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การศึกษาวิจยั เรื่ อง “กระบวนการสื่ อสาร และปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมรณรงค์การใช้จกั รยานกลุ่มปั่ นเดะ” มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสาร
ในการรวมกลุ่มจักรยานของกลุ่มปั่ นเดะของแกนนากลุ่ม และ 2) ศึกษาปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจการเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การใช้จกั รยานของกลุ่มปั่ นเดะ โดยใช้ระเบียบวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิ ธี ก ารศึ ก ษาสื่ อ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง กลุ่ ม ปั่ น เดะ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากการการสังเกตการณ์ประกอบกับสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก อันได้แก่ ผูก้ ่ อตั้งกลุ่ ม ผูน้ ากลุ่ ม รวมทั้งสิ้ น 6 คน และผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม
(Focus Group) กับผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 3 กลุ่ม และนาเสนอข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) ในการวิเคราะห์
ผลการวิ จ ัย พบว่ า เป้ าหมายในการสื่ อ สารของแกนน ากลุ่ ม ปั่ น เดะกับ สาธารณชน
ประกอบด้วย 2 ประการด้วยกัน คือ เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อให้
ได้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุ่มรวมถึงความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มปั่ นเดะ
และ เพื่อเชิ ญชวนให้เข้าร่ วมกิจกรรม ประเด็นการสื่ อสารที่แกนนากลุ่มปั่ นเดะใช้ในการสื่ อสารกับ
สาธารณชน คื อ การปลุ ก จิ ต ส านึ ก ให้ ค นแบ่ ง ปั น ถนนให้ ก ับ รถจัก รยานเป็ นเครื่ อ งมื อ ละลาย
พฤติ ก รรม สร้ า งวัฒนธรรมจัก รยานสามารถให้ อยู่ร่ วมกันกับ ผูใ้ ช้รถใช้ถ นนได้ โดยแบ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายหลัก ได้แก่ ผูใ้ ช้จกั รยาน เพื่อร่ วมสร้ างวัฒนธรรมจักรยานของจังหวัดนครราชสี มา
กลุ่มเป้ าหมายรอง ได้แก่ ผูใ้ ช้รถใช้ถนนเขตเทศบาลนครนครราชสี มา กลยุทธ์ดา้ นสารที่แกนนา
กลุ่มปั่ นเดะใช้ในการสื่ อสารต่อสาธารณชน เน้นการเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม และเน้นการ

(4)
แบ่งประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน กลยุทธ์ดา้ นสื่ อประกอบด้วย การสื่ อสารผ่านสื่ อบุคคลแบบปากต่อ
ปาก การสื่ อสารผ่านการทากิจกรรม การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์
ปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจการเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การใช้จกั รยาน
ของกลุ่ มปั่ นเดะ แบ่งออกเป็ น ปั จจัยต้านผูส้ ่ งสาร ซึ่ งมี การใช้ความสัมพันธ์ ส่วนตัว และความ
น่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านสาร เน้นด้วยการทากิจกรรมร่ วมกัน เช่น การปั่ นชมเมืองในตอนกลางคืน และ
การทากิ จกรรมในพื้นที่ เป็ นจุ ดเด่ นและน่ าสนใจ และ เกิ ดการพัฒนาความเป็ นชุ มชนของผูใ้ ช้
จักรยาน และปั จจัยทางด้านช่ องทางการสื่ อสาร แบ่งเป็ น สื่ อบุ คคล สื่ อกิ จกรรม สื่ อใหม่ ปั จจัย
ทางด้านผูร้ ับสาร ปั จจัยทางด้านผูร้ ั บสารประกอบด้วย แรงจูงใจในด้านความสัมพันธ์ ระหว่า ง
ผูเ้ ข้าร่ วม สนับสนุนความคิดของตนเอง ปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น
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The purpose of this research is to study public communication process, decision making
process and communication factors affecting the participation of Punday campaign has two
objectives. To study the factors influencing the decision-making process, the participation of the
cycling group of the group. Qualitative Research is used in media studies, spatial data collection,
observation and in-depth interviews. The research team used a focus group interview
methodology with 3 participants and presented Descriptive Statistics
The result of research found are as follows that the main purpose of communication
between the two groups is to provide information. Activities for the purpose of understanding the
objectives of the group include the activities of the group and to invite them to participate in
activities. Communication issues that the Punday use to communicate with the public. Is raising
awareness for people sharing the road to the bike as a dissolver behavior tool. Bicycle culture can
be shared with the road users. The main target groups are bicycle users. To build bicycle culture
of Nakhon Ratchasima. Secondary target groups are car users in Nakhon Ratchasima
municipality. The substance used by Punday is used to communicate with the public. Focus on
inviting group activities and focusing on sharing experiences. Media strategies include: Viral
communication through activity Online
Communication Factors that influencing the decision-making process Participation in
the cycling campaign of Punday group is divided into the Sender factor. The use of personal
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relationships. and good personality and morality Message factor :They focus on activities such as
city sightseeing at night and activities in the area that are highlighted and interesting, to
development of a community of bicycle users. Channel factor personal media, unique activity and
new media, Receiver factor: Motivation in the relationship between participants. Support your
thoughts. Act as an example to others.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
จากกระแสการลดสภาวะโลกร้ อ นโดยการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานจากฟอสซิ ล ปั ญ หาด้า น
การจราจร และกระแสการใส่ ใจดูแลสุ ขภาพที่เพิ่มสู งขึ้น ทาให้การขี่จกั รยานกลายเป็ นกิจกรรมที่
กาลังได้รับความนิ ยมอย่างสู งในหมู่คนไทย โดยมีปัจจัยในการใช้จกั รยาน เช่น ต้องการออกกาลัง
การเพื่อรักษาสุ ขภาพ การใช้เพื่อประหยัดพลังงานในการเดินทางระยะใกล้ การใช้ใ นชีวติ ประจาวัน
เพื่อเป็ นตัวเลื อกของการเดิ นทาง หรื อการแข่งขันจัก รยาน จึ งเป็ นกระแสที่ แพร่ ก ระจาย เพราะ
นอกจากช่ วยให้เพลิ ดเพลิ นและร่ างกายแข็งแรงแล้วยังถื อเป็ นทางเลื อกในการเดิ นทางที่ ช่วยลด
ปั ญหาจราจรติดขัดและประหยัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้อีกมาก
การใช้จกั รยานจึงเป็ นทางเลื อกอีกทางหนึ่ งที่จะช่ วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ได้ หากมีการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้จกั รยานอย่างเหมาะสม เช่นการกระตุน้ ให้มีการหันมาใช้รถ จักรยาน
เพื่อกิ จกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มกันในนามของชมรมจักรยานเพื่อสุ ขภาพ แห่ งประเทศ
ไทย จึงมีข้ ึนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2534 โดยมีผใู ้ ช้จกั รยานกว่า 80 คน ร่ วมกัน ขี่จกั รยานรณรงค์
เพื่อขอให้มีการสร้างทางจักรยาน ซึ่ งนับเป็ นการรณรงค์ให้มีการใช้จกั รยานเพื่อ แก้ไขปั ญหาจราจร
เป็ นครั้งแรกในประเทศไทย และได้มีการขยายตัวโดย ได้เริ่ มมีกลุ่มผูใ้ ช้ จักรยานในรู ปแบบต่างๆ
และจัดตั้งเป็ นชมรมเพิ่มมากขึ้นเช่น ชมรมจักรยานเพื่อสุ ขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมจักรยานดอน
เมื อง กลุ่ มจักรยานวันอาทิ ตย์เชี ยงใหม่ โดยทั้งจักรยานประเภทธรรมดา ประเภทเสื อภู เขาและ
ประเภทจักรยานเสื อหมอบโดยมีวตั ถุประสงค์ในการรวมกลุ่มกันเพื่อการท่องเที่ยว การออกกาลัง
กาย การสันทนาการในลักษณะทองเที่ยวเชิ งนิ เวศน์ เพื่อทากิจกรรมต่างๆ ของชมรมและเพื่อใช้ใน
การเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ
ความเป็ นมาเกี่ยวกับจักรยาน จักรยานพาหนะ 2 ล้อ พาหนะยอดนิยมของครอบครัวในช่วง
สิ บปี ก่อน การได้ป่ั นจักรยานเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆ ซึ่ งอาจจะเป็ นคันเดียวกับที่ใช้ปั่นไปเรี ยนหนังสื อ
ไปตลาด ไปทาธุ ระใกล้บา้ น ไปทางาน บางคนเลือกวิธีออกกาลังกายด้วยการปั่ นจักรยาน และมีอีก
ไม่นอ้ ยที่มีจกั รยานเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็ นพาหนะที่ราคาไม่แพง มี
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ประโยชน์ใช้งานหลากหลายมีการนามาใช้โดยไม่ตอ้ งใช้น้ ามันเหมือนกับรถยนต์ ทาให้มีการใช้
จักรยานกันอย่างแพร่ หลายเรื่ อยมาทั้งในตัวเมื องและชนบททัว่ ประเทศ วิวฒั นาการของจักรยาน
จักรยานที่ใช้ในปั จจุบนั มี รูปแบบความทันสมัยและปรับปรุ งวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ให้น่าใช้มากขึ้ น
เช่นในด้านรู ปทรงและสี สันที่สวยงาม มีน้ าหนักเบา รวมถึงมีการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการขับขี่และ
ใช้งานที่สูงขึ้นโดยการใส่ ระบบเกียร์ ช่วยทดรอบของการปั่ นให้เบาขึ้น เร็ วขึ้นและง่ายในการถอด
ประกอบชิ้นส่ วนต่างๆ เพื่อการดูแลรักษาสะดวกในการนาไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ โดยอาจสรุ ป
ประโยชน์ ข องการใช้รถจัก รยานได้แก่ ช่ วยลดปั ญหาด้า นการจราจร ช่ วยส่ ง เสริ ม ในด้า นการ
ประหยัดพลังงาน ช่วยลดมลภาวะ ช่วยในการเดินทางระยะสั้นและช่วย ส่ งเสริ มด้านการออกกาลัง
กาย รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานในวันสาคัญต่างๆ เช่น ปั่ นเพื่อพ่อ ปั่ นเพื่อแม่ คาร์ ฟรี เดย์
โดยจังหวัดนครราชสี มาได้มีการรวมตัวของกลุ่มผูใ้ ช้จกั รยานที่ชื่อว่ากลุ่ ม ปั่ นเดะ (Pun
Day) เป็ นกิ จกรรมการพาจักรยานมาปั่ นร่ วมกันเป็ นกลุ่มที่รวมคนใช้จกั รยานทั้งในชี วิตประจาวัน
ออกกาลังกาย หรื อแข่งขัน เข้ามาร่ วมสร้างกิจกรรมในการพัฒนาการใช้จกั รยานในเขตเทศบาลนคร
นครราชสี มาและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่ งเริ่ มจากการรวมตัวออกมาปั่ นกันในทุกเย็นวันศุกร์ เพื่อเป็ นแสดง
สัญลักษณ์และวิถีของจักรยาน สมาชิ กเข้าร่ วมกิจกรรมเชิ งสัญลักษณ์จึงเป็ นการสร้างภาพให้ผทู ้ ี่พบ
เห็นหรื อชาวจังหวัดนครราชสี มา ได้เกิดแรงกระตุน้ ให้ออกมาทากิ จกรรมร่ วมกัน จากกระแสของ
การใช้จกั รยานที่เพิ่มมากขึ้ นจึงก่ อให้เกิ ดการรวมตัวของผูใ้ ช้จกั รยานที่ร่วมกันมาปั่ นจักรยานใน
สถานที่สาคัญต่าง เช่น การปั่ นจักรยานตอนกลางคืนของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งได้กระจายไปยังหัว
เมืองใหญ่ต่างๆ เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น นครราชสี มา เป็ นต้น
กิ จกรรมรณรงค์ใช้จกั รยาน ปั่ นเดะ ก่อตั้งเมื่อปี 2555 ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่เกิ ดจากของผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์นิคม บุญญานุ สิทธิ์ นักวิชาการด้านผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ซึ่ งได้เล็งเห็ นของแนวคิดการนาเอาจักรยานมาเป็ นขนส่ งสาธารณะ ซึ่ งมีแนวคิดแรกเริ่ มโดยการ
สร้ างทางจักรยานลอยฟ้ า ซึ่ งเป็ นการแก้ปัญหาจราจรในเขตตัวเมืองนครราชสี มา จึงได้รวมตัวจิต
อาสาผูใ้ ช้จกั รยานในเทศบาลนครนครราชสี มา ไม่วา่ จะเป็ นการใช้จกั รยานในชี วติ ประจาวัน ใช้ใน
การออกกาลังกาย ซึ่ งในจังหวัดนครราชสี มาจะมีกลุ่มปั่ ยจักรยานหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท ทั้ง
เพื่อการแข่งขัน เพื่อแสดงความชอบในจักรยาน จักรยานพาดโพน จักรยานที่ใช้ใยชีวติ ประจาวัน ซึ่ง
มารวมตัวกันทากิจกรรมปั่ นจักรยานรณรงค์ในตอนเย็น ทุกวันศุกร์ ซึ่ งจะปั่ นจักรยานไปรอบบริ เวณ
คู เมื องนครราชสี ม า โดยวัตถุ ป ระสงค์ เป็ นการรวมตัว เพื่ อไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ เ รี ย กร้ องทางส าหรั บ
รถจักรยาน แต่เป็ นสร้างสังคมผูใ้ ช้จกั รยานซึ่ งจะก่อให้เกิดการเป็ นเมืองจักรยานอีกทั้งยังให้เกิ ดการ
ตระหนัก ในการแบ่ ง ปั นการใช้ถ นนของจัก รยานโดยผูใ้ ช้รถยนต์ห รื อ จัก รยานยนต์ การในใช้
จักรยานในเขตเมือง หรื อการเดินทางในระยะทางสั้น โดยในเริ่ มแรกมีสมาชิกเข้าร่ วมประมาณ 10-
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30 คัน และต่อมาเมื่อจักรยานได้รับความนิ ยมมากขึ้น จึงกลายมาเป็ นการรวมตัวของคนใช้จกั รยาน
และไม่มีผลทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง ปราศจากผลประโยชน์ทางธุ รกิจ และได้เปลี่ยนแปลงแนวคิด
จากการเรี ยกร้ องเรื่ องทางจักรยานเป็ นการรณรงค์เพื่อให้คนประชาชนในเขตเทศบาลนคร หรื อ
พื้นที่ใกล้เคียงนาจักรยานมาร่ วมกันปั่ น โดยเป็ นการสร้ างเครื อข่ายการใช้จกั รยาน จนสมาชิกที่มา
เข้าร่ วมเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ มาจนปั จจุบนั มีสมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ 100-200 คัน ซึ่ งกิจกรรมปั่ น
เดะได้ดาเนิ นกิ จกรรมจากเดิ มขี่ จกั รยานรอบคู เมื องเปลี่ ยนแปลงเป็ นการขี่ จกั รยานไปยังบริ เวณ
สถานที่ สาคัญต่ างๆ หรื อแหล่ ง ชุ ม ชน ตลาดนัด หรื อห้า งสรรพสิ นค้า ซึ่ ง กลุ่ ม ปั่ นเดะได้ใช้การ
สื่ อสารทางสื่ อสังคม Facebook เพื่อใช้ติดต่อสื่ อสาร นัดหมายรวมตัว หรื อแม้กระทัง่ การนัดหมาย
ของสมาชิ กในกลุ่ มเพื่อออกไปขี่จกั รยานร่ วมกัน และจะมี การสื่ อสารผ่านการโพสต์แสดงภาพ
กิจกรรมผ่านทางเฟซบุก๊ ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นกิจกรรมแล้ว
ด้วยปริ ม าณของผูเ้ ข้า ร่ วมกิ จกรรมปั่ น เดะในจ านวนที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ผูว้ ิจยั ได้เล็ ง เห็ น ว่า
การศึกษากระบวนการสื่ อสารของกลุ่มปั่ นเดะ สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนรณรงค์เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรม หรื อทัศนคติในด้านต่างๆ ได้ ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นงานของให้กลุ่มเกิ ดจาก
ประชาชนไม่ได้เกิดจากการจัดตั้ง มีท้ งั กิจกรรมประจาวันศุกร์ และกิจกรรมพิเศษเพื่อดึ งดูดคนให้
สนใจ เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่ วม โดยอาศัยกิจกรรม พัฒนาด้านจิตใจ
จิตอาสา ตลอดจนถึงความเห็นอกเห็นใจผูใ้ ช้ร่วมใช้รถใช้ถนนในเทศบาลนครนครราชสี มา อีกทั้ง
เพื่อนาไปปรั บปรุ งและพัฒนารู ปแบบหรื อแนวทางการสื่ อสารให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น
และเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น

ภาพที่ 1.1 กิจกรรมปั่ นเดะ จากเฟซบุก๊ ปั่ นเดะ
แหล่งทีม่ า: ปั่ นเดะ@PundayKorat, 2558.
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โดยกลุ่มแกนนาของ ปั่ นเดะ จะใช้การสื่ อสารผ่านสื่ อสังคม เฟซบุก๊ ใน 2 ช่องทาง ได้แก่
1) เพจ"ปั่ นเด่ ะ "เป็ นเพจที่ ส มาชิ ก เพื่ อส่ ง สารให้ส มาชิ ก ได้รับ ทราบความเคลื่ อ นไหว
รวมถึ งภาพ หรื อ วีดีโอ กิ จกรรม แต่สมาชิ กไม่สามารถโพสต์ต้ งั กระทูข้ อ้ ความแบบสาธารณะให้
เพื่อนสมาชิกท่านอื่นเห็นได้

ภาพที่ 1.2 ภาพเส้นทางของการปั่ นรณรงค์
แหล่งทีม่ า: ปั่ นเดะ@PundayKorat, 2558.

ภาพที่ 1.3 ภาพเฟซบุก๊ เพจ ปั่ นเดะ
แหล่งทีม่ า: ปั่ นเดะ@PundayKorat, 2558.
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2) กลุ่ ม “ปั่ นเดะ (กลุ่ ม)” เป็ นกลุ่ มที่ สมาชิ กสามารถโพสต์ขอ้ ความแบบสาธารณะเพื่ อ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ประสบการณ์ หรื อนัดแนะกันไปปั่ นจักรยานนอกเหนื อจากตัวกิ จกรรม
“ปั่ นเดะ” ที่เกิดขึ้นทุกวันศุกร์ ได้

ภาพที่ 1.4 ภาพเฟซบุก๊ กลุ่ม ปั่ นเดะ (กลุ่ม)
แหล่งทีม่ า: ปั่ นเดะ (กลุ่ม), 2560.

1.2 ปัญหานาวิจยั
1) แกนนามีกระบวนการสื่ อสาร ในการรวมกลุ่มจักรยานของกลุ่มปั่ นเดะเป็ นอย่างไร
2) ปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจการเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การใช้จกั รยาน
ของกลุ่มปั่ นเดะอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสารของแกนนากลุ่มปั่ นเดะต่อผูร้ ับสาร
2) เพื่อศึกษาปั จจัยการการเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การใช้จกั รยานของกลุ่มปั่ นเดะ
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ จะท าการศึ ก ษาเฉพาะโครงการรณรงค์ ก ารใช้ จ ัก รยานในจัง หวัด
นครราชสี มาของกลุ่ม ปั่ นเดะ โดยเลือกศึกษาในเรื่ องกระบวนการสื่ อสารของกลุ่มปั่ นเดะ ปั จจัยที่มี
ผลต่อการร่ วมกิจกรรมของกลุ่มปั่ นเดะ ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เท่านั้น

1.5 นิยามศัพท์
กลุ่ ม ปั่ น เดะ หมายถึ ง กลุ่ ม คนที่ น าจัก รยานมาปั่ น ร่ ว มกัน ทั้ง การใช้ จ ัก รยานทั้ง ใน
ชี วิตประจาวัน ออกกาลังกาย หรื อแข่งขัน เข้ามาร่ วมสร้างกิจกรรมในการพัฒนาการใช้จกั รยานใน
เมื องโคราชและพื้ นที่ ใกล้เคี ยง ซึ่ งเริ่ มจากการนัดออกมาปั่ นกันในวันศุ ก ร์ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมการ
รณรงค์เชิงสัญลักษณ์
การรณรงค์ใช้จกั รยาน หมายถึง ความพยายามส่ งเสริ มการใช้จกั รยาน ในหลายๆด้าน ซึ่ ง
จะมี แ กนหลัก ของความคิ ด ที่ กิ จ กรมด าเนิ น ไปทางเดี ย วกัน เช่ น การจัด กิ จ กรรม รณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ
สื่ อสังคม หมายถึง สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็ นสื่ อกลางที่ให้บุคคลทัว่ ไปมีส่วนร่ วมสร้างและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ สื่ อในการวิจยั ครั้งนี้ใช้เฉพาะเฟซบุก๊ (Facebook)
ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การบนอิ นเทอร์ เน็ ตบริ การหนึ่ ง ที่ จะทาให้ผูใ้ ช้สามารถติ ดต่อสื่ อสารและร่ วมทา
กิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่ งหรื อหลายๆ กิจกรรมกับผูใ้ ช้คนอื่นๆ ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการตั้งประเด็นถาม
ตอบในเรื่ องที่สนใจ โพสต์ต์รูปภาพ โพสต์ ต์คลิ ปวิดีโอ เขียนบทความหรื อบล็อก การสนทนา
ออนไลน์ การเล่นเกมส์
กระบวนการตัดสิ นใจ หมายถึงหมายถึง ลาดับขั้นตอน วิธีการพิจารณาของผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่ม
ปั่ น เดะว่า จะเข้า ร่ ว มข้า ร่ ว มกิ จ กรรมปั่ น เดะ หรื อ ไม่ ตลอดจนเงื่ อ นไขและสถานการณ์ ต่ า งๆ
กระบวนการสื่ อสารของกลุ่ มปั่ นเดะ หมายถึ ง ขั้นตอน วิธีการ ในการส่ งสาร หรื อการถ่ ายทอด
ข้อมูล เกี่ ยวกับกิ จกรรม ปั่ นเดะ โดย กลุ่ มแกนนาหลักของกลุ่ ม เป็ นผูส้ ่ งสารไปยังบุ คคลทัว่ ไป
รวมถึงบุคคลที่มาเข้าร่ วมกิจกรรม และผูพ้ บเห็นกิจกรรม ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งสื่ อใหม่ เช่น เฟซบุ๊ก
หรื อสื่ อบุคคล เพื่อสร้างการรับรู ้และการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ หมายถึง องค์ประกอบที่สนับสนุ นเพื่ อให้
ผูร้ ั บสารเข้าร่ วมกิ จกรรม เช่ น ความต้องการทางจักรยาน ความต้องการมี เพื่อน ความต้องการ
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แสดงอัตลัก ษณ์ ตวั ตน ความต้องการด้านรณรงค์ป ระหยัดพลัง งาน หรื อการรณรงค์ใ นการใช้
จักรยานเป็ นพาหนะหลัก ความอยากแสดงออกถึงจักรยานของตนเอง เป็ นต้น
แกนนากลุ่ม หมายถึง ผูท้ ี่เป็ นผูน้ าในการทากิจกรรมรณรงค์การใช้จกั รยาน กลุ่มปั่ นเดะ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม หมายถึง ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมการรณรงค์ใช้จกั รยาน กลุ่มปั่ นเดะ

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) สามารถนาผลการวิจยั ไปปรับใช้ ปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบหรื อแนวทางการสื่ อสาร
ให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น และเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
2) สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในศึกษาด้านการรณรงค์สาธารณะด้านอื่นๆ ได้
3) เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยและพฤติกรรมของใช้จกั รยานในพื้นที่อื่นๆ ได้

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการสื่ อสาร และปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้า
ร่ ว มกลุ่ ม รณรงค์ก ารใช้จ ัก รยานของกลุ่ ม ปั่ น เดะผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสาร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการสื่ อสาร (Commucation Campaign) และการรณรงค์
ในสื่ อใหม่
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อออนไลน์
2.4 กลยุทธ์การสื่ อสารการรณรงค์
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ (Decision Making)
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร
การสื่ อสาร (Communication) ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Communication ซึ่ งรากศัพท์มาจาก
ภาษาลาตินว่า Communiease แปลว่า Make Common ซึ่ งมาจากความหมายแปลเป็ นไทยว่า ทาให้มี
สภาพร่ วมกันหรื อทาให้เหมือนกัน ดังนั้น จึงอธิ บายต่อไปได้ว่า การสื่ อสารทาให้เกิ ดความเข้าใจ
ร่ วมกันและตรงกัน
การสื่ อสาร (Communication) เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิตมนุ ษย์ในทุกๆ สังคม และทุกยุค
ทุกสมัย หากนักปราชญ์กล่าวว่ามนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม เป็ นสัตว์การเมืองและเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ ใน
การอยูร่ วมกลุ่มกันเป็ นชุมชนและสังคม มนุษย์ทุกคนย่อมเป็ นสัตว์สื่อสารด้วย เพราะการอยูร่ ่ วมกัน
ต้องมีการสื่ อสาร (Communicate) ด้วยภาษา (Language) หรื อระบบสัญลักษณ์ (Symbolic System)
เพื่อเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่ งกลายมาเป็ นวัฒนธรรม
พื้นฐานในการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์เรา (อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์, 2540)
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ราชบัณฑิ ตยสถาน (2546, น. 116) ได้ให้ความหมายว่า การสื่ อสาร คื อ “การนาถ้อยคา
ข้อความ หรื อหนังสื อ จากบุคคลหนึ่ง หรื อสถานที่หนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรื อสถานที่หนึ่ง ”
ปรมะ สตะเวทิ น (2546) สรุ ป ความหมายของการสื่ อสารว่า เป็ นกระบวนการของการ
ถ่ ายทอดสาร (Message) จากบุ คคลฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่าผูส้ ่ งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ ง
เรี ยกว่าผูร้ ับสาร (Receiver) โดยผ่านสื่ อ (Channel)
มาลีวรรณ ศุขวัฒน์ (2554) สรุ ปความหมายว่า การสื่ อสาร คือ กระบวนการในการถ่ายทอด
ข่าวสาร ข้อมูลหนึ่ง(ผูส้ ่ งสาร)ไปยังบุคคลหนึ่ง (ผูร้ ับสาร) โดยผ่านสื่ อ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู ้ ทัศนคติพฤติกรรม เกิดความเข้าในและสามารถที่จะกระทาโต้ตอบไปกลับมาระหว่างผูส้ ่ ง
สารและผูร้ ับสารได้
อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์ (2550) กล่าวว่า การสื่ อสารขอมนุษย์เป็ นทั้งศาสตร์ (Science) และ
ศิลป์ (Arts) เป็ นกระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้ สึกนึ กคิด อารมณ์ ข่าวสารข้อมูล ความรู ้ ภูมิ
ปั ญญา ค่านิยมความเชื่อ มรดกทางวัฒนธรรม หรื อที่กล่าวโดยรวม ว่า เป็ นการถ่ายทอดสารจากฝ่ าย
หนึ่ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ ง เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์กนั ทางานร่ วมกัน กระชับ
มิตรไมตรี ระหว่างกัน ถ่ายทอดความบันเทิงเริ งรมย์ การรังสรรค์สุนทรี ยรส หรื อเพื่อประโยชน์ดา้ น
ธุ รกิจการค้า
สรุ ปได้ว่า การสื่ อสาร หมายถึ ง กระบวนการในการถ่ายทอด อารมณ์ ความรู ้ สึก ข่าวสาร
ความรู้ ภูมิปัญญา ค่านิยม ความเชื่อ มรดกทางวัฒนธรรม ข้อมูลจากบุคคลฝ่ ายหนึ่ง (ผูส้ ่ งสาร)ไปยัง
อี ก บุ ค คลหนึ่ ง (ผูร้ ั บ สาร) โดยผ่า นสื่ อ ด้ว ยภาษา (Language) หรื อ ระบบสั ญ ลัก ษณ์ (Symbolic
System) เพื่อเชื่ อมโยงสัมพันธ์และสามารถที่จะกระทาโต้ตอบกลับไปกลับมาระหว่างผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ับสารได้ในกระบวนการสื่ อสารนั้น องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการ
เนื่ องจากการสื่ อสารเป็ นกระบวนการที่ เชื่ อมต่อกันระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร โดยจะ
สามารถศึกษาแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารที่นกั ทฤษฎีได้อธิ บายไว้ถึงโครงสร้างกระบวนการ
สื่ อสาร ทั้งนี้ แบบจาลองเป็ นการอธิ บายถึงโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการ
สื่ อสาร
2.1.1 ความหมายของแบบบจาลอง
ธนวดี บุญลือ (2541) ได้อธิ บายถึงแบบจาลอง หมายถึง ความพยายามในการสร้างหรื อทา
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่ งของหรื อแรงดันที่กาลังศึกษาในรู ปแบบสัญลักษณ์ ภาพ หรื อสิ่ งมีท้ งั
มีตวั มองเห็นได้
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กล่าวโดยสรุ ป แบบจาลอง คือ ทฤษฎีหรื อตัวแทนของทฤษฎีที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นได้
แบบจ าลองกระบวนการสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่ แ สดงถึ ง ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งของ
องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการสื่ อสารของมนุ ษย์และแสดงให้เห็นถึงหน้าที่และความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่างๆที่มีต่อกันเป็ นการอธิ บายธรรมชาติการสื่ อสาร ทาให้เห็นโครงสร้างของการ
สลับซับซ้อนของกระบวนการสื่ อสารซึ่ งประกอบไปด้วย ผูส้ ่ งสาร สาร สื่ อ และผูร้ ับสาร ซึ่ งจะช่วย
ให้เข้าใจกระบวนการสื่ อสารได้ง่ายขึ้น
2.1.2 แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของเบอร์ โล
เดวิด เค เบอร์ โล (Berlo, 1960) ได้เสนอแบบจาลองการสื่ อสาร ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีของ
SMCR Model ซึ่ งย่อมาจากองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คือแหล่งสารหรื อผูส้ ่ งสาร (Source)
เนื้อหาข่าวสาร (Message) สื่ อ (Channel) และผูร้ ับสาร (Receiver) ดังภาพที่ 2.1

ผูส้ ่ งสาร

สาร

ทักษะในการสื่ อสาร

เนื้อหา

ทัศนคติ

รหัส

ความรู ้
ระบบสังคม
วัฒนธรรม

สื่ อ

การเห็น
การได้ยนิ
การสัมผัส
การได้กลิ่น
การลิ้มรส

ผูร้ ับสาร
ทักษะในการ
สื่ อสาร
ทัศนคติ
ความรู ้
ระบบสังคม
วัฒนธรรม

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของเบอร์โล
เบอร์โล (Berlo) ได้กล่าวว่า กระบวนการสื่ อสารต้องประกอบด้วย SMCR ดังข้างต้น ซึ่งถือ
เป็ นพื้นฐานของการสื่ อสารทัว่ ไป แต่การสื่ อสารไม่ใช่วา่ ทาการสื่ อสารกันแล้วจะสิ้ นสุ ดแค่น้ นั ใน
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การสื่ อสารแต่ละครั้งก็ตอ้ งคานึ งด้วยว่า ประสบผลสาเร็ จหรื อไม่ มีผลสัมฤทธิ ผลมากน้อยเพียงใด
ทั้ง นี้ เบอร์ โลได้อธิ บ ายถึ ง ลักษณะของสื่ อในแบบจาลองการสื่ อสารของเบอร์ โล ว่าต้องเข้าไป
เกี่ ยวข้องสัมพันธ์ กบั แหล่ งสาร ข่าวสารและผูร้ ั บสาร ดังภาพที่ 2.1 อย่างเลี่ ยงไม่ได้ ดังนั้น การ
สื่ อสารจะประสบผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบทั้ง 4 ประการ (อรุ ณรัตน์
ชินวรณ์, 2553) สรุ ปไว้ ดังนี้
1) ผูส้ ่ งสาร (Source) คื อผูท้ ี่ เริ่ มการติ ดต่ อสื่ อสารอาจจะเป็ นกลุ่ มบุ คคล องค์ก าร
สถาบันก็ได้ ประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารของผูส้ ่ งสารจะต้องคานึงถึงปั จจัยเหล่านี้
จากตัวอย่างภาพที่ 2.1 แบบจาลองการสื่ อสารของเบอร์ โลได้อธิ บายกระบวนการ
สื่ อสารของมนุ ษย์วา่ เป็ นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยปั จจัย อันได้แก่ แหล่งสาร เนื้ อหาข่าวสาร
สื่ อ และผูร้ ับสาร และเนื่ องจากความสาเร็ จของการสื่ อสารนั้น ทักษะในการสื่ อสารของแหล่งสาร
หรื อผูส้ ่ งสาร และทักษะในการสื่ อสารของผูร้ ับสารมีความสาคัญ ดังนั้น คุณสมบัติที่ผสู ้ ่ งสารและ
ผูร้ ับสารจะต้องคานึงถึงคือ
(1) เป็ นผูม้ ีทกั ษะในการสื่ อสาร (Communication Skill) คือมีความสามารถใน
การสื่ อสารทั้งการเขียน การพูด การอ่าน การฟัง การคิด และการแสดงอากัปกิริยา เป็ นต้น
(2) มีทศั นคติ (Attitude) ที่ดีต่อตนเอง ต่อสารและผูร้ ับสาร
(3) มีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ในเนื้ อหาสาระที่จะสื่ อสารซึ่ งจะทาให้ผู ้
ส่ งสารสามารถอธิ บายและสื่ อสารได้อย่างชัดเจน และเข้าใจของผูร้ ับสาร ซึ่ งจะทาให้การสื่ อสารมี
ประสิ ทธิภาพสู งสด
(4) มี ค วามเข้าใจในระบบสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture System) ของ
ผูร้ ับสาร ซึ่งจะทาให้ผสู้ ่ งสารสามารถปรับวิธีการสื่ อสารให้เหมาะสมกับผูร้ ับสารได้)
กระบวนการสื่ อสาร คือองค์ประกอบการสื่ อสารว่า SMCR(E) ได้แก่ผสู ้ ่ งสาร เนื้อหา
สาร ช่ องทางการสื่ อสาร ผูร้ ับสาร และผลที่เกิ ดจากสาร โดยมุ่งเน้นสาระเน้นสาคัญของบทบาท
หน้า ที่ ความรั บ ผิดชอบ และผลกระทบของการสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นจากการสื่ อสารแต่ ล ะประเภท
แยกแยะภาระหน้าที่ บทบาทอิทธิ พลของปั จจัยแต่ละตัวในกระบวนการสื่ อสารว่ามีสาคัญอย่างไร
ต่อสังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้องในรัศมีของการสื่ อสารนั้นๆ
การสื่ อสารสามารถเกิ ดขึ้นได้หลากหลายระดับภายใต้ขอบเขตที่ต่างกัน ตั้งแต่การ
สื่ อสารภายในบุคคล การสื่ อสารระหว่างบุคคล การสื่ อสารภายในกลุ่ม การสื่ อสารมวลชน เป็ นต้น
ไม่ว่าการสื่ อสารจะอยู่ในระดับใด หรื อกระบวนการสื่ อสารจะไม่แตกต่างต่างกันในสาระสาคัญก็
ตาม (มาลี บุญศิริพนั ธุ์, 2552)
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ปรมะ สตะเวทิ น (2546) กล่ า วว่า ผูส้ ่ ง สารที่ ดี ต้อ งมี ค วามพร้ อ มในการสื่ อ สาร
กล่าวคือ จะต้องเป็ นบุคคลที่มีความน่าเชื่ อถือ มีความรับผิดชอบในสาร เข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
สื่ อสารควบคุ ม ความรู ้ สึ ก และความเชื่ อมัน่ ของตนเองขณะสื่ อสารได้ พฤติ ก รรมการสื่ อสารที่
สอดคล้องกับเนื้ อหาสาร นอกจากนี้ ตอ้ งประกอบด้วยปั จจัยที่สนับสนุนประสิ ทธิ ผลขอการสื่ อสาร
อีก 4 ประการ ได้แก่
(1) ทักษะในการสื่ อสาร คือ ความสามารถ ความชานาญในการสื่ อสารทั้งทักษะ
ในการเข้ารหัส ถอดรหัสสาร และการคิดเชิ งวิเคราะห์ ก่อนที่จะส่ งสารผ่านช่องทางสารไปยังผูร้ ับ
เพราะทักษะเหล่านี้ช่วยให้ผสู ้ ่ งสารวิเคราะห์จุดประสงค์และเจตนาของการสื่ อสารได้เหมาะสมและ
พร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังผูร้ ับสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) ทัศนคติในการสื่ อสาร คือ ความมีใจโน้มเอี ยงที่ จะมี ปฏิ กิริยาอย่างใดอย่าง
หนึ่ งต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ประกอบด้วย ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อเรื่ องที่จะสื่ อสาร และทัศนคติต่อ
ผูร้ ับสาร ทั้งนี้เพราะทัศนคติดงั กล่าว จะเป็ นตัวกาหนดท่าทีของผูส้ ่ งสารในการสื่ อสาร โดยผูส้ ่ งสาร
จะประสบความสาเร็ จในการสื่ อสารเพียงไรขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติของผูส้ ่ งสารนัน่ เอง
(3) ความรู ้ ในการสื่ อสาร ความถูกต้องและประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสารขึ้นอยูก่ บั
ความรู้ 2 ประเภท คือ ความรู ้เรื่ องที่จะสื่ อสารและความรู ้เรื่ องกระบวนการสื่ อสาร ซึ่ งเมื่อผูส้ ่ งสารมี
ความรู ้ในเรื่ องทั้งสองเป็ นอย่างดี ก็จะส่ งผลให้เกิดความแจ่มชัด อธิ บายได้โดยไม่สับสนวกวนและ
มีความต่อเนื่อง
(4) สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรม กล่ า วคื อ การที่ ผูส้ ่ ง สารมี ความ
เข้าใจในสถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรมเป็ นอย่างดี ย่อมส่ งผลให้เขามีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่อ
พฤติกรรมการสื่ อสารเพราะผูส้ ่ งสารสามารถปรับใช้หรื อดัดแปลงวิธีการสื่ อสารให้เหมาะสมกับ
การยอมรับของผูร้ ับสารได้
2) สาร (Messege) คื อเนื้ อหาหรื อสั ญลัก ษณ์ ภาษา สั ญญาณต่ า งๆ ที่ ส ามารถสื่ อ
ความหมายให้เข้าใจกันได้ สารควรมีลกั ษณะ ดังนี้
(1) เป็ นสารที่มุ่งถึงผูร้ ับสารและได้รับความสนใจ
(2) ใช้สัญลักษณ์ที่ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารเข้าใจความหมายร่ วมกัน
(3) เร้าความต้องการของผูร้ ับสาร
(4) ใช้รหัสสารอย่างถูกต้องเหมาะสมชัดเจนง่ายแก่การเข้าใจ
(5) มีเนื้อหาสารที่ง่าย ไม่สลับซับซ้อน
(6) มีการจัดเรี ยงสารที่ดี ต่อเนื่อง ไม่สับสน
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สาร หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ผูส้ ่ ง สารต้องการถ่ า ยทอดความคิ ด ความรู ้ สึ ก ความต้องการ
ข่าวสารและวัตถุประสงค์ของตนที่ปรากฏออกมา ในรู ปของรหัส (Code) เช่ น เมื่อเราพูดสารก็คือ
สิ่ งที่เราพูด เมื่อเราเขียน สารก็คือสิ่ งที่เราเขียน เมื่อเราแสดงกิริยาท่าทาง สารก็คือกิริยาท่าทาง เมื่อ
เราอ่านหนังสื อพิมพ์ สารก็คือ ข่าวและข้อความในหนังสื อพิมพ์สารสามารถแบ่งตามรหัส หรื อ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเข้ารหัสได้ 2 ประเภท (สุ รัตน์ ตรี สุกล, 2550) คือ วัจนสาร (Verbal Message)
หมายถึ ง สารซึ่ งอยู่ใ นรู ป ของภาษาพู ด หรื อ ภาษาเขี ย นและ อวัจ นสาร (Nonverbal Message)
หมายถึ ง สารซึ่ งอยู่ในลักษณะอื่ นซึ่ งไม่ใ ช่ ภาษาพูด หรื อภาษาเขี ย น แต่สามารถสื่ อความหมาย
ระหว่างคู่สื่อสารได้
3) สื่ อหรื อช่องทาง (Channel) คือตัวกลางในการนาสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร
หรื อกลุ่มเป้ าหมาย หรื อปลุ่มประชาชนเป้ าหมาย ซึ่ งสื่ อหรื อช่องทางการสื่ อสารนั้น ผูส้ ่ งสารอาจจะ
ใช้สื่อใดสื่ อหนึ่ งหรื อสื่ อหลายชนิ ดผสมผสานกัน หรื อเรี ยกว่า สื่ อผสม (Multi-Media) ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับสถานการณ์ของการสื่ อสารนั้นๆ
สื่ อหรื อช่ องทาง เป็ นสิ่ งที่ นาหรื อถ่ ายทอดสารของผูส้ ่ งสารให้ปรากฏ ในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่ น คลื่ นเสี ยงและอากาศเป็ นสื่ อวิทยุ คลื่ นแสง เมื่อเราดูโทรทัศน์คลื่ นแสง และ คลื่ นเสี ยง
และจอโทรทัศน์เป็ นสื่ อหรื อสื่ อผสมที่หลากหลาย คลื่นแสง คลื่นเสี ยง ตัวอักษร ผ่านระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต เช่น สื่ อเว็บไซต์
กุลนรี แนวพานิช (2547) กล่าวว่า หากผูส้ ่ งสารที่ตอ้ งการส่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ไม่มี
สื่ อเพื่อการส่ งสาร การสื่ อสารนั้นก็ยอ่ มไม่เกิดขึ้น
4) ผูร้ ับสาร (Receiver) คือกลุ่มประชาชนเป้ าหมายที่องค์การมุ่งดาเนิ นการสื่ อสาร
เพื่อหวังผลในด้านทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายอาจจะแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
กลุ่มเป้ าหมายภายในองค์การและกลุ่มเป้ าหมายภายนอกองค์การ ผูร้ ับสารอาจเป็ นคนๆ เดียว หรื อ
หลายคน เช่น กลุ่มมวลชน หรื อสถาบัน เช่น บริ ษทั องค์การ เป็ นต้น (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) การ
ที่ผรู ้ ับสารจะรับสารได้ดีแค่ไหนขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยในตัวของผูร้ ับสาร อันได้แก่ ทักษะในการสื่ อสาร
ทัศนคติ ความรู ้ สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ขอบเขตประสบการณ์ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
(ปรมะ สตะเวทิน, 2546)
(1) ทักษะในการสื่ อสาร ในการรับสาร ผูร้ ับสารจะต้องมีความสามารถในการ
อ่าน ฟั งและคิ ด มิ ฉะนั้นก็จะไม่สามารถรั บและถอดรหัสสารของผูส้ ่ งสารได้ ในฐานะผูร้ ั บสาร
ทักษะในการสื่ อสารมี อิทธิ พลต่อผูร้ ั บสาร 2 ประการ คือ มีอิทธิ พลต่อความคิ ดของผูร้ ับสาร อัน
ได้แก่ ทัก ษะด้า นภาษา และมี อิท ธิ พ ลต่ อความสามารถของผูร้ ั บ สารในการถอดรหัส ซึ่ ง แสดง
เจตนารมณ์หรื อความคิดของผูส้ ่ งสาร ตลอดจนมีอิทธิ พลต่อความสามารถในการตีความหมายสาร
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(2) ทัศนคติ แบ่งได้เป็ น ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อสาร และทัศนคติต่อผูส้ ่ ง
สารถ้าผูส้ ่ งสารมีทศั นคติที่ดีต่อตนเอง จะทาให้มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองโอกาสที่ผรู ้ ับสารจะเข้าใจ
สารของผูส้ ่ งสารก็มีมาก และถ้าผูร้ ับสารมีทศั นคติต่อสารและผูส้ ่ งสาร ก็จะทาให้เกิดความเลื่อมใส
ในความรู ้ความสามารถของผูส้ ่ งสาร ก็จะทาให้การสื่ อสารนั้นมีประสิ ทธิ ผล
(3) ความรู ้ ผูร้ ับสารที่ดีความมีความรู ้ เกี่ ยวกับเนื้ อหาของสารและกระบวนการ
สื่ อสารเพื่อที่จะทาให้ผรู ้ ับสารสามารถเข้าใจเรื่ องราวของสารนั้นได้ และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
ผูส้ ่ งสารไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อตีความหมายผิดพลาด
(4) สถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม ผูร้ ับสารที่เข้าใจในสถานภาพในสังคม
และวัฒนธรรมเป็ นอย่างดี จะทาให้การตีความหมายของผูร้ ับสารถูกต้อง ซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของการสื่ อสารในการดาเนินงานของโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยูใ่ นครรภ์ คณะทางานต้อง
สื่ อสารทั้งกับบุคคลภายในและภายนอกโครงการ ดังนั้น สมาชิ กโครงการและบุคคลทัว่ ไปจึ งทา
หน้าที่เป็ นผูร้ ับสาร
(5) ปฏิ กิริยาโต้กลับ (Feedback) คื อ ปฏิ กิริยาของผูร้ ั บสารที่ แสดงตอบต่อสาร
ของผูส้ ่ งสาร ที่ทาให้ผสู ้ ่ งสารสามารถทราบผลของการสื่ อสารว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของตนหรื อไม่
เพียงใด ผูร้ ับสารความหมายตรงกับความหมายที่ผสู ้ ่ งสารตั้งใจหรื อไม่ นอกจากนี้ยงั เป็ นการควบคุม
พฤติกรรมการสื่ อสารในเวลาต่อมาของผูส้ ่ งสาร กล่าวคือ ผูส้ ่ งสารสามารถใช้การสื่ อสารกลับเพื่อ
ปรับปรุ ง ดัดแปลง แก้ไขหรื อคงไว้ซ่ ึ งเนื้อหาสาระและวิธีการในการสื่ อสารของตน
สอดคล้องกับแนวคิ ดของโรเจอร์ (Rogers, 1973 อ้างถึ งใน จุฑาทิตย์ วัฒนะธรรมนนท์ ,
2551) กล่าวไว้ว่าการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ผลว่าจะต้องก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหรื อเกิ ดผลบาง
ประการในตัวผูร้ ับสาร โดยเกิดจากความตั้งใจของแหล่งสารใน 3 ประเด็น คือ
1) การเปลี่ยนแปลงในระดับความรู้ (Change in Receiver’s Knowledge)
2) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Change in Receiver’s Attitude)
3) การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม (Change in Receiver’s Behavior)
2.1.3 รู ปแบบการสื่ อสาร
รู ปแบบการสื่ อสารสามารถจาแนกได้เป็ น 4 ลักษณะ (อริ สรา ธนูแผลง, 2544) คือ
1) จาแนกตามทิศทางการสื่ อสาร
2) จาแนกตามลักษณะการใช้
3) จาแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่ อสาร
4) จาแนกตามการไหลของข่าวสาร
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2.1.3.1 จาแนกตามทิศทางการสื่ อสาร แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1) การสื่ อสารแบบทางเดียว (One-way Communication)
หมายถึง การส่ งสารที่ผสู ้ ่ งสารถ่ายทอดสารไปยังผูร้ ับสารแต่เพียงฝ่ ายเดี ยว
โดยไม่เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับสารได้ซกั ถามข้อสงสัยหรื อแสดงความคิดเห็น จึงไม่มีปฏิกิริยาย้อนกลับ
จากผูร้ ับสารเป็ นเส้นตรง การสื่ อสารแบบนี้ มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง ปราศจากการคานึ งถึ งปฏิกิริยา
ตอบโต้ก ลับ จากผูร้ ั บ สาร ท าให้ป ริ ม าณของข้อมู ลสะท้อนกลับ (Feedback) จากผูร้ ั บ สารมี น้อย
หรื อไม่มีเลยซึ่ งแสดงเป็ นแผนแบบจาลองได้ ดังนี้

ผู้สง่ สาร

สาร

สื่อ

ผู้รับสาร

การสื่ อสารในลักษณะนี้ จะออกมาในรู ปของการสื่ อสารการตลาดเพื่อการ
ขายโดยผ่านสื่ อชนิ ดต่างๆ เช่น เอกสารสิ่ งพิมพ์ โดยส่ วนใหญ่แล้ว การสื่ อสารแบบทางเดียวมักเกิด
ขึ้นกับสื่ อเฉพาะกิจ เช่น โปสเตอร์ วารสาร เอกสารเย็บเล่ม เป็ นต้น
2) การสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication)
หมายถึง การสื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสารส่ งข้อมูลข่าวสารไปยังผูร้ ับสารทางหนึ่ งใน
ขณะเดี ย วกัน เมื่ อ ผู ้รั บ สารได้ รั บ ข้ อ มู ล แล้ ว ก็ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารไปยัง ผู ้รั บ สารทางหนึ่ ง ใน
ขณะเดี ยวกันเมื่ อผูร้ ั บสารได้รับข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารตอบกลับมายังผูส้ ่ งสารด้วยอี กทาง
หนึ่ ง จึงเป็ นการสื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารก็สามารถรับและส่ งข่าวสารซึ่ งกันและกัน มีการเปิ ด
โอกาสให้ผรู ้ ับสารได้ซักถามข้อข้องใจหรื อข้อสงสัยต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่าง
กัน มีการโต้ตอบกัน ทาให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารสามารถที่จะตอบสนองต่อกันเพื่อสร้างความเข้าใจ
ได้อย่างชัดเจน การสื่ อสารแบบนี้ ผสู ้ ่ งสารจะให้ความสาคัญกับปฏิ กิริยาโต้กลับ (Feedback) ของ
ผูร้ ับสาร ดังแผนภาพจาลอง
ผู้สง่ สาร

สาร

สื่อ

ผู้รับสาร
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ทั้งนี้ การสื่ อสารแบบสองทางมีผลทาให้การสื่ อสารที่เกิ ดขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เพราะการให้ความสาคัญต่อการสื่ อสารกลับ (Feedback) นั้น เป็ นวิธีการที่ทาให้ผรู ้ ับสารและผูส้ ่ ง
สารมีความเสมอภาคกันในการติดต่อสื่ อสารโดยไม่มีฝ่ายใดมีอิทธิ พลเหนื ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ได้แก่ การ
สื่ อสารระหว่างคณะทางานของโครงการและสมาชิ กโครงการ หรื อการสื่ อสารระหว่างคณะทางาน
ด้วยกันเองและ การสื่ อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
2.1.3.2 จาแนกตามลักษณะการใช้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1) การสื่ อสารแบบเป็ นทางการ (Formal Communication)
หมายถึ ง การติ ดต่อสื่ อสารที่ คานึ งถึ งบทบาทหน้าที่ และตาแหน่ งระหว่าง
ผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสารเป็ นสาคัญ ตามระเบียบแบบแผนที่กาหนดไว้ ส่ วนใหญ่เป็ นการสื่ อสารที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เช่น ประกาศ นโยบาย คาสั่งปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
2) การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Communication)
หมายถึ ง การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นโดยไม่พิจารณาถึ งตาแหน่ งหน้าที่
และมิได้ดาเนิ นไปตามระเบียบแบบแผนที่กาหนดไว้ แต่เป็ นการสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นจากความสนิ ท
สนม คุน้ เคย และจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางส่ วนตัวมากกว่า การติดต่อสื่ อสารลักษณะ
นี้ส่วนใหญ่เป็ นการสื่ อสารโดยใช้คาพูด ได้แก่ การพบปะ พูดคุย สนทนากัน สาหรับกลุ่มปั่ นเดะก็มี
การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการระหว่างแกนนากับสมาชิก และระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
2.1.3.3 จาแนกตามสัญลักษณ์การที่ใช้ในการสื่ อสาร แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1) การสื่ อสารแบบใช้ถอ้ ยคาหรื อแบบวัจนะ (Verbal Communication)
หมายถึ ง การสื่ อสารที่ อ าศัย คาพูด (Words) หรื อ ตัวเลข (Number) เป็ น
สัญลักษณ์ของข่าวสาร สัญลักษณ์น้ ี อาจเป็ นรู ปของภาษาพูด ภาษาเขียน หรื อภาทางคณิ ตศาสตร์ ก็
ได้ เพื่อใช้ในการสื่ อความหมายให้ผรู ้ ับสารเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนและตรงตามที่ผสู ้ ่ งสาร
ต้องการลักษณะการสื่ อสารแบบวัจนะนี้ ได้แก่การสนทนา การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึก การเขียน
รายงาน การประกาศข่าวสาร การประชุ ม เป็ นต้น ซึ่ งการสื่ อความหมายโดยใช้วจั นภาษานั้นจะ
สิ้ นสุ ดลงเมื่อคู่สื่อสารหยุดพูดหรื อหยุดเขียน
2) ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ ไ ม่ ใ ช้ ถ้ อ ย ค า ห รื อ แ บ บ อ วั จ น ะ (Non-verbal
Communication)
หมายถึ ง การสื่ อสารโดยปราศจากคาพูด แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
ภาษากายหรื อการเคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย (Body Language / Body Movement: Kinesics) การ
นาเสนอตนเองหรื อการแสดงออกของบุคคล (Self-Presentation) ปริ ภาษา (Paralanguage) และการ
จัดสภาพแวดล้อมรอบตัว (Management of Environment) ซึ่ งแต่ละบุคคลก็สื่อสารกับบุคคลอื่นโดย
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มีความหมายเฉพาะตัวเอง ซึ่ งทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจว่าเราอยูใ่ นสภาพเช่ นใด เช่น การสั่นศีรษะแสดงถึ ง
การปฏิ เ สธ การพยัก หน้า แสดงถึ ง การตอบรั บ หรื อ เห็ น ด้ว ย ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ ประสบการณ์ ก าร
ตีความหมายของแต่ละคนที่รับข่าวสารว่าจะสอดคล้องและตรงตามที่ผสู ้ ่ งสารต้องการหรื อไม่
สาหรับกลุ่มปั่ นเดะ แกนนาได้ใช้การสื่ อสารวัจนภาษาควบคู่กบั อวัจนภาษาในการ
ทากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น กิจกรรม ภาพถ่าย ภาษามือในการใช่ ขี่จกั รยาน ซึ่ งการสัมผัส
เป็ นอวัจนภาษารู ปแบบหนึ่ ง ที่จดั อยู่ในประเภทการนาเสนอตนเองหรื อการแสดงออกของบุคคล
ซึ่ ง Wood (2000) กล่าวว่า การสัมผัสถื อเป็ นการพัฒนาอย่างแรกสุ ดในบรรดาการพัฒนาประสาท
รับรู ้ของมนุ ษย์ สร้างความอบอุ่น นักวิชาการสื่ อสารจานวนมากเชื่ อว่าการสัมผัสและการถูกสัมผัส
เป็ นส่ วนสาคัญซึ่ งส่ งผลให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดี
2.1.3.4 จาแนกตามทิศทางการไหลของข่าวสาร แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
1) การสื่ อสารตามแนวดิ่ง (Vertical Communication) โดยแบ่งออกเป็ น
(1) การสื่ อสารจากบนลงล่าง (Top-down หรื อ Downward Communication)
หมายถึ ง การส่ งข่ าวสารจากบุ คคลที่ มี ตาแหน่ งสู งกว่าลงมายังตาแหน่ ง ที่ ต่ า กว่า ซึ่ ง การสื่ อสาร
รู ปแบบนี้ จะทาให้ผรู ้ ับสารที่อยูใ่ นตาแหน่ งต่ ากว่าไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขาดความ
ริ เ ริ่ ม คอยรั บ ฟั ง ค าสั่ ง อยู่เ สมอ หลี ก เลี่ ย งการตัด สิ น ใจและไม่ ก่ อให้ เ กิ ดการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงาน
(2) การสื่ อสารจากล่ างขึ้ นบน (Bottom-up หรื อ Upward Communication)
หมายถึง การส่ งข่าวสารจากผูส้ ่ งสารซึ่ งอยูใ่ นระดับหรื อตาแหน่งที่ต่ากว่า ขึ้นไปสู่ ผรู ้ ับสารซึ่ งอยู่ใน
ระดับหรื อตาแหน่งที่สูงกว่า ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในสังคมได้ติดต่อสื่ อสารกันโดยมีท้ งั
ส่ งสารและรับสารอย่างเท่าเทียมกัน ทาให้สมาชิ กทุกส่ วนของสังคมมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การดาเนินการอย่างเต็มที่
2) การสื่ อสารตามแนวนอน หรื อ แนวราบ (Horizontal Communication)
หมายถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า งผูท้ ี่ มี ร ะดับ หรื อ ต าแหน่ ง ที่ เ สมอกัน
ใกล้เคียงกันโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น เพื่อนกับเพื่อน พี่กบั น้อง การสื่ อสารรู ปแบบนี้ จะ
ช่ วยเสริ มสร้ างความรั บผิดชอบร่ วมกันของกลุ่ ม ก่ อให้เกิ ดความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิด และเป็ นการ
สื่ อสารอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในสังคมนอกจากรู ป แบบ
การสื่ อสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว เนื่ องจากโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยูใ่ นครรภ์ ต้องสื่ อสาร
กับทั้งสมาชิกภายในโครงการและประสานงานกับบุคคลหรื อองค์กรภายนอกด้วย ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้
นาแนวคิดรู ปแบบการสื่ อสารในการปฏิบตั ิงานด้านการประชาสัมพันธ์มาใช้เป็ นกรอบในการศึกษา
ครั้งนี้ดว้ ย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างครบถ้วน
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2.1.4 ประเภทของการสื่ อสาร
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้จาแนกการสื่ อสารไว้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่นามาใช้ในการ
พิจารณา ในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั เลือกใช้เกณฑ์จานวนของผูส้ ื่ อสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสื่ อสาร
(Communication Situation) เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.4.1 การสื่ อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication)
คื อ การสื่ อสารของบุ คคลคนเดี ยว โดยบุ คคลคนเดี ยวกันนั้นทาหน้าที่ เป็ นทั้งผูส้ ่ ง
สารและผูร้ ับสาร กล่าวคือ ระบบประสาทส่ วนกลางของบุคคลนั้นจะทาหน้าที่ท้ งั ส่ งสารและรับสาร
ตัวอย่างของการสื่ อสารภายในบุคคล ได้แก่ การพูดกับตัวเอง การร้องเพลงในใจ การฮัมเพลง การ
ตรวจทานข้อสอบก่อนส่ ง การคิดงาน เป็ นต้น
2.1.4.2 การสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
คือ การสื่ อสารที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทาการสื่ อสารกันในลักษณะ
ตัว ต่ อ ตัว (Person-to-Person) กล่ า วคื อ ทั้ง ผูส้ ่ ง สารและผูร้ ั บ สารสามารถแลกเปลี่ ย นสารกันได้
โดยตรง(Direct) ในขณะที่ ค นหนึ่ ง จะท าหน้า ที่ เป็ นผูส้ ่ ง สาร คนอื่ นๆ จะท าหน้า ที่ เป็ นผูร้ ั บ สาร
ดังนั้น การสื่ อสารระหว่างบุคคลจึงเกิดขึ้นได้ท้ งั ในกรณี คน 2 คน การเขียนจดหมายถึงกัน และการ
ใช้โทรศัพท์คุยกัน เป็ นต้น ในทานองเดียวกัน การสื่ อสารระหว่างบุคคลก็เกิดขึ้นได้ในกรณี ของกลุ่ม
ย่อย (Small Group) ซึ่ ง มี ค นมากกว่า 2 คนขึ้ นไปมารวมตัวกันในลัก ษณะที่ ส ามารถติ ด ต่ อ และ
เปลี่ยนสารกันได้โดยตรง เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การเรี ยนในชั้นเรี ยน เป็ นต้น
จากนิยามข้างต้นจะเห็นได้วา่ การสื่ อสารระหว่างบุคคลครอบคลุมไปถึงการสื่ อสาร
กลุ่มย่อย ผูว้ จิ ยั จึงได้เพิ่มเติมเรื่ องของการสื่ อสารกลุ่มย่อย ดังนี้
การสื่ อสารกลุ่มย่อย (Small Group Communication) เป็ นการสื่ อสารระหว่างคนที่มี
จานวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป หรื อมากกว่านั้น แต่ไม่ควรเกิ น 7 คน ซึ่ งการสื่ อสารกลุ่มย่อยนี้ อาจเป็ น
ลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่ งกันและกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร การรักษาผูก
ความสัมพันธ์ เพื่อความสามัคคี หรื อการรวมกลุ่ มกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งสมาชิ ก
ภายในกลุ่มแต่ละคนจาเป็ นจะต้องทาความรู ้ จกั เกี่ ยวกับอุ ปนิ สัยซึ่ งกันและกันของคนในกลุ่มให้
ถูกต้อง การสื่ อสารภายในกลุ่มจึงจะประสบความสาเร็ จ (กิติมา สุ รสนธิ , 2545)
2.1.4.3 การสื่ อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication)
เป็ นการสื่ อสารระหว่างคนจานวนมากซึ่ งอยูใ่ นที่เดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน เช่น การ
อภิ ปรายในอประชุ ม การพูดหาเสี ยงเลื อกตั้ง การสอนที่ มีกลุ่มผูเ้ รี ยนจานวนมาก ซึ่ งอยู่ในหลาย
ห้องเรี ยน จาเป็ นต้องอาศัยสื่ อการสอน เช่น โทรทัศน์วงจรปิ ดเข้าช่วย และการปราศรัยในงานสังคม
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เป็ นต้น การสื่ อสารในกลุ่ ม ใหญ่ น้ ี โอกาสที่ ผูส้ ่ ง สารและผูร้ ั บ สารจะติ ดต่ อแลกเปลี่ ย นสารกัน
โดยตรงมีอยูน่ อ้ ย และขาดลักษณะของการสื่ อสารแบบตัวต่อตัว
2.1.4.4 การสื่ อสารในองค์การ (Organizational Communication)
เป็ นการสื่ อสารระหว่างผูเ้ ป็ นสมาชิ กขององค์การหรื อหน่ วยงานเพื่อปฏิ บตั ิภารกิจ
ของหน่ ว ยงานให้ บ รรลุ เ ป้ าหมาย ซึ่ งประกอบด้ ว ยการสื่ อสารระหว่ า งผู ้บ ัง คับ บัญ ชากับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การสื่ อสารระหว่างผูร้ ่ วมงานในระดับเดียวกัน ตัวอย่างของการสื่ อสารในองค์การ
ได้แก่ การสื่ อสารในบริ ษทั และการสื่ อสารในหน่วยงานราชการ เป็ นต้น
2.1.4.5 การสื่ อสารมวลชน (Mass Communication)
เป็ นการสื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสารซึ่ งอาจเป็ นบุคคลเดียวหรื อกลุ่มบุคคลที่สามารถส่ งข้อมูล
ข่ า วสารไปยัง ผู ้รั บ สารกลุ่ ม เป้ าหมายจ านวนมากและอยู่ ก ัน อย่ า งกระจัด กระจายได้ใ นเวลา
อันรวดเร็ ว เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
2.1.5 สื่ อบุคคล
หมายถึง บุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นผูส้ ่ งสารอยูใ่ นการสื่ อสารระหว่างกลุ่มและการสื่ อสารระดับ
บุคคล (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543)
มาลีวรรณ ศุขวัฒน์ (2552) ได้ให้ความหมายของสื่ อบุคคลว่า เป็ นตัวบุคคลจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล โดยการติดต่อสื่อสารจะเป็นลักษณะตัวต่อตัว
หรื อมากกว่า 2 คนก็ได้
สรุ ปได้วา่ สื่ อบุคคลเป็ นสื่ อที่ใช้ในการถ่ายทอดจากบุคคลสู่ บุคคล หรื อบุคคลสู่ กลุ่มคนก็
ได้
2.1.6 บทบาทของสื่ อบุคคล
โรเจอร์ และเมย์เนน (1969) ให้ความหมายของสื่ อบุคคล เป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่มีอธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจ โดยสื่ อบุคคลมีลกั ษณะเอื้อต่อการชักจูงและโน้มน้าวใจ ดังนี้
1) สื่ อบุคคลทาให้การติ ดต่อสื่ อสารระหว่างบุ คคลนั้น ดาเนิ นไปอย่างง่ ายๆ ไม่มี
กฎเกณฑ์บงั คับ คู่สื่อสารมี ความใกล้ชิด ซึ่ งกระบวนการสามารถมี อิทธิ พลต่ อการเปลี่ ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมได้
2) การสื่ อสารแบบเห็ นหน้าค่าตาหรื อแบบเผชิ ญหน้าเป็ นการสื่ อสารที่เปิ ดโอกาส
ให้ซกั ถามได้ทนั ที ทั้งยังสามารถยืดหยุน่ การนาเสนอเนื้อหาได้
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3) ผูร้ ับสารบางคนมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือและยอมรับความคิด หรื อทรรศนะของสื่ อ
บุคคลที่คุน้ เคยมากกว่าบุคคลที่ไม่เคยรู ้จกั
สาหรับการวิจยั เรื่ อง กระบวนการสื่ อสาร และปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการการตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การใช้จกั รยานของกลุ่มปั่ นเดะ สื่ อบุคคลนั้นเป็ นสื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพในการให้
ข่าวสารแก่คนจานวนมาก โดยกลุ่มปั่ นเดะ จะใช้สื่อบุคคลในการชักชวน และการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ของกิจกรรม
2.1.7 สื่ อกิจกรรม
สื่ อกิ จกรรมหมายถึ ง กิ จกรรมประชาสั ม พันธ์ ต่า งๆ ที่ ถู ก จัดขึ้ นซึ่ ง เป็ นเครื่ องมื อ ที่ เ ปิ ด
โอกาสให้ก ลุ่ ม เป้ าหมายได้มี ส่ วนร่ วมในทางการตลาดหรื ออาจจะเรี ย กได้ว่า เป็ นกิ จกรรมทาง
การตลาด การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ สื่ อกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การ
รณรงค์
ปาริ ชาติ สถาปิ ตานนท์ (2548) สรุ ปไว้วา่ การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็ นการสื่ อสารที่สาคัญอีก
ส่ วนหนึ่งในการนายุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยเฉพาะด้านการเผยแพร่ ขอ้ มูล
2.1.8 สื่ อใหม่
สื่ อใหม่ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เอื้ อให้ผูส้ ่ ง สารและผูร้ ั บ สารท าหน้า ที่ ไ ด้พ ร้ อมกัน โดยเป็ นการ
สื่ อสารสองทาง อี ก ทั้ง สามารถส่ ง สารได้หลายอย่า ง เช่ น ภาพ เสี ย ง วีดีโอ โดยการเอาระบบ
เทคโนโลยีของดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์
พนม คลี่ ฉ ายา (2549) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า สื่ อ ใหม่ เ ป็ นสื่ อ ที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาขึ้ นจาก
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี มี ลกั ษณะทั้งภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว กราฟิ ก ข้อความ เสี ยง และ
สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ และสามารถสร้างความเสมือนจริ งได้
อรทัย กุลจิตติภกั ดี (2555) กล่ าวว่า สื่ อใหม่ หมายถึ งสื่ อที่ เกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก มาสู่ ระบบดิจิทลั ซึ่ งทาหน้าที่ได้หลายหลาย เช่นการส่ งภาพและเสี ยง
โดยสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านข้อมูลได้มากขึ้น
ดัง นั้น สื่ อใหม่ คื อ สื่ อที่ อาศัย เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยสามารถรวมสื่ อ ดั้ง เดิ ม เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับสารได้มากขึ้น
มาลี วรรณ ศุขวัฒน์ (2552) ได้ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับ คอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
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1) การสื่ อสารระหว่างบุ คคลแบบไม่ พร้ อมกัน (One-to-one Asynchrous Commucation)
ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
2) การสื่ อสารระหว่างกลุ่มแบบไม่พร้อมกัน กัน (Many-to-one Asynchrous Commucation)
ได้แก่ กลุ่มข่าว หรื อเว็บบอร์ ดต่างๆ (Electronic Bulletin Boards)
3) การสื่ อระหว่างบุคคล หรื อระหว่างกลุ่มแบบพร้อมกัน กัน (One-to-One One-tofew and One-to-many Asynchrous Commucation) ได้แ ก่ การสนทนาทางคอมพิ ว เตอร์ (Chat or
Chatroom) เช่น MSN Skype Facebook-Messenger
4) การสื่ อสารระหว่างบุคคล หรื อระหว่างกลุ่มแบบไม่พร้อมกัน (One-to-one Oneto-many and many-to-one Asynchrous Commucation) ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) เว็บบล็อก (Web
Blog) สังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook Hi5 Twitter เป็ นต้น
ด้วยลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากเดิมของสื่ อใหม่ การเปิ ดรับและการใช้สื่อใหม่ จึงเป็ น
ผลต่อการใช้ชีวิตของผูร้ ับสื่ อ เช่ น วัยรุ่ นที่สร้ างชุ มชนของพื้นที่ ออนไลน์และมีปฏิ สัมพันธ์ อย่าง
ใกล้ชิด ถึงแม้กระทัง่ ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากัน
สาหรับการวิจยั เรื่ องกระบวนการสื่ อสาร และปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการการตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การใช้จกั รยานของกลุ่มปั่ นเดะ สื่ อใหม่ โดยเฉพาะเฟซบุก๊ ได้มีบทบาทอย่างมาก
ในด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม อีกทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลอีกทั้งเป็ นช่ องทางในการสื่ อสาร
ทั้งด้านการนัดหมาย การรวมกลุ่มเพื่อออกไปทากิ จกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารกัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะได้กล่าวในรายละเอียดลาดับต่อไปนี้

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการรณรงค์ทางการสื่อสาร (Commication Campaign) และการ
รณรงค์ ในสื่ อใหม่

การถ่ า ยทอดเนื้ อ หาในกระบวนการรณรงค์ ถื อว่า เป็ นปั จจัย ที่ ส าคัญ หลัก การใหญ่ ก ับ
ผลลัพธ์ของการรณรงค์ คือ การให้ขอ้ มูล (To Inform) เพื่อโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม (To Persuade)
อันจะนาไปสู่ การระดมให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม (To Mobilze) จนในที่สุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
การกระทา (Behavior Change) และสามารถดารงไว้ซ่ ึ งพฤติกรรมที่ตอ้ งการนั้นๆอีกด้วย กล่าวได้วา่
การรณรงค์มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อมีอิทธิ พลต่อความเชื่ อหรื อพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
(กิตติ กันภัย, 2546)
การรณรงค์ หมายถึง การระดมความรู้ ความเข้าใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อ หลายเรื่ องเพื่อให้
กลุ่มเป้ าหมายร่ วมมือเพื่อให้งานนั้นสาเร็ จตามเป้ าหมายของการรณรงค์ ซึ่ งการรณรงค์ตอ้ งอาศัยการ
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ระดมข้อมูลเพื่อการวางแผนการปฏิบตั ิและการประเมินผล โดยใช้เทคนิควิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายจะ
รับสาร และจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้อย่างไร (เกษม จันทร์นอ้ ย, 2537)
การรณรงค์ (Campaign) เป็ นหนึ่ งในเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ทางการสื่ อ สารทั้ง ด้า นการรั บ รู ้
(Awareness) หรื อการกระตุ ้นให้เกิ ดความสนใจ (Interest) สร้ างความต้องการ (Desire) และการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมหรื อการกระทา (Action) (พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ, 2547)
เพื่อให้เข้าใจถึงคาว่ารณรงค์น้ นั เราจึงต้องทาการศึกษานิ ยามของคาว่ารณรงค์เสี ยก่อน ซึ่ ง
การรณรงค์ได้รับการนิ ยามไว้หลายแบบทั้งโดยนักทฤษฎี และนักปฏิ บตั ิต่างกันตามวัตถุประสงค์
ระยะเวลาที่ใช้ ผลกระทบที่ต้ งั ใจให้เกิดขึ้น หน่วยของการวิเคราะห์ การประเมินผลประโยชน์หลัก
ที่ตอ้ งการจะได้รับ และช่องทางการสื่ อสารที่ใช้ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) การใช้คานิ ย ามตามวัตถุ ป ระสงค์ (Objective) คื อการให้ค านิ ย ามตามสิ่ ง ที่ นัก
รณรงค์ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นหลังจากการเปิ ดตัวโครงการ การนิ ยามมุ่งเน้นที่ วตั ถุ ประสงค์ของการ
รณรงค์ เช่ น มุ่งสร้ างความสนใจให้แกกลุ่มสังคม เพื่อมีอิทธิ พลต่อความเชื่ อ และพฤติกรรมของ
กลุ่มโดยการใช้การสื่ อสารเป็ นตัวสร้างความสนใจ และเพื่อโน้มน้าวใจ การรณรงค์เป็ นหนทางที่มี
อิทธิ พลก่อให้เกิ ดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมแก่สาธารณชนโดยถูกวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า
และได้รั บ การออกแบบโดยผู้ต้อ งการการเปลี่ ย นแปลง (Change Agent) เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งดาร
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผูร้ ับสารในช่วงระยะเวลาที่กาหนด (Roger, 1973)
Atkin and Rice (2001) ลงความเห็ นว่า หลักการร่ วมของรณรงค์กบั สาธารณะ คื อ
ความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (To Reform) ไม่วา่ จะเป็ นการปรับเปลี่ยนที่ส่งกระทบ
กับโครงสร้างของสังคมหรื อแม้แต่การเปลี่ยนแปลงวีชีวติ ของปั จเจกบุคคลในสังคม จนบางครั้งการ
รณรงค์ก็ถูกเลือกให้เป็ นกลยุทธ์ของการวบคุมสังคมซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับการรณรงค์ประเภทอื่นๆ
แล้ว การรณรงค์สามารถปลุกเร้าความคิดของกลุ่มเป้ าหมายได้มากกว่า
2) การให้คานิ ยามในลักษณะของวิธีการ (Method) เป็ นการตีความหมายของการ
รณรงค์ตามกระบวนการวางแผน ออกแบบ และเลือกใช้สื่อหลายๆสื่ อ หรื อกิจกรรมอย่างต่อเนื่ องที่
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายหลายกลุ่มในระยะเวลาที่เหมาะสม Roger (1987) ให้ความหมายของการใช้สื่อ
รณรงค์ว่า “การสื่ อสารรณรงค์” (Communication Campaign) คือ ชุ ดของกิ จกรรมการสื่ อสารที่ถูก
ว่าแผนเอาไว้ล่วงหน้า ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อเข้าถึ งและจูงใจของประชาชนโดยการใช้สาร
(Message) ที่มีความเฉพาะ การรณรงค์น้ นั ทาในช่ วงเวลาสั้น ๖ปกติคือ หนึ่งหรื อสามเดือน) โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์เชิ ง ทัศนคติ และพฤติ ก รรม และการรณรงค์ใ ช้สื่ อหลากหลายเสมอ (Multi-media
Approach)
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จากคานิ ยามทั้งสองลักษณะ จึงพอสรุ ปได้ว่า การรณรงค์เกิ ดจากวัตถุ ประสงค์ที่องค์การ
หรื อกลุ่มคน มีวตั ถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ให้มีอิทธิ พลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของลุ่มเป้ าหมาย
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยผ่านการใช้สื่อที่หลากหลาย
การรณรงค์ในสื่ อใหม่ สื่ อสังคมและสื่ อใหม่หรื อเทคโนโลยีใหม่ที่มีการเปลี่ ยนแปลงวิธี
ปฏิสัมพันธ์ของผูค้ ืนในเครื อข่ายสังคม โดยผ่าน โทรศัพท์มือถือ บล็อก เว็บไซท์ ได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ ง
ได้ถูกนาไปใช้โดยรณรงค์เพื่อเพิ่มและให้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น
โลแกน (2010 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2555) ได้สรุ ปแนวคิดจากทัศนะของแมคลูฮาน
ไว้วา่ สื่ อใหม่ มีคุณลักษณะ 16 ประการ
1) สื่ อใหม่เป็ นการสื่ อสารสองทาง
2) สื่ อใหม่ง่ายถึงการแพร่ กระจายของสารสนเทศ
3) สื่ อใหม่ก่อให้เกิดการสร้างการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
4) สื่ อใหม่มีการวางแนวเดียวกันและเอื้อต่อการบูรณาการ
5) สื่ อใหม่เอื้อต่อการสร้างชุมชน
6) สื่ อใหม่มีลกั ษณะที่ง่ายต่อการเคลื่อนที่
7) สื่ อใหม่มีลกั ษณะของการหลอมรวม
8) สื่ อใหม่มีลกั ษณะการปฏิบตั ร่ วมกันได้
9) สื่ อใหม่มีความสามารถที่จะประมวลเนื้อหาจากหลายแหล่ง
10) สื่ อใหม่เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก และ Longtail
11) การหวนคืนกลับมาประสานกันครั้งใหม่ระหว่างผูส้ ่ งสาร/ผูร้ ับสาร
12) สื่ อใหม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่ วมกลุ่มกันทาง
ไซเบอร์
13) การเกิดวัฒนธรรมแบบรี มิกซ์
14) การเปลี่ยนการผลิต มาเป็ นรู ปแบบการบริ การ
15) สื่ อใหม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้
โดยการรณรงค์ผา่ นสื่ อใหม่จะใช้คุณลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น โดยจะเป็ นคุณสมบัติหวั ใจ
ที่สุดของสื่ อใหม่ โดยสามารถปูทางให้เกิดการสร้ างชุ มชนได้ในทุกรู ปแบบและทุกเป้ าหมาย เช่ น
ชุมชนการเรี ยนรู้ ชุมชนความบันเทิง ชุมชนทางการเมือง หรื อชุมชนจักรยาน ซึ่ งเป็ นการรวมกลุ่มที่
ได้รวมตัวกันในไซเบอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนมากระทัง่ รวมกลุ่มกันทางสังคมจริ ง ซึ่ งจะ
มี ขอ้ ดี ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารที่ รวดเร็ ว การสื่ อสารสองทาง ซึ่ งสามารถก่ อให้เกิ ด
รู ปแบบการเสวนา และแลกเปลี่ยนความรู้ได้ และสามารถส่ งรู ปถ่าย วีดีโอ ของการรณรงค์ เพื่อให้
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เกิ ดแรงจูงใจและเพื่อสร้ างทัศนคติ และเพื่อโน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมายให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่
กิจกรรมต้องการได้เช่นกันกับสื่ อบุคคล รวมถึงสามารถเป็ นตัวแทนของสื่ อบุคคลนั้นโดยที่ไม่ตอ้ ง
พบหน้าค่าตา หรื อสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ได้

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับสื่อออนไลน์
2.3.1 ความหมายและแนวคิดของสื่ อออนไลน์
นิ ค ม ชัย ขุนพล ให้ค าจากัดความของสื่ อออนไลน์ ไว้ว่า “สื่ อออนไลน์เป็ นสื่ อที่ มี ความ
หลากหลายของสื่ อในตัวเองเเละมี ความสามารถในการปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูใ้ ช้ได้ เพื่อใช้ในการส่ ง
ข้อมูลข่าวสาร ไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้งเฉพาะบุคคลเเละเครื อข่าย” และสามารถจัดแบ่งคุ ณลักษณะ
ของสื่ อออนไลน์ออกเป็ น 16 ประการดังนี้ (กาญจนา เเก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555)
2.3.1.1 สื่ อออนไลน์เป็ นการสื่ อสารเเบบสองทาง (Two-Way Communication) ใน
อดีตกระบวนการถ่ายทอดสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสารนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในส่ งสารกลับไป
ยังผูร้ ับสารอันเนื่ องมาจากข้อ จากัดของสื่ อเก่า อาทิ การเขียนจดหมาย การส่ งไปรณี ยบัตร การส่ ง
โทรเลข เป็ นต้น เเต่ในปั จจุ บนั ด้วยคุ ณลักษณะที่ ดีของสื่ อออนไลน์ทาให้สื่ อสารจากผูส้ ่ ง สารมี
ปฏิกิริยาตอบโต้กนั รวดเร็ วเเบบนาทีต่อนาที (Real Time) โดยผ่านทางภาพเเละเสี ยงอันเกิดการเเลก
เปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing)
2.3.1.2 สื่ อออนไลน์ง่ายต่อการเข้าถึ งเเละเเพร่ กระจายสารสนเทศ (Ease of Access
to and Dissemination of Information) ช่ วยในการลดช่ องว่างระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ั บสาร ในการ
ติ ดต่อสารหรื อการเข้าถึ งข้อมูลได้ง่ายโดยการใช้ World Wide Web, Google, Search Engine ผูร้ ับ
สารสามารถตรวจสอบต้นทางที่ มาของข้อมูลผ่า นทาง Hypertext ที่ จะทาให้รู้เท่าทันสื่ อ (Media
Literacy) ของผูใ้ ช้ เเต่อาจส่ งผลกระทบในด้านการควบคุมการไหลของสาร ผูร้ ับสารสามารถทาได้
เพียงเเค่ปิดรับสารเท่านั้น ดังนั้นการง่ายในการเข้าถึ งการสื่ อสารขาเข้าและการเเพร่ กระจายอย่าง
รวดเร็ วในการสื่ อสารขาออกของสื่ อออนไลน์ อาจส่ งผลกระทบทางบวกหรื อทางลบ ในมิติดา้ น
ต่างๆ อาทิ การเมือง ความเป็ นส่ วนตัว เเละในเชิงพาณิ ชย์ เป็ นต้น
2.3.1.3 สื่ อ ออนไลน์ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ที่ ต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Learning) ผูใ้ ช้
สามารถค้น คว้า หาความรู ้ ม ากกว่า การท่ อ งจ าผ่า นบทความ ข้อ มู ล หรื อ การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน
(Interaction) ในระหว่างสนทนาสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ สามารถทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อนั ต่อเนื่ องของผูใ้ ช้
โดยไม่มีขอ้ จากัดด้านเวลา สถานที่ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
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2.3.1.4 สื่ อออนไลน์ มี ก ารวางตัว ในเเนวเดี ย วกั น เเละเอื้ อ ต่ อ การบู ร ณาการ
(Alignment and Integration) เเต่ เ ดิ ม สื่ อ แต่ ล ะประเภทอยู่ ค นละช่ อ งทางการสื่ อ สารไม่ ข้ ึ น ตรง
ระหว่างกัน การที่จะผนวกข้อมูลไว้ดว้ ยกันเป็ นไปได้ยากเเตกต่างจากสื่ อออนไลน์ การค้นหาข้อมูล
ข่าว บทความ ฯลฯ มารวบรวมไว้ในสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Network) ดังนั้นการสื บค้นข้อมูล
ได้ไม่ยากด้วยการบูรณาการสื่ อออนไลน์เเละสื่ อเก่าเข้าไว้ดว้ ยกัน เชื่อมโยงด้วย Search Engine เเละ
Hypertext ผูท้ ี่มีทกั ษะในด้านที่ตนเองถนัดนามาผสานกับพื้นที่ของสื่ อออนไลน์ผา่ นบล็อก (Blog)
เพื่อก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ
2.3.1.5 สื่ อออนไลน์เอื้อต่อการสร้างชุ มชน (Creation of Community) สื่ อออนไลน์
เอื้อต่อการสร้ างชุ มชนนั้นจัดว่าเป็ นคุ ณลักษณะที่ดีสื่อดั้งเดิ มไม่อาจจะกระทาได้ เป็ นการรวบรวม
คุณลักษณะที่ดีของ 4 ประการเเรกเข้าไว้ดว้ ยกัน อันประกอบไปด้วย สื่ อออนไลน์เป็ นการสื่ อสาร
เเบบสองทาง สื่ อออนไลน์ง่ายต่อการเข้าถึงเเละเเพร่ กระจายสารสนเทศ สื่ อออนไลน์ก่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่ อง และสื่ อออนไลน์มีการวางตัวในเเนวเดียวกันเเละเอื้อต่อการบูรณาการ ทั้งหมดเป็ น
ส่ วนส าคัญที่ เอื้ อในการสร้ า งชุ ม ชนผ่า นทางโซเชี ย ลเน็ ตเวิร์ก เเละโซเชี ย ลมี เดี ย ก่ อให้เกิ ดการ
รวมกลุ่ มกันทางสังคมออนไลน์ที่มีปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูใ้ ช้งาน ทาให้เกิ ดเเนวคิ ดในเรื่ องชุ มชน
เสมือนจริ ง (Virtual Community) เช่น ชุมชนเกมออนไลน์ กระดาษข่าวเว็บไซต์พนั ธ์ทิพย์ดอทคอม
และเฟซบุก๊
2.3.1.6 สื่ อออนไลน์ มี ล ั ก ษณะที่ ง่ า ยต่ อ การเคลื่ อ นย้า ยและพกพาได้ ส ะดวก
(Portability) การพัฒนาเครื่ องมือสื่ อสารทาให้เทคโนโลยีของสื่ อออนไลน์มีความคล่องตัว ขนาด
เล็กผูใ้ ช้สามารถพกพาหรื อเคลื่ อนย้ายไป ณ ที่ใดก็ได้ ประกอบกับคุ ณสมบัติอนั หลากหลายของ
เครื่ องมือสื่ อสารที่เป็ นตัวขับเคลื่อนในการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงใช้สื่อออนไลน์ ช่วยลด
เวลาเเละพื้นที่ (Time-Space) ของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
2.3.1.7 สื่ อออนไลน์ มี ล ัก ษณะที่ หลอมรวมกัน (Convergence) สมาร์ ท โฟนจัดว่า
เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่ชดั เจนในเรื่ องของการหลอมรวมสื่ อเเต่ละชนิ ดมาไว้ดว้ ยกัน ไม่ว่าจะเป็ น
กล้องถ่ายรู ป วิทยุ สมุดโน้ต นาฬิ กาปลุ ก ฯลฯ นอกจากนี้ สื่อเเต่ละชนิ ดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไม่
อาจจะทดเเทนกันได้เเต่จะไหลผ่านสู่ กนั ดังจะเห็นได้จากข่าวในหนังสื อพิมพ์ไปอยูบ่ นสื่ อออนไลน์
หรื อสื่ อบนออนไลน์ถูกนาไปตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์มาใช้ในทางภาคธุ รกิ จ การหลอมรวมสื่ อใน
ระยะเริ่ มเเรกมาจากปั ญหาการนาข้อมูลของสื่ อเก่าไปเผยเเพร่ ทาซ้ าในสื่ อออนไลน์โดยที่ไม่ได้รับ
อนุ ญาตจากผูผ้ ลิ ตสื่ อ ดังนั้นการยุติปัญหาดังกล่ าวหลายบริ ษทั หันมาหลอมรวมสื่ อออนไลน์กบั
ธุ รกิจไว้ดว้ ยกัน ทาให้เกิดกลยุทธ์การพ่วง (Bundle) เพื่อสร้างเเรงจูงใจให้กบั ผูอ้ ่านเเละต่อยอดทาง
ธุ รกิจ
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2.3.1.8 สื่ อออนไลน์มีลกั ษณะปฏิ บตั ิงานร่ วมกันได้ (Interoperability) การสื่ อสาร
ผ่านภาพ เสี ยง ตัวอักษร ที่สามารถส่ งผ่านการพูดคุ ยในเวลาเดี ยวกันได้ ทาให้ลดช่ องว่างของผูส้ ่ ง
สารเเละผูร้ ับสารที่เเตกต่างจากสื่ อดั้งเดิม เช่น การคุยผ่านโปรแกรม Skype ที่เห็นหน้า ได้ยินเสี ยง
เเละสามารถพิมพ์ตวั อักษรเพื่อส่ งข้อความถึงกันได้อีกด้วย
2.3.1.9 สื่ อ ออนไลน์ มี ค วามสามารถที่ จ ะประมวลเนื้ อ หาจากหลายเเหล่ ง มาไว้
ร่ วมกัน (Aggregation of Content) ด้วยระบบออนไลน์เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ ทา
ให้การถ่ายโอนข้อมูลจากหลายเเหล่งมาไว้ดว้ ยกันทาให้การตัดทอน ก็อปปี้ ดัดแปลง เนื้อหาเป็ นไป
ได้โดยง่ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนเเปลงในมิติดา้ นต่างๆ อาทิ การขยายตัวทาง
ภาคธุ รกิ จเกิ ดผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามา ในตลาดออนไลน์ ผูป้ ระพันธ์ นักเขียน หรื อเจ้าของ
ผลงานสามารถเผยเเพร่ ได้ในโลกออนไลน์ หรื อผูร้ ับสารต้องการเผยเเพร่ บทความ ความคิดเห็ น
สร้ างบทประพันธ์ของตนเองผ่านโซเชี ยลเน็ ตเวิร์กก็สามารถกระทาได้ (User-Generate Content)
กล่าวคือ ผูร้ ับสารทุกคนสามารถเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อหาได้ดว้ ยตนเอง
2.3.1.10 สื่ อออนไลน์เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก และ Longtail ด้วยความ
หลากหลายของสื่ อออนไลน์ทาให้ผอู ้ ่านมีช่องทางในการอ่านเพิม่ มากขึ้น หรื อเเม้ตวั สื่ อออนไลน์ก็มี
โอกาสเพิ่มขยายฐานผูอ้ ่านผ่านช่ องทางต่างๆตามไปด้วย ถึ งแม้ว่าจานวนผูอ้ ่านจะมีน้อยเพียงไรก็
สามารถผลิตสื่ อสู่ ผอู ้ ่านได้เช่นกัน
2.3.1.11 การหวนคื นกลับมาประสานกันครั้ งใหม่ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสาร
พัฒนาการของสื่ อออนไลน์ ระหว่า งผูส้ ่ ง สารกับ ผูร้ ั บ สารนั้น ท าให้ล ดการผูก ขาดเเละเพิ่ ม การ
ไหลเวียนของสื่ อจากการเเพร่ กระจายถ่ายทอดสารผ่านพื้นที่ของตนเอง อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ บล็อก
โดยที่ ไ ม่ มี ก ารผูก ขาดของสื่ อที่ ต่า งจากเดิ ม ที่ สื่อจะเป็ นผูส้ ่ ง สารเท่ า นั้น ดัง นั้นการประสานกัน
ระหว่างผูผ้ ลิตสื่ อเเละและผูอ้ ่านนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สื่อมวลชนให้ความสาคัญ เพราะปั จจุบนั ผูอ้ ่าน
คือ ผูเ้ ฝ้ าประตู (Gatekeeper) คัดกรองเนื้อหาด้วยตนเอง
2.3.1.12 สื่ อออนไลน์มีลกั ษณะส่ งเสริ มการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่ วมมื อ
กันทางไซเบอร์ (Social Collectivity & Cyber Cooperation) โซเชี ยลเน็ตเวิร์ก เป็ นสื่ อกลางในการ
เชื่ อมต่อผูค้ นทัว่ โลกเเละสร้างความสัมพันธ์ของคนเข้าไว้ดว้ ยกัน เช่น ความเป็ นเพื่อนในเฟซบุ๊กที่
เกิดจากการเชิ ญของเพื่อนส่ งต่อไปยังเพื่อน ที่อาจเป็ นคนที่ไม่เคยรู ้จกั มาก่อนหรื อมีความสนิ มสนม
กัน ทาให้เกิดเพื่อนที่อยูไ่ กลคนละซี กโลกทั้งที่ไม่เคยพบกันมากัน
2.3.1.13 การเกิดวัฒนธรรมแบบรี มิกซ์ (Remix Culture) เกิดการสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่
ระหว่างวัฒนธรรมจากคนรุ่ นก่ อนเเละคนสมัยใหม่ เช่ น การผสมผสานวัฒนธรรมเพลงของชาติ
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ตะวันตกกับชาติตะวันออก ออกมาเป็ นเพลงฮิปฮอป เทคโนเเดนซ์ ของวงการเพลงไทย หรื อการ
รวมเล่มของคอลัมม์ในหนังสื อพิมพ์มาเป็ นพ็อกเก็ตบุค๊
2.3.1.14 การเปลี่ยนจาก ‘ผลผลิต’ (Product) มาสู่ ‘บริ การ’ (Service) คุณลักษณะ ที่
สาคัญของสื่ อออนไลน์ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนผ่านจากตัวผลผลิตมาสู่ บริ การ เช่น ในอดีตจะฟั งเพลง
ผ่านเทปคลาสเซ็ กซ์ เเผ่นซี ดี หรื อดูละครผ่านทางโทรทัศน์ แต่ในปั จจุบนั กลายมาเป็ นการดูละคร
โทรทัศน์ยอ้ นหลัง การฟังเพลงผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
2.3.1.15 สื่ อออนไลน์เป็ นสื่ อที่อนุญาตให้ผรู้ ั บสารเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงเนื้ อหา (UserBased Transformation of New Media) จากสื่ อ ดั้ง เดิ ม ที่ ผู ้รั บ สารไม่ ส ามารถเข้า ไปเเก้ ไ ขข้ อ มู ล
เนื้ อ หาได้ แ ต่ สื่ อ ออนไลน์ ส ามารถให้ เ ข้า ไปแก้ ไ ขข้ อ มู ล เดิ ม หรื อเปลี่ ย นเเปลงต้น ฉบับ ได้
ตัวอย่างเช่ น เว็บไซต์สารานุ กรมเสรี (วิกิพีเดี ย) ฉบับภาษาไทยที่เริ่ มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2546 จัดว่าเป็ น
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเนื้ อหาต่างๆ สาหรับเข้ามาค้นคว้าหาความรู ้ โดยที่ผรู ้ ับสารสามารถเเก้ไข
ข้อมูล คัดลอกเนื้ อหา และนาไปเผยแพร่ ได้ ซึ่ งในอดีตเว็บไซต์ไม่สามารถเเก้ไขข้อมูลได้ เพียงให้
ข้อมูลกับผูร้ ับสารเท่านั้น
2.3.1.16 ข้อสรุ ป จากคุณสมบัติที่มีลกั ษณะเด่นของสื่ อออนไลน์ท้ งั 15 ประการ นั้น
อาจมี บางส่ วนที่ มีใ นสื่ อเก่ ามาก่ อนเเล้ว อาจเเต่เพียงว่าสื่ อดั้ง เดิ มมี เพีย งบางคุ ณลักษณะของสื่ อ
ออนไลน์ เเต่ไม่มีอย่างครบทุกขั้นตอนทั้งการเเพร่ จาย การผลิต การเปลี่ยนเเปลงเนื้ อหา ฯลฯ ของ
สื่ อออนไลน์ ดังนั้นจึงอาจสรุ ปได้วา่ สื่ อออนไลน์ หมายถึง สื่ อที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่ งสาร
เเละผูร้ ับสารเเบบทันทีทนั ใด เป็ นการสื่ อสารเเบบสองทางที่รวบรวมคุณสมบัติอนั หลากหลายของ
สื่ อดั้งเดิ มมาหลอมรวมกัน เเละเอื้ อประโยชน์ในการเเพร่ กระจายของข้อมูลข่าวสาร เนื้ อหา อัน
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ ที่สามารถพกพาหรื อใช้ได้โดยไม่จากัดเรื่ องเวลาเเละสถานที่
2.3.2 สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
สื่ อสัง คมออนไลน์ เป็ นการเชื่ อมโยงของเทคโนโลยีก ับ อุ ปกรณ์ การสื่ อสารท าให้ผูค้ น
สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ ว นับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นในการพัฒนาการตลาดในยุคใหม่ใน
การเลือกช่องทางการใช้สื่อไปยังผูอ้ ่านก่อให้เกิดเเรงขับเคลื่อนเเละเกิดกระเเส สื่ อสังคมออนไลน์น้ ี
ในอีกมุมหนึ่งถือว่าเป็ นเทคโนโลยี ที่สามารถช่วยให้คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กนั โดยวัตถุประสงค์
ที่แท้จริ งของคาว่า Social Network นี้ อาจหมายถึง Participation (ปิ ยะพงษ์ ป้ องภัย, 2554) คือการมี
ส่ วนร่ วมด้วยกัน แต่ในปั จจุบนั ไม่ใช่ เป็ นเพียงแค่เว็บไซต์ที่แชร์ ขอ้ มูล รู ปภาพเพียงเท่านั้น แต่ได้
พัฒนามาเป็ นศูนย์แสดงสรรพสิ นค้า ที่สามารถซื้ อหากันได้ ในนามของ Collaborative Shopping
Communities อีกด้วย
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กฤษฎา มอมุงคุณ (2558)ได้ให้เห็นว่าโซเชี ยล มีเดีย มีผลในการโน้มน้าวความคิดส่ งผลให้
เกิ ดความรู ้ สึกต่อผูอ้ ่าน ผ่านการเล่ าเรื่ อง เเชร์ ประสบการณ์ ระหว่างกัน เเสดงความคิ ดเห็ นส่ วน
บุคคล โดยใช้โซเชียล มีเดียเป็ นสื่ อกลางในการเชื่อมโยง จนทาให้เกิดสื่ อสังคมออนไลน์ข้ ึน โดยสื่ อ
สังคมออนไลน์ เป็ นพื้นที่ให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทาหน้าที่เป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ซึ่ งสามารถ
สร้ าง กาหนด เนื้ อหาของสารขึ้นเองได้ โดยกลุ่มประชากรสื่ อสังคมออนไลน์ ปั จจุบนั เติบโตขึ้ น
อย่างรวดเร็ วและครอบคลุมทัว่ โลก โดยรู ปแบบของสื่ อออนไลน์ที่ใช้ในกลุ่มปั่ นเดะคือ เฟซบุก๊
เฟซบุ๊ก (Facebook) ปริ มาณของสมาชิ กเครื อข่าย Facebook ได้เพิ่มปริ มาณมากขึ้ นอย่า ง
แพร่ หลาย จากรายงานสรุ ปในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2011 มีผใู้ ช้ Facebook ทัว่ ทุกมุมโลกประมาณ 500
ล้านคน ร้อยละ 50 ของจานวนดังกล่าวจะใช้เป็ นประจา ผูใ้ ช้บริ การจะใช้เวลากว่า 700 ล้านนาทีต่อ
เดือนในการใช้ Facebook มีผใู ้ ช้บริ การมากกว่า 200 ล้านคน เชื่ อมโยงสื่ อสารกันอย่างเป็ นระบบ
และมี ความหลากหลายในกิ จกรรมการติ ดต่อสื่ อสารดังกล่ าว และหากจัดลาดับของประเทศที่มี
จานวนประชากรที่ใช้ Facebook ใน 4 ลาดับแรกของโลก โดยการสุ่ มจากประชากร 26,198,200 คน
มีการสารวจว่ากว่าสมาชิ กของเฟซบุ๊ก 425 ล้านคนเข้ามาใช้ช่องทางนี้ ในการสื่ อสารผ่านระบบของ
โทรศัพท์มือถือ จึงทาให้เห็นว่าผูอ้ ่านปั จจุบนั ได้มีพฤติกรรมเสพการเข้าอินเทอร์ เน็ตผ่านระบบของ
โทรศัพท์มือถือมากขึ้น จนทาให้เกิดการสื่ อสารกันไปมาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์และกลายเป็ น
พฤติกรรมความเคยชิ น พร้ อมทั้งยังเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจาวันอีกด้วย ดังนั้นจึงทาให้
นักการตลาด ก็หันมาให้ความสาคัญในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้ ในการทากลยุทธ์ การ
สื่ อสารตลาดให้กบั องค์กร
การประยุกต์ใช้แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับสื่ อออนไลน์ ปัจจุ บ นั สื่ อออนไลน์ไ ด้เข้า มามี
บทบาททางการสื่ อสารมากขึ้ น รวมถึ งการรณรงค์ด้วย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้นาแนวคิ ดดังกล่ า วมา
ประยุกต์เป็ นแนวทางในการศึกษากระบวนการสื่ อสารและการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ

2.4 กลยุทธ์ การสื่ อสารการรณรงค์
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคาว่า กลยุทธ์ ไว้ว่า
หมายถึง การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม ใช้วธิ ี การต่อสู ้ที่ตอ้ งใช้กลอุบายต่างๆ นอกจากนี้ กลยุทธ์มาจากคาใน
ภาษาอังกฤษว่า Strategy หมายถึง แผนหรื อการวางแผนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรื อ
อีกนัยหนึ่งในกรณี ของการดาเนิ นงานองค์กร กลยุทธ์ คือ วิธีการหรื อความรู ้ที่จะนามาใช้แข่งขันใน
การทางานหรื อดาเนินธุ รกิจนัน่ เอง (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554, น. 1)
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การกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารการรณรงค์ก็เป็ นอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม เนื่ องจากการ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ ดี จะส่ ง ผลให้ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การรณรงค์ เ ป็ นการสื่ อ สารที่ ส ามารถเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี โดยกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการรณรงค์ (สิ ริพรรษ์ ศรี บุญลือ, 2549) ได้
สรุ ปไว้ดงั นี้
กลยุทธ์ดา้ นเนื้อหา กลยุทธ์เป็ นแก่นสาคัญในกระบวนการโน้มน้าวใจ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของการเร้าอารมณ์ (Type of Appeals) และรู ปแบบในการนาเสนอ โดยที่กลยุทธ์ดา้ นเนื้อหาสามารถ
จาแนกได้ 5 แบบ คือ
1) การกาหนดกลยุทธ์สารที่ เร้ าความกลัว (Fear Drive Model) เป็ นการสร้างความ
สนใจ หรื อสร้างจุดสนใจ ด้วยการใช้สารที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกกลัว แก่กลุ่มเป้ าหมาย โดยสิ่ งเหล้า
นั้นจะต้องเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ ห้ตวั กลุ่มเป้ าหมายด้วย เมื่อกลุ่มเป้ าหมายเกิดความสนใจแล้ว ก็จะเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย ในการที่จะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม
2) การนาเสนอสารโดยใช้หลักการ และเหตุผล (Rational) เป็ นการอ้าถึงสาเหตุ หรื อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็ นวิธีการหนึ่ งที่จะสร้ างความน่ าเชื่ อถื อของสารให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ลัก ษณะ คื อ การอ้า งสู่ เ หตุ ผ ลไปสู่ นิ ร นั ย (Deduction) การอ้า งเหตุ ผ ลแบบอุ ป นัย
(Induction) และการอ้างไปสู่ เหตุผล (Cause to Effect) หรื อผลไม่สู่เหตุ (Effect to Cause) หรื อจาก
ผลหนึ่งไปสู่ อีกผลหนึ่ง (Effect to Effect)
3) การสร้างเนื้ อหาจากกลุ่มอ้างอิง หรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสังคม (Status) เป็ นกล
ยุทธ์การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นผูน้ าทางสังคมที่สามารถชักจูงใจให้ผรู ้ ับสารเกิดความเชื่อถือ
เกิ ดการยอมรั บ และสามารถชัก จู ง ใจ หรื อหว่า นล้อมให้ก ลุ่ ม เป้ าหมายเกิ ดการศรั ท ธา เชื่ อ ถื อ
เลียนแบบ และปฏิบตั ิตามในที่สุด
4) การนาเสนอสารที่ เน้นข้อความสะดุ ด หู สะดุ ดตา เป็ นแนวทางการรณรงค์ที่
มุ่ ง เน้นการใช้วาทศิ ล ป์ (Rhetoric) เพื่ อสร้ า งความประทับใจต่ อกลุ่ ม เป้ าหมาย และสาธารณชน
เพื่อให้เกิ ดการพูดกันแบบปากต่อปาก และเพื่อให้เกิ ดกระแสความตื่นตัวให้กลุ่มบุคคลเป้ าหมาย
และสาธารณชน
5) การสร้างสัญลักษณ์ร่วม เป็ นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างความรู ้สึกในเชิ งอารมณ์
(Emotional Appeal) เพื่อให้กลุ่มบุคคลเกิ ดความรู ้ สึกร่ วม และเกิ ดจิตสานึ ก ค่านิ ยม ความร่ วมมื อ
หรื อมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
กลยุทธ์ การใช้สื่อ การเลื อกใช้สื่ อประเภทต่า งๆนั้นต้องพิ จารณาให้ส อดคล้อง หรื อ ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ ของกลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนลักษณะทาง
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ประชากรต่างๆ ซึ่ งสื่ อแต่ละประเภท มี ขอ้ จากัดในการสร้ างอิ ทธฺ พลกลุ่ ม เป้ าหมาย โดยที่ ความ
แตกต่างของสื่ อแต่ละประเภทนั้น สามารถแบ่งตามชนิดของสื่ อ ได้ดงั นี้
1) สื่ อบุคคล การใช้สื่อบุ คคลเป็ นตัวกลางในการสื่ อสารไปยังกลุม้ เป้ าหมาย โดยที่
บุคคลเหล่านี้ จะต้องเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยง และเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มเป้ าหมาย และสังคม ซึ่ งการสื่ อสาร
จะอาศัยรู ปแบบของการสื่ อสารระหว่างบุคคล และการสื่ อสารในกลุ่มย่อย จะมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
สร้างทัศนคติ และเพื่อโน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมายให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่กิจกรรม หรื อโครงการ
ได้กาหนดไว้ โดยคุณสมบัติของสื่ อบุคคลจะต้องทีความสามารถในหากปรับ และยืดหยุน่ สาร หรื อ
รู ปแบบการนาเสนอกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
2) สื่ อมวลชน เป็ นสื่ อที่ มีประสิ ทธิ ภาพด้านการให้ความรู ้ หรื อข้อมูลข่าวสารแก่
กลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึง สื่ อมวลชนสามารเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
จานวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ ว โดยส่ วนใหญ่แล้ว สื่ อมวลชนที่เป็ นที่นิยมในการรณรงค์ ได้แก่ สื่ อ
โทรทัศน์ สื่ อวิทยุ เป็ นต้น
3) สื่ อเฉพาะกิ จ เป็ นสื่ อที่ นาเสนอเนื้ อหาแบบเฉพาะเจาะจง และมุ่งสื่ อสารไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม สื่ อเฉพาะกิจก็ถือว่าเป็ นสื่ อหนึ่ งที่มีขอ้ จากัดที่ว่า
หากกลุ่มเป้ าหมายไม่เปิ ดอ่าน หรื อเปิ ดรับก็ไม่สามารถสื่ อสารข้อมูลใดๆ ออกไปได้ โดยสื่ อเฉพาะ
กิจที่นิยมใช้ในโครงการรณรงค์ส่วนใหญ่ ได้แก่คู่มือ จุลสาร แผ่นพับ นิทรรศการ ภาพทัศน์ เป็ นต้น
กลยุทธ์ดา้ นการใช้สื่อ เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่นกั รณรงค์จะต้องให้ความสาคัญ เนื่ องจากถือได้
ว่าสื่ อแต่ละประเภทย่อมมีผลต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์ให้ถึงเป้ าหมายได้ ซึ่ งนักรณรงค์
จะต้องทราบถึงคุณสมบัติของสื่ อแต่ละประเภทเสี ยก่อนว่า เช่น สื่ อบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อ
โน้มน้าวใจได้
ซึ่ งการศึ กษาวิจยั เรื่ องกระบวนการสื่ อสารของและปั จจัยในการร่ วมกลุ่ มรณรงค์ก ารใช้
จักรยานปั่ นเดะ ใช้ทฤษฎี กลยุทธ์การสื่ อสารการรณรงค์ในการศึกษาเกี่ ยวกับด้านการรณรงค์ของ
แกนนากลุ่มปั่ นเดะ
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2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการตัดสินใจ (Decision Making)
การตัด สิ น ใจมี ล ัก ษณะเป็ นกระบวนการ (Process) เป็ นกิ จ กรรมที่ ต้อ งด าเนิ น ไปตาม
ลักษณะขั้นตอน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับทางเลือกและการเลือกทางเลือก
การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการเลื อกระหว่างทางเลื อกต่างๆ ดังที่ เชสเตอร์ ไอ เบอร์ นาร์ ด
(1986) กล่ า วว่า กระบวนการตัดสิ นใจเป็ นเทคนิ ค วิธีก ารลดจานวนทางเลื อกในการเลื อกลงมา
กล่าวคือ จะใช้เทคนิคหรื อวิธีการใดในการลดทางเลือกหลายทางให้เหลือเพียงทางเดียว
ชูล เดลเบค และคัมมิ่ง (1970, อ้างถึงใน มาลีวรรณ สุ ขวัฒน์, 2552) กล่าวว่า การตัดสิ นใน
เป็ นกระบวนการที่บุคคลเกิดความรู ้สึกต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ตามค่านิยมและความเชื่อที่มีอยู่ จึงเกิด
พฤติกรรมการเลือก เพื่อนาไปสู่ สภาพที่ตอ้ งการหรื อพึงปรารถนา ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของการตัดสิ นใจ
สู งสุ ดให้กบั ตนเอง
2.5.1 ขั้นตอนการตัดสิ นใจ
การวิเคราะห์กระบวนการตัดสิ นใจของบุคคลมักแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน กล่าวคือขั้นตอน
แรกเป็ นขั้นตอนการตัดสิ นใจ และขั้นตอนหลังเป็ นขั้นตอนภายหลังการตัดสิ นใจ แต่ในการยมรับ
การกระทา บุคคลมักจะผ่านขั้นตอนมากกว่า 2 ขั้นตอน
McGuire (1998) กล่าวว่า ภายหลังจากการเกิ ดการสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ผูร้ ับสารจะ
เกิดการตอบสนองโนเป็ นการประมวลผลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing) เป็ นขั้นตอน 12
ขั้น กล่าวได้วา่ ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้คือขั้นตอนการตัดสิ นใจกระทาพฤติกรรมนัน่ เอง
1) ขั้นเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
2) ขั้นตั้งใจ
3) ขั้นสนใจ
4) ขั้นเข้าใจ
5) ขั้นเรี ยนรู ้ทกั ษะ
6) ขั้นยอมรับและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
7) ขั้นจดจาเนื้อหา
8) ขั้นแสวงหาข้อมูลข่าวสารและนึกขึ้นได้
9) ขั้นตอนตัดสิ นใจตามสิ่ งที่นึกขึ้นได้
10) ขั้นปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจ
11) ขั้นสนับสนุนการกระทา
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12) ขั้นยืนยันภายหลังการกระทา
Carroll and Johnson (1990, อ้างถึงใน วริ ทธิ์ โอนพรัตน์วบิ ูล, 2549) ให้ความหมายของ การ
ตัดสิ นใจว่าเป็ นกระบวนการซึ่ งบุคคล กลุ่ม หรื อ องค์กรกาหนดทางเลือกหรื อการเลือก รวบรวม
และประเมินข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางเลือกและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ขั้นตอนในการตัดสิ นใจมี
การดาเนินการดังนี้
1) Recognition หมายถึ ง การเริ่ ม ตระหนัก ว่า มี ส ถานการณ์ บ างอย่า งที่ ต้องมี ก าร
ตัดสิ นใจเกิดขึ้น
2) Formulation หมายถึง การค้นหา และแยกแยะสถานการณ์ที่ตอ้ งมีการตัดสิ นใจ
โดยมีสมมติฐานว่า ผูต้ ดั สิ นใจต้องการผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการตัดสิ นใจนั้น
3) Alternative Generation หมายถึ ง การสร้ างตัวเลือกหลายๆ ตัวเลื อกขึ้นมาเพื่อใช้
ในการตัดสิ นใจ
4) Information Search หมายถึ ง การหาข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ทางเลื อ กต่ า งๆ เพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด
5) Judgement or Choice หมายถึง การเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยของทางเลือกต่างๆ
6) Action หมายถึง การตัดสิ นใจกระทาการเลือก
7) Feedback หมายถึง การได้รับข้อมูลย้อนกลับ หลังจากที่กระทาการตัดสิ นใจแล้ว
โดยข้อมู ล ที่ ไ ด้รับ มาอาจมี ผลท าให้เกิ ดความรู ้ ใ หม่ หรื อมี เกณฑ์ใ หม่ ส าหรั บ การตัดสิ นใจที่ จะ
เกิดขึ้นต่อไป
Simon (1960) กล่ าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจเป็ นกิ จกรรมด้า นเชาว์ปั ญญา (Intelligence
Activity) ด้านการออกแบบ (Design Activity) และด้านการคัดเลือก (Choice Activity) ซึ่ งสะท้อน
ให้เห็ นว่าการตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการตามลาดับขั้นในการจะเลื อกทางเลื อกใดทางเลื อกหนึ่ ง
ออกมาเพื่อปฏิบตั ิมีข้ นั ตอน 4 ระดับ คือ
1) ระดับกิจกรรมในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Intelligence Activity) คือ การเสาะ
แสวงหาข่าวสารข้อมูล สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อการตัดสิ นใจ
2) ระดับกิจกรรมในการสร้างแบบหรื ออกแบบ (Design Activity) คือ การประดิษฐ์
การพัฒนา และการวิเคราะห์แนวทางต่างๆ ที่จะนาไปปฏิบตั ิได้
3) ระดับกิจกรรมในการเลือก (Choice Activity) คือ การเลือกแนวทางเฉพาะที่จะทา
ได้
4) ระดับ กิ จกรรมในการทบทวน (Review Activity) คื อ การประเมิ นค่ า ของการ
เลือกในทางเลือกที่ผา่ นมา

33
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่ องของการศึกษาการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะของ
ผูร้ ับสาร หรื อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม โดยนา กรอบแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการตั้งคาถามของ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
มาลีวรรณ ศุขวัฒน์ (2552) ศึกษาวิจยั เรื่ อง กระบวนการสื่ อสารกับสาธารณชน กระบวนการ
ตัดสิ นใจและปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการเข้าร่ วมโครงการ “จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยูใ่ นครรภ์”
ของเสถี ย รธรรมสถาน พบว่า กระบวนการสื่ อสารกับ สาธารณชนของคณะท างานโครงการมี
เป้ าหมายการสื่ อสาร 2 เป้ าหมายหลัก คือ เพื่อให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการ
และเพื่อเชิ ญชวนให้เข้าร่ วม กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ใน
ครรภ์เริ่ มมาจากปั จจัยภายในตนเองของพ่อแม่เป็ นหลัก ได้แก่ การมี ความทุ กข์กงั วลใจอยากให้
สภาพจิตใจดีข้ ึน ความตั้งใจที่จะทาสิ่ งดีๆ เพื่อลูก ความศรัทธาในพุทธศาสนา การปฏิบตั ิธรรมและ
ความศรัทธาต่อเสถี ยรธรรมสถาน โดยมีปัจจัยภายนอกหรื อบริ บทแวดล้อม คือ เพื่อน/คนใกล้ชิด
ข่าวสารจากสื่ อมวลชนและกระแสธรรมะที่มาแรงเป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้เกิดการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการ ส าหรั บ กระบวนการตัด สิ น ใจพบว่า มี 3 ระยะด้ว ยกัน คื อ ระยะที่ 1 ระยะก่ อ นการ
ตัดสิ นใจ เป็ นขั้นของการแสวงหาข้อมูล ระยะที่ 2 ระยะการตัดสิ นใจ ประกอบด้วย ขั้นการคิ ด
พิจารณา และขั้นตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ และระยะที่ 3 ระยะหลังการตัดสิ นใจ เป็ นการเรี ยนรู้จาก
การเข้าร่ วมโครงการ ปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการเข้าร่ วมโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ใน
ครรภ์ ปั จจัยด้านช่องทางการสื่ อสาร ได้แก่ การสื่ อสารแบบปากต่อปาก การใช้ช่องทางที่หลากหลาย
และการบูรณาการสื่ อ และปั จจัยด้านผูร้ ับสาร คือ ความต้องการที่พ่ ึงทางใจของผูร้ ับสาร ความเชื่ อ
ในการคิดดี ทาดี แล้วจะได้ในสิ่ งที่ดี ความศรัทธาในพุทธศาสนา การปฏิบตั ิธรรมอยูแ่ ล้วและความ
ต้องการที่จะเตรี ยมความพร้อมทางด้านจิตใจเพื่อลูก
วิมลภัทร์ ตุงคนาค (2546) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการสื่ อสารที่ผลมีผลต่อการรับนวกรรมการ
ปลู กพืชเศรษฐกิ จทดแทนการปลู กฝิ่ นของชาวไทยภู เขาทางภาคเหนื อของประเทศไทย : พื้นที่
ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูก
พืชทดแทนฝิ่ น ของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนื อของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ
โครงการหลวง มี 4 ปั จจัย ซึ่ งแบ่งตามองค์ประกอบการสื่ อสาร สอดคล้องกับทฤษฏีการกระทาทาง
สังคม ของ วิลเลียม ดับบลิว รี เดอร์ (William W. Reeder) และอธิ บายพื้นฐานเบื้องต้นทางจิตวิทยา
ของคน ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและการตัดสิ นใจของคน เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ปั จจัยดึงดูด ปั จจัย
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ผลักดัน และปั จจัยสนับสนุ น ซึ่ งผลักดันให้ การทางานสาเร็ จ โดยปั จจัยดึ งดูด คื อด้านชี วิตความ
เป็ นอยูแ่ ละรายได้ดีข้ ึน ด้านความเชื่ อ คือเชื่ อว่าพืชเศรษฐกิจอื่นสามารถปลูกแทนฝิ่ นและให้รายได้
มากกว่า ฝิ่ น ปั จจัย ผลัก ดันความคาดหวัง คื อการที่ ช าวไทยภู เขาจะได้มี ชี วิตที่ ดีข้ ึ นหลัง จากรั บ
นวัตกรรม ส่ วนปั จจัยสนับสนุ นพบทั้งโอกาส คือชาวไทยภูเขาผูร้ ับนวัตกรรมมีความคิดที่วา่ ตนอยู่
ในสถานะที่สามารถเลือกกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งได้ตามโอกาสที่มีอยู่ และชาวไทยภูเขามีโอกาสที่จะ
ตัดสิ นใจเลือกรับนวัตกรรม เนื่ องจากการสื่ อสารผ่านช่ องทางการสื่ อสารต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ และ
ได้ก ารสนับ สนุ น ต่ า งๆ จึ ง เป็ นแรงกระตุ ้น ให้ ช าวไทยภู เ ขารั บ นวัต กรรม เนื่ อ งจากรู้ สึ ก ว่า มี
ผูส้ นับสนุ นให้กระทา อีกทั้งการสร้ างเครื อข่ายเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการเผยแพร่ นวัตกรรมนี้ ซึ่ ง
งานใช้เครื อข่ายระหว่างบุคคล คือการสร้ างเครื อข่ายจากผูร้ ิ เริ่ มกับบุคคลและองค์กรต่างๆ โดยใช้
เครื อข่ายในการช่วยเผยแพร่ นวัตกรรม
อนุ เนินหาด (2543) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การประเมินผลโครงการจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่
ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของประชากรในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ในการเข้าร่ วม
โครงการ พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ มากที่สุด
คือปั จจัยด้านสุ ขภาพ ปั จจัยที่ มีผลมากได้แก่ ปั จจัยด้านความปลอดภัย ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จและ
สังคม ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการกาหนดวัน เวลา สถานที่ ปั จจัยด้านงบประมาณ ส่ วน
ปั จจัยที่มีผลพอสมควรมีปัจจัยเดียวคือปั จจัยส่ วนบุคคล
กานต์ ศิริรัตนพันธ (2544) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ชุมชนการปฏิบตั ิ : กรณี ศึกษาชมรมจักรยาน
วันอาทิ ตย์จงั หวัดเชี ยงใหม่ เพื่อศึกษากระบวนการรวมตัวของสมาชิ กชมรมจัก รยานวันอาทิ ตย์
จังหวัดเชี ย งใหม่ พบวาสกระบวนการรวมตัวของสมาชิ ก ชมรมจัก รยานวันอาทิ ตย์เกิ ดจากการ
พบปะพูดคุยของชุมชนผูใ้ ช้จกั รยานที่มีอตั ลักษณ์คล้ายคลึงกัน ได้แก่ มีความรักในการขี่จกั รยาน รัก
อิสระที่ได้จากการขี่จกั รยาน ชอบการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน และมีความตระหนักในด้านสุ ขภาพ
เป็ นต้น โดยกระบวนการรวมตัวของชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ แบ่งออกเป็ น
1) การมีมิติร่วมกัน (1) กิจการร่ วมกัน เกิดจาการรวมตัวขิงผูท้ ี่มีความสนใจการขี่จกั
ยานเหมื อ นกัน และมี จุ ด มุ่ ง หมายคล้า ยคลึ ง กัน (2) การพัว พัน ร่ ว ม จาการเจรจาตกลงกัน และ
ดาเนินการรวมตัวกัน โดยมีการประชุม พูดคุย ตกลงร่ วมกันอย่างเป็ นธรรมชาติ ทากิจกรรมร่ วมกัน
(3) ผลผลึ กที่มี ใช้ร่วมกัน เกิ ดการเรี ยนรู ้ แลสร้ างสรรค์ท้ งั ปรากฏเป็ นรู ปธรรมและนามธรรม เช่ น
การสร้างตราสัญลักษณ์กลุ่ม การการประโยชน์จากการใช้สีเสื้ อตองอ่อน การสวมหมวกกันน็อค ทา
ให้ผพู ้ บเห็นได้สามารถเข้าใจได้วา่ เป็ นกลุ่มชมรมจักรยานวันอาทิตย์
2) การรัดร้อยสัมพันธ์ของชมรม แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ (1) กระบวนการรัด
ร้อยของชมรม โดยเนื้อหาความรู ้เกี่ยวกับจักรยาน (2) มิติการสร้างรู ปธรรมของการเข้าร่ วม เช่น การ
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ขี่ จกั รยานอย่า งมี แบบแผน การมี จุดเน้นร่ วมกันในการใช้จกั รยานเพื่ อรณรงค์ มี ก ารใช้สื่ อเพื่ อ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ของชมรม
ภารดี พึ่งสาราญ และเสาวนี ย ์ วรรณประภา (2558) ได้ศึกษากระบวนการสื่ อสารปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการแพร่ กระจายนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้
กระเบน อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจยั จากเอกสาร การลงพื้นที่ การ
สัมภาษณ์เชิ งลึก การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสื่ อสารเริ่ มจากคณะทางานศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนฯ ทาการผลิตเนื้อหา จากการรวบรวมปั ญหาที่ประสบอยูข่ ณะนั้นจน
เกิดเป็ นองค์ความรู ้ที่เป็ นหลักสู ตรความรู ้และหลักสู ตรอบรม ในการส่ งเสริ มขั้นตอนกระบวนการ
ผลิ ตตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โดยส่ งสารผ่านสื่ อบุคคลเป็ นหลักและใช้สื่อผสมควบคู่กนั ไป
ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อกิ จกรรมแล้วเข้าสู่ กลุ่มสมาชิ กเกษตรกรและประธานกลุ่มเกษตรกร ผลการ
สื่ อสารเกิดผล 3 ระดับ คือ 1) ขั้นเปลี่ยนแปลง 2) ขั้นอิทธิ พล 3) ขั้นสัมฤทธิ์ ผล ยังพบว่า ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจและปั จจัยด้านปั จเจกบุคคลมีผลต่อการสื่ อสารแต่ไม่มากนักและกระบวนการแพร่ กระจาย
นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่ นจะเริ่ มที่ตวั สาร คือ 1) นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่ นเพื่อแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยแปรผัน คุณสมบัติและองค์ประกอบต่างๆ ของนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
จะเห็นได้ถึงประโยชน์เชิ งเปรี ยบเทียบจากโอกาสในการสังเกตเห็ นได้ ความเข้ากันได้ที่ไ ม่ไ ด้มี
ความซับซ้อนของโอกาสในการทดลองใช้ที่ไม่มี เงื่ อนไขผูกมัด 2) ผ่านช่ องทางการสื่ อสาร สื่ อ
บุคคลเป็ นสื่ อหลักโดยผูส้ ่ งสารทั้ง 2 ลาดับ ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ตามพื้นฐานได้เพียง 5 ข้อจาก 7 ข้อ ช่อง
ทางการสื่ อ สารที่ เ ลื อ กใช้เ ป็ นลัก ษณะใช้ร่ ว มกัน และบางส่ ว นมี ก ารหาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ผ่ า นสื่ อ
3) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งจะพิจารณาจากปั ญหาเป็ นหลัก 4) สมาชิ กในระบบมีความคล้ายคลึงกัน
เป็ นลักษณะเครื อข่ายเดียวกัน องค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ นามาสู่ การยอมรับนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยลักษณะการตัดสิ นใจ
พรดี สะสมบัติ (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง กระบวนการสื่ อสารในการรณรงค์เรื่ องการเลี้ ยงลู ก
ด้วยน้ านมมารดาของกลุ่มนมแม่ พบว่า กระบวนการสื่ อสารของกลุ่ มนมแม่ในการรวมกลุ่ ม เพื่ อ
สนับสนุ นการเลี้ยงลูกด้วยน้ านมมารดาสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ระยะ คือ ระยะก่อตั้ง ระยะหาแนว
ร่ วม ระยะดาเนินกิจกรรม ระยะขยายข่าย และระยะกลุ่มเข้าสู่ โครงสร้างของสังคม และกระบวนการ
สื่ อสารของกลุ่ มนมแม่ในการรณรงค์ต่อสาธารณชน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนคื อ 1) การกาหนด
เป้ าหมายในการรณรงค์ 2) วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ 3) กาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการรณรงค์ 4)
กาหนดข้อมูลและประเด็นในการรณรงค์ 5) ช่องทางการสื่ อสาร 6) กลยุทธ์การใช้สารของกลุ่มนม
แม่ 7) กลยุทธ์การใช้สื่อของกลุ่มนมแม่ 8) การวิจยั นอกจากนี้ ยงั พบว่า กลุ่มนมแม่ใช้รูปแบบการ
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สื่ อ สารในการสร้ า งและขยายกลุ่ ม โดยใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากและสื่ อ สารผ่ า น
Connection เป็ นหลัก
วริ ทธิ์ โอนพรัตน์วิบูล (2549) ได้ศึกษา กระบวนการตัดสิ นใจและอิทธิ พลของสื่ อบุคคล
และสื่ อ มวลชนที่ มี ต่ อ การตัด สิ น ใจเลิ ก เล่ น การพนัน ฟุ ต บอลของกลุ่ ม ผูเ้ ล่ น การพนัน ฟุ ตบอล
ผลการวิจยั พบว่า 1) ขั้นตอนการตัดสิ นใจเลิ กเล่นการพนันฟุตบอลของประชาชนมี 4 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นรับรู ้ ปัญหาและขั้นเกิ ดความเปลี่ยนแปลง (2) ขั้นการเกิ ดสานึ ก (3) ขั้นเลื อกแนวทางปฏิบตั ิ
และ (4) ขั้นลงมือปฏิบตั ิ 2) ปั จจัยที่มีผลต่อการเลิกเล่นการพนันฟุตบอลมี 7 ปั จจัย ได้แก่ (1) การแพ้
พนันบ่อยครั้ งและปั ญหาทางการเงิ น 2) ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลิ ก เล่ นการพนันฟุ ตบอลมี 7 ปั จจัย
ได้แก่ (1) การแพ้พนันบ่อยครั้ งและปั ญหาทางการเงิ น (2) ผลกระทบที่ รุนแรงต่ อการดารงชี วิ ต
(3) ความเชื่อทางศาสนา (4) ปัญหาการทางานหรื อการเรี ยน (5) การได้เห็นประสบการณ์ที่ไม่ดีของ
ผูอ้ ื่น (6) ความศักดิ์สิทธิ์ ของกฎหมายและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ (7) การไม่มีช่องทางการเล่น
พนันที่สะดวก 3) สื่ อบุคคลไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลิกเล่นการพนันฟุตบอลของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ แต่มีอิทธิ พลต่อกลุ่มตัวอย่างได้ส่วนหนึ่ง โดยสื่ อบุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดคือสมาชิ กใน
ครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ ในกรณี ของสื่ อมวลชน สื่ อมวลชนที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่
สนับสนุ นให้เลิ กเล่ นการพนันฟุ ตบอลได้แก่ โทรทัศ น์ โดยมี อิทธิ พลใน 4 ลักษณะคือ (1) เป็ นผู้
สะท้อนสภาพความเป็ นจริ งของการพนันฟุตบอล (2) เป็ นผูส้ นับสนุ น (3) มีอิทธิ พลโดยตรง และ
(4) มีอิทธิ พลขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขต่างๆ ส่ วนภาพยนตร์ มีอิทธิ พลใน 2 ลักษณะคือ (1) กระตุน้ การรับรู้
และความรู้สึก และ (2) เป็ นตัวอย่างสะท้อนภาพชี วิตจริ ง ในขณะที่สื่อมวลชนที่ไม่นาเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่สนับสนุ นให้เล่นการพนันฟุตบอลคือหนังสื อพิมพ์และสื่ ออื่นๆ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการเลิก
เล่นการพนันฟุตบอลใน 3 ลักษณะคือ (1) ทาให้แสวงหาข้อมูลได้ยากขึ้น (2) มีอิทธิ พล โตรงตรง
และ (3) มีอิทธิ พลขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไข 4) เนื้อหาสารที่มีอิทธิ พลต่อการเลิกเล่นการพนันฟุตบอล ได้แก่
เนื้ อหาสารที่ (1) แสดงประสบการณ์ตรงของตัวเองหรื อชีวิตจริ ง ของผูอ้ ื่น (2) ทาให้รู้สึกสานึ กได้/
คิดได้ (3) แสดงความห่ วงใย ความเข้าใจ ความรัก และมีเหตุผล (4) แสดงความเสี ยใจ (5) ชี้ ให้เห็น
โทษของการพนันฟุตบอล และ (6) แสดงความโกรธ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการสื่ อสาร และปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
กลุ่มรณรงค์การใช้จกั รยานของกลุ่มปั่ นเดะ แบ่งการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน คือส่ วนที่ 1 เป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และโดย
ใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group)
ส่ วนที่ 1 การศึกษากระบวนการสื่ อสารของผูก้ ่อตั้งกลุ่มปั่ นเดะ มีรายละเอียดดังนี้ ในส่ วนนี้
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีข้ นั ตอน ต่อไปนี้

3.1 แหล่งข้อมูลในการวิจัย
แหล่งข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ใช้สาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่
3.1.1 แหล่ งข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Source) โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเนื้ อหา รู ปภาพ วีดีโอ
จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ ยวข้องในเฟซบุ๊กของปั่ นเดะ ทั้งหน้าเพจ และเฟซบุ๊กกลุ่ม ซึ่ งนามาใช้ในการ
กาหนดแนวคาถามในการสัมภาษณ์
3.1.2 แหล่ ง ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Source) เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากาการสั ม ภาษณ์ แ บบ
เจาะลึกจากแกนนาจัดกิจกรรมและผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมรณรงค์การใช้จกั รยาน ปั่ นเดะ

3.2 กลุ่มเป้ าหมายในการวิจัย
ผูว้ ิจยั เลื อกกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ในครั้ งนี้ โดยใช้วิธี เฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) และยังได้ใช้วิธีการ Snowball Technique โดยการสอบถามแกนนากลุ่มเพื่อให้แกนนา
กลุ่มแนะนา แกนนาคนอื่นๆ เพื่อที่สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่อไปได้
ส่ วนที่ 1 ผูก้ ่ อตั้งกลุ่ มปั่ นเดะ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย โดยใช้การเลื อกกลุ่ มตัวอย่าง
วิธีการ Snowball Technique โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
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3.2.1 ผูก้ ่อตั้งกลุ่ม 1 ท่าน ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิคม บุญญานุสิทธิ์ ผูก้ ่อตั้งกลุ่มปั่ นเดะ
ส่ วนที่ 2 ผูก้ ่ อตั้งกลุ่ มปั่ นเดะ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย โดยใช้การเลื อกกลุ่ มตัวอย่าง
วิธีการ Snowball Technique โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
3.2.2 แกนนากลุ่ม
1) คุณพสิ ษฐ์ เหมะธร มีหน้าที่ดูแลกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมท้ายกลุ่มและดูแลการจราจร
2) คุณพงศกร พิสิษฐ์วานิชย์ มีหน้าที่นาขบวนกลุ่มปั่ นและดูแลเฟซบุก๊ ปั่ นเดะ
3) คุณธนยศ หมวกเพ็ชร์ มีหน้าที่บนั ทึกภาพและวีดีโอขณะทากิจกรรมนาไปโพสต์
ในเฟซบุก๊
4) คุณวีรพจน์ เนตรสุ วรรณ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รวบรวมผูเ้ ข้าร่ วมในบริ เวณ
เพื่อเตรี ยมตัวทากิจกรรม และดูแลกลางขวนกลุ่ม
ส่ วนที่ 3 การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ปั จจัยการเข้าร่ วมกิ จกรรมของกลุ่ ม
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ปั่ นเดะ จานวน 30 คน โดยใช้การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) แบ่งออกเป็ น
กลุ่มๆ ละ 8-12 คน จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเข้าร่ วมประจา กลุ่มที่เข้าร่ วมครั้งแรก กลุ่มที่เข้าร่ วม
เป็ นกลุ่มใหญ่ เช่น จากมหาวิทยาลัยต่างๆ หรื อภาคส่ วนต่างๆ

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการสื่ อสาร และปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
กลุ่มรณรงค์การใช้จกั รยานของกลุ่มปั่ นเดะ ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดวิธีการเพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนดังนี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมปั่ นเดะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลต่อไป
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม โดยผูว้ จิ ยั เข้าไปสังเกตการณ์
ในกิจกรรมปั่ นเดะ เพื่อสังเกตการณ์สื่อสารของกลุ่ม
3) เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เจาะลึ ก (Indepth Interview) กับกลุ่มเป้ าหมาย โดยผูว้ จิ ยั จะสัมภาษณ์ผกู ้ ่อตั้งกิจกรรม และแกนนาและสัมภาษณ์
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
4) เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมโดยการสัมภาษณ์กลุ่มในระหว่างทา
กิจกรรม หรื อช่วงพักในจากการปั่ นจักรยาน
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3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื่ องจากการวิ จยั ครั้ งนี้ เป็ นวิ จยั เชิ ง คุ ณภาพ ผูว้ ิจยั ต้องการให้ ไ ด้ร ายละเอี ย ดครบถ้ว น
สมบูรณ์จึงจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือช่วยในการวิจยั ดังนี้
3.4.1 ตัวผูว้ จิ ยั ที่ตอ้ งทาหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
รวมถึงการสังเกตการณ์ภาคสนาม และสัมภาษณ์ โดยเตรี ยม สมุดบันทึก กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรู ป
และเครื่ องบันทึกเสี ยง
3.4.2 แบบสัมภาษณ์ เจาะลึ ก และสัมภาษณ์ กลุ่ม โดยมีการเตรี ยมคาถามหลักไว้ล่วงหน้า
ซึ่ งมีการแบ่งปั ญหานาวิจยั ไว้ดงั นี้
3.4.2.1 ปั ญหานาการวิจยั ส่ วนที่ 1 แนวคาถามสาหรับผูก้ ่อตั้งกลุ่ม ผศ.นิคม บุญญานุ
สิ ทธิ์ แนวคิดเรื่ องกระบวนการสื่ อสาร
1) เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
2) เพราะเหตุใดจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ในการใช้จกั รยาน
3) การออกแบบและการริ เริ่ มกิจกรรม
4) เนื้อหา หรื อประเด็นสาคัญที่ใช้ในการสื่ อสารกับสาธารณชน คืออะไร
5) กิ จกรรมที่จดั ขึ้นมีอะไรบ้างและใครเป็ นผูด้ าเนิ นการ/รับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรม
6) มีการใช้สื่อในการเผยแพร่ โครงการรวมถึ งใช้ประกอบการทากิจกรรม
อย่างไรบ้าง และเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้สื่อนั้น
7) จากการด าเนิ น งานที่ ผ่า นมา สื่ อ ใดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเผยแพร่
โครงการได้สูงสุ ด เพราะเหตุใด
8) ปั ญหาและปั จจัยในการรวมกลุ่ม
9) ภาครัฐหรื อภาคเอกชนมีส่วนร่ วมอย่างไร
10) ปั จจัยที่จะทาให้กิจกรรมนี้ยงั่ ยืน
3.4.2.2 ปั ญ หาน าการวิ จ ัย ส่ ว นที่ 2 แนวค าถามส าหรั บ แกนน ากิ จ กรรมปั่ น เดะ
แนวคิดเรื่ องรณรงค์ทางการสื่ อสาร และกระบวนการสื่ อสาร
1) กลุ่มปั่ นเดะมีกระบวนการสื่ อสารเป็ นอย่างไร
2) การวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์การรณรงค์ เป็ นอย่างไร
3) กลยุทธ์การใช้สื่อเป็ นอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร
4) เหตุผลการใช้เฟซบุก๊ เพื่อการรณรงค์
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5) เนื้อหาที่เผยแพร่ ต่อสาธารณชนเป็ นอย่างไร
6) วิธีการเลือกรู ปแบบการนาเสนอ
7) การสื่ อสารภายในกลุ่มเป็ นอย่างไร
8) รู ปแบบลักษณะของสารรณรงค์การสื่ อสารต่อชุมชนเป็ นอย่างไร
9) ผลลัพธ์และปั ญหา เป็ นอย่างไร
10) ในอนาคต กลุ่มจะมีการรณรงค์ทางการสื่ อสารในทิศทางใด หรื อจะมี
การปรับเปลี่ยนการใช้สื่อหรื อไม่
11) ภาครัฐหรื อภาคเอกชนมีส่วนร่ วมอย่างไร
3.4.2.3 ปั ญหานาการวิจยั ส่ วนที่ 3 กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมปั่ นเดะ ในด้านปั จจัยเข้า
ร่ วมกิจกรรม
1) ทราบการรณรงค์จากสื่ อใด
2) สื่ อใดที่เข้าถึงและมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
3) เหตุผลที่ตดั สิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม
4) ปั จจัยที่เข้าร่ วม
5) ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการร่ วมกลุ่ม
6) กระบวนการสื่ อสารของกลุ่มเป็ นอย่างไร
7) การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
8) ปั ญหาที่พบ เป็ นอย่างไร
9) ข้อเสนอแนะ

3.5 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง และมีความน่าเชื่ อถือ ผูว้ ิจยั ได้มีการสร้างสัมพันธภาพกับ
กลุ่มเป้ าหมายก่อนสัมภาษณ์ ซึ่ งได้ช้ ี แจงรายละเอียดและความสาคัญของการวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งได้ทา
ความเข้าใจกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดความร่ วมมือและได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
อีกทั้งการพิสูจน์ขอ้ มูลที่ผูว้ ิจยั ได้มาถูกต้องหรื อไม่ โดยวิธีการตรวจสอบแหล่ งที่ มาของ
ข้อมูล ด้านข่าวสาร และด้านบุ คคล โดยการถามคาถามเดี ยวกันกับกลุ่ มเป้ าหมายหลายคน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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3.6 การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ข ้อ มู ล เบื้ องต้นไปพร้ อ มกับ การเก็ บ รวบรมข้อมู ล เพื่ อตรวจสอบความ
ครบถ้วน และนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ง่ายยิง่ ขึ้น โดยการใช้
1) กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) บริ บทของปรากฏการณ์
3) ข้อคิดเห็นของคนในกลุ่ม
เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล และทาการตีความเพื่อนาไปสู่ การสรุ ป และการนาข้อมูลวิจยั โดย
การ พรรณนา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนดไว้ เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสาร ในการ
รวมกลุ่มจักรยานของกลุ่มปั่ นเดะ เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การ
ใช้จกั รยานของกลุ่มปั่ นเดะ และเพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การใช้จกั รยานของกลุ่ม
ปั่ นเดะ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง กระบวนการสื่ อสารและปั จจัยที่มีผลต่อกาสิ นใจร่ วมกิ จกรรมรณรงค์
ปั่ นเดะ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น
2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ กลุ่มปั่ นเดะ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิจยั ที่ตอบปั ญหาการวิจยั ทั้ง 2 ข้อ ได้แก่
ปั ญหานาการวิจยั ข้อที่ 1 แกนนากลุ่ ม มี แนวคิ ดเรื่ องรณรงค์ท างการสื่ อสาร และ
กระบวนการสื่ อสาร เกี่ยวกับกลุ่มปั่ นเดะอย่างไร
ปั ญหานาการวิจยั ข้อที่ 2 ปั จจัย การสื่ อสารที่ มี ผลต่ อการเข้า ร่ วมกลุ่ ม ปั่ น เดะของ
สมาชิกประกอบด้วยอะไรบ้าง

4.1 ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มปั่นเดะ
จากที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาสื่ อต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ กลุ่ ม ปั่ นเดะ การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ วนร่ วม
รวมถึงการให้สัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้ง และเป็ นกลุ่มผูน้ ากิจกรรม ทาให้ทราบ
ถึ งประวัติความเป็ นมาของกลุ่มปั่ นเดะ วัตถุ ประสงค์เป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นกิ จกรรม และ
ช่องทางในการสื่ อสาร ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลสนับสนุ นที่จะช่วยการวิเคราะห์ผลการวิจยั ในเรื่ อง ซึ่ งผูว้ จิ ยั
ขอนาเสนอแนวทางดังนี้
4.1.1 ความเป็ นมาของกลุ่มปั่ นเดะ
ปั่ นเดะ เป็ นโครงการที่กิจกรรมรณรงค์ใช้จกั รยาน ปั่ นเดะ ก่อตั้งเมื่อปี 2555 ซึ่งเป็ นแนวคิด
ที่เกิดจากแนวคิดของผูช้ ่ วยศาสตราจารย์นิคม บุญญานุ สิทธิ์ นักวิชาการด้านผังเมือง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รวมตัวจิตอาสาผูใ้ ช้จกั รยานในเทศบาลนครนครราชสี มา ไม่วา่
จะเป็ นการใช้จกั รยานในชีวิตประจาวัน ใช้ในการออกกาลังกาย ซึ่ งมารวมตัวกันในตอนเย็น ทุกวัน
ศุกร์ เนื่ องจากวันศุกร์ น้ นั เป็ นวันหยุดสุ ดสัปดาห์ หลายๆคนไม่ตอ้ งทาภารกิ จอะไร หรื อจะเป็ นการ
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ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์นอกเหนื อจากการสังสรรค์แล้ว ซึ่ งจะปั่ นจักรยานไปรอบบริ เวณคูเมือง
นครราชสี มา โดยวัตถุประสงค์แรกเริ่ ม เป็ นการรวมตัวเพื่อให้ตระหนักถึงการใช้จกั รยานในเขตตัว
เมือง และเรี ยกร้องทางสาหรับรถจักรยาน โดยในเริ่ มแรกมีสมาชิ กจิตอาสาเข้าร่ วมประมาณ 10-30
คัน และต่อมาเมื่อจักรยานได้รับความนิยมมากขึ้น จึงกลายมาเป็ นการรวมตัวของคนใช้จกั รยาน ซึ่ ง
ไม่มีผลทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง ปราศจากผลประโยชน์ทางธุ รกิจ ปั่ นเดะได้มีการสื่ อสารทางสังคม
ออนไลน์ Facebook และได้เปลี่ ยนจากการเรี ยกร้ องเรื่ องทางจัก รยานเป็ นการรณรงค์เพื่ อให้คน
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร หรื อใกล้เคียงนาจักรยานมาร่ วมกันปั่ น โดยเป็ นการสร้ างเครื อข่าย
การใช้จกั รยาน
“มันเกิดจาก ริ เริ่ มของอาจารย์ท่านหนึ่ งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ครับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นิคม ท่านเป็ นสถาปนิกใฝ่ ฝันอยากให้โคราชเป็ นเมืองจักรยานและ
มีโปรเจค อยากทาทางจักรยานในโคราชเนื่ องจากโคราช ซึ่ งน่าจะทาเป็ นเมืองจักรยานได้
เพราะว่า ด้วยบล็ อคของเมื องในผัง เมื องโคราชมันคื อผัง เมื อ งเดิ ม โบราณเพราะฉะนั้น
เมื่อก่อนเดี๋ยวมันถูกทาเพื่อให้ใช้สาหรับเกวียนใช้สาหรับคนเดินหากันมันก็เลยเป็ นแยกต่อ
แยกต่อแยกซึ่ งเพราะปั จจุบนั เป็ นเมืองทาถนนขึ้นมามันก็เลยกลายเป็ นไฟแดงติดติดกันเรา
จะสั ง เกตว่า เมื่ อไหร่ ที่ ช่ วงเย็น หรื อมี ง านเทศกาลอะไรท าให้ รถมันติ ด เพราะว่า มัน ไม่
สามารถระบายออกไปได้นอกจากจะต้องให้ตารวจจราจรเพื่อระบายออก ก็เลยโคราชน่าจะ
ลองทาในเมืองจักรยานดู คนใช้จกั รยานระยะทางภายในตัวกลาง เมืองใกล้ๆ ระยะทาง
ภายในตัวเมืองมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ จกั รยานน่ าจะสะดวกสบายที่สุด แล้วก็มีโปรเจคใหญ่ก็
ขึ้นทาเลนจักรยานลอยฟ้ า เส้นมิตรภาพเพื่อเชื่อมตัวเมืองไปยัง เซฟวัน เดอะมอลล์
แล้วจุดเริ่ มจะเริ่ มอย่างไรเริ่ มต้นยังไงเริ่ มต้นแค่ให้คนปั่ นจักรยานก็พอก็เลยมานัง่
คุยกันว่า ลองทาเราลองทาอะไรที่ให้มนั เกิดคนปั่ นจักรยานขึ้น ก็เลยก็เลยเป็ นโครงการ ว่า
เชิ ญชวนคนมาใช้จกั รยานกันดี กว่า โดยที่เราเริ่ มจากตัวพวกกลุ่ มจิ ตอาสาเองก่ อนซึ่ งใช้
จักรยานแล้วก็ชวนใครที่สนใจ อาจจะปั่ นชมรอบเมือง เพราะว่าจะแต่ก็วางแผนว่าถ้ามีเส้น
จักรยานก็จะปั่ นรอบเมืองคูเมืองได้ชมเมืองเรามี อะไรบ้าง หรื อสถานที่ท่องเที่ยวหรื อจุ ด
จอดรถอาจจะเป็ นก าแพงป้ อมก าแพงเมื อ งเก่ า ให้ ค นโคราชได้ล องปั่ น จัก รยานมาดู
ทัศนียภาพเมืองกลางคืน” (พสิ ษฐ์ เหมะธร, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2559)
ที่มาของคาว่า ปั่ นเดะ จากการศึกษาข้อมูลและจากการสัมภาษณ์แกนนากลุ่มทาให้ได้ขอ้ มูล
ว่า คาว่า ปั่ นเดะ นั้นมีที่มาจากแกนนากลุ่มปั่ นเดะในช่วงเริ่ มแรก ซึ่ งนาภาษาโคราชมาประยุกต์ ซึ่ ง
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คาว่า เดะ หมายถึง สิ ยกตัวอย่างเช่น ไปเดะหมายความว่าไปสิ ปั่ นเดะหมายความในภาษาโคราชว่า
ปั่ นสิ ซึ่ งจะมีสาเนี ยงแบบไม่เป็ นทางการหรื อภาษาวัยรุ่ น พร้อมกับ คาว่า เดะ นั้นสามารถเขียนทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษได้วา่ Day หมายถึง วัน ซึ่ งเป็ นความหมายแฝงว่าวันปั่ นจักรยานนัน่ เอง
“ตอนแรกก็คิดว่าตั้งชื่ อโครงการใช้ชื่ออะไร ก็เลยใช้ชื่อปั่ นเดะดีกว่า เพราะคาว่า เดะ
มันเป็ นภาษาโคราชด้วย และเป็ นศัพท์วยั รุ่ นด้วย เช่ น ศุ กร์ น้ ี ไปไหน ปั่ นเดะ คื อไปปั่ น
กันเดะ” (พสิ ษฐ์ เหมะธร, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2559)
ตอนนั้นผมได้รับมอบหมายให้ลองออกแบบโลโก้ของปั่ นเดะ ผมเลยลองทาเป็ น
ภาษาอังกฤษดู Pun Day ก็ดูมีความหมายไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน (พงศกร พิศิษย์วานิชย์,
สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2559)

ภาพที่ 4.1 รู ปแบบโลโก้ของกลุ่มปั่ นเดะ
แหล่งทีม่ า: ปั่ นเดะ@PundayKorat, 2558.
จุดเริ่ มต้นของกลุ่มปั่ นเดะ คืออยากทาให้โคราชเป็ นเมืองจักรยาน และแนวคิดให้ประชาชน
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนในตัวเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงการแบ่งปั นถนนให้จกั รยาน เนื่ องจากถนนภายใน
ตัวเมื องนั้นมี จานวนแยกไฟจราจรเยอะเนื่ องจากเป็ นผัง เมื องโบราณจึ ง ไม่ เหมาะสมในการใช้
รถยนต์ จึ งอยากให้คนใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึ งข้อนี้ อี กทั้งเพื่อเป็ นตัวเลื อกของการเดิ นทาง
เพราะนอกจากช่วยให้เพลิดเพลินและร่ างกายแข็งแรงแล้วยังถือเป็ นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วย
ลดปั ญหาจราจรติดขัดและประหยัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้มาก จนเกิดมาเป็ นกลุ่มปั่ นเดะ ซึ่ งจะ
รวมตัวกันปั่ นจักรยานทุกเย็นวันศุกร์
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“ในหลักความเป็ นจริ งแล้วคนที่ มาร่ วมกิ จกรรมกับเรา มันหลากหลายพฤติ กรรม
เช่ น ความแบบครอบครัว กลุ่มนักแข่ง วัยรุ่ นขาแรง เราก็ใช้จกั รยานเป็ นเครื่ องมือละลาย
พฤติกรรม สามารถให้อยูร่ ่ วมกันกับรถมีเครื่ องได้ ไม่ใช่วา่ การเรี ยกร้องทางจักรยานเปล่าๆ
วัตถุประสงค์จริ งๆของกลุ่มนั้น ก็จะทาให้เกิดขนบ ซึ่ งมันเป็ นเหมือนวัฒนธรรมซึ่ ง
ผมอาจจะไม่ ต้องมานากิ จกรรม และกิ จกรรมปั่ นเดะ คื อเริ่ ม วันศุ ก ร์ และจบวันศุ ก ร์ ถ้า
นอกเหนื อจากนั้นก็ไม่ใช่ กลุ่ มปั่ นเดะ ซึ่ งหลักๆก็สร้ างให้คนมี จิตสานึ ก มี จิตสาธารณะ
ไม่ ใ ช่ ว่า ปั่ นเสร็ จก็ จบ แต่ จะให้ค นรู ้ ค่ า ของจัก รยาน หรื อเพื่ อให้ค นปั่ นจัก รยานนั้น ได้
ตระหนักถึ งผูใ้ ช้จกั รยาน และเป็ นการช่ วยลดการใช้พลังงาน แทนที่ จะเอาเวลาไปเที่ ยว
ห้ า งสรรพสิ น ค้า ดื่ ม สุ ร า นั่ง ดู โ ทรทัศ น์ อ ยู่ บ ้า น” (วี ร พจน์ เนตรสุ ว รรณ, สั ม ภาษณ์ ,
16 มกราคม 2559)
4.1.2 โครงสร้ างการดาเนินงานของกลุ่มปั่นเดะ
โครงสร้างของกลุ่มปั่ นเดะ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งหมดให้ขอ้ มูลตรงกันว่า ปั่ นเดะ นั้นมาจาก
กลุ่มคนที่ดว้ ยจิตอาสา ซึ่ งไม่ได้มีระบบระเบียบและการบริ หารที่ชดั เจน แต่จะมีการแบ่งงานว่าใคร
จะนาทาง บอกทางหรื อปิ ดท้ายขบวน แต่จะสามารถสลับสับปลี่ยนหรื อทาแทนกันได้ และเมื่อแกน
นามี ธุระหรื อภารหน้าที่ ที่ต่างไปจากเดิ มก็จะสามารถออกจากกลุ่มได้เลยด้วยเหตุ ที่เป็ นจิ ตอาสา
ไม่ได้เป็ นการบังคับร่ วมกิจกรรมโดยสมัครใจ
การด าเนิ น งานของให้ ก ลุ่ ม เกิ ด จากประชาชนไม่ ไ ด้เ กิ ด จากการจัด ตั้ง มี ท้ ัง กิ จ กรรม
ประจาวันศุกร์ และกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดคนให้สนใจ เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัย
ได้มีส่วนร่ วม โดยอาศัยกิจกรรม พัฒนาด้านจิตใจจิตอาสา ตลอดจนถึงความเห็นอกเห็นใจผูใ้ ช้ร่วม
ใช้รถใช้ถนนในเทศบาลนครนครราชสี มา ด้านผูเ้ ข้าร่ วมจะไม่ได้มีการสมัครสมาชิก หรื อการลงชื่ อ
ซึ่ งเป็ นสมาชิ กโดยการเข้าร่ วมกิ จกรรมขี่ จกั รยานร่ วมกัน สมาชิ กจึ งเกิ ดจากการปฏิ บตั ิ กิจกรรม
ร่ วมกัน
“จริ ง ๆ ไม่ได้เริ่ มมาอย่างเต็มรู ปแบบ แต่มาจากกลุ่มคนที่ดว้ ยจิตอาสา ก็เลยไม่ได้มี
ระบบระเบี ยบ แต่พอมี คนมาเริ่ มเยอะแล้วก็เริ่ มชวนนายกเทศมนตรี ชวนคณะต่างๆ ใน
เทศบาล ก็เลยมี สท. มาปั่ นด้วยอยู่พกั นึ งก็เลยให้เค้าดูดว้ ยว่ามันสมควรสร้ างทางจักรยาน
ในโคราชได้แล้ว เป็ นการยกระดับในอีกขึ้น ให้ผใู ้ หญ่เห็นศักยภาพของเมืองว่าปั่ นได้ จน
ได้จดั แข่งจักรยานนานาชาติ เป็ นทางจักรยานชัว่ คราว ด้วยกลุ่มคุยกันตั้งแต่แรกว่า ให้กลุ่ม
เกิดจากประชาชนไม่ได้เกิดจากการจัดตั้ง เราปั่ นกันเองก่อน พอคนเริ่ มมาปั่ นกันเยอะ เราก็
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เริ่ ม เฟดตัวเองออก ใครมี ธุ ระ หรื อภาระหน้า ที่ ก็ ส ามารถเฟดตัวเองออกไปได้ (พสิ ษฐ์
เหมะธร, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2559)

4.2 ส่ วนที่ 2 ผลการวิจัย
ปั ญหานาการวิจยั ข้อที่ 1 แกนนากลุ่ม มีแนวคิดเรื่ องรณรงค์ทางการสื่ อสาร และกระบวนการ
สื่ อสาร เกี่ยวกับกลุ่มปั่ นเดะอย่างไร
จากผลการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอแนวคิดเรื่ องรณรงค์ทางการสื่ อสาร และกระบวนการ
สื่ อสาร อันประกอบด้วยเป้ าหมายของการสื่ อสาร ประเด็นการสื่ อสาร กลุ่มเป้ าหมาย กลยุทธ์ดา้ น
สารและกลยุทธ์ดา้ นสื่ อ ซึ่งสามารถแสดงแผนภาพได้ ดังนี้
เป้ าหมายการ

ประเด็นการ

สิ่ อสาร

สื่ อสาร

1. เพื่อให้ขอ้ มูล

1. เพื่อให้รับรู ้

1. ผูใ้ ช้จกั รยาน

1. การเชิญชวน

1. การสื่ อสาร

ข่าวสาร ความ

วัตถุประสงค์

2. ผูใ้ ช้รถในเขต

ให้ร่วมกิจกรรม

ผ่านบุคคลแบบ

เคลื่อนไหวของ

ของกลุ่ม

เทศบาลนคร

ของกลุ่ม

ปากต่อปาก

กลุ่ม

นครราชสี มา

2. เน้นการแบ่ง

2. การสื่ อสาร

2. เพื่อเชิญชวน

3. ประชาชนใน

ประสบการณ์

ผ่านบุคคล

ให้เข้าร่ วม

บริ เวณสถานที่

ซึ่งกันและกัน

3. การสื่ อสาร

กิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

กลยุทธ์ดา้ น

กลยุทธ์ดา้ นสื่ อ

สาร

ผ่านการทา
กิจกรรม
4. การสื่ อสาร
ผ่านสื่ อ
ออนไลน์

ภาพที่ 4.2 แผนภาพแสดงกระบวนการสื่ อสารของกลุ่มปั่ นเดะ
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จากแผนภาพดังกล่าว สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ดงั นี้
4.2.1 เป้าหมายของการสื่ อสาร
กระบวนการสื่ อสาร และปั จจัยที่มีผลต่อการเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การใช้จกั รยานของกลุ่ม
ปั่ นเดะแกนนากลุ่มเป็ นผูส้ ่ งสารในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร เรื่ องราว กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่นปั่ น
เดะ ต่อผูร้ ับสารที่เป็ นสาธารณชน ทั้งที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป และ สมาชิกของกลุ่ม พบว่าการสื่ อสาร
ที่สาคัญมี 2 ประการคือ
4.2.1.1 เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม
เป้ าหมายของการสื่ อสารกับ สารธารณชนเกี่ ย วดับ กลุ่ ม ปั่ น เดะ คื อการให้ข ้อ มู ล
ข่าวสาร รวมถึงความเคลื่อนไหว การทากิจกรรมของกลุ่มเพื่อให้ผรู ้ ับสารที่ไม่เคยรู ้จกั กิจกรรมหรื อ
เคยรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้เกิดความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเพิม่ มากขึ้น
4.2.1.2 เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่ วมกิจกรรม
เป้ าหมายที่สอง คือ การสื่ อสารเพื่อเชิ ญชวนให้เข้าร่ วมกิจกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่การ
นาเนื้อหาของประเด็นของการรณรงค์การใช้จกั รยานในเขตเทศบาลนครในรู ปแบบการรณรงค์ผ่าน
กิ จกรรม โดยปรับเปลี่ ยนวิธีคิดของผูใ้ ช้รถใช้ถนนให้ตระหนักถึงการแบ่งปั นถนนให้แก่จกั รยาน
แสดงให้เห็นถึงรู ปแบบของกิจกรรมและรับรู ้ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่ วมกิจกรรม
4.2.2 ประเด็นการสื่ อสาร
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ประเด็นการสื่ อสารที่แกนนากลุ่มปั่ นเดะใช้ในการสื่ อสารกับ
สาธารณชน คื อการนาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับกลุ่ มกับกิ จกรรมให้สาธารณชนทราบถึ งแนวคิ ดและ
กิ จกรรมของกลุ่มปั่ นเดะ ซึ่ งไม่ได้มุ่งที่จะขี่จกั รยานเพื่อรณรงค์การใช้จกั รยานเพื่อรณรงค์การใช้
จักรยานเพื่อเรี ยกร้องทางจักรยานเพียงเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการปลุกจิตสานึ กให้คนแบ่งปั นถนน
ให้กบั รถจักรยานเป็ นเครื่ องมือละลายพฤติกรรม สร้างวัฒนธรรมจักรยานสามารถให้อยูร่ ่ วมกันกับ
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนได้ พร้ อมทั้งก่อให้เกิ ดความระมัดระวังมากขึ้นแก่ผใู ้ ช้รถยนต์ที่ร่วมเส้นทางอีกทั้ง
ยังให้ตระหนักด้านสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และสามารถเป็ นการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง
“เป้ าหมายหลักของเราคือต้องการผูร้ ่ วมขบวน คือไม่ใช่แค่ป่ั นแล้วจบ เราคิดแล้วว่า
เราต้องการแนวร่ วมที่ ขยายตัวออกไปมากขึ้ น สิ่ งที่เราพยายามจะทาคื อเรากาลังจะสร้ าง
วัฒนธรรมจักรยานคือผูใ้ ช้จกั รยานไม่ใช่นกั จักรยาน พอเราขี่กนั เป็ นกลุ่มใหญ่ผใู ้ ช้รถยนต์
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หรื อมอเตอร์ ไซค์ก็จะเรี ยนรู ้ แล้วว่ามี จกั รยานมาต้องระมัดระวังมากขึ้น” (นิ คม บุญญานุ
ศิษย์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2561)
“ในหลักความเป็ นจริ งแล้วคนที่ มาร่ วมกิ จกรรมกับเรา มันหลากหลายพฤติ กรรม
เช่ น ความแบบครอบครัว กลุ่มนักแข่ง วัยรุ่ นขาแรง เราก็ใช้จกั รยานเป็ นเครื่ องมือละลาย
พฤติกรรม สามารถให้อยูร่ ่ วมกันกับรถมีเครื่ องได้ ไม่ใช่วา่ การเรี ยกร้องทางจักรยานเปล่า ๆ
วัตถุ ประสงค์จริ ง ๆ ของกลุ่มนั้น ก็จะทาให้เกิ ดขนบ ซึ่ งมันเป็ นเหมื อนวัฒนธรรมซึ่ งผม
อาจจะไม่ ต้อ งมาน ากิ จ กรรม และกิ จ กรรมปั่ น เดะ คื อ เริ่ ม วัน ศุ ก ร์ แ ละจบวัน ศุ ก ร์ ถ้า
นอกเหนื อจากนั้นก็ไม่ใช่ กลุ่ มปั่ นเดะ ซึ่ งหลักๆก็สร้ างให้คนมี จิตสานึ ก มี จิตสาธารณะ
ไม่ ใ ช่ ว่า ปั่ นเสร็ จก็ จบ แต่ จะให้ค นรู ้ ค่ า ของจัก รยาน หรื อเพื่ อให้ค นปั่ นจัก รยานนั้น ได้
ตระหนักถึงผูใ้ ช้จกั รยาน ซึ่ งจะตอบโจทย์ที่ทาให้โคราชเป็ นเมืองจักรยาน ผลพลอยได้คือ
เป็ นการช่ วยลดการใช้พลังงาน แทนที่ จะเอาเวลาไปเที่ ยวห้างสรรพสิ นค้า ดื่ มสุ รา นั่งดู
โทรทัศน์อยูบ่ า้ น” (วีรพจน์ เนตรสุ วรรณ, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2559)
“ปั่ น เดะเป็ นการรวมตัว กัน ท ากิ จ กรรมรณรงค์ ปั่ น จัก รยานแบบแฟลชม็ อ บ
(Flashmob) ปลุ กกระแสให้คนโคราชหันมารักสุ ขภาพกันมากขึ้น เพื่อให้เมืองโคราชเป็ น
เมืองแฟชัน่ จักรยาน และสร้างกลุ่มผูใ้ ช้จกั รยานในชี วิตประจาวันของคนโคราช ซึ่ งผูท้ ี่ใช้
รถบนท้องถนน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะไม่เล็งเห็นความสาคัญของผูท้ ี่ใช้รถจักรยานว่า อยากให้ผทู ้ ี่
ใช้รถบนท้องถนนมีน้ าใจ เห็นใจเพื่อนรวมทางกัน ไม่วา่ จะคนเดินเท้า คนปั่ นจักรยาน หรื อ
มอเตอร์ ไซค์ แบ่งปั นเส้นทางกัน ส่ วนจักรยานก็ตอ้ งเห็นใจคนขับรถยนต์ดว้ ย ควรหลบทาง
ให้รถยนต์บา้ ง และอยากให้คนหันมารักสุ ขภาพ เพราะว่าปั จจุบนั คนเราไม่ค่อยมีเวลาและ
ยังเป็ นโรคเครี ยดจากการคมนาคมการเดินทางที่ติดขัด ทางานก็เหนื่อยอยูแ่ ล้ว ถ้าเป็ นไปได้
กิจกรรมการปั่ นจักรยานก็เป็ นส่ วนช่วยให้คนมีสุขภาพจิตที่ดีข้ ึน” (พงศกร พิศิษย์วานิชย์,
สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2559)
4.2.3 กลุ่มเป้าหมาย
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเป้ าหมายของกลุ่มปั่ นเดะ แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) ผูใ้ ช้จกั รยาน กลุ่มที่ใช้จกั รยานทั้งในการออกกาลังกาย การแข่งขัน และการใช้
จักรยานในชีวติ ประจาวัน
2) ผูใ้ ช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา
3) ประชาชนในบริ เวณที่ปั่นผ่าน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสาคัญของจักรยาน
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4.2.4 กลยุทธ์ ด้านสาร
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย พบว่ า กลยุ ท ธ์ ด้า นสารที่ แ กนน ากลุ่ ม ปั่ น เดะใช้ ใ นการสื่ อ สารต่ อ
สาธารณชน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ เน้นการเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม และ เน้น
การแบ่งประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
4.2.4.1 เน้นการเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
แกนนากลุ่ ม ปั่ นเดะใช้ก ารนาเสนอเส้ น ทางและเวลาที่ ร วมตัว ของกลุ่ ม หรื อมี กิ จกรรมใหม่ ที่
สามารถสร้างความน่าสนใจ เป็ นสิ่ งจูงใจทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ สร้างความมัน่ ใจเข้าร่ วมกิจกรรม
ดังบทสัมภาษณ์ของแกนนากลุ่ม
“ทางกลุ่ มมี จดั ประกวดแต่ งแฟนซี มี ของรางวัล อื่ นๆมอบให้ และขอเน้นว่า เรามี
อุดมการณ์เพื่อการรณรงค์จริ งๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางธุ รกิจประการใด ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้น
ให้คนในเมื องออกมาปั่ น ให้เค้าเห็ นว่าการรณรงค์ของเราเป็ นยังไง และจะยัง่ ยืนในการ
ต่อๆ ไปอย่างไร ผมเชื่ อว่าทุกคนที่เคยมาปั่ นร่ วมกันกับกลุ่มปั่ นเดะ ทุกๆ คนต่างปั่ นด้วย
ความสุ ข ความชื่นชอบ มิตรภาพ โดยไม่หวังสิ่ งใดๆหรื อหาผลประโยชน์ พลังของทุกท่าน
จะเป็ นคาตอบของกลุ่มปั่ นเดะของเรา” (นิคม บุญญานุศิษย์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2561)
“จากด้วยภูมิอากาศจากหน้าฝน เราก็หากิจรรมใส่ เสื้ อกันฝนปั่ นบ้างปั่ นตากฝนบ้าง
แต่ดว้ ยธรรมชาติของคนก็ไม่มีใครอยากลาบากและไม่อยากออกมาเปี ยก เลยหายไปสัก
พักนึ งแต่จะให้มาต่อติดก็ยากอีก แต่ก็มี ปั่ นเพื่อพ่อ หรื อ ปั่ นเพื่อแม่ เราก็ได้คุยกันว่าจะทา
กิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่ วม เช่น การใส่ หน้ากากปั่ นจักรยาน การแต่งกายชุ ดแฟนซี หรื อ
การแต่งชุ ดผีในวันฮาโลวีน ทาให้กิจกรรมสามารถดึ งคนมาเข้าร่ วมแล้วดาเนิ นต่อไปได้
อีก” (พสิ ษฐ์ เหมะธร, สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2560)
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ตัวอย่างการเชิญชวนเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะผ่านเฟซบุก๊

ภาพที่ 4.3 การแต่งกายแฟนซี วนั ฮาโลวีน
แหล่งทีม่ า: Nikhom Boonyanusith, 2558ก.

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างการเชิญชวนเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะผ่านเฟซบุก๊
แหล่งทีม่ า: ปั่ นเดะ (กลุ่ม), 2560.

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการเชิญชวนเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะผ่านเฟซบุก๊
แหล่งทีม่ า: ปั่ นเดะ (กลุ่ม), 2560.
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4.2.4.2 เน้นการแบ่งประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
จากการศึกษาวิจยั พบว่า แกนนากลุ่มปั่ นเดะ ใช้รูปแบบการนาเสนอในลักษณะการ
แบ่งปั นข้อมูลประสบการณ์ จากกลุ่มเฟซบุ๊ก เนื้ อหาก็จะเป็ นประสบการณ์ ความประทับใจของผู ้
ที่มาเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์ ทาให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถื อ สร้ างความน่ าสนใจจากการใช้ภาพของการทา
กิจกรรม
ตัวอย่างการถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะผ่านเฟซบุก๊

ภาพที่ 4.6 การถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะผ่านเฟซบุก๊
แหล่งทีม่ า: ปั่ นเดะ (กลุ่ม), 2560.
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4.2.5 กลยุทธ์ ด้านสื่ อ (Media Strategies)
รู ปแบบการสื่ อสารของกลุ่มปั่ นเดะ รู ปแบบการสื่ อสาร โดยภาพรวมว่า มีท้ งั จัดกิจกรรมปั่ น
จัก รยานรณรงค์ จึ ง ท าให้ มี ร ะบบสื่ อ สารทุ ก แบบที่ ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่ อ สื่ อ สารกับ
สาธารณชน ผูว้ ิจยั ขอแบ่งตอบเกี่ยวกับการสื่ อสารเป็ น 3 รู ปแบบหลัก โดยขอเรี ยงตามลาดับความ
โดดเด่น คือ
4.2.5.1 การสื่ อสารผ่านสื่ อบุคคลแบบปากต่อปาก
การสื่ อสารแบบปากต่อปาก เป็ นการสื่ อสารผ่านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการโน้มน้าวใจ
ต่อผูร้ ับสารได้เป็ นอย่างดี เพราะการสื่ อสารแบบปากต่อปากเป็ นการสื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสารมีขอ้ มูลหรื อ
ประสบการณ์ เกี่ ยวกับเรื่ องนั้นๆ เพราะเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างใกล้ชิดและ
สามารถโต้ตอบข้อสงสัยจากผูร้ ับสารได้ในทันที ซึ่ งจากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้สัมภาษณ์แกนนากลุ่มปั่ นเดะ
ก็พบว่า การสื่ อสารแบบปากต่อปากเป็ นกลยุทย์ที่แกนนาใช้ต้ งั แต่เริ่ มกิจกรรมในเริ่ มแรกจนกระทัง่
ปั จจุ บนั โดยช่ วงแรกที่ ก่อตั้งกลุ่ มก็ใช้วิธีการบอกปากต่อปากการชวนกลุ่มจิ ตอาสาโคราช กลุ่ ม
จักรยานต่างๆ ให้เข้าร่ วมกิ จกรรมพอเข้าร่ วมกิ จกรรมก็จะบอกกันต่อๆไปจนทาให้กิจกรรมเป็ นที่
รู ้จกั และมีผสู ้ นใจมากขึ้น
“แรกเริ่ มก็จะชวนกลุ่มพวก BMX พวกฟิ กซ์เกี ยร์ เสื อภูเขาซึ่ งมันแตกกันอยู่แล้วก็
ชวนกลุ่มพวกนี้ ทุกวันศุกร์ เรามาปั่ นจักรยานเล่นในเมืองซึ่ ง ให้มาร่ วมกิจกรรมร่ วมกันแล้ว
ใช้เฟซบุ๊กเป็ นสื่ อในการชักชวน หรื อนาเสนอข่าวสาร รวมถึงรู ปภาพของกลุ่ม รวมถึงเป็ น
สื่ อที่ไม่เสี ยเงินและกลุ่มพวกนี้ ก็เป็ นวัยรุ่ นและมีเฟซบุ๊กเป็ นของตนเองอยู่แล้ว จึงสามารถ
เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารของกลุ่มได้” (พสิ ษฐ์ เหมะธร, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2559
4.2.5.2 การสื่ อสารผ่านการทากิจกรรม
การสื่ อสารผ่านการทากิจกรรม เป็ นสื่ อกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้นซึ่ ง
เป็ นเครื่ องมือที่ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชนสาธารณชนที่กลุ่มเดินทางผ่าน ซึ่ งจะดึงดูดความ
สนใจจากเครื่ องเสี ย งที่ แกนนาสะพายไปตลอดระยะเวลาปั่ น พร้ อมด้วยจานวนจัก รยานที่ ร่วม
กิ จกรรมที่ ติดไฟกระพริ บให้สัญญาณของจักรยานแต่ละคัน จึ งสามารถดึ งดู ดใจผูพ้ บเห็ นได้ ซึ่ ง
กิจกรรมของกลุ่มจะเน้นไปที่ความพยายามตอบสนองในด้านความบันเทิง ที่กลุ่มเป้ าหมายจะได้รับ
จากการเข้าร่ วมกิ จกรรม เพื่อดึ งดู ดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย โดยผ่านกิ จกรรม ด้านแกนนา
กิ จกรรม จะโน้มน้าวความสนใจ และให้ความรู ้ รายละเอียดแบบ Two Ways Communication ได้
ตลอดจนถึงการร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุย ระหว่างสมาชิก
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“พอวันศุกร์ กลุ่มเราเนี่ยคนเค้าจะรู ้วา่ มี แก๊งปั่ นจักรยานผ่าน มีไฟกระพริ บมีอะไรกัน
กับเด็ก ๆ เขาก็ได้มายืนรอดูโบกมือทักทาย บางคนบางบ้านเอาจักรยานมาจอดรอหน้าบ้าน
เราจะลองถามเขาว่าจะมารอปั่ นเข้าขบวนกับเราด้วยอะไรและเมื่อปั่ นเสร็ จแล้ว ก็จะมีการ
ถามว่าบ้านอยูต่ รงไหนอยูต่ รงไหน ถ้าหากบ้านอยูใ่ กล้กนั เลยเดี๋ยวปั่ นกลับด้วยกัน เราก็มี
เพื่อนร่ วมทางกลับ ประมาณว่า มาคนละคัน แต่ขากลับมีเพื่อนร่ วมทางกลับด้วยกัน”
(พสิ ษฐ์ เหมะธร, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2559)
“ปั่ น เดะเป็ นการรวมตัว กั น ท ากิ จ กรรมรณรงค์ ปั่ น จัก รยานแบบแฟลชม็ อ บ
(Flashmob) ปลุ กกระแสให้คนโคราชหันมารักสุ ขภาพกันมากขึ้น เพื่อให้เมืองโคราชเป็ น
เมืองแฟชัน่ จักรยาน และสร้างกลุ่มผูใ้ ช้จกั รยานในชี วิตประจาวันของคนโคราช ซึ่ งผูท้ ี่ใช้
รถบนท้องถนน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะไม่เล็งเห็นความสาคัญของผูท้ ี่ใช้รถจักรยานว่า อยากให้ผทู ้ ี่
ใช้รถบนท้องถนนมีน้ าใจ เห็นใจเพื่อนรวมทางกัน ไม่วา่ จะคนเดินเท้า คนปั่ นจักรยาน หรื อ
มอเตอร์ ไซค์ แบ่งปั นเส้นทางกัน ส่ วนจักรยานก็ตอ้ งเห็นใจคนขับรถยนต์ดว้ ย ควรหลบทาง
ให้รถยนต์บา้ ง และอยากให้คนหันมารักสุ ขภาพ เพราะว่าปั จจุบนั คนเราไม่ค่อยมีเวลาและ
ยังเป็ นโรคเครี ยดจากการคมนาคมการเดินทางที่ติดขัด ทางานก็เหนื่อยอยูแ่ ล้ว ถ้าเป็ นไปได้
กิจกรรมการปั่ นจักรยานก็เป็ นส่ วนช่วยให้ ทาให้คนมีสุขภาพจิตที่ดีข้ ึน” (พงศกร พิศิษย์วา
นิชย์, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2559
และกิจกรรมพิเศษ โดยกลุ่มปั่ นเดะใช้ การรณรงค์ นอกจากกิจกรรมปั่ นเดะที่รณรงค์
ให้ปั่นทุกวันศุกร์ แล้ว มีกิจกรรมต่างๆ ตามวันสาคัญ เช่น วันเด็กก็ได้มีการแจกอุปกรณ์จกั รยานจาก
ร้านจักรยานที่อุปถัมภ์ของมามอบให้แก่สมาชิกให้เด็กที่ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว นอกจากนี้ ยงั มี
กิ จกรรมที่ น่า สนใจที่ ม าจากกลุ่ ม เครื อข่ า ยของปั่ น เดะ ที่ น่า สนใจอี ก เช่ น “ปั่ นบุ ญ” ซึ่ ง นาผูใ้ ช้
รถจักรยานขี่จกั รยานทาบุญในวัดรอบ ๆ ตัวเมือง การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรของสมาชิ กกลุ่ม
ปั่ นเดะ
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมพิเศษ

ภาพที่ 4.7 ภาพกิจกรรมวันเด็ก

ภาพที่ 4.8 การเชิ ญขี่จกั รยานในเส้นทางการแข่งขันชิงแชมป์ เอเซี ย
แหล่งทีม่ า: Nikhom Boonyanusith, 2558ข.
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ตัวอย่างการเชิญชวนเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นบุญ (Bike For Boon)

ภาพที่ 4.9 การเชิ ญชวนเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นบุญ (Bike For Boon)
แหล่งทีม่ า: Nikhom Boonyanusith, 2558ค.
4.2.5.3 การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์
จากการที่ ผูว้ ิจยั ได้สั ม ภาษณ์ แกนนากลุ่ ม ปั่ นเดะก็ พ บว่า ส าหรั บ กลุ่ ม ปั่ นเดะ สื่ อ
ออนไลน์ได้มีบทบาทอย่างมาก โดยผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่ งได้จดั ทาขึ้ นเมื่ อวันที่ 7 ธันวาคม
2554 ทั้ง ในด้า นการประชาสั ม พันธ์ กิ จกรรมที่ แกนนากลุ่ ม ใช้เ ป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ข ้อมู ล ของ
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กิ จกรรม การใช้เป็ นช่ องทางในการสื่ อสาร การแสวงหาข้อมูล การแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารกับ
สมาชิกของกลุ่ม รวมถึงการเรี ยนรู ้ในเรื่ องกติกามารยาทในการใช้ถนนสาธารณะร่ วมกับคนอื่น
“ตอนเข้ามานั้นก็เป็ นช่วงที่คนให้ความสนใจในการขี่จกั รยานมากขึ้นและมีคนสนใจมาเข้า
ร่ วมจานวนมาก จึงต้องมีการวางแผนแบ่งงานกันอย่างชัดเจนจะมีการสร้างการสื่ อสารผ่าน
เฟซบุก๊ ของกลุ่ม และเพจ Facebook เพราะเป็ นสื่ อที่ฟรี และใช้งานง่าย เข้าถึงได้จากคน
หลายๆกลุ่มการเข้าถึงง่ายกว่าคือพูดง่ายใครๆก็ใช้ เพื่อสร้างหมายกาหนดการว่าวันนี้เราจะ
ปั่ นไปทางไหน การชี้แจงเส้นทางต่างๆ ถ้าหากใครที่มาไม่ทนั สามารถปั่ นตามเส้นทางที่ได้
ลงเอาไว้ไปได้เลย ซึ่ งหากกลุ่มเพิง่ ปั่ นออกไปไม่นาน ก็จะปั่ นตามทันได้ หากคิดว่าปั่ นตาม
ไปไม่ทนั แน่ๆ แล้ว ให้เลือกจุดใดจุดหนึ่งในเส้นทางการปั่ น แล้วปั่ นไปดักรอได้เลย ซึ่ งมีท้ งั
ระยะยาวและระยะสั้น จุดพักซึ่ งเรามีทีมงานทั้งสองเส้นทาง มีช่างภาพคอยถ่ายผูร้ ่ วม
กิจกรรม มีการประชุมทุกวันพฤหัสบดี ถ้าใครมาได้ก็มามาไม่ได้ไม่เป็ นไร ถ้าไม่มีก็จะหา
คนมาทาหน้าที่แทน ซึ่ งการถ่ายภาพลงเพจนี่ล่ะเป็ นการสร้างการเข้าร่ วมที่ดี ทาให้คน
สนใจแท๊กรู ปตัวเองลงเฟซบุ๊กตัวเองซึ่งเป็ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกแบบหนึ่ง”
(พงศกร พิศิษย์วานิชย์, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2561)
และผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าพบว่ามี สื่อวีดีโอออนไลน์ ยูทูป (Youtube) ที่เป็ นของแกนนา
กลุ่ มทาขึ้ นเพื่อประชาสัมพันธ์ ในรู ปแบบที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทาการ แต่มีลกั ษณะ
ข้อมูลที่มีวตั ถุ ประสงค์ของกลุ่มพร้ อมกับภาพบรรยากาศ และ การเชิ ญชวนให้เข้าร่ วมกิจ
กรรรมอีกเช่นกัน ดังบทสัมภาษณ์เชิงลึกความว่า
“ก็ได้ทาแบบวีดีโอขึ้ น ยูทูปด้วยครั บ แต่ก็ไม่ได้เป็ นทางการ แล้วก็ไม่ได้คาดหวัง
อะไรคื อท าเล่ นกับ น้องท าสนุ ก ๆ ท าเล่ นข า ๆ” (พสิ ษ ฐ์ เหมะธร, สัมภาษณ์ , 6 เมษายน
2561)
“ที่ผลิ ตสื่ อออกไป ก็เพื่อให้สมาชิ กได้เห็ นพฤติกรรมในการใช้ถนนร่ วมกัน ไม่ได้
ตั้ง ใจกระตุ ้นเร้ า หรื อสร้ า งความฮึ ก เหิ ม ให้ออกมาปั่ นจัก รยานกันเป็ นจานวนมากๆ เรา
เรี ยกร้องต้องการเส้นทางในการปั่ นจักรยาน แต่เราทาตัวน่ารักหรื อไม่ เรี ยนรู ้ในเรื่ องกติกา
มารยาทในการใช้ถนนสาธารณะร่ วมกับคนอื่นแล้วหรื อยัง การให้สัญญาณมือ การแบ่งปั่ น
เส้นทางกับผูร้ ่ วมใช้ถนนด้วยกัน กิ จกรรมนี้ ไม่ได้สร้ างขึ้นเพื่อให้จกั รยานออกมายึดพื้นที่
บนถนนสาธารณะทุกวันศุกร์ แต่เป็ นกิจกรรมที่ชวนชาวสมาชิ กปั่ นจักรยานออกมาขอร่ วม
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ใช้ท างบนถนนสาธารณะ สร้ า งสั ญลัก ษณ์ และความถี่ ใ ห้ เพื่ อ นร่ ว มถนนได้คุ ้น เคยกับ
สัญณาณไฟกระพริ บ เสี ยงกระดิ่งขอทาง สัญญาณมือในการเปลี่ยนช่องทาง” (ธนยศ หมวก
เพ็ชร์ , สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2561)
ตัวอย่างคลิปวีดีโอยูทูป

ภาพที่ 4.10 ภาพตัวอย่างวีดีโอบนยูทูป 1
แหล่งทีม่ า: Punday Kotat, 2557ก.

ภาพที่ 4.11 ภาพตัวอย่างวีดีโอ บนยูทูป 2
แหล่งทีม่ า: Punday Kotat, 2557ข.
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สรุ ปได้ว่า แต่ละรู ปแบบการสื่ อสารของกลุ่ มปั่ นเดะ ใช้สื่อและช่ องทางหลากหลาย ให้
ความสาคัญกับการสื่ อสารเพื่อรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มเป้ าหมายทั้งที่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมและ
กาลังหาข้อมูล ซึ่ งถื อว่าได้ว่าเป็ นเครื อข่ายสมาชิ กโดยมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
และมี กิ จกรรมแปลกใหม่ ที่ ส ามารถสร้ า งความน่ า สนใจ ซึ่ ง จะมี สื่ อกิ จกรรมที่ ใ ช้ค วบคู่ ก ับ สื่ อ
ออนไลน์ ซึ่ งเป็ นสื่ อที่สาธารณชนทุกกลุ่มวัยมีความได้รับรู ้ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับจักรยานซึ่ งเนื้อหาภายในจะเน้นข่าวและภาพกิจรรมต่างๆ การแข่งขันจักรยาน หรื อกิจกรรม
ต่างๆ
4.2.6 ปัญหาทีพ่ บ และข้ อเสนอแนะ
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กพบว่า กลุ่มปั่ นเดะ นั้น ไม่มีการประเมินผลการทางานอย่างเป็ น
ทางการ ไม่มีการทาสถิ ติจากผลตอบรับของผูร้ ับสารอย่างเป็ นระบบ แต่จะเน้นที่การเข้าร่ วมและ
การมีส่วนร่ วมของประชาชน การรับฟั งการร้ องเรี ยนจากเข้าร่ วมในบางกรณี จากนั้นก็จะทาการ
ปรับปรุ งแก้ไขตามจุดที่บกพร่ องนั้นๆ ด้วยเหตุที่เป็ นจิตอาสาไม่ได้เป็ นการบังคับร่ วมกิจกรรมโดย
สมัครใจ จึงไม่มีการปรับเปลี่ ยนแนวทางในการสื่ อสารมากนัก ดังบทสัมภาษณ์ ของผูน้ ากิ จกรรม
ความว่า
“พอเวลาคนมาเข้าร่ วมเยอะผมก็เริ่ มหงุดหงิดนะ (หัวเราะ) มาเยอะเกินไป สองร้อย
สามร้ อยคัน ซึ่ งเราควบคุมไม่ได้ ยิ่งมีกลุ่มวัยรุ่ นเข้ามา (กลุ่มขาแรงบุ่ง) ยิ่งทาให้ยากยิง่ ขึ้น
เพราะกลุ่มนี้ จะไม่ค่อยเคารพกฎจราจร จากการรณรงค์จะกลายเป็ นการป่ วนทันที แต่ก็มี
การบอกกล่าวตักเตือนแบบธรรมดาไม่ใช่การเรี ยกมาว่า มาด่า เพราะว่าเด็กพวกนี้ ก็เมื่อใน
เป็ นกลุ่มใหญ่แล้วก็เหมือนครอบครองถนนแหละ จริ งๆ ก็รู้และก็ยอมรับสภาพว่าพวกเด็ก
นักเรี ยนสักวันนึ งก็ตอ้ งเปลี่ยนไปทาอย่างอื่น ขี่มอเตอร์ ไซค์ ติดหญิง เตะบอล หรื อไปทา
อย่างอื่น มันเป็ นธรรมชาติของเด็กเราแค่มีวิธีที่ชกั ชวนให้มาเข้าร่ วมส่ วนจะเข้าร่ วมไหมก็
อีกเรื่ อง อีกอย่างก็ไม่อยากจะว่าอะไรมากเพราะว่ากิจกรรมนี้ เป็ นกิจกรรมสาธารณะ ถ้าไป
ว่าไปด่าเด็กก็อาจจะไม่อยากมาอีกเช่นกัน” (วีรพจน์ เนตรสุ วรรณ, สัมภาษณ์, 16 มกราคม
2561)
“เราเกิดจากตัวเลขหลักหน่วยจนไปหลักร้อย และจากตัวเลขหลักร้อยจนถึงทุก
วันนี้ตวั เลขหลักหน่วย ไม่แปลกหรอกที่คนจะน้อยลงเพราะว่ากระแสจักรยานมันเริ่ มซาลง
ไป หลายๆคนก็เลืกปั่ นจัรยานและหันไปวิง่ แทน เพราะกีฬาวิง่ ช่วงนี้มาแรงมากหลายคน
เลิกปั่ นไปวิง่ เต็มตัวเพราะมีงานจัดกิจกรรมวิง่ กัน ไม่ใช่แค่ไม่มีรูปที่แชร์ เฟซบุก๊ หรอก มัน
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ไม่ใช่ปัจจัยเดียวหรอก อีกอย่างมันทากิจกรรมสาธารณะมันไม่ได้เสร็ จในระยะเวลาสั้นๆ
มันต้องใช้เวลา” (พงศกร พิศิษย์วานิชย์, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2561)
ด้านอุปสรรคที่เกิดจากการสื่ อสาร พบว่า “มีอุปสรรค แต่ยอมรับได้เพราะบางปั ญหาไม่ใช่
เรื่ องใหญ่ บางครั้งเกิ ดจากปั จจัยอื่น อาจจะเป็ นการตีความที่แตกต่างไป ผูเ้ ข้าร่ วมบางคนไม่เข้าใจ
เรื่ องเหตุผลการรณรงค์
“ผมคิ ดว่าที่ รถยนต์เขาจอดหรื อชะลอให้จกั รยานของเราไปก่ อนไม่ใช่ เพราะว่า
จานวนจักรยานที่เยอะ แต่เป็ นเพราะว่าพวกเราปั่ นกันน่ารัก อย่าให้ผรู ้ ่ วมใช้ถนนสาธารณะ
เห็นความสาคัญของจักรยานเฉพาะแค่วนั ศุกร์ ถ้าอยากได้ความรัก ควรมอบความรักให้เขา
ก่อน แล้วค่อยอยากได้ทางจักรยาน” (ธนยศ หมวกเพ็ชร์ , สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2561)
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า แนวคิดเรื่ องรณรงค์ทางการสื่ อสารของกลุ่มปั่ นเดะจะใช้สื่อกิ จกรรม
เป็ นหลัก โดยใช้กลยุทธ์ในลักษณะที่ทาให้เกิดจากผูใ้ ช้จกั รยานจริ ง ๆ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมจักรยาน
และให้ผใู ้ ช้รถใช้ถนนได้รู้จกั การแบ่งปั น เอื้อเฟื้ อเผื่อแพร่ ต่อผูใ้ ช้จกั รยาน และกระบวนการสื่ อสาร
เกี่ยวกับกลุ่มปั่ นเดะ ใช้สื่อและช่องทางสื่ ออย่างจากัด โดยเฉพาะสื่ อกิจกรรมที่ใช้ควบคู่กบั สื่ อบุคคล
เป็ นสื่ อที่ให้สาธารณชนชนทุกได้มีความเข้าใจต่อการเอื้อเฟื้ อเผื่อแพร่ และสร้างจิตอาสา ในขณะที่
สื่ อออนไลน์ ซึ่ งเป็ นสื่ ออีกสื่ อหนึ่ งหลักมีการจัดทา ให้สามารถสื่ อสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เชิญชวนเข้าร่ วม และแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงแจ้งข่าวสารของสมาชิกกลุ่ม

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัญหานาการวิจยั ข้อที่ 2 ปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจการเข้าร่ วมกลุ่ม
รณรงค์การใช้จกั รยานของกลุ่มปั่ นเดะอย่างไร
ปั จจัยที่สนับสนุนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของกลุ่มปั่ นเดะ นั้น ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
องค์ประกอบด้านการสื่ อสาร อันได้แก่ แกนนากลุ่มซึ่ งเป็ นผูส้ ่ งสาร สาร ช่องทางการสื่ อสารและ
ผูร้ ับสาร มาวิเคราะห์ปัจจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการเข้ากลุ่มปั่ นเดะ โดยจากการสังเกตการณ์แบบไม่
มีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ ข้าร่ วมจานวน 30 คน สามารถสรุ ปปัจจัย ได้
ดังนี้
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4.3.1 ปัจจัยด้ านผู้ส่งสาร
ผูส้ ่ งสารในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แกนนาของกล่มปั่ นเดะ ซึ่ งเป็ นผูน้ ากิจกรรมและทา
ให้กลุ่ มปั่ นเดะเกิ ดขึ้ นและปฏิ บตั ิ ได้อย่างต่อเนื่ อง พบว่า ทัศนคติ และความสนใจไปในแนวทาง
เดี ยวกัน รวมถึ งลักษณะ ความน่ าเชื่ อถื อ ความสนิ ท ความเป็ นมิตร ทัศนคติของแกนนาเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ส่งผลให้กลุ่มเป้ าหมายตัดสิ นใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม โดยในการศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้
จากการศึ กษาวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมมี ความเชื่ อมัน่ ต่อผูส้ ่ งสารที่ มีทศั นคติ ไ ปใน
แนวทางเดียวกันแม้จะไม่ครบทุกส่ วน รวมถึง กลุ่มแกนนา ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมคนอื่น ซึ่ งก็มีทศั นคติ
ไปในทางเดียวกัน มีความเป็ นกันเอง ด้วยเป็ นคนที่ขี่จกั รยานด้วยกันซึ่ งสามารถโน้มน้าวใจผูร้ ับสาร
ได้เป็ นอย่างดี
“อ.นิ คมชวนมา ปกติดิฉนั ก็ปั่นจักรยานไปทางานหรื อไปห้างสรรพสิ นค้าอยู่แล้ว
แม้ว่าบ้านจะอยู่ห่างอยู่ไกล แต่อยากให้ทุกคนที่ ได้พบเจอได้รู้สึกว่าการปั่ นจัก รยานใน
ชี วิตประจาวันทาได้จริ ง ซึ่ งมีประโยชน์ในหลายๆด้าน เป็ นประเด็นหนึ่ งที่ทาให้ได้เข้าร่ วม
กลุ่มปั่ นเดะ” (ชาฎา วรรณพงษ์, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2560)
4.3.2 ปัจจัยด้ านสาร
จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยด้านสารมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม
ปั่ นด โดย ผูว้ ิจยั ได้แบ่ ง เนื้ อ หาสารออกเป็ น วัจนสารและอวัจ นสาร โดยในแต่ ล ะประเภทก็ มี
รายละเอียดของเนื้ อหาสารที่แตกต่างกันออกไป โดย วัจนสารประกอบด้วยเนื้ อหา 2 ประการ คือ
เนื้ อหาในด้านการเชิ ญชวน และเนื้ อหาที่ยกตัวอย่างให้เห็ น ส่ วนอวัจนสารนั้นจะเป็ นในลักษณะ
ของกิจกรรม ได้แก่รูปแบบของกิจกรรม ที่แตกต่างและไม่น่าเบื่อ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.3.2.1 วัจนสาร
เนื้ อหาหลักของกลุ่มปั่ นเดะจะมุ่งเน้นไปที่การนาเสนอแนวคิดของการทาให้โคราช
เป็ นเมืองจักรยาน เห็ นคุ ณค่าของจักรยาน ผ่านการนาเสนอผ่านคาพูดก่อนการดาเนิ นกิจกรรม ซึ่ ง
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ในชี วิตปกติของคนใช้จกั รยานไม่ได้มีความรู ้ในความสาคัญของทาง
จักรยาน และไม่ได้ให้ความสาคัญ แต่การได้เข้าร่ วมกลุ่ มปั่ นเดะ ทาให้เข้าใจ และรู ้ วิธีที่จะนามา
ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ตนเอง
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“ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าที่มาเนี่ยคือมาทาอะไร ด้วยวิธีคิดของเรา พอได้ฟังก็เข้าใจ
วัตถุประสงค์ รู ้ สึกว่ามันตรงกับใจเราและตรงกับใครอีกหลายคน พูดเป็ นภาษาชาวบ้าน
เออนี่แหละใช่เลยที่เราต้องการ (ทนน คงคาลัย, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2561)
4.3.2.2 อวัจนสาร
รู ป แบบการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมที่ แตกต่ า ง ไม่ น่า เบื่ อ ได้มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้เข้า กับ
กลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย โดยจะปรับให้กิจกรรมการเหมาะกับผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม สามารถดึงดูด
ใจให้มีความสุ ขกับการทากิจกรรมต่างๆ ได้ อาทิ
1) การปั่ นชมเมืองในตอนกลางคืน เป็ นการทัศนศึกษาโดยการขี่จกั รยานไป
ในสถานที่สาคัญในตัวเมื องของนครราชสี มา ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่คุน้ เคยแต่ไม่ทราบถึ งความสาคัญ
หรื อที่ ม า โดยในขณะที่ พ กั ระหว่า งทาง และขณะที่ ร่วมกิ จกรรมมี การพูดคุ ย แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นและประสบการณ์ เกิดการเรี ยนรู ้ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
“พอขี่จกั รยานก็ได้เห็นบางมุมในโคราชที่ไม่เคยเห็นประทับใจมาก ไม่เคยรู ้วา่ ตรงนี้
มีอย่างนี้ ปกติก็ได้แต่ขี่รถผ่านไป แต่ไม่เคยสนใจเลย แล้วโคราชตอนกลางคืนมีเสน่ห์อย่าง
ไม่น่าเชื่อมากเลย” (เมย์, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2561)
2) การทากิ จกรรมในพื่นที่เป็ นจุดเด่นและน่ าสนใจ เป็ นการขี่จกั รยานเข้า
ไปในจุดที่พลุกพล่าน เช่น ตลาดต่างๆ แหล่งชุ มชน ห้างสรรพสิ นค้า และกิจกรรมที่แต่งกายแฟนซี
หรื อใส่ หน้ากากทาให้เกิดการเป็ นจุดสนใจของผูอ้ ื่น
“ตื่นเต้นอยู่นะครับ มันเหมือนคนสาคัญนะครับ เวลาไปไหนกลุ่มใหญ่ ๆ แล้วมี
คนมอง บางคนปรบมือ โบกมือให้ บางคนขี่ จกั รยานอยู่ก็ว่ิงเข้ามาร่ วมกลุ่มเลยก็มี ก่ อน
กลับก็มีการชวนกันกลับหรื อถ้าเจอระหว่างทางก็ปั่นกลับพร้อมกัน ปั่ นไปคุยกันไป อย่าง
ล่าสุ ดก็เจอน้องนักศึกษาราชมงคลมาเป็ นกลุ่มใหญ่เลย สนุ กดี ครับ” (นันทวุฒิ เต็มเกษม,
สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2561)
3) เกิ ดการพัฒนาความเป็ นชุ มชนของผูใ้ ช้จกั รยาน เกิ ดการเรี ยนรู ้ มี การ
ถ่ า ยทอดความรู ้ ประสบการณ์ ใ นด้า นการบ ารุ ง รั ก ษารถ สู่ ส มาชิ ก ใหม่ ซึ่ งจะเกิ ด การเรี ยนรู ้
แลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มตลอดเวลา ทั้งในขณะที่ไม่ได้ขี่จกั รยาน เช่น การดู
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สภาพความพร้ อมของรถจักรยาน ในขณะรอร่ วมกิ จกรรม เช่ น การเช็ คลมยาง อุ ปกรณ์ ต่าง เช่ น
บันไดปั่ น ไฟหน้า และไฟท้าย รวมถึงการแนะนาเรื่ องความปลอดภัยในการขี่จกั รยานตอนกลางคืน
หรื อแม้กระทัง่ การช่วยเหลือซ่ อมแซมขณะประสบเหตุต่างๆ ขณะที่ปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน เช่น ยาง
รั่ว บันไดปั่ นหลุด อานเบาะหลุด ซึ่ งไม่ใช่เพียงแค่แกนนา แต่ยงั เป็ นสมาชิ กที่สามารถช่วยเหลือกัน
ได้ ซึ่ งเกิ ดจิ ตอาสาตามซึ่ งจะเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้ นตามความสนใจของแต่ละบุ คคล ตลอดจนการ
เรี ยนรู้การใช้ภาษามือเป็ นสัญลักษณ์ในการขับขี่จกั ยาน
“นอกจากการขี่จกั รยานร่ วมกันแล้วก็ยงั ได้ความรู ้ในการดูแลรถด้วย มีวนั หนึ่งรถผม
ยางแบนแต่ ไ ม่ รู้ ก็ มี พี่ ใ นกลุ่ ม เดิ นมาบอกแล้วก็ หยิบ ที่ เ ติ ม ลมให้ ตอนเติ ม ลมก็ มี ค นมา
ช่ วยกัน ก็ได้ประสบการณ์ ในการดู แลรถด้วย” (เด่ นระพี วงศ์ดี, สัมภาษณ์ , 26 มกราคม
2561)
“ตอนทากิ จกรรมก็ได้เรี ยนรู้ ใ นการทาภาษามื อตอนขับ ขี่จกั รยานด้วย สามารถ
สื่ อสารกับคนอื่นได้ว่า ตรงนี้ มีหลุ ม หรื อตรงนี้ เบรก หรื อเลี้ ยวตรงนี้ นะ ซึ่ งได้ความรู ้ ไป
ใช้ได้อีก” (ภาคิน เกริ กธนสกุล, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2561)
เมื่ อภาพกิ จกรรมเหล่ านี้ ถูกนาไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะปากต่อปาก หรื อช่ องทางสื่ อต่างๆ จะ
กลายเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ดึงดูดให้สาธารณชนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของกลุ่มปั่ นเดะสนใจที่จะเข้าร่ วม
กิจกรรม เพราะเป็ นการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อและมีประโยชน์
4.3.3 ปัจจัยทางด้ านช่ องทางการสื่ อสาร
จากการศึ กษาวิจยั พบว่า ช่ องทางการสื่ อสารเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญที่ สนับสนุ นผูใ้ ช้
จักรยาน ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของกลุ่มเข้าร่ วมกิจกรรมช่ องทางการสื่ อสารซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
การเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ ได้แก่ การสื่ อสารแบบปากต่อปากซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการขยายวงกว้าง
การใช้ช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย ประกอบด้วย สื่ อบุคคล สื่ อกิ จกรรม และสื่ อใหม่เพื่อให้
สื่ อสารได้อย่า งครอบคลุ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ นและสอดคล้องกับ ลัก ษณะกลุ่ ม เป้ าหมาย
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
4.3.3.1 การสื่ อสารแบบปากต่อปากปากต่อปาก
จากการศึกษาวิจยั พบว่า การสื่ อสารแบบปากต่อปาก เป็ นปั จจัยสาคัญที่สุด ที่มีผลต่อ
การเข้า ร่ ว มกลุ่ ม ปั่ น เดะ เพราะเรื่ องราวที่ ถู ก ถ่ า ยทอดจากปากต่ อ ปากเป็ นข้อ มู ล ที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์ จริ งของผูส้ ื่ อสารหรื อการที่ เคยได้เห็ นกิ จกรรมหรื อข้อมูลของกลุ่ ม ทาให้คาพูดมี
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น้ าหนัก มีความน่าเชื่ อถือ โดยการสื่ อสารแบบปากต่อปากจะเริ่ มจากการสื่ อสารกับคู่สื่อสารที่เป็ น
บุคคลใกล้ชิด บุคคลที่รู้จกั แล้วก็บอกต่อๆ กันไปจนขยายเป็ นวงกว้างกลุ่ มปั่ นเดะได้รับอิ ทธิ พล
อย่างมากจากการสื่ อสารแบบปากต่อปาก จากช่วงแรกที่มีผเู ้ ข้าร่ วมมาเข้าร่ วมกิจกรรมครั้งละ 10-30
คนก็กลายเป็ นเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ และจากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้สัมภาษณ์สมาชิกกิจกรรมก็พบว่า ส่ วนใหญ่
รู ้จกั กิจกรรมและตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมจากการที่ได้รับการแนะนาจากเพื่อน บุคคลใกล้ชิดหรื อ
บุคคลที่เป็ นที่ยอมรับในสังคม ซึ่ งบอกต่อๆ กันมา
“ก่อนที่จะไปซื้ อจักรยานมาใช้แบบจริ งจังก็มีนอ้ งคนนึงบอกว่า ซื้ อจักรยานมาปั่ นนะ
พี่จะได้เห็นสิ่ งต่างๆ ช้าลง นั้นคือแรกบันดาลใจที่ทาให้ได้เห็นทุกอย่างช้าลง ใช้ชีวิตสโลว์
ไลฟ์ การได้ขี่ จ ัก รยานไปที่ ใ กล้ ๆ โดยไม่ ใ ช้ ร ถยนต์ ส่ ว นตัว เช่ น ตลาด ร้ า นกาแฟ
สวนสาธารณะ เล่าถึงกลุ่มปั่ นเดะก็ชวนมาเข้ากลุ่มปั่ นเดะ ยิง่ พอได้ป่ั นกับกลุ่ม “ปั่ นเดะ” ยิง่
ท าให้รู้ว่า มี เพื่ อ นและอุ่ นใจเมื่ อได้เห็ นพี่ น้อ งที่ ขี่ จกั รยานกันมากขึ้ น ” (ทนน คงคาลัย ,
สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2561)
“เริ่ มมาจากพี่ๆ ที่มาเข้าร่ วมปั่ นเดะนี่ล่ะครับ เลยเป็ นแรงบันดาลใจให้ผมซื้ อจักรยาน
เลยด้วยซ้ า รู ้สึกว่ากระแสจักรยานมันกาลังมา อีกอย่างผมก็หาทางลดน้ าหนักอยูแ่ ล้วด้วย”
(นันทวุฒิ เต็มเกษม, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2561)
“ก็มีนอ้ งที่ทางานชวนไปปกติเราก็ขี่จกั รยานอยูแ่ ล้วปกติขี่คนเดียวแต่นอ้ งชวนไปเรา
ก็ไปก็ลองดู พอไปลองดู ก็สนุ กดี ปั่นเป็ นกลุ่ มใหญ่” (เลื องสิ ทธิ์ กองศรี มา, สัมภาษณ์ 26
มกราคม 2561)
จากการศึกษาวิจยั พบว่า กลุ่มปั่ นเดะเป็ นกิจกรรมที่มีการใช้ช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย
ในการเผยแพร่ กิจกรรมให้เป็ นที่รู้จกั โดยสื่ อสารกับสาธารณชนผ่านสื่ อบุคคล ผ่านแกนนากลุ่มเป็ น
ผูช้ กั ชวน สื่ อสารผ่านสื่ อกิจกรรมและสื่ อใหม่ โดยการใช้ภาพกิจกรรม ไปเผยแพร่ ผา่ นช่องทางการ
สื่ อสาร เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลกิ จกรรม และ เชิ ญชวนผูท้ ี่ ใช้จกั รยาน ที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายเข้าร่ วม
กิจกรรม โดยแต่ละช่องทางการสื่ อสาร ทาให้สาธารณชนได้รับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิ จกรรมมากยิ่งขึ้น
รายละเอียดดังนี้
1) สื่ อบุคคล
จากการศึกษาวิจยั พบว่า สื่ อบุคคลเป็ นสื่ อที่มีบทบาทสาคัญต่อการเข้าร่ วม
กิ จกรรมปั่ นเดะ โดยผ่านแกนนากลุ่ม เป็ นสื่ อบุคคลที่มีความน่ าเชื่ อถือและเป็ นที่ยอมรับในสังคม
อี กทั้งยังมี ประสบการณ์ ในการทางานด้านต่างๆ ที่ หลากหลาย จึ งทาให้กลุ่ มเป้ าหมายเชื่ อมัน่ ใน
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กิ จกรรม ว่าจะเป็ นกิ จกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต จึงโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ น
อย่างดี
“ผมปั่ น จัก รยานอยู่ แ ล้ ว ปกติ ก็ ปั่ น ไปเรี ย น ระยะก็ สิ บ กว่ า กิ โ ล ยี่ สิ บ นาที ก็ ถึ ง
มหาวิทยาลัยแล้ว ทีน้ ี ตอนมาเรี ยนก็เจอพี่โอ๊ต (พิสิษฐ์) แกเห็นว่าปั่ นจักรยานก็เลยชวนมา
ปั่ นด้วยกัน ก็เลยลองมา พอมาก็ได้เจอเพื่อนใหม่ ขี่กนั หลายคันสนุ กดี ” (กุญชภณ สมาน
จารุ วรรณ, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2561)
2) สื่ อกิจกรรม
สื่ อ กิ จ กรรมเป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารหลัก กลุ่ ม ปั่ น เดะใช้ใ นการเผยแพร่
กิจกรรมให้เป็ นที่รู้จกั โดยจัดกิจกรรมผ่านพื้นที่ชุมชน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นประจาสม่าเสมอโดย เมื่อ
มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม ก็จะใช้ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งเหล่านี้ เป็ นตัว
สื่ อสารบอกเล่าเรื่ องราวของกิจกรรมผ่านสื่ อต่างๆ ทั้งสื่ อของกลุ่มปั่ นเดะ ซึ่ งยังมีสื่อเสี ยงที่มาจาก
ลาโพงของคุ ณวีรพจน์ เนตรสุ วรรณ ที่พกติดตัวและเปิ ดไปด้วยตลอดการเดิ นทาง ซึ่ งจะส่ งผลให้
กลุ่มเป้ าหมายได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์หรื อรู ปแบบของกลุ่มมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมนัน่ เอง
“สื่ อที่ทาให้มาก็เป็ นรู ปแบบของการทากิ จกรรมร่ วมกัน ไม่ได้ว่าเป็ นของใครคน
ใดคนหนึ่ ง และเห็ นว่าเป็ นกิ จกรรมที่ดีสาหรับคนใช้จกั รยาน ซึ่ งเป็ นการรวมกลุ่มที่สนุ ก
และดึงดูดความสนใจได้ดี” (ประกาศิต ฉิมช้าง, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2561)
3) สื่ อใหม่
ได้แ ก่ ห น้า เฟซบุ๊ก เพจ และเฟซบุ๊ก ของกลุ่ ม ปั่ น เดะมี ข ้อ มู ล รายละเอี ย ด
เกี่ ย วกับ กลุ่ ม ปั่ นเดะ ทั้ง ภาพกิ จกรรม และวัตถุ ป ระสงค์ สามารถตอบค าถามที่ ส งสัยในใจของ
กลุ่ ม เป้ าหมายได้โดยตลอดเวลา ท าให้ส ะดวกต่ อการแสวงหาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อพิ จารณาที่ จ ะ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ พบว่า
“ผมก็พยายามสื บหาค้นข้อมูลจนได้รู้วา่ รวมตัวทุกวันศุกร์ ตอนทุ่มนึงผมก็อยากเข้า
ร่ วมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้จกั รยานแทนรถและผมได้เข้าร่ วมปั่ นด้วยก็ประทับใจ
กับการเป็ นจิตอาสาร่ วมรณรงค์กิจกรรม” (สุ ริยา ตั้งธนัง, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2561)
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4.3.4 ปัจจัยทางด้ านผู้รับสาร
ปั จจัย ภายในตัวผูร้ ั บ สาร เป็ นปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจเข้า ร่ วมกลุ่ มปั่ นเดะ ซึ่ ง
ทัศนคติ ของผูร้ ับสารมีผลต่อการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและการตัดสิ นใจที่จะปฏิบตั ิตาม ปั จจัยทางด้าน
ผูร้ ั บ สารประกอบไปด้วย 3 ปั จจัย ย่อยๆ แบ่ ง ออกเป็ น แรงจู ง ใจในด้า นความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
ผูเ้ ข้าร่ วม สนับสนุนความคิดของตนเอง ปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
4.3.4.1 แรงจูงใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่ม จะมีแรงจูงใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรม เพื่ อ สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูเ้ ข้า ร่ ว มกิ จกรรมด้ว ยกัน เพื่ อ จะได้พู ดคุ ย
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นทั้งในเรื่ องจักรยานและเรื่ องอื่นๆ ความคิดเห็ นของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม ที่
กล่าวถึงแรงจูงใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
“ได้เจอเพื่ อนครั บ ก็ ไ ม่ อยากจะเข้า บ้านเร็ วเลยได้ข้ออ้างมา (หัวเราะ) เข้า ร่ วม
กิจกรรม ปกติพวกผมขี่จกั รยานอยูแ่ ล้วครับ แล้วก็จะได้ลองจักรยานของพี่ๆ ในกลุ่มด้วย ”
(นักเรี ยน, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2560)
4.3.1.2 สนับสนุนความคิดของตนเอง
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่ม จะมีทศั นคติในด้านสนับสนุ นความคิดของ
ตนเองในเรื่ องการใช้จกั รยานเป็ นพาหนะหลัก เพื่อจะได้ช่วยสนับสนุ นความคิ ด และเป็ นสิ่ ง ที่
สอดคล้องกับความศรัทธาของตนเอง
4.3.1.3 ปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่ม มีทศั นคติในด้านการปฏิ บตั ิเป็ นตัวอย่างแก่
ผูอ้ ื่น เพื่อให้ผทู ้ ี่ได้พบเห็นทั้งในด้านสาธารณชน หรื อ ผูใ้ ช้จกั รยานด้วยกัน เพื่อจะได้ช่วยสนับสนุ น
แนวทางในการสร้ างเมืองจักรยาน ความคิดเห็ นของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม ที่กล่าวถึ งการปฏิ บตั ิเป็ น
ตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น
“ใครคิ ดว่า เมื องจัก รยาน เป็ นเพี ย งฝั นลมๆแล้ง ท าไม่ ไ ด้จริ ง ไม่ ต้องมาว่า กัน
ขัดขวางการปฏิ บ ตั ิ ข องฉัน สงครามยัง ไม่ จบ จะรี บ สรุ ป ยอดศพทหารไปถึ ง ไหน ถ้า มี
เป้ าหมายมันจะไปต่อ ไม่ใช่เอาแต่ติ เมืองจักรยานทาได้จริ งนะคะ เชื่อมัน่ ว่ามันเกิดขึ้นจริ ง
ก่อน ลงมือใช้จกั รยานอย่างมีความสุ ข แชร์ รูปจักรยานของคุณกับสถานที่ที่ไปและบอกเล่า
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เรื่ องราวประทับใจอยูเ่ สมอ และทาด้วยใจที่รักจากข้างในจริ งๆ ปั่ นก่อนเดี๋ยวรักเอง (ชาฎา
วรรณพงษ์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2560)
สรุ ปได้วา่ ทัศนคติ ความชอบ หรื อความเห็นที่ตรงกันกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มความเป็ น
ปั จจัยภายในตนเองของผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มเป็ นทุนเดิม เกิดการสนับสนุ นแนวความคิดของตนเองความ
ภาคภูมิใจเมื่อเป็ นสามารถปฏิ บตั ิให้ผอู ้ ื่นได้เห็ น ดังนั้น เมื่อการรวมกลุ่มเกิดขึ้นผูร้ ่ วมจะเกิดความ
มัน่ ใจ และรู ้สึกผ่อนคลายเนื่องจากได้อยูก่ บั คนที่มีทศั นะที่คล้ายกัน และปั จจัยของผูเ้ ข้าร่ วมแตกต่าง
กัน ไป แต่ มี จุ ด ร่ ว มเดี ย วกัน ท าให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ วมของสมาชิ ก ยัง เป็ นการมี ส่ ว นร่ วมใน
ระดับพื้นฐานคือเพียงแค่ร่วมกิจกรรมในการปฏิบตั ิ แต่ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนการดาเนิ น
กิจกรรม แต่การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเป็ นการแสดงให้เห็นว่า กระบวนการสื่ อสารนั้นครบสมบูรณ์
คือ มีผสู ้ ่ งสาร เนื้อหาของสาร ช่องทาง และผูร้ ับสาร รวมถึงการได้แสดงความเห็น หรื อได้สอบถาม
ข้อสงสัยต่างๆในการปฏิบตั ิ
4.3.5 กระบวนการตัดสิ นใจของผู้เข้ าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ พ บว่า กระบวนการตัด สิ น ใจเข้า กลุ่ ม ปั่ นเดะของสาธารณชน
ประกอบด้วย 3 ระยะด้วยกัน คื อ ระยะก่ อนการตัดสิ นใจ ระยะการตัดสิ นใจและระยะหลัง การ
ตัดสิ นใจ โดย มีปัจจัยหลัก 2 ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิ จกรรม ได้แก่ ปั จจัย
ภายในตนเองและปัจจัยภายนอกหรื อบริ บทแวดล้อม
4.3.5.1 ปัจจัยภายในตนเอง
จากการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ มปั่ นเดะเกิ ดจาก
ปั จจัยภายในของผูใ้ ช้จกั รยานเป็ นหลักและมีปัจจัยภายนอกเป็ นตัวกระตุน้ และสนับสนุนให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมของกลุ่ม โดยปั จจัยภายในตนเองของผูใ้ ช้จกั รยาน ประกอบด้วย 2 ปั จจัย
ย่อย ได้แก่ 1) มีความชอบทัศนคติที่ดีในการใช้จกั รยาน 2) ตั้งใจทาสิ่ งดีๆ และปั จจัยภายนอกหรื อ
บริ บ ทแวดล้อมได้แก่ เพื่ อน/คนใกล้ชิ ด ข่ า วจากสื่ อมวลชนและกระแสจัก รยานที่ ม าแรง ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
“ผมใช้จกั รยานอยูแ่ ล้ว ปั่ นมาเรี ยน ไปไหนมาไหนจริ งๆ แหละ ผมอยากให้โคราช
มี ท างจัก รยานจริ ง ๆ จริ ง ๆ ปั่ นในเมื องสนุ ก นะพี่ แต่ พ อไม่ มี เลนจัก รยานมันก็ ล าบาก
หน่อย” (กุญชภณ สมานจารุ วรรณ, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2561)
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4.3.5.2 ปัจจัยภายนอก/บริ บทแวดล้อม
1) เพื่อน/คนใกล้ชิด
นอกจากปั จจัยภายในตนเองของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น
ปั จจัยภายนอก อันได้แก่เพื่อน หรื อคนใกล้ชิดก็เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
กลุ่ มปั่ นเดะ เพราะเพื่อนหรื อบุ คคลใกล้ชิดก็คือบุ คคลที่ เคยเข้าร่ วม หรื อเคยเห็ นกิ จกรรม แล้วมี
ความสนใจสามารถชักจูงแนวร่ วมในการเข้าร่ วมกิจกรรม ดังนั้นคาแนะนาจากเพื่อนหรื อคนใกล้ชิด
จึงมีอิทธิ พลมากต่อการที่จะตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม
“เพื่อนที่ เค้าเคยไปร่ วมปั่ นเดะชวนมาร่ วม ตอนแรกก็ไม่กล้ารู ้ สึกแปลกๆ เพื่อน
บอกว่าให้ลองไปก็เลยไป แต่ก็มีลงั เลนิ ดนึ งเพราะคนมาร่ วมกิ จกรรมมี แต่คนท่าทางมือ
อาชีพมาก” (น้องส้ม, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2561)
“ความบังเอิ ญไปพบกิ จกรรมตอนทาธุ ระอยู่ ซึ่ งได้พบกับเจ้าของร้ านจักรยานที่
กาลังปั่ นจักรยานอยูก่ บั ปั่ นเดะ เลยเฟซบุก๊ ไปถามรายละเอียด สัปดาห์ต่อมาก็เลยชวนเพื่อน
ชวนน้องที่ขี่จกั รยานด้วยกันมาลองดูเลยมาร่ วมกิจกรรมด้วย ซึ่ งตัวเราเพิ่งซื้ อจักรยานมาขี่
ใหม่ยงั กล้าๆ กลัวๆ ปั่ นเดะก็เป็ นกิจกรรมที่ดี” (ประกาศิต ฉิ มช้าง, สัมภาษณ์, 26 มกราคม
2561)
2) กระแสจักรยานมาแรง
จากการสั ม ภาษณ์ แกนนาและสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผูเ้ ข้า ร่ วมกิ จกรรมท าให้ ไ ด้
ข้อมู ล ว่า ตั้ง แต่ ปี พุ ท ธศัก ราช 2556 กระแสข้อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การใช้จกั รยานเริ่ ม มี ม ากขึ้ น
สื่ อมวลชนต่างนาเสนอข่าวสารโดยชูประเด็นเกี่ยวกับจักรยานไม่วา่ จะเป็ น ไบค์ ฟอร์ มัม (Bike For
MOM) หรื อ ไบค์ ฟอร์ แด๊ด (Bike For DAD) หรื อการแข่งขันระดับนานาชาติ และการรณรงค์การ
ใช้จกั รยานในชี วิตประจาวัน ทาให้คนในสังคมหันมาให้ความสนใจดารขับขี่จกั รยานมากขึ้น เด็ก
วัยรุ่ นก็เริ่ มขี่จกั รยานมาก เนื่ องจากกระแสของจักรยานฟิ กซ์เกียร์ บีเอ็มเอกซ์ หรื อวัยทางาน ในการ
ขี่จกั รยานไปทางาน ขึ้นไม่มองว่าเป็ นกิจกรรมของคนสู งอายุเหมือนในอดีต กระแสที่มาแรงนี่เองก็
ส่ งผลให้กลุ่มปั่ นเดะเป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
“น่ าจะปี ที่ 3 ที่กระแสจักรยานมาแรง ในสื่ อทุกสื่ อก็สนใจประเด็นจักรยาน พอดี
โคราชมันเป็ นกระแสเป็ นไวรัลคนเริ่ มมาเยอะสื่ อก็มองเห็น สื่ อเข้ามาเองโดยที่เราไม่ตอ้ ง
หามา พอสื่ อเริ่ มออก มันก็ง่ายที่คนจะเข้ามา” (พงศกร พิศิษย์วานิชย์, สัมภาษณ์, 6 เมษายน
2559)
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“ในช่ วงนั้นฟิ กซ์เกี ยร์ มนั ใหม่แล้วมันดัง มีหนังออกมาด้วย ซึ่ งก็อยากมีบา้ งก็เลย
เรื่ องประเด็นจักรยานมากขึ้น พอได้มาก็ขี่กบั เพื่อนแล้วก็เห็นเค้าขี่กนั กลุ่มใหญ่ ๆ มา เค้าก็
เลยชวนกลุ่มเราเข้าไปลอง” (ธนกร ยันบัวบาน, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
3) เพื่อรักษาและดารงไว้ของกลุ่ม
จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผูเ้ ข้า ร่ วมกิ จกรรมท าให้ไ ด้ข ้อมู ล ว่า ความผูก พัน
ความเห็นอกเห็นจึงมีอิทธิ พลมากต่อการที่จะตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม
“ผมก็มาร่ วมทุ กครั้ งถ้า ว่า ง หรื อฝนไม่ตก เพราะแค่อยากจะมาเจอเพื่ อนฝูง ที่ นี่
เพราะเห็นคนเข้าๆ ออกๆ เยอะเหมือนมาให้กาลังใจ อาจารย์ติดตี่แกหน่ อย ถ้าไม่มีคนปั่ น
กับแกก็ ปั่ นเดะก็คงจะหายไป สื่ ออะไรก็ไม่ค่อยสาคัญหรอกเพราะบางที เพราะหลัง ๆ
กระแสจักรยานมันไม่บูมเหมือนเมื่อก่อนทาให้คนปั่ นน้อยลง ไม่เป็ นไรหรอกแค่มาเจอกัน
ก็ดีแล้ว ไม่เจอก็เหมื อนขาดอะไรไปครับ ” (ภาณุ พนั ธ์ เรื องศักดิ์ พิพฒั นา, สัมภาษณ์ , 11
กุมภาพันธ์ 2561)
4.3.6 ระยะที่ 1 ระยะก่อนการตัดสิ นใจ
ระยะก่ อ นการตัด สิ น ใจ มี เ พี ย งขั้น ตอนเดี ย วเท่ า นั้น คื อ ขั้น การแสวงหาข้อ มู ล ซึ่ งมี
รายละเอี ย ด ดัง นี้ ข้ นั การแสวงหาข้อมู ลในระยะก่ อนการตัดสิ นใจ การแสวงหาข้อมู ล ข่ า วสาร
เกี่ ยวกับกลุ่มปั่ นเดะเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นและสาคัญมาก ผูเ้ ข้าร่ วมจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่ ง
ข่าวสารต่างๆ โดยจะสนใจแหล่งสารที่ สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารที่สามารถอธิ บายวัตถุ ประสงค์
กระบวนการการจัดกิจกรรม และสามารถตอบโต้ได้ทนั ที นัน่ ก็คือ สื่ อบุคคล ในที่น้ ี ได้แก่ แกนนา
หรื อ เพื่อนที่เคยเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ หรื อ ได้เห็นกิจกรรมของปั่ นเดะ สาหรับเพื่อนที่เคยเข้าร่ วมกลุ่ม
ก็ จ ะเป็ นการสอบถามพูด คุ ย เป็ นการบอกเล่ า ประสบการณ์ อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ที่ ไ ด้สัม ผัส จาก
กิจกรรมของกิจกรรม หรื อจะเป็ นการเชิ ญชวนของแกนนาเป็ นจิตอาสาซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดา แหล่ง
สารที่ ส าคัญ อี ก แหล่ ง หนึ่ งก็ คื อ เฟซบุ๊ก ซึ่ งเป็ นสื่ อ ใหม่ ที่ ไ ม่ จ ากัด เวลาในการแสวงหาข้อ มู ล
เนื่องจากผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนเมือง ซึ่ งอยูใ่ นวัยที่ตอ้ งใช้อินเตอร์ เน็ตอยู่เป็ น
ประจา สื่ อออนไลน์จึงเป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่สะดวกต่อการแสวงหาข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมาย
โดยสามารถใช้เฟซบุ๊กในการพูดคุ ยหรื อได้รับคาแนะนาเกี่ ยวกับกลุ่มปั่ นเดะ จากการที่ ผูว้ ิจยั ได้
สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู ้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมจ านวน 31 คน บางคนจะเปิ ดหาข้อ มู ล ของกิ จ กรรม ว่ า มี
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กระบวนการอย่างไร สิ่ งที่ตอ้ งใช้ และส่ วนมากคนที่ได้ไปร่ วมกลุ่มปั่ นเดะเป็ นประจาอยูแ่ ล้ว ก็จะ
เข้าไปเพียงแค่เช็คกาหนดการเผือ่ มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
“วันนั้นไปซื้ อจักรยานกับคุณไดซ์ เค้าก็ชวนลองมาปั่ นด้วย เอารู ปให้ดู แล้วพี่ก็กด
เข้ากลุ่มเลย” (สายยนต์ น้อยไพล, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
“พี่โอ๊ตแกเล่ าให้ฟัง แล้วให้ตดั สิ นใจเอง เพราะไม่ได้บงั คับ แต่ก็บอกว่าคนปั่ น
เยอะ ผมก็ลงั เล เพราะกลัวไม่มีเพื่อนไปด้วย การตัดสิ นใจเป็ นการตัดสิ นใจของผมอยู่แล้ว”
(ปิ ยะวัฒน์ ฐิติไกรสิ น, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
4.3.7 ระยะที่ 2 ระยะการตัดสิ นใจ
จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ระยะการตัดสิ นใจเป็ นระยะที่มีความสาคัญมากที่สุด เพราะเป็ น
ระยะที่เกิดการตัดสิ นใจแน่นอนแล้วว่าจะเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะซึ่ งในระยะนี้ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
ย่อย ได้แก่ ขั้นพิจารณา ขั้นตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม
4.3.7.1 ขั้นคิดพิจารณา
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า การคิดพิจาณาเพื่อตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะ 3
ข้อหลัก ๆ เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ได้แก่ความสอดคล้องกับความต้องการ สภาพอากาศ
และจากสื่ อที่ ไ ด้รั บ เนื่ องด้วยปั่ น เดะ เป็ นที่ อิง หลัก ความเป็ นเหตุ ผ ล อี ก ทั้ง จากประสบการณ์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วม ในระยะนี้ จึงพิจารณาเพียงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่าสอดคล้อง
กับความต้องการของตนเองมากน้อยเพียงใด และความสะดวกของตนเอง
“ทีแรกเพื่อนชวนมานี่ ล่ะครับ แล้วก็เห็ นรู ปในเฟซบุ๊ก เพราะถ้าไปก็จะโดนแอบ
ถ่ายรู ป แล้วก็จะแท๊กลงเฟส รู ้ สึกเท่ดี อยากทาท่าเท่ๆ” (นักเรี ยน, สัมภาษณ์ , 22 ธันวาคม
2560)
“หลายคนที่ใช้จกั รยานในชี วิตประจาวันกันอยูแ่ ล้ว ดิฉนั ก็รู้สึกดีใจและเป็ นเกียรติ
ที่ ได้รู้จกั ขอให้คนที่ รักจักรยานอยู่แล้วได้ลองใช้จกั รยานในฐานะพาหนะดู บา้ ง เพื่อให้
เมืองของเราน่าอยูย่ งิ่ ขึ้นค่ะ” (ชาฎา วรรณพงษ์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2560)
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4.3.7.2 ขั้นตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่า หลัง จากที่ ผูเ้ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรม ได้แ สวงหาข้อ มู ล
เกี่ ยวกับปั่ นเดะ เพียงพอที่จะตอบคาถามในใจของตนเองได้แล้วว่า เป็ นกิ จกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตนเองซึ่ งมุ่งหวังจะในการใช้จกั รยาน รวมตัวคนขี่จกั รยาน ด้วยเหตุผลที่แตกต่าง
กัน
ทั้ง นี้ ปั่ น เดะเป็ นกิ จ กรรมปฏิ บ ัติ ป ระจ า ทุ ก วัน ศุ ก ร์ จึ ง ท าให้ ถึ ง แม้ผูเ้ ข้า ร่ ว มจะ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถมาเข้าร่ วมได้อย่างเป็ นประจา จึงทาให้สามารถ
แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นประจา และกลุ่มที่เข้าร่ วม
กิ จกรรมบางครั้ง โดยแต่ละกลุ่มต่างมีเงื่ อนไขในการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อการเข้าร่ วมกิ จกรรมของ
กลุ่มปั่ นเดะ ซึ่ งรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มที่เข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นประจา
ผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่ม ซึ่ งมาเข้าร่ วมกิ จกรรมปั่ นเดะไม่เคยขาด
โดยให้เหตุผลสนับสนุ นการตัดสิ นใจของตนเองว่า การที่ได้มาเข้าร่ วมเพื่อการเปลี่ ยนแปลงของ
สังคม เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง และเป็ นการทาในสิ่ งที่ตนเองชื่นชอบ
“เสี ยสละเวลาแค่ชว่ั โมงเดียวในการมาเข้าร่ วมกิ จกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง เราเสี ยเวลากับเรื่ องที่ไร้สาระได้ แล้วทาไมกับเรื่ องที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคมเราจะให้ไม่ได้ เป็ นสิ่ งที่อย่างน้อยเราก็ได้ทาในสิ่ งที่ชอบนะ ก็มีบา้ งที่ข้ ีเกียจบ้าง
แต่ เ ราไม่ เ ริ่ ม แล้ว ใครจะเริ่ ม ต้อ งท าตัว เองให้ เ ป็ นแบบอย่า งก่ อ น” (สมชาย โทธรรม,
สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2560)
2) กลุ่มที่เข้าร่ วมกิจกรรมบางครั้ง
สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่ตดั สิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะแล้วแต่ไม่ได้เข้า
ร่ วมกิจกรรมบางครั้ง จากที่ผวู ้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมไม่สามารถมาเข้าร่ วมอย่างต่อเนื่ อง
ได้น้ นั ความตั้งใจแรกก็ตอ้ งการจะมาเมื่ อมี โอกาส เพราะมีเงื่ อนไขจากเนื่ องด้วยการงาน สภาพ
อากาศ
“ถ้าไม่ติดงานหรื อธุ ระอะไร ว่างก็ไป หรื อถ้าฝนไม่ตกก็ไป คือเราเอาที่สบายใจ ไม่
อยากกดดันตัวเองว่าให้ร่วมทุกครั้ง เพราะถ้าทาไม่ได้แล้วจะไม่มีความสุ ข” (ทนน คงคา
ลัย, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2561)
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4.3.8 ระยะที่ 3 ระยะหลังการตัดสิ นใจ
ระยะหลังการตัดสิ นใจเป็ นระยะผูเ้ ข้าร่ วมได้ผลจากการเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะ รายละเอียด
ดังนี้ข้ นั เรี ยนรู ้จากการเข้าร่ วมกิจกรรม
จากการศึกษาวิจยั พบว่า เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิ จกรรมแล้ว ก็มาถึ งระยะสุ ดท้าย
ของกระบวนการคือ ระยะหลังการตัดสิ นใจ เป็ นการยืนยันการตัดสิ นใจซึ่ งเห็นผลจากการที่ได้เข้า
ร่ วมกิจกรรมแล้ว ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 31 คน สามารถสรุ ปผลประโยชน์ที่
ได้รับ จากการเข้า ร่ วมกิ จกรรมแล้วเป็ น 3 ข้อหลัก ๆ คื อ 1. การได้เจอเพื่ อนฝูง เจอคนขี่ จกั รยาน
ด้วยกัน 2. เปลี่ยนมุมมองความคิด 3. เพื่อการคงอยูข่ องกลุ่ม ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์กลุ่มผูท้ ี่เข้าร่ วม
ประจา
“ผมเองเล็งเห็ นว่ามันเป็ นโครงการที่ ดีทุกๆ ครั้ งที่ ผมมี โอกาสผมจะร่ วมด้วยทุก
ครั้งผมร่ วมรณรงค์กบั กลุ่มปี นี้ น่าจะเป็ น3ปี แล้วผมเล็งเห็ นว่าถ้าปล่อยให้คนร่ วมกิจกรรม
น้อยแบบนี้ อีกหน่อยคงจบ ตอนผมเข้าร่ วมใหม่ๆผมตื่นเต้นมากสมาชิ กมาร่ วมปั่ นกันเยอะ
มากผมเองก็ชื่นชมว่ากลุ่มนี้ ทาประโยชน์เพื่อสังคมจริ งๆ ไม่มีธุรกิ จหรื อผลประโยชน์อื่น
ใดแอบแฝงเลย” (สุ ริยา ตั้งธนัง, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2561)
นอกจากนี้ จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม พบว่า ผูร้ ่ ว มกิ จ กรรมบางคน ไม่ อ ยากที่ จ ะเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมปกติของกลุ่มปั่ นเดะอีก แต่ก็ต้ งั ใจแต่จะเข้าร่ วมพิเศษกิจกรรมอื่นๆ ของกลุ่มปั่ นเดะ
“ไม่ใช่วา่ กิจกรรมปั่ นเดะไม่ดีนะ แต่ดว้ ยจานวนคนที่เยอะมันทาให้ขี่จกั รยานแล้ว
ไม่สนุ ก อึดอัด มันเป็ นกลุ่มใหญ่ไป แต่มนั ต้องสร้างแรงจูงใจโดยการจัดงานขี่จกั รยานเพื่อ
การกุศล อาจจะเป็ นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหน่ อยหรื อก็ให้ อบจ. ออกระเบียบเฉพาะว่า
วันไหนให้ประชาชนออกมารวมตัวกันปั่ น” (ธนกร ยันบัวบาน, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์
2561)
4.3.9 ปัญหา อุปสรรค ในการสื่ อสารของกลุ่มปั่นเดะ
ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรคต่อการสื่ อสารผ่านของกลุ่มปั่ นเดะว่า
บางครั้งมีปัญหาด้านการสื่ อสารระหว่างแกนนากับแกนนา บางครั้งมีปัญหาการสื่ อสารระหว่างแกน
นากับเจ้าหน้าที่ และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมกับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมด้วยกัน โดยรวมผูร้ ่ วมกิจกรรมเข้าใจ
กฎระเบียบและปฏิบตั ิตาม อาจมีกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมบางคนที่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ หรื อฝ่ าฝื นจราจร ทา
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ให้เกิดปั ญหาการสื่ อสารอยูบ่ า้ ง แม้มีไม่มากนักแต่ก็ทาให้ผพู ้ บเห็นมีมุมมองแตกต่างกันไป เช่น ไม่
อยากให้เกิดขึ้น เพราะทาให้เสี ยภาพลักษณ์ของการรณรงค์ซ่ ึ งไม่ควรเกิดขึ้น หรื อด้านไม่มีความรู ้
เรื่ องภาษามือในการขับขี่จกั รยาน
“เรื่ องการฝ่ าฝื นกฎจราจร มันเป็ นเรื่ องสาคัญนะ เพราะการร่ วมกิจกรรมเป็ นกลุ่ม
ด้วยจานวนที่เยอะ บางคนกลัวไม่ทนั กลุ่มที่อยูข่ า้ งหน้า หรื ออาจจะไม่อยากติดไฟแดง เลย
ตัดสิ นใจฝ่ าไฟแดง ซึ่ งเป็ นสื่ งที่ไม่สมควรทามันทาให้คนที่มองว่าเป็ นกฏหมู่ฝ่าฝื นกฏหมาย
ไม่ ดี ต่ อ การรณรงค์ ซ่ ึ งเป็ นประเด็ น ที่ ท าให้ ไ ม่ อ ยากเข้า ร่ ว มอี ก ” (ประกาศิ ต ฉิ ม ช้า ง,
สัมภาษณ์, 22 กรกาคม 2560)
“การสื่ อสารกลุ่มใหญ่มนั ก็จะมีปัญหาถ่ายทอดไม่ถึงกัน รวมถึงการใช้ภาษามือใน
การขี่ จกั รยานบางคนไม่เข้าใจความหมายของภาษามือ หรื อทาโดยไม่เข้าใจความหมาย
อาจจะทาให้เกิ ดอุบตั ิเหตุได้ แต่ตอ้ งยอมรับว่าคนเยอะบางคน ก็ไม่เข้าใจความหมาย ก็ไม่
ต้องจริ งจังอะไร แต่ก็น่าจะมีการอบรมหรื อสอนความหมายของภาษามือด้วย” (ธนกร ยัน
บัวบาน, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “กระบวนการสื่ อสาร และปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมรณรงค์การใช้จกั รยานกลุ่มปั่ นเดะ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษากับสาธรณชนของคณะทางาน
ของกลุ่ ม รณรงค์ก ารใช้จกั รยานการศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ ใ ช้หลักการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้วิธีการศึกษาสื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มปั่ นเดะ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการการ
สังเกตการณ์ ประกอบกับสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth Interview) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก อันได้แก่ ผู ้
ก่อตั้งกลุ่ม ผูน้ ากลุ่ม รวมทั้งสิ้ น 6 คน และผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีสัมภาษณ์ กลุ่ม (Focus Group) กับผูท้ ี่เข้า
ร่ วมกิจกรรม จานวน 3 กลุ่ม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ร่วมกับข้อมูลที่ได้
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลเอกสารเป็ นประกอบเพื่อสรุ ปประเด็นสาคัญ และนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ และได้นามาสรุ ปผลการศึกษาดังนี้
เมื่อผูว้ ิจยั รวบรมข้อมูลได้เพียงพอแล้วก็จะนาข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลการวิจยั เพื่อ
ตอบปั ญหานาวิจยั 2 ข้อ ได้แก่
1) แกนนามี ก ระบวนการสื่ อสาร ในการรวมกลุ่ ม จัก รยานของกลุ่ ม ปั่ นเดะเป็ น
อย่างไร
2) ปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจการเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การใช้
จักรยานของกลุ่มปั่ นเดะอย่างไร

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ปัญหานาวิจัยข้ อที่ 1 แกนนามีกระบวนการสื่ อสาร ในการรวมกลุ่มจักรยานของกลุ่ม
ปั่นเดะเป็ นอย่างไร
แกนน ามี ก ระบวนการสื่ อ สาร ในการรวมกลุ่ ม จัก รยานของกลุ่ ม ปั่ นเดะประกอบด้วย
เป้ าหมายของการสื่ อสาร ประเด็นการสื่ อสาร กลุ่มเป้ าหมาย กลยุทธ์ดา้ นสารและกลยุทธ์ดา้ นสื่ อ ซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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5.1.1.1 เป้ าหมายของการสื่ อสาร
เป้ าหมายในการสื่ อ สารของแกนน ากลุ่ ม ปั่ น เดะกับ สาธารณชนประกอบด้วย 2
ประการด้วยกัน คือ เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อให้ผรู ้ ับสารที่ยงั ไม่
เคยรู ้ จกั กิ จกรรมหรื อเคยรับรู ้ ขอ้ มูลมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้รายละเอียดได้เกิ ดความเข้าใจวัตถุ ประสงค์
ของกลุ่มและมีความชัดเจนในข้อมูลเพิ่มมากขึ้นรวมถึ งความเคลื่ อนไหวของกิ จกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มปั่ นเดะและ เพื่อเชิ ญชวนให้เข้าร่ วมกิ จกรรม โดยนาเสนอเนื้ อหาที่แสดงให้ผูร้ ั บสารเห็ นถึ ง
รู ป แบบของกิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ จ ัก รยานเพื่ อ เป็ นพาหนะ และ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมของผูใ้ ช้ถนนร่ วมกันให้มีความตระหนักและเอื้อเฟื้ อเผื่อแพร่ ทาง
แก่ผใู ้ ช้จกั รยาน และเล็งเห็นความสาคัญของทางจักรยาน
5.1.1.2 ประเด็นการสื่ อสาร
ประเด็นการสื่ อสารที่ แกนนากลุ่มปั่ นเดะใช้ในการสื่ อสารกับสาธารณชน คือการ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มกับกิจกรรมให้สาธารณชนทราบถึงแนวคิดและกิจกรรมของกลุ่มปั่ นเดะ
ซึ่ งไม่ได้มุ่งที่จะขี่จกั รยานเพื่อรณรงค์การใช้จกั รยานเพื่อเรี ยกร้ องทางจักรยานเพียงอย่างเดี ยว แต่
เป็ นการปลุ กจิตสานึ กให้คนแบ่งปั นถนนให้กบั รถจักรยานเป็ นเครื่ องมื อละลายพฤติกรรม สร้าง
วัฒนธรรมจักรยานสามารถให้อยู่ร่วมกันกับผูใ้ ช้รถใช้ถนนได้และยังให้ตระหนักด้านสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิต
5.1.2.3 กล่มเป้ าหมาย
กลุ่ มเป้ าหมายหลัก ได้แก่ ผูใ้ ช้จกั รยาน กลุ่ มที่ ใช้จกั รยานทั้งในการออกกาลังกาย
การแข่งขัน และการใช้จกั รยานในชี วิตประจาวัน เพื่อร่ วมสร้ างวัฒนธรรมจัก รยานของจัง หวัด
นครราชสี มา กลุ่มเป้ าหมายรอง ได้แก่ ผูใ้ ช้รถใช้ถนนเขตเทศบาลนครนครราชสี มา และประชาชน
ในบริ เวณที่ปั่นผ่าน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสาคัญของจักรยาน
5.1.2.4 กลยุทธ์ดา้ นสาร
กลยทุธ์ดา้ นสารที่แกนนากลุ่มปั่ นเดะใช้ในการสื่ อสารต่อสาธารณชน ประกอบด้วย
2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ เน้นการเชิ ญชวนให้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม และ เน้นการแบ่งประสบการณ์ซ่ ึ ง
กันและกัน
1) เน้นการเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
แกนนากลุ่มปั่ นเดะใช้การนาเสนอเส้นทางและเวลาที่รวมตัวของกลุ่ม หรื อ
มี กิจกรรมใหม่ ที่ สามารถสร้ างความน่ าสนใจ เป็ นสิ่ งจูงใจทาให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถื อ สร้ างความ
มัน่ ใจเข้าร่ วมกิจกรรมดังบทสัมภาษณ์ของแกนนากลุ่ม
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2) เน้นการแบ่งประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
จากการศึ กษาวิจยั พบว่า แกนนากลุ่ มปั่ นเดะ ใช้รูปแบบการนาเสนอใน
ลัก ษณะการแบ่ ง ปั น ข้อมู ล ประสบการณ์ จ ากกลุ่ ม เฟซบุ๊ก เนื้ อหาก็ จะเป็ นประสบการณ์ ความ
ประทับใจของผูท้ ี่มาเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์ ทาให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถือ สร้ างความน่ าสนใจจากการใช้
ภาพของการทากิจกรรม
5.1.1.5 กลยุทธ์ดา้ นสื่ อ
1) การสื่ อสารผ่านสื่ อบุคคลแบบปากต่อปาก การสื่ อสารแบบปากต่อปาก
เป็ นกลยุทย์ที่แกนนาใช้ต้ งั แต่เริ่ มกิจกรรมในเริ่ มแรกจนกระทัง่ ปั จจุบนั โดยช่วงแรกที่ก่อตั้งกลุ่มก็
ใช้วิธีการบอกปากต่อปากการชวนกลุ่มจิตอาสาโคราช กลุ่มจักรยานต่างๆ ให้เข้าร่ วมกิ จกรรมพอ
เข้าร่ วมกิจกรรมก็จะบอกกันต่อๆไปจนทาให้กิจกรรมเป็ นที่รู้จกั และมีผสู ้ นใจมากขึ้น
2) การสื่ อสารผ่านการทากิ จกรรม เป็ นกิ จกรรมต่างๆ ที่ สื่อสารต่อชุ มชน
สาธารณชนที่กลุ่มเดิ นทางผ่าน ซึ่ งจะดึ งดูดความสนใจจากเครื่ องเสี ยงที่ แกนนาสะพายไปตลอด
ระยะเวลาปั่ น พร้อมด้วยจานวนจักรยานที่ร่วมกิจกรรมที่ติดไฟกระพริ บให้สัญญาณของจักรยานแต่
ละคัน เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย โดยผ่านกิจกรรม
3) การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ขอ้ มูลของกิ จกรรม
รวมถึ ง การใช้เป็ นช่ องทางในการสื่ อสาร การแสวงหาข้อมูล การแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารกับ
สมาชิกของกลุ่ม
รู ปแบบการสื่ อสารของกลุ่มปั่ นเดะ ใช้สื่อและช่องทางสื่ อหลากหลาย ให้ความสาคัญกับ
การสื่ อสารเพื่อรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มเป้ าหมายทั้งที่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมและกาลังหาข้อมูล
ซึ่ งถือว่าได้วา่ เป็ นเครื อข่ายสมาชิกโดยมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และมีกิจกรรม
แปลกใหม่ที่สามารถสร้างความน่าสนใจ ซึ่ งจะมีสื่อกิจกรรมที่ใช้ควบคู่กบั สื่ อออนไลน์ ซึ่ งเป็ นสื่ อที่
สาธารณชนทุกกลุ่มวัยมีความได้รับรู ้และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานซึ่ ง
เนื้อหาภายในจะเน้นข่าวและภาพกิจรรมต่างๆ การแข่งขันจักรยาน หรื อกิจกรรมต่างๆ
5.1.2 ส่ วนที่ 2 ปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจการเข้ าร่ วมกลุ่มรณรงค์
การใช้ จักรยานของกลุ่มปั่นเดะอย่ างไร
ปั จ จัย ที่ ส นั บ สนุ น ผู ้เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายของกลุ่ ม ปั่ น เดะ ได้ ใ ช้
องค์ประกอบด้านการสื่ อสาร อันได้แก่ ผูส้ ่ งสาร สาร ช่องทางการสื่ อสารและผูร้ ับสาร มาวิเคราะห์
ปัจจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อการเข้ากลุ่มปั่ นเดะ ได้ดงั นี้
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5.1.2.1 ปั จจัยด้านผูส้ ่ งสาร
ผูส้ ่ งสารในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แกนนาของกล่มปั่ นเดะ ซึ่ งเป็ นผูน้ ากิจกรรม
และท าให้ก ลุ่ ม ปั่ นเดะเกิ ดขึ้ นและปฏิ บ ตั ิ ได้อย่างต่ อเนื่ อง พบว่า ทัศนคติ และความสนใจไปใน
แนวทางเดียวกัน รวมถึงลักษณะ ความน่าเชื่อถือ ความสนิท ความเป็ นมิตร ทัศนคติของแกนนาเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้กลุ่มเป้ าหมายตัดสิ นใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความ
เชื่ อมัน่ ต่อผูส้ ่ งสารที่ มีทศั นคติ ไปในแนวทางเดี ยวกันแม้จะไม่ครบทุ กส่ วน รวมถึ ง กลุ่ มแกนนา
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมคนอื่น ซึ่ งก็มีทศั นคติไปในทางเดียวกัน มีความเป็ นกันเอง ด้วยเป็ นคนที่ขี่จกั รยาน
ด้วยกันซึ่ งสามารถโน้มน้าวใจผูร้ ับสารได้เป็ นอย่างดี
5.1.2.2 ปัจจัยด้านสาร
ปั จจัยด้านสารมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ ได้แบ่งเนื้ อหาสาร
ออกเป็ น วัจนสารและอวัจนสาร โดยในแต่ละประเภทก็มีรายละเอียดของเนื้ อหาสารที่แตกต่างกัน
ออกไป โดย วัจนสารประกอบด้วยเนื้ อหา 2 ประการ คือ เนื้ อหาในด้านการเชิ ญชวน และเนื้ อหาที่
ยกตัวอย่างให้เห็น ส่ วนอวัจนสารนั้นจะเป็ นในลักษณะของกิจกรรม ได้แก่รูปแบบของกิจกรรม ที่
แตกต่างและไม่น่าเบื่อ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) วัจนสาร
เนื้ อหาหลัก ของกลุ่ ม ปั่ นเดะจะมุ่ ง เน้นไปที่ ก ารนาแนวคิ ดของการท าให้
โคราชเป็ นเมืองจักรยาน เห็นคุณค่าของจักรยาน ซึ่ งจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ในชีวิตปกติของ
คนใช้จกั รยานไม่ได้มีความรู ้ ในความสาคัญของทางจักรยาน และ ไม่ได้ให้ความสาคัญ แต่การได้
เข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ ทาให้เข้าใจ และรู ้วธิ ี ที่จะนามาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ตนเอง
2) อวัจนสาร
คื อรู ปแบบการทากิ จกรรมที่ แตกต่าง ไม่น่าเบื่ อ การปั่ นชมเมื องในตอน
กลางคื น และการท ากิ จกรรมในพื่ นที่ เป็ นจุ ด เด่ นและน่ า สนใจ ได้มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ข้า กับ
กลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย โดยจะปรับให้กิจกรรมการเหมาะกับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม สามารถดึงดูด
ใจให้มีความสุ ขกับการทากิจกรรมและยังมีการสร้ างให้การเรี ยนรู ้ เกิ ดการพัฒนาความเป็ นชุ มชน
ของผูใ้ ช้จกั รยาน สามารถช่วยเหลื อกันได้ ซึ่ งเกิดจิตอาสาตามซึ่ งจะเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล
5.1.2.3 ปั จจัยทางด้านช่องทางการสื่ อสาร ประกอบด้วย 3 ปั จจัยย่อยคือ
1) สื่ อบุคคล โดยผ่านแกนนากลุ่ม เป็ นสื่ อบุคคลที่มีความน่าเชื่ อถือและเป็ น
ที่ ย อมรั บ ในสั ง คม อี ก ทั้ง ยัง มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานด้า นต่ า งๆ ที่ ห ลากหลาย จึ ง ท าให้
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กลุ่มเป้ าหมายเชื่อมัน่ ในกิจกรรม ว่าจะเป็ นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต จึงโน้มน้าวใจ
กลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
2) สื่ อกิ จกรรม สื่ อกิ จกรรมเป็ นช่ องทางการสื่ อสารหลักกลุ่มปั่ นเดะใช้ใน
การเผยแพร่ กิ จกรรมให้เป็ นที่ รู้จกั โดยจัดกิ จกรรมผ่า นพื้ นที่ ชุ มชน ให้เกิ ดขึ้ นอย่า งเป็ นประจา
สม่าเสมอโดย เมื่อมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม ก็จะใช้ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จริ ง เหล่ า นี้ เป็ นตัว สื่ อ สารบอกเล่ า เรื่ อ งราวของกิ จ กรรมผ่า นสื่ อ ต่ า งๆ ทั้ง สื่ อ ของกลุ่ ม ปั่ น เดะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์หรื อรู ปแบบของกลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมกิจกรรมนัน่ เอง
3) สื่ อใหม่ การใช้สื่อใหม่ อันได้แก่ เฟซบุ๊กเป็ นช่ องทางการสื่ อสารเพื่ อ
เผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อพิจารณาที่จะตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ
5.1.2.4 ปัจจัยทางด้านผูร้ ับสาร
ปัจจัยทางด้านผูร้ ับสารประกอบไปด้วย 3 ปั จจัยย่อยๆ แบ่งออกเป็ น แรงจูงใจในด้าน
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้เ ข้า ร่ ว ม สนับ สนุ น ความคิ ด ของตนเอง ปฏิ บ ัติ เ ป็ นตัว อย่ า งแก่ ผู ้อื่ น
รายละเอียดดังนี้
1) แรงจูงใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม แรงจูงใจใน
ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ ข้า ร่ วมกิ จกรรม
ด้วยกัน เพื่อจะได้พดู คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในเรื่ องจักรยานและเรื่ องอื่นๆ
2) สนับสนุ นความคิดของตนเองจะมีทศั นคติในด้านสนับสนุ นความคิ ด
ของตนเองในเรื่ องการใช้จกั รยานเป็ นพาหนะหลัก เพื่อจะได้ช่วยสนับสนุ นความคิด และเป็ นสิ่ งที่
สอดคล้องกับความศรัทธาของตนเอง
3) ปฏิ บตั ิ เป็ นตัวอย่างแก่ ผูอ้ ื่ น ผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่ ม มี ทศั นคติ ในด้านการปฏิ บตั ิ
เป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น เพื่อให้ผทู ้ ี่ได้พบเห็นทั้งในด้านสาธารณชน หรื อ ผูใ้ ช้จกั รยานด้วยกัน เพื่อจะได้
ช่วยสนับสนุนแนวทางในการสร้างเมืองจักรยาน
5.1.3 กระบวนการตัดสิ นใจของผู้เข้ าร่ วมกลุ่มปั่นเดะ
กระบวนการตัดสิ นใจเข้ากลุ่มปั่ นเดะของสาธารณชน ประกอบด้วย 3 ระยะด้วยกัน คื อ
ระยะก่อนการตัดสิ นใจ ระยะการตัดสิ นใจและระยะหลังการตัดสิ นใจ โดย มีปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยที่มี
อิทธิ พลผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม
ได้แก่ ปั จจัยภายในตนเองและปัจจัยภายนอกหรื อบริ บทแวดล้อม
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5.1.3.1 ปัจจัยภายในตนเอง
ปั จจัยภายในตนเองของผูใ้ ช้จกั รยานเป็ นแรงผลักดันสาคัญ ประกอบด้วย 2 ปั จจัย
ย่อย ได้แก่ 1) มีความชอบทัศนคติที่ดีในการใช้จกั รยาน 2) ตั้งใจทาสิ่ งดีๆ และปั จจัยภายนอกหรื อ
บริ บทแวดล้อม ได้แก่ เพื่อน/คนใกล้ชิด ข่าวจากสื่ อมวลชนและกระแสจักรยานที่มาแรง
5.1.3.2 ปัจจัยภายนอก/บริ บทแวดล้อม
1) เพื่อน/คนใกล้ชิด ปั จจัยภายนอก อันได้แก่ เพื่อน หรื อคนใกล้ชิดก็เป็ น
ปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ เพราะเพื่อนหรื อบุคคลใกล้ชิดก็คือบุคคล
ที่เคยเข้าร่ วม หรื อเคยเห็นกิจกรรม แล้วมีความสนใจสามารถชักจูงแนวร่ วมในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ดังนั้นคาแนะนาจากเพื่อนหรื อคนใกล้ชิดจึงมีอิทธิ พลมากต่อการที่จะตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม
2) กระแสจักรยานมาแรง กระแสข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จกั รยานเริ่ ม
มีมากขึ้น สื่ อมวลชนต่างนาเสนอข่าวสารโดยชูประเด็นเกี่ยวกับจักรยานไม่วา่ จะเป็ น ไบค์ ฟอร์ มัม
หรื อ ไบค์ ฟอร์ แด๊ด และการรณรงค์การใช้จกั รยานในชี วิตประจาวัน ทาให้คนในสังคมหันมาให้
ความสนใจการขับขี่ จกั รยานมากขึ้ น กระแสที่ มาแรงนี่ เองก็ส่งผลให้กลุ่ มปั่ นเดะเป็ นที่ รู้จกั มาก
ยิง่ ขึ้น
3) เพื่ อ รั ก ษาและด ารงไว้ข องกลุ่ ม ความผูก พัน ความเห็ น อกเห็ น จึ ง มี
อิทธิ พลมากต่อการที่จะตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม
5.1.3.3 ระยะที่ 1 ระยะก่อนการตัดสิ นใจ
เมื่อปั จจัยภายในตนเองและปั จจัยภายนอกหรื อบริ บทแวดล้อมต่างส่ งผลสนับสนุ น
การตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิ จกรรมปั่ นเดะ ผูเ้ ข้าร่ วมจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวสารต่า งๆ
โดยจะสนใจแหล่งสารที่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารที่สามารถอธิ บายวัตถุประสงค์ กระบวนการการ
จัดกิจกรรม และสามารถตอบโต้ได้ทนั ที นัน่ ก็คือ สื่ อบุคคล ในที่น้ ี ได้แก่ แกนนา หรื อ เพื่อนที่เคย
เข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ หรื อ ได้เห็ นกิ จกรรมของปั่ นเดะ สาหรับเพื่อนที่เคยเข้าร่ วมกลุ่มก็จะเป็ นการ
สอบถามพูดคุ ย เป็ นการบอกเล่าประสบการณ์ อารมณ์ ความรู ้ สึกที่ได้สัมผัสจากกิจกรรมของกลุ่ม
ปั่ นเดะ
5.1.3.2 ระยะที่ 2 ระยะการตัดสิ นใจ
เป็ นระยะที่มีความสาคัญมากที่สุด เพราะเป็ นระยะที่เกิดการตัดสิ นใจแน่นอนแล้วว่า
จะเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะซึ่ งในระยะนี้ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นพิจารณา ขั้นตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมกิจกรรม
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1) ขั้นคิดพิจารณา
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า การคิดพิจารณาเพื่อตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม
ปั่ นเดะ 3 ข้อหลักๆ เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ได้แก่ความสอดคล้องกับความต้องการ สภาพ
อากาศ และจากสื่ อที่ได้รับ เนื่องด้วยปั่ นเดะ เป็ นที่อิงหลักความเป็ นเหตุผล อีกทั้งจากประสบการณ์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วม ในระยะนี้ จึงพิจารณาเพียงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่าสอดคล้อง
กับความต้องการของตนเองมากน้อยเพียงใด และความสะดวกของตนเอง
2) ขั้นตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม
หลังจากที่ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ได้แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับปั่ นเดะ เพียงพอที่จะ
ตอบคาถามในใจของตนเองได้แล้วว่า เป็ นกิ จกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของตนเองซึ่ ง
มุ่งหวังจะในการใช้จกั รยาน รวมตัวคนขี่จกั รยาน ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นประจา และกลุ่มที่เข้าร่ วมกิจกรรม
บางครั้ง โดยแต่ละกลุ่มต่างมีเงื่อนไขในการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมของกลุ่มปั่ นเดะ
ซึ่ งรายละเอียดดังนี้
(1) กลุ่มที่เข้าร่ วมกิ จกรรมเป็ นประจา ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมปั่ นเดะไม่ เคย
ขาด โดยให้เหตุผลสนับสนุ นการตัดสิ นใจของตนเองว่า การที่ได้มาเข้าร่ วมเพื่อการเปลี่ ยนแปลง
ของสังคม เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง และเป็ นการทาในสิ่ งที่ตนเองชื่นชอบ
(2) กลุ่มที่เข้าร่ วมกิจกรรมบางครั้ง ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่ตดั สิ นใจเข้าร่ วม
กิจกรรมปั่ นเดะแล้วแต่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมบางครั้ง เนื่องจาก ความตั้งใจแรกก็ตอ้ งการจะมาเมื่อมี
โอกาส เพราะมีเงื่อนไขจากเนื่องด้วยการงาน สภาพอากาศ
5.1.3.5 ระยะที่ 3 ระยะหลังการตัดสิ นใจ
เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมแล้ว ก็มาถึงระยะสุ ดท้ายของกระบวนการคือ
ระยะหลังการตัดสิ นใจ เป็ นการยืนยันการตัดสิ นใจซึ่ งเห็ นผลจากการที่ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมแล้ว
สามารถสรุ ปผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่ วมกิ จกรรมแล้วเป็ น 3 ข้อหลัก คือ 1) การได้เจอ
เพื่อนฝูงเจอคนขี่จกั รยานด้วยกัน 2) เปลี่ยนมุมมองความคิด 3) เพื่อการคงอยูข่ องกลุ่ม
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5.2 อภิปรายผล
5.2.1 กระบวนการสื่ อสารกับสาธารณชนของกลุ่มปั่นเดะ
จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการสื่ อสารกับสาธารณชนของกลุ่ มปั่ นเดะ
รู ปแบบการสื่ อสารของกลุ่ มปั่ นเดะ ใช้สื่อและช่ องทางในการสื่ อสาร โดยเริ่ มต้นจากการใช้ สื่ อ
กิจกรรมในลักษณะแฟลชม็อบ (Flashmob) คือการรวมตัวของกลุ่มคนในสถานที่หนึ่งอย่างฉับพลัน
สู่ การเชิ ญชวนโดยใช้แกนนาในลักษณะสื่ อบุคคล และจากนั้นนาเสนอภาพกิจกรรมผ่านทางการใช้
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฟซบุ๊ก ซึ่ งเป็ นสื่ อที่สาธารณชนทุกกลุ่มวัยมีความได้รับรู ้ และ
สามารถแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับจักรยานซึ่ งเนื้ อหาภายในจะเน้นข่าวและภาพกิ จกรรม
ต่างๆ การแข่งขันจักรยาน หรื อกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ มาลีวรรณ ศุขวัฒน์ (2554)
ที่ให้ความหมายว่า การสื่ อสาร คือ กระบวนการในการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูลหนึ่ง(ผูส้ ่ งสาร)ไปยัง
บุคคลหนึ่ง(ผูร้ ับสาร) โดยผ่านสื่ อ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ้ ทัศนคติพฤติกรรม เกิดความ
เข้าในและสามารถที่จะกระทาโต้ตอบไปกลับมาระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารได้ สิ่ งเนื้ อหาที่ใช้
เป็ นการชักจูงให้เข้าร่ วมการรณรงค์ใช้จกั รยานผ่านการปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดการ
รณรงค์ทางการสื่ อสาร (กิ ตติ กันภัย, 2546) การถ่ายทอดเนื้ อหาในกระบวนการรณรงค์ ถื อว่าเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญหลักการใหญ่กบั ผลลัพธ์ของการรณรงค์ คือ การให้ขอ้ มูล (To Inform) เพื่อโน้มน้าว
ใจให้คล้อยตาม (To Persuade) อันจะนาไปสู่ การระดมให้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรม (To Mobilze) จน
ในที่สุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทา (Behavior Change) และสามารถดารงไว้ซ่ ึ งพฤติกรรม
ที่ ต้อ งการนั้น ๆอี ก ด้ว ย กล่ า วได้ว่า การรณรงค์มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเชื่ อ หรื อ
พฤติกรรมของประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย โดยผ่านการใช้กลยุทธ์ดา้ นสื่ อ เพื่อให้ความสาคัญกับการ
สื่ อสารเพื่อรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มเป้ าหมายทั้งที่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมและกาลังหาข้อมูล ซึ่ งถือ
ว่าได้วา่ เป็ นเครื อข่ายสมาชิ กโดยมี และมีกิจกรรมแปลกใหม่ที่สามารถสร้างความน่าสนใจ ซึ่ งจะมี
สื่ อกิ จกรรมที่ใช้ควบคู่กบั สื่ อออนไลน์ ซึ่ งเป็ นการใช้สื่อที่หลากหลาย สอดคล้องกับ สิ ริพรรษ์ ศรี
บุญลื อ (2549) การสร้ างสัญลักษณ์ ร่วม เป็ นแนวทางที่ มุ่งเน้นการสร้ างความรู ้ สึกในเชิ ง อารมณ์
(Emotional Appeal) เพื่อให้กลุ่มบุคคลเกิ ดความรู ้ สึกร่ วม และเกิ ดจิตสานึ ก ค่านิ ยม ความร่ วมมื อ
หรื อมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
จากผลการศึกษาวิจยั ยังพบว่า กลยุทธ์ดา้ นสารพบว่า กลยุทธ์ดา้ นสารที่แกนนากลุ่มปั่ นเดะ
ใช้ในการสื่ อสารต่อสาธารณชน ประกอบด้วย การเชิ ญชวนให้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม และการแบ่ง
ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกันที่เน้นการแบ่งปั นประสบการณ์คนอื่น แบ่งปั นประสบการณ์ซ่ ึ งกันและ
กันทาให้ช่วยเสริ มความเข้าใจได้มากขึ้น ความประทับใจของผูท้ ี่มาเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์ ทาให้เกิ ด
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ความน่าเชื่อถือ สร้างความน่าสนใจจากการใช้ภาพของการทากิจกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ รุ่ งรัตน์ ชัย
สาเร็ จ (2550) ให้ความเห็นว่า รู ปแบบของการติดต่อสื่ อสารเพื่อการถ่ายทอดเรื่ องราวข่าวสารทั้งที่
เป็ นข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากสถาบันหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งไปสู่ กลุ่มประชาชนเป้ าหมาย
โดยมีการวางแผนกาหนดวัตถุ ประสงค์และดาเนิ นการเพื่อบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อชี้ แจงให้เข้าใจ
ถูกต้อง อันเป็ นการสร้ างและรักษา (To Build and Sustain) ความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนเพื่อสร้ าง
ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ที่ดี อันจะนาไปสู่ การได้รับความร่ วมมือจากประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย” และ
Rogers (1971) ให้ความเห็ นว่า การส่ งสารซ้ าหลายๆ ครั้งจะทาให้สารนั้นถูกยอมรับโดยผูร้ ั บสาร
มากขึ้นและทาให้ผรู ้ ับสารจาเนื้อหาสารได้ดีข้ ึนและมีประสิ ทธิ ภาพในการจูงใจมากขึ้น
กลยุทธ์ดา้ นสื่ อ (Media Strategy)
จากการศึกษาวิจยั พบว่า แกนนากลุ่มปั่ นเดะ แกนนากลุ่มปั่ นเดะใช้สื่อสังคมการนาเสนอ
เส้นทางและเวลาที่จะรวมตัวของกลุ่ม หรื อประชาสัมพันธ์เมื่อกิ จกรรมใหม่ ที่สามารถสร้างความ
น่าสนใจ เป็ นสิ่ งจูงใจทาให้เกิดการเข้าร่ วมกิจกรรม โดยแกนนากลุ่มได้ใช้สื่อสังคมเพื่อใช้รูปแบบ
การนาเสนอในลักษณะการแบ่งปั นข้อมูลประสบการณ์ จากกลุ่มเฟซบุ๊ก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ กฤษฎา มอมุงคุณ (2558) โซเชียล มีเดีย มีผลในการโน้มน้าวความคิดส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกต่อ
ผูอ้ ่าน ผ่านการเล่าเรื่ อง เเชร์ ประสบการณ์ระหว่างกัน เเสดงความคิดเห็นส่ วนบุคคล โดยใช้โซเชี ยล
มีเดียเป็ นสื่ อกลางในการเชื่อมโยง
นอกจากนั้น กลยุทธ์ดา้ นการใช้สื่อที่แกนนากลุ่มใช้ในการสื่ อสารกับสาธารณชนของกลุ่ม
ปั่ นเดะ โดยจะทาการเผยแพร่ กิจกรรมให้เป็ นที่รู้จกั ผ่านทั้งทางสื่ อบุคคล สื่ อกิ จกรรมและสื่ อใหม่
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสอดคล้องกับที่กิติมา สุ รสนธิ (2545) กล่าวไว้วา่ รู ปแบบวิธีการใช้สื่อ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการใช้สื่อแบบผสม (Mix media หรื อ Media forum) เป็ นการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้สื่อหลายประเภท หรื อหลายสื่ อเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ ง และเพื่อให้
การสื่ อสารนั้น มีความสามารถเข้าถึงผูร้ ับได้อย่างกว้างขวาง สามารถสร้างความน่าสนใจและการ
เข้าใจการรับรู ้ ข่าวสารได้อย่างต่อเนื่ อง และสอดคล้องกับที่ Ray กล่าวว่า การสื่ อสารเชิ งประยุกต์
มิได้จากัดขอบเขตของการใช้สื่อมวลชนเฉพาะด้าน แต่เป็ นการผสมผสานสื่ อต่างๆ โดยเน้นการ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง (Right Person) ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง (Right Time) และด้วยข้อความที่ถูกต้อง
(Right Message) ซึ่ งกลุ่มปั่ นเดะก็มีการใช้สื่อในหลายช่องทางเพื่อให้แต่ละสื่ อเสริ มกันและกันและ
ทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด
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5.2.2 ปั จ จั ยการสื่ อ สารที่มี ผลต่ อ กระบวนการตั ด สิ นใจการเข้ า ร่ ว มกลุ่ ม รณรงค์ ก ารใช้
จักรยานของกลุ่มปั่นเดะ
5.2.2.1 ปั จจัยด้านผูส้ ่ งสาร
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า แกนนาของกล่มปั่ นเดะ ซึ่ งเป็ นผูน้ ากิจกรรมและทาให้
กลุ่มปั่ นเดะเกิ ดขึ้นและปฏิบตั ิได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นผูส้ ่ งสารที่สามารถโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมายได้
เป็ นอย่างดี เนื่ องด้วยแกนนากลุ่ ม เป็ นบุ คคลที่ มีทศั นคติ และความสนใจไปในแนวทางเดี ยวกัน
รวมถึ งลักษณะ ความน่ าเชื่ อถื อ ความสนิ ท ความเป็ นมิตร ทัศนคติของแกนนาเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ส่ งผลให้กลุ่มเป้ าหมายตัดสิ นใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าว
ไว้วา่ ทัศนคติในการสื่ อสาร คือ ความมีใจโน้มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ประกอบด้วย ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อเรื่ องที่จะสื่ อสาร และทัศนคติต่อผูร้ ับสาร ทั้งนี้ เพราะ
ทัศ นคติ ดัง กล่ า ว จะเป็ นตัว ก าหนดท่ า ที ข องผู ้ส่ ง สารในการสื่ อ สาร โดยผู ้ส่ ง สารจะประสบ
ความสาเร็ จในการสื่ อสารเพียงไรขึ้ นอยู่กบั ทัศนคติของผูส้ ่ งสารนั่นเองซึ่ งสอดคล้องกับเดวิด เค
เบอร์ โล (Berio, 1960, pp. 30-72) คื อ ผูส้ ่ งสารในที่ น้ ี เป็ นวิทยากรและผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มี ความรู ้ และ
ทักษะเฉพาะทางเป็ นอย่างดี (2) มีทศั นคติที่ดีต่อผูร้ ับสาร มีความรู ้ในเรื่ องการสื่ อสารที่ดี คือ รู ้จกั ใช้
ช่องทางการสื่ อสาร มีความรู ้เรื่ องของข่าวสารที่ใช้ในกระบวนการสื่ อสารนั้นๆ และยังมีความเข้าใจ
ในเรื่ องของความแตกต่างของบุคคล และสภาพแวดล้อมของกระบวนการสื่ อสาร
นอกจากนี้ ยัง พบว่า ความสั ม พันธ์ หรื อความสนิ ท ชิ ดเชื้ อระหว่า งแกนนากับ ผูเ้ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรมยังมีอิทธิ พลต่อยังส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรม สอดคล้องกับ โรเจอร์ และเมย์เนน (1969)
ที่ได้กล่าวไว้ว่าผูร้ ับสารบางคนมีแนวโน้มที่ จะเชื่ อถื อและยอมรับความคิ ด หรื อทรรศนะของสื่ อ
บุคคลที่คุน้ เคยมากกว่าบุคคลที่ไม่เคยรู ้จกั
5.2.2.2 ปัจจัยด้านสาร
จากการศึกษาวิจยั พบว่า กลุ่มปั่ นเดะมีการนาเสนอเนื้ อหาสารใน 2 รู ปแบบ คือ วัจน
สารและอวัจนสาร วัจนสาร เป็ นการสื่ อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจเข้าใจง่ายและสามารถดึงดูดใจ
กลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี ด้านวัจนภาษา เนื้ อหาหลักของกลุ่มปั่ นเดะจะมุ่งเน้นไปที่การนาเสนอ
แนวคิ ดของการท าให้โคราชเป็ นเมื องจัก รยาน และสร้ า งคุ ณค่ าของจักรยานเพื่ อให้สามารถใช้
เส้นทางหรื อถนนร่ วมกับรถยนต์และมอเตอร์ ไซค์ได้ ด้านอวัจนสาร เนื้ อหาคือการปฏิบตั ิกิจกรรม
สร้างความน่าสนใจที่แตกต่าง ไม่น่าเบื่อ ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย
โดยจะปรับให้กิจกรรมการเหมาะกับผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม สามารถดึ งดูดใจให้มีความสุ ขกับการทา
กิจกรรมต่างๆ เมื่อภาพกิจกรรมเหล่านี้ ถูกนาไปเผยแพร่ ไม่วา่ จะปากต่อปาก หรื อช่องทางสื่ อต่างๆ
จะกลายเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ดึงดู ดให้สาธารณชนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของกลุ่มปั่ นเดะสนใจที่จะเข้า
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ร่ วมกิจกรรม สอดคล้องกับสิ ริพรรษ์ ศรี บุญลือ (2549) ที่กล่าวว่า แนวทางการรณรงค์ที่มุ่งเน้นการ
ใช้วาทศิลป์ (Rhetoric) เพื่อสร้างความประทับใจต่อกลุ่มเป้ าหมาย และสาธารณชน เพื่อให้เกิดการ
พูดกันแบบปากต่อปาก และเพื่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวให้กลุ่มบุคคลเป้ าหมายและสาธารณชน
และเกิดการสร้างสัญลักษณ์ร่วม เป็ นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างความรู ้สึกในเชิงอารมณ์ (Emotional
Appeal) เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม บุ ค คลเกิ ด ความรู ้ สึ ก ร่ ว ม และเกิ ด จิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย ม ความร่ ว มมื อ หรื อ มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
5.2.2.3 ปั จจัยด้านช่องทางการสื่ อสาร
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่า ช่ อ งทางการสื่ อ สารเป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ที่
สนับสนุ นผูใ้ ช้จกั รยาน ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของกลุ่มเข้าร่ วมกิ จกรรมช่ องทางการสื่ อสารซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อการเข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ ได้แก่ การสื่ อสารแบบปากต่อปากซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการ
ขยายวงกว้าง โดย ส่ วนใหญ่รู้จกั กิจกรรมและตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิ จกรรมจากการที่ได้รับการแนะนา
จากเพื่ อน บุ ค คลใกล้ชิดหรื อบุ ค คลที่ เป็ นที่ ย อมรั บ ในสั งคม ซึ่ ง บอกต่ อๆ กันมา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พรดี สะสมบัติ (2548) พบว่า ใช้ใ นการสื่ อสารเพื่ อการรณรงค์ คื อ กลุ่ ม นมแม่ ใ ช้
รู ปแบบการสื่ อสารในการสร้ างและขยายกลุ่มโดยใช้การสื่ อสารแบบปากต่อปากและการสื่ อสาร
ผ่าน Connection เป็ นหลัก และยังสอดคล้องกับ วดี ภิญโญทรัพย์ การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การสื่ อสาร
ทางสังคมเพื่อคัดค้านการขนถ่ายถ่านหิ นที่บางปะกงและศรี ราชา พบว่าแกนนาการคัดค้านการขน
ถ่ ายถ่ านหิ นที่ บางปะกงและศรี ราชาใช้กลยุทธ์ การสื่ อสารทางสังคมที่ แตกต่างกัน ส่ งผลให้การ
คัด ค้า นในพื้ น ที่ บ างปะกงประสบความส าเร็ จ ในขณะที่ ก ารคัด ค้า นที่ ศ รี ร าชายัง ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็ จ โดยแกนนาพื้นที่บางปะกงได้นาแนวคิดการบริ หารประเด็น (Issue Management) มาใช้
ขับเคลื่อนการคัดค้านทาให้กลยุทธ์การสื่ อสารทางสังคมที่นามาใช้มีประสิ ทธิ ภาพ คือ กลยุทธ์การ
สื่ อสารแบบปากต่อปาก สื่ อกิจกรรม สื่ อกิจกรรมเป็ นช่องทางการสื่ อสารหลักกลุ่มปั่ นเดะใช้ในการ
เผยแพร่ กิจกรรมให้เป็ นที่รู้จกั โดยจัดกิจกรรมผ่านพื้นที่ชุมชน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นประจาสม่าเสมอ
โดย ก่ อให้เกิ ดความเข้า ใจในวัตถุ ป ระสงค์หรื อรู ป แบบของกลุ่ ม มากยิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเข้า ร่ วมกิ จกรรมนั่นเอง สอดคล้องกับ คัท ลิ ป และคณะ (Cutlip et al., 2000, p. 382) ได้
กล่ า วถึ ง กลวิ ธี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ อ ย่า งมี ห ลัก การ การน าเสนออย่า งต่ อ เนื่ อ ง
สม่าเสมอ (Continuity and Consistency) และสอดคล้องกับ นภาภรณ์ อัจฉริ ยะกุล (2527) กล่าวถึง
วิธีการใช้สื่อเพื่อการประชาสัม พันธ์ไว้วา่ การย้ าหรื อทาซ้ าบ่อย ๆ (Repeating) ติดต่อกันไปจะช่ วย
ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคงทนถาวรมากขึ้น ทาให้เกิดความแม่นยา แต่การใช้วิธีน้ ี มีขอ้ ควร
ระวัง คือ ถ้าย้าบ่อยๆ และกระทาต่อเนื่ องมานานอาจถึงจุดอิ่มตัว ผลจะลดลงทันที เพราะผูร้ ับจะเริ่ ม
เบื่อหน่ ายหรื อชิ นชาดังนั้น และสื่ อใหม่ การใช้สื่อใหม่ อันได้แก่ เฟซบุ๊กเป็ นช่ องทางการสื่ อสาร
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เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเนื้ อหา รู ปภาพการทากิ จกรรมและเชิ ญชวนเพื่อพิจารณาที่ จะตัดสิ นใจเข้า ร่ วม
กลุ่มปั่ นเดะ สอดคล้องกับ พนม คลี่ ฉายา (2549) ที่ได้ให้ความเห็ นว่า สื่ อใหม่เป็ นสื่ อที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นจากคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี มีลกั ษณะทั้งภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิ ก ข้อความ
เสี ย ง และสามารถมี ป ฏิ กิ ริ ย าโต้ต อบกับ ผู ้ใ ช้ ไ ด้ และสามารถสร้ า งความเสมื อ นจริ ง ได้ และ
สอดคล้อ งกับ Atkin and Rice (2009) ที่ ก ล่ า วว่า สื่ อ ใหม่ น าเสนอมิ ติ เ พิ่ ม เติ ม ในการรณรงค์ผ่า น
ทางการติดต่อสื่ อสาร, การปะติดปะต่อ,และเพื่อเจาะกลุ่มผูช้ มที่มีความสนใจ การโต้ตอบแบบสอง
มิติรวมถึ งหลักทิศทางของการสื่ อสารและระดับการควบคุ มในกระบวนการสื่ อสารซึ่ งทาให้เกิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั แหล่งข้อมูล
ในขณะที่ผลการวิจยั พบว่า การใช้ช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย ประกอบด้วย สื่ อบุคคล
สื่ อกิจกรรม และสื่ อใหม่เพื่อให้สื่อสารได้อย่างครอบคลุม มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้อง
กับ ลัก ษณะกลุ่ ม เป้ าหมาย โดยผ่า นการใช้ก ารสื่ อสารที่ หลากหลายช่ องทาง สอดคล้องกับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับที่พนม คลี่ฉายา (2551) กล่าวว่า แนวทางการพิจารณาเลือกใช้สื่อที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ
การบูรณาการสื่ อ (Integration) คือการใช้สื่อผสมผสานกัน เกื้อหนุ นกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
เพราะสื่ อแต่ละประเภทมีธรรมชาติขอ้ ดี ข้อเสี ย และข้อจากัดแตกต่างกัน หากนามาผสมผสานกันจะ
ช่วยเสริ มซึ่ งกันและกัน ซึ่ งเป็ นแนวทางที่จะช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้
5.2.3 กระบวนการตัดสิ นใจเข้ ากลุ่มปั่นเดะของสาธารณชน
ผลกาวิจยั พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจเข้ากลุ่ มปั่ นเดะของสาธารณชน ประกอบด้วย 3
ระยะด้วยกัน คือ ระยะก่อนการตัดสิ นใจ ระยะการตัดสิ นใจและระยะหลังการตัดสิ นใจ โดย มีปัจจัย
หลัก 2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิ จกรรม ได้แก่ ปั จจัยภายในตนเองและปั จจัย
ภายนอกหรื อบริ บทแวดล้อม ได้แก่ 1) มีความชอบทัศนคติที่ดีในการใช้จกั รยาน 2) ตั้งใจทาสิ่ งดี ๆ
เพื่อ และปั จจัยภายนอกหรื อบริ บทแวดล้อมได้แก่ เพื่อน/คนใกล้ชิด ข่าวจากสื่ อมวลชนและกระแส
จัก รยานที่ ม าแรง สอดคล้องกับ ชู ล เดลเบค และคัม มิ่ ง (1970) ซึ่ ง อธิ บ ายว่า การตัดสิ นในเป็ น
กระบวนการที่บุคคลเกิ ดความรู ้ สึกต่อปรากฏการณ์ ต่างๆ ตามค่านิ ยมและความเชื่ อที่มีอยู่ จึงเกิ ด
พฤติกรรมการเลือก เพื่อนาไปสู่ สภาพที่ตอ้ งการหรื อพึงปรารถนา ซึ่งเป็ นเป้ าหมายของการตัดสิ นใจ
สู งสุ ดให้กบั ตนเอง
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5.2.4 ระยะก่อนการตัดสิ นใจ
ระยะก่อนการตัดสิ นใจเป็ นขั้นของการแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับกลุ่มปั่ นเดะ ซึ่ งเป็ นการคิด
พิจารณาเพื่อตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิ จกรรมปั่ นเดะ 3 ข้อหลักๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ได้แก่ความ
สอดคล้องกับความต้องการ สภาพอากาศ และจากสื่ อที่ได้รับ เนื่ องด้วยปั่ นเดะ เป็ นที่อิงหลักความ
เป็ นเหตุผล อีกทั้งจากประสบการณ์ ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วม ในระยะนี้ จึงพิจารณาเพียง
วัตถุ ประสงค์ของกิ จกรรมว่าสอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากน้อยเพียงใด และความ
สะดวกของตนเอง แล้ว ก็ จ ะเริ่ ม แสวงหาข้อ มู ล จากเพิ่ ม เติ ม จากเพื่ อ น/บุ ค คลใกล้ชิ ด รวมถึ ง
สื่ อมวลชนแขนงต่า งๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ Carroll and Johnson (1990)
กล่าวถึ งใน วริ ทธิ์ โอนพรัตน์วิบูล (2549) ให้ความหมายของ การตัดสิ นใจว่าเป็ นกระบวนการซึ่ ง
บุ ค คล กลุ่ ม หรื อ องค์ก รก าหนดทางเลื อกหรื อการเลื อก รวบรวม และประเมิ นข้อมู ล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับทางเลือกและ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของมาลีวรรณ ศุขวัฒน์
(2552) ที่กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยูใ่ นครรภ์เริ่ มมา
จากปั จจัยภายในตนเองของพ่อแม่เป็ นหลัก ได้แก่ การมีความทุกข์กงั วลใจอยากให้สภาพจิตใจดี ข้ ึน
ความตั้งใจที่จะทาสิ่ งดีๆ เพื่อลูก ความศรัทธาในพุทธศาสนา การปฏิบตั ิธรรมและความศรัทธาต่อ
เสถี ยรธรรมสถาน โดยมีปัจจัยภายนอกหรื อบริ บ ทแวดล้อม คือ เพื่อน/คนใกล้ชิด,ข่าวสารจาก
สื่ อมวลชนและกระแสธรรมะที่มาแรงเป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้เกิ ดการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ
สาหรับกระบวนการตัดสิ นใจพบว่า มี 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะที่ 1 ระยะก่อนการตัดสิ นใจ เป็ นขั้น
ของการแสวงหาข้อมูล ระยะที่ 2 ระยะการตัดสิ นใจ ประกอบด้วย ขั้นการคิ ดพิจารณา และขั้น
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ และระยะที่ 3 ระยะหลังการตัดสิ นใจ เป็ นการเรี ยนรู ้ จากการเข้าร่ วม
โครงการนอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ Simon ที่กล่าวว่า ระดับกิจกรรมในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
(Intelligence Activity) คือ การเสาะแสวงหาข่าวสารข้อมูล สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อการตัดสิ นใจ
และยังสอดคล้อง คาร์โรลและจอห์นสัน (1990) กล่าวว่า การหาข่าวสารเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด
5.2.5 ระยะการตัดสิ นใจ
หลังจากที่ผเู ้ ข้าร่ วมได้ขอ้ มูลเพียงพอจากการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มปั่ นเดะก็เข้าสู่ ระยะ
การตัดสิ นใจ ซึ่ งประกอบด้วย ขั้นคิดพิจารณาและขั้นตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นการคิดพิจารณา
ว่าจะเข้าร่ วมกิ จกรรมดีหรื อไม่ ขั้นตอนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมขั้นตอนที่สาม คือขั้นเลือกทางปฏิบตั ิ
เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะ ก็จะพยายามเลือกทางปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้สามารถทาความต้องการของ
ตนเองได้ ทาให้เกิ ดแนวปฏิ บตั ิ แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ 1) กลุ่ มที่ เข้าร่ วม
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กิจกรรมเป็ นประจา ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะไม่เคยขาด โดยให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสิ นใจของ
ตนเองว่า การที่ได้มาเข้าร่ วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง และเป็ นการทาในสิ่ งที่
ตนเองชื่นชอบ 2) กลุ่มที่เข้าร่ วมกิจกรรมบางครั้ง ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่ตดั สิ นใจเข้าร่ วมกิ จกรรมปั่ น
เดะแล้วแต่ไม่ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมบางครั้ ง เนื่ องจาก ความตั้งใจแรกก็ตอ้ งการจะมาเมื่ อมี โอกาส
เพราะมีเงื่อนไขจากเนื่ องด้วยการงาน สภาพอากาศcและยังสอดคล้องกับ Janis (1968) อธิ บายว่า
บุคคลจะเลือกการกระทาที่ดีที่สุด และจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึ งข้อดี -ข้อเสี ย จนกระทัง่ ตนเอง
เกิดความมัน่ ใจว่าเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่ งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของตน
ระยะสุ ดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมปั่ นเดะ คือ ระยะหลังการตัดสิ นใจ
เป็ นขั้นการเรี ยนรู ้จากการเข้าร่ วมโครงการ เป็ นการยืนยันการตัดสิ นใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับ
ประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของตนเองได้จากการที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
แล้ว โดยผูเ้ ข้า ร่ วมกิ จกรรมที่ จะมี ก ารประเมิ นความพึ ง พอใจกับ ความรู ้ ที่ ไ ด้รับ ส่ ง ผลให้มี ก าร
ตัดสิ นใจที่จะเข้าร่ วมกิ จกรรมในครั้งต่อไปอีก ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อนุ เนิ นหาด(2543)
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การประเมินผลโครงการจักรยานวันอาทิตย์เชี ยงใหม่ พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการจักรยานวันอาทิตย์เชี ยงใหม่ มากที่สุดคือปั จจัยด้านสุ ขภาพ ปั จจัยที่มีผล
มากได้แก่ ปั จจัยด้านความปลอดภัย ปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์
และการกาหนดวัน เวลา สถานที่ ปั จจัยด้านงบประมาณ ส่ วนปั จจัยที่มีผลพอสมควรมีปัจจัยเดียวคือ
ปั จจัยส่ วนบุ คคล นอกจากนี้ ยงั เกิ ดการตัดสิ นใจไม่เข้าร่ วมยังสอดคล้องกับ Carroll and Johnson
(1990) กล่าวว่า การได้รับข้อมูลย้อนกลับหลังจากที่กระทาการตัดสิ นใจแล้วนั้นข้อมูลที่ได้รับอาจมี
ผลทาให้เกิดความรู ้ใหม่หรื อมีเกณฑ์ใหม่สาหรับการตัดสิ นใจที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป

5.3 ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1) จากผลการวิจยั กลุ่ ม ปั่ นเดะ นั้นเป็ นกลุ่ ม เกิ ดจากสาธารณชน เนื่ องจากกลุ่ ม ได้เปิ ด
โอกาสให้แกนนากลุ่มได้ออกจากกลุ่มเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ทาให้ขาดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้าง
จุดดึงดูดรวมถึงทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมลดน้อยลงจึงควรเปิ ดโอกาสให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมได้มีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นหรื อในการปฏิบตั ิกิจกรรมของกลุ่ม
2) เพื่อให้กิจกรรมมีความน่าเชื่ อถือมากยิ่งขึ้น แกนนาเพิ่มควรช่องทางในการสื่ อสาร และ
ควรมี การติ ดตามผลของผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมรั บทราบปั ญหาในการดาเนิ นกิ จกรรม เพื่อที่ จะนามา
พัฒนาหรื อปรั บ ปรุ ง กิ จกรรมและเนื้ อหาของกิ จกรรมให้เกิ ดประโยชนมากยิ่ง ขึ้ นและสามารถ
บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้
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5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่ องจากการวิจยั ในครั้งนี้ ยงั มีขอ้ จากัดและไม่ครอบคลุ ม ผูว้ ิจยั เสนอแนะสาหรับการทา
วิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1) การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ที่ ทาการศึ กษาและวิเคราะห์ ขอ้ มูลในเรื่ อง
กระบวนการสื่ อสาร และปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มรณรงค์การ
ใช้จกั รยานของกลุ่มปั่ นเดะ แต่ไม่ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของแต่ละปั จจัยที่ทาการศึกษาว่ามี
ความเกี่ยวข้องหรื อมีผลกระทบต่อกันหรื อไม่ อย่างไร จึงควรมีการทาการวิจยั เชิ งปริ มาณเพื่อจะได้
ข้อมูลที่ชดั เจน ครบถ้วน รอบด้าน และทราบถึ งความสัมพันธ์ของแต่ละปั จจัยและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากยิง่ ขึ้น
2) การศึ กษาวิจยั การศึ กษาการสื่ อสารของกลุ่มปั่ นเดะที่มีต่อสาธารณชน เพื่อศึ กษาการ
สื่ อสารกับสาธารณชนเพื่อเผยแพร่ โครงการให้วา่ มีผลของการสื่ อสารของกลุ่มปั่ นเดะอย่างไรบ้าง
3) การศึกษาความต้องการทางจักรยานภายในตัวเมืองนครราชสี มา หรื อ การพัฒนาให้เป็ น
เมืองจักรยาน เพราะจากผลการศึกษา พบว่า ปั่ นเดะ ยังไม่สามารถทาให้เกิดทางจักรยานภายในตัว
เมืองนครราชสี มา และ การพัฒนาให้เป็ นเมืองจักรยาน ได้สาเร็ จ
4) การศึกษาปั จจัยทางการตลาดในการซื้ อจักรยานของร่ วมกลุ่มปั่ นเดะ เพื่อความสัมพันธ์
ระหว่างแกนนาและผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มปั่ นเดะกับร้านค้าจักรยาน ซึ่ งมีร้านค้าจักรยานเข้ามาร่ วมกิจกรรม
ทั้งในด้านร่ วมทากิจกรรม และ การมอบของในโอกาสพิเศษ
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