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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีหัวขอรูปแบบการส่ือสารของผูขับแท็กซี่ในการชวยเหลือสังคมผาน

สถานีวิทยุจส.100 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการการสื่อสารแท็กซี่ในการ

ชวยเหลือสังคมทางสถานี วิทยุ จส.100 เนื้อหาการส่ือสารชวยเหลือสังคม ผลการสื่อสารของผูขับ

แท็กซี่ทางสถานีวิทยุ จส.100ในการชวยเหลือสังคมโดยใชวิธีวิจัยแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ใชชวยบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกโดยอาศัย แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการ

รายการวิทยุ และ หนาท่ีของส่ือมวลชน เปนแนวทางในการบันทึกขอมูลเร่ืองแบบแผนการกระทํา 

ของ ผูดําเนินรายการ และ เจาหนาท่ีประสานงานรายการ แบบสอบถามคําถามปลายเปด(Open – 

ended Question) ใชเปนแนวทางสนทนา ซึ่งกําหนดขอคําถามไวลวงหนาอยางดี เพ่ือเปน

เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล (Face–

to-Face) โดยคําถามแตละขอจะกําหนดข้ึนเพ่ือใหไดคําตอบในแตละดานจะเปนการสัมภาษณ ผู

ดําเนินรายการ เจาหนาท่ีประสานงานรายการการสัมภาษณกลุมผูขับแท็กซี่ ในการแกไขปญหา

และชวยเหลือสังคม 

 

1.  ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 มนุษยอาศัยการส่ือสารเพ่ือเปนเคร่ืองมือบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรม

ใดๆของตนและเพ่ืออยูรวมกันในสังคม การสื่อสารเปนพ้ืนฐานของการติดตอของมนุษย และเปน

เคร่ืองมือสําคัญของกระบวนการสังคมย่ิงสังคมมีความสลับซับซอนมากเพียงใด และประกอบดวย

คนจํานวนมากเทาใดการส่ือสารก็ย่ิงมีความสําคัญมากข้ึนเทานั้น (ปรมะ สตะเวทิน,2539)  

 การสื่อสารเขามาสรางกิจกรรมของการอยูรวมกันภายในกลุมของมนุษยในสังคมท่ี

ตนเองเปนสมาชิกอยูเพ่ือทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกตนและกลุมของตนตั้งแตในอดีตท่ียังไมมี

เคร่ืองมือทางการสื่อสารหรือชองทางการสื่อสารท่ีเปนสมัยเหมือนปจจุบันจากการสื่อสารแบบปาก

ตอปากมาเปนส่ือวิทยุ(เสียง)โทรศัพท(เสียง)โทรทัศน(ภาพและเสียง)โทรศัพทมือถือ(ภาพ,เสียง

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   สาขานิเทศศาสตร   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ขอความ)จนถึงยุคของการส่ือสารโดยใชอินเตอรเน็ตเชนในปจจุบัน(เครือขายวิทยุชุมชนภาค

ตะวันตกและคณะ,2551) 

 สถานีวิทยุ จส.100 ถือเปน พ้ืนท่ีสาธารณะ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะไดบริการ จาก

แนวคิดในการจัดตั้งสถานี เพ่ือเปนวิทยุขาวสารและการจารจร โดยมีแท็กซี่เปนศูนยกลาง ระหวาง

รายการสถานีวิทยุ จส.100และ ประชาชนในเขต กทม. การทํางานดวยใจเพ่ือสังคม สถานีวิทยุ 

จส.100 จึงเปนสถานีท่ีเปดกวาง เพ่ือทุกคน มีสิทธิ์ท่ีจะฟง  กับสมาชิกแท็กซี่ ถือเปนกลุมใน

ลักษณะใหม  โดยใชเทคโนโลยี ทางการสื่อสารเขามาชวย คือโทรศัพทมือถือเขามาเช่ือมการ

ติดตอ ระหวางสถานี วิทยุจส.100กับผูขับแท็กซี่ หรือระหวางสมาชิกดวยกันเอง โดยผานผูดําเนิน

รายการ  ดวยการสื่อสารแบบมีสวนรวมจากบทบาทเนื้อหาเหตุการณตางๆ จะเปนเร่ืองของการให

กําลังใจ  การชวยเหลือผูประสบภัย   รวมไปถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อใหสมาชิกไดเขาไปมี

สวนรวมในการชวยเหลือในสังคม  นอกจากนั้น  ยังเปนการพยายามสรางความคุนเคย ความ

ใกลชิด  ระหวางเจาหนาท่ี  สถานีวิทยุ จส.100 เอง กับสมาชิกผูขับแท็กซี่ในเขต กทม. เพ่ือจะได

รวมกันทํากิจกรรมและทําใหเกิดการส่ือสารแบบมีสวนรวม 

 

2.  ปญหานําวิจัย 

 1.  รูปแบบการส่ือสารของผูขับแท็กซี่ในการชวยเหลือสังคมทางวิทยุ จส.100นั้นมี

บทบาทการส่ือสาร ปรากฏข้ึน 3บทบาท 

  1.1  รูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการ และมีปฏิกิริยาโตตอบกันมากพบวา 

เปนการส่ือสารสองทางท่ีมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความคิดเห็น การตอบโตระหวางกันมาก  

ซึ่งผู วิจัยขอกลาวสรุปบทบาทการสื่อสารลักษณะดังกลาว แท็กซี่จิตอาสานั้น การอาสาท่ีจะ

ชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมไดหวังส่ิงตอบแทน ส่ิงเหลานี้เปนกระบวนการสรางสังคมใหเขมแข็ง สราง
การแบงปน สรางสังคมแหงการใหการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนดวย

ความสมัครใจเพื่อสวนรวม มีความเอื้อเฟอ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพ่ือชวยเหลือสังคมให

เกิดประโยชนและความสุขมากข้ึน  
  1.2  รูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีไมเปนทางการพบวา  

 การสื่อสารท่ีไมเปนทางการ คือการส่ือสารผานสื่อส่ิงพิมพและปายประกาศ ซึ่ง

ทางกลุมผูจัดการแท็กซี่จิตอาสาและผูขับแท็กซี่ในการชวยเหลือสังคม ใชในการส่ือสารกับ

ประชาชนท่ัวไปหรือผูโดยสารนั่นเอง  

  1.3  รูปแบบการส่ือสารแบบมีสวนรวมพบวา 

 พบวาการศึกษารูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวมของผูขับแท็กซี่กับสถานี

วิทยุจส.100ลักษณะการสื่อสารแนวระนาบ โดยบุคลท่ีเก่ียวของมักเขารวมการปรึกษาหารือใน

ข้ันตอนตางๆ นับตั้งแตการรับรู การทําความเขาใจรวมกันระหวางผูขับแท็กซี่และทางสถานีวิทยุ 

จส.100การส่ือสารแนวระนาบ จะเก่ียวของกับการส่ือสารของผมผูขับแท็กซี่ท่ีกระตือรือรน
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แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีพบเจอในสถานการณแตละวันไมวาจะเปนขาวสารทั้งดีและไมดี

จะเกิดการมีสวนรวมตองเกิดจากการชวยสังคมเพ่ือการเปล่ียนแปลงในระยะยาวและย่ังยืนใหกับ

สังคมได 

 2.  เนื้อหาในการชวยเหลือสังคมทางวิทยุ จส.100 

  การส่ือสารระหวางผูขับแท็กซี่และผูขับแท็กซี่ และผูขับแท็กซี่กับสถานีวิทยุจส.100  

เปนการสนทนาที่มีสวนสําคัญในการเช่ือมความสัมพันธไมตรี ซึ่งเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากผูสงสารและผูรับสารสามารถโตตอบระหวางสองฝาย สงผลใหท้ังสองฝาย

สามารถประเมินผลการรับขาวสารไดงายไมซับซอนเนื้อหาท่ีใชในการสื่อสารมีบทบาทสําคัญ

ระหวางผูขับแท็กซี่กับสถานีวิทยุ จส.100 สวนใหญจะเปนเนื้อหาจากเหตุการณท่ีผูขับแท็กซี่พบ

เจอในแตละวันซึ่งมีเหตุการณท่ีแตกตางกันไปในแตละวัน 

 3.  ผลจากการสื่อสาร ของผูขับแท็กซี่กับทางวิทยุ จส.100ในการชวยเหลือสังคม 

  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีการทําการสื่อสาร จะเห็นไดวา การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจเปน

ผลท่ีเกิดข้ึนในหลายๆ ลักษณะดังอาจแบงไดเปนหลายประเภทดังนี้ 

 1. แบงตามระยะเวลาเปนการแบงผลของการสื่อสารโดยพิจารณาจากระยะเวลาท่ีผล

ของการส่ือสารในคร้ังนั้นๆ ปรากฏอยู ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

  1.1 ผลระยะส้ัน (Short – term Effect) เปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารเพียง

ระยะส้ันๆ เชน ผูขับแท็กซีส่ื่อสารไปยังสถานีวิทยุจส.100 วา ณ ขณะนี้เสนทางการจราจรตดิขัด

อยู ควรหลีกเล่ียงเสนทาง 

  1.2 ผลระยะยาว (Long – term Effect) เปนผลระยะยาวท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการ

ส่ือสาร เชน มีแท็กซี่ถูกจี้ปลนบนรถแตผูรายไมไดทรัยสินใดๆท้ังส้ิน เนื่องจากผูขับแท็กซี่มีการ

ปองกันตัวเองเพ่ือความปลอดภัยของตนอง ถามีการสื่อสารผานส่ือก็จะทําผูขับแท็กซี่ระมัดระวัง

ตนเองมากข้ึนทุกๆวันได 

 

3.  วัตถุประสงคการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารของผูขับแท็กซี่ในการชวยเหลือสังคมทางวิทยุ จส.100

มีลักษณะอยางไร 

 2.  เพ่ือศึกษาเนื้อหาในการชวยเหลือสังคมทางวิทยุ จส.100มีลักษณะอยางไร 

 3.  เพ่ือศึกษาผลการส่ือสารของผูขับแท็กซี่กับทางวิทยุ จส.100ในการชวยเหลือสังคม

เปนอยางไร 
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4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  ชวยเหลือสังคมไดสําเร็จ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของคนในสังคม 

 2.  การสื่อสารของผูขับแท็กซี่สามารถชวยเหลือสังคม 

 3.  ผลการสื่อสารของผูขับแท็กซี่ชวยเหลือสังคม ใชประโยชนจากส่ือโดยเฉพาะส่ือ

วิทยุกระจายเสียงเขาไปส่ังการและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาในสังคมเมืองใหญ ใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน 

 4.  เพ่ือใหผลงานวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษา สําหรับงานวิจัยอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับบทบาทการส่ือสารมวลชน 

 

5.  แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
 

5.1 แนวคิดเร่ืองรูปแบบการสื่อสาร 
 ในการชวยเหลือสังคมของผูขับแท็กซี่ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวดวยความมีจิตอาสาของผู

ขับแท็กซี่เพ่ือท่ีจะชวยเหลือสังคมรวมกันในรูปแบบของการชวยเหลือสังคม โดยมีการทํางานมี

ระบบของการติดตอส่ือสารระหวางสวนตางๆ ภายในผูขับแท็กซี่ การติดตอภายนอกกับสถานี

วิทยุจส.100 เพ่ือใหเกิดการประสานความสัมพันธในการชวยเหลือสังคมของผูขับแท็กซี่ไดอยาง

ราบร่ืน รูปแบบของการสื่อสาร 4 ลักษณะ คือ(นพรัตน มุณีรัตน,2541:30) 

 1.  จําแนกตามทิศทางการสื่อสาร 

 2.  จําแนกตามลักษณะการใช 

 3.  จําแนกตามสัญลักษณท่ีใชในการสื่อสาร 

 4.  จําแนกตามการไหลของขาวสาร 
 

5.2  แนวคิดวิทยุชุมชน  

 แนวคิดวิทยุชุมชน เปนสวนหนึ่งในการนํามาใชในการสื่อสารแบบมีสวนรวม ถือวาเปน

ชองทางการส่ือสารเพ่ือสะทอนเร่ืองราวของผู ขับแท็กซี่หรือผูฟงไดชองทางหนึ่ง โดยการ

ดําเนินงานมีเปาหมายท่ีหลากหลายตามระดับของผูท่ีเก่ียวของ วิทยุชุมชนมุงตอบสนองความ

ตองการของประชาชน โดยทําหนาท่ีใหขอมูลขาวสาร สรางความรูสึกรวมในชุมชน เปนเวที

แลกเปล่ียนขาวสาร ความคิด และเปนชองทางในการแกไขปญหา คนในชุมชนในที่นี้คือชุมชน

สังคมเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร สถานีวิทยุ จส.100จึงถือวาเปนสวนหนึ่งของวิทยุชุมชนท่ี

ชวยสะทอนปญหาของชุมชนเมืองหรือสังคมเมืองใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบปญหาสังคมท่ี

เกิดข้ึน 

 ดังนั้นในแงนี้วิทยุจึงเปนส่ือท่ีมีบทบาทในการดึงหรือเช่ือมโยงประชาชนใหมีสวนรวมใน

ชีวิตสาธารณะของสังคม (กาญจนา แกวเทพ, 2544)พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี

และกากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 มาตรา 
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26 วรรค 3 ซึ่งระบุใหภาคประชาชนเขาถึงและเขาไปใชคล่ืนความถี่วิทยุโทรทัศนไดไมต่ํากวารอย

ละ 20 รวมทั้งสนับสนุนใหภาคประชาชนมีโอกาสใชคล่ืนความถ่ีตามสัดสวนดังกลาวหากชุมชนมี

ความพรอม(กุลวดี หวังดีศิริสกุล, 2546อาง 

 

5.3   แนวคิดการสือ่สารแบบมีสวนรวม 

 แนวคิดการมีสวนรวม และการส่ือสารแบบมีสวนรวม ซึ่งหัวใจของกระบวนการสื่อสาร

แบบมีสวนรวมไดแก กระบวนการรวมกันคิด รวมรับฟง เคารพในความคิดของกันและกัน 

ตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีของสมาชิกในชุมชน ตลอดจนรวมกันคนหาแนวทางและตัดสินใจ

รวมกัน ซึ่ง การสื่อสารแบบมีสวนรวมในสังคมจะนําไปสูการเกิดสํานึกเชิงสาธารณะรวมกัน และ

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีดีข้ึน สอดคลองกับการมีสวนรวมของผูขับแท็กซี่ไป

ยังสถานีวิทยุจส.100 

 

5.4   ทฤษฏีหนาทีข่องสื่อมวลชน 

 อิทธิพลของส่ือมวลชนนั้นทําความเขาใจเก่ียวกับความหมายอิทธิพลของส่ือมวลชลโดย

ท่ีการสื่อสารมวลชนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนกับบุคคลท่ีเปนผูรับสารในดานตางๆ อันไดแก

การเปล่ียนแปลงความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitudes) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงในระดับจุลภาคหรือระดับบุคคล (Individual Level) หรือระดับระหวางบุคคล 

(Interpersonal Level) และระดับมหาภาค (Aggregate Level)  

 

6.  สรุปผลการวิจัย 

 รูปแบบการส่ือสารของผูขับแท็กซี่ในการชวยเหลือสังคมผานสถานีวิทยุ จส.100 สรุป

ไดวารูปแบบการส่ือสารของผูขับแท็กซี่ในการชวยเหลือสังคมผานสถานีวิทยุ จส.100นั้นปรากฏ

อยางเห็นไดชัด 3รูปแบบ  

 1.  ซึ่งเปนรูปแบบการส่ือสารสองทางท่ีเปนทางการ และมีปฏิกิริยาโตตอบกันทําให

ตัดสินใจเปนสมาชิกสถานีวิทยุจส.100 โดยผู ขับแท็กซี่เลือกชองทางการส่ือสารกับสถานี

วิทยุจส.100 โดยใชเคร่ืองมือส่ือสารซึ่งไดแกโทรศัพทมือถือของตนเอง   

 2.  รูปแบบการส่ือสารทางเดียวท่ีไมเปนทางการ การส่ือสารผานส่ือส่ิงพิมพเพ่ือ

ประกาศ ซึ่งผูจัดการแท็กซี่หรือผูนํากลุมจิตอาสาใชส่ือสารไปยังประชาชน คือการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร ปายประชาสัมพันธในการชวยเหลือและเยียวยาสังคมของแท็กซี่ เพ่ือใหเกิดความ

ชวยเหลือและเยียวยาเกิดข้ึนในสังคม  

 3.  รูปแบบการส่ือสารแบบมีสวนรวม การสื่อสารแนวระนาบ ท่ีเกิดข้ึนในการมีสวน

รวมในการชวยเหลือสังคม คือจะเก่ียวของกับการส่ือสารของผูขับแท็กซี่ท่ีกระตือรือรนแลกเปล่ียน

ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีพบเจอในสถานการณแตละวันไมวาจะเปนขาวสารทั้งดีและไมดี ถาเปน
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ประโยชนแกสังคมผูขับแท็กซี่จะรายงานขาวสารไปยังสถานีวิทยุ จส.100 บนพ้ืนฐานของความเทา

เทียมกัน เคารพซึ่งกันและกันโดยมีการสื่อสารแนว 

เนื้อหาในการชวยเหลือสังคมผานสถานีวิทยุ จส.100  

สวนใหญจะเปนภาษาท่ีเปนทางการ เปนภาษาท่ีใชในการพูดคุยกันในเร่ืองท่ีสามารถ

ชวยเหลือสังคมในดานตางๆการแกไขปญหาตางๆของภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูขับ

แท็กซี่พบเจอในแตละวันและผูขับแท็กซี่จะมีการใชนามแฝงเม่ือติดตอส่ือสารกับวิทยุจส.100  

เพ่ือใหการสื่อสารสามารถเกิดความกระชับและเร็วเพ่ือความถูกตองตรงกันมากท่ีสุดจะใชนามแฝง

ซึ่งเปนท่ีรูกันระหวางผูขับแท็กซี่กับทางวิทยุจส.100 เนื้อหาในการสื่อสารกันโดยสวนใหญเปน

เหลือท่ีชวยเหลือสังคมท่ีแท็กซี่ทําโดยไมหวังผลตอบแทน ท่ีเรียกวา จิตสาธารณะเปนเร่ืองของ

สวนรวม โดยใหเกิดประโยชนคุมคาตลอดจนชวยดูแลรักษาใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก 

หรือผูท่ีรองขอความชวยเหลือเทาท่ีจะทําได ตลอดจนรวมมือกระทําเพ่ือชวยกันแกปญหา แตตอง

ไมขัดตอกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  

ผลจากการสื่อสารของผูขับแท็กซี่ในการชวยเหลือสังคมผานสถานีวิทยุ จส.100  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีการทําการส่ือสาร จะเห็นไดวา การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจเปนผลที่เกิดข้ึน

ในหลายๆ ลักษณะดังอาจแบงไดเปนหลายประเภทดังนี้ 

1.  แบงตามระยะเวลาเปนการแบงผลของการส่ือสารโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ผล

ของการส่ือสารในคร้ังนั้นๆ ปรากฏอยู ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1.1  ผลระยะส้ัน (Short – term Effect) เปนผลที่เกิดข้ึนจากการสื่อสารเพียง

ระยะส้ันๆ เชน ผูขับแท็กซี่ส่ือสารไปยังสถานีวิทยุจส.100 วา ณ ขณะน้ีเสนทางการจราจรติดขัด

อยู ควรหลีกเล่ียงเสนทาง 

เม่ือผูขับแท็กซี่รับสงผูโดยสารไปตามเสนทางบนทองถนนและพบเจอบนถนนเสนไหน

ติดผู ขับแท็กซี่จะใชโทรศัพทมือถือส่ือสารเพื่อบอกใหทางสถานีวิทยุจส.100 ทันทีเพ่ือให

ออกอากาศเพ่ือใหประชนชนไดหลีกเล่ียง 

1.2  ผลระยะยาว (Long – term Effect) เปนผลระยะยาวท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการ

ส่ือสาร เชน มีแท็กซี่ถูกจี้ปลนบนรถแตผูรายไมไดทรัยสินใดๆท้ังส้ิน เนื่องจากผูขับแท็กซี่มีการ

ปองกันตัวเองเพื่อความปลอดภัยของตนอง ถามีการส่ือสารผานส่ือก็จะทําผูขับแท็กซี่ระมัดระวัง

ตนเองมากข้ึนทุกๆวันได 

เม่ือผูขับแท็กซี่รับผูโดยสารมา ผูขับแท็กซี่ไมสามารถเลือกรับผูโดยสารได จงไม

สามารถปองกันการโดนปลนของผูโดยสารแตผู ขับแท็กซี่มีวิธีการปองกันตนเองเพื่อความ

ปลอดภัยจะไมนําเงินท่ีไดเก็บไวท่ีตนเองเพ่ือโดนปลนก็จะไมไดทรัพยสินใดกลับไป 
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