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 งานวิจัยเร่ือง บทบาทส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกัน เอฟ เอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซ เปนงานวิจัยเลมที่ ๓ ที่ไดรับทุนจากศูนยวิจัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 ความสําเร็จของงานวิจัยเลมนี้ จะเกิดข้ึนไมได หากไมไดรับความชวยเหลือ สนับสนุน 
และกําลังใจจากบุคคลตาง ๆ ดวยดีเสมอมา ตองขอขอบคุณผูบริหาร เจาหนาที่ ของสถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกันทั้ง ๑๕ ทาน ที่เสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหขอมูล แนวความคิด แงมุมตาง ๆ 
ความคิดเห็น ประสบการณ ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและมีคุณคาอยางยิ่งตองานวิจัยนี้  

ขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่เปนกําลังใจ  และสนับสนุนการทํางานอยางเต็มที่  
ขอบคุณลูกศิษยที่รักทั้งหลายจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ที่เปนแรงงานสําคัญ  ขอบคุณกําลังใจเล็ก ๆ จากสภาการหนังสือพิมพแหงชาต ิลูกศิษย
และกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ใหคําปรึกษา และชวยผลักดันใหงานวิจัยนี้เปนรูปเปนรางข้ึนมา 
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DPU



 ฉ

สารบัญ 
 

                    หนา 
 
บทคัดยอภาษาไทย..............................................................................................................ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ.........................................................................................................ค 
กิตติกรรมประกาศ...............................................................................................................จ 
สารบัญ..............................................................................................................................ฉ 
 
บทท่ี ๑ บทนํา 
 ๑.๑ ความสําคัญและที่มาของปญหา.......................................................................๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย..................................................................................๙ 
 ๑.๓ นิยามศัพท......................................................................................................๙ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย............................................................................................๑๐ 
 ๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ.............................................................................๑๐ 
 
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ๒.๑ แนวคิดเร่ืองจิตสํานึกและจิตสํานึกทางสังคม....................................................๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดเกีย่วกับบทบาทหนาที่ของส่ือมวลชน....................................................๑๕ 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรส่ือมวลชน...........................................๑๘ 
  - แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานขององคกรส่ือมวลชน.............๑๘ 
 ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวของ........................................................................................๒๒ 
 
บทท่ี ๓ ระเบียบวิธีวิจัย 
 ๓.๑ ระเบียบวิธีวิจัย..............................................................................................๒๕ 
 ๓.๒ ระยะเวลาในการวิจัย.....................................................................................๒๕ 
 ๓.๓ กลุมตัวอยาง.................................................................................................๒๖ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล...................................................................................๒๗ 
 ๓.๕ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล............................................................๒๗ 
 ๓.๖ การวิเคราะหขอมูล........................................................................................๒๘ 
 ๓.๗ การนําเสนอผลการวิจัย.................................................................................๒๘ 
 ๓.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย................................................................................๒๙ 

DPU



 ฉ

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย 
ตอนที่ ๑ รายงานผลการวิเคราะหแนวคิด นโยบายการทํางาน 

 ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ....................๓๑ 
ตอนที่ ๒ รายงานผลการวิเคราะหการบริหารจัดการของสถานีวิทย ุ

  รวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ........................................๓๗ 
ตอนที่ ๓  รายงานการวิเคราะหบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ 

   ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน...............................................................๕๒   
 

บทท่ี ๕ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย....................................................................................................๙๗ 
 อภิปรายผล.......................................................................................................๑๐๑ 
 ขอจํากัดในการวิจัย............................................................................................๑๑๐ 
 ขอเสนอแนะ......................................................................................................๑๑๑ 
 
บรรณานุกรม...............................................................................................................๑๑๒ 
 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก. ตัวอยางตารางบันทึกขอมูล...........................................................๑๑๖ 
ภาคผนวก ข. ตัวอยางบันทึกขอมูลศูนยรับเร่ือง ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน.....๑๑๘ 

   
ประวัติผูวิจัย................................................................................................................๑๒๙ 
 
 

DPU



 ก

ช่ือเร่ือง:  บทบาทส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน เอฟเอ็ม ๙๖.๐  
เมกกะเฮิรตซ 

ผูวิจัย:  อาจารยณิชาภา แกวประดับ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ปท่ีพิมพ:    ๒๕๕๓      สถานท่ีพิมพ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
แหลงท่ีเก็บรายงานวิจัย: ศูนยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวนหนางานวิจัย ๑๒๙ หนา 
คําสําคัญ: จิตสํานึกสาธารณะ บทบาทส่ือ วิทยุรวมดวยชวยกัน 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัย เร่ืองบทบาทส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน เอฟเอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด นโยบาย การ
บริหารจัดการ และบทบาท ในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน โดยใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหาจากผูฟงและประชาชนที่โทรศัพทเขามาแจงเร่ืองราวรองทุกขตอสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ใน
ระยะเวลา ๖ เดือน รวม ๕๙,๖๖๗ เร่ืองและสัมภาษณเชิงลึกบุคคล ๓ กลุม รวม ๑๕ คน ไดแก กลุมผูบริหาร 
กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุมอาสาสมัครสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน   

ผลการวิจัยพบวา 
๑.ดานแนวคิด นโยบาย สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเปนองคกรที่จัดต้ังโดยกลุมบริษัทในเครือของ

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่มีนโยบายเร่ิมตนเพื่อมุงม่ันที่จะเปนส่ือกลางในการสรางสํานึกชุมชน 
และสํานึกสาธารณะ สงเสริมใหคนในสังคมมีความรัก มีน้ําใจตอทั้งในระดับปจเจก และระดับองคกร เพื่อให
เกิดการแกไขปญหา หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรม 
 เปนส่ือกลางในการรณรงคใหความขอมูลขาวสาร ความรู เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
ในการทําความดี วาไมใช ‘เร่ืองนาอาย’  

๒.ดานการบริหารจัดการ สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเปนองคกรที่เนนการสงเสริมการทําความดี โดย
ไมหวังผลตอบแทนแลว มีความต้ังใจ ทุมเท และใสใจกับปญหาทุกเร่ือง และยังมีพันธมิตรหลากหลายองคกร
จํานวนมาก ที่พรอมจะใหความรวมมือชวยเหลืออยางเต็มที่ สอดคลองกับหลักการทํางานที่วา ‘ทุกเร่ืองตองมี
คําตอบ’ 

การจัดรูปแบบรายการแบบ non format และเปดโอกาสใหประชาชนโทรศัพทเขามาขอความชวยเหลือ 
ทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินรายการอยางมาก และสงผลใหสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันประสบ
ความสําเร็จในการจัดรายการวิทยุเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางมาก  

๓.บทบาทของในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเนนการการสรางจิตสํานึกสาธารณะผานผานบทบาทการนําเสนอขอมูล

ขาวสารเปนหลัก  รองลงมาคือการประสานสัมพันธ การรณรงคทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ การสราง
ความตอเนื่องทางสังคม และการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกในสังคม ตามลําดับ และยังไดทําหนาที่เพิ่มเติม
ที่มากกวาความเปนส่ือ คือรับบริจาคเงินและความชวยเหลือทั้งเงินและส่ิงของ โดยเปนส่ือกลางระหวางผูที่
เดือดรอนและผูที่ตองการใหความชวยเหลือ ไดอยางรวดเร็ว  
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การวิจัยคร้ังนี้ยังพบวา ประชาชนไดนําเร่ืองสวนตัวออกมาสูพื้นที่สาธารณะจํานวนมาก เปนการ
สะทอนถึงความไวเนื้อเช่ือใจของผูฟงที่มีตอสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันอยางชัดเจน 
 ส่ิงที่นาสนใจอีกประการคือเร่ืองการทําความดี ที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดช่ืนชมผูทําความดี
อยางตอเนื่อง เปนการกระตุนใหผูฟงรายการ และประชาชนทําความดีมากย่ิงขึ้น 
 นอกจากนี้ในดานของกระบวนการส่ือสารยังพบวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดสรางปรากฎการณ
ใหมในกระบวนการส่ือสารคือการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในรายการในฐานะผูสงสารในฐานะ ‘ตัวจริง 
เสียงจริง’ ซ่ึงทําใหการจัดรายการของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมีพลังมากย่ิงขึ้น 
 ทั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะการวิจัย เพื่อประโยชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของส่ือมวลชน ดังนี้  

๑.เครือขายส่ือเพื่อสาธารณะ ทั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จส.๑๐๐ และสวพ. ๙๑ ควรรวมมือกัน
สรางเครือขายระดับชาติ เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 ๒.ควรขยายรายการเชนนี้ไปยังวิทยุกระจายเสียงเครือขายอื่น ๆ รวมถึงสถานีวิทยุโทรทัศนดวย เพื่อ
กระจายแนวคิดการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนอยางกวางขวางและมีพลัง  
 ๓.ควรมีการฝกอบรมอาสาสมัครรวมดวยชวยกันในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสาธารณะอยางมี
ระบบ แบบแผน  และตอเนื่อง  
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ABSTRACT 
 

The role of Media in aspect of Public Consciousness: the Case Study of Ruam Duey Chuey  
Kan Radio Station F.M. 96.0 MHZ was the qualitative research which for studying the way of 
thinking, policy, managing administration and the role in aspect of public of Ruam Duey Chuey Kan 
Radio Station.  As the content analysis from listening and people who call to inform or complain to 
Ruam Duey Chuey Kan Radio Station for 6 months amount 59,667 items. Furthermore, in - depth 
interview with 3 groups as executive group, performance group and volunteer group of  Ruam Duey 
Chuey Kan Radio Station were also obtained. 

The results was shown that 
1.The way of thinking and policy  
   Ruam Duey Chuey Kan Radio Station was the organization contributed by The Crown 

Property Bureau which had the first policy as the media of community and public of consciousness. 
This policy was also supported to society as the good sympathy in both private and organized level 
for solving or relieving the problem of people with instantly and justly. 

Moreover, this station was the media for inform news and knowledge so that people would 
correctly understand with “Don’t be shame to do the goodness”. 

2.Managing administration  
Ruam Duey Chuey Kan Radio Station was not only the goodness - doing supporting 

organization with a reward but also intend to every problems and the alliances from many 
organizations also completely helped together as ‘Everything has answer’. 

Non-format of this station and give the chance for people to phone in the station were 
made fluently process and greatly pushed Ruam Duey Chuey Kan Radio station to achieve for 
public consciousness. 

3.The role of the public consciousness of Ruam Duey Chuey Kan Radio station 
Ruam Duey Chuey Kan Radio station focused on the public consciousness mainly through 

the role of news information, relation, society campaign, politic, economics, society continuation and 
also relaxation of members of society, respectively. More than the media, all contributions, not only 
money but also necessary things or every assistance could pass through the victims suddenly. 
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This research found that people bring private matter out to public at most that obviously 
reflected to the trust of people to Ruam Duey Chuey Kan Radio station. 
 More one of interesting items is doing the goodness that was continuously admired from 
Ruam Duey Chuey Kan Radio station and also promoted people to do goodness more and more. 
In addition, the part of communication process also found that Ruam Duey Chuey Kan Radio station 
did the new phenomena in the part of communication process that giving the chance of people to 
send media as ‘real man real voice’. This method would be made this station to have more power in 
communication. 

To be useful for public consciousness of mass media, the author has suggestions as 
following: 

1.Media network for public, both Ruam Duey Chuey Kan Radio station Jor Sor 100 and Sor 
Wor Por 91 should co-operate for more efficiency. 

2.To distribute this public consciousness to people widely, the likely Ruam Duey Chuey 
Kan Radio station should be promoted to other networks including broadcast television.  
               3.Ruam Duey Chuey Kan’s volunteers should be trained for systematic and consecutive 
advantages. 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 
 นับตั้งแตประเทศไทยนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาใชเปนฉบับแรกเม่ือป 
๒๕๐๔ กระทั่งถึงปจจุบัน เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศอยางมีเปาหมาย สงผลให
ประเทศไทยที่เคยเปนประเทศดอยพัฒนา ผูคนอยูกันอยางเรียบงาย ในสังคมเกษตรกรรม เปน
เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน เล้ียงตนเอง ในสังคมเล็ก ๆ ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก 
ประชาชนมีความสนิทสนมเปนกันเอง เอ้ือเฟอเผ่ือแผ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปล่ียนจากหนามือ
เปนหลังมือเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน ผลิตเพื่อบริโภค เปล่ียนเปนผลิตเพื่อขายเพื่อสงออก 
เกษตรกรรมเปล่ียนเปนเกษตรแบบอุตสาหกรรม 
 วิถีชีวิตของคนไทยที่เคยอยูกันในสังคมเกษตรกรรม ไมเรงรีบ ไมมีการแขงขัน อยูกัน
กระจัดกระจาย ก็อพยพโยกยายมาใชแรงงานอยูตามโรงงานอุตสาหกรรม  ในเมืองหลวง หรือ
เมืองใหญ ๆ ทําใหสถาบันครอบครัวในชนบทลมสลาย เพราะมีการรวมเอาทุกส่ิงทุกอยางที่ชนบท
มีมาไวที่สวนกลาง ทั้งทรัพยากรบุคคลและวัตถุดิบ สงผลกระทบตอความเปนอยูและคุณภาพ
ชีวิตของผูคนจํานวนมาก เกิดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมตามมามากมาย  
 ในขณะที่นโยบายการพัฒนาประเทศยังคงมุงเนนการสรางตัวเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ชักชวนนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุน โดยรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุน
โครงสรางพื้นฐานอยางเต็มที่ ยิ่งทําใหระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยเปล่ียนแปลงไป
มากยิ่งข้ึน ประชาชนเกิดความตื่นตัว เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มข้ึน กลไกสังคม คานิยม ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยูในสังคมเปล่ียนไป  
 สภาพสังคมเมืองที่สมาชิกในสังคมจะตองแกงแยงแขงขันกัน           เพื่อความอยูรอดนั้น 
ทําใหเกิดปญหาที่สะสมและหลากหลาย อาทิ ความเครียด การแขงขันกันอยางรุนแรง ความ
แออัดยัดเยียดของคนและที่อยูอาศัย การจราจรติดขัด ชุมชนแออัด มลพิษ ระบบราชการไมมี
ประสิทธิภาพ การฉอฉลคอรัปชั่น และอาชญากรรมความรุนแรงตาง ๆ ฯลฯ ทําใหสังคมไทยที่เคย
เปนสังคมแหงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีน้ําใจซึ่งกันและกัน เกิดปญหาข้ึน สงผลใหผูคนในสังคมตก
อยูในสภาพ ‘ไมรูจักกัน’   
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ซึ่งสังคมเชนนี้สามารถเชื่อมประสานกันไดโดยมีส่ือมวลชนเปนตัวกลาง ทําใหคนใน
สังคมไดรับทราบเหตุการณ ความคิดเห็น และปญหาตาง ๆ ในสังคมอยางตอเนื่อง 

การทําหนาที่ใหความรู ขอมูล ขาวสาร และการสรางความเขาใจของส่ือมวลชนถือเปน
การขยายวิสัยทัศนของประชาชนใหกวางขวางยิ่งข้ึน การที่ส่ือมวลชนนําเสนอส่ิงที่ประชาชนไม
เคยเห็น ไมเคยไดยิน เพื่อเปนประสบการณทางออมใหกับประชาชน นับเปนการชวยพัฒนา
จิตสํานึกคุณลักษณะของการเขาใจผูอ่ืน หรือลักษณะการ ‘เอาใจเขามาใสใจเรา’ ซึ่งคุณลักษณะ
ดังกลาว เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหเกิดมีความรูสึกอยากมีสวนรวมในสังคม เกิด
ความคิดเห็น ตอบปญหาตาง ๆ ที่ เกิดข้ึน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครในสังคมที่มีความ
หลากหลายปะปนกัน 

 ‘วิทยุกระจายเสียง’ เปนส่ือมวลชนที่มีบทบาทและมีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของคน
ทั่วไปประเภทหนึ่ง โดยเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวาวิทยุกระจายเสียงเปนส่ือมวลชนที่เขาถึง
ประชาชนไดมากที่สุดถาเปรียบเทียบกับส่ือมวลชนประเภทอ่ืน ๆ วิทยุกระจายเสียงสามารถ
แพรกระจายขาวสารไปสูประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับไดอยางรวดเร็ว และกวางไกลทุกหน
ทุกแหง 

ในปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไดทําใหกระบวนการส่ือสารของวิทยุเปนการ
ส่ือสารแบบสองทาง (two ways communication)  สงผลใหรูปแบบการดําเนินรายการวิทยุใน
ปจจุบันที่เปล่ียนไปเปนการส่ือสารที่ผูดําเนินรายการและผูฟง สามารถโตตอบกันไดทันทีทันใด
ทางโทรศัพท จึงทําใหผูฟงรายการวิทยุมีสวนรวมในการส่ือสารมากกวาส่ือมวลชนอ่ืน โดยผูฟง
จะตองทําหนาที่เปนทั้งผูรับสารและผูสงสารในเวลาเดียวกัน  

วิทยุกระจายเสียงจึงกลายเปนส่ือมวลชนทีมี่บทบาทอยางสําคัญตอการธํารงรักษาสังคม 
และการเปล่ียนแปลงสังคม โดยการนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นที่สงเสริมสนับสนุนสถาบัน
และกลไกตาง ๆ ของสังคม ใหปฏิบัติหนาที่ดวยดีตอไปได ขณะเดียวกันกส็ามารถชวยขจัดส่ิงที่
เปนพิษภัยและเปนอันตรายตอสังคมได รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขที่เปนประโยชนสู
ประชาชนและผูมีอํานาจหนาที่เพื่อใหเกิดการแกไขอยางจริงจัง 
 ภายใตสภาพปญหามากมายที่กําลังเกิดข้ึนในสังคมเมืองหลวง ‘วิทยุชุมชน’ หรือ ‘ซิตี้เรดิ
โอ’ ไดถือกําเนิดข้ึนมาจากรากฐานความคิดของกลุมคนทํางานวิทยุกลุมหนึ่งที่เชื่อวาสังคมจะดี
ข้ึน ถาคนในสังคมมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ และสังคมไทยจะมีความแข็งแกรง
ไดหากรากฐานทางสังคมมีความรัก ความเอ้ืออาทรใหแกกัน  
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รวมดวยชวยกันนําเสนอรายการในรูปแบบของสถานีวิทยุเพื่อชุมชนคนกรุงเทพฯ 
(Community Radio) เพื่อการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนและชุมชนในสังคมเมือง 
กรุงเทพมหานคร ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยพยายามสรางเครือขายของประชาชนในเมืองหลวง
ภายใตแนวคิด ‘รวมดวยชวยกัน’ ในรูปแบบของรายการวิทยุที่ทําหนาที่เปนส่ือกลางในการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน เรียกรองน้ําใจคนเมืองหลวง
ใหกลับมารวมกันอีกคร้ัง  

บริษัท ไอเอ็นเอ็น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
(บริษัทสหศีนิมา จํากัด) รวมกับกลุม ยูคอมกรุป ไดกอตั้ง สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันข้ึนมาตั้งแตป 
๒๕๔๐ ถึงปจจุบันเพื่อทําหนาที่เปนส่ือกลางเชื่อมโยงประชาชนในชุมชนเมืองเขาดวยกัน 
ประสานสามัคคีกัน ทําใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยความเชื่อที่วา คนไทยมีน้ําใจโอบ
ออมอารี เม่ือคนหมูมากเขามาอยูรวมกันในเมืองหลวงทําใหเกิดความหางเหินและขาดความไว
เนื้อเชื่อใจกัน สถานีวิทยุแหงนี้จะทําหนาที่เปนส่ือกลางเชื่อมโยงความรัก ความสามัคคีและความ
ปรารถนาดีตอกันใหกับทุก ๆ คนอีกคร้ังหนึ่งเสมือนเพื่อนบานและญาติใกลชิดของประชาชน 

จากแนวคิดของนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม นายนิสิต ปาลิโพธิ นายสมชายแสวงการ 
นายสําราญ รอดเพชร นายอภิวัฒน รัตนนาคินทร นายพรชัย วีระณรงค นายพิพัทธ ชนะสงคราม 
นายชุมชัย แกวแดง และนายถนอม ออนเกตุพล จึงเกิดสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันข้ึน 

 สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเร่ิมออกอากาศเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ทางสถานีวิทยุ
กรุงเทพมหานคร เอเอ็ม ๘๗๓ กิโลเฮิรตซ และสถานีวิทยุองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย 
เอฟเอ็ม ๙๗.๕ เมกกะเฮิรตซ  ซึ่งภายหลังไดมีการยายที่ทําการมายังสถานีวิทยุกรมการรักษา
ดินแดน เอฟเอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซแบบถาวร ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เปนตนมา ภายใต
จุดยืน “รวมดวยชวยกัน สรางสรรคสังคม ทําเมืองใหญใหนาอยู และคนดี สังคมดี มีน้ําใจ”  ดวย
หวังวาจะเห็นคนในสังคมเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานครอยูดวยรวมกันอยางมีความรัก 
ความหวังดี เอ้ืออาทรกัน รวมคิดรวมทํา รวมรับผลประโยชน เชิดชูคนดีใหมีกําลังใจตอสู
สรางสรรคความดี เพื่อสังคมที่ดีตอไป โดยมีวัตถุประสงคในการทํางานเพื่อสังคม ดังนี้ 
 ๑. ลดชองวางทางสังคม ไมวาจะเปน ระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน หรือรัฐกับ
ภาคเอกชน เอกชนกับภาคเอกชน หรือระหวางประชาชนดวยกัน โดยเฉพาะเร่ืองราวที่เกี่ยวกับ
การบริการประชาชน และการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 ๒. รณรงคสงเสริมใหคนทําความดี ยกยองและเชิดชูคนดี ในสังคมทุกระดับชั้น 
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 ๓. เปดรับแจงเหตุ เร่ืองราวรองทุกขตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยผานมาทางสถานีไดเปนผู
ประสานในการรับและแกไขปญหาตาง ๆ หลากหลายเร่ืองราว ทั้งปญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัยและ
อาชญากรรม ปญหาคุณภาพชีวิต ปญหาความเดือดรอนในชีวิตประจําวันที่เกิดข้ึน ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา ทางสถานีไดรับแจงเหตุในเร่ืองราวตาง ๆ กวา ๑,๕๐๐ เร่ืองราว/วัน และ
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปมีเ ร่ืองราวตาง ๆ ทั้งเปนเร่ืองที่ เกี่ยวกับการชวยเหลือ การขอความ
ชวยเหลือ การแสดงความมีน้ําใจ การแสดงความเอ้ืออาทร กวาสิบลานเร่ือง ซึ่งสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกันไดกอเกิดบทบาทการเสริมสรางความสามัคคี ความมีน้ําใจไมตรี การเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
จริยธรรม การรวมมือกันของประชาชนคนในชาต ิ
 ๔. ใหความรู ความเขาใจ รวมทั้งขอแนะนําตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทางดานคุณภาพชีวิต การ
สงเสริมอาชีพ สุขภาพอนามัย ทางดานกฎหมาย ตลอดจนดานวิชาชีพตาง ๆ ในรูปแบบรายการ 
เชน หมอกฎหมายทนายชาวบาน พบหมอ กรุงเทพมหานคร  สรางงานสรางอาชีพ อย.พบ
ประชาชน ฯลฯ (http://www.rd1677.com/intrordck.php) 
 สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดรับการกลาวชมเชย ยกยอง ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในรูปของรางวัลเกียรติคุณอยางมากมาย แมวาในการดําเนินงานใน
ระยะแรก สถานีแหงนี้จะตองแบกรับภาระการขาดทุนจากการสรางความนิยมใหเปนที่ยอมรับ
จากประชาชนเปนจํานวนมากก็ตาม แตการสํารวจและวิจัยของอาจารยธีรยุทธ บญุมี โดยกองทุน
สงเสริมการวิจัยในหัวขอ สถาบันที่ทําประโยชนใหกับสังคมไทย ในรอบ ๕๐ ป ปรากฏวาสถานี
วิทยุชุมชนรวมดวยชวยกัน ไดรับการยกยองใหเปนอันดับ ๒ รองจากสภากาชาดไทย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอยูในลําดับ ๑ ใน ๑๐ จากทุกภูมิภาคทั่วไทย แมวาใน
ขณะนั้นสถานีวิทยุแหงนี้จะดําเนินงานไดเพียง ๓ ปเศษเทานั้น 
 นายแพทยประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสยังไดกลาวถึง สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน เม่ือเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ในโอกาสครบครอบ ๑ ปของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน วา  

“ความดีความงามอยางหนึ่งคือความเอ้ืออาทรตอกัน ซึ่งคนไทยมีมากถาเราใชความ    
เอ้ืออาทรเขามาแลวรวมกลุมกัน พยายามชวยเหลือกันเร่ือง รวมดวยชวยกัน ในเร่ืองตาง ๆ ถาเรา
มีเสียง รวมดวยชวยกัน ใหเต็มประเทศไปหมด คือมีการอาสาสมัครที่จะชวยกันในรูปแบบตาง ๆ 
สังคมไทยจะเปล่ียนไป 

การมีวิทยุชุมชนจะชวยขบวนการ รวมดวยชวยกัน ชวยเพิ่มพลังงานทางสังคม
เพราะฉะนั้น ประเทศควรจะมีวิทยุชุมชน ใหทั่วประเทศทุก ๆ ชุมชนสามารถติดตอส่ือสารกันได ก็
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หวังทั้งประชาชน ทั้งรัฐบาล ทั้งทางธุรกิจ จะใหความสนใจในเร่ืองใชวิทยุชุมชนเขามาสงเสริมการ
สรางความเขมแข็งของสังคม ที่สังคมจะเขามารวมตัวกันที่จะรวมชวยเหลือกันในรูปแบบตาง ๆ” 
 นอกจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จะประสานความรวมมือความชวยเหลือของคนใน
เมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานครแลว ยังทําหนาที่เปนผูเชื่อมโยงความชวยเหลือไปยังสวน
ภูมิภาคของประเทศ ในหลายกรณี  เชน อุทกภัย วาตภัย ปญหาภัยแลง ภัยหนาว หรืออุบัติภัยที่
สําคัญ ๆ ที่เกิดข้ึนในภูมิภาคนั้น ๆ เชน กรณีไฟไหม โรงแรมรอยัล จอมเทียน พัทยา กรณี
โศกนาฏกรรมจากน้ําทวมที่ จ.เพชรบูรณ จันทบุรี ชุมพร หาดใหญ สงขลา กรณีคล่ืนยักษสึนามิ 
ฯลฯ  
 สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน มีกลุมผูฟงทุกระดับทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม
นอยกวา ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน และมีสมาชิกกวา ๗๐,๐๐๐ ราย มีอาสาสมัครที่รวมงานกับสถานี
วิทยุชุมชนจากองคกรตาง ๆ นับแสนราย เชน กลุมแท็กซี่เพื่อนบนทองถนน เครือขายวิทยุ
สมัครเลนศูนยพญาอินทรีย กลุมอาสาสมัครจราจร อาสาสมัครสายตรวจประชาชน กลุมแท็กซี่
เพื่อการทองเที่ยว สมาพันธแท็กซี่แหงประเทศไทย รวมทั้งหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เขารวมกันในการ
ประสานแกไขปญหาตาง ๆ มูลนิธิรวมกตัญู มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิรมไทร ศูนยนเรนทร กลุม
เครือขายองคกรเพื่อประชาชน ฯลฯ  

สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดนําเสนอรายการ ‘รวมดวยชวยกัน’ ตลอด ๒๔  ชั่วโมง โดย
ใหผูที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แจงเหตุดวน เหตุราย เหตุฉุกเฉิน ที่เกิดข้ึนกับ
บุคคลอ่ืนหรือตนเอง เขามายังรายการรวมดวยชวยกัน โดยสถานีฯ จะเปนส่ือกลางในการ
ประสานงาน แจงบุคคลที่อยูใกลเคียงหรือหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ ใหเขามาชวยเหลือ 
แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเปดสาย (phone in) ใหเกิดการเชื่อมโยง
ระหวางประชาชนกับประชาชนและประชาชนกับภาครัฐ เพื่อนําไปสูความเขาใจและรวมกันแกไข
ปญหาตาง ๆ ของสังคม อาทิ ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาจราจร ปญหาดาน
สาธารณูปโภค ปญหาการจราจร ปญหาดานอุบัติภัยตาง ๆ  ฯลฯ 
 นอกจากนี้สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดขยายเครือขายไปทั่วประเทศ จํานวน ๑๙ 
สถานี เพื่อใหครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ไดแก  

๑.จังหวัดเชียงราย FM.103MHz.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง 
๒.จังหวัดเชียงใหม FM.100 MHz.สถานีวิทยุเสียงส่ือสารมวลชน ม.เชียงใหม 
๓.จังหวัดพิษณุโลก – สุโขทัย FM.102.25 MHz.สถานีวิทยุกองทัพภาคที ่๓ 
๔.จังหวัดรอยเอ็ด FM.101.65 MHz.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง 
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๕.จังหวัดนครราชสีมา FM.98.0 MHz.สถานีวิทยุชุมชน 
๖.จังหวัดขอนแกน FM.103.MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงม.ขอนแกน 
๗.จังหวัดอุบลราชธานี  FM.93.75 MHz. สถานีวิทยุชุมชน 
๘.จังหวัดประจวบคีรีขันธ FM.100.25 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด. 
๙.จังหวัดชุมพร FM.101.0 MHz. สถานีวิทยุชุมชน 
๑๐.จังหวัดจันทบุรี FM.93.25 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ.๐๑๖ 
๑๑.จังหวัดพังงา FM.103.0 MHz. สถานีวิทยุชุมชน 
๑๒.จังหวัดหนองคาย FM.97.75 MHz. สถานีวิทยุโพธิ์ชัยใตรมพุทธรรม 
๑๓.จังหวัดภูเก็ต FM.103.5 MHz. สถานีวิทยุชุมชน 
๑๔.สามจังหวัดชายแดนภาคใต ออกอากาศที่จ.ยะลา สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ ๗ 
๑๕.จังหวัดอุดรธานี  FM.95.00 MHz. 
๑๖.จังหวัดสงขลา FM.88.MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.สงขลานครินทร 
๑๗.จังหวัดเพชรบุรี FM.95.75, FM.98.75 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียง สวท. 
๑๘.จังหวัดกระบี ่FM.96 MHz. 
๑๙.จังหวัดนครศรีธรรมราช FM.107.5 MHz. 
และยังไดรับความรวมมือจากประชาชนหลากหลายอาชีพ ทุกมุมเมืองในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กอตั้ง ฐานปฏิบัติงาน ศูนยวิทยุ รวมดวยชวยกัน และรวมเปน
อาสาสมัครฯ ชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอนอยางทันทวงทีโดยไมหวังส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน 
จํานวนมากถึง ๓๕ ฐาน  

๑. ฐานซีบีหวยขวาง   
๒. ฐานเฉพาะกิจมักกะสัน  
๓. ฐานเฉพาะกิจสองหอง  
๔. ฐานคันนายาว   
๕. ฐานนวมินทร   
๖. ฐานเฉพาะกิจหัวหมาก  
๗. ฐานมหาดไทย   
๘. ฐานวังทองหลาง   
๙. ฐานคุมภัย      
๑๐. ฐานประเวศ   
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๑๑. ฐานสวนหลวง   
๑๒. ฐานเฉพาะกิจคลองตัน  
๑๓. ฐานไพริน    
๑๔. ฐานไผสิงโต   
๑๕. ฐานเสวก    
๑๖. ฐานเฉพาะกิจนครบาล ๖  
๑๗. ฐานเฉพาะกิจปทุมวัน  
๑๘. ฐานเฉพาะกิจนครบาล ๘  
๑๙. ฐานกองปราบอาสาบางแค  
๒๐. ฐานทุงครุ     
๒๑. ฐานบานแขก   
๒๒. ฐานเฉพาะกิจพุฒตาล  
๒๓. ฐานอปพร. เขตบางบอน  
๒๔. ฐานเอเชีย    
๒๕. ฐานจูโจม    
๒๖. ฐานเฉินหลง   
๒๗. ฐานบางบัวทอง     
๒๘.รวมดวย ขสมก   
๒๙. รวมดวยฯ แท็กซี่เพื่อนบนทองถนน  
๓๐. รวมดวยฯ ปทุมธาน ี  
๓๑. รวมดวยฯ อยุธยา    
๓๒. รวมดวยฯ สมุทรสาคร   
๓๓. รวมดวยฯ แมกลอง จ.สมุทรสงคราม  
๓๔. รวมดวยฯ เพชรบุรี    
๓๕. รวมดวยฯ ชลบุรี    
ตลอดระยะเวลากวา ๑๐ ปในการออกอากาศรายการรวมดวยชวยกัน การดํารงอยูของ

สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันแหงนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงการชวยเหลือพึ่งพากันของคนในสังคม การ
เชื่อมโยงเครือขายระหวางชุมชนเพื่อใหเกิดการชวยเหลือกันอยางเห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรม ไมวา
จะเปนเร่ืองราวที่มีประชาชนโทรศัพทเขามาแจงเร่ืองกวาหลายลานเร่ือง และยังไดพัฒนาตอยอด
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ความชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยการเชื่อมโยงเครือขายทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน และ
ประชาชนเขามามีสวน ‘รวมดวยชวยกัน’ เขามาทํางานเพื่อสังคมรวมกันอยางเปนรูปธรรม เชน 
กองทัพ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) กรุงเทพมหานคร ศูนยพญาอินทรี มูลนิธิ 
หนวยแพทยกูชวิีต ตํารวจ ฯลฯ  ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ที่กระจายตัวตามชุมชนตาง ๆ รวมมือ
กันแกไขปญหาของประชาชน โดยประชาชนที่มีขอสงสัย ขอกังวลใจหรือตองการความชวยเหลือ 
สามารถจะแจงปญหาและขอความชวยเหลือดวยการโทรศัพทผานทางรายการที่หมายเลข 
๑๖๗๗ ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไดรับความรวมมือจากองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมี
จํานวนกวา ๑๐๐ องคกรที่จะเปนผูประสานงานและใหความชวยเหลือ เพื่อหาคําตอบสําหรับทุก
ปญหาที่แจงเขามาและผลักดันใหมีการแกปญหาอยางรวดเร็ว ลุลวงไปดวยดีและสามารถ
ชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนไดเปนจํานวนมาก 

การที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดเขาไปมีสวนเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ที่มีผูฟงแจงผาน
ทางสถานีวิทยุชุมชนรวมดวยชวยกัน ทั้งทางตรงและทางออม หลากหลายเหตุการณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เหตุการณที่มีการกลาวถึงและวิพากษวิจารณกันเปนอยางมาก ก็คือ นายสมพงษ เลือด
ทหาร แท็กซี่ลวงโลก กรณีนักศึกษาพมาบุกยึดสถานทูตพมาประจําประเทศไทย เม่ือวันที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๔๒  กรณีผูกอการรายชาวกะเหร่ียงยึดโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี กรณีนักโทษชาว
พมาจี้จับตัวผูบัญชาการเรือนจําและเจาหนาที่เปนตัวประกัน เพื่อหลบหนีออกจากเรือนจํากลาง
จังหวัดสมุทรสาคร  กรณีนายโสฬส ธีฑะเสถียร เก็บเงินสดได ๕ ลานบาท  ซาเลงเก็บเพชรไดนับ 
๑๐ ลานบาท และรวมถึงเหตุการณอ่ืน ๆ อีกมากมายที่มีผูแจงผานทางรายการรวมดวยชวยกัน 

การทําหนาที่ของวิทยุชุมชนรวมดวยชวยกันตลอดระยะเวลาที่ผานมาประกอบกับความ
แปลกใหมของเนื้อหารายการวิทยุ ทําใหรายการรวมดวยชวยกันเปนที่สนใจและไดรับการยอมรับ
จากประชาชนทั่วประเทศอยางรวดเร็ว  

ความโดดเดนของการชวยแกปญหาในสังคมอยางตอเนื่อง ของสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันกอใหเกิดทัศนคติที่ดใีนกลุมประชาชน และเปนแกนกลางในการเรียกรองความดี และ
น้ําใจจากคนไทยใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สะทอนใหเห็นถึงการเปนแหลงรวมน้ําใจของประชาชน 
และกอใหเกิดการพัฒนาจิตสํานึก (civic consciousness) เพื่อผลักดันใหเกิดการแกไขปญหา
ของชุมชน อันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคมใหดีข้ึนภายใตระบบการจัดการโดยมีการ
เชื่อมโยงเปนเครือขาย (civic network) ซึ่งเปนทางออกในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน
เมือง รวมทั้งกอใหเกิดการชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ของผูคนในสังคม อันเปนส่ิงที่ดี มีคุณคา
แกสังคมไทย    
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ผูวิจัยจึงสนใจวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันสามารถสรางจิตสํานึกสาธารณะไดอยางไร  
โดยมีแนวคิด นโยบาย การบริหารจัดการ รวมถึงบทบาทของส่ือวิทยุกระจายเสียงอยางไรบาง จึง
เปนสถานีวิทยุที่อยูคูกับสังคมไทยมายาวนานถึง ๑๐ ป จนกลายเปนทีพ่ึ่งทางใจทีป่ระชาชน
สามารถจับตองได ดังคํากลาวที่วา “คิดอะไรไมออก บอกรวมดวยชวยกัน” 
 
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิด นโยบาย ในการทํางานของ สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 ๒.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึก 
     สาธารณะ 
 ๓. เพื่อศึกษาบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 
๑.๓ นิยามศัพท 
  
 สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน หมายถึง สถานีวิทยุคล่ืน เอฟ เอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซ  
 จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรู และคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน  
 แนวคิด นโยบาย หมายถึง ระเบียบหรือแนวทางที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันกําหนดไว
อยางชัดเจน ในการสรางจิตสํานึกสาธารณะแกสังคม 
 การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานภายในของสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะแกสังคม 
 บทบาทหนาที่ของส่ือมวลชน  หมายถึง       บทบาทหนาที่ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
ในการทําหนาที่ตาง ๆ เพือ่สรางจิตสํานึกสาธารณะแกสังคม ในงานวิจัยนี้หมายถึง หนาที่ของ
ส่ือมวลชน ๕ ดาน       ไดแก ๑. ใหขาวสาร ๒. ประสานสัมพันธ ๓. สรางความตอเนื่องทางสังคม  
๔.ใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม ๕.รณรงคทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
 บทบาทการใหขาวสาร หมายถึงการที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเหตกุารณและสภาพการณตาง ๆ ในสังคม ในลักษณะที่วา เกิดอะไรข้ึน ที่ไหน เม่ือไร 
อยางไร และทําไม 
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 บทบาทการประสานสัมพันธ หมายถึงการที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดสรางสรรค
กิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน และเชื่อมโยงกลุมบุคคลหลากหลายองคกรเพื่อแกปญหา
สวนรวมรวมกัน 
 บทบาทการสรางความตอเนื่องทางสังคม หมายถึงการที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันได
ถายทอดวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทยอยางตอเนื่อง 
 บทบาทการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม หมายถึงการที่สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน ลดระดับความเครียดและขอขัดแยงทางสังคม 
 บทบาทการรณรงคทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ หมายถึงการที่สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันไดมุงเนนการทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมสวนรวม 
  
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
  

งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาแนวคิด นโยบาย การบริหารจัดการ และบทบาทของสถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกันที่นําไปสูการสรางจิตสํานึกสาธารณะ ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน คล่ืน ๙๖.๐ 
เมกกะเฮิรตซ 
 
๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 ผูวิจัยคาดหวังวาผลการวิจัยในคร้ังนี้ จะทําใหไดทราบถึงแนวคิด นโยบาย การบริหาร
จัดการองคกร และบทบาทของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ   อันจะ
เปนประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพดานวิทยุกระจายเสียง   หรือส่ือมวลชนสาขาอ่ืน ๆ เปน
แนวทางเพื่อการพัฒนาบุคคลากร และองคกร เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางเขมแข็ง และ
การส่ือสารในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๒ 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเร่ือง ‘บทบาทส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกัน เอฟเอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซ’ ผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาอธิบายและวิเคราะหผลการศกึษา ดังนี ้
 
 ๒.๑ แนวคิดเร่ืองจิตสํานึกและจิตสํานึกทางสังคม 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของส่ือมวลชน 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรส่ือมวลชน 
   - แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานขององคกรส่ือมวลชน 
 ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
๒.๑ แนวคิดเร่ืองจิตสํานึกและจิตสํานึกทางสังคม 
 
 จิตสํานึก หมายถึงภาวะที่จิตตื่นและรูตัวสามารถตอบสนองตอส่ิงเราจากประสาทสัมผัสทั้ง 
๕ คือ รูป เสียง  กล่ิน รส และส่ิงที่สัมผัสไดดวยกาย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, 
๒๕๔๖)  
 จิตสํานึกทางสังคม หมายถึงการตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกันหรือคํานึงถึงผูอ่ืนที่
รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกบัตน (พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาของราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๔๒, ๒๕๔๖) 
 จิตสํานึกทางสังคมเม่ือเกิดข้ึนมาแลว จะตองผลิตซ้ําอยูเสมอ เพื่อปองกันการเลือนหาย
หรือเปล่ียนแปลง หรือเพื่อใหจิตสํานึกมีความคงทน   โดยตองไดรับการเสริมแรงจากสถาบัน
โครงสรางหรือพิธีกรรมทางสังคม ดวยเงื่อนไขที่จําเปน ทั้งนี้เงื่อนไขดังกลาวอาจไดรับผลกระทบ
จากภายนอก เชน การไหลบาทางวัฒนธรรม ระบบการคา เศรษฐกิจเสรีทุนนิยมตะวันตก การ
กําเนิดของสถาบันการเงินและการตลาด ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ระบบการติดตอส่ือสารที่ไร
พรมแดน การเปล่ียนแปลงโครงสรางสังคมวัฒนธรรม ครอบครัว วิถีชีวิต คานิยม ความคิด 
กฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนฯ เหลานี้ นําไปสูการเปล่ียนแปลงจิตสํานึกหรือสรางคุณคาใหมตอ
จิตสํานึกข้ึนมาได ในขณะที่จิตสํานึกบางอยางอาจยังคงอยู เนื่องจากไดรับการปลูกฝง ขัดเกลามา
ตั้งแตระดับเยาววัย จากการอบรมปลูกฝงตั้งแตระดับสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน จนถึง
ปจจุบัน เชน คนไทยทุกคนตองเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือการเปนพลเมืองดี 
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บําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืนและตอสังคม ซึ่งอาจลบเลือนเปล่ียนแปลงไปบางตามเงื่อนไข 
สภาพแวดลอม หรือจิตสํานกึอาจยอนกลับไปเปล่ียนแปลงโครงสรางและสถาบันทางสังคมไดอีก
ดวยคือ มีลักษณะเปนไปไดทั้ง passive และ active (มัลลิกา มัติโก, ๒๕๔๑, น. ๒๘ –  ๒๙) 
 จิตสํานึกทางสังคมที่กระทําตอโครงสรางและสถาบันสังคมอาจแบงไดเปน ๒ ลักษณะ คือ
จิตสํานึกที่มุงรับใชระบบที่เปนอยู เปนจิตสํานึกแบบลาหลัง แสดงออกโดยยอมรับเคราะหกรรม ถือ
เปนเร่ืองของโชควาสนา ยอมรับสภาพที่เปนอยูวาไมสามารถเปล่ียนแปลงแกไขอะไรได ตัวใครตัว
มัน และจิตสํานึกที่มุงเปล่ียนแปลงระบบที่เปนอยู เปนจิตสํานึกแบบกาวหนา โดยมุงถึงการมีชีวิตที่
ดีกวา สังคมที่ยุติธรรมกวา สงบสุขกวา ไดแก การเขารวมกลุมทําประโยชนแกสังคม ตอรองกับ
อํานาจ หรือคัดคานส่ิงที่เห็นวาไมถูกตอง เอารัดเอาเปรียบสังคมหรือทําใหสังคมเส่ือม เปนตน 
(มัลลิกา มัติโก, ๒๕๔๑, น. ๒๙) 
 โดยสรุป จิตสํานึกทางสังคมคือ สภาวะความรูตัวถึงความคิด และความรูสึกตอบุคคลและ
สภาพแวดลอมที่เกิดจากการคิดคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน (อัจฉรา โฉมแฉลม, ๒๕๔๔.) 
 จิตสํานึกทางสังคมเปนส่ิงที่ควรจะเสริมสรางใหเกิดมีอยูเสมอ และการสรางจิตสํานึกทาง
สังคมใหเกิดข้ึนไดนั้นจําเปนจะตองมีกลยุทธหรือกลวิธีในการดําเนินการ ซึ่งศาสตราจารย
นายแพทย ประเวศ วะสี (๒๕๔๑.) ไดเสนอข้ันตอนกลยุทธที่จะนําไปสูความสําเร็จ ๓ ประการ คือ 

๑. กลยุทธการปลุกจิตสํานึก 
เปนกลยุทธหลักของการสรางประชาสังคม    เพราะประชาสังคมตองขับเคล่ือน 

ดวยความรวมแรงรวมใจ กอเกิดความสัมพันธโยงใยเปนเครือขาย ดังนั้นกลยุทธการปลุกจิตสํานึก
สาธารณะของบุคคล กลุม ชุมชน และสังคม จึงเปนส่ิงที่ตองกระทําเปนส่ิงแรก โดยอาศัยการ
สนับสนุนหรือเทคนิค คือ 

 ๑.๑ ความรัก กลยุทธหรือแนวคิดทั้งหลายจะไมมีทางไปสูความสําเร็จไดหาก 
บุคคลที่กระทําการนั้นขาดความรัก กลยุทธความรักนี้เปนความรักชั้นสูงของสังคม เปนมากกวา
ความรักในความเปนพรรคพวก เปนความรักสากล เปนความรักอันไพศาล เปนความรักที่เอาชนะ
ความเห็นแกตัวของมนุษย เปนมิตรภาพเพื่อการสรางวิสัยทัศนรวมกัน ทําใหเกิดความเขมแข็งเพื่อ
เปนพลังทางสังคม (social energy) อันไดแก ความรักในเพื่อนมนุษย ความรูสึกยินดีที่ไดเปน
สมาชิกของสังคม ความรูสึกยินดีที่ไดพบเจอเพื่อนมนุษยดวยกัน ความรูสึกยินดีที่ไดเกิดและ
เจริญเตบิโตข้ึนเปนสวนหนึ่งของสังคม การไดรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ที่ผานเขามาลวนแลวแตเปนสีสัน
และชีวิตชีวา ทั้งความสุข ความเศรา โกรธ เกลียด อิจฉาริษยา ทั้งของตนเอง และของเพื่อนรอบ
ขาง รับเอาความรูสึกทั้งมวลเขามาเสริมสรางดวยประสบการณจริงจากผูคนที่หลากหลาย ดํารงตน
ดวยความเผ่ือแผ ดวยความเมตตาเอาชนะอุปสรรคและความรูสึกที่เลวราย ดวยความรักและ
เมตตาตอเพื่อนมนุษยดวยกัน โดยมีสติรับรูวาความรูสึกในอารมณของตนก็เปนความรูสึกของ
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ความเปนมนุษยเชนกัน หากเรามีความรูสึกเกลียดเพื่อนมนุษยดวยกัน  ความรูสึกปรองดอง และ
การอยูรวมกันก็จะไมเกิดข้ึน 

 มนุษยเกิดข้ึนมาเพื่อเปนของขวัญซึ่งกันและกัน หากมนุษยอยูอยางเดียวดายคง 
ไมมีคําตอบวาตัวตนของเขาเปนใคร เพราะมีพอแม มนุษยจึงรูวาตัวเองเปนลูก มนุษยจึงรูวาตนเอง
เปนพอเปนแม เพราะมีศัตรู มนุษยจึงรูวาตนเองควรทําอยางไร 

 ความรักในธรรมชาติในแผนดิน ในที่นี้หมายความรวมถึงความรักในสังคม  ตอ 
ประเทศ มนุษยกําเนิดโดยธรรมชาติ และมีความเปนอยูรวมกับธรรมชาติ คนในสังคมไทยใน
ประเทศไทยจึงตองหวงแหนและรักธรรมชาติและความเปนไทย รักในวัฒนธรรมชุมชน รักใน
คานิยมความเปนไทย กระแสความรักดังกลาวไดจางหายไปจากอารยธรรมตะวันตก จากคานิยม
บริโภคนิยม นํามาซึ่งการแกงแยงแขงขันอยางเอาเปนเอาตาย ความรักตอเพื่อนมนุษยและความรัก
ตอแผนดินจะสรางความผูกพันในสังคมไทย และเปนตัวปลุกจิตสํานึกสาธารณะ (public 
consciousness) 

 ๑.๒ ความรู การเสริมสรางความรูเปนสวนสนับสนุนสําคัญในการสรางความรัก 
ความรูอยางแทจริง เกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจากการกระทํา เรียนรูจากความตองการที่
แทจริง (learning by doing) ความรูในที่นี้แบงออกไดเปน ๒ นัย คือความรูอยางซาบซึ้งในศาสตร 
หรือความรูนั้น ๆ และความรูที่ทําใหเกิดการคิดเปน เลือกเปน อันเปนความรูในการเชื่อมโยง หรือ
โลกทัศน สังคมที่คิดเปนคิดถูกจึงเปนสังคมแหงปญญาที่แทจริง ดังคําวา Think Global Act Local 
ดังนั้นกลยุทธการปลูกจิตสํานึกในการรวมกลุมกิจกรรมเพื่อสังคม จึงตองสรางความรูความเขาใจ
ใหเกิดเปนความซาบซึ้งและความตระหนักรูเพื่อกอใหเกิดความคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน ในการที่
จะรวมพลังดําเนินกิจกรรมชวยเหลือสังคมใหเกิดการพัฒนาไปตามจุดมุงหมาย 

 ๑.๓ ความเปนธรรมชาติ การดําเนินการตาง ๆ ในการพัฒนาของภาครัฐที่ไม 
ประสบความสําเร็จ เพราะการเรงรัดเพื่อจะใหถึงเปาหมายรวดเร็ว ดวยมีเวลาและงบประมาณเปน
ขอจํากัด อีกทั้งในบางคร้ังความสําเร็จจะนํามาซึ่งตําแหนง และความกาวหนาของขาราชการหรือ
องคกรที่เขาไปกระทํา มีการแตงตั้งหัวหนา ผูนํา วางแผนข้ันตอน จัดหาอุปกรณและทรัพยากรซึ่ง
ภายหลังเม่ือหนวยงานถอนตัว ชุมชนก็ไมสามารถพัฒนาตอไปได เพราะมีผูจัดการใหโดยตลอด 
การรวมกลุมกิจกรรมดังกลาวก็ควรอยูบนพื้นฐานของการเติบโตแบบธรรมชาติ เพื่อความเปนอิสระ
และความตอเนื่องอยางยั่งยืนดวยความซาบซึ้งในจิตใจ  
  

๒. กลยุทธผนึกกําลัง (empowerment) 
 การใชกลยุทธการปลุกจิตสํานึกโดยอาศัยเทคนิคความรัก ความรู และความ 
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เปนธรรมชาติแลว ส่ิงตอไปนี้ คือ การรวบรวมพลังของปจเจกชนแตละคนเขาไปในกลุม เปนองคกร
เพื่อความเปนหนึ่งเดียว โดยอาศัยกลยุทธการผนึกพลังซึ่งมีเทคนิค คือ 

 ๒.๑ การมีสวนรวม (participation) เทคนิคดังกลาวนี้มุงพัฒนาขีดความสามาถ  
ศักยภาพของประชาชนใหพึ่งพาและพัฒนาตนเองไดตามปรัชญาพื้นฐานของการพัฒนา ที่มีฐาน
คิดวา การพัฒนาคนนั้น ความสําคัญอยูที่ตัวมนุษย เพราะมนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน และ
มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่ดีที่จะพัฒนาไดหากไดรับการกระตุนใหความรูเพิ่มเติมอยางพอเพียง 

 การมีสวนรวมมีหลักการที่สําคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑) การมีสวนรวมนั้นตองเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเขารวมเพราะ 

จะทําใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการแกไขปญหา ตัดสินใจเร่ืองนั้น ๆ อันจะทําให
เกิดความสามัคคี และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ๒) กระบวนการมีสวนรวมนั้น ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคและขีด 
ความสามารถของแตละบุคคลที่เขามามีสวนรวม 

 ๓) การมีสวนรวมตองอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพ อิสระที่จะตัดสินใจวาจะเลือก 
ในการมีสวนรวมหรือไม ขอสําคัญคือ การมีสวนรวมนั้นตองไมเกิดจาการบังคับหรือขูเข็ญจากผูที่
เหนือกวา 

 ๒.๒ ความเปนหนึ่งเดียว (unity)             เทคนิคความเปนหนึ่งเดียวถือเปนจุดที ่
สามารถแสดงถึงพลังของประชาสังคมจากความรัก ความรู ความเปนธรรมชาติ มาสูการมีสวนรวม
อันเปนกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความเปนประชาสังคม อันอาจไดแก กิจกรรม (activity) ของกลุม
ผลประโยชนหรือองคกรชุมชนตาง ๆ หรือความสํานึกรวมในการเปนสมาชิกของชุมชน เชนความรัก
ความภูมิใจในทองถิ่น หวงแหนในวัฒนธรรมของชุมชน เม่ือมาถึงจุดนี้เทคนิคความเปนหนึ่งเดียว
คือ ความเปนหนึ่งเดียวของสังคม เปนความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน ทั้งที่ไมเคยเห็นกัน ไมเคยรูจัก
กัน แตเปนพวกเดียวกัน โดยวัฒนธรรมของสังคม เปนการยอมรับในสิทธิของความเปนพลเมืองซึ่ง
กันและกัน เปนความกลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี รวบรวมเปนพลังทางสังคมซึ่งตองอาศัย
ความเชื่อใจกัน (trust) โดยเฉพาะเชื่อใน ‘คนอ่ืนคนไกล’ (interpersonal trust) เชื่อวาถาทําแบบนี้
กับเขา เขากจ็ะทําแบบนี้กลับคืนมากับเรา จนกระทั่งสามารถทําอะไรรวมกับใครก็ไดซึ่งไมรูจักเปน
สวนตัวมากอน (อเนก เหลาธรรมทัศน, ๒๕๔๐, น.๗๕) 

๓. กลยุทธกระแสผลักดัน (drive) 
 กลยุทธกระแสผลักดันเปนการปลุกจิตสํานึกของสังคม โดยอาศัยเทคนิค ความ 

รัก ความรู และความเปนธรรมชาติ เม่ือเกิดจิตสํานึกจึงเปนข้ันตอนของกลยุทธการรวมพลัง โดย
รวบรวมพลังจากจิตสํานึกของประชาชนโดยอาศัยเทคนิค การมีสวนรวม ความเปนหนึ่งเดียวและ
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ความสุภาพ ส่ิงที่ไดมาก็คือ ประชาสังคมในตัวบุคคล ในกลุม ในองคกร ในชุมชน และสังคม เพื่อใช
เปนพลังในการแกไขปญหาหรือพัฒนาศักยภาพ 

 กลยุทธกระแสผลักดัน       เปนส่ิงที่จะผลักดันประชาชนใหเกิดความยั่งยืนและ 
เจริญข้ึนในจิตใจของผูคนในสังคม เปนการสรางสนามใหกับประชาสังคมในการขับเคล่ือน กอเปน
กระแสสังคม มิใชจํากัดไวเพียงแตในหนังสือหรือแวดวงวิชาการ สนามในที่นี้คือกิจกรรมในการ
สงเสริมและแสดงออกถึงความเปนประชาสังคม ซึ่งหากมองในแงของนักศึกษาก็คือกิจกรรมตาง ๆ 
ที่นักศึกษาตางมีจิตสํานึกรวมกัน และมารวมกลุมดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อแกปญหา และ
ขยายการพัฒนาใหเกิดความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยนําแนวคิดเร่ืองจิตสํานึกและจิตสํานึกทางสังคม ของศาสตราจารย
นายแพทย ประเวศ วะสี มาใชเปนกรอบเพื่ออธิบายถึงการสรางจิตสํานึกของสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน 
 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชน 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของส่ือมวลชน นอกจากจะเปนแนวคิดเกี่ยวกับส่ือมวลชน 
ประเภทของส่ือ และคุณสมบัติของส่ือแลว แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของส่ือในการเปนตัวแทน
ถายทอดทางสังคม บทบาทหนาที่ของส่ือมวลชนตามทฤษฎีโครงสรางบทบาทหนาที่ (Structural 
Functional theory) โดย เดนนิส แมคเควล (Dennis McQuail: 1994) ไดประมวลหนาที่ที่พึง
ประสงคของส่ือมวลชนไว ๕ ประการคือ 
 ๑. การใหขาวสาร (Information) 
   - การใหขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณและสภาพการณในสังคมและในโลก 
   - บอกใหทราบถึงสัมพันธภาพแหงอํานาจ 
   - ชวยสงเสริมใหเกิดความคิดใหม ๆ การปรับตัวและความกาวหนา 
 ๒. การประสานสัมพันธ (Correlation) 
   - อธิบาย แปลความและวิพากษวิจารณเกี่ยวกับความหมายของเหตุการณตาง  
         ๆ และขาวสาร 
   - ใหการสนับสนุนแกสถาบันหลักของสังคมและบรรทัดฐานตาง ๆ  
   - เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคม 
   - ประสานเชื่อมโยงกลุมคนและกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน 
   - สรางฉันทามติในสังคม 
   - กําหนดวาเร่ืองใดสําคัญมากนอยกวาหรือการกําหนดวาระทางสังคม 
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 ๓. การสรางความตอเนื่องทางสังคม (Continuity) 
   - ถายทอดวัฒนธรรมหลักและยอมรับวัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรมทางเลือก 
            และวัฒนธรรมใหม 
   - เสริมสรางและธํารงไวซึ่งคานิยมพื้นฐานของสังคม 
 ๔. การใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม (Entertainment) 
   - ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินและวิธีการพักผอนหยอนใจ 
   - ลดระดับความเครียดและขอขัดแยงทางสังคม 
 ๕. การรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ (Mobilization) 
   - รณรงคดานการเมือง สงคราม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการทํางานเพื่อ 
               วัตถุประสงคของสวนรวม 
 
 อยางไรก็ตามในการศึกษาบทบาทหนาที่ส่ือมวลชน        ศาสตราจารยชาวเบลเยี่ยม โรเยร 
คอลส (Roger Clause) ไดเสนอบทบาทหนาที่แตกตางไปจากที่กลาวมา โดยแบงบทบาทหนาที่
ออกเปน ๒ ดาน คือบทบาทหนาที่ของส่ือที่เปนส่ือสารทางปญญา (Intellectual communication) 
และบทบาทหนาที่ทางดานจิตวิทยาสังคม (Psycho Social Functions) ซึ่งบํารุง สุขพรรณ 
(๒๕๒๒) ไดแยกลักษณะบทบาทหนาที่ของส่ือมวลชนเปน ๒ ประการในลักษณะเดียวกัน ดังนี ้
 ๑. บทบาทหนาที่ทางดานการเสริมสรางความรูและใหการศึกษา เปนบทบาทสําคัญของ
ส่ือมวลชนที่จะตองเสริมสรางความรูและใหการศึกษาแกคนในสังคมเพื่อใหไดรับประโยชนมาก
ที่สุด การแถลงขาวสารจึงเปนหนาที่หลักในประเด็นนี้ ทั้งนี้เพราะในสังคมปจจุบันมีเหตุการณ
เกิดข้ึนมากมายจนไมสามารถติดตามรับรูไดดวยคนเพียงคนเดียว ส่ือมวลชนจึงตองชวยทําหนาที่
รวบรวมเสนอขาวคราวใหไดรับทราบอยางเพียงพอ โดยสามารถแบงหนาที่ของส่ือมวลชนในดานนี้
ออกได เปน ๔ ประเด็น คือ 
   ๑.๑ เพื่อใหขาวสาร ซึ่งรวมถึงขาวประจําวันและขาวสารทั่วไปในดานตาง ๆ  
ส่ือมวลชนนั้นจะตองทําหนาที่เปนผูรวบรวมขาวสารและเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยไมลําเอียง ตอง
เสนอขาวหรือเร่ืองราวที่บิดเบือนความจริงทําใหผูอานหรือผูฟงและผูชมเขาใจผิด ส่ือมวลชนจะตอง
ใหขอมูลเพื่อใหผูรับสารนั้นตัดสินเอง ฉะนั้นการเสนอเร่ืองราวตองเสนอในลักษณะอาศัยขอเท็จจริง 
(Based on Fact) เปนหลัก 
   ๑.๒ เพื่อใหการศึกษา เปนหนาที่ของส่ือมวลชนที่จะยกระดับการศึกษาของคน 
ในสังคมใหสูงข้ึนใหสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดตามควรแกอัตภาพ หนาที่การให
การศึกษานี้เปนการใหทั้งขาวสารและถายทอดความนึกคิดส่ิงตาง ๆ ไปยังคนรุนหลัง ๆ อีกดวย 
   ๑.๓ เพื่อแสดงออกทางสังคม การแสดงออกในดานอุดมการณ ความคิดเห็นใน 
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การปรับปรุงสังคมสามารถแสดงผานส่ือมวลชนได และจะเปนการเผยแพรความคิดเห็นนั้นให
แพรหลายยิ่งข้ึนและอาจกลายเปนอุดมการณของชาติข้ึนก็ได             นอกจากนี้ส่ือมวลชนยังเปน
เคร่ืองมือในการถายทอดวัฒนธรรมไดอีกทางหนึ่ง เพราะภาษาและตัวหนังสือเปนสัญลักษณที่บอก
ถึงความเปนอยูในดานวัฒนธรรมไดแงหนึ่ง 
   ๑.๔ เพื่อขจัดความกดดันและขัดแยงในสังคม ส่ือมวลชนเปนเวทีกลางที่ทุกคน 
ในสังคมแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี เม่ือสังคมไดทราบความตองการหรือความกดดันแลวก็จะ
สามารถแกไขได และในปจจุบันการดําเนินงานตองมีการสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
และทุกคนในสังคม จึงมีการใชส่ือมวลชนในดานการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจอันดีข้ึน
ดวย 
 ๒.บทบาทหนาที่ทางดานจิตวิทยาสังคม บทบาททางดานนี้เพื่อเปนการบํารุงขวัญและ
สรางพลังจิตใจของสมาชิกในสังคมใหดีข้ึน โดยแยกเปน ๓ ประเด็นคือ 
   ๒.๑ เพื่อสรางความผูกพันในสังคม ในขณะเดียวกันขจัดความโดดเดี่ยวทาง 
         สังคมใหลดนอยลงไป 
   ๒.๒ เพื่อการพักผอนหยอนใจคลายความตึงเครียดจากการทํางาน 
   ๒.๓ เพื่อบําบัดทางจิต (Psychotherapy) คือ การรักษาเยียวยาภาวะไมสบาย 
           ตาง ๆ ทางจิตใจ เชน ใหขาวสารที่อาจชวยชดเชยส่ิงที่สังคมขาด   และ 
          เสนอเร่ืองราวตาง ๆ เพื่อใหสังคมดําเนินไปในทางที่ดีข้ึน 
 
 จากการศึกษาบทบาทหนาที่ของส่ือมวลชนขางตน เห็นไดวาส่ือมวลชนมีบทบาทหนาที่ที่
สําคัญตอสังคมมาก อยางไรก็ตามบทบาทหนาที่ของส่ือมวลชนอาจเกิดข้ึนในเชิงลบหรือมี
ผูนําไปใชในทางที่ผิดไดทั้งโดยเจตนาหรือไมเจตนา และหากส่ือมวลชนถูกครอบงําหรือชักจูงไป
ในทางใดทางหนึ่ง ยอมเกิดผลเสียแกสังคมได เนื่องจากหนาที่ของส่ือมวลชนตองมีการเสนอขอมูล
ที่หลากหลายในแงมุมตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจแกประชาชนในสังคม 
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาทีข่องส่ือมวลชนของเดนนิส  แมคเควล 
(Dennis McQuail) ทั้ง ๕ ประการ ไดแก ๑. การใหขาวสาร ๒. การประสานสัมพันธ ๓. การสราง
ความตอเนื่องทางสังคม ๔. การใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกในสังคม ๕. การรณรงคทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ มาใชเปนกรอบเพื่ออธิบายถึงบทบาทของวิทยุรวมดวยชวยกันในการสราง
จิตสํานึกสาธารณะใหแกประชาชน ผูฟงรายการในเร่ืองใดบางและไดสะทอนถึงบทบาทของ
ส่ือมวลชนในดานใดบาง 
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๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรสื่อมวลชน 
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการผลิตงานขององคกรสื่อมวลชน 
 
 สังคมยุคสารสนเทศในปจจุบัน ส่ือสารมวลชนไดเขามามีสวนสําคัญในฐานะที่เปนสะพาน
เชื่อมขาวสาร ความรู ความบันเทิง การแสดงออกของสังคม ระหวางผูปฏิบัติงานในองคกร
ส่ือมวลชนกับประชาชนทั่วไปในฐานะผูรับสาร ดังจะเห็นไดจากแนวคิดของเดนิส แมคเควล (Denis 
Mcquail, 1987 อางใน ศิริชัย ศิริกายะ, ๒๕๓๑) ในทฤษฎีการส่ือสารมวลชน (Mass 
Communication Theory) ที่กลาวถึงองคกรผูผลิตส่ือมวลชนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสถาบัน
ทางสังคม ไดมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต (Production) การผลิต
ซ้ํา (Reproduction) และการเผยแพร (Distribution) ขาวสาร และความรูตาง ๆ ไปสูประชาชน
ทั่วไปในฐานะผูรับสาร 
 ในการผลิตงานส่ือสารมวลชนนั้น ประชาชนทั่วไปมักจะมองวาเนื้อหาที่สงไปถึงประชาชน
นั้น องคกรส่ือมวลชนไดผลิตข้ึนมาโดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนหรือไม ก็เกิดจาก
นโยบายและความตองการขององคกรผูผลิตเทานั้น ซึ่งแทที่จริงแลวในการผลิตงานส่ือสารมวลชน
ตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมในสังคมตาง ๆ มากมาย โดยตองพิจารณาวาสังคมซึ่งเปนระบบใหญ
ประกอบไปดวยระบบยอย ๆ ตาง ๆ มากมาย ซึ่งระบบยอยเหลานี้มีความเกี่ยวพันกันและชวยกัน
ผดุงรักษาระบบใหญเอาไว และส่ือมวลชนก็เปนระบบยอยหนึ่งในสังคม เปนตัวเชื่อมทําใหเกิดการ
รวมตัวกันของทุกสวนในสังคมและพยายามตอบสนองความตองการของสมาชิกในสังคม 
 ดวยเหตุนี้ การปฏิบัติงานขององคกรส่ือมวลชนจึงตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ  ทาง
สังคม ซึ่งอาจเปนแรงกดดันตอภาระหนาที่ และเปนการสรางบรรทัดฐานใหผูทําการส่ือสารมวลชน
ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมที่ตนดํารงอาศัยอยูดวย เราจึงพบเห็นอยูเสมอวาส่ือมวลชนแตละ
ประเภท ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ฯลฯ จึงมักมีมิติของตัวเอง ทั้งในแง
ของระบบการจัดการ เวลา และสถานที่ พรอม ๆ กับยังถูกจํากัดโดยการยอมรับของกรอบตาง ๆ 
ของสังคมอีกดวย 
 ดังนั้น ความสัมพันธในวัฒนธรรมการผลิตส่ือสารมวลชน อาจกลาวไดวา บุคคลผูที่อยูใน
ฐานะผูส่ือสารกับมวลชน ยอมจะตองปฏิบัติงานอยูภายใตกรอบนโยบายขององคกรส่ือมวลชนที่
ตนสังกัดอยู ในขณะเดียวกัน องคกรส่ือมวลชนก็ถูกกําหนดใหปฎิบัติงานหรือผลิตผลงานของตน
ออกมาภายใตกรอบของสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม จึงเปรียบเสมือนวา ทุก ๆ สวนในสังคมไดทําหนาที่
เปนผูควบคุมอีกตอหนึ่ง 
 เกิรบเนอร (Gerbner: 1994, อางใน ศิริชัย ศิริกายะ, ๒๕๓๑) กลาววา ผูสงสารจะทํางาน
ภายใตภาวะกดดันจากบรรยากาศส่ิงแวดลอมหลากหลายภายนอก ซึ่งมีอํานาจสูง อาทิ ลูกคา 
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(ผูสนับสนุนรายการ) คูแขงขัน (ส่ืออ่ืน ๆ)  ผูมีอํานาจ (นักการเมือง นักกฎหมาย) ผูเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ (นักวิชาการ) สถาบันทางสังคม รวมถึงผูชมดวย อยางไรก็ตาม อํานาจตาง ๆ เหลานี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคณะรัฐบาลและกลุมธุรกิจตางก็พยายามเขายึดครองส่ือมวลชนใหเปนของ
ตน แตในบางคร้ังอํานาจเหลานี้ก็เปนแหลงขาวสารใหกับส่ือมวลชนในแงผูสรางสาร หรือไมสราง
สารเพื่อจุดมุงหมายบางอยางก็ได ส่ือมวลชนตองพยายามจัดการกับแหลงขาวสารในลักษณะที่
เปนการแขงขันกับแหลงอํานาจอ่ืน ๆ ที่เขามาสวมบทบาทของส่ือมวลชน เชน องคกรทางการศึกษา
ที่ดดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนดวย แตมีใหเห็นบอยคร้ังที่กลายเปนความรวมมือกันระหวาง
ส่ือมวลชนกับแหลงอํานาจตาง ๆ ที่เปนบทบาทที่ยอมรับไดของส่ือมวลชน 
 เดนิส แมคเควล (Denis McQuail, 1994) ไดกลาวถึงการที่องคกรส่ือมวลชนถูกควบคุมใน
ระดับตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน ดังนั้น องคกรส่ือมวลชน จึงไมสามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ
ดวยตัวของมันเอง แตจะตองดําเนินงานอยูทามกลางแรงกดดันจากตัวแปรตาง ๆ ทางสังคม ไมวา
จะเปนภายในหรือภายนอกองคกรที่สงผลตอการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและหลักการใน
การปฏิบัติงานขององคกรโดยสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 
 

แบบจําลองของ Denis McQuail 
(The media organization in a field of social forces) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เหตุการณตาง ๆ ในสังคม 

คูแขงขัน 
สํานักขาว
อื่น 
ผูโฆษณา 
เจาของ 
สหภาพ 

การควบคุม
จาก

การเมือง
กฎหมาย

และสถาบัน
ทางสังคม

อื่นๆ 

ชองทางเผยแพรขาวสารความ
สนใจและความตองการของผูรับ 

แรงกดดัน  
ดานสังคม 

และการเมือง 

แรงกดดัน  
ดานเศรษฐกิจ 

การจัดการ เทคโนโลยี
การผลิต 

บุคลากรดานการ
สื่อสารมวลชน 
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ที่มา: Denis McQuail, Mass Communication Theory: Introduction. (London: Sage Publications, 1994) 
 เม่ือพิจารณาจากแผนภาพองคกรส่ือสารมวลชนทามกลางสภาวะแวดลอมทางสังคมของ
เดนิส แมคเควล แลวพบวา ปจจัยที่มีผลตอการผลิตเนื้อหาส่ือสารมวลชนนั้น สามารถแบงไดเปน 
๒ ปจจัย ดังนี ้
  ๑.ปจจัยภายใน หมายถึงปจจัยที่เกิดข้ึนภายในตัวองคกรส่ือสารมวลชน ไดแก 
   ๑.๑ การจัดการ (Management) หมายถึง การบริหารงาน และนโยบาย
การผลิตงานขององคกรส่ือสารมวลชน ซึ่งเนื้อหารายการขององคกรส่ือสารมวลชนตองนําเสนอให
สอดคลองกับนโยบายนั้น   
   ๑.๒ ความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) หมายถึง 
แนวความคิดพื้นฐานความรู ความสามารถ และประสบการณของคณะทํางานฝายผลิตรายการ 
   ๑.๓ เทคโนโลยี (Technology) เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการผลิตและ
การเผยแพรรายการ โดยในการผลิตรายการนั้นตองคํานึงวาอุปกรณการผลิตมีสมรรถภาพเพียงใด 
เพียงพอหรือไม นับตั้งแตการรับขาวเขามายังสถานี ตลอดจนกระบวนการผลิตขาวและการเผยแพร
ออกอากาศ 
 
  ๒.ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากภายนอกตัวองคกรส่ือสารมวลชน 
และมีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยออมตอกระบวนการผลิตรายการขององคกร เปนส่ิงที่อาจ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ตามสถานการณในชวงเวลานั้น ๆ ไดแก 
   ๒.๑ แหลงขอมูลเหตุการณและวัฒนธรรม (Event Constant Information 
and Culture Supply) ในการผลิตงานส่ือสารมวลชน ทีมงานฝายผลิตไดนําเสนอเหตุการณที่สด
ใหม และกําลังอยูในความสนใจของประชาชนทั่วไป ซึ่งไดนําขอมูลมาจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน 
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน รวมทั้งแหลงขาวโดยตรงมาสรางเปนประเดน็ในการนําเสนอโดยตองอยู
ในกรอบของวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ 
   ๒.๒ ความสนใจและความตองการของผูรับสาร (Audience 
Interest/Demand) องคกรส่ือสารมวลชนตองนําเสนอเนื้อหาเพื่อตอบสนองความสนใจและความ
ตองการของผูรับสารเปนหลัก 
   ๒.๓ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economy Pressure) ไดแก 
   - หนวยงานดานขอมูลขาวสาร (Information Agencies) หมายถึง
หนวยงานที่ใหบริการดานขอมูลขาวสารหรือสํานักขาว ซึ่งจะมีทั้งภายในและภายนอกประเทศ เปน
แหลงของขอมูลขาวสารที่องคกรส่ือสารมวลชนจะติดตอซื้อมา เพื่อนํามาเปนขอมูลในการผลิตงาน
เสนอตอประชาชน 

DPU



 ๒๑

   - ผูโฆษณา (Advertisers) เปนผูสนับสนุนกิจการขององคการส่ือสาร 
มวลชนดานรายได ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหารายการตาง ๆ ขององคกรส่ือสารมวลชนจะตองไม
กระทบหนวยงาน และเหตุการณในแงลบตอผูโฆษณา  จึงกลาวไดวา การโฆษณามีความสําคัญ
และมีอิทธิพลตอการเสนองานขององคกรส่ือสารมวลชน 
   - เจาของผูถือหุน (Owners) การผลิตงานส่ือสารมวลชนจะตองไม
กระทบกระเทือนตอเจาของและผูถือหุน ในทางกลับกันจะเปนการนําเสนอในแงประชาสัมพันธและ
สนับสนุนองคกรของตนเองหรือองคกรอ่ืน ๆ ที่ผูถือหุนไปมีสวนเกี่ยวของดวย 
  
 หากพิจารณาจากแนวคิดของเดนิส แมคเควล ดังที่กลาวมาแลวขางตน องคกรส่ือมวลชน
จึงเปนสถาบันหนึ่งที่มีความสัมพันธกับสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสามารถดํารงอยูไดดวยการรักษา
ดุลยภาพระหวางความตองการของสวนทีเ่กี่ยวของ กับผลตอบแทนที่องคกรส่ือมวลชนจะไดรับ 
ดังนั้น การกําหนดกลยุทธในการบริหารงานขององคกรส่ือมวลชนจะตองกระทําภายใตกรอบของ
ระบบความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ไดแก อุดมการณทางวิชาชีพของส่ือมวลชน ผลตอบแทนที่
องคกรผูผลิตส่ือมวลชนนั้นคาดหวัง ความตองการของผูรับสาร และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ
ในสังคม ซึ่งทําใหการผลิตรายการตาง ๆ จะตองสอดคลองกับความตองการของสวนตาง ๆ เหลานี้ 
อันจะทําใหองคกรประสบความสําเร็จทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

สําหรับงานวิจัยนี้ไดยึดแนวคิดเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานขององคกรส่ือสารมวลชน
ของ เดนิส แมคเควล เปนกรอบในการศึกษาวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดบริหารจัดการองคกร
อยางไรภายใตปจจัยแวดลอมภายในองคกร และภายนอกองคกร และปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันหรือไม อยางไร 
 

๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 สวภัทร ปุยพันธ (๒๕๔๔) ศึกษาเร่ือง ‘การมีสวนรวมแกไขปญหาของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีวิทยุชุมชน รวมดวยชวยกัน’ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคล และพฤติกรรมการใชส่ือวิทยุชุมชนของผูฟงที่มีสวนรวมแกไขปญหาในรายการรวมดวย
ชวยกัน รวมทั้งศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอระดับการมีสวนรวมแกไขปญหาในรายการ รวมดวยชวยกัน  
โดยประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้   คือประชาชนผูฟงที่มีสวนรวมในรายการรวมดวยชวยกันที่
พักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร   จํานวน ๑๔๐ คน  พบวาปจจัยที่มีผลตอระดับการมีสวนรวม
แกไขปญหาในรายการรวมดวยชวยกัน  มีดังตอไปนี ้
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 ๑. ผลการศึกษาพบวา  ผูฟงกลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย   เปนสมาชิกกลุมทางสังคม  ผูที่
จบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี  และผูที่มีระดับความเชื่อถือในรายการรวมดวยชวยกันใน
ระดับสูงจะมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมแกไขปญหาในระดับสูง  โดยการใหความชวยเหลือ ณ  ที่เกิด
เหตุและเขารวมในโครงการของรายการรวมดวยชวยกัน 
 สวนระดับแรงจูงใจทางจิตวิทยาทางสังคม  พบวาแรงจูงใจที่มีผลตอระดับการมีสวนรวม
แกไขปญหาในรายการรวมดวยชวยกัน  ไดแก  ความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมความ
ตองการชวยเหลือเพื่อมนุษย  และความตองการใชเวลาวาง  ความรูและความชํานาญใหเปน
ประโยชนตอสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอบสนองตอระดับแรงขับทางจิตวิทยา  อันไดแก ความ
ตองการความภาคภูมิใจแกตนเองและวงศตระกูล 
 สวนอายุ อาชีพ รายได และภูมิลําเนา ไมมีผลตอระดับการมีสวนรวมแกไขปญหาใน
รายการรวมดวยชวยกัน 

๒. พฤติกรรมการใชส่ือวิทยุชุมชน  พบวา  หากผูฟงกลุมตัวอยางติดตามฟงรายการเปน
ระยะเวลานานและเปดฟงบอย ๆ  อยางตอเนื่อง  และมีวัตถุประสงคในการเปดฟงรายการรวมดวย
ชวยกัน เพื่อตองการมีสวนรวมกับเหตุการณตาง ๆ รอบตัว  ก็จะมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมแกไข
ปญหาในระดับสูงโดยการใหความชวยเหลือ  ณ ที่เกิดเหตุ และเขารวมในโครงการของรายการรวม
ดวยชวยกัน   ซึ่งจากประโยชนผูฟงกลุมตัวอยางไดรับจากรายการชวงรวมดวยชวยกันและการ
รายงานขาวจราจรที่มีการเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมไดตามความตองการ  จะสงผลใหผูฟงมีสวน
รวมในระดับสูง  มากกวาประโยชนที่ผูฟงไดรับจากรายการชวงอ่ืน ๆ 

๓. ปจจัยเกี่ยวกับชองทางการส่ือสาร   พบวา ผูฟงกลุมตัวอยางที่ใชชองทางการส่ือสาร
แบบทางเดียวหรือมีการตอบกลับลาชา  กลับมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุ และ
เขารวมในโครงการขอรายการรวมดวยชวยกัน มากกวาผูฟงกลุมตัวอยางที่ใชชองทางการส่ือสาร
แบบสองทางที่มีการโตตอบทันทีระหวางผูสนทนาซึ่งตองรอนานและติดตอยาก สวนการชักจูงโดย
บุคคลไมมีผลตอระดับการมีสวนรวมแกไขปญหาในรายการรวมดวยชวยกัน 
 

เกียรตศิักดิ์ ปรีชาพิทยารัตน (๒๕๔๖) ศึกษาเร่ือง ‘บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยเครือขาย ๕ ในการขับเคล่ือนขบวนการประชาสังคมทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี สวท.
นครราชสีมา’ มีวัตถุประสงคในการวิจัยอยู ๓ ประการคือ ๑. เพื่อศึกษาแนวคิด นโยบาย ปจจัยที่
อยูเบื้องหลังการดําเนินงานของ สวท.นครราชสีมา เครือขาย ๕ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
๒. ศึกษาการบริหารจัดการสถานีและการผลิตรายการของ สวท.นครราชสีมา เครือขาย ๕ เพื่อ
นําไปสูการขับเคล่ือนขบวนการประชาสังคมทองถิ่น และ ๓. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของ สวท.
นครราชสีมา เครือขาย ๕ ในการขับเคล่ือนขบวนการประชาสังคมทองถิ่น  
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 พบวา แนวคิดหลักในการดําเนินงานของ สวท.นครราชสีมา เครือขาย ๕ คือ การทําหนาที่
เปนสถานีวิทยุกระจายเสียงประจําจังหวัด โดยกําหนดสัดสวนรายการใหสถานีทองถิ่นผลิตเองรอย
ละ ๖๑ และถายทอดรายการจากสวนกลางรอยละ ๓๙ สําหรับแนวทางการดําเนินงาน กําหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารการกระจายเสียงประจําจังหวัดซึ่งคัดเลือกมาจากผูแทนของหนวยงานตาง ๆ 
ในจังหวัดเพือ่ทําหนาที่กําหนดนโยบายการกระจายเสียง และกําหนดรูปแบบตลอดจนเนื้อหา
รายการ ทั้งนี้ผูวิจัยพบวาปจจัยภายในซึ่งไดแก การเปนสถานีในสังกัดของรัฐเปนเงื่อนไขสําคัญที่
ทําใหผูแทนจากภาคประชาชนไมสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานกับทางสถานีในระดับ
การกําหนดนโยบาย 
 ในสวนของการบริหารจัดการสถานีและการผลิตรายการของ สวท.นครราชสีมานั้น ควรมี
การสรรหาผูแทนจากภาคประชาชน สวนราชการ นักวิชาการ องคกรพฒันาเอกชน และภาคธุรกิจ 
ของจังหวัดนครราชสีมา เขามาทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงประจํา
จังหวัดเพื่อกําหนดนโยบายในการดําเนินงานและวางแผนการผลิตรายการ สําหรับแหลงรายไดใน
การดําเนินงานนั้นควรเปดใหมีการโฆษณาโดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหาร
สถานีวิทยุกระจายเสียงประจําจังหวัดเห็นสมควร นอกจากนี้รัฐและองคการบริหารสวนทองถิ่นควร
จะมีการจัดงบประมาณสนับสนุนอีกทางหนึ่งดวย ในสวนรูปแบบและเนื้อหารายการที่จะสนับสนุน
ใหเกิดการขับเคล่ือนขบวนการประชาสังคมทองถิ่นนั้นกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาควรมีรูปแบบ
และเนื้อหารายการที่หลากหลายเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญ  
 สําหรับบทบาทในการขับเคล่ือนขบวนการประชาสังคมทองถิ่นของ สวท.นครราชสีมา
เครือขาย ๕ นั้นพบวาบทบาทในการขับเคล่ือนขบวนการประชาสังคมทองถิ่นมิติทางเศรษฐกิจมี
ความชัดเจนและตอเนื่องมากกวามิติอ่ืน ๆ  
 ขณะที่บทบาทการขับเคล่ือนขบวนการประชาสังคมทองถิ่นมีมิติทางสังคมและการเมือง 
ยังไมมีความชัดเจน และยังขาดความตอเนื่อง เนื่องจากปจจัยดานการเปนสถานีในสังกัดของรัฐ 
สงผลใหเจาหนาที่ของสถานีตองทํางานอยูภายใตกฎและระเบียบตาง ๆ ของทางราชการอยาง
เครงครัด ทําใหเกิดขอจํากัดในการเสนอขาวสารหรือวิพากษวิจารณประเด็นตาง ๆ ที่สงผลกระทบ
ตอสาธารณะไดอยางตรงไปตรงมา  

 
อัจฉรา โฉมแฉลม (๒๕๔๔) ไดศึกษาเร่ือง ‘จิตสํานึกของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอการรวมกลุมกิจกรรมเพื่อสังคม’ นักศึกษาสวนใหญปฏิบตัิกิจกรรม
ดานการพัฒนาพฤติกรรมมากที่สุด ไดแก กิจกรรมดานกีฬาและศิลปวัฒนธรรม เชน ดนตรี 
ถายภาพ เชียร พุทธศาสตร และศิลปะการแสดง กิจกรรมที่ปฏิบัตินอยที่สุดคือกิจกรรมดานการ
ฝกอบรม ไดแก กิจกรรมดานการศาสนา เชน การเขารวมในชมรมคาทอลิก มุสลิม คริสเตียน หรือ
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การเขารวมในสโมสร นักศึกษาที่เขารวมกลุมกิจกรรมสวนใหญเปนเพศหญิง ศึกษาอยูในชั้นปที่ ๓ 
คณะแพทยศาสตร มีผลการเรียนอยูในระดับดี มีคะแนนเฉล่ียสะสมคร้ังสุดทายระหวาง ๒.๕๑ – 
๓.๐๐ นักศึกษาที่เขารวมกลุมกิจกรรมนอยที่สุดคือนักศึกษาที่กําลังศึกษาในชัน้ปที่ ๑ คณะทันต-
แพทยศาสตร เหตุผลที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม พบวา ตองการส่ังสมประสบการณและมีตําแหนง
กรรมการในกลุมกิจกรรมมากที่สุด โดยสวนใหญรวมปฏิบัติหนาที่ดานการแสดงความคิดเห็น 
ปจจัยผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการรวมกลุมกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษา  
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บทท่ี ๓ 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง  บทบาทสื่อมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานี
วิทยุรวมดวยชวยกัน เอฟ เอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในการศึกษา โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In – dept Interview) ดังนี ้
 
๓.๑ ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ผูเขียนใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยมีลักษณะเปนการพรรณนาวิเคราะห 
และการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อเสนอผลการศึกษาและแสดงความคิดเห็น ดังนี ้

 
๑. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหคือเนื้อหาของเหตุการณที่มีผูฟง อาสาสมัคร        และผูส่ือขาว

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน แจงเขามาในศูนยรับเร่ือง เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหบทบาทของ
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันรวม ๖ เดือน ตั้งแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ถึงวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๐   
 ๒. การสัมภาษณเชิงลึก (In – dept Interview) บุคคล ๓ กลุม ดังนี ้
 ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีการกําหนดประเด็นลวงหนาเพื่อเปนแนวทางในการ
สัมภาษณ โดยมีประเด็นในแบบสัมภาษณ ดังนี ้

๑) แนวคิด นโยบายในการสราง ‘จิตสํานึกสาธารณะ’ ของสถานีวิทยุรวมดวย 
     ชวยกัน 

  ๒) การบริหารจัดการสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ 
  ๓) บทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 
๓.๒ ระยะเวลาในการวิจัย 
 
 ใชระยะเวลาในการวิจัย ๑ ป ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๑ 
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๓.๓ กลุมตัวอยาง 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก  ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ๓ กลุม กลุมละ ๕ คน รวมจํานวน ๑๕ คน คัดเลือกโดยกําหนดเกณฑคือ 
๑.เปนผูบริหารสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ๒.ผูปฏิบัติงานสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  และ ๓.อาสา 
สมัครสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  ซึ่งทั้ง ๓ กลุมเปนกลุมบุคคลที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน
การทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในทุกระดับ   ดังนี้ 
 
๑)  กลุมผูบริหารสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จํานวน ๕ คน ดังนี ้
 ๑. นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม   ผูกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  
 ๒. นายสมชาย  แสวงการ   ที่ปรึกษาฝายสํานักบริหาร 
 ๓. นายวันชัย  ปณฑะบุตร   กรรมการผูจัดการ แผนกสํานักบริหาร  
 ๔. นายชุมชัย  แกวแดง     ผูชวยกรรมการผูจดัการฝายขาว  

สํานักขาวไอเอ็นเอ็น 
 ๕. นางสาวอภิรดี  พรเลิศ   ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายรายการ 

รวมดวยชวยกัน ๙๖.๐ 
 
๒) กลุมผูปฏิบัติงาน  
 ๑. นางสาวหฤชนันท  โพธิภักดี   โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ 
 ๒. นางสาวสุกัญญา  มากลน   โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ 

๓. นายพจน  โพธิ์ศรี    หัวหนาศูนยวิทย ุ
 ๔. นายถนอม ออนเกตุพล    ผูดําเนินรายการ  
 ๕. นางสาวภิรมยญา  คุณประสิทธิ์  เจาหนาที่รับเร่ืองฯ  
 
๓) กลุมอาสาสมัคร 
 ๑. นางจรรยา เกิดศรีพันธ   หัวหนาศูนยกองปราบรวมดวยชวยกัน  บางแค 
 ๒. นายบุญทัน  กิรัมย    หัวหนาศูนยกองปราบรวมดวยชวยกัน  ทุงครุ 
 ๓. นางสาวน้ําคาง โตมวง   หัวหนาฐานรวมดวยชวยกัน ไผสิงโต 
 ๔. นายพิชิต  วิเศษสัตย    หัวหนาฐานรวมดวยชวยกัน เฉินหลง 
 ๕. นายวินัย ปติจรรยาวงศ  หัวหนาฐานรวมดวยชวยกัน นครบาล ๘  
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๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ       จึงใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ    การวิเคราะหเนื้อหาของเหตุการณที่มีผูฟง อาสาสมัคร        และผูส่ือขาวของ
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน แจงเขามาในศูนยรับเร่ือง เพื่อนํามาประกอบกับขอมูลในการสัมภาษณ
เชิงลึกเกี่ยวกับ แนวคิด นโยบาย การบริหารจัดการ  และบทบาทของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันใน 
การสรางจิตสํานึกสาธารณะโดยแบงออกเปน ๒ สวน ดังนี ้
 ๑. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาจากเหตุการณที่มีผูฟง อาสาสมัคร        และ
ผูส่ือขาวของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน              แจงเขามาในศูนยรับเร่ืองตลอดระยะเวลา ๖ เดือน 
ตรวจสอบและจัดหมวดหมูของเหตุการณ  เพื่อศึกษาถึงบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของ 
วิทยุรวมดวยชวยกัน 

๒. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมประชากร ๓ กลุม รวมทัง้หมด ๑๕ คน      ทุกคนเปน 
กลไกสําคัญในการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในทุกระดับ ไดแก ระดับผูบริหาร ระดับผู
ปฎิบัติงาน และอาสาสมัครของวิทยุรวมดวยชวยกัน     ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณดวยตนเอง เพื่อเจาะลึก
ในประเด็นที่ตองการศึกษา ใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่แนนอน (Structured Interview) 
การบันทึกเสียงคําใหสัมภาษณควบคูไปกับการจดบันทึก เพื่อใหผูวิจัยสามารถรวบรวมความคิด 
เพื่อประโยชนในการตั้งประเด็นคําถามที่จะใชในการซักถามเพื่อใหเกิดความตอเนื่องกัน และตรง
ประเด็นมากที่สุด โดยไดกําหนดกรอบของแบบสัมภาษณ มุงเนนในการศึกษาถึง แนวคิด นโยบาย 
การบริหารจัดการ และบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 
๓.๕ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เคร่ืองมือที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน ๒ สวน  ดังนี ้

สวนแรก เปนการวิเคราะหจากเนื้อหาของเหตุการณที่มีผูฟง อาสาสมัคร        และผูส่ือขาว
ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน แจงเขามาในศูนยรับเร่ืองตลอดระยะเวลา ๖ เดือน โดยใชแบบ
บันทึกขอมูลการวิเคราะหเนื้อหาลงในตารางลงรหัส (Coding Sheet) เปนเคร่ืองมือในการบันทึก
เก็บขอมูล โดยแยกเปน ๒ ประเภท คือ 

๑.ตารางบันทึกจํานวนชิ้นของขอมูลเร่ืองที่แจงเขามายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ตลอด 
    ระยะเวลา ๖ เดือน 
๒.ตารางบันทึกบทบาทของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ทั้ง ๕ ดาน ไดแก ๑) ใหขาวสาร   
   ๒) ประสานสัมพันธ ๓) สรางความตอเนื่องทางสังคม ๔) ใหความเพลิดเพลินแกสมาชิก 
   สังคม และ ๕) รณรงคทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
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สวนที่สอง เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๕ คน ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณ 

ดวยตัวเอง เพื่อเจาะลึกในประเด็นที่ศึกษาคือ แนวคิด นโยบาย การบริหารจัดการ  และบทบาทของ
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยกําหนดโครงสรางของคําถามเพื่อ
เปนกรอบในการศึกษา  
 
๓.๖ การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง ‘บทบาทส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกัน เอฟ เอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซ’ คร้ังนี้ ผูวิจัยจะนําผลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
ทั้งหมดจากการสัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะหเนื้อหาจากเร่ืองที่มีผูแจงเขามายังสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกันมาประมวลเขาดวยกันและวิเคราะหจากผลดังกลาว จะชวยใหการวิเคราะหเปนไป
อยางมีระบบ โดยไดจัดแบงขอมูลตามวัตถุประสงคในการวิจัย ๓ ประเด็น ดังนี ้
 ประเด็นที่หนึ่ง เปนการวิเคราะหแนวคิด นโยบายการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยนําผลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูบริหาร และกลุม
ผูปฏิบัติงาน มาวิเคราะห    
 ประเด็นที่สอง เปนการวิเคราะหการบริหารจัดการของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยนําผลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน มา
วิเคราะห      
 ประเด็นที่สาม เปนการวิเคราะหบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกนั  โดยนําผลที่ไดจากการบันทึกในแบบบันทึกมาวิเคราะหจํานวนเร่ืองรองเรียนทั้ง ๒๘ 
หมวดมาจําแนกบทบาทของส่ือ ๕ บทบาท แลวนําผลเหลานั้นมาหาคารอยละ (Percentage) และ
นําผลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุมอาสาสมัครของสถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกันมาวิเคราะหรวมดวย เพื่อแสดงใหเห็นถึงบทบาทของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันใน
การสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางชัดเจนยิ่งข้ึน  
 
๓.๗ การนําเสนอผลการวิจัย  
 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลที่ไดในลักษณะของการพรรณนา (Description) โดย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน ๓ ตอน 
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 ตอนที่ ๑ วิเคราะหแนวคิด นโยบายการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสราง
จิตสํานึกสาธารณะ โดยนําผลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงานของสถานี
วิทยุรวมดวยชวยกัน  

ตอนที่ ๒ วิเคราะหการบริหารจัดการของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ โดยนําผลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงานของสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกัน  

ตอนที่ ๓ วิเคราะหบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  
โดยนําผลที่ไดจากการบันทึกในแบบบันทึกมาวิเคราะหจํานวนเร่ืองรองเรียนทั้ง ๒๔ หมวดมา
จําแนกบทบาทของส่ือ ๕ บทบาท แลวนําผลเหลานั้นมาหาคารอยละ (Percentage) และนําผลที่ได
จากการสัมภาษณกลุมผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุมอาสาสมัครของสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันมาวิเคราะหรวมดวย เพื่อแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของแตละบทบาทของสถานี
วิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
๓.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ผูวิจัยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองบทบาทส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: 
กรณีศึกษา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน เอฟ เอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซ ดังนี ้
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การสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวคิด นโยบาย 
 
 

บทบาท 
๑.ใหขาวสาร   (Information) 
๒.การประสานสัมพันธ     (Correlation) 
๓.การสรางความตอเน่ืองทางสังคม (Continuity) 
๔.การใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม (Entertainment) 
๕.การรณรงคทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ    
    (Mobilization) 

การบริหาร
จัดการ 

ปจจัยภายในองคกร 
-การบริหารจัดการ 
-ความสามารถ 
  ทางวิชาชีพ 
-เทคโนโลยี 

ปจจัยภายนอก 
-แหลงขอมูล 
-ผูรับสาร 
-แรงกดดันทาง  
  เศรษฐกิจ  
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บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง ‘บทบาทส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกัน เอฟ เอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซ’ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจาก ๒ วิธีประกอบกันคือ การวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลเร่ืองที่มีผูแจงเขามายัง
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน และการสัมภาษณเชิงลึกบุคคล ๓ กลุม ไดแก กลุมผูบริหาร กลุม
ผูปฏิบัติงาน และกลุมอาสาสมัครของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน โดยการเจาะจงเลือกจํานวน ๑๕ 
คน  
 การนําเสนอผลการวิจัยเร่ือง ‘บทบาทส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: 
กรณีศึกษา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน เอฟ เอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซ’ จะแบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ รายงานผลการวิเคราะหแนวคิด นโยบายการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ  

ตอนที่ ๒ รายงานผลการวิเคราะหการบริหารจัดการของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ  

ตอนที่ ๓  รายงานการวิเคราะหบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกัน   
  

ตอนท่ี ๑ รายงานผลการวิเคราะหแนวคิด นโยบายการทํางานของสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ  

 
 ผลการศึกษาที่ไดในสวนนี้มาจากการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด นโยบายการ
ทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จากผูใหขอมูลสําคัญ ๒ กลุม ไดแก กลุมผูบริหารองคกร
ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันทั้งในอดีตและปจจุบัน จํานวน ๕ คน และกลุมผูปฏิบัติงานของ
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จํานวน ๕ คน รวม ๑๐ คน ดังนี้  
๑)  กลุมผูบริหารสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จํานวน ๕ คน ดังนี ้
 ๑. นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม   ผูกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  
 ๒. นายสมชาย  แสวงการ   ที่ปรึกษาฝายสํานักบริหาร  

สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 ๓. นายวันชัย  ปณฑะบุตร   กรรมการผูจัดการ แผนกสํานักบริหาร 
      สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  
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 ๔. นายชุมชัย  แกวแดง     ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายขาว  
สํานักขาวไอเอ็นเอ็น 

 ๕. นางสาวอภิรดี  พรเลิศ   ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายรายการ 
รวมดวยชวยกัน ๙๖.๐ 

๒) กลุมผูปฏิบัติงาน  
 ๑. นางสาวหฤชนันท  โพธิภักดี   โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ 
 ๒. นางสาวสุกัญญา  มากลน   โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ 

๓. นายพจน  โพธิ์ศรี    หัวหนาศูนยวิทย ุ
 ๔. นายถนอม ออนเกตุพล    ผูดําเนินรายการ  
 ๕. นางสาวภิรมยญา  คุณประสิทธิ์  เจาหนาที่รับเร่ืองฯ  
 
 จากการสัมภาษณผูบริหารองคกรและผูปฏิบัติงานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันทั้ง ๑๐ 
คน เกี่ยวกับแนวคิด นโยบายการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน พบวา ทั้งผูบริหารองคกร 
และผูปฏิบัติงานขอสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ตางเขาใจรวมกันเปนอยางดีวา  สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันเปนองคกรที่จัดตั้งโดยกลุมบริษัทในเครือของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่มี
นโยบายเร่ิมตนเพื่อมุงม่ันที่จะเปนส่ือกลางในการสรางสํานึกชุมชน และสํานึกสาธารณะ สงเสริม
ใหคนในสังคมมีความรัก มีน้ําใจตอทั้งในระดับปจเจก และระดับองคกร เพื่อใหเกิดการแกไข
ปญหา หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมใหมากที่สุดเทาที่
จะทําได 

รวมถึงการเนนนโยบายสําคัญในการเปนส่ือกลาง เพื่อรณรงคใหความขอมูลขาวสาร 
ความรูอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิตของผูฟง เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจที่ถูกตองในการทํา
ความดี วาไมใช ‘เร่ืองนาอาย’ และมีทักษะในการใชชีวิตไดอยางมีความสุข 
  

นายสนธิญาณ  ช่ืนฤทัยในธรรม  ผูกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน แสดงความ
คิดเห็นวา “เราคิดวา การทําความดเีปนส่ิงที่ผูคนไมคอยกลาจะทํา มันกลายเปนเร่ืองนาอาย 
กลายเปนเร่ืองผิดปกติ จะทําอยางไรใหการทําความดีกลายเปนเร่ืองปกติ ไมใชเร่ืองผิดปกติ  

เม่ือคิดจะทําคล่ืนความดี ตองพิจารณาจากเร่ืองปญหากอนวาสังคมมีปญหาเร่ืองใดเปน
เร่ืองหลัก เชน ปญหาสาธารณูปโภค ปญหาจราจร ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหา
ไมไดรับความเปนธรรม  

วิทยุมันสะทอนความเปนไปของสังคม นโยบายที่ใหไปจะตองทําเร่ืองจริงเหลานี้ให
เหมือนกับละครวิทยุ คือเวลาฟงละครวิทยุมันจะสนุกและมีเร่ืองราวหลากหลายของชีวิต  
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วิทยุรวมดวยชวยกันจะเห็นสีสัน หลากหลายลีลา ผูดําเนินรายการตองเดินเร่ืองใหคนเขา
มาแลวมันรูสึกตามตอเนื่องไมวาเร่ืองนั้นมันจะเปนความทุกขเล็ก ความทุกขใหญ  

เราคิดจะปรับรายการอยางเดียวไมได จะตองลงมาจัดตั้งมวลชนดวย       เราเรียกรอยพัน 
องคกรประสานใจจริง ๆ เชน แท็กซี่ ปอเต็กตึ๊ง รวมกตัญู และเครือขายในปริมณฑล องคกร
ชุมชน องคกรชาวบานตาง ๆ เขามาหมด ทหาร ราชการ พระ ฯลฯ เพื่อเราจะไดเปนคนกลาง  

ความสําเร็จของรวมดวยชวยกันนั้นมี ๒ ดาน คือ ๑.ทํารายการใหนาสนใจ เพื่อนําไปสูการ
ตอบสนองสังคมที่กําลังเปล่ียนไป ทั้งดานปญหาและดานสรางสรรค ๒. ดําเนินรายการใหเกิดการ
เคล่ือนไหวจากองคกรทั้งหมด ซึ่งจะตองไดความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานราชการ  
 ในแงนโยบาย เราตองรายงานขาวสารดวยความเปนจริง ไมตองเปนกลางก็ได แตตอง
เลือกที่จะยืนอยูดานถูก โดยใชการวิเคราะหดวยสามัญสํานึกของมนุษย 

นโยบายของวิทยุรวมดวยชวยกันจะแยกเปน ๒ สวนคือ    ๑.สวนขาว   ๒.ฝายรับเร่ืองและ 
ตามเร่ือง ขาวคือทัพหนาที่จะทะลุทะลวง ในเฉพาะสวนของรวมดวยชวยกัน ตามไปเจาะขาวที่
เกี่ยวของกับปญหาที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวบาน” 

นายสมชาย  แสวงการ ท่ีปรึกษาฝายสํานักบริหาร สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
แสดงความคิดเห็นวา “นโยบายของวิทยุรวมดวยชวยกันตั้งแตเร่ิมตน พวกเราเปนคนทําขาว
ทั้งหมด มาจากโทรทัศน หนังสือพิมพบาง  

ในชวงประมาณ ป ๒๕๔๐  เรามองวาชวงนั้นถึงแมจะเห็นชวงพัฒนาการของขาว มัน
นาจะใชเคร่ืองมือ ที่มีอยูใหเปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนสังคมดวย ซึ่งเคร่ืองมือที่ดี และใกลชิด
ประชาชนมากที่สุดคือวิทยุ และที่สําคัญที่สุดตองเปนการส่ือสารสองทาง เพราะมันจะเขาไปอยูใน
จิตใจของคน เพราะเปนส่ือที่ใกลตัว ราคาถูก และมีลักษณะการมีสวนรวม  

เร่ืองบันเทิงมีคนทํามากแลว  เร่ืองของขาว เร่ืองของจราจร มันเปนเร่ืองหนึ่งในรอยแปด
ปญหา ของส่ิงที่เปนปญหาของคนเมือง  ถาอยางนั้นเราทําวิทยุที่ชวยเหลือกันในรอยแปดเร่ืองรอย
แปดประการเลย ที่มันมีการส่ือสารสองทางและมีการชวยซึ่งกันและกัน ไดแสดงความคิดเห็นซึ่ง
เปนชองทางหนึ่ง บวกกับหลาย ๆ อยาง จึงคิดวาลองมาทําสถานีวิทยุคล่ืน ๑๐๒.๕ เมกกะเฮิรตซ 
ซึ่งตอนนั้นเราทําเปนรายการไนทเรดิโอ ทดลองกอนวามันสามารถชวยส่ือสารไดไหมซึ่งปรากฏวา
คนส่ือสารกันเยอะมาก มีทั้งปรึกษาปญหาความเหงา ปญหาทางจิต ฆาตัวตาย ยาเสพติด 
เยอะแยะไปหมด 

หัวใจคือ ๑. สถานีนี้ตองวางแนวคิด ชวยเหลือทุกเร่ือง และ ๒.ไมมีรูปแบบรายการ คือ 
ชวยเหลือ ๒๔ ชั่วโมง  

สํานักขาวไอเอ็นเอ็น กอตั้งเม่ือป ๒๕๓๒ โดยคณุ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม  ซึ่งสํานัก 
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ขาว ไอเอ็นเอ็น โดยบริษัท สหศินีมา บริษัทในเครือของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
ถือหุน ๑๐๐ %  

เม่ือเราเชื่อวารวมดวยชวยกันเปนเครือขายความดี เชื่อวารวมดวยชวยกันจะเปนที่พึ่งของ 
คนดี มันตองมาจากจิตใจที่ดีดวย”  
 

นายวันชัย  ปณฑะบุตร กรรมการผูจัดการ แผนกสํานักบริหาร สถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกัน แสดงความคิดเห็นวา “ที่มาของรวมดวยชวยกัน สมัยนั้นเราคิดเร่ืองแนวทางการ
ดําเนินงานไว ๒ เร่ือง คือ 

๑.การลดชองวางทางสังคม  
รูปธรรมของเราในเร่ืองของการลดชองวางทางสังคมคือ เปดรับเร่ืองราวรอง 

ทุกขตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพราะเราเชื่อวาทกุวันนี้ปญหาในบานเมืองมีมาก  
๒.รณรงคสงเสริมใหคนทําความดี ยกยองเชิดชคูนทําความดี  

ตอนที่ผูบริหารมารวมตัวกันใหม  ๆเราทํางานเร่ืองของสํานักขาว คืนกําไร 
สูสังคมโดยการใหความรูทางดานขาวสารกับประชาชน เพราะเราเชื่อวาการจะกาวทันคนอ่ืนเขา 
จะตองมีขาวสารที่ทัดเทียมกัน  

รวมดวยฯ เกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๐ จุดประสงคคือเราตองการสรางสํานึกสาธารณะใหคน
มีสวนรวม และคิดถึงปญหาบานเมืองมากข้ึน ดังนั้นอันดับแรกคือ ตองใหขาวสารความรูเทาทันกับ
คน  

งานของรวมดวยชวยกันเกิดข้ึนเพราะความตองการบริการสังคม หรือคืนกําไรสูสังคม 
ความหมายมันชัดเจนคือวา คุณมีปญหาเดือดรอน เราก็สนับสนุนรวมมือ เปนตัวกลางใหผูฟงใน
การส่ือสาร เหมือนกับองคกรภาครัฐ เชน สังคมสงเคราะห แตมันแตกตางตรงที่ภาคเอกชนเปนคน
ทํา  

ตอมาทางกลุมบริษัท ยูคอมฯ มาถือหุน เพิ่มทุนใหประมาณ ๕๐ กวาลาน  ถือหุนอยู
ประมาณ ๖๒% บริษัทในเครือทรัพยสินฯ ถือหุนประมาณ ๓๘% แตการบริหารจัดการทั้งหมด ทาง
ยูคอมฯ มอบใหคนของสํานักงานทรัพยสินฯ ดูแล คือคุณสนธยา ชื่นฤทัยในธรรม และคุณสมชาย 
แสวงการ 

เราคิดวางานเราไมตางจากงานกึ่งสังคมสงเคราะห แตรูปแบบมันเปล่ียนไป เขาทํางานสู
ภาคเอกชนอยางเราไมได เราเอาวิธีการบริหารจัดการแบบภาคเอกชน ที่พวกเราเรียนรูกันมาจาก
ประสบการณที่เกิดจากการทํางานมาใส เราไมไดเร่ิมตนจากการเอามืออาชีพมาทํา เพราะถาเอา
มืออาชีพมาทํา มันหมายถึงองคกรตรงนั้นมันตองมีลักษณะกึ่งธุรกิจ การทํางานบริการทางสังคม
มันเปนงานลักษณะมูลนิธิ  
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ชวงแรกทีเ่ราประสบความสําเร็จมาก เพราะเราสรางกิจกรรมข้ึนมามากมาย เวลามีปญหา 
มันมีปญหามา ๒ เร่ือง เร่ืองแรกเราแกปญหาใหเฉพาะบุคคล เชน น้ําไมไหล ไฟดับ จับงู ตีรังตอ 
เร่ืองที่ ๒ ในสวนระดับที่สูงข้ึนมา เราชวยในเร่ืองของระดับสังคม ตรงนี้เราไดรับการยอมรับ 

 สุดทายเรามาพัฒนาถึงขีดสุดคือ การพัฒนาทางสังคม เม่ือมีภัยพิบัต ิ เชน น้ําทวม ไฟ
ไหม ตึกถลม เราจะทําหนาที่ในฐานะผูประสานงาน ซึ่งมีคุณภาพอยางสูง ที่ทําใหการแกไขปญหา
เปนไปอยางรวดเร็ว คนยอมรับเรามาก อันเนื่องมาจากความเปนส่ือ  

เรากลายเปนภาคเอกชนที่ทํางานไดเร็วมาก ตอนเกิดเหตุการณน้ําทวม โคลนถลมที่จ.
เพชรบูรณ แตกอนเราแคสงของไปชวยเหลือ ตอนหลังหนวยงานอ่ืนเขาไปรับของบริจาค เขาไมได
รับความเชื่อถือเทาเรา เชน กรุงเทพฯ หรือ หนวยงานตาง ๆ ที่รับบริจาคมา สุดทายเขาระดมของ
จากทุกจุดมาไวที่รวมดวยชวยกัน”  

นายชุมชัย  แกวแดง  ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายขาว สํานักขาวไอเอ็นเอ็น แสดง
ความคิดเห็นวา “รวมดวยชวยกันเกิดข้ึนมาจากความคิดที่วาทําไมคนเราเวลาจะทําความดีทําไม
จึงเขินอาย จะหาวิธีไหน ที่จะสนับสนุนคนดีไดบาง ก็นาจะมีส่ือสักตัวหนึ่ง วิทยุสักคล่ืน ที่คนทําดี
แลวไดรับการชมเชย ทําดีแลวไดด ี

ตอนนั้นคิดแนวคิดของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดแลววาจะเชื่อมโยงหนวยงานที่
เกี่ยวของเขามาชวยแกปญหา สนับสนุน ใหเปนคนดี ทําความดี ขจัดส่ิงชั่วราย 

พอทําไปก็ไดรับการตอบรับมาก เพราะเม่ือกอนการที่จะเห็นใครไปชวยเหลือใครนิดหนอย 
มันก็ถือวาเปนเร่ืองนาตื่นเตน นาภูมิใจเวลาฟงทุกคร้ัง น้ําตาไหล เชน แท็กซี่ไปชวยรถเบนซ แท็กซี่
ไปชวยรถบีเอ็ม หรือ ฟงแลวก็ลุนอยูเร่ือยวาจะสําเร็จหรือไมสําเร็จ”  

นางสาวอภิรดี พรเลิศ ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายรายการรวมดวยชวยกัน ๙๖.๐  
แสดงความคิดเห็นวา “นโยบายของรวมดวยชวยกันตอนนี้ยังคงเปนส่ือกลางที่จะใหการ
ประสานงาน ใหความชวยเหลือคนในสังคม ทุก ๆ เร่ืองราว และเพื่อยกระดับความรูของผูฟง
รายการและสมาชิกของเรา  

ป ๒๕๔๐ เราเห็นวามีเร่ืองอาชญากรรมเยอะมาก เร่ืองของคนไมชวยเหลือกัน ไมสนใจกัน
ในสังคมเยอะมาก จึงคิดวาเรานาจะทําคล่ืนวิทยุที่จะดึงใหคนในสังคมมีน้ําใจรวมกัน 

จะทําอยางไรใหคล่ืนนี้ เปนคล่ืนที่ใหความชวยเหลือสังคม แตไมเปดเพลง คนจะรับไดไหม 
เพราะคล่ืนขาวมันมีอยูแลว มันมีเนื้อหาของมันอยูในรายการ แตคล่ืนนี้มันเกิดข้ึนตามที่คนจะแจง
เร่ืองเขามา ตามสถานการณ ตามส่ิงที่เราจะหยิบยกข้ึนมาพูดรอบตัวเรา มีกระแสตอบรับที่ดีมาก  

นโยบายของเรา เราพยายามจะชวยทุกเร่ืองอยางเต็มที่ แตปญหาที่ผานมาคือบางทีเราไม 
สามารถที่จะไปตามไดหมด เชน บานนี้แจงมาวาฝนตกหนัก ตนไมลม เราประสานงาน แกไข
เหตุการณเฉพาะหนาใหคือแจงไปที่หนวยงานที่เกี่ยวของใหไปแกไข ถายังไมมีหนวยงานไปแกไข 
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คุณตองแจงกลับมาที่เรา เพราะวาเราไมเห็นเหตุการณ เราไมรู คือมันไมไหวถึงขนาดที่เราจะตอง
โทรศัพทกลับไปถามหนวยงานที่เกี่ยวของวาคุณมาแกใหหรือยัง  ตรงนี้คือส่ิงที่จะตองบอกเขา
กลับไปดวยวาคุณตองแจงกลับมาที่เราดวย ซึ่งผูฟงก็จะรับทราบตรงนี้คือ นอกจากนโยบายแลว 
เราก็พยายามชวยเหลือทุกเร่ืองอยูแลวใหไดถึงที่สุด คือตองปดเปาปญหาของคนเปนอันดับแรก
กอน” 

นางสาวหฤชนันท โพธิภักดี โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน แสดงความคิดเห็นวา “รวมดวยชวยกันไมยุงเกี่ยวกับการเมืองเลย คล่ืนสังคมทั้งคล่ืน เปน
คล่ืนที่คนสามารถใหเราประสานชวยเหลือได  

เรามีความรูสึกวาสถานีจะดังไดตองเปนรายการเพลง แลวเราเปนคล่ืนลักษณะอยางนี้ 
เจะมีคนโทรมากแคไหนกัน เราคิดแบบคนตางจังหวัดที่มาอยูกรุงเทพฯ เพราะคนตางจังหวัดก็คิด
วาแคทอประปาแตกก็โทรไปที่หนวยงานที่เกี่ยวของก็จบใชไหม โทรศัพทเสียก็โทรไปที่
องคการโทรศัพทก็จบใชไหม ตอนนั้นเราก็คิดวาเขาคงโทรเอง เขาก็คงไมคิดวาใหเราไปชวย
ประสาน สุดทายจริง ๆ แลว เขากลับโทรมาเยอะ เพราะมีความรูสึกวาประสานไปแลวบางทีโทรไม
ติดบาง หรือหนวยงานนั้นอาจจะพูดไมดบีาง ข้ันตอนนานบาง  เอกสารหายบาง ทําใหเขารูสึกวา
ถาผานส่ือ ส่ือก็จะประสานงานให ติดตามความคืบหนาให”  

นางสาวสุกัญญา มากลน โปรดิวเซอรและผูดําเนินรายการ สถานีวิทยุรวมดวย 
ชวยกัน แสดงความคิดเห็นวา “นโยบายของรวมดวยชวยกันเปนส่ือกลางที่ชวยเหลือสังคม  ชวย
กระตุน  ชวยปลูกจิตสํานึกใหคนไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ใหมีน้ําใจไมตรีซึ่งกันและกัน  ใครมี
อะไรเตือนก็ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ถาไมไหวจริงๆ มาที่รายการ  รายการประสานเจาหนาทีใ่ห 

ที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันอยูไดถึงปจจุบันนี้ก็เปนเพราะวาความจริงใจมันออกมาทาง
หนาไมค  ในเร่ืองของการชวย เปนแนวคิดหลักของเรา คือ การชวยสังคม  เราอยูกับเขา  เราคิดวา
เขาเปนญาติ  เขาคิดวาเราเปนญาติ  ฉะนั้นมันตัดขาดกันไมไดหรอก” 

นายพจน  โพธิ์ศรี หัวหนาศูนยวิทย ุสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน แสดงความคิดเห็น 
วา “นโยบายของรวมดวยชวยกันเปนเร่ืองที่จะปรับงานส่ือของสังคมคนดีใหเปดเผยมากยิ่งข้ึน  เรา
ทําสถานีเพื่อใหทุกคนมีความรูสึกชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใชเวทีทางอากาศเปนส่ือกลาง 
เพื่อใหเกดิการชวยเหลือโดยใชสังคมกลางอากาศมาบอกเร่ืองราวความดีของคน  

รวมดวยชวยกันมีเสนหอยูที่เปนเวทีรวมดวยชวยกันจะไมคุยเร่ืองของความคิดเห็นทางการ 
เมืองเด็ดขาด” 

นายถนอม ออนเกตุพล ผูดําเนินรายการ สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน แสดงความ
คิดเห็นวา “จริง ๆ แลววิทยุรวมดวยชวยกันมาจากความปรารถนา หรืออุดมคติที่จะใหความ
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ชวยเหลือเกื้อกูลกัน คุณบุญชัย เบญจรงคกุลพยายามที่จะตอยอด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ไมคิดเร่ืองธุรกิจ กําไร ขาดทุนไมเกี่ยง” 

นางสาวหฤชนันท  โพธิภักดี  โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ แสดงความคิด  
เห็นวา “เร่ืองการเมืองเราจะไมทํา เพราะเปนนโยบายที่ไมอยากใหรวมดวยชวยกันไปยุงเกี่ยวกับ
การเมือง” 

นางสาวภิรมยญา  คุณประสิทธิ์ เจาหนาท่ีรับเร่ืองฯ สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  
แสดงความคิดเห็นวา “นโยบายองคกรของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันคือเร่ืองทุกอยางทีรั่บมาให
ดําเนินการเร็วที่สุด แกไขใหดีที่สุด แตวามันก็มีติดขัดบาง เชน ประสานหนวยงานราชการ หลาย
หนวยงานก็ใหความรวมมือ บางหนวยงานก็ไม มันไมไดราบร่ืนเสมอไป” 
 

ตอนท่ี ๒ รายงานผลการวิเคราะหการบริหารจัดการของสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ  
 

ผลการศึกษาที่ไดในสวนนี้มาจากการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการขอสถานี   
วิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ จากผูใหขอมูลสําคัญ ๒ กลุม ไดแก กลุม
ผูบริหารองคกรของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันทั้งในอดีตและปจจุบัน จํานวน ๕ คน และกลุม
ผูปฏิบัติงานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จํานวน ๕ คน รวม ๑๐ คน ดังนี้  
๑)  กลุมผูบริหารสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จํานวน ๕ คน ดังนี ้
 ๑. นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม   ผูกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  
 ๒. นายสมชาย  แสวงการ   ที่ปรึกษาฝายสํานักบริหาร  

สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 ๓. นายวันชัย  ปณฑะบุตร   กรรมการผูจัดการ แผนกสํานักบริหาร 
      สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  
 ๔. นายชุมชัย  แกวแดง     ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายขาว  

สํานักขาวไอเอ็นเอ็น 
 ๕. นางสาวอภิรดี  พรเลิศ   ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายรายการ 

รวมดวยชวยกัน ๙๖.๐ 
๒) กลุมผูปฏิบัติงาน  
 ๑. นางสาวหฤชนันท  โพธิภักดี   โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ 
 ๒. นางสาวสุกัญญา  มากลน   โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ 

๓. นายพจน  โพธิ์ศรี    หัวหนาศูนยวิทย ุ
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 ๔. นายถนอม ออนเกตุพล    ผูดําเนินรายการ  
 ๕. นางสาวภิรมยญา  คุณประสิทธิ์  เจาหนาที่รับเร่ืองฯ  
 

จากการสัมภาษณผูบริหารองคกรและผูปฏิบัติงานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันทั้ง ๑๐ 
คน เกี่ยวกับการบริหารจัดการของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ โดยมี
ปจจัย ๖ ประการ แบงเปน ๒ สวน ไดแก ปจจัยภายในองคกร ๓ ประการ ไดแก ๑.การบริหาร
จัดการ ๒.ความสามารถทางวิชาชีพ ๓.เทคโนโลยี             และปจจัยภายนอกองคกร ๓ ประการ 
๑.แหลงขอมูล ๒.ผูรับสาร ๓.แรงกดดันทางเศรษฐกิจ 
 

๒.๑ การจัดการ 
  
 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ทั้งกลุมผูบริหารและกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันวา ผูถือหุนใหญของรวมดวยชวยกัน มี ๒ สวน ไดแก นายบุญชัย เบญจรงคกุล จากดีแทค 
ถือหุน ๖๒ % สวนสํานักงานทรัพยสินฯ ถือหุน ๓๘ % แตในทางปฏิบัติถือวาเปนการบริหารงาน
รวมกันอยางเทาเทียม 
           สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเปนองคกรที่เนนการสงเสริมการทําความดี โดยไมหวัง
ผลตอบแทนแลว มีความตั้งใจ ทุมเทใสใจกับปญหาทุกเร่ือง และยังมีพันธมิตรหลากหลายองคกร
จํานวนมาก ที่พรอมจะใหความรวมมือชวยเหลืออยางเต็มที ่ สอดคลองกับหลักการทํางานที่วา 
‘ทุกเร่ืองตองมีคําตอบ’ 

การจัดรูปแบบรายการแบบ non format และเปดโอกาสใหประชาชนโทรศัพทเขามาขอ
ความชวยเหลือ ทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินรายการอยางมาก และสงผลใหสถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกันประสบความสําเร็จในการจัดรายการวิทยุเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางมาก  

มีขอนาสังเกตวา แมวาวิทยุรวมดวยชวยกัน จะเนนเร่ืองในเชิงสังคม คือการใหความ
ชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนในเร่ืองตาง ๆ อยางรอบดาน แตวิทยุรวมดวยชวยกันกลับไมสนใจ
การนําเสนอความคิดเห็นในเชิงการเมืองอยางส้ินเชิง   

 
นายสนธิญาณ  ช่ืนฤทัยในธรรม  ผูกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน แสดงความ

คิดเห็นวา “ทุกเร่ืองตองมีคําตอบ นี่เปนหลักสําคัญในการบริหาร  เร่ืองที่จะออกอากาศสดไดก็ตอง
มีองคประกอบ ๑.เปนบทเรียนกับผูคนสวนใหญบทเรียนดานไหนดานบวกดานลบ ดานจิตใจ
สาธารณะ ๒.นาสนใจ ที่ฟงแลวตองเขากับหลักเกณฑที่ผมวานาจะเขากับเกณฑที่เปนละครวิทยุ
หนอย ฟงแลวมีรสชาติชีวิต มิฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับรายการสารคดี ชา ๆ เฉ่ือย ๆ 
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กลยุทธที่ทําใหรวมดวยชวยกันกาวหนามาเปน ๑๐ ป คือมวลชนและการทํารายการ 
ตอนนี้ผมออกไปแลว แตผมจะเตือนสติคนที่ทําอยูเสมอวาอยาละทิ้งทางรายการ 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ทานมีความตั้งใจในเร่ืองนี้ เราคิดวิเคราะหใหวา 
จะตองออกแรงทั้งแรงคนทําและก็เงิน เพราะเปนความเส่ียง มันไมเคยมีรูปแบบรายการแบบนี้มา
กอน เราก็ไมรูวาจะไดรับการตอบสนองในเชิงรูปธรรมหรือไม ก็ใชเงินไปหลายสิบลาน 

เราจะคิดเร่ืองประโยชนที่ไดกับสังคม ทานจึงใหนโยบายวา ถาขาดทุนไมตองกลัวใหตั้งใจ
ทํางานใหเต็มที่ ใหเกิดประโยชนสวนรวม แตเราในฐานะคนทําก็พยายามไปหารายไดมาใหพออยู
ได พอมีปญหาก็ไดรับการสนับสนุน” 

นายสมชาย แสวงการ ท่ีปรึกษาฝายสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็นวา “ถารวมดวย
ชวยกัน ไมไดเปนของสํานักงานทรัพยสินฯ มันจะออกมาแนวนี้ยาก ถาเปนนักธรุกิจ เขาก็จะคิดแต
กําไรเพราะนัน่เปนการลงทุน บริษัทรวมดวยชวยกันลงทุนจัด ๙๐ ลาน ในชวงวิกฤตหลังป ๒๕๔๐ 
เปนชวงที่เกิดปญหา ทางคุณบุญชัย เบญจรงคกุล จากดีแทค มารวมหุน เม่ือป ๒๕๔๕ ตอนนี้ทาน
มีสัดสวนหุนใหญ อยูที่ ๖๒ % สวนสํานักงานทรัพยสินฯ ถือหุน ๓๘ % แตในทางปฏิบัติแลวก็
เสมือน ๕๐: ๕๐ 

เราระมัดระวังเร่ืองการเมือง เพราะเปนปญหานําไปสูความขัดแยงคือ การเมือง ใน
ขอเท็จจริง เรายินดีนําเสนอ เราสนับสนุนหมดเลย แตการเมืองทีเ่ปนความคิดเห็น หรือโทรมาชวน
ไปเลือกตั้งได โทรมาชวนลงประชามติก็ได แตถาโทรมาแลวบอกวา นายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ ไมดี
อยางนี้ นายเสนาะ เทียนทอง ไมดี เราไมเอา 

สัดสวนรายการ เปน non format  ใหความรู คนฟงเขาฟงรายการทันที่ที่เกิดเหตุการณ มัน
สอดแทรกไดตลอดเวลาเลย กรณีเกิดระเบิดหนากองทัพบกเม่ือไมกี่วัน จะเปล่ียนรายการทันทีเลย 
จนกวาเหตุการณจะสงบ 

เราจัดรายการสดทั้งหมด ไมมีเทปเลย ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง       เร่ืองที่เรานําออกอากาศ 
๑.ตองเปนเร่ืองที่เปนประโยชน ๒.ตองเปนเร่ืองที่มีผลกระทบกับคนสวนใหญ และสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกันในสังคม  เชน เกิดเหตุไฟไหมใหญที่คลองเตย หรือไปโรงพยาบาลแลว
ประกันสังคมไมจาย ไมดูแล เราก็ตอบคําถามให” 

นายวันชัย  ปณฑะบุตร กรรมการผูจัดการ แผนกสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็น
วา “จุดประสงคคือ เราตองการสรางสํานึกสาธารณะ ใหคนมีสวนรวมในการคิดถึงปญหา
บานเมืองมากข้ึน งานรวมดวยคร้ังแรกเกิดข้ึน เพราะความตองการบริการทางสังคมคือ คืนกําไรสู
สังคม สายงานบริการสังคม คุณมีปญหาเดือดรอน เราก็สนับสนุนรวมมือ เปนตัวกลางให 

ผมรูวาเราชวยเหลือคน วันหนึ่งไมต่ํากวาประมาณ ๒,๐๐๐ เร่ือง แตแกไปไมรูมากแคไหน 
ในชวง ๑๐ ป ไมรูเทาไร สมมติวาเราชวยคนที่โทรศัพทเขามาไดวันละ ๓๐๐ ราย แลวเอา ๑๐ ป
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คูณเขาไป ชวง ๕ ปแรก เราประสบความสําเร็จอยางสูง เราเปนเหมือนองคกร เปนสถาบัน สมาคม 
องคกรที่ทํางานดานสังคมสงเคราะห เขาทํางานสูภาคเอกชนอยางเราไมได” 

นายถนอม ออนเกตุพล  ผูดําเนินรายการ แสดงความคิดเห็นวา “สวนการทําวัตรเชา 
ทําวัตรเย็นเปนเจตนารมณของผูบริหาร คือคุณบุญชัย เบญจรงคกุล 

รายการทําวัตรเชา ทําวัตรเย็น เร่ิมเม่ือป ๒๕๕๐ เพราะคุณบุญชัย คิดวาตองการใหคน
เขาถึงพระพุทธศาสนามากกวา เพียงแตวาบางทีไมมีโอกาส ไปวัดทีก็ลําบาก จึงมีทําวัตรกลาง
อากาศ เสียงตอบรับมาก็คอนขางด”ี 

นายพจน  โพธิ์ศรี หัวหนาศูนยวิทย ุ แสดงความคิดเห็นวา “ป ๒๕๔๐ ตอนนั้นภาวะ
เศรษฐกิจไมคอยดี กลุมยูคอมเขามาชวย โดยยูคอมเปนผูบริหารงาน สวนสํานักงานทรัพยสินฯ จะ
กํากับดูแล เพราะฉะนั้นมันจะเปนหลักที่วา สํานักงานทรัพยสินฯ จะประกอบธุรกิจโดยไมหวังกําไร 
แตใหอยูได นั่นคือหลักการ 

ที่ดีแทค  เบญจจินดา ทุกวันพุธ ประมาณ ๖ โมงคร่ึงจนถึง ๒ ทุมคร่ึง จะมีกิจกรรมนั่ง
สมาธิ นั่ง ๒ ชั่วโมง มันทําใหจิตใจออนโยนข้ึน รูจักลดรูจักหยอนรูจักความพอดี รูจักมองคนในแงดี
มากข้ึน เวลาพูดจากัน กน็ุมนวลข้ึนเยอะ” 

นายชุมชัย  แกวแดง  ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายขาว สํานักขาวไอเอ็นเอ็น แสดง
ความคิดเห็นวา “รวมดวยชวยกัน ทั้งสํานักงานทรัพยสินฯ และ คุณบุญชัย ไมไดคิดหวังวาสถานีนี้
จะมีกําไรเลย เบื้องตนก็ขอแคอยูได คุณบุญชัยเปนคนดี จริง ๆ แลวก็เปนนายทุน จริง ๆ  เขาตั้งใจ
ที่จะทํางานทุกอยางเพื่อในหลวงมาตั้งแตสมัยคุณพอเขาจนเปนที่ทราบกันด ี

คุณบุญชัยเคยพูดวาชีวิตที่เหลือจะทํางานเพื่อในหลวง และศาสนา ผมคิดวาทานนาจะ
เปนคนไทยที่ทําบุญมากที่สุดในประเทศดวยซ้ํา” 

นางสาวอภิรดี  พรเลิศ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายรายการรวมดวยชวยกัน 
๙๖.๐ แสดงความคิดเห็นวา “กลยุทธของเราคือ ทุกปญหามีทางออก ทุกปญหามีคําตอบถึงแมวา
คําตอบนั้นมันจะไมใชผลบรรลุสุดยอดของปญหานั้น ๆ ก็ตาม 

เชน มีเร่ืองของหายเครียดนะ เครียดที่ของหาย อยางนอย ๆ โทรศัพทเขามาที่รายการ เรา
อาจไมไดของคืน แตเรารูสึกได ณ วันนี้เรามีชองทางหนึ่งแลวที่ไดชวยคน ไดสงขาวของที่หายไป
เผ่ือมันไปตกอยูในมือคนใจบุญ แลวมันมีชองทางที่จะเปนจุดที่เราเองไดกระตุนเตือนสังคมให
สังคมมีสํานึกรับผิดชอบรวมกบัคนในสังคม หรือมีสํานึกที่ดีดวย 

เราเปนวิทยุชุมชนของคนเมืองใหญหากมีเร่ืองอะไรก็โทรเขามาแจงทุกเร่ือง ไมแตปญหา
ใหญ ๆ บางเร่ืองเกิดมาจากเร่ืองสวนตัวแลวอาจขยายเปนเร่ืองสวนรวมได ดังนั้น เราจะรับปญหา
เฉพาะเร่ืองสวนรวมไมได เราตองรับปญหาทุกเร่ืองใหครอบคลุม 
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เราตองสรางความไววางใจ เชื่อใจ ใหคนรูวาเราเปนที่พึ่งของเขาใหกับผูมีปญหา ถึงแมจะ
ชวยไมไดทั้งหมด แตก็ทําใหปญหาเหลานั้นเบาบางลงได ซึ่งเราก็ทําใหภาวะปญหานั้นลดลง ทาง
รายการจะสอดแทรกเนือ้หาสาระลงไปอยูแลว และจะสรางใหสังคมเขมแข็งรูจักชวยตัวเองกอน  
เนื้อหาของเราสงเสริมคนดี เชิดชูคนดีอยูแลว 

กลยุทธของเราก็คือ การเนนการใหสรางเครือขายกันในสวนรวมในเครือขายภาค
ประชาชนคือ รวมดวยชวยกันตองบอกวา มันทําอยู ๒ หนาที่หลัก ๆ คือ ๑.เปนองคกรสาธารณะ
ประโยชนที่ทําหนาที่เปนส่ือดวย ๒.เปนองคกรใหความชวยเหลือ คือการสรางเครือขาย การ
ประสานงานกับพันธมิตร กับกลุมคนที่จะเขามาใหเกิดการรวมดวยชวยกันในสังคม”  

นางสาวสุกัญญา  มากลน โปรดิวเซอรและผูดําเนินรายการ    แสดงความคิดเห็นวา  
“จริง ๆ เราใช เราใชความจริงใจมากกวา  เพราะวารวมดวยฯ  ไมไดใชอิทธิพล หรือใชความเปนส่ือ
ไปบังคับใคร ซึ่งเราสํานึกเสมอวารวมดวยชวยกันเปนองคกรส่ือที่ชวยประสานใหกับประชาชนที่
เดือดรอน เปนองคกรที่สะทอนปญหาความยุติธรรมมากกวา ก็ถือวาทํางานคอนขางหนัก  เพราะ
ตองใชจิตวิทยาในการพูด  และการใชความจริงใจสําคัญที่สุด  แลวก็ตองมีสัจจะ  ถาพูดแลว ตอง
ทําตามคําพูด  และนี่คือส่ิงที่ประชาชนคอนขางจะวางใจเรา   

เราเนนความจริงใจมากกวา  ใครเดือดรอนก็ไปชวย ไมตองรอเจาหนาที่ หรือวาใครที่ชวย 
แลว  ชวยเบื้องตนแลวไมสําเร็จก็โทรเขามา  เรายินดชีวย  เปนเร่ืองของหลักมนุษยธรรมมากกวา  
เราจะเนนเร่ืองการทําดีไดดีดวย  บางคนที่นอยอกนอยใจทําดีไมเห็นมีใครชมบางเลย  ก็โทรมาใน
รายการเหมือนกัน  แลวทีมงานจะปลอบใจ  การที่ชวยเขาแลวเราสบายใจก็เหมือนกับสวรรคอยูใน
อกนรกอยูในใจ  ทําอะไรก็ไดอยางนั้น 

การเลือกเร่ืองที่จะมาออกอากาศ อันดับแรกเกี่ยวกับคน สวนมาก  เกิด แก เจ็บ ตาย ตอง 
มากอนเลย  เร่ืองดวน ๆ เชน คนคลอดลูกในรถ บางทีทําคลอดกันหนาไมคชวงเชา ๆ  

 เราถูกจัดใหเปนองคกรของเอกชนเพื่อสาธารณะชนที่มีความนาเชื่อถืออันดับ ๓ รองจาก
สภากาชาดไทย เพราะบทบาทของรวมดวยชวยกัน คือ ๑.เปนรายการวิทยุ  ๒.เปนรายการขาว ซึ่ง
สามารถทําใหคนฟงมีสวนรวมดวย แตเปนกิจกรรมเพื่อชวยคนอ่ืน ถารอเจาหนาที่คงไมทันการ ถา
ไมชวยกันกอน โจรก็อาจจะไปไหนตอไหนแลว ตํารวจเองจะบอกเสมอวาตํารวจไมไดเกงนะ แต
ตํารวจจะไดขอมูลมาจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถชวยไดถึง ๗๐%”     
 นางสาวหฤชนันท  โพธิภักดี  โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ แสดงความ
คิดเห็นวา “ที่นี่เขาจะไมคอยเขามายุงเกี่ยวกับพนักงาน เขาบอกวาใหคุณชวยเหลือคนใหเต็มที่ ขอ
อยางเดียว อยาเอาการเมืองเขามายุง แลวกใ็หนึกวาทําเพื่อในหลวงแคนั้นเอง เราก็เลยรูสึกไม
กดดัน เปนอิสระ ทําตามที่เรารูสึกวาทําอยางนี้มันดีไหม อยางนั้นมันดีกวา โปรดิวเซอรก็จะคุยกัน
เร่ืองนั้นเร่ืองนี้มาตอกัน มีการตอเนื่องขอมูลกันจะไมมีการเก็บไวเอง  
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จุดเดนของเราคือ เร่ืองของความชวยเหลือ ความเร็วของการติดตาม การเกาะติดการ
ชวยเหลือ คนจะนึกถึงรวมดวยชวยกัน” 

  
๒.๒ความสามารถทางวิชาชีพ 
 
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบตัิงาน ตางเห็นวาวิทยุรวม

ดวยชวยกันไดจัดเตรียมบุคลากรในการทํางานเพื่อรับเร่ืองรองเรียน เอาไวถึง ๓๔ คน แบงออกเปน 
๓ ชวงเวลาดวยกัน  

เจาหนาที่ของวิทยุรวมดวยชวยกันจะรับเร่ืองรองเรียนถึงวันละ ๓,๐๐๐ เร่ือง ดังนั้น
ผูปฏิบัติงานในสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนผูรับเร่ืองรองทุกข หรือผู
ดําเนินรายการ  ดังนั้นสถานีฯ จึงมีแนวทางในการคัดเลือกผูรวมงานที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับ
สถานีฯ หลายประการ ไดแก ตองเปนผูทีรู่ดีรูชั่ว จิตใจดี มีใจสาธารณะ  บุคลิกดี ใจกวาง   

นอกจากนี้ยังพบวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดจัดกิจกรรมพิเศษทุกวันพุธ โดยให
พนักงานนั่งสมาธิทุกวันพุธ  เพื่อกลอมเกลาจิตใจเบิกบานแจมใส คิดดี ทําดี มีสมาธิในการทํางาน 

 
นายสมชาย แสวงการ ท่ีปรึกษาฝายสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็นวา“เราพยายาม  

คัดเลือกบุคลากรที่ดี ถามีชื่อเสียงก็เปนตัวอยางที่ดีตอสังคม  
 สวนบุคคลภายนอกที่เราตองการใหมาจัดรายการ เพราะเราอยากใหเขาเปนตัวอยางของ

สังคมดวย เพราะเขามีจิตใจดีอยูแลว อยางเชน คุณอรอุมา เกษตรพืชผล  คุณศุภรัตน นาคบุญนํา 
เร่ิมตนตั้งแตกอนจะเปนผูประกาศขาว ชอง ๗ เรารูประวัติเขาอยูแลว คุณพรทิพย   ชมพูม่ิง เคยอยู
เนชั่น เราก็ไปชวนเขามา เพราะเขามีบุคลิกดี จิตใจดี หรือทานเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ที่เราไปชวน
ทานมาเพราะเปนอดีตปลัดกรุงเทพมหานคร และชอบชวยเหลือคน 

เราใชคนประมาณ ๘๙ คน แบงเปน ๓ ชวงเวลา ทํารายการรวมดวยชวยกันโดยตรง ไม
เกี่ยวกับดีเจ แบงเปนเจาหนาที่รับเร่ืองชวงเวลาละ ๑๕ คน รวม ๔๕ คน ที่เหลือเปนพวกสนับสนุน
ขอมูล 

รวมดวยชวยกันกลายเปนเหมือน ๑๙๑ เรารับเร่ืองวันละ ๓,๐๐๐ เร่ือง ชวยเหลือเขาได
ดวย เพราะวาทุกเร่ืองที่เขามา เราก็ตองติดตามและคิดที่จะชวยจริง  ๆ เรายึดหลักวา “ทุกเร่ือง
จะตองมีคําตอบ” เจาหนาที่ของเรา เขาก็จะตามคร้ังที่ ๑ เพราะถาคนที่ ๑ ออกกะไปแลว คนที่ ๒ 
ก็มาติดตามผลอีกวาเปนอยางไร ถาจบแลว ก็จะบอกวาเร่ืองนี้จบแลว” 

นายชุมชัย  แกวแดง ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายขาว สํานักขาวไอเอ็นเอ็น แสดง
ความคิดเห็นวา “คนที่จะมาทํางานตรงนี้ไดตองมีจิตใจรักทีจ่ะมาใหความชวยเหลือเกื้อกูล 
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คนทีจ่ะมาทํางานตรงนี้ เบื้องตน ตองรูดีรูชั่วกอน ตองรูวาอะไรดีตองรูวาอะไรชั่วกอน 
เพราะมาเลนอยูหลังไมค คือกําลังเลนอยูกับความดี กําลังความชั่ว ถาไมรูวาอันไหนชั่วอันไหนดี 
ผมวามันทํางานไมได  เพราะบางทีคนเราถามองการทําดีไมดี และการทําชั่วเปนเร่ืองปกติ ก็คือ
ทํางานไมได 

การคัดเลือกคนทํางานยากมาก คือตองรักงานดานนี้จริง ๆ ทุกสายโทรศัพทเขามา มี 
ปญหาทั้งส้ิน ถาไมรักจริง ๆ มันเครียด มันนาเบื่อ” 

นายพจน โพธิ์ศรี หัวหนาศูนยวิทย ุแสดงความคิดเห็นวา “ตอนที่สรางคน จะฝกเขาที
ละนอย อยางนอยเขามีความคิดอยากจะชวยเหลือคนอ่ืน ฉะนั้นเม่ือเขาผานกระบวนการทํางาน
กับเรา เราจะเห็นเลยวา เขาทํากับเราไดไหม ถาทํากับเราได เราใหทํา แตถาทําไมได เราก็จะบอก
เขาตรง ๆ เขาเหมาะสมกับงานอ่ืน เพราะงานที่นี่ คุณตองใจกวาง เชน คนโทรศัพทมาขอใหคุณ
ชวยตลอดเลย ทุกเร่ืองที่เขาโทรศัพทมา เปนเร่ืองที่เขาใหเราเปนธุระ เราจะตองเปนคนเอาธุระ ไม
นิ่งนอนใจ แลวก็ตองติดตามทุกเร่ือง แกปญหาไปเร่ือย ๆ มันก็เหมือนกับเขาไดทําบุญทุกวัน มัน
เกิดความสุขของแตละเร่ือง” 

นางสาวอภิรดี  พรเลิศ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายรายการรวมดวยชวยกัน 
๙๖.๐ แสดงความคิดเห็นวา “โปรดิวเซอรคุณมีหนาที่ในการเลือกเร่ืองออนแอรใหเร่ืองมันสนุก 
นาสนใจ เขาตองมีประสบการณ  มีวิธีการเลือก เร่ืองอะไรที่ไมควรทิ้ง คือบางเร่ืองที่เปนเร่ืองเล็ก ๆ 
แตเราตองออนแอร เชน คนหาย ของหาย เพราะวาคนแจงมาเพื่อใหเราส่ือสารไปยังคนภายนอก 
อยางนี้เราก็ตองเลือก เขาตองมีขอมูลพื้นฐานตรงนี้ไวดวยวา หนวยงานไหนรับผิดชอบเร่ืองนี”้ 

นางสาวสุกัญญา  มากลน โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ แสดงความคิดเห็นวา 
“สวนใหญคนที่มาสมัครทํางานที่นีค่ือคนฟงรายการ  แตถาเปนคนที่ไมไดฟงรายการรวมดวย
ชวยกัน ตอนสัมภาษณเราจะรูเลย  คนนี้จะไมใชคนฟงรายการ  ฉะนั้นการถามการตอบของเขา  
เขานาจะทํารายการไมคอยไดแน  เพราะวา  ๑.ใจเขาไมไดรัก  ๒.เขาไมไดอยากมาทําอยางนี้  ที่
สําคัญทุกสายที่เขามาเดือดรอนจริง  ไมอยางนั้นเขาไมยอมเสียเงินกดโทรศัพทเขามาหรอก  เขาไป
ทําเองก็ได  ทําใหทีมงานมีความรูสึกผูกพันและอยากจะทําตรงนี้  เพราะวาทํางานที่อ่ืนมันไม
สามารถชวยคนไดขนาดนี้  แตการที่เราใชปากของเราในการส่ือสารกับเจาหนาที่ใหไปชวยเขา มัน
ก็ถือวาไดบุญอยางหนึ่ง 

การเลือกผูดําเนินรายการ เราจะเลือกหลากหลายอาชีพ  สวนใหญเนนทีป่ระสบการณ  
เนนการตั้งคําถาม การใหสาระแกผูฟง การแกปญหาเฉพาะหนา  และชื่อเสียง ของเขามากกวา 

การเลือกเร่ืองที่จะมาออกอากาศนั้น  ตองนํามาจัดอันดับกอน โดยอันดับ ๑.เลือกเร่ืองที่
เกี่ยวกับคนสวนมาก  ๒.เร่ืองเกิด แก เจ็บ ตาย ตองมากอนเลย 
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เราจะระวังในเร่ืองของคําพูด และอารมณ  ตองมีการฝกในเร่ืองของอารมณเหมือนกัน  แต
วาสวนใหญแลว  เจาหนาที่รายการจะคอนขางเปนคนใจเย็นอยูแลว   

จริง ๆ ทางผูใหญของเราเปนคนมีธรรมะธรรมโม จะเขาวัดทําบุญและชวนนอง ๆ รวมนั่ง
สมาธิ ทําใหจิตใจเบิกบานแจมใส มีสมาธิในการทํางาน รักองคกร ถือวาเปนส่ิงที่ดีที่ทุกคนควรทํา
อยูแลว  แตวาการที่เราจะทํากันเอง เราก็ทําได แตจะใหคนฟงทางบานไดรวมทําบุญไปกับเราดวย 
รวมชําระลางจิตใจใหมันผองใสไปดวยกัน 

เราใหพนักงานของไอเอ็นเอ็นนั่งสมาธิทุกวันพุธ การที่เรามีสมาธิมันทําใหเราทํางานไดด ี
ไมฟุงซาน ไมไปยุงเร่ืองชาวบาน  ทําใหเราสงบ แตตองทําจริง ๆ นะ 

เราพยายามเสนอในแงมุมของคนที่ดี  แทนที่จะไปเสนอเร่ืองของคนทําชั่ว มันเปนหลัก 
จิตวิทยาอยางหนึ่ง ถาเสนอดานรายในส่ือบอย ๆ พฤติกรรมมันจะตามมา เราไมอยากใหเปนอยาง
นั้น เลยทําตามหลักของเราตั้งแตแรก ๆ ทําไมเราไมเสนอในแงมุมที่มันดี ๆ  คนดีมีตั้งเยอะ คนไหน
ไมดีก็ชางเขา เดี๋ยวเขาก็แพภัยตัวเองไปเอง” 

นางสาวหฤชนันท  โพธิภักดี โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ แสดงความคิดเห็น  
วา “รวมดวยชวยกันจะมีทีมงานแตละทีมจะมีทีมละ ๘ - ๙ คน ๓ ทีม รวม  ๒๕ คน โปรดิวเซอร
รายการ ๕ คน ชางเทคนิค ๔ คน รวมทั้งหมด ๓๔ คน ผูดําเนินรายการอีกตางหาก 
 คนที่มาทํางานที่รวมดวยชวยกันจะตองเปนคนที่มีใจสาธารณะพอสมควร เพราะถาเปน
คนที่เห็นแกตัวก็จะไมเขาใจวาคนที่เดือดรอนเปนอยางไร เขาจะไมรูวาความลําบากของคนอ่ืนเปน
อยางไร” 

นางสาวภิรมยญา  คุณประสิทธิ์ เจาหนาท่ีรับเร่ือง แสดงความคิดเห็นวา “สมมติวา
โทรเขามา ๑๖๗๗ เรารับสาย สวัสดี แนะนําตัว แลวผูแจงจะแจงเร่ืองเขามา เชน อุบัติเหตุ มีรถชน
กัน เราก็ประสานงานเจาหนาที่ตํารวจพื้นที่เขาไปตรวจสอบ ถามีผูบาดเจ็บเราก็ประสานทางกูภัย
แลวก็สงโรงพยาบาล จากนั้นเราก็โทรไปที่โรงพยาบาลวา คนเจ็บชื่ออะไร แลวก็ชวยติดตามหา
ญาต ิ

เม่ือกอน วันละเกือบพันเร่ือง เดี๋ยวนี้มันไมเยอะเหมือนเม่ือกอน เพราะวาอาจจะมีหลาย
ชองทาง มีหลายคล่ืนก็ได 

เราเลือกเร่ืองที่ดวนที่สุด เชนเร่ืองอุบัติเหตุ ตองรีบแจงใหเร็วที่สุดจะไดเตือนคนที่อยูบน
ทองถนนใหระมัดระวัง และเร่ืองไฟไหม น้ําทวม ของหาย มีทั้งแบบที่ลืมเงินไวเยอะ ๆ สามส่ีหม่ืน 
หรือลืมรม”  
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๒.๓ เทคโนโลยี 
 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน มีความเห็นรวมกัน
วามีปญหาในเชิงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเร่ือง สัญญาณคล่ืนของวิทยุรวมดวยชวยกัน ที่ไมคอย
ชัดเจน และสงไปไดไมไกลและไมครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเชา
สัญญาณคล่ืนวิทยุจากกองทัพบก ซึ่งเปนหนวยงานราชการ ไมไดปรับปรุงเทคโนโลยีเร่ือง
สัญญาณคล่ืนอยางตอเนื่อง อีกประการคือ เนื่องจากแมขายสงสัญญาณของวิทยุรวมดวยชวยกัน 
ตั้งอยูใกลบริเวณพระบรมมหา ราชวัง จึงไมสามารถตั้งเสาสงสัญญาณสูงมากได  

นอกจากนี้ สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดเขียนซอฟแวรข้ึนมาเอง เพื่อตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพทที่โทรเขามาแจงเหตุในรายการ เพื่อปองกันการโทรศัพทเขามาใหขอมูลเท็จ 
 

นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม ผูกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน   แสดงความคิด  
เห็นวา “สัญญาณคล่ืนของวิทยุรวมดวยชวยกันไมคอยดีนัก เพราะตนสังกัดไมยอมปรับปรุง  ก็ตอง
ไดรับอนุญาตจากเขา ถาเราไปอยูในมาตรฐานเดียวกับ จส.๑๐๐ มันสนุกกวานี้เยอะ” 

นายสมชาย  แสวงการ ท่ีปรึกษาฝายสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็นวา “เราตอง
เขียนซอฟแวรข้ึนมาเอง เพื่อตรวจเช็ควาโทรศัพทที่โทรเขามานั้นเบอรอะไร สมัยนั้นยังไมมีการโชว
เบอร เราตองขอความรวมมือจากองคการ โทรศัพท 

คนโทรเขามาตองแจงเบอร เพื่อจะเช็คกลับได และบันทึกขอมูลในที่มีอยูใหถูกตอง เชน มี
คนโทรมาแกลงแตละวันเยอะมากเลยครับ  เหมือนที่ ๑๙๑ เจอ” 

นายวันชัย ปณฑะบุตร กรรมการผูจัดการ แผนกสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็นวา 
“จุดดอยมีเร่ืองของความถี่ เร่ืองระยะทางในการออกอากาศ ถาความถี่ที่ ๑๐๐ เมกกะเฮิรตซ ข้ึนไป
สัญญาณจะชัด แตจะมีปญหาเร่ืองเสาอากาศเตี้ย เร่ืองเหลานี้เปนเร่ืองปกติ ก็ตองแกไขกัน” 

นางสาวอภิรดี พรเลิศ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายรายการรวมดวยชวยกัน ๙๖.๐  
แสดงความคิดเห็นวา “ขอดอยจะเปนเร่ืองสัญญาณคล่ืน เนื่องจากจุดของแมขายของเราเองอยู
แถวพระบรมมหาราชวัง เสาจะสูงมากไมได”  

นางสาวหฤชนันท  โพธิภักดี  โปรดิวเซอรและผูดําเนินรายการ แสดงความคิดเห็น 
วา “บางจุดก็จะฟงไมได อยางฝงบางนา เพราะมีมีคล่ืนชุมชนเยอะ อยางบางคล่ืนก็คล่ืนเดยีวกัน
เลยนะ ๙๖.๐ นะ บางคล่ืน ๙๖.๒๕ กจ็ะมาเบียดกันอยู ถึงเราจะเปนคล่ืนหลักจริง แตเสาเราไมสูง 
สูเขาไมได”  

นางสาวสุกัญญา  มากลน โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ แสดงความคิดเห็นวา  
“วิทยุรวมดวยชวยกันอาจจะมีขอจํากัดของสัญญาณในการออกอากาศที่ไมครอบคลุมทุกพื้นที่”  
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นางสาวภิรมยญา  คุณประสิทธิ์  เจาหนาท่ีรับเร่ือง แสดงความคิดเห็นวา 
“เคร่ืองมือมันก็มีติดขัดบาง ระบบอินเตอรเน็ตมันไมคอยเวิรก ใชเยอะมันก็เกิดปญหา ลมบอย” 
 
 

๒.๔ แหลงขอมูล 
 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันในวา เนื่องจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันจะไดรับขอมูลจากประชาชนที่โทรศัพทเขามา
แจงเหตุตางๆ เปนหลัก ดังนั้น สถานีฯ จึงใหทีมงานทั้งสวนที่เปนผูรับเร่ือง และผูดําเนินรายการ 
ศึกษาขอมูลที่ประชาชนโทรศัพทเขามาแจงเหตกุอนเสมอ ผนวกกับประสบการณของทีมงานที่ตอง
รับเร่ืองปญหา ความทุกขยากของประชาชนทุกวัน ทําใหมีทักษะและประสบการณในการแยกแยะ
ไดวา ขอมูลที่ประชาชนแจงเขามานั้นจริงหรือไมจริง  
 

นายสมชาย  แสวงการ ท่ีปรึกษาฝายสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็นวา “กอนจะ
ออกอากาศเราตองตรวจสอบ โทรแจงไฟไหมที่เตาปูน เราก็รับทราบชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท อะไร
ใหเรียบรอย  เราก็โทรศัพทไปสน. เตาปูน เจาหนาที่ของเราอีกคนก็ตองโทรไปหา ๑๙๙ ดับเพลิงวา
มีจริงไหม และโทรหา ๑๙๑   ถายืนยันตรงกันจะออกอากาศ” 

นางสาวอภิรดี พรเลิศ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายรายการรวมดวยชวยกัน ๙๖.๐ 
แสดงความคิดเห็นวา “ที่ตองระวังเปนพิเศษ คือเร่ืองไมจริงที่แจงมา ถาไมไดตรวจสอบออนแอรไป
ก็เปนปญหา” 

นางสาวสุกัญญา  มากลน โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ แสดงความคิดเห็นวา 
“จากประสบการณทําใหเรารูวา  คนที่โทรศัพทแจงมานั้นโกหกเราหรือเปลา  เชน ถนนบางสาย  
ถนนบางเสนมันเปนวันเวย  แตเขาบอกใหเรามุงหนาไปทางนั้น  คือถาเรารูจกัเสนทางนั้นก็จะ
ทราบ  หรือบางทีคนฟงก็โทรมาบอกวา  เร่ืองเม่ือกี้เสนทางไมใชไปทางนี ้

กรณีที่มีคนโทรมาเยอะ ๆ เราก็จะไมรูวาเปนใคร ใครหลอกไมหลอก ซึ่งเราก็จะมีวิธีพูดคุย
กับทีมงานวาตองมีการตัดสินอยางไรกับคนที่แจงเขามา ในกรณีแบบนี้  ทางรายการจะใหทีมงาน
ศึกษาขอมูลกอน ทุกอยางคําตอบที่ออกไป ถาผิดพลาด คุณตองรับผิดชอบ  เราจะระวังในเร่ือง
คําพูด และอารมณดวย” 

นางสาวภิรมยญา  คุณประสิทธิ์ เจาหนาท่ีรับเร่ือง แสดงความคิดเห็นวา “เม่ือมีคน
โทรมาแจงเร่ือง เช็คยังไง มันจะมีพวกที่โทรมาแกลง เราจะจําเสียงได คุยไปเขาก็จะหัวเราะ อยางนี้
ไมนาเชื่อแลว และเราก็สามารถตรวจสอบได แตสวนใหญเร่ืองที่คนโทรเขามาแจงจะเปนเร่ืองจริง” 
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๒.๕ ผูรับสาร 
 
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นรวมกันวา 

ผูฟงรายการวิทยุรวมดวยชวยกันมีหลายกลุม สวนใหญจะระดับคนทํางาน ผูสูงอายุ และแท็กซี ่ ที่
มิใชเพียงแคผูฟงเทานั้น แตเปนเหมือนญาติพี่นอง โดยผูฟงรายการยังไดรวมกับสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกัน ในการชวยแกปญหาโดยโทรศัพทเขามาใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นที่เปน
ประโยชนตอการแกปญหาของผูเดือดรอนดวย 

นอกจากนี้กลุมผูฟงรายการยังไดตอยอดกระบวนการเชื่อมโยงชุมชนทางอากาศที่เขมแข็ง 
โดยการจัดตั้งชมรมเพื่อนบนทองถนน อาสาสมัครกองปราบ ตั้งชมรมหมูบานรวมดวยชวยกนั เพื่อ
ชวยเหลือกันเอง และชวยเหลือสังคม อันเปนการสะทอนความตองการของสังคมอยางชัดเจนดวย  
 

นายสมชาย  แสวงการ ท่ีปรึกษาฝายสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็นวา “ตอนนี้คนที่
ฟงเยอะที่สุด คือคนอายุ ๔๐ – ๕๐ ป ตอนนี้เราตองการใหวัยรุนอาย ุ ๑๘ – ๒๐ ป ซึ่งเปนกําลัง
สําคัญเขามาดวย เราจึงใสรายการที่เปนประโยชนเพิ่มข้ึน เชน วิทยาการกาวหนา รายการทองไป
ในโลกกวาง เปนแรงกระตุนใหคนอยากรู อยากไป 

จากนั้นก็ใชภาครายการที่เปนตัวขับเคล่ือนใหเกิดสํานึกรวม ผูดําเนินรายการเปนคนนํา 
เปนตัวกลาง มีคนฟงโทรมาตอนตี ๒ บอกวาสุนัขฉันปวย จะไปหาหมอที่ไหน ก็จะมีคนโทรศัพท
เขามาแนะนํา เปนหวง  มีคนฟงโทรมาถามเสนทางลัด  กฎหมาย ถามทุกเร่ือง 

เราคิดวานอกเหนือจากคนที่ชวยกันทางโทรศัพทแลว มันตองมีกระบวนการเชื่อมโยง
ชุมชนทางอากาศที่แข็งแรงคือ ตองมีชุมชนเล็ก ๆ เปนอาสาสมัคร เรารวมกับพี่นองหลายกลุมเชน 
แท็กซี่ จัดตั้งชมรมเพื่อนบนทองถนน ชวยเหลือกัน และออกไปชวยชาวบาน  ตั้งชมรมหมูบานรวม
ดวยชวยกัน จัดตั้งอาสาสมัครกองปราบ กองปราบภาคประชาชน ทําใหชุมชนเขมแข็ง และใชวิทยุ
รวมดวยฯ เปนตัวประสาน” 

นายชุมชัย  แกวแดง  ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายขาว สํานักขาวไอเอ็นเอ็น แสดง
ความคิดเห็นวา “มันเปนเร่ืองที่คิดเปนมูลคาไมไดหรอก มันเปนเร่ืองน้ําจิตน้ําใจหล่ังไหลเขามารวม
กัน พูดจริง ๆ คนในสังคมเปนคนดีและคิดที่จะทําดีมีเยอะแยะมากมาย เพียงแตวาไมมีศูนยรวม 
พอเกิดศูนยรวมนี้ข้ึนมาก็หล่ังไหลกันเขามาคิดดีทําด ี เปนอาสาสมัครทั้งหลายที่เปนชาวบาน
ธรรมดาเยอะแยะมากมาย เรามีสมาชิกหลายหม่ืนคน และพรอมที่จะใหความชวยเหลือสังคม 
ชวยเหลือคนอ่ืน มันเปนการสะทอนความตองการของสังคม”  

นายพจน โพธิ์ศรี หัวหนาศูนยวิทย ุแสดงความคิดเห็นวา “กลุมเปาหมายเราคือทุกเพศ  
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ทุกวัย ไมวาจะอยูตรงไหน ถาเปดรายการวิทยุรวมดวยชวยกันฟงได เขามีสวนรวมหมด แมกระทั่ง
การแจงเบาะแส แจงขาวตาง ๆ เรามีการอบรมอาสาแจงขาวทุกเดือน 

นอกจากนี้ ดานการมีสวนรวมของผูฟง เราทํากิจกรรมมีสวนรวมกัน ไมวาจะเปนการไป 
ทําบุญ ทอดผาปา เขาจะแจงมา เราไปรวมไดก็ไป การประชุมกลุมสมาชิกศูนยตาง ๆ 

เราอยากใหคนชวยเหลือคน แลวเราก็ติดตาม ดําเนินการอยางตอเนื่อง เทากับคุณได
ทําบุญทุกวัน คุณมีความสุขกับการทํางาน มีความสนุกสนานตลอดเวลา ก็จะทําใหเขายินดีกับ
การทํางาน 

กลุมเปาหมายเรามีทุกกลุม เพราะวาแตละกลุมที่เขามาแจงกับเรามันมีเร่ืองราวเกิดข้ึน
ตลอดเวลาทุก ๆ วัน แลวก็เม่ืออาทิตยกอนก็มี แมที่ตองมาพาลูกที่ไมสมประกอบมาผาตัดที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี จากสมุทรสาคร เขาตองเดินทางไปกลับ ๆ เปนระยะเวลาเดือนกวา ปญหา
คือการกินอยูมีปญหาแลวก็เนื่องจากวามีผูสูงอายุอยูดวย เขาก็ไมรูจะทําอยางไร จะไมพาลูกมา
รักษาก็ไมได จะมีโอกาสเสียชีวิตสูง ก็แจงมาที่รวมดวยชวยกัน คนฟงรายการอยูวันรุงข้ึนก็โอนเงิน
ให ๑๐,๐๐๐ บาท มีคนที่บอกวาใหมาพักที่บานบาง เขาก็เลยแจงวาตอนนี้ไดเดินทางมารักษาตัว
อยูที่โรงพยาบาลแลว ลักษณะอยางนี้มันมีเกิดข้ึนมาก คนที่ขอความชวยเหลือก็จะมีกลุมที่พรอม
จะใหความชวยเหลืออยู อยางนี้เปนกิจกรรมที่มีกลุมคนฟง เรามีกลุมคนฟงทุกกลุม สําคัญวาแต
ละกลุมเขาจะฟงเราในชวงเวลาไหนบาง 

เราปลูกฝงใหคนฟงคิดวาเขาเปนเจาของสถานี เม่ือเขาเปนเจาของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอ
เนื้อหาตาง ๆ เร่ืองราวตาง ๆ ก็จะมีเร่ืองราวตาง ๆ ที่สงเขามา” 

นางสาวอภิรดี  พรเลิศ ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายรายการรวมดวยชวยกัน ๙๖.๐ 
แสดงความคิดเห็นวา “คนฟงสถานีของเรา เขามาสมัครเปนสมาชิก คนพวกนี้ไมไดประโยชนอะไร
จากการเปนสมาชิก แตเขาความรูสึกดี เพราะเขาทําดี เขามีความรูสึกวาเขาอยากเปนสมาชิกรวม
ดวยชวยกัน ซึ่งเราก็จะมีบัตรสมาชิกใหเขามีเอกสารใหเขากรอกชื่อ-ที่อยู เลขที่บัตรประจําตัว แลว
ในบัตรก็จะระบุวาคนที่ถือบัตรนี้ไมมีอภิสิทธิ์อะไรนะ ขอแคคุณเปนคนดี ไมมีสิทธิพิเศษอะไรเลย 

ปจจุบัน เรามีสมาชิกประมาณแสนกวาคน คนพวกนี้ไมไดประโยชนอะไรจากการเปน
สมาชิก แตเขารูสึกดี เพราะเขาทําดี เขามีความรูสึกวาเขาอยากเปนสมาชิกรวมดวย  

มันเปนอารมณความรูสึกรวมของคนนะ คนทําดีแลวภูมิใจ พอรวมดวยชวยกันเขา
ประกาศชื่อเขามีความภูมิใจ เปนความสุขใจที่ไดชวยเหลือคนอ่ืน เขารูสึกวาอยากเปนสมาชิก
สถานีวิทยุนี้จัง มันเกิดข้ึนโดยอัตโนมัต ิ แมจะไมไดอะไรตอบแทน แตในความหมายของการเปน
สมาชิกรวมดวยชวยกันเวลาเขาไปชวยเหลือใคร เขายินดีจะชูบัตรใหดูวาเปนสมาชิกรวมดวย
ชวยกัน เหมือนการันตีวาคุณเปนคนด ี เขาอาจจะไมไดชวยเหลือใครก็ได เพียงแตเขาก็ไมได
เบียดเบียนใคร ทําตัวใหเปนคนดีของสังคมก็พอแลว”  
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นางสาวหฤชนันท  โพธิภักดี โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ แสดงความคิดเห็น
วา “การมาทํารวมดวยชวยกัน เหมือนกับเรามาเร่ิมตนใหม คือเราศึกษาไปพรอมกับคนฟง 
เพราะวาอยางบางเร่ือง พอคนศึกษาไป เราใหเขาคุยออกอากาศกับผูจัดก็จะมีคนฟง เพราะมันมี
คนฟงตั้งแตระดับลาง จนถึงระดับด็อกเตอรที่ฟง  

คนฟงนี่แหละที่เปนตัวชวยเรา บางคนจะใหเบอรโทรศัพทมาเรียบรอยเลย ซึ่งคนฟงจะเปน
คนที่คอยฟงไปเร่ือย ๆ และประคองเราไปเร่ือย ๆ 

คนสวนใหญเขาใจวารวมดวยชวยกันคือ คล่ืนแท็กซี่ แตวาถาดูในขอมูลแลวจะรูวาคนที่
แจง  มาจริง ๆ ไมใชแท็กซี่ แท็กซี่จะเปนกลุมหนึ่งที่เขาไดแจงเหตมุาเยอะในชวงกลางคืน แตตอน
กลางวันจะไมมีแท็กซี่โทรเขามานะ จะเปนกลุมคนทํางาน กลางคืนเปนแท็กซี่ เพราะกลางคืน
แท็กซี่จะขับรถและเจอคนสารพัดรูปแบบ ในขณะที่คนที่นอนอยูกับบานเขาจะไมเจออะไรเลย เขา
ก็ไมรูจะโทรมาทําไม ยกเวนในกรณีที่โทรมาขอความชวยเหลือ หรือขอบริจาค 

สวนใหญเราเปดกวางใหทุกกลุมไดมาเปนอาสาสมัครชวยเหลือกัน แลวเขาจึงมารวมตัว
กันเอง เปนกลุมแท็กซี่บนทองถนน กลุมมูลนิธิตาง ๆ ซึ่งเขาจะรวมกลุมของเขาที่ใกลเคียงกัน เรา
จะจัดอบรมใหเขารูวาการแจงขอมูล จะแจงลักษณะไหน 

กลุมเปาหมายจะเปนกลุมคนทั่วไป เราไมเจาะจง แตสวนใหญคือคนวัยทํางาน เพราะเด็ก
ไมฟงคล่ืนอยางนี้ เขารูสึกปวดหัว แตก็จะมีเด็กโทรมาบาง แตไมเยอะ” 

นางสาวสุกัญญา  มากลน โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ แสดงความคิดเห็นวา 
“คนที่ฟงเราแลวแสดงตัว ก็จะมีแมคา ยาม หนวยกูภัย คนขับแท็กซี่ คนที่ใชรถใชถนนเขาตองฟง
จราจร  และกลุมคนที่ทํางานอยูกับบาน  กลุมผูเกษียณ กลุมที่มีการศึกษา  จะฟงแตไมคอยมีสวน
รวม  จะเหมือนกับเขาอยากชวยแตไมอยากแสดงตัวมากนัก  เพราะ ๑. การแสดงตัวมากนักมันทํา
ใหคนหม่ันไส ๒. อาจจะมีคนมาหาเขาเยอะ  คือเราไมรูวาคนฟงเปนใคร  แตเขาอยากใหใชชื่อ
สมมติ   
  ผูฟงจะเปนคนประมวล  ถาเขาฟงแลวจะเพลิน  เพราะมันจะมีเร่ืองไมซ้ํา ข้ึนอยูกับคนแจง
เขามา  แลวมันเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนกับชีวิตจริง” 

นางสาวภิรมยญา  คุณประสิทธิ์  เจาหนาท่ีรับเร่ือง แสดงความคิดเห็นวา “คน
ฟงเรามีหลายกลุม แตสวนใหญจะระดับคนทํางานหรือคนชรา  และแท็กซี ่รูจักกันเหมือนเปนญาติ 
เปนเพื่อน เปนพี่ เปนนอง มีอะไรก็ชวยกัน” 
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๒.๖ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ  
 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ใหสัมภาณวาสถานี
วิทยุรวมดวยชวยกันมีคาใชจายเดือนละประมาณ ๕ ลานกวาบาท คาเชาสถานีเดือนละ ๒ - ๓ 
ลานคาโทรศัพทอีกหลายแสนบาท รวมคาใชจายรวมปละประมาณ ๗๐ ลาน ทําใหสถานีฯ 
ขาดทุนบางในบางป ตองนํารายไดจากการบริการขาวมาสนับสนุน 

แตยังมีรายไดจากโฆษณาที่เขามาสนับสนุนสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันอยางสมํ่าเสมอ ซึ่ง
สวนใหญจะเปนสปอนเซอรที่ใหการสนับสนุนกันมานาน และตั้งใจสนับสนุนกิจกรรมของสถานี
วิทยุรวมดวยชวยกันที่เนนการชวยเหลือสังคม ไดแก บริษัท ดีแทค เปนสปอนเซอรหลัก ประมาณป
ละ ๓ ลานบาท  กรุงเทพมหานคร บริษัทหยั่นหวอหยุน เดือนละ ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

นาสังเกตวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ยังมีเงินกองทุนที่ไดจากการบริจาคของประชาชน 
ผูฟง และสมาชิกของวิทยุรวมดวยชวยกัน โดยทางสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาดูและการเบิกจายเงินดังกลาวดวย 
 

นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม ผูกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน   แสดงความคิด  
เห็นวา“คาใชจายปละประมาณ ๗๐ ลาน มีขาดทุนบางป บางปมันก็มีกําไร เราตองเอารายไดจาก
ขาวมาสนับสนุนรวมดวยชวยกัน 

จุดเดนรวมดวยชวยกันอยูดวยพันธมิตร และการเคล่ือนตัวชวยเหลือสาธารณะในสังคม 
รวมดวยชวยกันมีการเคล่ือนตัวรวดเร็ว และยังมีเงินกองทุนเหลืออยูอีกจากการบริจาค ซึ่งเขามา
บริจาคเองเลย โดยไมมีวาระอะไร และเรามีคณะกรรมการเบิกจาย” 

นายสมชาย  แสวงการ ท่ีปรึกษาฝายสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็นวา “คาใชจาย
เฉล่ียของรวมดวยชวยกันเดือนละประมาณ ๕ ลานกวาบาท และคาเชาสถานีอีกเดือนละ ๒ - ๓ 
ลานคาโทรศัพทแตละเดือนหลายแสนบาท ตั้งแตมีโทรศัพทเบอร ๑๖๗๗ ก็ชวยไดมาก ไดดีแทค
เขามาชวย แลกบารเตอรบาง เขาใหฟรีบางบางสวน  

 เรามีเจาหนาที่ฝายหาโฆษณาอยู ๕ - ๖ คน ไปขายโฆษณาตามกระทรวง ทบวง กรม คือ 
เขามาซื้อสารคดีเปนการสรางภาพลักษณ ซึ่งก็มีลูกคาบางกลุมเขาตองการภาพลักษณ เขาก็ลง
โฆษณากับเรา 

โฆษณาก็ไมมีสิทธิมากดดันฝายเนื้อหา แมวาจะเปนชวงวิกฤตหรือไมวิกฤต 
ดีแทคเปนสปอนเซอรหลัก ประมาณปละ ๓ ลานกวาบาท รวมกันมาตั้งแตตน แตถามวา

โฆษณามันตองใชเดือนปละประมาณ  ๗๐ ลาน ลูกคาที่ดีที่สุด นอกจากดีแทคก็จะมีสํานักงาน
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กรุงเทพมหานคร บริษัทหยั่นหวอหยุน เขาเห็นเราทําเพื่อสังคม เขาก็มารวมเดือนละ ๘๐,๐๐๐ – 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตทํากันมา ๑๐ ป อยูกันอยางนี้  

สวนใหญก็จะเปนลักษณะอยากชวย พี่เคยคุยกับเจาของกุญแจโซโล  เขาบอกวาเขาชอบ 
ที่เราไปชวยคนอ่ืน เลยมาชวยลงโฆษณา 

ผมคิดวาไมควรจะเอากําไร เปนตัวตั้งขององคกรหรอก เพราะวาธรุกิจขาว ถาจะทํากําไร
มาทําโทรศัพทไมดีกวาเหรอ”  

นายวันชัย  ปณฑะบุตร กรรมการผูจัดการ แผนกสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็น
วา “คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ถือหุนอยูประมาณ ๖๒% บริษัทในเครือทรัพยสินถือหุนประมาณ 
๓๘% แตการบริหารจัดการทั้งหมดคุณบุญชัยมอบใหคนของสํานักงานทรัพยสินก็หมายถึงคุณ
สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม คุณสมชาย แสวงการ มาบริหารจัดการ 

รวมดวยฯ เดิมมันหมดไปเปน ๑๐๐ ลานบาท แตตอนหลังเราอยูได คือเราเร่ิมหาเงินเอง
ระดับหนึ่ง แตกอนเราก็เอาทุนสนับสนุน พอตอนหลังเราเร่ิมขายเองได คนเร่ิมรูจัก เงินก็ไหลเขามา 

คนถึงบนวาตอนนี้โฆษณาเยอะ มันเลยขัดกับความรูสึก คือคุณทํางานสังคมสงเคราะห 
แตเวลาคุณมีนอย เพราะฉะนั้นตอนนีเ้ราตองพยายามจัดวิธีคิดของคนในบริษัทวาระหวางสํานึก
กับธุรกิจมันตองเดินไปคูกัน แตถาเราไดทุนใหญมาสนับสนุนโฆษณา เรามีเงินจากผูถือหุนมาหมุน
อยูประมาณ ๕๐ กวาลานตอป ” 

 นายถนอม ออนเกตุพล   ผูดําเนินรายการ แสดงความคิดเห็นวา “เราจายคา
โทรศัพทเยอะมาก เดือนละเกือบลานบาท” 

นายพจน  โพธิ์ศรี หัวหนาศูนยวิทย ุ แสดงความคิดเห็นวา “หลักการของธุรกิจไมมี
สถานีวิทยุที่ทําแบบนี้ เพราะผูฟงโทรเขามาในรายการรวมดวยชวยกันกเ็สียเงิน เราตรวจสอบ
ขอมูลเสร็จ ตองโทรกลับไปแจง คาใชจายเกีย่วกับคาโทรศัพทเดือนละเปนแสน ไมมีสถานีวิทยุไหน
ที่จะมาเสียเงินเปนแสน ๆ แลวไมไดประโยชนอะไร ถาสายปานไมยาวก็ทําอะไรไมได แตที่รวมดวย
ชวยกันทําไดคือ เปนหลักปฏิบัติ เปนยุทธศาสตรของการบริหารวา สถานีวิทยุทางสังคมตองทําให
ได 

เม่ือเกิดพลัง คนก็จะใหความสนใจ เม่ือเกิดความสนใจส่ิงที่จะตามมาทีหลังคือโฆษณา
ตาง ๆ ก็จะตามมาทีหลัง ซึ่งเราก็ตองพิจารณารับลูกคาที่ดี และเขาไดลงโฆษณาที่นี่ได เปนสินคา
ที่มีเกียรติ เพราะเปนรายการที่ปลอดอบายมุข เจาของสินคาตาง ๆ ก็ไดหนาไดตา เปนภาพลักษณ
ที่ดีกับทางบริษัทเขาดวย มันก็เกิดประโยชน” 

นายชุมชัย  แกวแดง  ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายขาว สํานักขาวไอเอ็นเอ็น แสดง
ความคิดเห็นวา “คาใชจายแตละเดือนของรวมดวยชวยกัน ประมาณ ๖ ลานบาท กําไรไมคอยได
อยูแลว ตอนนี้เสมอตัว คือพออยูได” 
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นางสาวอภิรดี พรเลิศ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายรายการรวมดวยชวยกัน ๙๖.๐  
แสดงความคิดเห็นวา “มันก็เปนปญหาอยางหนึ่งในการหาโฆษณา คนที่จะซื้อโฆษณาก็เปน
หนวยงานรัฐ เพราะเขาจะมองวาเราคือส่ือที่เขาถึงมวลชน เดี๋ยวนี้ก็จะมีองคกรธุรกิจที่ทําเร่ือง 
การตลาดที่เนนความรับผิดชอบตอสังคมมาก เขาอาจจะมาสนับสนุนไดเหมือนกัน”   

นางสาวหฤชนันท โพธิภักดี โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ แสดงความคิดเห็นวา  
“รวมดวยชวยกันที่เราเร่ิมจากทางสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเขาถือหุนสวนอยู คือ
เขาตองการใหมีการชวยเหลือประชาชน แลวคุณบุญชัย เบญจรงคกุล เปนเจาของ เขาก็อยากคืน
กําไรสูสังคม จึงเอารายไดสวนหนึ่งมารวมเปนคาใชจายของที่นี่ โดยไมไดหวังวาจะไดกําไร เพียง
ใหอยูได ถาเราสามารถเล้ียงตัวเองไดก็แลวไป แตถาเล้ียงตัวเองไมได ก็จะมีเงินสวนหนึ่งมา
สนับสนุนเงินเดือนพนักงาน 

 คาใชจายตอเดือนคิดวาไมนาจะต่ํากวา ๓ - ๔ แสนบาท เฉพาะคาโทรศัพท แตตอนนี้มัน
ลดลงมาก เพราะเราไดเบอรฟรี คาโทรศัพทแพงมาก คาเชาสถานีอีกเดือนละ ๒ ลาน”  

  
 ตอนท่ี ๓  รายงานการวิเคราะหบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานี
วิทยุรวมดวยชวยกัน   
 
 ผลการศึกษาที่ไดในสวนนี้มาจากขอมูล ๒ สวน ดังนี ้

สวนที่ ๑ เปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหาจากเหตุการณที่มีผูฟง อาสาสมัคร        
และผูส่ือขาวของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน              แจงเขามาในศูนยรับเร่ืองตลอดระยะเวลา ๖ 
เดือน ตรวจสอบและจัดหมวดหมูของเหตุการณ  เพื่อศึกษาถึงบทบาทในการสรางจิตสํานึก
สาธารณะของ วิทยุรวมดวยชวยกัน โดยนําผลที่ไดจากการบันทึกในแบบบันทึกมาวิเคราะห
จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้ง ๒๘ หมวดมาจําแนกบทบาทของส่ือ ๕ บทบาท แลวนําผลเหลานั้นมาหา
คารอยละ (Percentage)  

สวนที่ ๒ เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ กลุมผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุม
อาสาสมัครของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงบทบาทของ
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางชัดเจนยิ่งข้ึน  

 
ทั้งนี้การสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุ

รวมดวยชวยกัน จากผูใหขอมูลสําคัญ ๓ กลุม ไดแก กลุมผูบริหารองคกรของสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันทั้งในอดีตและปจจุบัน จํานวน ๕ คน กลุมผูปฏิบัติงานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
จํานวน ๕ คน และกลุมอาสาสมัคร จํานวน ๕ คน รวม ๑๕ คน ดังนี้  
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๕๓

 

๑)  กลุมผูบริหารสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จํานวน ๕ คน ดังนี ้
 ๑. นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม   ผูกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  
 ๒. นายสมชาย  แสวงการ   ที่ปรึกษาฝายสํานักบริหาร  

สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 ๓. นายวันชัย  ปณฑะบุตร   กรรมการผูจัดการ แผนกสํานักบริหาร 
      สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  
 ๔. นายชุมชัย  แกวแดง     ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายขาว  

สํานักขาวไอเอ็นเอ็น 
 ๕. นางสาวอภิรดี  พรเลิศ   ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายรายการ 

รวมดวยชวยกัน ๙๖.๐ 
๒) กลุมผูปฏิบัติงาน  
 ๑. นางสาวหฤชนันท  โพธิภักดี   โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ 
 ๒. นางสาวสุกัญญา  มากลน   โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ 

๓. นายพจน  โพธิ์ศรี    หัวหนาศูนยวิทย ุ
 ๔. นายถนอม ออนเกตุพล    ผูดําเนินรายการ  
 ๕. นางสาวภิรมยญา  คุณประสิทธิ์  เจาหนาที่รับเร่ืองฯ  
 
๓) กลุมอาสาสมัคร 
 ๑. นางจรรยา เกิดศรีพันธ   หัวหนาศูนยกองปราบรวมดวยชวยกัน  บางแค 
 ๒. นายบุญทัน  กิรัมย    หัวหนาศูนยกองปราบรวมดวยชวยกัน  ทุงครุ 
 ๓. นางสาวน้ําคาง โตมวง   หัวหนาฐานรวมดวยชวยกัน ไผสิงโต 
 ๔. นายพิชิต  วิเศษสัตย    หัวหนาฐานรวมดวยชวยกัน เฉินหลง 
 ๕. นายวินัย ปติจรรยาวงศ  หัวหนาฐานรวมดวยชวยกัน นครบาล ๘  
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ตอนท่ี ๓.๑ ขอมูลจากเหตุการณท่ีแจงเขามาในศูนยรับเร่ืองตั้งแตวันท่ี ๒๖  
     ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ถึงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 
 จากการวิเคราะหเนื้อหาจากเร่ืองราวที่มีประชาชนและผูฟงโทรศัพทแจงขาว รองเรียนและ
รองขอความชวยเหลือมายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากการบันทึก
ขอมูลของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันตลอดระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๔๙  ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐  โดยวิเคราะหจากจํานวนเร่ืองทั้งหมดที่สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันไดบันทึกไว โดยจําแนกตามหมวดหมูของเร่ืองรองเรียนทั้ง ๒๔ หมวด ไดแก ๑.ปญหาอ่ืน 
๒.ของหาย ๓.อุบัติเหต ุ ๔.รถเสีย ๕.อาชญากรรม ๖.บริการจราจร ๗.คนหาย ๘.สาธารณูปโภค    
๙.ทําความดี ๑๐.รองเรียน  ๑๑.อุบัติภัย ๑๒.เจ็บปวย ๑๓.รับสมัครงาน หางาน ๑๔.ส่ิงแวดลอม
๑๕.สาธารณสุข ๑๖.การศึกษา   ๑๗.การเกษตร  ๑๘.ยาเสพติด  ๑๙.ที่ดินทํากิน ๒๐.แรงงาน 
๒๑.คุมครองผูบริโภค    ๒๒.กลุมอิทธิพล     ๒๓.ไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ของรัฐ และ 
๒๔.ทุจริต คอรรัปชัน่ สะทอนใหเห็นบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน ซึ่งปรากฎผลการวิเคราะหตามตารางดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี ๓.๑ 
ตารางรวมเร่ืองรองเรียนของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 

ตั้งแตวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ถึงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
 

เร่ืองรองเรียน จํานวนเร่ือง 
๑.ปญหาอ่ืน     ๑๕,๓๓๕ 
๒.ของหาย  ๘,๘๒๑ 
๓.อุบัติเหต ุ  ๘,๗๔๙ 
๔.รถเสีย  ๔,๙๓๗ 
๕.อาชญากรรม     ๔,๓๗๐  
๖.บริการจราจร     ๓,๖๙๒ 
๗.คนหาย   ๓,๓๙๕ 
๘.สาธารณูปโภค    ๒,๗๙๓ 
๙.ทําความด ี    ๒,๔๑๕ 
๑๐.รองเรียน    ๑,๘๒๗ 
๑๑.อุบัติภัย     ๑,๑๒๓  
๑๒.เจ็บปวย    ๕๙๓ 
๑๓.รับสมัครงาน หางาน   ๓๔๗ 
๑๔.ส่ิงแวดลอม     ๒๘๙ 
๑๕.สาธารณสุข         ๒๓๕  
๑๖.การศึกษา         ๑๖๕ 
๑๗.การเกษตร    ๑๓๖ 
๑๘.ยาเสพติด         ๑๑๘ 
๑๙.ที่ดินทํากิน    ๘๙ 
๒๐.แรงงาน           ๗๙ 
๒๑.คุมครองผูบริโภค   ๗๒ 
๒๒.กลุมอิทธิพล     ๔๗ 
๒๓.ไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ของรัฐ ๒๗ 
๒๔.ทุจริต คอรรัปชั่น         ๑๓ 

รวมท้ังหมด ๕๙,๖๖๗ 
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 จากตารางที่ ๓.๑ แสดงถึงผลรวมของเร่ืองรองเรียนตลอดระยะเวลา ๖ เดือนของสถานี
วิทยุรรวมดวยชวยกันวามีมากถึง ๕๙,๖๖๗ เร่ือง จาก ๒๔ หมวด โดยปรากฎวามีการรองเรียน
เกี่ยวกับปญหาอ่ืน มากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง จํานวน ๑๕,๓๓๕ เร่ือง รองลงมาไดแกการรองเรียน
เร่ืองของหายและเร่ืองอุบัติเหตุ จํานวน ๘,๘๒๑ เร่ือง และ ๘,๗๔๙ เร่ือง ตามลําดับ 
 นาสังเกตวาเร่ืองที่ประชาชนรองเรียนเขามา ๓ อันดับแรก รวมแลวมีจํานวนมากถึง 
๓๒,๙๐๕ เร่ือง ซึ่งเปนจํานวนที่เกินคร่ึงหนึ่งของเร่ืองรองเรียนทั้งหมด เนื่องจากปญหาอ่ืน เปน
ปญหาประเภทสัพเพหระ ที่ไมสามารถจัดหมูจัดพวกใน ๒๔ หมวดได อาทิ ‘รายงานสภาพอากาศ
วันนี’้  ‘กิ่งไมยื่นมาบนถนนหนาตลาดคลองเตย’ ‘พบเด็กเล็กออกเร่ียไรขอเงินเกรงวาจะเกิด
อันตราย’  ‘เมาเหลาสงเสียงดังรบกวน’ ฯลฯ   

เร่ืองของหาย และเร่ืองอุบัติเหตุนั้นมีจํานวนใกลเคียงกัน ซึ่งเปนปญหาหลักของคนเมือง
หลวงอันสะทอนถึงสภาพสังคมที่มีรถและคนอาศัยอยูรวมกันจํานวนมาก จึงเกิดปญหาอุบัติเหตุ 
รถชนคน รถชนกันเอง ซึ่งพบไดแทบทุกวัน เชน ‘แท็กซี่ชนเกงแยกกระทรวงศึกษาธิการ รถชนกัน ๖ 
คันใตทางดวนถนนจันทน เจ็บ ๓ คน’   ‘จักรยานยนตชนกันที่ซอยลาดพราว ๖๔ แยก ๑๑’ ‘แท็กซี่
เฉ่ียวชนคนเดินเทาปากซอยออนนุช ๒๒ เจ็บ ๑ คน’ ฯลฯ 

สวนของหายนั้น จากเร่ืองที่รองเรียนสวนใหญพบวามักจะเปนการลืมของไวบนรถ
สาธารณะ เชน แท็กซี ่รถประจําทาง ซึ่งเปนพาหนะสําคัญสําหรับคนเมืองหลวงที่มีวิถีชีวิตที่รีบเรง 
ไดแก ‘ลืมทะเบียนสมรส ทะเบียนบาน ไดอาร่ี บนรถแท็กซี’่ ‘ลืมโทรศัพทมือถือบนรถแท็กซี่สีฟา
ลวน’ ‘สาวม.ธุรกิจฯ ลืมหนังสือเรียนบนแท็กซี’่ ‘ลืมกระเปาเปใสขวดนมและผาออมลูกบนรถแท็กซี’่ 
ฯลฯ  
 สวนเร่ืองรองเรียนที่รองเรียนเขามาตลอด ๖ เดือน รวมจํานวนแลวไมถึง ๑๐๐ เร่ืองนั้น 
เปนอีกกลุมหนึ่งที่นาสนใจ รวม ๖ หมวด ไดแก เร่ืองที่ดินทํากิน จํานวน ๘๙ เร่ือง เร่ืองแรงงาน 
จํานวน ๗๙ เร่ือง เร่ืองคุมครองผูบริโภค จํานวน ๗๒ เร่ือง เร่ืองกลุมอิทธิพล จํานวน ๔๗ เร่ือง เร่ือง
ไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน ๒๗ เร่ือง และนอยที่สุดคือ เร่ืองทุจริต 
คอรรัปชั่น จํานวน ๑๓ เร่ือง  
 จะเห็นวาเร่ืองที่ดินทํากิน มักจะเกิดกับสังคมในตางจังหวัด จึงทําใหมีเร่ืองรองเรียนเขามา
นอย เนื่องจากประชาชนในตางจังหวัดยังไมคอยทราบชองทางการแจงเร่ืองรองเรียนมายังสถานี
วิทยุรวมดวยชวยกัน ประกอบกับเครือขายของสถานีฯ ยังไมครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศ 
จึงทําใหมีเร่ืองรองเรียนเขามานอย เชน ‘ยื่นขอโฉนดที่นาเกือบปยังไมไดรับ’ ‘โดนโกงที่ทํากินโดยไม
รูตัว’ ‘เจาอาวาสสํานักสงฆเข่ือนทาศาลารองเรียนชาวบานถางปารุกที่สงฆ’ ‘ซื้อที่นามาได ๒ ปแต
ตอนนี้เจาของจะขอคืน’ ‘โฉนดถูกมอดกัดเสียหาย อยากทําใหมจะทําอยางไร’ ฯลฯ 
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 สวนเร่ืองแรงงานและคุมครองผูบริโภคนั้นเปนเร่ืองเกี่ยวกับการเรียกรองสิทธิ ซึ่งประชาชน
สวนใหญยังไมเขาใจเร่ืองสิทธิดังกลาวจึงทําใหในหมวดดังกลาวมีเร่ืองรองเรียน เพียง ๗๙ เร่ือง 
และ ๗๒ เร่ืองตามลําดับ โดยมีเร่ืองที่รองเรียนทั้ง ๒ หมวดตามลําดับ ดังนี้ ‘เอาเปรียบแรงงานและ
ปฏิบัติตอพนักงานโดยไมมีมนุษยธรรม’ ‘ลูกสาวไปทํางานแอฟริกาใตขาดการติดตอกับทางบาน’ 
‘ปรึกษาถูกเลิกจางกระทันหัน จะทําอยางไรด’ี ‘เส้ือเหลืองราคาแพงมาก’ ‘เลนโบวล่ิงเดอะมอลลทา
พระ ราคาปายไมตรงกับเก็บเงินจริง’ ‘ถูกโกงมิเตอรไฟฟาภายในหอพัก’ ฯลฯ 
 ขณะที่เร่ืองกลุมอิทธิพล และเร่ืองไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ของรัฐ  มีเพียง 
๔๗ เร่ืองและ ๒๗เร่ือง ตามลําดับ  ไดแก ‘กลุมอิทธิพลเปดบอน จายแปะเจี๊ยะใหตํารวจในพื้นที’่ 
‘เบาะแสกลุมวัยรุนตั้งตัวเปนกลุมอิทธิพลรบกวนชาวบาน’ สวนเร่ืองไมไดรับความเปนธรรมจาก
เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ‘ผูใหญบานไมใหความเปนธรรมตอลูกบาน’ ‘เจาหนาที่ตํารวจไมมีความ
ยุติธรรมตอผูใชรถ’ ‘ชาวเขางง ตํารวจปรับฐานออกนอกพื้นที่ไมเทากัน’ ‘ตํารวจจับผิดตัวแถมถูก
ซอมอาการสาหัส’ 

เร่ืองที่มีผูรองเรียนนอยที่สุดคือ เร่ืองทุจริต คอรรัปชั่น จํานวน ๑๓ เร่ือง เชน ‘คอรรัปชั่น
สนามบินสุวรรณภูมิ’ ‘กรมศุลกากรจับไมพยุงลักลอบสงออกมูลคา ๑๖ ลานบาท’     ‘เจาหนาที่
อบต......โกงคาน้ําบาดาล ๖ เดือนแลวยังไมคืบหนา’ ฯลฯ  
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ตารางท่ี ๓.๒ 

ตารางแสดงบทบาทสื่อมวลชน ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
ตั้งแตวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ถึงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

  
บทบาทสื่อ จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. การใหขาวสาร (Information) ๕๒,๙๙๔ ๓๖.๑๐ 
๒. การประสานสัมพันธ (Correlation) ๔๑,๘๓๘ ๓๕.๑๒ 
๓. การรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ 
    (Mobilization) ๒๓,๒๖๒ ๒๗.๙๒ 

๔. การสรางความตอเนื่องทางสังคม (Continuity) ๙๒๗ ๐.๗๘ 
๕. การใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม 
    (Entertainment) ๑๐๗ ๐.๐๘ 

รวม ๑๑๙,๑๒๘ ๑๐๐ 
 
 จากตารางที่ ๓.๒ แสดงถึงบทบาทหนาที่ส่ือมวลชนของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน พบวา 
จากจํานวนรื่องท่ีแจงเขามายังศูนยรับเรื่องของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันตลอดระยะเวลา ๖ เดือนนั้น สถานี
วิทยุรวมดวยชวยกัน เนนการทําหนาที่ในการใหขาวสารมากเปนอันดับ ๑ จํานวน ๕๒,๙๙๔ เร่ือง 
คิดเปนรอยละ ๓๖.๑๐ อันดับสองคือบทบาทการประสานสัมพันธ จํานวน ๔๑,๘๓๘ เร่ือง คิดเปน
รอยละ ๓๕.๑๒ อันดับสามคือบทบาทการรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ จํานวน 
๒๓,๒๖๒ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๗.๙๒ อันดับส่ี คือ บทบาทการสรางความตอเนื่องทางสังคม 
จํานวน  ๙๒๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๗๘ และบทบาทที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันแสดงบทบาท
นอยที่สุดคือบทบาทการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม จํานวน ๑๐๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ 
๐.๐๘ 
  นาสังเกตวาบทบาทการใหขาวสารและบทบาทการประสานสัมพันธ มีจํานวนใกลเคียงกัน
มาก และมีความโดดเดนมาก คือรอยละ ๓๖.๑๐ และรอยละ ๓๕.๑๒ ตามลําดับ ซึ่งหากนํามา
รวมกันแลวจะเปนรอยละ ๗๑ .๒๒ ซึ่งเปนจํานวนมากเกินกวาคร่ึงหนึ่ง อันนาจะเปนการสะทอน
ถึงแนวทางในการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันที่เนนย้ําวัตถุประสงคที่ตองการเปน
ส่ือกลางในการชวยเหลือสังคมไดอยางชัดเจน 
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ตารางท่ี ๓.๓ 
ตารางแสดงบทบาทสื่อมวลชน ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 

จําแนกเร่ืองสวนตัวและเร่ืองสวนรวม 
 

 

บทบาทสื่อมวลชน 
เร่ือง

สวนตัว
(เร่ือง) 

รอยละ 
(%) 

เร่ือง
สวนรวม 
(เร่ือง) 

รอยละ
(%) 

๑. การใหขาวสาร (Information) ๒๐,๑๖๔ ๓๒.๑๗ ๓๒,๘๓๐ ๕๘.๑๘ 
๒. การประสานสัมพันธ (Correlation) ๑๙,๙๗๔ ๓๑.๘๗ ๒๑,๘๖๔ ๓๘.๗๓ 
๓. การสรางความตอเนื่องทางสังคม (Continuity) ๓ ๐.๐๑ ๙๒๔ ๑.๖๓ 
๔. การใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม 
    (Entertainment) ๒๐ ๐.๐๒ ๘๗ ๐.๑๕ 

๕. การรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ 
    (Mobilization) ๒๒,๕๒๙ ๓๕.๙๓ ๗๓๓ ๑.๓๑ 

รวม ๖๒,๖๙๐ ๑๐๐ ๕๖,๔๓๘ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓.๓ แสดงบทบาทส่ือมวลชน ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จําแนกเร่ือง 
สวนตัวและเร่ืองสวนรวม พบวา มีผูแจงเร่ืองราวความเดือดรอนตาง ๆ เขามายังสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกัน แบงเปนเร่ืองสวนตัวมากที่สุดจํานวน  ๖๒,๖๙๐ เร่ือง รองลงมาเปนเร่ืองสวนตัว 
จํานวน ๕๖,๔๓๘ เร่ือง ซึ่งเปนจํานวนที่ตางกันเพียง ๖,๒๕๒ เร่ืองเทานั้น 

ประชาชนสวนใหญแจงเร่ืองราวตาง ๆ ที่เปนเร่ืองสวนตัว มายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน
จํานวนมากถึง  ๖๒,๖๙๐ เร่ือง โดยจําแนกตามบทบาทส่ือ ๕ บทบาท ดังนี้ อันดับที่ ๑ ไดแก 
บทบาทการรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ จํานวน ๒๒,๕๒๙ เร่ือง คิดเปนรอยละ 
๓๕.๙๓ อันดับสอง ไดแก บทบาทการใหขาวสาร จํานวน ๒๐,๑๖๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๒.๑๗ 
อันดับ ๓ คือ บทบาทการประสานสัมพันธ จํานวน ๑๙,๙๗๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๑.๘๗ สวน
อันดับที่ ๔ คือบทบาทการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม  และ ๕ คือบทบาทการสรางความ
ตอเนื่องทางสังคม จํานวน ๒๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๒ และจํานวน  ๓ เร่ือง คิดเปนรอยละ 
๐.๐๑ ตามลําดับ 
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สวนประชาชนแจงเร่ืองราวตาง ๆ ที่เปนเร่ืองสวนรวม มายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน
จํานวน  ๕๖,๔๓๘ เร่ือง โดยจําแนกตามบทบาทส่ือ ๕ บทบาท ดังนี้ อันดับที่ ๑ ไดแก บทบาทการ
ใหขาวสาร จํานวน ๓๒,๘๓๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๕๘.๑๘ อันดับสอง ไดแก บทบาทการประสาน
สัมพันธ จํานวน ๒๑,๘๖๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๘.๗๓  อันดับ ๓ คือ บทบาการสรางความ
ตอเนื่องทางสังคม จํานวน ๙๒๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑.๖๓  สวนอันดับที่ ๔ คือบทบาทการ
รณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ จํานวน ๗๓๓ เร่ือง และ ๕ คือบทบาทการใหความ
เพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม  จํานวน ๘๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑.๓๑ และ รอยละ ๐.๑๕ 
ตามลําดับ 

ขอสังเกตที่นาสนใจคือ บทบาทการรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ เปนเร่ืองที่
ประชาชนแจงเขามายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในเนื้อหาที่เปนเร่ืองสวนตัวเปนอันดับหนึ่ง มาก
ถึง ๒๒,๕๒๙ เร่ือง แตในทางตรงกันขาม ในเนื้อหาที่เปนเร่ืองสวนรวม บทบาทการรณรงคทาง
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กลับอยูในลําดับที่ ๔ มีเพียง ๗๓๓ เร่ือง และมีจํานวนเร่ืองที่
แตกตางกันมากถึง ๒๑,๗๙๖ เร่ือง  
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ตารางท่ี ๓.๔ 
ตารางแสดงบทบาทดานการใหขาวสาร (Information) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
หมวดเร่ืองรองเรียน จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ปญหาอ่ืน ๑๓,๙๐๕ ๓๐.๗๖ 
๒. อุบัติเหต ุ ๙,๔๖๕ ๒๐.๙๔ 
๓. อาชญากรรม ๘,๔๓๖ ๑๘.๖๖ 
๔. บริการดานจราจร ๗,๓๑๕ ๑๖.๑๘ 
๕. อุบัติภัย ๒,๒๑๑ ๔.๘๙ 
๖. รองเรียน ๑,๓๔๗ ๒.๙๘ 
๗. เจ็บปวย ๕๗๖ ๑.๒๗ 
๘. ของหาย ๒๙๒ ๐.๖๔ 
๙. คุมครองผูบริโภค ๒๗๕ ๐.๖๐ 
๑๐. การเกษตร ๒๕๔ ๐.๕๖ 
๑๑. การศึกษา ๒๕๔ ๐.๕๖ 
๑๒. ยาเสพติด ๒๑๘ ๐.๔๘ 
๑๓. ที่ดินทํากิน ๑๖๖ ๐.๓๖ 
๑๔. สาธารณสุข ๑๖๑ ๐.๓๕ 
๑๕. กลุมอิทธิพล ๘๗ ๐.๒๐ 
๑๖. ไมไดรับความเปนธรรมจาก  
       จนท.ของรัฐ ๕๘ ๐.๑๒ 

๑๗. แรงงาน ๔๓ ๐.๑๑ 
๑๘. ส่ิงแวดลอม ๔๐ ๐.๐๙ 
๑๙. ทุจริตคอรรัปชั่น ๓๕ ๐.๐๗ 
๒๐. ทําความด ี ๓๐ ๐.๐๖ 
๒๑. คนหาย ๑๔ ๐.๐๕ 
๒๒. สาธารณูปโภค ๗ ๐.๐๔ 
๒๓. รับสมัครงาน ๔ ๐.๐๒ 
๒๔. รถเสีย ๑ ๐.๐๑ 

รวม ๔๕,๑๙๔ ๑๐๐ 
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จากตารางที่ ๓.๔ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทของการใหขาวสาร 
ทั้งส้ินจํานวน ๔๕,๑๙๔ เร่ือง โดยจําแนกเปน ๒๔ หมวด โดยหมวดที่ประชาชนแจงเร่ืองเขามา
มากที่สุดไดแก หมวดปญหาอ่ืน จํานวน ๑๓,๙๐๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๐.๗๖ อันดับที ่ ๒ คือ
หมวดอุบัติเหตุ จํานวน ๙,๔๖๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๐.๙๔ อันดับสาม คือหมวดอาชญากรรม 
จํานวน ๘,๔๓๖ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๘.๖๖  

สวนหมวดที่ประชาชนแจงเร่ืองเขามานอยที่สุด ๓ อันดับสุดทายไดแก อันดับที่ ๒๒ หมวด
สาธารณูปโภค จํานวน ๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๔ อันดับที่ ๒๓ หมวด รับสมัครงาน จํานวน ๔ 
เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๒ อันดับที่คนแจงเร่ืองเขามานอยที่สุดคือ หมวดรถเสีย จํานวน ๑ เร่ือง 
คิดเปนรอยละ ๐.๐๑ 

นาสังเกตวาเร่ืองที่ประชาชนแจงเขามายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันที่สะทอนถึงบทบาท
หนาที่ดานการใหขาวสารของประชาชนดวยกันนั้น เม่ือรวม ๒ อันดับแรก ไดแก หมวดปญหาอ่ืน 
จํานวน ๑๓,๙๐๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๐.๗๖ อันดับที่ ๒ คือหมวดอุบัติเหตุ จํานวน ๙,๔๖๕ 
เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๐.๙๔ รวมแลวมากเกินกวาคร่ึงคือรอยละ ๕๑.๗๐ 
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ตารางท่ี ๓.๕ 
ตารางแสดงบทบาทดานการใหขาวสาร (Information) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
จําแนกเร่ืองสวนตัว 

 
บทบาทดานการใหขาวสาร 

หมวดเร่ืองรองเรียน (สวนตัว ๑๑ หมวด) 
จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. อุบัติเหต ุ ๙,๔๖๕ ๗๖.๑๘ 
๒. รองเรียน ๑,๓๔๗ ๑๐.๘๔ 
๓. เจ็บปวย ๕๗๖ ๔.๖๓ 
๔. ของหาย ๒๙๒ ๒.๓๕ 
๕. คุมครองผูบริโภค ๒๗๕ ๒.๒๑ 
๖. การเกษตร ๒๕๔ ๒.๐๔ 
๗. ที่ดินทํากิน ๑๖๖ ๑.๓๓ 
๘. ทําความด ี ๓๐ ๐.๒๔ 
๙. คนหาย ๑๔ ๐.๑๑ 
๑๐. รับสมัครงาน ๔ ๐.๐๔ 
๑๑. รถเสีย ๑ ๐.๐๓ 

รวม ๑๒,๔๒๔ ๑๐๐ 
 
 จากตารางที่ ๓.๕ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทของการใหขาวสาร
ในเร่ืองสวนตัว แบงออกเปน ๑๑ หมวด รวมทั้งส้ิน ๑๒,๔๒๔ เร่ือง โดยเร่ืองที่แจงเขามามากที่สุด
คือหมวดอุบัติเหตุ จํานวน ๙,๔๖๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๗๖.๑๘  อันดับที่ ๒ ไดแกหมวดรองเรียน 
จํานวน ๑,๓๔๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๐.๘๔ อันดับที่ ๓ ไดแกหมวดเจ็บปวย จํานวน ๕๗๖ เรื่อง คิด
เปนรอยละ ๔.๖๓ 
 สวนอันดับทาย ๆ ไดแกอันดับที่ ๙ คือหมวดคนหาย จํานวน ๑๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ 
๐.๑๑ อันดับที่ ๑๐ คือหมวดรับสมัครงาน จํานวน ๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๔ และอันดับสุดทาย
คือหมวดรถเสีย จํานวน ๑ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๓ 
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ตารางท่ี ๓.๖ 

ตารางแสดงบทบาทดานการใหขาวสาร (Information) 
ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 

จําแนกเร่ืองสวนรวม 
 

  
บทบาทดานการใหขาวสาร 

หมวดเร่ืองรองเรียน (สวนรวม ๑๓ หมวด) 
จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ปญหาอ่ืน ๑๓,๙๐๕ ๔๒.๔๓ 
๒. อาชญากรรม ๘,๔๓๖ ๒๕.๗๔ 
๓. บริการดานจราจร ๗,๓๑๕ ๒๒.๓๒ 
๔. อุบัติภัย ๒,๒๑๑ ๖.๗๔ 
๕. การศึกษา ๒๕๔ ๐.๗๗ 
๖. ยาเสพติด ๒๑๘ ๐.๖๖ 
๗. สาธารณสุข ๑๖๑ ๐.๔๙ 
๘. กลุมอิทธิพล ๘๗ ๐.๒๖ 
๙. ไมไดรับความเปนธรรมจาก จนท.ของรัฐ ๕๘ ๐.๑๗ 
๑๐. แรงงาน ๔๓ ๐.๑๓ 
๑๑. ส่ิงแวดลอม ๔๐ ๐.๑๒ 
๑๒. ทุจริตคอรรัปชั่น ๓๕ ๐.๑๐ 
๑๓. สาธารณูปโภค ๗ ๐.๐๗ 

รวม ๓๒,๗๗๐ ๑๐๐ 
 
 จากตารางที่ ๓.๖ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทของการใหขาวสาร
ในเร่ืองสวนรวม แบงออกเปน ๑๓ หมวด รวมทั้งส้ิน ๓๒,๗๗๐ เร่ือง  โดยเร่ืองที่แจงเขามามาก
ที่สุดคือหมวดปญหาอ่ืน จํานวน ๑๓,๙๐๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๔๒.๔๓ อันดับที่ ๒ คือหมวด
อาชญากรรม จํานวน ๘,๔๓๖ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๕.๗๔ และอันดับที่ ๓ คือหมวดบริการดาน
จราจร จํานวน ๗,๓๑๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๒.๓๒ 

สวนอันดับทาย ๆ ไดแกอันดับที่ ๑๑ หมวดส่ิงแวดลอม มีประชาชนแจงเร่ืองเขามาเพียง 
๔๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๑๒ อันดับที่ ๑๒ หมวดทุจริตคอรรัปชั่น จํานวน ๓๕ เร่ือง คิดเปนรอย
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๖๕

 

ละ ๐.๑๐ และอันดับสุดทายที่ประชาชนแจงเร่ืองเขามานอยที่สุดคือ หมวดสาธารณูปโภค จํานวน 
๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๗ 
 นาสังเกตวาประชาชนแจงเร่ืองเขามายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมากใน ๓ หมวดแรก 
คือหมวดคือหมวดปญหาอ่ืน จํานวน ๑๓,๙๐๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๔๒.๔๓ อันดับที่ ๒ คือหมวด
อาชญากรรม จํานวน ๘,๔๓๖ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๕.๗๔ และอันดับที่ ๓ คือหมวดบริการดาน
จราจร จํานวน ๗,๓๑๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๒.๓๒ และเปนเพียง ๓ หมวดที่มีจํานวนรอยละ 
มากกวา ๑๐ ข้ึนไป เม่ือรวมทั้ง ๓ แลว จะไดจํานวนรอยละมากถึง ๙๐.๔๙ ขณะที่อีก ๑๐ หมวดที่
เหลือมีสัดสวนรวมกันแลวเพียง ๙.๕๑ เทานั้น 
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ตารางท่ี ๓.๗ 
ตารางแสดงบทบาทดานการประสานสัมพันธ (Correlation) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
จําแนกเร่ืองสวนตัวและเร่ืองสวนรวม 

บทบาทดานการประสานสัมพันธ 
หมวดเร่ืองรองเรียน 

จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ปญหาอ่ืน ๑๕,๔๑๓ ๓๖.๘๓ 
๒. รถเสีย ๙,๔๗๔ ๒๒.๖๔ 
๓. คนหาย ๖,๗๖๕ ๑๖.๑๖ 
๔. สาธารณูปโภค ๕,๕๔๗ ๑๓.๒๕ 
๕. รองเรียน ๒,๒๘๘ ๕.๔๖ 
๖. รับสมัครงาน ๖๖๕ ๑.๕๘ 
๗. ส่ิงแวดลอม ๕๐๑ ๑.๑๙ 
๘. เจ็บปวย ๓๙๗ ๐.๙๓ 
๙. อาชญากรรม ๒๒๓ ๐.๕๘ 
๑๐. อุบัติเหต ุ ๒๑๙ ๐.๔๒ 
๑๑. ทําความด ี ๑๓๗ ๐.๓๐ 
๑๒. แรงงาน ๙๗ ๐.๑๗ 
๑๓. ไมไดรับความเปนธรรมจากจนท.ของรัฐ ๓๐ ๐.๑๐ 
๑๔. การศึกษา ๒๓ ๐.๐๘ 
๑๕. คุมครองผูบริโภค ๑๔ ๐.๐๖ 
๑๖. ยาเสพติด ๗ ๐.๐๔ 
๑๗. การเกษตร ๗ ๐.๐๔ 
๑๘. อุบัติภัย ๗ ๐.๐๔ 
๑๙. สาธารณสุข ๕ ๐.๐๓ 
๒๐. ทุจริตคอรรัปชั่น ๕ ๐.๐๓ 
๒๑. กลุมอิทธิพล ๔ ๐.๐๒ 
๒๒. ของหาย ๔ ๐.๐๒ 
๒๓. ที่ดินทํากิน ๔ ๐.๐๒ 
๒๔. บริการดานจราจร ๒ ๐.๐๑ 

รวม ๔๑,๘๓๘ ๑๐๐ 
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จากตารางที่ ๓.๗ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทของการประสาน
สัมพันธ รวมทั้งส้ิน จํานวน ๔๑,๘๓๘ เร่ือง โดยจําแนกเปน ๒๔ หมวด โดยหมวดที่ประชาชนแจง
เร่ืองเขามามากที่สุดไดแก หมวดปญหาอ่ืน จํานวน ๑๕,๔๑๓ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๖.๘๓ อันดับ
ที่ ๒ คือหมวดรถเสีย จํานวน ๙,๔๗๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๔ อันดับสาม คือหมวดคนหาย 
จํานวน ๖,๗๖๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๖.๑๖ 

สวนหมวดที่ประชาชนแจงเร่ืองเขามานอยที่สุด ๓ อันดับสุดทายไดแก อันดับที่ ๒๒ หมวด
ของหาย จํานวน ๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๒ อันดับที่ ๒๓ หมวด ที่ดินทํากิน จํานวน ๔ เร่ือง คิด
เปนรอยละ ๐.๐๒ อันดับที่คนแจงเร่ืองเขามานอยที่สุดคือ หมวดบริการดานจราจร จํานวน ๒ เร่ือง 
คิดเปนรอยละ ๐.๐๑ 

นาสังเกตวาเร่ืองที่ประชาชนแจงเขามายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันที่สะทอนถึงบทบาท
การประสานสัมพันธของประชาชนดวยกันนั้น เม่ือรวม ๒ อันดับแรก ไดแก หมวดปญหาอ่ืน 
จํานวน ๑๕,๔๑๓ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๖.๘๓ อันดับที่ ๒ คือหมวดรถเสีย จํานวน ๙,๔๗๔ เร่ือง 
คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๔ รวมแลวมากเกินกวาคร่ึงคือรอยละ ๕๙.๔๗ 
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ตารางท่ี ๓.๘ 
ตารางแสดงบทบาทดานการประสานสัมพันธ (Correlation) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
จําแนกเร่ืองสวนตัว 

 
บทบาทดานการประสานสัมพันธ 

หมวดเร่ืองรองเรียน (สวนตัว ๑๑ หมวด) 
จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. รถเสีย ๙,๔๗๔ ๔๗.๔๓ 
๒. คนหาย ๖,๗๖๕ ๓๓.๘๖ 
๓. รองเรียน ๒,๒๘๘ ๑๑.๔๕ 
๔. รับสมัครงาน ๖๖๕ ๓.๓๒ 
๕. เจ็บปวย ๓๙๗ ๑.๙๘ 
๖. อุบัติเหต ุ ๒๑๙ ๑.๐๙ 
๗. ทําความด ี ๑๓๗ ๐.๖๘ 
๘. คุมครองผูบริโภค ๑๔ ๐.๐๗ 
๙. การเกษตร ๗ ๐.๐๖ 
๑๐. ของหาย ๔ ๐.๐๓ 
๑๑. ที่ดินทํากิน ๔ ๐.๐๓ 

รวม ๑๙,๙๗๔ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓.๘ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทของการประสาน
สัมพันธในเร่ืองสวนตัว แบงออกเปน ๑๑ หมวด รวมทั้งส้ิน ๑๙,๙๗๔ เร่ือง  โดยเร่ืองที่แจงเขามา
มากที่สุดคือหมวดรถเสียจํานวน ๙,๔๗๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๔๗.๔๓ อันดับที่ ๒ ไดแกหมวดคน
หาย จํานวน ๖,๗๖๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๓.๘๖ อันดับที่ ๓ ไดแกหมวดรองเรียน จํานวน 
๒,๒๘๘ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๕ 
 สวนอันดับทาย ๆ ไดแกอันดับที่ ๙ คือหมวดการเกษตร จํานวน ๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ 
๐.๐๖ อันดับที่ ๑๐ คือหมวดของหาย จํานวน ๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๓ และอันดับสุดทายคือ
หมวด ที่ดินทํากิน จํานวน ๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๓ 
 นาสังเกตวาเม่ือนํา ๓ อันดับแรกมารวมกันจะพบวาประชาชนไดแจงเร่ืองรองเรียน ที่มี
ลักษณะเปนเร่ืองสวนตัวเขามายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน มากถึงรอยละ   ๙๒.๗๘ 
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๖๙

 

ตารางท่ี ๓.๙ 
ตารางแสดงบทบาทดานการประสานสัมพันธ (Correlation) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
จําแนกเร่ืองสวนรวม 

 
 

บทบาทดานการประสานสัมพันธ 
หมวดเร่ืองรองเรียน (สวนรวม ๑๓ หมวด) จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ปญหาอ่ืน ๑๕,๔๑๓ ๗๐.๔๙ 
๒. สาธารณูปโภค ๕,๕๔๗ ๒๕.๓๗ 
๓. ส่ิงแวดลอม ๕๐๑ ๒.๒๙ 
๔. อาชญากรรม ๒๒๓ ๑.๐๑ 
๕. แรงงาน ๙๗ ๐.๔๔ 
๖. ไมไดรับความเปนธรรมจากจนท.ของรัฐ ๓๐ ๐.๑๓ 
๗. การศึกษา ๒๓ ๐.๐๘ 
๘. อุบตัิภัย ๗ ๐.๐๕ 
๙. ยาเสพติด ๗ ๐.๐๕ 
๑๐. สาธารณสุข ๕ ๐.๐๓ 
๑๑. ทุจริต คอรรัปชั่น ๕ ๐.๐๓ 
๑๒. กลุมอิทธิพล ๔ ๐.๐๒ 
๑๓. บริการดานจราจร ๒ ๐.๐๑ 

รวม ๒๑,๘๖๔ ๑๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๓.๙ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทของการ
ประสานสัมพันธ ในเร่ืองสวนรวม แบงออกเปน ๑๓ หมวด รวมทั้งส้ิน ๒๑,๘๖๔ เร่ือง โดยเร่ืองที่
แจงเขามามากที่สุดคือหมวดปญหาอ่ืน จํานวน ๑๕,๔๑๓ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๗๐.๔๙ อันดับที่ ๒ 
คือหมวดอาชญากรรม จํานวน ๕,๕๔๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๕.๓๗ และอันดับที่ ๓ คือหมวด
บริการดานจราจร จํานวน ๕๐๑เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒.๒๙ 

สวนอันดับทาย ๆ ไดแกอันดับที่ ๑๑ หมวดทุจริต คอรรัปชั่น มีประชาชนแจงเร่ืองเขามา
เพียง ๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๓ อันดับที่ ๑๒ หมวดกลุมอิทธิพล จํานวน ๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ 
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๗๐

 

๐.๐๒ และอันดับสุดทายที่ประชาชนแจงเร่ืองเขามานอยที่สุดคือ หมวดบริการดานจราจร จํานวน 
๒ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๐.๐๑ 
 นาสังเกตวาเม่ือนํา ๒ อันดับแรกมารวมกันจะพบวาประชาชนไดแจงเร่ืองรองเรียน ที่มี
ลักษณะเปนเร่ืองสวนรวมเขามายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน มากถึงรอยละ   ๙๕.๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

๗๑

 

ตารางท่ี ๓.๑๐ 
ตารางแสดงบทบาทดานการสรางความตอเน่ืองทางสังคม (Continuity) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 

บทบาทดานการสรางความตอเน่ืองทางสังคม 
หมวดเร่ืองรองเรียน 

จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ปญหาอ่ืน ๘๒๗ ๘๙.๑๑ 
๒. บริการดานจราจร ๓๘ ๔.๑๐ 
๓. แรงงาน ๑๖ ๑.๗๒ 
๔. สาธารณสุข ๑๖ ๑.๗๒ 
๕. การศึกษา ๑๓ ๑.๔๐ 
๖. ยาเสพติด ๕ ๐.๕๓ 
๗. ส่ิงแวดลอม ๔ ๐.๔๓ 
๘. ไมไดรับความเปนธรรมจากจนท.ของรัฐ ๒ ๐.๒๑ 
๙. อาชญากรรม ๒ ๐.๒๑ 
๑๐. อุบัติเหต ุ ๒ ๐.๒๑ 
๑๑. รองเรียน ๑ ๐.๑๒ 
๑๒. ทําความด ี ๑ ๐.๑๒ 
๑๓. สาธารณูปโภค ๑ ๐.๑๒ 
๑๔. คนหาย ๐ ๐ 
๑๕. เจบ็ปวย ๐ ๐ 
๑๖. การเกษตร ๐ ๐ 
๑๗. รับสมัครงาน ๐ ๐ 
๑๘. ของหาย ๐ ๐ 
๑๙. รถเสีย ๐ ๐ 
๒๐. ที่ดินทํากิน ๐ ๐ 
๒๑. คุมครองผูบริโภค ๐ ๐ 
๒๒. อุบัติภัย ๐ ๐ 
๒๓. ทุจริตคอรรัปชั่น ๐ ๐ 
๒๔. กลุมอิทธิพล ๐ ๐ 

รวม ๙๒๘ ๑๐๐ 

DPU



 

 

๗๒

 

 
 

จากตารางที่ ๓.๑๐ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทดานการสราง
ความตอเนื่องทางสังคม ทั้งส้ินจํานวน ๙๒๘ เร่ือง โดยจําแนกเปน ๒๔ หมวด โดยหมวดที่
ประชาชนแจงเร่ืองเขามามากที่สุดไดแก หมวดปญหาอ่ืน จํานวน ๘๒๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ 
๘๙.๑๑ อันดับที่ ๒ คือหมวด บริการดานจราจร จํานวน ๓๘ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๔.๑๐ อันดับ
สาม คือหมวดแรงงาน จํานวน ๑๖ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑.๗๒ 

 
สวนหมวดที่ไมมีประชาชนแจงเร่ืองเขามาเลยมีถึง ๑๑ หมวด ไดแก หมวดคนหาย หมวด

เจ็บปวย หมวดการเกษตร หมวดรับสมัครงาน หมวดของหาย หมวดรถเสีย หมวดที่ดินทํากิน 
หมวดคุมครองผูบริโภค หมวดอุบัติภัย หมวดทุจริตคอรรัปชั่น และหมวดกลุมอิทธิพล 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

๗๓

 

ตารางท่ี ๓.๑๑ 
ตารางแสดงบทบาทดานการสรางความตอเน่ืองทางสังคม (Continuity) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
จําแนกเร่ืองสวนตัว 

 
บทบาทดานการสรางความตอเน่ืองทางสังคม 

หมวดเร่ืองรองเรียน (สวนตัว ๑๑ หมวด) 
จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. อุบัติเหต ุ ๒ ๕๐ 
๒. รองเรียน ๑ ๒๕ 
๓. ทําความด ี ๑ ๒๕ 
๔. คนหาย ๐ ๐ 
๕. เจ็บปวย ๐ ๐ 
๖. การเกษตร ๐ ๐ 
๗. รับสมัครงาน ๐ ๐ 
๘. ของหาย ๐ ๐ 
๙. รถเสีย ๐ ๐ 
๑๐. ที่ดินทํากิน ๐ ๐ 
๑๑. คุมครองผูบริโภค ๐ ๐ 

รวม ๔ ๑๐๐ 
 
 

 จากตารางที่ ๓.๑๑ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทดานการ
สรางความตอเนื่องทางสังคม ในเร่ืองสวนตัว แบงออกเปน ๑๑ หมวด รวมทั้งส้ิน ๔ เร่ือง โดยเร่ือง
ที่แจงเขามาเพียง ๓ หมวดเทานั้น โดยอันดับที่ ๑ คือหมวดอุบัติเหตุ จํานวน ๒ เร่ือง คิดเปนรอยละ 
๕๐  อันดับที่ ๒ ไดแกหมวดรองเรียน จํานวน ๑ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๕ อันดับที่ ๓ ไดแกทําความ
ดี จํานวน ๑  เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๕  
 
 
 
 
 

DPU



 

 

๗๔

 

ตารางท่ี ๓.๑๒ 
ตารางแสดงบทบาทดานการสรางความตอเน่ืองทางสังคม (Continuity) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
จําแนกเร่ืองสวนรวม 

 
 

บทบาทดานการสรางความตอเน่ืองทางสังคม 
หมวดเร่ืองรองเรียน (สวนรวม ๑๓ หมวด) 

จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ปญหาอ่ืน ๘๒๗ ๘๙.๕๙ 
๒. บริการดานจราจร ๓๘ ๔.๑๑ 
๓. แรงงาน ๑๖ ๑.๗๓ 
๔. สาธารณสุข ๑๖ ๑.๗๓ 
๕. การศึกษา ๑๓ ๑.๔๐ 
๖. ยาเสพติด ๕ ๐.๔๘ 
๗. ส่ิงแวดลอม ๔ ๐.๔๖ 
๘. ไมไดรับความเปนธรรมจากจนท.ของรัฐ ๒ ๐.๒๕ 
๙. อาชญากรรม ๒ ๐.๒๕ 
๑๐. อุบัติภัย ๐ ๐ 
๑๑. สาธารณูปโภค ๐ ๐ 
๑๒. ทุจริตคอรรัปชั่น ๐ ๐ 
๑๓. กลุมอิทธิพล ๐ ๐ 

รวม ๙๒๓ ๑๐๐ 
 
 

 จากตารางที่ ๓.๑๒ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทดานการสราง
ความตอเนื่องทางสังคม ในเร่ืองสวนรวม แบงออกเปน ๑๓ หมวด  รวมทั้งส้ิน ๙๒๓ เร่ือง โดยเร่ือง
ที่แจงเขามามากที่สุดคือหมวดปญหาอ่ืน จํานวน ๘๒๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๘๙.๕๙ อันดับที่ ๒ 
คือหมวดบริการดานจราจร จํานวน ๓๘ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๔.๑๑ และอันดับที่ ๓ และ อันดับที่ ๔ 
จํานวนเทากัน คือหมวดแรงงาน และหมวดสาธารณสุข จํานวน ๑๖ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑.๗๓  

สวนหมวดที่ไมมีประชาชนแจงเร่ืองเขามาเลยจํานวน ๔ หมวด ไดแก หมวดอุบัติภัย 
หมวดสาธารณูปโภค หมวดทุจริตคอรรัปชั่น และหมวดกลุมอิทธิพล 

DPU



 

 

๗๕

 

 นาสังเกตวาประชาชนแจงเร่ืองเขามายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมากที่สุดในหมวด
ปญหาอ่ืน ๆ เพียงหมวดเดียวมากถึง ๘๒๗ เร่ือง มากถึงรอยละ ๘๙.๕๙ ที่เหลืออีก ๘ หมวด 
ตั้งแตอันดับที่ ๒ ถึงอันดับที่ ๙ แมวาจะมีประชาชนแจงเร่ืองเขามา แตเม่ือรวมกันแลวมีเพียงรอย
ละ  ๑๐.๔๑ เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

๗๖

 

ตารางท่ี ๓.๑๓ 
ตารางแสดงบทบาทดานการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม (Entertainment) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
บทบาทดานการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม 

หมวดเร่ืองรองเรียน จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ปญหาอ่ืน ๗๐ ๖๕.๔๒ 
๒. อุบัติเหต ุ ๒๐ ๑๘.๖๙ 
๓. การศึกษา ๙ ๘.๔๑ 
๔. อาชญากรรม ๖ ๕.๖๐ 
๕. สาธารณสุข ๑ ๐.๙๔ 
๖. ทุจริตคอรรัปชั่น ๑ ๐.๙๔ 
๗. คนหาย ๐ ๐ 
๘. เจ็บปวย ๐ ๐ 
๙. การเกษตร ๐ ๐ 
๑๐. รับสมัครงาน ๐ ๐ 
๑๑. รองเรียน ๐ ๐ 
๑๒. ทําความด ี ๐ ๐ 
๑๓. ของหาย ๐ ๐ 
๑๔. รถเสีย ๐ ๐ 
๑๕. ที่ดินทํากิน ๐ ๐ 
๑๖. คุมครองผูบริโภค ๐ ๐ 
๑๗. อุบัติภัย ๐ ๐ 
๑๘. ไมไดรับความเปนธรรมจากจนท.ของรัฐ ๐ ๐ 
๑๙. แรงงาน ๐ ๐ 
๒๐. สาธารณูปโภค ๐ ๐ 
๒๑. ส่ิงแวดลอม ๐ ๐ 
๒๒. ยาเสพติด ๐ ๐ 
๒๓. บริการดานจราจร ๐ ๐ 
๒๔. กลุมอิทธิพล ๐ ๐ 

รวม ๑๐๗ ๑๐๐ 
 

DPU



 

 

๗๗

 

 จากตารางที่ ๓.๑๓ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทดานการ
ใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม ทั้งส้ินจํานวน ๑๐๗ เร่ือง โดยจําแนกเปน ๒๔ หมวด โดย
หมวดที่ประชาชนแจงเร่ืองเขามาเพียง ๖ หมวดเทานั้น โดยหมวดที่ประชาชนแจงเร่ืองเขามามาก
ที่สุดไดแก หมวดปญหาอ่ืน จํานวน ๗๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๖๕.๔๒ อันดับที่ ๒ หมวดอุบัติเหต ุ
จํานวน ๒๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๘.๖๙ อันดับที่ ๓ หมวดการศึกษา จํานวน ๙ เร่ือง คิดเปนรอย
ละ ๘.๔๑ อันดับที่ ๔ หมวดอาชญากรรม จํานวน ๖ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๕.๖๐ และอันดับที่ ๕ 
และอันดับที่ ๖ จํานวน ๑ เร่ืองเทากัน คิดเปนรอยละ ๐.๙๔  

 
สวนหมวดที่ไมมีประชาชนแจงเร่ืองเขามาเลยมีมากถึง ๑๘ หมวด ไดแก อันดับที่ ๗ ถึง

อันดับที่ ๒๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

๗๘

 

ตารางท่ี ๓.๑๔ 
ตารางแสดงบทบาทดานการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม (Entertainment) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
จําแนกเร่ืองสวนตัว 

 
บทบาทดานการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม 

หมวดเร่ืองรองเรียน (สวนตัว ๑๑ หมวด) 
จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. อุบัติเหต ุ ๒๐ ๑๐๐ 
๒. คนหาย ๐ ๐ 
๓. เจ็บปวย ๐ ๐ 
๔. การเกษตร ๐ ๐ 
๕. รับสมัครงาน ๐ ๐ 
๖. รองเรียน ๐ ๐ 
๗. ทําความด ี ๐ ๐ 
๘. ของหาย ๐ ๐ 
๙. รถเสีย ๐ ๐ 
๑๐. ที่ดินทํากิน ๐ ๐ 
๑๑. คุมครองผูบริโภค ๐ ๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
  

จากตารางที่ ๓.๑๔ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทดานการใหความ
เพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม ในเร่ืองสวนตัว แบงออกเปน ๑๑ หมวด รวมทั้งส้ิน ๒๐ เร่ือง โดยเร่ือง
ที่แจงเขามามากที่สุดมีเพียงหมวดเดียวคือหมวดอุบัติเหตุ จํานวน ๒๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
สวนลําดับที่ ๒ ถึงลําดับที่ ๑๑ ไมมีประชาชนแจงเร่ืองเขามาเลย 

ขอสังเกต เนื่องจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมิไดเนนวัตถุประสงคเพื่อความบันเทิง สราง
ความเพลิดเพลินใหแกสมาชิกในสังคมเปนหลักอยูแลว จึงไมแปลกที่จะมีเร่ืองแจงเขามาเพียง ๒๐ 
เร่ือง และทั้งหมดก็เปนการโทรมาเลาเร่ืองขําขันของอุบัติเหตุที่เคยเกิดข้ึน เพื่อเปนบทเรียนใหกับ
ผูฟงทานอ่ืน ๆ ไดทราบ จึงมีลักษณะการเลาที่สอดแทรกมุขตลกไปดวย 
 
 

DPU



 

 

๗๙

 

 
ตารางท่ี ๓.๑๕ 

ตารางแสดงบทบาทดานการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม (Entertainment) 
ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 

จําแนกเร่ืองสวนรวม 
 

  
บทบาทดานการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม 

หมวดเร่ืองรองเรียน (สวนรวม ๑๓ หมวด) 
จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ปญหาอ่ืน ๗๐ ๙๓.๓๓ 
๒. ทุจริตคอรรัปชั่น ๓ ๔.๐๐ 
๓. สาธารณสุข ๒ ๒.๖๖ 
๔. อุบัติภัย ๐ ๐ 
๕. ไมไดรับความเปนธรรมจากจนท.ของรัฐ ๐ ๐ 
๖. แรงงาน ๐ ๐ 
๗. สาธารณูปโภค ๐ ๐ 
๘. ส่ิงแวดลอม ๐ ๐ 
๙. อาชญากรรม ๐ ๐ 
๑๐. การศึกษา ๐ ๐ 
๑๑. ยาเสพติด ๐ ๐ 
๑๒. บริการดานจราจร ๐ ๐ 
๑๓. กลุมอิทธิพล ๐ ๐ 

รวม ๗๕ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓.๑๕ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทการใหความ
เพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม ในเร่ืองสวนรวม แบงออกเปน ๑๓ หมวด รวมทั้งส้ิน  ๗๕ เร่ือง โดยมี
เร่ืองที่แจงเขามาเพียง ๓ หมวดเทานั้น หมวดที่มีเร่ืองแจงเขามามากที่สุดอันดับแรกคือ หมวด
ปญหาอ่ืน จํานวน ๗๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๙๓.๓๓ อันดับที่ ๒  คือหมวดทุจริตคอรรัปชั่น จํานวน 
๓ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๔.๐๐ อันดับ ๓ ไดแก หมวดสาธารณสุข จํานวน ๒ เร่ือง คิดเปนรอยละ 
๒.๖๖ 

สวนลําดับที่ ๔ ถึงลําดับที่ ๑๓ ไมมีประชาชนแจงเร่ืองเขามาเลย 

DPU



 

 

๘๐

 

ตารางท่ี ๓.๑๖ 
ตารางแสดงบทบาทดานการรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ (Mobilization) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
บทบาทดานการรณรงคทางสังคม  

การเมืองและเศรษฐกิจ 
หมวดเร่ืองรองเรียน 

จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ของหาย ๑๗,๓๐๖ ๗๔.๓๙ 
๒. ทําความด ี ๔,๖๔๐ ๑๙.๙๔ 
๓. รถเสีย ๓๖๙ ๑.๖๖ 
๔. ปญหาอ่ืน ๓๓๖ ๑.๓๓ 
๕. สาธารณสุข ๒๘๓ ๑.๑๙ 
๖. เจ็บปวย ๒๐๒ ๐.๗๔ 
๗. การศึกษา ๒๙ ๐.๑๑ 
๘. อุบัติภัย ๒๓ ๐.๑๐ 
๙. ส่ิงแวดลอม ๒๒ ๐.๐๙ 
๑๐. สาธารณูปโภค ๑๓ ๐.๐๘ 
๑๑. ไมไดรับความเปนธรรมจากจนท.ของรัฐ ๘ ๐.๐๗ 
๑๒. บริการดานจราจร ๗ ๐.๐๖ 
๑๓. อาชญากรรม ๕ ๐.๐๕ 
๑๔. คุมครองผูบริโภค ๔ ๐.๐๔ 
๑๕. ยาเสพติด ๔ ๐.๐๔ 
๑๖. กลุมอิทธิพล ๓ ๐.๐๓ 
๑๗. อุบัติเหต ุ ๓ ๐.๐๓ 
๑๘. รองเรียน ๒ ๐.๐๒ 
๑๙. ที่ดินทํากิน ๒ ๐.๐๒ 
๒๐. รับสมัครงาน ๑ ๐.๐๑ 
๒๑. คนหาย ๐ ๐ 
๒๒. การเกษตร ๐ ๐ 
๒๓. แรงงาน ๐ ๐ 
๒๔. ทุจริตคอรรัปชั่น ๐ ๐ 

รวม ๒๓,๒๖๒ ๑๐๐ 

DPU



 

 

๘๑

 

 
 จากตารางที่ ๓.๑๖ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทการ

รณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งส้ินจํานวน ๒๓,๒๖๒ เร่ือง โดยจําแนกเปน ๒๔ หมวด 
โดยหมวดที่ประชาชนแจงเร่ืองเขามามากที่สุดไดแก หมวดของหาย จํานวน ๑๗,๓๐๖ เร่ือง คิด
เปนรอยละ ๗๔.๓๙ อันดับที่ ๒ คือหมวดทําความดี จํานวน ๔,๖๔๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๙.๙๔
อันดับสาม คือหมวดรถเสีย จํานวน ๓๖๙ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑.๖๖ 

สวนหมวดที่ไมมีประชาชนแจงเร่ืองเขามาเลยมี ๔ หมวด ไดแก หมวดคนหาย หมวด
การเกษตร หมวดแรงงาน และหมวดทุจริตคอรรัปชั่น 

นาสังเกตวาเร่ืองที่ประชาชนแจงเขามายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันที่สะทอนถึงบทบาท
ดานการรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ เม่ือรวม ๒ อันดับแรก ไดแก หมวดของหาย 
และหมวดทําความดี เม่ือรวมกันแลวมากถึงรอยละ ๙๔.๓๓  
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๘๒

 

ตารางท่ี ๓.๑๗ 
ตารางแสดงบทบาทดานการรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ (Mobilization) 

ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
จําแนกเร่ืองสวนตัว 

 
บทบาทดานการรณรงคทางสังคม  

การเมืองและเศรษฐกิจ 
หมวดเร่ืองรองเรียน (สวนตัว ๑๑ หมวด) 

จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ของหาย ๑๗,๓๐๖ ๗๖.๗๙ 
๒. ทําความด ี ๔,๖๔๐ ๒๐.๕๐ 
๓. รถเสีย ๓๖๙ ๑.๕๙ 
๔. เจ็บปวย ๒๐๒ ๐.๘๙ 
๕. คุมครองผูบริโภค ๔ ๐.๑๑ 
๖. อุบัติเหต ุ ๓ ๐.๐๔ 
๗. รองเรียน ๒ ๐.๐๓ 
๘. ที่ดินทํากิน ๒ ๐.๐๓ 
๙. รับสมัครงาน ๑ ๐.๐๒ 
๑๐. คนหาย ๐ ๐ 
๑๑. การเกษตร ๐ ๐ 

รวม ๒๒,๕๒๙ ๑๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๓.๑๗ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทการ
รณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ในเร่ืองสวนตัว แบงออกเปน ๑๑ หมวด รวมทั้งส้ิน 
๒๒,๕๒๙ เร่ือง โดยเร่ืองที่แจงเขามามากที่สุดคือหมวดของหาย จํานวน ๑๗,๓๐๖ เร่ือง คิดเปน
รอยละ ๗๖.๗๙  อันดับที่ ๒ ไดแกหมวดทําความดี จํานวน ๔,๖๔๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๐ 
อันดับที่ ๓ ไดแกหมวดรถเสีย จํานวน ๓๖๙ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑.๕๙ 

สวนหมวดที่ไมมีประชาชนแจงเร่ืองเขามาเลยมี ๒ หมวด ไดแก หมวดคนหาย และหมวด
การเกษตร  
 นาสังเกตวาหมวดของหายเปนหมวดที่มีประชาชนแจงเร่ืองเขามามากที่สุดมากถงึรอยละ
๗๖.๗๙ 
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๘๓

 

 
ตารางท่ี ๓.๑๘ 

ตารางแสดงบทบาทดานการรณรงคทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ (Mobilization) 
ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 

จําแนกเร่ืองสวนรวม 
 

บทบาทดานการรณรงคทางสังคม  
การเมืองและเศรษฐกิจ 

หมวดเร่ืองรองเรียน (สวนรวม ๑๓ หมวด) 
จํานวน (เร่ือง) รอยละ (%) 

๑. ปญหาอ่ืน ๓๓๖ ๔๕.๘๓ 
๒. สาธารณสุข ๒๘๓ ๓๘.๖๐ 
๓. การศึกษา ๒๙ ๓.๙๕ 
๔. อุบัติภัย ๒๓ ๓.๑๓ 
๕. ส่ิงแวดลอม ๒๒ ๓.๐๐ 
๖. สาธารณูปโภค ๑๓ ๑.๗๗ 
๗. ไมไดรับความเปนธรรมจากจนท.ของรัฐ ๘ ๑.๐๙ 
๘. บริการดานจราจร ๗ ๐.๙๕ 
๙. อาชญากรรม ๕ ๐.๖๘ 
๑๐. ยาเสพติด ๔ ๐.๕๔ 
๑๑. กลุมอิทธิพล ๓ ๐.๔๖ 
๑๒. แรงงาน ๐ ๐ 
๑๓. ทุจริตคอรรัปชั่น ๐ ๐ 

รวม ๗๓๓ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓.๑๘ พบวาประชาชนแจงเร่ืองตาง ๆ เขามาตามบทบาทดานการรณรงค
ทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ในเร่ืองสวนรวม แบงออกเปน ๑๓ หมวด รวมทั้งส้ิน  ๗๓๓ เร่ือง 
โดยเร่ืองที่แจงเขามามากที่สุดคือ หมวดปญหาอ่ืน จํานวน ๓๓๖ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๔๕.๘๓ 
อันดับที่ ๒ คือหมวดสาธารณสุข จํานวน ๒๘๓ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๘.๖๐ และอันดับที่ ๓ คือ
หมวดการศึกษา จํานวน ๒๙ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓.๙๕ 

มีเพียง ๒ หมวดเทานั้นที่ไมมีประชาชนแจงเร่ืองเขามาคือหมวดแรงงาน และหมวดทุจริต
คอรรัปชั่น 

DPU



 

 

๘๔

 

 นาสังเกตวาประชาชนแจงเร่ืองเขามายังสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมากใน ๒ หมวดแรก 
คือหมวดคือหมวดปญหาอ่ืน และหมวดสาธารณสุข รวมกันแลวมากเกินกวาคร่ึง และมากถึงรอย
ละ ๘๔.๔๓  
 

ตารางท่ี ๓.๑๙ 
ตารางจําแนกเร่ืองรองเรียนท่ีเปนเร่ืองสวนตัว  

ตอสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 
 

เร่ืองรองเรียน จํานวนเร่ือง 
๑.ของหาย    ๘,๘๒๑ 
๒.อุบัติเหต ุ     ๘,๗๔๙ 
๓.รถเสีย     ๔,๙๓๗ 
๔.คนหาย    ๓,๓๙๕ 
๕.ทําความด ี    ๒,๔๑๕ 
๖.รองเรียน    ๑,๘๒๗ 
๗.เจ็บปวย    ๕๙๓ 
๘.รับสมัครงาน หางาน   ๓๔๗ 
๙.การเกษตร    ๑๓๖ 
๑๐.ที่ดินทํากิน    ๘๙ 
๑๑.คุมครองผูบริโภค   ๗๒ 

รวมท้ังหมด ๓๑,๓๘๑ 
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๘๕

 

 
ตารางท่ี ๓.๒๐ 

ตารางจําแนกเร่ืองรองเรียนท่ีเปนเร่ืองสวนรวม  
ตอสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 

 
เร่ืองรองเรียน จํานวน (เร่ือง) 

๑.ปญหาอ่ืน ๆ      ๑๕,๓๓๕ 
๒.อาชญากรรม      ๔,๓๗๐ 
๓.บริการจราจร      ๓,๖๙๒ 
๔.สาธารณูปโภค      ๒,๗๙๓ 
๕.อุบัติภัย      ๑,๑๒๓ 
๖.สิ่งแวดลอม      ๒๘๙ 
๗.สาธารณสุข      ๒๓๕ 
๘.การศึกษา        ๑๖๕ 
๙.ยาเสพติด ๑๑๘ 
๑๐.แรงงาน      ๗๙ 
๑๑.กลุมอิทธิพล      ๔๗ 
๑๒.ไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาท่ีของรัฐ   ๒๗ 
๑๓.ทุจริต คอรัปชั่น     ๑๓ 

รวมทั้งหมด   ๒๘,๒๘๖ 

 
 จากตารางที่ ๓.๑๙ และตารางที่ ๓.๒๐ พบวามีความนาสนใจที่มีการนําเร่ืองสวนตัว 
(Private)  ออกมาสูพื้นที่สาธารณะ (Public) จํานวนมาก ไดแก หมวดของหาย  หมวดคนหาย 
หมวดเจ็บปวย รับสมัครงาน หางาน จํานวน ๘,๘๒๑ เร่ือง ๓,๓๙๕ เร่ือง  ๕๙๓ เร่ือง และ ๓๔๗ 
เร่ืองตามลําดับ รวมจํานวน ๑๓,๑๐๒ เร่ือง เกือบถึงคร่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมด ๓๑,๓๘๑ 
เร่ือง 

เร่ืองเหลานี้ถือเปนเร่ืองสวนตัว ที่บุคคลสามารถจัดการเองได และถือวามิใชธุระของผูอ่ืน 
จึงนาสนใจที่ผูฟงรายการวิทยุรวมดวยชวยกัน ไดนําเร่ืองสวนตัวนี้มาเปดเผยตอสาธารณะผาน
ส่ือมวลชน อยางวิทยุรวมดวยชวยกัน จึงนาจะเปนการสะทอนถึงความไวเนื้อเชื่อใจของผูฟงที่มีตอ
วิทยุรวมดวยชวยกัน วาจะเปนที่พึ่งใหกับผูฟงและประชาชนได 
สวนเร่ืองการเจ็บปวย และการรับสมัครงาน หางาน ก็เชนเดียวกันที่เปนเร่ืองสวนตัว เพราะ
โดยทั่วไปแลวคนเจ็บไขไดปวยอยางไร ก็คงจะมิไดประกาศใหคนอ่ืนรู  รวมถึงการหางานก็เปน
ภารกิจสวนตัวที่จะตองไปคนหาตําแหนงงานตาง ๆ จากหนาหนังสือพิมพหรือเว็บไซตเอง  ดังนั้น  
 ส่ิงที่นาสนใจอีกประการคือเร่ืองการทําความดี ที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ตั้งใจจะ
นําเสนออยูบอยคร้ัง รวมจํานวน ๒,๔๑๕ เร่ือง ถือวาเปนสวนหนึ่งในความพยายามของส่ือที่

DPU



 

 

๘๖

 

ตองการสรางจิตสํานึกของผูฟงใหรวมทําความดี ใหคนรูวาเม่ือทําความดี ก็ควรจะตองใหผูอ่ืนรับรู
ดวย ใหคนทําความดีไดรับการชื่นชม อันจะสงผลสะทอนใหบุคคลที่ทําดีนั้นทําดีตอไปเร่ือย ๆ และ
เปนการกระตุนใหผูฟงรายการ และประชาชนทําความดีมากข้ึนเร่ือย ๆ  
 นอกจากนี้ยังพบวาเร่ืองสวนใหญเปนเร่ืองที่เกิดในกรุงเทพ เนื่องจากผูฟง และสมาชิกวิทยุ
รวมดวยชวยกันสวนใหญเปนคนกรุงเทพ รวมถึงที่ตั้งของวิทยุรวมดวยชวยกันตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร 
 รองลงมาคืออุบัติเหตุ สวนใหญเปนอุบัติเหตุบนทองถนน เชน รถชน รถควํ่า  
 สวนเร่ืองการเกษตร และที่ดินทํากิน มีเพียงจํานวน ๑๓๖ เร่ือง และ ๘๙ เร่ืองตามลําดับ 
ซึ่งทั้งหมดเปนเร่ืองที่มาจากการรองเรียนของผูฟงในตางจังหวัด ที่ยังเปนสังคมเกษตรกรรมอยูจึง
ไดเกิดปญหาเชนนี้ข้ึน  
 การรองเรียนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคมีจํานวนนอยที่สุด เนื่องจากผูฟงสวนใหญของ
วิทยุรวมดวยชวยกันจะเปนชนชั้นระดับกลางถึงระดับลาง ที่ยังมิไดตื่นตัวเกี่ยวกับประเด็นของการ
คุมครองผูบริโภคมากนัก 
 

ขณะที่ในตารางที่ ๓.๒๐ ไดนําปญหาสวนรวมในสังคมเขามาสรางการมีสวนรวมให
ประชาชนเขามาสนใจ ตระหนักรูและรวมแกปญหาอยางตอเนื่องมากถึง ๑๓ หมวด รวมจํานวน 
๒๘,๒๘๖ เร่ือง  นอกเหนือจากหมวดปญหาอ่ืน ๆ ที่มีมากถึง ๑๕,๓๓๕ เร่ืองซึ่งเปนจํานวนที่
มากกวาคร่ึงหนึ่งของเร่ืองสวนรวมทั้งหมดแลว ยังพบวาปญหาที่ผูวิจัยจัดวาเปนปญหาสวนรวม 
ในอันดับที่ ๒ – ๔ ไดแก หมวดอาชญากรรม หมวดบริการจราจร หมวดสาธารณูปโภค 
และหมวดอุบัติภัย นั้นมีเร่ืองรองเรียนรวมกันมากถึง ๑๑,๙๗๘ เร่ือง  ซึ่งเร่ืองเหลานี้ไดสะทอนถึง
วิถีชีวิตของคนเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานครไดเปนอยางด ี     และยังสะทอนถึงความพยายาม 
ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันที่ตองการจะสรางบรรทัดฐานใหมของสังคมใหเปนสังคมแหงความ
มีน้ําใจ หวงใยปญหาสังคมรวมกัน อันสอดคลองกับแนวนโยบายของสถานีฯ 
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 ตอนท่ี ๓.๒  วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงาน และ 
         กลุมอาสาสมัคร ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงาน และ
กลุมอาสาสมัคร ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาสถานวิีทยุรวมดวยชวยกันเนนการการสราง
จิตสํานึกสาธารณะผานบทบาทการนําเสนอขอมูลขาวสารเปนหลัก  รองลงมาคือการประสาน
สัมพันธ การรณรงคทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ การสรางความตอเนื่องทางสังคม และการ
ใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกในสังคม ตามลําดับ และยังไดทําหนาที่เพิ่มเติมที่มากกวาความเปน
ส่ือ คือรับบริจาคเงินและความชวยเหลือทั้งเงินและส่ิงของ โดยเปนส่ือกลางระหวางผูที่เดือดรอน
และผูที่ตองการใหความชวยเหลือ ไดอยางรวดเร็ว  

การวิจัยคร้ังนี้ยังพบวา ประชาชนไดนําเร่ืองสวนตัวออกมาสูพื้นที่สาธารณะจํานวนมาก 
เปนการสะทอนถึงความไวเนื้อเชื่อใจของผูฟงที่มีตอสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันอยางชัดเจน 
 ส่ิงที่นาสนใจอีกประการคือเร่ืองการทําความดี ที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดชื่นชม
ผูทําความดีอยางตอเนื่อง เปนการกระตุนใหผูฟงรายการ และประชาชนทําความดีมากยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ในดานของกระบวนการส่ือสารยังพบวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดสราง
ปรากฎการณใหมในกระบวนการส่ือสารคือการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในรายการใน
ฐานะผูสงสารในฐานะ ‘ตัวจริง เสียงจริง’ ซึ่งทําใหการจัดรายการของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมี
พลังมากยิ่งข้ึน 
 

นายสนธิญาณ  ช่ืนฤทัยในธรรม  ผูกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน แสดงความ
คิดเห็นวา “คนฟงไวเนื้อเชื่อใจสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมากเพราะวาคร้ังหนึ่งเคยมีการสํารวจ
พบวาองคกรสาธารณประโยชนทีค่นกรุงเทพฯ นึกถึง อันดับหนึ่งคือสภากาชาด สวนอันดับที่สอง
คือ สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน  

ชวงตน ๆ เปนเร่ืองของการเดือดรอน เชน เสียงดังบาง ตํารวจรีดไถ ไมไดรับความเปน
ธรรม  มีคนโทรเขามาวันละ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน สูงสุดถึง ๗๐๐ สาย เพราะเราคัดแตเร่ืองที่นาสนใจ 
เรามีนโยบายชัดเจนเลยวาตองแยกระหวางความเปนองคกรสาธารณะกับความเปนส่ือ เพราะใน
ความเปนส่ือ ตองทําใหนาสนใจ เพราะถาไมนาสนใจจะไมมีคนฟง ความตั้งใจดีของเราก็จะไม
บังเกิดผล  

ปญหาในสังคมมันมีของมันอยูแลว เพียงแตเรามาหยิบเอาส่ิงของเหลานี้ออกสูสาธารณะ
ใหสังคมไดเห็น มันจงึทําใหส่ือเกิดพลังทีจ่ะบริการประชาชน 
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๑๐ ปที่ผานมาเราชวยแกปญหาสังคมไดเปนลานเร่ือง และมีสวนในการสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชนไดมาก คนที่ไดรับการชวยเหลือ ถาจิตใจเขาไมดานชา เขาก็จะชวยคนอ่ืน
ตอ ๆ กันไป ความดีตองคอย ๆ ทํา คอย ๆ สะสมในใจเรา 

บทบาทของวิทยุรวมดวยชวยกันเราเนนการเสนอขาวสาร ไมมีความคิดเห็น เนื้อหาสาระ
ของรายการมาจากความตองการของผูฟง เติมขาวสารไปสัก ๑๐% และใชตัวองคกรเปนตัว
เคล่ือนไหวในเร่ืองขาวสารที่ประชาชนสงเขามาใหเกิดผลในการปฏิบัติและเชื่อมโยงกับประชาชน  

ถาไมมีวิทยุรวมดวยชวยกันเม่ือ ๑๐ ปที่แลว สังคมมนุษยมันจะแย” 
นายสมชาย  แสวงการ ท่ีปรึกษาฝายสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็นวา “เราคิด

เสมอวาเราเปนมากกวาสื่อ เราคิดวารวมดวยชวยกันเปนกระบวนการขับเคล่ือน ถาเราคิดวาเปน
ส่ือ เราเปนแคสถานีวิทยุ คงจะทํารายการแบบสถานีวิทยุ แคจัดรายการใหนาสนใจ ใหไดกําไร
เปาหมายเราตองการใหคนมีจิตสํานึกสาธารณะ 
 จุดเดนของรวมดวยชวยกัน คงเปนเร่ืองที่มันอยูในใจของคนสงเสริมในคนชวยเหลือมี
น้ําใจในสังคม 

เราเอาเร่ืองจริงมาเปนเร่ืองเลามาเปนตัวเปนละคร แทนละครวิทยุในอดีต แตเปนละครที ่
เปนธรรมชาติจริง ๆ คนแก คนเฒา คนที่เขาฟงอยูกับบาน เพราะรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งของ
รายการ  

เราเนนเร่ืองสรางสรรคอยางเดียว เราเชือ่วามันจะเปนวิทยุแหงความดี ตองพูดเร่ืองดี ๆ 
และรณรงคใหคนชวยกันทําความดี  

วิทยุรวมดวยชวยกัน เนนบทบาทใหขอมูลขาวสารเปนอันดบัหนึ่ง อันดับสองคือการแสดง
ความคิดเห็น สวนบทบาทดานบันเทิงไมมี”  

นายวันชัย  ปณฑะบุตร กรรมการผูจัดการ แผนกสํานักบริหาร แสดงความคิดเห็น
วา “รวมดวยฯ กําลังสรางสํานึกตอสังคม วาคุณตองสราง ตองรวมตัวกัน ถาคุณเห็นอะไรไมดี เรา
มีชองทางใหคุณมาพูด มาระบาย เราเอาเร่ืองของปจเจกมาทําใหเปนเร่ืองของสาธารณะ เชน คน 
ๆ หนึ่งโดนโกงบัตรเครดิต เราก็ขยายวงออกไป 

เราติดอาวุธทางความคิดที่อยากเห็นบานเมืองดีข้ึน แตเราไมเลือกวิถีทางในการไปเปน
นักการเมือง เราเลือกวิถีทางในการทํางานดานองคกรภาคประชาชน ดานสังคม เพราะฉะนัน้วันนี้
ส่ิงที่เราอยากจะสรางคือ เราอยากจะสรางสถาบัน เราไมตองการสรางแคส่ือหรือธุรกิจ  

เรามีสโลแกนวา ทุกปญหามีคําตอบให ไมวาจะเร่ืองมดเขาบานขอคําแนะนําวิธีการ อะไร 
ก็ตาม เสียงดังขางบาน หรืออาจจะเปนเร่ืองสวนตัว ลูกคุณมีปญหา คุณไมรูจะแกปญหาอะไร เรา
ประกาศตูมไปก็มีคนเขามาใหคําแนะนําบาง มันชี้ใหเห็นวาอยางนอยที่สุด คนในสังคมมันมี
หลากหลาย มันมีวิธีคิดไมเหมือนกัน ปญหาของคนบางคนก็อยามองวาเปนเร่ืองที่ไมเขาทา เม่ือ
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เราอาสาสมัครมาชวยเหลือสังคมแลว ทุกปญหาเปนเร่ืองสําคัญ และเราสอนทีมงานทุกคนวา ใคร
โทรมา ไมวาจะเร่ืองอะไรก็ตาม ไมจําเปนตองเปนเร่ืองฆาตัวตาย แตเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ ไมรูจะ
แกปญหาอะไร ก็อาจจะมีคนแนะนําทางออกให 

ในระยะยาวตองมีรายการแบบนี้มากข้ึน มีคําแนะนําที่ทําใหผูฟงแกปญหาไดงายข้ึน แต
เดิมมีเร่ืองที่รองเรียนมาก ๆ คือเร่ืองเสียงดัง คนหาย ของหาย เร่ืองของหายสวนมากจะรองเรียน
มามากที่สุด เขารองเรียนเพราะหวังวาจะไดคืน มีรองเรียนมา ๑๐๐ ราย ไดคืนรายหนึ่งก็ถือวา
ฟลุคนะ แสดงวาเขามีสํานึกพื้นฐาน อยางนอยก็มีมโนธรรมมากข้ึน 

พอมีองคกรที่รับเร่ืองราวรองเรียน แลวประสบความสําเร็จ ไดรับการยอมรับจากภาค
ประชาชน ก็ตอยอดไดทันที ในเร่ืองสํานึกสาธารณะ วาเม่ือคุณไดรับการชวยเหลือ คุณตองกลับไป
ชวยเหลือคนอ่ืน ๆ ดวย 

รวมดวยฯ กําลังสรางสํานึกตอสังคม ถาคุณเห็นอะไรไมดี เรามีชองทางใหคุณมาพูด มา
ระบาย ถาคุณมาพูดในฐานะปจเจก เปนเร่ืองของคุณแลวนะ แตเราทําใหเปนเร่ืองของสาธารณะ
มากข้ึน เราเอาเร่ืองของปจเจกมาทําใหเปนเร่ืองของสาธารณะ เชน คน ๆ หนึ่งโดนโกงบัตรเครดิต 
เราก็ขยายวงออกไป ถาเขาจะไปตั้งชมรมผูพิทักษผูใชบัตรเครดิต  เราตองเขาไปสนับสนุน เพื่อให
ภาคประชาชนรวมตัวกันและเปนกลุมเปนกอน มันจะมีน้ําหนักตอสังคม 

มันเปนวิธีคิดของทรัพยสินฯ ที่ตองการคืนกําไรสูสังคม เรามองเห็นวาทรัพยสินฯ มองทะลุ
ตั้งแตแรกแลว เขาถึงพยายามสนับสนุน ถามวาขาดทุนไหม ขาดทุนเปนรอยลานเหมือนกัน”  

ข้ันที่ ๑ เปนระบบเรียนรูรวมกัน  จากนั้นก็ใชภาครายการที่เปนตัวขับเคล่ือนใหเกิดสํานึก
รวม มีผูดําเนินรายการเปนคนกลาง คนก็ออกมาชวยกันใหความคิดเห็นเบื้องตน เปนการมีสวน
รวมอันดับ ๑ คือ โทรมาบอกวา กลางค่ํากลางคืน เชน สุนัขฉันปวย ตอนตี ๒ จะไปหาหมอที่ไหน 
คนจะโทรศัพทเขามา ใหไปโรงพยาบาลสัตวอยูตรงนี้ อยูตรงตล่ิงชันเปด ๒๔ ชั่วโมง อันนี้ก็มีสวน
รวมในการแนะนํา  

ข้ันที่ ๒ เราคิดวานอกเหนือจากคนที่มันชวยกันทางโทรศัพทแลว ตองมีกระบวนการ มีการ
เชื่อมโยงกันพอเชื่อมโยงชุมชนทางอากาศแลว เราคิดวาแข็งแรงกวานั้นคือ ตองมีชุมชนเล็ก ๆ เปน
อาสาสมัคร เราก็ไปรวมกับพี่นองอยางเชน แท็กซี่ จัดตั้งชมรมเพื่อนบนทองถนน เขาชวยเหลือกัน 
และออกไปชวยชาวบาน  ตั้งชมรมหมูบานรวมดวยชวยกัน เราจัดตั้งอาสาสมัครกองปราบ หรือ
แมกระทั่งอาสาสมัครเร่ืองดูแลยาเสพติด รวมกับ กอรมน. บางก็ไปทํางานดานนี้ ดานเครือขาย
ความเคล่ือนไหว เขาจะชวยดูแลและรางงานชวยกันเพื่อระวังภัย ชุมชนเมืองก็ตางจากชุมชน
ชนบท แตเราก็ไปสงเสริมใหเขามีความรวมมือกันในหมูบาน ขณะเดียวกันเขาก็ใชส่ือนั้น เชื่อมโยง
บอกเราบอกเลาประสบการณ หมูบานอ่ืนที่รมเกลาก็อยากไปทํา เขากมี็การเชื่อมโยงภายหลัง เขา
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ก็ไปดูงานซึ่งกันและกัน ทําใหหมูบานเขมแขง พอเขมแข็งเขาก็ปองกันภัยกันเอง และใชวิทยุ
ประสานกับหนวยงานที่เขาไมไดรับความเปนธรรม” 

นายชุมชัย  แกวแดง  ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายขาว สํานักขาวไอเอ็นเอ็น แสดง
ความคิดเห็นวา “สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน สะทอนความตองการของสังคม คนในสังคมเราเปน
คนดีเยอะ คนที่คิดจะทําดีชวยเหลือเกื้อกูล คนที่พรอมที่จะใหน้ําใจ ใหน้ําจิตน้ําใจกับคนอ่ืนเยอะ 
แตมันไมมีศูนยรวม พอเกิดมีศูนยรวมก็หล่ังไหลกันเขามา เม่ือกอนเวลาเกิดน้ําทวมเวลาเกิดวิกฤต
อะไรข้ึนมา มันมีขนาดคนขับรถซาเลงซื้อมามา ๕ หอ ใสรถมาบริจาค  

มันเปนมากกวาที่เราเคยคิดวามันจะเปน เหมือนกับวาเราก็มีความรับผิดชอบมากข้ึน คน
นี้มีปญหามามีคนมาชวย แตเราตองรับผิดชอบกับตัวองคกร ตัวสมาชิก ดูจะกลายเปนสถาน
สงเคราะห มีใครเจ็บไขไมสบาย ใครไมมีเงินไมมีทอง จะมานั่งกันเต็มไปหมด”  

นายพจน  โพธิ์ศรี หัวหนาศูนยวิทย ุแสดงความคิดเห็นวา “การเติบโตของรวมดวย
ชวยกันมันโตเปนส่ือสาธารณะ เราเห็นวามันเปนส่ือที่ดีที่คนจะนําไปใชประโยชน นอกจากนี้ระยะ
หลัง ๆ เราจะเห็นวา ไมวาจะเปนคล่ืน จส.๑๐๐ สวพ.๙๑ แมแตคล่ืนเพลงลูกทุงก็ปรับมาสูสถานี
คล่ืนสาธารณะประโยชนมากข้ึน  

เราทําวิทยุอยางเดียว ทํางานมวลชน เราทํากิจกรรมทางสังคม ไมวาจะเปนในเร่ืองของน้ํา
ทวม ภัยรอน ภัยหนาว เราจะรวมพลกันชวยเหลือ ทํางานตรงนี้เพื่อสาธารณะประโยชน เรามี
องคกรที่เราประสานงานรวมดวยคือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) สภากาชาดไทย” 

นางสาวอภิรดี  พรเลิศ ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายรายการรวมดวยชวยกัน ๙๖.๐ 
แสดงความคิดเห็นวา “การที่รวมดวยชวยกันอยูมาไดถึง ๑๐ ป เพราะสังคมไทยยังไมเขมแข็ง ยังมี
ปญหา ถาคนไมมีปญหาก็อาจจะไมมีรายการแบบนี้ก็ได 

ส่ิงที่เราทําคือ สรางใหสังคมดี ที่เราใชสโลแกนรวมดวยชวยกัน รวมสรางสรรคสังคม ให
อยูเย็นเปนสุข เราอยากเห็นสังคมมีความสุขสันติ ยกยองคนดี เปนคนที่ไดรับความชวยเหลือแลว
ตองพรอมที่จะใหคนอ่ืนตอ  

ผูดําเนินรายการตองพูดในรายการทุกคร้ังวา ไมคิดเลยวาในสังคมจะมีคนมาชวยกันแบบ 
นี้ ยังไงก็ฝากดวย ถาไปเจอเหตุการณลักษณะแบบนี้ แลวถามีโอกาสชวยใคร ก็อยากใหชวยตอ 
ทุกคนก็จะรูสึกด ีรูสึกอยากจะชวยบาง และมีเร่ืองอะไรดี ๆ ก็จะนํามาทําสปอตวิทย ุ

 คนสวนใหญคาดหวังความสุข ความชื่นชมนิยม การยกยองจากผูอ่ืน มันเปนเร่ืองดีนะ ถา 
เขาทําความดี เราตองยกยองเขา  

ลูกฉันหายแลวฉันจะไปบอกใคร ชาวบานเพื่อนบานก็ไมเห็น มันก็ตองบอกมวลชน เพราะ
เราออกอากาศ พอเราออกอากาศมันอาจจะเปนโชคดีก็ไดที่คนเห็นมันเกิดข้ึนแลว เพราะบางทีคน
ฟงรวมดวยอยู แลวเราออกอากาศไป ๒ - ๓ วัน ผานไปแลว เขาไปอานไทยรัฐอยูกรอบเล็ก ๆ ก็มี
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คนไปแจงคนหายที่ไทยรัฐ แตเขาฟงเราวามีคนเจอ เรากบ็อกคนที่ตามหาอยู คือมันเปนเร่ืองที่
เกิดข้ึนแลว เกิดข้ึนจริง เปนเร่ืองปาฏิหาริยในชีวิตจริง ๆ เลยนะ มันไมใชแคปาฏิหาริยที่เรามาคิด
สรางเอง มันเปนเร่ืองจริง ๆ ที่เกิดข้ึนอยูแลว ถาถามวาคนนี้หายถูกแท็กซี่เอามาทิ้งทําไม ถาเด็กคน
หนึ่งไมไดฟงรายการ เขาก็ไมรูบังเอิญเขาฟงรายการแลวเขาไปเจอ เขาก็พาไปสง  

ถาเขาไมเจอกับตัวเอง เขาก็จะไมเขาใจวานี่คือส่ิงที่มันเกิดข้ึนจริง ผูดําเนินรายการก็ตอง
พูดตองเตือนดวย คือไมใชวาจัด ๆ รายการอยางเดียว ตองบอกวาตองระวัง อยาลืมของในรถ
แท็กซี่ แท็กซี่ก็ตองเตือนผูโดยสาร ผูโดยสารก็ตองดูดวย มันเปนหลักที่ตองบอกซึ่งบางคนก็มองวา
มันเปนเร่ืองสวนตัวมาก  

รวมดวยชวยกันเปนส่ือที่มีบทบาทของการเปนรายการเพื่อชวยเหลือ รายการของเรามัน
คอนขางชัดเจนวาเปนรายการประเภทส่ือที่ชวยเหลือคน หรือเพื่อประสานการชวยเหลือ ถาเราแค
ส่ือขอมูล ส่ือขาวไปโดยไมประสานงานเลย ไมชวยเหลือเลยมันก็ผิดวัตถุประสงค ผิดนโยบายที่เรา
ตั้งมา  

กลยุทธของเราคือการเนนการใหสรางเครือขายกันในสวนรวมในเครือขายภาคประชาชน 
คือรวมดวยชวยกันตองบอกวา มันทําอยู ๒ หนาที่หลักคือเปนองคกรสาธารณประโยชน  ที่ทํา
หนาที่ในเชิงของการเปนส่ือดวยในเชิงของการเปนองคกรใหความชวยเหลือคือสรางเครือขายการ
ประสานงานกับพันธมิตรกับกลุมคนที่เขามาใหเกิดการรวมดวยเกิดข้ึน  

กลยุทธในสวนของรายการคือ   ทุกปญหาเราตองบอกวามีคําตอบไปเลยไหม        คงไมมี 
คําตอบไดทุกเร่ืองที่เราโทรมาเขามาหาเรา เราตองการใหการคล่ีคลายหรือลดระดับปญหาการให
ความชวยเหลืออยางนอยในระดับแรก ๆ เราตองมีคือจะบอกวาทุกปญหามีทางออกคือทุก ๆ 
ปญหามีคําตอบถึงแมวาคําตอบนัน้มันจะไมใชผลบรรลุสุดยอดของปญหานั้น ๆ ก็ตาม เชน นอง
ของหายเครียดนะ เครียดที่ของหาย อยางนอย ๆ โทรศัพทเขามาที่รายการมันอาจจะไมไดบรรลุผล 
คือไมไดของคืนแตเราอาจมีความรูสึกที่วา ณ วันนี้เรามีชองทางหนึ่งแลวที่ไดชวยคน สงขาวของที่
เราหายไป เผ่ือวามันไปตกอยูในมือคนใจบุญ มันมีชองทางดวยที่จะเปนจุดที่เราเองไดกระตุน
เตือนสังคมใหสังคมมีสํานึกรับผิดชอบรวมกัน 

จริง ๆ แลวจุดเร่ิมตนของเราอยูที่เร่ืองสวนตัวอยูแลวเพราะเราเปนวิทยุชุมชนของคนเมือง 
ใหญ หากมีเร่ืองอะไรก็โทรเขามาแจงทุกเร่ือง บางเร่ืองเกิดมาจากเร่ืองสวนตัวแลวอาจขยายเปน
เร่ืองสวนรวมได ดังนั้นเราจะรับปญหาเฉพาะเร่ืองสวนรวมไมได เราตองรับปญหาทุกเร่ืองให
ครอบคลุม 

เราตองสรางความไววางใจ เชื่อใจ ใหคนรูวาเราเปนที่พึง่ของเขาใหกับผูมีปญหา     แมจะ 

DPU



 

 

๙๒

 

ชวยไมไดทั้งหมด แตก็ทําใหปญหาเหลานั้นเบาบางลงได ซึ่งเราก็ทําใหภาวะปญหานั้นลดลง ทาง
รายการจะสอดแทรกเนือ้หาสาระลงไปอยูแลว ก็จะสรางใหสังคมเขมแข็งรูจักชวยตัวเองกอน  ยิ่ง
ในกรณีชุมชนเราจะสรางการมีสวนรวมและสรางรวมดวยในชุมชนกอน” 

นางสาวหฤชนันท โพธิภักดี โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน แสดงความคิดเห็นวา “กลยุทธของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันที่จะทําใหคนมีจิตสํานึก
สาธารณะเพิ่มมากข้ึนคือ ผูจัดเปนคนพูด เขาจะมีวิธีการพูดที่แตกตางกัน แตหลักที่เรามีใหคือโนม
นาวใหเขาเอากนบึง้ของตัวเอง ที่เปนคนที่อยากชวยเหลือที่เปนนิสัยของคนไทย นิสัยของการ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ การชวยเหลือใหออกมา ใหเห็นวาในสังคมเรายังมีน้ําใจอยู จะเนนย้ําเร่ืองของน้ําใจ
ตลอดเวลา 

จุดเดนของรวมดวยชวยกัน คือเปนรายการเพื่อสังคม จะมีคล่ืนเพื่อสังคมไมกี่คล่ืน เชน 
จส.๑๐๐ สวพ.๙๑ ซึ่งจะเดนเร่ืองจราจร แตรวมดวยฯ จะเดนในเร่ืองรับเร่ืองราวตาง ๆ จราจรเราก็
มีแตไมเนนหนัก จะเนนเร่ืองของการประสานเร่ืองใหชาวบานมากกวา เชนการขอความชวยเหลือ 
ปรึกษาปญหาตาง ๆ เร่ืองกฎหมาย ประกันภัย ประกันชีวิต 

จริง ๆ สวนใหญเวลาเขาโทรมาจะเปนเร่ืองสวนตัวเปนสวนใหญ แตเปนเร่ืองสวนตัวที่มี 
ประโยชนกับคนอ่ืนคือใหคนอ่ืนไดดูเปนตัวอยาง เปนอุทาหรณ เปนวิทยาทานใหคนอ่ืนมีความรูไป
ดวย เม่ือกอนมีขนาดที่เขาบอกวาถายไมออกยังบอกรวมดวย เร่ืองสวนตัว ถาเราเห็นวามี
ประโยชน เราก็ออกอากาศให  

ส่ิงที่ทําใหรวมดวยชวยกันอยูมาได ๑๐ ป เปนเพราะสังคมไทยเปนสังคมที่ชวยเหลือกัน 
ฉะนั้นรวมดวยชวยกันซึ่งเปนตัวประสานในเร่ืองของการรณรงค การชวยเหลือ  

สถานีฯ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมาก เขาจะโทรเขามาก็คือเร่ืองทุกเร่ืองเปนเร่ือง
ของชาวบาน โดยสวนใหญจะนอยมากที่ไมใชเร่ืองของชาวบาน คือชาวบานมีสวนรวมตลอดเวลา 
แมแตบางทีเร่ืองที่เราเอามาคุย เราจะคิดวาชาวบานเขาสนใจไหม คือเราจะตองพยายามติดตาม
ขาวสารวาเร่ืองไหนที่จะเกี่ยวเนื่องกับชาวบานที่ชาวบานควรรับรู เพราะมันเปนรายการเพื่อสังคม 
มันจะเปนเร่ืองอะไร ถาไมใชเร่ืองชาวบาน” 

นางสาวสุกัญญา  มากลน โปรดิวเซอร และผูดําเนินรายการ สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน แสดงความคิดเห็นวา “จริง ๆ แลวรวมดวยชวยกันไมไดมีเงินมากมาย ที่จะไปใชเจาหนาที่ 
หรือใชอํานาจของส่ือ ‘รวมดวยชวยกัน’ ไปบังคับเจาหนาที่ใหทําใหแตในความเปนจริงแลว  เขา
ใชความจริงใจมากกวา ซึ่งเราสํานึกเสมอวา  ‘รวมดวยชวยกัน’ เปนองคกรส่ือที่ชวยประสานใหกับ
ประชาชนที่เดือดรอน   เหมือนกับปณิธานที่พวกเราตั้งเอาไววา  “เราอยากชวยเหลือคนที่
เดือดรอน”   เปนองคกรที่สะทอนปญหาและความยุตธิรรมมากกวา   ซึ่งบางทีมันจะมีเวลาจํากัด   
เชน  เวลาขาว ตัดออกไมไดเลย เพราะประชาชนตองรับฟงขาวสารดวย  ก็ถือวาทํางานคอนขาง
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หนัก เพราะตองใชจิตวิทยาในการพูด และใชความจริงใจสําคัญที่สุด แลวก็ตองมีสัจจะ ถาพูดแลว
บอกตองทําตามคําพูด นี่คือส่ิงที่ประชาชนไววางใจเรา 

บทบาทของรวมดวยชวยกันก็คือ ๑. เปนรายการวิทยุ ๒. เปนรายการขาว วิทยุเชิงขาว ซึ่ง 
สามารถทําใหคนฟงไดมีสวนรวมดวย  คือนอกจากคนฟงจะฟงอยางเดียว  แตเขาไดมีสวนใน
กิจกรรมดวย  และเปนกิจกรรมเพื่อสังคม เปนกิจกรรมไมใชเพื่อตัวเขา เพื่อชวยคนอ่ืน อยางนี้ก็จะ
เปนการชวยตอเนื่อง สะทอนถึงความดีที่เขาทําข้ึนมา   

ในรวมดวยฯ มันจะไมมีที่ส้ินสุด  มันจะไมแบงเปนประเภทวาเราจะตองรับแตจราจร หรือ 
ของหายเทานั้น จะมีทกุอยาง ในแตละเบรคของผูดําเนินรายการจะมีเร่ืองทุกเร่ืองเขาไปหมดทั้ง
ของหาย  เก็บของได  เจ็บปวย  อุบัตเิหตุ ทอแตก คนหาย และจะมีความคืบหนาสับเปล่ียนกันมา  
มันเปนเสนหของรายการ  มันเหมือนกับบทรายการของวิทย ุ

รวมดวยชวยกันใหความสุขกับผูฟงมากกวา  คืออยางนอยเราเปนองคกรหนึ่งที่ชวย
กระตุน  ชวยปลูกจิตสํานึกใหคนในสังคมเมืองเปนสังคมที่ไมเหมือนสมัยกอน แตวาเรามีเวทีใหเขา
แสดงส่ิงดี ๆ ออกมา  และชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันในสังคมแทนที่จะไปรอความชวยเหลือจาก
เจาหนาที่ และความตั้งใจ  ความมีสัจจะ ถือวาปนคุณคาที่อยูในตัวของคนทุกคนอยูแลว ความ
จริงใจเปนหลักสําคัญของรายการเรา 

ส่ิงที่ไดคือ ความสุข ที่เราไดชวยเขาและมันไมมีองคกรไหนที่จะชวยไดถึงขนาดนี้  บาง
องคกรชวยแตวาตองใชเงินของหนวยงาน แตนี่เปนองคกรที่ชวยโดยที่เราไมตองอาศัยเงินของใคร  
แตใชจิตวิทยาในการพูดในการส่ือสารเพื่อใหคนอ่ืนไดชวยกัน นอกจากเราจะไดบุญดวย คนที่ชวย
ก็ไดบุญดวย เหมือนเราบอกบุญนะ  

เราปลูกฝงคุณธรรม อันจะนํามาซึ่งน้ําใจไมตรี คุณธรรม คือถาเราอยากชวย มีเจตนาที่ดี  
เราคิดกับเขาในแงดี จะทําใหเราทําทุกวิถีทางที่จะชวยเขาใหได มันก็จะเปนลูกโซตอไป คนที่ไดรับ
ความชวยเหลือจะประทับใจและจะชวยตอเนื่อง  ก็จะมีคนที่ถูกชวยเปนทอด ๆ ไปอีก  มันเปนการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เร่ืองของน้ําใจและ ศีลธรรมตาง ๆ จะตามมา  

บทบาทของรวมดวยชวยกันจะเนนเร่ืองของเปนการรณรงค ปลูกจิตสํานึก และสอดแทรก
ความรูที่มีประโยชนกับคนฟง และเปนเวทีสะทอนปญหามากกวา” 

นายพจน  โพธิ์ศรี หัวหนาศูนยวิทย ุสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน แสดงความคิดเห็น
วา “รวมดวยชวยกัน เราทํากิจกรรมทางสังคม ไมวาจะเปนในเร่ืองของน้ําทวม ภัยหนาว เราจะรวม
พลกันชวยเหลือ ส่ิงที่ระดมพลการชวยเหลือคือ ๑.การทํางานเพื่อสาธารณะ เรามีองคกรที่เรา
ประสานงานรวมดวยคือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย อาสากลุมออฟโรด 
อาสาสมัครกลุมตาง ๆ รับบริจาค แลวนํามาใหเรานําไปสงใหประชาชนผูเดือดรอน ทําใหของถึง
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มือประชาชนโดยตรงไดเร็ว และจะเปนประโยชนมาก กิจกรรมก็จะเปนรูปแบบนี้จะไมใชแคฟง
รายการ แคเปดวิทย ุแตจะตองเขาไปขับเคล่ือนมวลชน ชุมชน เพื่อใหเกิดความเปนหมูพวก  

เราปลูกฝงใหเขาคิดวาเขาเปนเจาของสถานี เม่ือเขาเปนเจาของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอ
เนื้อหาตาง ๆ เร่ืองราวตาง ๆ ก็จะมีเร่ืองราวตาง ๆ ที่สงเขามา เราก็จะประสานงานให ตรงนี้เปน
เพียงสะพานทีเ่ชื่อมหนวยหนึ่งไปหาหนวยหนึ่ง  

ประชาชนเขาเชื่อใจวา โทรมารวมดวยฯ แลวจะชวยได เพราะแมวาสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน  สถานีวิทยุ สวพ.๙๑  สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ เปนสถานวิีทยุเพื่อชวยเหลือเหมือนกัน แต
ความเปนเพื่อนแตกตางกัน สวพ.๙๑ กับ จส.๑๐๐ เปนเพื่อนที่เขาสามารถติดตอเชื่อมโยงได
เหมือนกัน แตรวมดวยชวยกันเปนเพื่อนตาย เพราะคุณโทรมาที่รวมดวยชวยกัน คุณไดรับการ
ชวยเหลือแน   

ส่ิงที่ทําใหรวมดวยชวยกันอยูมาไดถึง ๑๐ ป คือความเชื่อม่ันของผูฟง ผูฟงเชื่อม่ันวา ผลิต 
รายการที่เปนประโยชน เชื่อม่ันวาถูกตอง เพราะขอมูลตาง ๆ ไดจากประชาชน ไดจากผูฟง และ
เชื่อวาแกไขได เพราะหนวยงานตาง ๆ ที่ลงไป หนวยงานที่รับผิดชอบที่ลงไปทํางาน ใน
ขณะเดียวกนัก็เชื่อม่ันในหลักการทํางาน เลยมีกิจกรรมเขามาเสริม เขาจึงมีสวนรวม และผมก็เชื่อ
วาเปนสถานีวิทยุที่ชวยเหลือคนทําความด”ี 

นายถนอม ออนเกตุพล ผูดําเนินรายการ สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน แสดงความ
คิดเห็นวา “รวมดวยชวยกันเนนการสงเสริมคนดี เพื่อชวยแกปญหา กําจัดส่ิงที่ไมชอบมาพากล 
ออกไป คือ ๑.สงเสริมคนดี ซึ่งเปนเจตนารมณมาตั้งแตตน ๒.ชวยเหลือเกื้อกูล ๓.ชวยขจัดความไม
ชอบมาพากล ๔.ขาว ใหขอมูล เหมือนกับสอนใหคนรูจักปองกันตัวเอง ใหขอมูลวาตอนนี้รถติดอยู 
ใหขอมูลวาตอนนี้ไฟไหมอยู  ใหขอมูลวาขณะนี้เกิดอะไรข้ึน” 

นางสาวภิรมยญา  คุณประสิทธิ์  เจาหนาท่ีรับเร่ืองฯ สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน แสดงความคิดเห็นวา “รวมดวยชวยกัน ชวยใหคนมีจิตใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ สมมติวามีคน
เจ็บปวย เขาขอความชวยเหลือมายังเรา อยางขอรับบริจาคเตียง ก็มีคนใจบริจาคใหเหมือนเปน
การเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน” 

นางจรรยา เกิดศรีพันธ หัวหนาศูนยกองปราบรวมดวยชวยกัน  บางแค แสดง
ความคิดเหน็วา “ปาใชเงินไปเกือบแสนบาท เร่ิมตั้งมาเร่ิมทํามา เวลาออกไปกิจกรรมกับลูกขาย  
เราก็ตองจดัไปแลวหาคารถคาน้ํามันเรากต็องเล้ียงลูกนอง เราเปนประธานก็ตองเสียสละ  

คนจะคิดถึงรวมดวยชวยกันก็คือ เต็มใจชวยกัน โดยที่ไมไดหวังอะไร ปาคิดวารวมดวย
ชวยกันชวยสงเสริมใหเรามีจิตสํานึกในการที่จะคิดถึงสังคม คิดดีทําดี คิดวาคนประทับใจรวมดวย
ที่เปนคนด ีสังคมสมัยนี้หาคนดียาก” 
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นายบุญทัน  กิรัมย หัวหนาศูนยกองปราบรวมดวยชวยกัน  ทุงครุ แสดงความ
คิดเห็นวา “เคยมีคนถามผมวา  ถาชวยเหลือประชาชนโดยเอาชีวิตตัวเองไปเส่ียงตาย จะเสียดาย
ไหม ผมตอบไดเลยนะครับตายก็ไมเสียดายชีวิต เพราะผมชวยเหลือประชาชนผมไมเสียดายชีวิต  
ชาตินี้เราเกิดมาแลวเรามีบุญ  เราชวยเหลือประชาชนเปนรอยเปนพัน   แลวเราตายชีวิตหนึ่ง  ไม
เสียดายชีวิตหรอกครับ 

ผมไมไดทํางานใหรวมดวยชวยกัน ผมทํางานใหพี่นองประชาชน  ชวยเหลือสังคม   
ที่เราไมไปเครือขายอ่ืน เพราะรวมดวยชวยกันเปนหนวยงานที่ชวยเหลือประชาชน

เหมือนกัน วิทยุรวมดวยชวยกันนั้นเหมือนปดทองหลังพระ   
ประชาชนที่ไดฟงรายการรวมดวยชวยกัน แตละรายการโดนใจเขา พอโดนใจเขาก็อยาก

ชวยเหลือสังคมแลว  
            มีปญหาอะไร ไอเอ็นเอ็น ของเราชวยได ผมพูดภาษาชาวบานเลยนะ รวมดวยชวยกันชวย
ไดทุกเร่ือง สากกะเบือยันเรือรบ  แบบคิดอะไรไมออกก็ปรึกษาได เร่ืองทางใจ ไมอยากอยู อยาก
ตาย เขาก็ประสานไปทางแพทยจิตวิทยาพูดทางส่ือเลย เม่ือเร็ว ๆ นี้ที่สระบุรีคนแกเดินไมไดเปน
เทาชาง เขาทอเพื่อนบานเลยแจงไปที่รวมดวยฯ  รวมดวยฯ ก็แจงไปที่โรงพยาบาลเขาเลยไปรับตัว
มารักษาตอนนี้อยู โรงพยาบาลจุฬา 

ถาไมมีวิทยุรวมดวยชวยกัน ประชาชนที่ลําบากมากไมรูจะพึ่งใคร ถาไมมีส่ือกลางจะ 
ลําบาก” 

นางสาวนํ้าคาง โตมวง หัวหนาฐานรวมดวยชวยกัน ไผสิงโต แสดงความคิดเห็นวา 
“มันเปนการชวยไดสวนหนึ่งเหมือนกัน ชวยความเดือดรอนของประชาชนชวยใหคนไดสบายใจ 
ชวยใหคนไดปลอดภัยมันหลาย ๆ อยาง แตถาถามวาทุกคนคิดวาเหมือนเราไหม ถา ๑๐๐ คน คิด
เหมือนเราไดสัก ๘๐ ก็ถือวาเมืองไทยสุดยอด”    

นายพิชิต  วิเศษสัตย หัวหนาฐานรวมดวยชวยกัน เฉินหลง แสดงความคิดเห็นวา 
“มันประทับใจนะ เหมือนเราไดชวยเหลือคนอ่ืนแลวมีความสุข 

ถามีคนลืมของบนรถ เขาจะโทรบอกรวมดวยชวยกัน บางคร้ังถาเรารูจุดก็เอาของไปสงถึง
บานเขา เขาก็ขอบคุณ บอกวาแท็กซี่ด ีๆ หายาก ขอใหโชคดี 

จุดเดนของรวมดวยชวยกันก็มีประโยชนเร่ืองขาวสาร เร่ืองชวยเหลือคนที่มีปญหาทาง
รถยนต รองลงมาขอความชวยเหลือเจ็บไขไดปวย และสัตวเล้ือยคลานเขาบาน 

คนจะคิดถึงรวมดวยชวยกันเม่ือมีเหตุ เชนลืมลูกกุญแจไวในรถ จะนึกถึงรวมดวยชวยกัน
ทันทีเลย 
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การที่รวมดวยชวยกันอยูมาไดถึง ๑๐ ป และเขาถึงคนไดหลายกลุม เพราะเราไดชวยเหลือ
คน เปนการเสียสละและไดบุญดวย คนอ่ืนก็อยากจะทําแบบผมบางแตบางคร้ังเขาอาจจะไมมี
โอกาส ไมมีทุน” 

นายวินัย ปติจรรยาวงศ หัวหนาฐานรวมดวยชวยกัน นครบาล ๘  แสดงความ
คิดเห็นวา “ถาเราไปเจอเร่ืองเอง เราแจงทางศูนยวิทยุรวมดวยชวยกันเลยครับ ศูนยฯ จะแจงกลุม
อาสา อาทิ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง อาสาสมัครรวมดวยชวยกัน และรวมกตัญู เขาจะเปนทีมของเขาอยู
แลว แตเราเปนพวกผูประสานเหตุประสบเหตุ คอยดูแลและก็ติดตอทางญาติผูไดรับบาดเจ็บ ถา
บาดเจ็บเล็กนอย เราก็ปฐมพยาบาล เราชํานาญเร่ืองการทําลายรังตอมากกวา สวนมากก็จะมาฝก
กันที่นี่ ก็โดนตอยกันทุกคน ฉีดยาแกกันเอง 

เราไมใชหนวยใหญ แตก็คอยชวยเหลือประชาชนใหมากที่สุด ไปไหนก็ตองมีศูนยนครบาล 
๘ นําหนากอน ตรงนี้ทําใหรวมดวยฯ มีส่ิงทีดีเกิดข้ึน 

ผมเห็นวาสังคมดี เวลาเก็บของได แลวก็สงใหทางวิทยุรวมดวยชวยกันสงคืนเจาของไป 
แลวก็เขาจะออกอากาศทางรายการวิทยุ  ” 
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บทท่ี ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง  ‘บทบาทส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานีวิทยุ

รวมดวยชวยกัน เอฟ เอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซ’ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา ๓ 
ประการ คือ 

๑. เพื่อศึกษาแนวคิด นโยบาย ในการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 ๒. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึก 
      สาธารณะ 
 ๓. เพื่อศึกษาบทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 

การวิจัยนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเก็บขอมูล
จากการ การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผูใหขอมูลสําคัญ ๓ กลุม รวม ๑๕ คน สามารถสรุปผลวิจัย และอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 
๑.แนวคิด นโยบาย ในการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 การวิจัยคร้ังนี้พบวาผูบริหารองคกรและผูปฏิบัติงานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันทั้ง ๑๐ 
คน เกี่ยวกับแนวคิด นโยบายการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน พบวา ทั้งผูบริหารองคกร 
และผูปฏิบัติงานขอสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ตางเขาใจรวมกันเปนอยางดีวา  สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันเปนองคกรที่จัดตั้งโดยกลุมบริษัทในเครือของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่มี
นโยบายเร่ิมตนเพื่อมุงม่ันที่จะเปนส่ือกลางในการสรางสํานึกชุมชน และสํานึกสาธารณะ สงเสริม
ใหคนในสังคมมีความรัก มีน้ําใจตอทั้งในระดับปจเจก และระดับองคกร เพื่อใหเกิดการแกไข
ปญหา หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมใหมากที่สุดเทาที่
จะทําได 

รวมถึงการเนนนโยบายสําคัญในการเปนส่ือกลาง เพื่อรณรงคใหความขอมูลขาวสาร 
ความรูอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิตของผูฟง เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจที่ถูกตองในการทํา
ความดี วาไมใช ‘เร่ืองนาอาย’ และมีทักษะในการใชชีวิตไดอยางมีความสุข 
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 ๙๘

 
๒.การบริหารจัดการสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ 
 
 ๒.๑ การจัดการ 
  
 การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหารและกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
วา ผูถือหุนใหญของรวมดวยชวยกัน มี ๒ สวน ไดแก นายบุญชัย เบญจรงคกุล จากดีแทค ถือหุน 
๖๒ % สวนสํานักงานทรัพยสินฯ ถือหุน ๓๘ % แตในทางปฏิบัติถือวาเปนการบริหารงานรวมกัน
อยางเทาเทียม 
           สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเปนองคกรที่เนนการสงเสริมการทําความดี โดยไมหวัง
ผลตอบแทนแลว มีความตั้งใจ ทุมเทใสใจกับปญหาทุกเร่ือง และยังมีพันธมิตรหลากหลายองคกร
จํานวนมาก ที่พรอมจะใหความรวมมือชวยเหลืออยางเต็มที ่ สอดคลองกับหลักการทํางานที่วา 
‘ทุกเร่ืองตองมีคําตอบ’ 

การจัดรูปแบบรายการแบบ non format และเปดโอกาสใหประชาชนโทรศัพทเขามาขอ
ความชวยเหลือ ทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินรายการอยางมาก และสงผลใหสถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกันประสบความสําเร็จในการจัดรายการวิทยุเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางมาก  

มีขอนาสังเกตวา แมวาวิทยุรวมดวยชวยกัน จะเนนเร่ืองในเชิงสังคม คือการใหความ
ชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนในเร่ืองตาง ๆ อยางรอบดาน แตวิทยุรวมดวยชวยกันกลับไมสนใจ
การนําเสนอความคิดเห็นในเชิงการเมืองอยางส้ินเชิง   

 
๒.๒ ความสามารถทางวิชาชีพ 
 
การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นวาวิทยุรวมดวย

ชวยกันไดจัดเตรียมบุคลากรในการทํางานเพื่อรับเร่ืองรองเรียน เอาไวถึง ๓๔ คน แบงออกเปน ๓ 
ชวงเวลาดวยกัน  

เจาหนาที่ของวิทยุรวมดวยชวยกันจะรับเร่ืองรองเรียนถึงวันละ ๓,๐๐๐ เร่ือง ดังนั้น
ผูปฏิบัติงานในสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนผูรับเร่ืองรองทุกข หรือผู
ดําเนินรายการ  ดังนั้นสถานีฯ จึงมีแนวทางในการคัดเลือกผูรวมงานที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับ
สถานีฯ หลายประการ ไดแก ตองเปนผูทีรู่ดีรูชั่ว จิตใจดี มีใจสาธารณะ  บุคลิกดี ใจกวาง   

นอกจากนี้ยังพบวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดจัดกิจกรรมพิเศษทุกวันพุธ โดยให
พนักงานนั่งสมาธิทุกวันพุธ  เพื่อกลอมเกลาจิตใจเบิกบานแจมใส คิดดี ทําดี มีสมาธิในการทํางาน 
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 ๙๙

๒.๓ เทคโนโลยี 
 

การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัตงิาน มีความเห็นรวมกันวามีปญหา
ในเชิงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเร่ือง สัญญาณคล่ืนของวิทยุรวมดวยชวยกัน ที่ไมคอยชัดเจน และ
สงไปไดไมไกลและไมครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเชาสัญญาณ
คล่ืนวิทยุจากกองทัพบก ซึ่งเปนหนวยงานราชการ ไมไดปรับปรุงเทคโนโลยีเร่ืองสัญญาณคล่ืน
อยางตอเนื่อง อีกประการคือ เนื่องจากแมขายสงสัญญาณของวิทยุรวมดวยชวยกัน ตั้งอยูใกล
บริเวณพระบรมมหาราชวัง จึงไมสามารถตั้งเสาสงสัญญาณสูงมากได  

นอกจากนี้ สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดเขียนซอฟแวรข้ึนมาเอง เพื่อตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพทที่โทรเขามาแจงเหตุในรายการ เพื่อปองกันการโทรศัพทเขามาใหขอมูลเท็จ 
 

๒.๔ แหลงขอมูล 
 

การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในวา เนื่องจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันจะไดรับขอมูลจากประชาชนที่โทรศัพทเขามาแจงเหตุ
ตางๆ เปนหลัก ดังนั้น สถานีฯ จึงใหทีมงานทั้งสวนที่เปนผูรับเร่ือง และผูดําเนินรายการ ศึกษา
ขอมูลที่ประชาชนโทรศัพทเขามาแจงเหตกุอนเสมอ ผนวกกับประสบการณของทีมงานที่ตองรับ
เร่ืองปญหา ความทุกขยากของประชาชนทุกวัน ทําใหมีทักษะและประสบการณในการแยกแยะได
วา ขอมูลที่ประชาชนแจงเขามานั้นจริงหรือไมจริง  
 

๒.๕ ผูรับสาร 
 
การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นรวมกันวา ผูฟง

รายการวิทยุรวมดวยชวยกันมีหลายกลุม สวนใหญจะระดับคนทํางาน ผูสูงอายุ และแท็กซี ่ ที่มิใช
เพียงแคผูฟงเทานั้น แตเปนเหมือนญาติพี่นอง โดยผูฟงรายการยังไดรวมกับสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน ในการชวยแกปญหาโดยโทรศัพทเขามาใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน
ตอการแกปญหาของผูเดือดรอนดวย 

นอกจากนี้กลุมผูฟงรายการยังไดตอยอดกระบวนการเชื่อมโยงชุมชนทางอากาศที่เขมแข็ง 
โดยการจัดตั้งชมรมเพื่อนบนทองถนน อาสาสมัครกองปราบ ตั้งชมรมหมูบานรวมดวยชวยกนั เพื่อ
ชวยเหลือกันเอง และชวยเหลือสังคม อันเปนการสะทอนความตองการของสังคมอยางชัดเจนดวย  
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 ๑๐๐ 

๒.๖ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ  
 

การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ใหสัมภาณวาสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกันมีคาใชจายเดือนละประมาณ ๕ ลานกวาบาท คาเชาสถานีเดือนละ ๒ - ๓ ลานคา
โทรศัพทอีกหลายแสนบาท รวมคาใชจายรวมปละประมาณ ๗๐ ลาน ทําใหสถานีฯ ขาดทุนบางใน
บางป ตองนํารายไดจากการบริการขาวมาสนับสนุน 

แตยังมีรายไดจากโฆษณาที่เขามาสนับสนุนสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันอยางสมํ่าเสมอ ซึ่ง
สวนใหญจะเปนสปอนเซอรที่ใหการสนับสนุนกันมานาน และตั้งใจสนับสนุนกิจกรรมของสถานี
วิทยุรวมดวยชวยกันที่เนนการชวยเหลือสังคม ไดแก บริษัท ดีแทค เปนสปอนเซอรหลัก ประมาณป
ละ ๓ ลานบาท  กรุงเทพมหานคร บริษัทหยั่นหวอหยุน เดือนละ ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

นาสังเกตวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ยังมีเงินกองทุนที่ไดจากการบริจาคของประชาชน 
ผูฟง และสมาชิกของวิทยุรวมดวยชวยกัน โดยทางสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาดูและการเบิกจายเงินดังกลาวดวย 
 
๓.บทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 
 การวิจัยคร้ังนี้พบวาสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเนนการการสรางจิตสํานึกสาธารณะผานผาน
บทบาทการนําเสนอขอมูลขาวสารเปนหลัก  รองลงมาคือการประสานสัมพันธ การรณรงคทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ การสรางความตอเนื่องทางสังคม และการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกใน
สังคม ตามลําดับ และยังไดทําหนาที่เพิ่มเติมที่มากกวาความเปนส่ือ คือรับบริจาคเงินและความ
ชวยเหลือทั้งเงินและส่ิงของ โดยเปนส่ือกลางระหวางผูที่เดือดรอนและผูที่ตองการใหความชวยเหลือ 
ไดอยางรวดเร็ว  

การวิจัยคร้ังนี้ยังพบดวยวา ประชาชนไดนําเร่ืองสวนตัว (private)  ออกมาสูพื้นที่
สาธารณะ (public) จํานวนมาก เปนการสะทอนถึงความไวเนื้อเชื่อใจของผูฟงที่มีตอสถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกันอยางชัดเจน 
 ส่ิงที่นาสนใจอีกประการคือเร่ืองการทําความดี ที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดชื่นชม
ผูทําความดีอยางตอเนื่อง เปนการกระตุนใหผูฟงรายการ และประชาชนทําความดีมากยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ในดานของกระบวนการส่ือสารยังพบวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดสราง
ปรากฎการณใหมในกระบวนการส่ือสารคือการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในรายการใน
ฐานะผูสงสารในฐานะ ‘ตัวจริง เสียงจริง’ ซึ่งทําใหการจัดรายการของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมี
พลังมากยิ่งข้ึน 
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 ๑๐๑

 
อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาเร่ืองบทบาทส่ือมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ: กรณีศึกษา 
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน เอฟ เอ็ม ๙๖.๐ เมกกะเฮิรตซ อภิปรายผลการวิจัย ดังนี ้
 
๑.แนวคิด นโยบาย ในการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 

การวิจัยคร้ังนี้พบวาผูบริหารองคกรและผูปฏิบัติงานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันทั้ง ๑๐ 
คน เกี่ยวกับแนวคิด นโยบายการทํางานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน พบวา ทั้งผูบริหารองคกร 
และผูปฏิบัติงานขอสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ตางเขาใจรวมกันเปนอยางดีวา  สถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกันเปนองคกรที่จัดตั้งโดยกลุมบริษัทในเครือของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่มี
นโยบายเร่ิมตนเพื่อมุงม่ันที่จะเปนส่ือกลางในการสรางสํานึกชุมชน และสํานึกสาธารณะ สงเสริม
ใหคนในสังคมมีความรัก มีน้ําใจตอทั้งในระดับปจเจก และระดับองคกร เพื่อใหเกิดการแกไข
ปญหา หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมใหมากที่สุดเทาที่
จะทําได 

รวมถึงการเนนนโยบายสําคัญในการเปนส่ือกลาง เพื่อรณรงคใหความขอมูลขาวสาร 
ความรูอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิตของผูฟง เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจที่ถูกตองในการทํา
ความดี วาไมใช ‘เร่ืองนาอาย’ และมีทักษะในการใชชีวิตไดอยางมีความสุข 
 

ผลการวิจัย สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานขององคกร
ส่ือมวลชนของเดนิส แมคเควล ในเร่ืองการจัดการ วาการบริหารงาน และนโยบายการผลิตงาน
ขององคกรส่ือสารมวลชน  ซึ่งเนื้อหารายการขององคกรส่ือสารมวลชนตองนําเสนอใหสอดคลอง
กับนโยบายนั้น เนื่องจากการทํางานในองคกร นโยบายยอมเปนแนวทางสําคัญในการชี้ทิศทาง
ของคกรวาจะเปนอยางไร ดังนั้นเม่ือผูบริหารหรือผูกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ตางมีแนวคิด
หรือจุดยืนในการกอตั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในลักษณะที่จะปวารณาตัวเพื่อเปนส่ือกลางใน
การสรางสํานึกชุมชน และสํานึกสาธารณะ สงเสริมใหคนในสังคมมีความรัก มีน้ําใจตอทั้งในระดับ
ปจเจก และระดับองคกร เพื่อใหเกิดการแกไขปญหา หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนได
อยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมนั้น จึงทําใหทิศทางดังกลาวยังคงเปนทิศทางที่เขมแข็งของสถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกันมาตลอด ๑๐ ป  แมวาจะมีการเปล่ียนแปลงผูบริหาร หรือผูถือหุนจากเดิม ที่
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สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนผูถือหุนรอยเปอรเซ็นต  เปล่ียนเปนการถือหุนรวมกับ
บริษัท ดีแทค ก็ตามที  
 
๒.การบริหารจัดการสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ 
 

๒.๑ การจัดการ 
  
 การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหารและกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
วา ผูถือหุนใหญของรวมดวยชวยกัน มี ๒ สวน ไดแก นายบุญชัย เบญจรงคกุล จากดีแทค ถือหุน 
๖๒ % สวนสํานักงานทรัพยสินฯ ถือหุน ๓๘ % แตในทางปฏิบัติถือวาเปนการบริหารงานรวมกัน
อยางเทาเทียม 
           สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเปนองคกรที่เนนการสงเสริมการทําความดี โดยไมหวัง
ผลตอบแทนแลว มีความตั้งใจ ทุมเทใสใจกับปญหาทุกเร่ือง และยังมีพันธมิตรหลากหลายองคกร
จํานวนมาก ที่พรอมจะใหความรวมมือชวยเหลืออยางเต็มที ่ สอดคลองกับหลักการทํางานที่วา 
‘ทุกเร่ืองตองมีคําตอบ’ 

การจัดรูปแบบรายการแบบ non format และเปดโอกาสใหประชาชนโทรศัพทเขามาขอ
ความชวยเหลือ ทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินรายการอยางมาก และสงผลใหสถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกันประสบความสําเร็จในการจัดรายการวิทยุเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะอยางมาก  

มีขอนาสังเกตวา แมวาวิทยุรวมดวยชวยกัน จะเนนเร่ืองในเชิงสังคม คือการใหความ
ชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนในเร่ืองตาง ๆ อยางรอบดาน แตวิทยุรวมดวยชวยกันกลับไมสนใจ
การนําเสนอความคิดเห็นในเชิงการเมืองอยางส้ินเชิง   

 
ผลการวิจัย สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานขององคกร

ส่ือมวลชนของเดนิส แมคเควล ในเร่ืองการจัดการ วาการบริหารงานในการผลิตงานขององคกร
ส่ือสารมวลชน  ซึ่งการบริหารจัดการองคกรของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน จําเปนจะตอง
สอดคลองเหมาะสมกับแนวนโยบายขององคกรที่มุงเนนการเปนตัวกลางในการแกปญหาความ
เดือดรอยกับประชาชน  อันถือเปนนโยบายที่ทาทายกับองคกรส่ือสารมวลชนอยางสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกัน ที่ดําเนินงานโดยเอกชน ซึ่งมีแนวโนมที่จะเนนเร่ืองรายไดมากกวา   

การบริหารงานจึงจําเปนจะตองเอ้ืออํานวยตอการผลิตเนื้อหาสาระในรายการของสถานีฯ 
ใหสอดคลองกับนโยบาย รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานทุกอยางที่เปนไปในทิศทางเดียวกับ
นโยบายของสถานีฯ ที่เนนทํางานเพื่อสังคม ตั้งแตเร่ืองการกําหนดรูปแบบรายการที่ไมเนนรายการ
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เพลง  แตจะเนนรายการที่ใหการชวยเหลือประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง จึงทําใหรายการของสถานี
ฯ เปนลักษณะของ  non format  เพื่อเปดสายใหประชาชนสามารถโทรศัพทเขามาแจงเร่ืองราว
ทุกขรอนตาง ๆ ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 
๒.๒ความสามารถทางวิชาชีพ 
 
การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นวาวิทยุรวมดวย

ชวยกันไดจัดเตรียมบุคลากรในการทํางานเพื่อรับเร่ืองรองเรียน เอาไวถึง ๓๔ คน แบงออกเปน ๓ 
ชวงเวลาดวยกัน  

เจาหนาที่ของวิทยุรวมดวยชวยกันจะรับเร่ืองรองเรียนถึงวันละ ๓,๐๐๐ เร่ือง ดังนั้น
ผูปฏิบัติงานในสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในทุกภาคสวน ไมวาจะเปนผูรับเร่ืองรองทุกข หรือผู
ดําเนินรายการ  ดังนั้นสถานีฯ จึงมีแนวทางในการคัดเลือกผูรวมงานที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับ
สถานีฯ หลายประการ ไดแก ตองเปนผูทีรู่ดีรูชั่ว จิตใจดี มีใจสาธารณะ  บุคลิกดี ใจกวาง   

นอกจากนี้ยังพบวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดจัดกิจกรรมพิเศษทุกวันพุธ โดยให
พนักงานนั่งสมาธิทุกวันพุธ  เพื่อกลอมเกลาจิตใจเบิกบานแจมใส คิดดี ทําดี มีสมาธิในการทํางาน 

 
ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานขององคกร

ส่ือมวลชนของเดนิส แมคเควล ในเร่ือง ความสามารถทางวิชาชีพ หมายถึง แนวความคิด พื้น
ฐานความรู ความสามารถ และประสบการณของคณะทํางานฝายผลิตรายการ เนื่องจากสถานี
วิทยุรวมดวยชวยกัน เปนสถานีวิทยุฯ แบบพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนส่ือกลางในการชวยเหลือ
ประชาชนเปนหลัก ดังนั้นบุคคลากรทีจ่ะทํางานในสถานีฯ นี้จึงตองมีความพิเศษสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขององคกรดวย โดยสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันจะเนนรับบุคลากรที่มีจิตใจด ี มีใจ
สาธารณะ  บุคลิกดี ใจกวาง  เพราะเปนงานที่ตองรับรูปญหา ความทุกขยากของประชาชน อยู
ตลอดเวลา และตองใสใจกับปญหาของคนอ่ืนดวย โดยผูบริหารองคกรไดจัดกิจกรรมใหพนักงาน
ในองคกร สวดมนต นั่งสมาธิ ทุกวันพุธ เพื่อกลอมเกลาจิตใจของคนทํางาน ใหสอดคลองกับ
แนวนโยบาย ขององคกรดวย 
 

๒.๓ เทคโนโลยี 
 

การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน มีความเห็นรวมกันวามีปญหา
ในเชิงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเร่ือง สัญญาณคล่ืนของวิทยุรวมดวยชวยกัน ที่ไมคอยชัดเจน และ
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สงไปไดไมไกลและไมครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเชาสัญญาณ
คล่ืนวิทยุจากกองทัพบก ซึ่งเปนหนวยงานราชการ ไมไดปรับปรุงเทคโนโลยีเร่ืองสัญญาณคล่ืน
อยางตอเนื่อง อีกประการคือ เนื่องจากแมขายสงสัญญาณของวิทยุรวมดวยชวยกัน ตั้งอยูใกล
บริเวณพระบรมมหา ราชวัง จึงไมสามารถตั้งเสาสงสัญญาณสูงมากได  

นอกจากนี้ สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดเขียนซอฟแวรข้ึนมาเอง เพื่อตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพทที่โทรเขามาแจงเหตุในรายการ เพื่อปองกันการโทรศัพทเขามาใหขอมูลเท็จ 

 
ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานขององคกร

ส่ือมวลชนของเดนิส แมคเควล ในเร่ืองเทคโนโลยี เปนปจจัยที่มีผลตอการผลิตและการออกอากาศ
ของรายการจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน โดยในการผลิตรายการ รวมถึงการสงรายการ
ออกอากาศไปยังผูฟงนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด เพียงพอหรือไม 

เนื่องจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน เปนบริษัทเอกชนที่เขามาขอรับสัมปทานจาก
กองทัพบก ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ เปนหนวยงานราชการ ที่เนนเร่ืองการทหารเปนหลัก จึงไมไดมี
การปรับปรุงเทคโนโลยีเร่ืองสัญญาณคล่ืนอยางตอเนื่อง จึงทําใหสัญญาณคล่ืนของสถานีวิทยุรวม
ดวยชวยกันมีสัญญาณคล่ืนไมคอยชัดเจน และอีกประการคือ เนื่องจากแมขายสงสัญญาณของ
วิทยุรวมดวยชวยกัน ตั้งอยูใกลบริเวณพระบรมมหาราชวัง จึงไมสามารถตั้งเสาสงสัญญาณสูง
มากได จึงทําใหสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไมสามารถสงสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่ได 

และเนื่องจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน อาจถือไดวาเปนสถานีฯ แบบพิเศษ ที่ผลิต
รายการที่เนนการใหประชาชนโทรศัพทเขามาแจงเร่ืองราวความเดือดรอนในรายการไดตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง จึงอาจมีปญหาเร่ืองการตรวจสอบขอมูล เพื่อแตละวันจะมีประชาชนโทรศัพทเขามามากถึง 
๓๐๐ ราย สถานีฯ เองก็ไดตระหนักถึงปญหานี้เปนอยางดี จึงไดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
ผลิตรายการ และการตรวจสอบขอเท็จจริงของสถานีฯ จึงไดผลิตซอฟแวรข้ึนมาเอง เพื่อตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพทที่โทรเขามาแจงเหตุในรายการอีกดวย 
 

๒.๔ แหลงขอมูล 
 

การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในวา เนื่องจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันจะไดรับขอมูลจากประชาชนที่โทรศัพทเขามาแจงเหตุ
ตางๆ เปนหลัก ดังนั้น สถานีฯ จึงใหทีมงานทั้งสวนที่เปนผูรับเร่ือง และผูดําเนินรายการ ศึกษา
ขอมูลที่ประชาชนโทรศัพทเขามาแจงเหตกุอนเสมอ ผนวกกับประสบการณของทีมงานที่ตองรับ
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เร่ืองปญหา ความทุกขยากของประชาชนทุกวัน ทําใหมีทักษะและประสบการณในการแยกแยะได
วา ขอมูลที่ประชาชนแจงเขามานั้นจริงหรือไมจริง 

 
ผลการวิจัย สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานขององคกร

ส่ือมวลชนของเดนิส แมคเควล ในเร่ืองแหลงขอมูล ที่วาในการผลิตงานส่ือสารมวลชน ทีมงานฝาย
ผลิตไดนําเสนอเหตุการณที่สดใหม และกําลังอยูในความสนใจของประชาชนทั่วไป ซึ่งไดนําขอมูล
มาจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน รวมทั้งแหลงขาวโดยตรงมาสรางเปน
ประเด็นในการนําเสนอโดยตองอยูในกรอบของวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ โดยสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน ไดใชแหลงขอมูลในการผลิตรายการ เปนแหลงขอมูลโดยตรงจากประชาชนที่ประสบ
เหตุการณโดยตรง แลวโทรศัพทมาเลาเร่ืองราวความเดือดรอนตาง ๆ ใหเจาหนาที่รับเร่ืองของ
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันฟง ซึ่งเปนการส่ือสารแบบสองทาง โดยเจาหนาที่รับเร่ืองมีโอกาสที่จะ
ซักถาม เพื่อตรวจสอบความเท็จจริงของขอมูลอยางละเอียด แลวบันทึกเร่ืองราวเอาไว กอนที่จะสง
ใหผูดําเนินรายการตอไป  จึงม่ันใจไดวาแหลงขอมูลที่นํามาจัดรายการของสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน เปนผูประสบเหตุที่เปน ‘ตัวจริง เสียงจริง’ อยางแนนอน 
 

๒.๕ ผูรับสาร 
 
การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ตางเห็นรวมกันวา ผูฟง

รายการวิทยุรวมดวยชวยกันมีหลายกลุม สวนใหญจะระดับคนทํางาน ผูสูงอายุ และแท็กซี ่ ที่มิใช
เพียงแคผูฟงเทานั้น แตเปนเหมือนญาติพี่นอง โดยผูฟงรายการยังไดรวมกับสถานีวิทยุรวมดวย
ชวยกัน ในการชวยแกปญหาโดยโทรศัพทเขามาใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน
ตอการแกปญหาของผูเดือดรอนดวย 

นอกจากนี้กลุมผูฟงรายการยังไดตอยอดกระบวนการเชื่อมโยงชุมชนทางอากาศที่เขมแข็ง 
โดยการจัดตั้งชมรมเพื่อนบนทองถนน อาสาสมัครกองปราบ ตั้งชมรมหมูบานรวมดวยชวยกนั เพื่อ
ชวยเหลือกันเอง และชวยเหลือสังคม อันเปนการสะทอนความตองการของสังคมอยางชัดเจนดวย 

 
ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานขององคกร

ส่ือมวลชนของเดนิส แมคเควล ในเร่ืองผูรับสาร ที่วาองคกรส่ือสารมวลชนตองนําเสนอเนื้อหาเพื่อ
ตอบสนองความสนใจและความตองการของผูรับสารเปนหลัก ซึ่งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันได
ผลิตรายการที่เนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบอกเลาความเปนจริงในสังคม ปญหา
สังคม การรวมชวยกันแกปญหาในสังคมรวมกันมาตลอดระยะเวลา ๑๐ ป จึงทําใหสถานีฯ ไดรับ
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ความนิยมจากประชาชน จนทําใหมีผูฟงรายการโทรศัพทมาแจงเร่ืองราวตาง ๆ ทั้งที่เปนเร่ืองของ
ตัวเองและเปนเร่ืองของคนอ่ืน ในแตละวันราว ๓,๐๐๐ เร่ือง ซึ่งนาจะเปนการสะทอนใหเห็นไดวา
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันนี้ผลิตรายการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนหรือผูฟงอยาง
แทจริง  

ส่ิงที่นาสนใจอีกประการ การที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันผลิตรายการที่สอดคลองกับ
ความตองการของผระชาชนหรือผูฟงอยางแทจริงนั้น เปนเพราะแหลงขอมูลตาง ๆ ในการจัด
รายการเกือบทั้งหมดมาจากการบอกเลาเร่ืองราว ความเดือดรอนตาง ๆ ของประชาชนทั้งส้ิน 
เพราะถาประชาชนหรือผูฟง ไมโทรศัพทเขามาแจงเร่ืองราวตาง ๆ ในรายการ รายการก็จะไมมี
ขอมูลในการจัดรายการ  

  
๒.๖ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ  

 
การวิจัยคร้ังนี้พบวา ทั้งกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน ใหขอมูลวาสถานีวิทยุรวมดวย

ชวยกันมีคาใชจายเดือนละประมาณ ๕ ลานกวาบาท คาเชาสถานเีดือนละ ๒ - ๓ ลานคาโทรศัพท
อีกหลายแสนบาท รวมคาใชจายรวมปละประมาณ ๗๐ ลาน ทําใหสถานีฯ ขาดทุนบางในบางป 
ตองนํารายไดจากการบริการขาวมาสนับสนุน 

แตยังมีรายไดจากโฆษณาที่เขามาสนับสนุนสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันอยางสมํ่าเสมอ ซึ่ง
สวนใหญจะเปนสปอนเซอรที่ใหการสนับสนุนกันมานาน และตั้งใจสนับสนุนกิจกรรมของสถานี
วิทยุรวมดวยชวยกันที่เนนการชวยเหลือสังคม ไดแก บริษัท ดีแทค เปนสปอนเซอรหลัก ประมาณป
ละ ๓ ลานบาท  กรุงเทพมหานคร บริษัทหยัน่หวอหยุน เดือนละ ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

นาสังเกตวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ยังมีเงินกองทุนที่ไดจากการบริจาคของประชาชน 
ผูฟง และสมาชิกของวิทยุรวมดวยชวยกัน โดยทางสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาดูและการเบิกจายเงินดังกลาวดวย 

 
ผลการวิจัย สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานขององคกร

ส่ือมวลชนของเดนิส แมคเควล ในเร่ืองแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ประเด็นเร่ืองรายได และผูโฆษณา 
ซึ่งเปนผูสนับสนุนกิจการขององคการส่ือสารมวลชนดานรายได ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหารายการ
ตาง ๆ ขององคกรส่ือสารมวลชนจะตองไมกระทบหนวยงาน และเหตุการณในแงลบตอผูโฆษณา 

ในเร่ืองของรายไดนั้น สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมีผูถือหุนใหญ ๒ ราย คือ บริษัท ดีแทค 
และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งมีฐานะทางการเงินดีทั้งคู และมีวัตถุประสงคที่
ชัดเจนในเร่ืองการทํางานเพื่อสังคม ซึ่งการดําเนินงานของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ถือเปน
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แนวทางที่ชัดเจนของนโยบายดังกลาว ดังนั้นผูถือหุนจึงใหการสนับสนุนดานการเงินแกสถานีวิทยุ
รวมดวยชวยกันอยางเต็มที ่

 สวนเร่ืองของผูโฆษณานั้น สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน มีนโยบายชัดเจนเร่ืองการเปน
ตัวกลางในการชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนในเร่ืองตาง ๆ ที่มีผูโทรศัพทเขามาแจงเร่ืองราว
ความเดือดรอนประมาณวันละ ๓,๐๐๐ เร่ือง และเร่ืองทั้งหมดไมเกี่ยวของกับสินคาใด ๆ ทั้งส้ิน แต
เปนความเดือดรอนสวนตัวของประชาชน เชน รถเสีย น้ําทวม ไฟดบั ขอความชวยเหลืออ่ืน ๆ เชน 
ขอบริจาครถเข็นสําหรับคนปวย ขอใหชวยตามหาคนหาย ฯลฯ จึงมิไดมีสวนเกี่ยวของใด ๆ กับ
สินคาใด ๆ ทั้งส้ินทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ  แตในทางตรงกันขามการที่มีสินคา บริการ หรือ
หนวยงานตาง ๆ มาเปนผูสนับสนุนรายการโดยการซื้อเวลาโฆษณาจากสถานีฯ นั้น กลับเปนไปใน
ลักษณะที่มิไดหวังผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ แตเปนไปในลักษณะของผลทางภาพลักษณที่เนน
การชวยเหลือสังคม สนับสนุนสถานีฯ ที่ชวยเหลือสังคมมากกวา 
 
๓.บทบาทในการสรางจิตสํานึกสาธารณะของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 

  
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเนนการการสรางจิตสํานึกสาธารณะผานผานบทบาทการ

นําเสนอขอมูลขาวสารเปนหลัก  รองลงมาคือการประสานสัมพันธ การรณรงคทางสังคม การเมือง 
และเศรษฐกิจ การสรางความตอเนื่องทางสังคม และการใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกในสังคม 
ตามลําดับ และยังไดทําหนาที่เพิ่มเติมที่มากกวาความเปนส่ือ คือรับบริจาคเงินและความ
ชวยเหลือทั้งเงินและส่ิงของ โดยเปนส่ือกลางระหวางผูที่เดือดรอนและผูที่ตองการใหความ
ชวยเหลือ ไดอยางรวดเร็ว  

การวิจัยคร้ังนี้ยังพบวา ประชาชนไดนําเร่ืองสวนตัวออกมาสูพื้นที่สาธารณะจํานวนมาก 
เปนการสะทอนถึงความไวเนื้อเชื่อใจของผูฟงที่มีตอสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันอยางชัดเจน 
 ส่ิงที่นาสนใจอีกประการคือเร่ืองการทําความดี ที่สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันยังไดชื่นชม
ผูทําความดีอยางตอเนื่อง เปนการกระตุนใหผูฟงรายการ และประชาชนทําความดีมากยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ในดานของกระบวนการส่ือสารยังพบวา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดสราง
ปรากฎการณใหมในกระบวนการส่ือสารคือการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในรายการใน
ฐานะผูสงสารในฐานะ ‘ตัวจริง เสียงจริง’ ซึ่งทําใหการจัดรายการของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมี
พลังมากยิ่งข้ึน  
 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณพบวา ทั้งกลุมผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุม
อาสาสมัคร ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันเนนการการสรางจิตสํานึก
สาธารณะผานบทบาทการนําเสนอขอมูลขาวสารเปนหลัก  รองลงมาคือการประสานสัมพันธ การ
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รณรงคทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ การสรางความตอเนื่องทางสังคม และการใหความ
เพลิดเพลินแกสมาชิกในสังคม ตามลําดับ และยังไดทําหนาที่เพิ่มเติมที่มากกวาความเปนส่ือ คือ
รับบริจาคเงินและความชวยเหลือทั้งเงินและส่ิงของ โดยเปนส่ือกลางระหวางผูที่เดือดรอนและผูที่
ตองการใหความชวยเหลือ ไดอยางรวดเร็ว  
 
 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของส่ือมวลชน ในการเปน
ตัวแทนถายทอดทางสังคม บทบาทหนาที่ของส่ือมวลชนตามทฤษฎีโครงสรางบทบาทหนาที ่ เดน
นิส แมคเควล ไดประมวลหนาที่ที่พึงประสงคของส่ือมวลชนไว ๕ ประการคือ ๑.บทบาทการให
ขาวสาร เนนการใหขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณและสภาพการณในสังคมและโลก ๒.บทบาท
การประสานสัมพันธ โดยไดอธิบาย แปลความและวิพากษวิจารณเกี่ยวกับความหมายของ
เหตุการณตาง ๆ และขาวสาร เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคม ประสานเชื่อมโยงกลุมคน
และกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน และกําหนดวาเร่ืองใดสําคัญมากหรือนอยกวา หรือการกําหนด
วาระทางสังคม ๓.การสรางความตอเนื่องทางสังคม ไดแก ถายทอดวัฒนธรรมหลักและยอมรับ
วัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรมทางเลือกและวัฒนธรรมใหม เสริมสรางและธํารงไวซึ่งคานิยม
พื้นฐานของสังคม ๔.การใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม โดยใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และวิธีการพักผอนหยอนใจ ลดระดับความเครียดและขอขัดแยงทางสังคม ๕.การรณรงคทาง
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ รณรงคดานการเมือง สงคราม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการ
ทํางานเพื่อวัตถุประสงคของสวนรวม 
 
  โดยสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดทําหนาที่ครอบทั้ง ๕ ประการ และสามารถตอบโจทก
สําคัญของการทําหนาที่ของส่ือมวลชนในฐานะส่ือกลาง และการสรางจิตสํานึกสาธารณะแก
สมาชิกในสังคมไดเปนอยางด ี
 
 ผลการวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองจิตสํานึกและจิตสํานึกทางสังคม วาจิตสํานกึทาง
สังคมเม่ือเกิดข้ึนมาแลว จะตองผลิตซ้ําอยูเสมอ เพื่อปองกันการเลือนหายหรือเปล่ียนแปลง หรือ
เพื่อใหจิตสํานึกมีความคงทน   โดยตองไดรับการเสริมแรงจากสถาบันโครงสรางหรือพิธีกรรมทาง
สังคม ดวยเงื่อนไขที่จําเปน 

และสอดคลองกับกลยุทธสูความสําเร็จของศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ วะสี ๓ 
ข้ันตอน ไดแก ๑. กลยุทธการปลุกจิตสํานึก ที่ตองอาศัย ความรัก ความรู และความเปนธรรมชาต ิ
๒. กลยุทธผนึกกําลัง ที่ตองอาศัยการมีสวนรวม ความเปนหนึ่งเดียว และกระแสผลักดัน      และ 
๓. กลยุทธกระแสผลักดัน โดยอาศัยเทคนิค ความรัก ความรู และความเปนธรรมชาติ เปนส่ิงที่จะ
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ผลักดันประชาชนใหเกิดความยั่งยืนและเจริญข้ึนในจิตใจของผูคนในสังคม เปนการสรางสนาม
ใหกับประชาสังคมในการขับเคล่ือน กอเปนกระแสสังคม มิใชจํากัดไวเพียงแตในหนังสือหรือแวด
วงวิชาการ สนามในที่นี้คือกิจกรรมในการสงเสริมและแสดงออกถึงความเปนประชาสังคม ซึ่งหาก
มองในแงของนักศึกษาก็คือกิจกรรมตาง ๆ ที่นักศึกษาตางมีจิตสํานึกรวมกัน และมารวมกลุม
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อแกปญหา และขยายการพัฒนาใหเกิดความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
 โดยสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ไดสรางและหลอหลอมจิตสํานึกสาธารณะใหแกสมาชิกใน
สังคมใหหันมารวมดวยชวยกันสรางสรรคสังคมไทยใหนาอยู โดยใชกลยุทธในการปลุกจิตสํานึก
ของสังคมใหมีความเชื่อวา “การทําความดี ไมใชเร่ืองนาอาย” เปนการกระตุนใหผูฟงรายการรูสึก
ภูมิใจเม่ือทําความดี แมจะเปนความดีเพียงเล็กนอย เชน เกบ็ของไดแลวสงคืนเจาของ จนทําให
กลุมผูฟงของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันมีความเชื่อวา “ของหาย ไดคืน” ดังนั้นเม่ือเกิดเหตุการณ
ของหายข้ึน คนก็จะคิดถึงรวมดวยชวยกันเปนอันดับแรก 
 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา โฉมแฉลม ที่ศึกษาเร่ือง
จิตสํานึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอการรวมกลุมกิจกรรมเพื่อสังคม  พบวา 
นักศึกษาสวนใหญปฏิบัติกิจกรรมดานการพัฒนาพฤติกรรมมากที่สุด ไดแก กิจกรรมดานกีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม เชน ดนตรี ถายภาพ เชียร พุทธศาสตร และศิลปะการแสดง กิจกรรมที่ปฏิบัตินอย
ที่สุดคือกิจกรรมดานการฝกอบรม ไดแก กิจกรรมดานการศาสนา เชน การเขารวมในชมรม
คาทอลิก มุสลิม คริสเตียน หรือการเขารวมในสโมสร นักศึกษาที่เขารวมกลุมกิจกรรมสวนใหญ
เปนเพศหญิง ศึกษาอยูในชั้นปที่ ๓ คณะแพทยศาสตร มีผลการเรียนอยูในระดับดี เหตุผลที่เขา
รวมกิจกรรมเพื่อสังคม พบวา ตองการส่ังสมประสบการณและมีตําแหนงกรรมการในกลุมกิจกรรม
มากที่สุด โดยสวนใหญรวมปฏิบัติหนาที่ดานการแสดงความคิดเห็น ปจจัยผลักดันใหเกิดจิตสํานึก
ในการรวมกลุมกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษา เชนเดียวกับสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน ที่มีปจจยั
สําคัญที่ทําใหเกิดการมีจิตสํานึกสาธารณะ โดยการผลักดันใหมีการแสดงความคิดเห็นผาน
รายการของสถานีฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เชน เปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็นที่มี
ผูฟงบางทานประสบเหตุอยูแลวไมทราบวาจะทําเชนไร ทําใหเกิดความกลาแสดงความคิดเห็น 
และกลาที่จะชวยเหลือคน  

 
  งานวิจัยนีย้ังสอดคลองกับงานวิจัยของเกียรติศักดิ ์ ปรีชาพิทยารัตน ที่ศึกษาเร่ือง 
‘บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเครือขาย ๕ ในการขับเคล่ือนขบวนการ
ประชาสังคมทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี สวท.นครราชสีมา’ พบวา แนวคิดหลักในการดําเนินงาน
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ของ สวท.นครราชสีมา เครือขาย ๕ คือ การทําหนาที่เปนสถานีวิทยุกระจายเสียงประจําจังหวัด 
โดยกําหนดสัดสวนรายการใหสถานีทองถิ่นผลิตเองรอยละ ๖๑ และถายทอดรายการจาก
สวนกลางรอยละ ๓๙ สําหรับแนวทางการดําเนินงาน กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารการ
กระจายเสียงประจําจังหวัดซึ่งคัดเลือกมาจากผูแทนของหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดเพื่อทําหนาที่
กําหนดนโยบายการกระจายเสียง และกําหนดรูปแบบตลอดจนเนื้อหารายการ  
 
 โดยสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดกําหนดความสําคัญที่ประชาชนในฐานะผูฟงรายการ 
เปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนรายการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยผูฟงรายการจะทําหนาที่ใน
การเลือกและสงเนื้อหาสาระ หรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่มีความทุกข หรือไมไดรับความสะดวก มา
เผยแพรในรายการ เพื่อใหผูฟงคนอ่ืน ๆ รับทราบ และรวมกันแสดงความคิดเห็นในการหา
ทางแกไขปญหาดังกลาว ไดอยางหลากหลายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
  
ขอจํากัดในการวิจัย 
   
 ๑.ขอจํากัดดานเอกสาร 
 
 งานวิจัยนี้มีเอกสารที่เกี่ยวของจํานวนมาก อาทิ ประวัติสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน   ขอมูล
เร่ืองรองทุกขจากประชาชนตลอด ๖ เดือน จํานวน ๒๔ หมวด แมวาทางสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน
จะเก็บขอมูลโดยแบงแยกหมวดหมูอยางเปนระบบแลวก็ตาม แตเนื่องจากขอมูลที่ประชาชน
โทรศัพทเขามาแจงเร่ืองราวตาง ๆ ในแตละวันเกือบ ๓,๐๐๐ เร่ือง จึงทําใหมีขอมูลจํานวนมากที่
ผูวิจัยจะตองวิเคราะหในเร่ืองของบทบาทโดยดูจากเนื้อหาของแตละเร่ืองอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 ๒.ขอจํากัดในการสัมภาษณ  
 

เนื่องจากงานวิจัยนี้ตองสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและมีความสําคัญตอการทํางานของ
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันทั้ง ๓ ภาคสวน ไดแก ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และอาสาสมัคร  ซึ่งผูให
ขอมูลสําคัญที่เคยดํารงตําแหนงผูบริหารของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันไดลาออกไปแลว และบาง
ทานเปนวุฒิสมาชิก ซึ่งมีภารกิจมาก จึงทําใหยากตอการนัด 
 สวนกลุมอาสาสมัคร เปนกลุมที่เปนเอกเทศ ประกอบกิจการหลายสาขาอาชีพ และหลาย
มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร จึงยากตอการนัดหมายวันเวลาในการสัมภาษณ 
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ขอเสนอแนะ 
 

๑.ขอเสนอแนะสําหรับสื่อมวลชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะ 
 
สําหรับการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อประโยชนสําหรับการสรางจิตสํานึก

สาธารณะของส่ือมวลชน ๓ ประเด็น ดังนี ้
๑.เครือขายส่ือเพื่อสาธารณะ ทั้งสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ 

และ สถานีวิทยุ สวพ. ๙๑ ควรรวมมือกันสรางเครือขายระดับชาติ เพื่อใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๒.ควรขยายรายการเชนนี้ไปยังวิทยุกระจายเสียงเครือขายอ่ืน ๆ รวมถึงสถานีวิทยุโทรทัศน
ดวย เพื่อกระจายแนวคิดการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนอยางกวางขวางและมีพลัง  
 ๓.ควรมีการฝกอบรมอาสาสมัครรวมดวยชวยกันในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน
สาธารณะอยางมีระบบ แบบแผน  และตอเนื่อง  ซึ่งผลที่จะไดรับจากากรอบรมอยางตอเนื่อง 
นอกเหนือจากความรูและทักษะของอาสาสมัคร และผูดําเนินรายการแลว ยังชวยใหอาสาสมัครฯ 
อันถือเปนกําลังสําคัญของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกันในการชวยเหลือผูเดือดรอนในสังคม มีความ
ตื่นตัวตลอดเวลาอีกดวย 
 

๒.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 
๑.ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการดําเนินงานการบริหารจัดการระหวางสถานีวิทยุ  

กระจายเสียงที่มีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณะเหมือนกัน ไดแก สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ และ สถานีวิทยุ 
สวพ. ๙๑  
 ๒.ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ หรือกลยุทในการใชส่ือมวลชนเขามาเปนตัวกลาง หรือ
ประสานงาน เพื่อเชื่อมโยงเครือขายชุมชนในสังคมใหมีจิตสํานึกสาธารณะอยางเปนรูปธรรมเปน
เปนไปในระยะยาวของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ และ สถานีวิทยุ สวพ. ๙๑ 
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ภาคผนวก ก. 

ตัวอยางตารางบันทึกขอมูล 
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ตารางจําแนกบทบาทหนาที่ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
 

 
ใหขาวสาร (Information) 

 (ช้ิน) 
 

 
 
 
 

 
การประสานสัมพันธ 
(Correlation) (ช้ิน) 

 

 
 
 
 

การสรางความตอเนือ่งทางสังคม 
(Continuity) (ช้ิน)  

 

 
 
 
 

การใหความเพลิดเพลินแกสมาชิก
สังคม (Entertainment) (ช้ิน) 

 

 
 
 
 

การรณรงคทางสังคม การเมือง 
และเศรษฐกิจ(Mobilization) 

 (ช้ิน) 
 

 
 
 
 

รวม (ช้ิน) 
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอยางบันทึกขอมูลศูนยรับเรื่อง 
ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน 
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ประวัติผูวิจัย 
 

 
ชื่อ สกุล  นางสาวณิชาภา   แกวประดับ  (NICHAPA  KAEWPRADUB) 
 
ตําแหนง  - อาจารยประจําภาควิชาวารสารศาสตร  

   คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
- เลขาฯ และกรรมการอนุกรรมการวิชาการ สภาการหนังสือพิมพแหงชาต ิ
- กรรมการบริหารสภาสถาบนันักวิชาการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย  
   (ส.ส.ม.ท.) 
- คณะทํางานดานกิจการที่ไมใชคล่ืนความถี่   สํานักงานคณะกรรมการกิจการ 
   โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 

  
คุณวุฒิ   - นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ)  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  

                 มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ประสบการณในงานวิจัย 

- การขยายขอบเขตงานของผูส่ือขาวสตรีในวิชาชีพวารสารศาสตร 
- การส่ือสารและการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงทองเที่ยว  
  ศึกษากรณี วัดถ้ําคางคาว ต.เตาปูน จ.ราชบุรี 
- บทบาทของส่ือวิทยุโทรทัศนตอการเสนอขาวสารในสถานการณวิกฤต 
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