแล ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายการ
สื่ อสารออนไลน์ที่ส มาชิกจ านวนมาก ต้องมีการจัดระเบียบและควบคุมเพื่อให้การสื่ อสารภายใน
เครือข่ายดาเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งตรงกับแนวคิดที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543) ได้อธิบายไว้ว่า
การจัดการเครือข่ายเป็นเงื่อนไขสาคัญหนึ่งที่ทาให้การสื่อสารและดาเนินการเครือข่ายเป็นไปอย่าง
ราบรื่ น ซึ่ ง การจั ด บทบาทหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ย ( Role and Responsibillity) คื อ
องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งในการจัดการเครือข่าย และสอดคล้องกับคาอธิบายของ Carpenter
และคณะ (2010) ที่ได้นาเสนอหลักการจัดการเครือข่ายออนไลน์ด้วยกรอบแนวคิด P-O-L-C คือ
Planning, Organizing, Leading และ Controlling เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์
อย่ า งไรก็ ต าม จากข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ ค้ น พบในการวิ จั ย ส่ ว นนี้ ท าให้ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า
เครือข่ายและการติดต่อสื่ อสารของผู้ ใช้จักรยานบนพื้นที่โลกความเป็นจริง มีความแน่นแฟ้นและ
สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการหันมาใช้จักรยานได้มากกว่าการสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์บนพื้นที่
โลกเสมือน โดยสาหรับกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่มีปฏิสัมพันธ์หรือรู้จักกันอยู่ก่อนหน้าแล้วบนพื้นที่โลกความ
เป็นจริง เครือข่ายออนไลน์มีบทบาทเป็นเพียงช่องทางการสื่ อสารอันดับรองจากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
บนพื้นที่โลกความเป็นจริง เนื่องจากการใช้จักรยานคือกิจกรรมที่ผู้ใช้จักรยานสามารถกระทาและเกิด
ประสบการณ์ร่วมกันเฉพาะในพื้นที่โลกความเป็นจริงเท่านั้น กล่าวคือ การปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วมบนพื้นที่โลกเสมือนจะเกิดขึ้นตามมาก็ต่อเมื่อผู้ใช้จักรยานเกิดความสนใจในเนื้อหาสาร
เพราะเป็ น สิ่ งที่ตนที่เ คยได้ รั บ ประสบการณ์ร่ว มในลั ก ษณะคล้ ายกัน ในขณะที่ส มาชิกทั่ว ไปซึ่ ง มี
จุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมเครือข่ายผ่านช่องทางออนไลน์บนพื้นที่โลกเสมือน จะมีโอกาสทาความรู้จัก
หรือสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารที่สร้างขึ้นบนพื้นที่โลกเสมือนเท่านั้น ทาให้บทบาทของเครือข่าย
การสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันในมุมมองของสมาชิกทั่วไปเป็นเพียง
แหล่งในการเข้ามารับข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่ช่องทางสาหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารอย่างมี
ส่วนร่วม
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ส่วนที่ 2 รูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับ การใช้
จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน ของผู้ใช้งานเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับ
จักรยาน
จากการศึกษาข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ความสั มพันธ์ระหว่างข้อมูล เกี่ยวกับ
รูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติที่มีต่อการเดินทางด้วยจักรยานในชีวิตประจาวัน
พฤติกรรมการใช้ จั กรยานในชีวิ ตประจ าวัน ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง และการศึก ษาอิทธิ พ ลที่ ท าให้ เ กิ ด
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดย
แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
1) ความสั ม พั น ธ์ ข องรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้จักรยาน กับการเปิดรับข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการดาเนิน ชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
เกี่ย วกับ การใช้จักรยาน ที่มีความสั มพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน มีเพียงรูปแบบเดียว คือกลุ่มรักสุขภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในขณะที่รูปแบบการดาเนินชีวิตกลุ่มอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับข่าวสารออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน กลุ่มรักสุขภาพ หมายถึงกลุ่มที่มีรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตประกอบด้วย การออกกาลังกาย ทาหรือทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีการดูแลสุขภาพและ
รูปร่างที่ดี และคิดว่ากระแสจักรยานกาลังเป็นที่นิยม จะมีแนวโน้ มในการเปิดรับข่าวสาร
ออนไลน์เกี่ยวกับจักรยานที่มากขึ้น ไปในทิศทางเดียวกัน อธิบายได้ว่า การปั่นจักรยานเพื่อ
การเดินทางเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บูรณาการระหว่างการสันทนาการ การออกกาลังกาย และ
การเดินทาง (Faulks และคณะ, 2008) การเปิดรับข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยาน เป็น
ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการค้ น หาข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาสุ ข ภาพให้ ดี ขึ้ น (Cain, 2010; V.Milani &
C.Franklin, 2017)
2) ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวันกับทัศนคติ
จากการศึกษา พบว่า การเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติโดยรวม ทัศนคติ
ด้านสังคมและวิถีชีวิต และทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้าน
เศรษฐกิจ ความสั มพัน ธ์เป็นไปในทิศ ทางเดีย วกัน อธิบายได้ว่า การเปิดรับสื่ อออนไลน์
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เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการปั่ น จั กรยานในชีวิตประจาวันได้ เรียกว่า “Social influence” (Cain,
2010; Sherwin และคณะ, 2014; Althoff และคณะ, 2017) ซึ่งจาแนกทัศนคติที่ดีต่อการใช้
จักรยานได้เป็น 2 ด้าน คือ ทัศนคติด้านสังคมและวิถีชีวิต กล่าวคือ ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์
ความสะดวก (Finch & Morgan, 1985) ทัศคติด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Horton, 2006) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Forward (2003) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการกาหนดทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ความปลอดภัย ความผ่อนคลาย ความเป็นอิสระ และสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจาแนกเป็นหัวข้อ คือ ทัศนคติด้านสังคมและวิถีชีวิต ทัศนคติด้านเศรษฐกิจ และทัศนคติ
ด้านสิ่งแวดล้อม
3) ความสั ม พั น ธ์ ข องทั ศ นคติ กั บ พฤติ ก รรมการใช้ จั ก รยานเพื่ อ การเดิ น ทางใน
ชีวิตประจาวัน
จากการศึกษา พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้จักรยาน
เพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวันในทุกรายด้าน ทั้งทัศนคติโดยรวม ทัศนคติด้านสังคมและ
วิถีชีวิต ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม และทัศนคติด้านเศรษฐกิจ อธิบายได้ว่า ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันที่
เพิ่ ม ขึ้ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Finch & Morgan (1985) ที่
กล่าวถึงทัศนคติต่อการใช้จักรยาน จะสามารถกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยานใน
ผู้ใหญ่ได้ และ Horton (2006) ที่กล่าวถึงทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม คือ การที่บุคคลมีทัศนคติ
ว่าจั กรยานเป็ น ยานพาหนะเพื่ อสภาพแวดล้ อ มที่ ดี จะส่ งผลทาให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการใช้
จักรยานเพื่อการเดินทางได้เช่นกัน
4) ความสั ม พั น ธ์ ข องรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้จักรยาน กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน
จากการศึกษา พบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
เกี่ยวกับการใช้จักรยาน มีความสั มพันธ์ทั้งเชิงบวก เชิงลบ และมีรูปแบบที่ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน กล่าวคือ กลุ่มนักพัฒนารุ่น
ใหม่ กลุ่มชอบออกไปเข้าสังคม กลุ่มชีวิตอิสระ กลุ่มจริงจังกับชีวิต และกลุ่มนักกิจกรรมสังคม
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน ในขณะที่
กลุ่มรักสุขภาพจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางใน
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ชีวิตประจาวัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มรักสุขภาพที่ให้ความ
สนใจเรื่องสุขภาพ สนใจการออกกาลังกาย ทาหรือ ทานอาหารเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพ
และรูปร่างที่ดี และคิดว่ากระแสจักรยานกาลังเป็นที่นิยม จะมีแนวโน้มการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Oja และคณะ (2011) Roger L Mackeltt
และ Belinda Brown (2011) และ Berger และคณะ (2017) ที่ได้ศึกษาผลพลอยได้ ด้าน
สุขภาพจากการปั่นจักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน ว่าสามารถช่วยให้มีสุขภาพที่
แข็งแรงและรักษาอาการป่วยบางประเภทได้
อย่ างไรก็ตาม ในส่ ว นของกลุ่ มตามเทรนด์ ตามกระแสและกลุ่ มหั ว ก้าวหน้า ที่มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับ พฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน อาจ
สามารถอธิบายได้ว่า การที่บุคคลผู้สามารถสร้างกระแสทางสังคม (Influencer) ในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการใช้จั กรยานในชีวิตประจาวัน ไม่มีการเป็นตัวอย่างหรือสร้าง
บรรทัดฐานแก่คนในสังคม ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลต่อกลุ่มตามเทรนด์ตามกระแสที่ให้
ความสาคัญกับไลฟ์สไตล์ที่กาลังเป็นกระแสอยู่ในสังคมเช่นกัน ซึ่งตรงกับทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) ที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายนอก
และภายในเกิดจากการเลียนแบบทาตามต้นแบบ (Albert Bandula อ้างถึงใน ทิศนา แขม
มณี , 2541) และทั้ ง นี้ ด้ ว ยทิ ศ ทางนโยบายหรื อ แผนการพั ฒ นาประเทศของไทยที่ ก าร
สนั บ สนุ น ให้ เกิด การใช้จั กรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน ยังไม่ถูก ขับเคลื่ อนให้
ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมเพียงพอ รวมถึงระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ที่ยังไม่มากหรือทั่วถึงพอให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกว่าการสัญจรด้วยจักรยานเป็นวิธีการเดินทาง
ที่สะดวกปลอดภัย อีกทั้งในส่วนที่มีการสร้างขึ้นใหม่ เช่นทางจักรยานเส้นต่างๆ ในกรุงเทพ ก็
พบว่ายังขาดการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนลงมือสร้าง ทาให้เกิดปัญหาจากการเปิดใช้
งานตามมามากมาย (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์, 2559, 29 พฤษภาคม) ซึ่งภาพรวมดังกล่าวสามา
รถส่งผลต่อกลุ่มหัวก้าวหน้าซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับระบบและโครงสร้างพื้นฐานของ
สั งคม จึ งอาจทาให้ กลุ่ มหั ว ก้าวหน้าไม่ส นับสนุนหรือไม่เกิดพฤติกรรมการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการกฏของสังคม (Social Rules System
Theory) ที่กล่าวถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเกิดจากรูปแบบสถาบัน
ทางสังคม และการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม ดังนั้นการแสดงออกของคนในสังคมจะถูก
สร้างจากระบบของสังคม Burn (2008)
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5) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติ
ที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ประกอบด้ว ย 3 องค์ประกอบ
ได้แก่
1) ทัศนคติ ซึ่งสอดคล้องกับ Finch & Morgan (1985) และ Forward (2003)
ที่กล่ าวถึงทัศนคติ ทั้ง ทางบวกของบุ ค คลที่ มีต่ อ การใช้จั กรยานในชีวิต ประจาวัน จะ
สามารถส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทางได้
2) กลุ่ ม หั ว ก้ า วหน้ า คื อ กลุ่ ม ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษารวมถึ ง ระบบ
โครงสร้างทางสังคม ในขณะที่ทิศทางนโยบายหรือแผนการพัฒนาประเทศของไทยยังมี
การสนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวันถูก ไม่เพียงพอไม่ต่อ
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมจนกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคม รวมถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ยังไม่กระจายทั่วถึงเพียงพอ จึงอาจทาให้กลุ่มหัวก้าวหน้าไม่สนับสนุน
หรื อ ไม่ เ กิ ด พฤติ ก รรมการใช้ จั ก รยานในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี
กระบวนการกฏของสังคม (Social Rules System Theory) ที่กล่าวถึงวิวัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเกิดจากรูปแบบสถาบันทางสังคมและการสร้างบรรทัด
ฐานทางสั งคม ดังนั้ น การแสดงออกของคนในสั งคมจะถู กสร้างจากระบบของสั ง คม
(Burn, 2008)
3) กลุ่มตามเทรนด์ตามกระแส คือกลุ่มที่ให้ความสนใจ ติดตาม และมีวิถีชีวิตที่
ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส แต่ด้วยกระแสและวิถีชีวิตในสังคมไทยเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
ในปัจจุบัน จะเน้นหนักไปที่กิจกรรมออกกาลังกายและสันทนาการแทบทั้งสิ้น รวมถึง
การที่บุคคลผู้สามารถสร้างกระแสทางสังคม (Influencer) ในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มี
พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ไม่มีการเป็นตัวอย่างหรือสร้างบรรทัดฐานแก่
คนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม (Social Cognitive
Theory) ที่การเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมจากภายนอกและภายในเกิดจากการทาตาม
ต้นแบบ (Albert Bandula, 1986) (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2541)
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7.3 ข้อเสนอแนะ
7.3.1) ข้อเสนอแนะสาหรับเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ เพื่อรณรงค์หรือชักชวนให้เกิด
ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันหน้าใหม่
1) ผลการศึกษาพบว่าเนื้อหาประเภทข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบซึ่ง
มีสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก ไม่ส่งผลดีต่อการตัดสินใจหันมาใช้จักรยาน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้
ช่วยให้เกิดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมที่มากกว่า เมื่อเทียบกับเนื้อหาที่เป็นข่าวสาร เรื่องราว
และประสบการณ์เชิงบวก ทั้งยังอาจส่งผลให้ผู้ที่ใช้จักรยานอยู่แล้วเกิดทัศนคติด้านลบต่อการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันและอาจทาให้เลิกใช้ไปได้ ดังนั้นผู้ทาการสื่อสาร สร้างเนื้อหา
หรือเผยแพร่เนื้อหา ที่ต้องการรณรงค์หรือชักชวนให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน จึง
ควรหลี กเลี่ ย งเนื้ อหาประเภทข่าวสาร เรื่องราว และประสบการณ์เชิงลบ และพยายาม
เผยแพร่ เ นื้ อ หาที่ ส ามารถสร้ า งทั ศ นคติ ด้ า นบวกต่ อ การใช้จั ก รยานในชีวิ ต ประจ าวันได้
เนื่องจากทัศนคติคือปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สุดต่อพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
2) ผลการศึกษาพบว่าการวางแผนการสื่อสารและกาหนดเป้าหมายหรือพันธกิจของ
เครือข่าย คือส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการกาหนดเนื้อหา ดังนั้นผู้ทาการสื่อสาร สร้างเนื้อหา
หรือเผยแพร่เนื้อหา ที่ต้องการรณรงค์หรือชักชวนให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน จึง
ควรมีการวางแผนการสื่อสารและกาหนดเป้าหมายหรือพันธกิจของเครือข่ายให้ชัดเจน เพื่อ
บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารและเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารและการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจทา
ให้เกิดผลในทางตรงกันข้าม
3) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ ยู่ บ นเครื อ ข่ า ยออนไลน์ เกี่ ย วกั บ การใช้
จักรยานในชีวิตประจาวันส่วนใหญ่ มีลักษณะเนื้อหาที่มุ่งสื่อสารกับผู้ที่ใช้จักรยานอยู่แล้ว
เท่านั้น ดังนั้น หากผู้ทาการสื่อสาร สร้างเนื้อหา หรือเผยแพร่เนื้อหา มีความต้องการให้ข้อมูล
ข่าวสารเข้าถึงและสามารถดึงดูดให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใช้จักรยานเกิดการรับรู้และเข้ามามี
ส่วนร่วม ควรมีการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้จักรยานที่สามารถเชื่อมโยงไปถึง
วิถีชีวิตของบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้ใช้จักรยานได้
4) ผลการศึกษาชี้ว่า การสื่อสารรณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
หรือเพื่อเพิ่มจานวนผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันหน้าใหม่ ผู้ทาการสื่อสาร สร้างเนื้อหา หรือ
เผยแพร่เนื้อหา ควรมุ่งเน้นไปที่กลุ่มรักสุขภาพ เนื่องจากเป็นกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มี
แนวโน้มในการเปิดรับข่าวสารและแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางใน
ชีวิตประจาวันสูงกว่ากลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวิตอื่นๆ
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5) ผลการศึกษาพบว่า สื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้รับสารคือสื่ออันดับต้นๆ ที่
สามารถส่งผลให้บุคคลทั่วไปตัดสินใจหันมาใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน ดังนั้น
ผู้ทาการสื่อสาร สร้ างเนื้อหา หรือเผยแพร่เนื้อหา จึงควรดึงเอาการสื่อสารผ่านสื่อบุคคลมา
ปรับใช้กับกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์เพื่อประสิทธิผลของการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น
7.3.2) ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต
1) การศึกษาวิจั ย ครั้งต่อไป ควรทากับกลุ่ มเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายการสื่อสาร
ออนไลน์ที่มีพันธกิจเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งรณรงค์ให้เกิดผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจาวันหน้าใหม่
เพื่อศึกษาแผนการและกลยุทธ์ของการรณรงค์ในเชิงลึกอย่างละเอียดมากขึ้น
2) การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อหรือสาร
แต่ละประเภท ว่าสื่อหรือสารรูปแบบใดสามารถจูงใจหรือโน้มโน้ วใจให้เกิดผู้ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวันหน้าใหม่
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยเรื่อง เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันเพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาโทของคณะนิเทศศาสตร์
และการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
โดยการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษารูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร
ออนไลน์ ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวัน ของ
ผู้ใช้งานเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับจักรยาน
แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 7 หน้า (รวมหน้านี้) ซึ่งในตัวแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกทั้งสิ้น
5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 / แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ส่วนที่ 2/ แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต
ส่วนที่ 3 / แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารออนไลน์
ส่วนที่ 4/ แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน
ส่วนที่ 5/ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจากัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาตอบคาถามให้ครบทุก
ข้อ เพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องของงานวิจัย คาตอบของท่านเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีค่ายิ่ง ทาง
ผู้ วิจั ย จะเก็บ รักษาข้อมูลของท่านเป็นความลั บ โดยจะนามาใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเท่านั้น ไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อท่านและองค์กร ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า และให้
ความกรุณาตอบแบสอบถามในครั้งนี้

ศรัณย์ จันทร์หาญ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส่วนที่ 1 / แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
1) ชาย

2) หญิง

2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่ามัธยมศึกษา
4) ปริญญาตรี

2) มัธยมศึกษา
5) สูงกว่าปริญญาตรี

4. รายได้ต่อเดือน
1) ต่ากว่า 15,000 บาท
4) 35,001 - 45,000 บาท

2) 15,001 – 25,000 บาท
5) 45,001 บาท ขึ้นไป

3) อนุปริญญา/ปวส./ปวช.

3) 25,001- 35,000 บาท

5. อาชีพ
1) นักเรียน/ นักศึกษา
4) พนักงานบริษัทเอกชน
7) อื่นๆ โปรดระบุ

2) รับราชการ
5) ธุรกิจส่วนตัว

3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6) รับจ้างทั่วไป

ส่วนที่ 2 / แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต
คาชี้แจง ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาคาถามในแต่ละข้อ และทาเครื่องหมาย (  ) ลงในช่องที่ท่านเห็น
ด้วยมากที่สุด
2.1 คาถามเกี่ยวกับกิจกรรมการดาเนินชีวิต
ข้อ
1.
2.
3.
4.

ประเด็น
ออกกาลังกาย
ช้อปปิ้ง
เล่นอินเทอร์เน็ต
ท่องเที่ยวกรุงเทพ/ต่างจังหวัด

ไม่ทา
เลย
1
1
1
1

นานๆ
ครั้ง
2
2
2
2

ทาบ้าง
ไม่ทาบ้าง
3
3
3
3

ค่อนข้าง
บ่อย
4
4
4
4

เป็น
ประจา
5
5
5
5
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5.
6.
7.
8.
9.

พักผ่อนและใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมนอกบ้าน
พบปะ/ติดต่อธุระกับผู้คน
ทาหรือทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
สังสรรค์กับเพื่อนๆ

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

ไม่เห็น
ด้วย

เฉยๆ

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

ไม่เห็น
ด้วย

เฉยๆ

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

2.2 คาถามเกี่ยวกับความสนใจ
ข้อ

ประเด็น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ให้ความสาคัญกับคนในครอบครัวเป็นอันดับแรก
สินค้ามีชื่อเสียง (Brand)
ข่าวสารบ้านเมือง
การแชร์ภาพหรือสิ่งที่สนใจผ่านสื่อ Social
แฟชั่น และไลฟ์สไตล์
การซ่อมแซม/บารุงรักษาสิ่งของด้วยตนเอง
การเดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่
เพื่อเปิดประสบการณ์
8. ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
9. นวัตกรรมใหม่ๆ
10. การดูแลสุขภาพและการมีรูปร่างที่ดี
11. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ง
1
1
1
1
1
1

2.3 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเด็น
สื่อออนไลน์มีความสาคัญในทุกวันนี้
ธุรกิจส่วนตัวเป็นช่องทางที่ดีในการเพิ่มรายได้
เทรนด์ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ เป็นสิ่งที่สาคัญ
ท่านทาสิ่งที่คิดว่าดี โดยไม่ยึดติดกับกระแสสังคม
ท่านยอมลาบากเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
การเมืองและนโยบายต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจ
ประเทศไทยควรมีระบบขนส่งคมนาคมที่ดีขึ้น

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
1
1
1
1
1
1
1
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8.
9.

คิดว่ากระแสจักรยานกาลังเป็นที่นิยม
ผู้มีการศึกษาสูงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม
มากว่าผู้มีการศึกษาที่ต่ากว่า
10. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
เสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ
11. การบอกต่อเรื่องราวที่ดีหรือการแชร์ในสื่อออนไลน์
จะทาให้รู้สึกดี

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 3/ แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารออนไลน์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ( ) ในข้อที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด
1. อุปกรณ์ที่ใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1). คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
2). คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
4). แท็บเล็ต
5). Android TV และ/หรือ อื่นๆ
2. ช่วงเวลาที่เปิดรับข่าวสารออนไลน์บ่อยที่สุด
1). 06.01-11.00 น.
2). 11.01-14.00 น.
4). 18.01-12.00 น.
5). 22.01-02.00 น.
3. ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ต่อสัปดาห์
1).ทุกวันต่อสัปดาห์
2). 5-6 วันต่อสัปดาห์
3). 3-4 วันต่อสัปดาห์
4). 1-2 วันต่อสัปดาห์
4. ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ต่อวัน
1). 1 ครั้งต่อวัน
2). 2-5 ครั้งต่อวัน
3). 6-10 ครั้งต่อวัน
4).มากกว่า10 ครั้งต่อวัน
5. ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารออนไลน์ต่อครั้ง
1). น้อยกว่า 30 นาที
2). 30 นาที -1 ชั่วโมง
3). มากกว่า 1 ชั่วโมง
4). มากกว่า 2 ชั่วโมง

3).โทรศัพท์มือถือ

3). 14.01-18.00 น.
6). 02.01-06.00 น.
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การเปิดรับข่าวสารออนไลน์

ระดับลักษณะการเปิดรับข่าวสาร

ข้อ

น้อยที่สุด

มากที่สุด

แหล่งที่มาของสาร
1.
2.
3.
4.
5.

facebook
Pantip.com
เว็บไซต์ /บล๊อกอื่นๆ
instragram
twitter
วัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสาร
6. รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
7. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
8. ติดตามความเคลื่อนไหวของคนรู้จัก
9. สนทนาผ่านโปรแกรม
10. ผ่อนคลายและความบันเทิง
11. เพื่อฆ่าเวลา

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

ส่วนที่ 4/ แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน
คาชี้แจง ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาคาถามในแต่ละข้อ และทาเครื่องหมาย (  ) ลงในช่องที่ท่านเห็น
ด้วยมากที่สดุ
** การใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจาวัน หมายถึง การเดินทางด้วยการปั่นจักรยานเพื่อไปทาธุระต่างๆใน
แต่ละวันเป็นปรกติ ทั้งไปทางาน ไปเรียน ไปซื้อของ และธุระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่การปั่นออกกาลังกายหรือสันทนาการ

ข้อ

ทัศนคติที่มีต่อการใช้จักรยานเพื่อ
เดินทางในชีวิตประจาวัน
ด้านสังคม และวิถชี ีวิต

1.
2.
3.
4.
5.

ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
เป็นวิธีเดินทางที่สะดวก
เป็นวิธีเดินทางที่ปลอดภัย
เป็นวิธีเดินทางที่สนุก
ทาให้มีภาพลักษณ์ที่ดี

ระดับทัศนคติ
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1
1
1
1
1

ไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

เห็นด้วย

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
5
5
5
5
5
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6.
7.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ได้พบปะและทาความรู้จักผู้อื่นมากขึ้น
ได้สัมผัสความรู้สึกเป็นอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ช่วยลดมลพิษ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน
ช่วยสร้างทัศนียภาพที่ดี
ช่วยลดการใช้พลังงาน
ด้านเศรษฐกิจ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วยให้เข้าถึงและเกิดการกระจายรายได้
แก่ชุมชน
ราคาจักรยานและอุปกรณ์
มีความเหมาะสม
เป็นยานพาหนะสาหรับผู้มรี ายได้น้อย
ช่วยเสริมสร้างอาชีพและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยาน

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 5/ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจากัน
คาชี้แจง ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาคาถามในแต่ละข้อ และทาเครื่องหมาย (  ) ลงในช่องที่ท่านเห็น
ด้วยมากที่สุด
1. ท่านใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวันหรือไม่
1). ใช้
2). ไม่ใช้ เพราะ ....................................................

3). คิดจะใช้

** คาถามในส่วนถัดไป (ข้อ 2 – 4) สาหรับผู้เคยใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน **
2.
1).
2).
3).
4).
5).

จุดประสงค์ในการใช้จกั รยาน
ไปทางาน
ไปเรียน
ไปซื้อของ
ไปพบปะตามนัดหมาย
ไปทาธุระอื่นๆ

น้อย
ที่สุด
1
1
1
1
1

น้อย
2
2
2
2
2

ปาน
กลาง
3
3
3
3
3

มาก

มากที่สุด

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

201

3. ช่วงเวลาที่ใช้จักรยานในการเดินทาง
1.) 06.01-11.00 น.
4). 18.01-12.00 น.

2). 11.01-14.00 น.
5). 22.01-02.00 น.

4.ระยะเวลาในการเดินทางด้วยจักรยานแต่ละครั้ง
1).น้อยกว่า 30 นาที
2).30 นาที -1 ชั่วโมง
3). 1-2 ชั่วโมง
4).มากกว่า 2 ชั่วโมง

ขอขอบพระคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการทาแบบสอบถามฉบับนี้

3).14.01-18.00 น.
6). 02.01-06.00 น.

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นายศรัณย์ จันทร์หาญ
มัณฑนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2546-2549
ประสบการณ์การทางาน สถาบันสอนศิลปะและออกแบบ Foreground
พ.ศ. 2549-2560

