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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการกอตัวของเครือขายการส่ือสารของผูขับรถ
แท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  ทําใหทราบถึงการกอตัวของเครือขาย  ลักษณะของเครือขายการ 
ส่ือสาร  รวมท้ังรูปแบบและเนื้อหาของการส่ือสารภายในเครือขาย  ผลของงานวิจัยคร้ังนี้สามารถ
นําไปเปนแนวทางศึกษาดานการรวมกลุม  การดําเนินงานเครือขาย   รวมท้ังรูปแบบและเนื้อหาของ
การส่ือสารภายในเครือขายตอไป 

การวิจัยนี้ไดศึกษาจากกลุมผูขับรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใช
แบบสอบถามกึ่งมีโครงสรางในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  200  ตัวอยาง  โดย
แบงเปนผูขับรถแท็กซ่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในชวงเวลากลางวัน  100   คน  และผูขับรถแท็กซ่ีท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีในชวงเวลากลางคืน 100 คน  เพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณครบถวนมากท่ีสุด  นอกจากนี้ยังเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)  จากกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
จํานวน 9 คน  โดยแบงเปนเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  3 แหง  ไดแก  ศูนยวิทยุนครชัยทราน
สปอรตเตช่ัน,  ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ, ศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี  แหงละ  3  คน   

ผลการวิจัยพบวา  การกอตัวของเครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ี  สามารถแบงไดเปน 3 
ชวง คือ ระยะเร่ิมตน (ป 2540-2541) จากนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนใหรถแท็กซ่ีทุกคนตองติด
วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี, ระยะท่ี 2 (ป 2540-2545) มีการจัดต้ังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีข้ึน เพ่ือใหบริการ
สมาชิกหรือผูขับรถแท็กซ่ีในสังกัด และผูใชบริการ และระยะปจจุบัน (ป 2545-ปจจุบัน) ท่ีผูขับรถ
แท็กซ่ีและศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีมีการติดตอส่ือสาร  ประสานงานในการปฏิบัติงานจนเกิดเปน
เครือขายการส่ือสารข้ึน 

กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ี จํานวน  200 คน    โดยเฉล่ียกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมีการ
ใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี  2-5 คร้ัง/วัน  และ 1 คร้ัง/วัน  คิดเปนรอยละ  36.5 และ 33.5  

ฆ 

DPU



ตามลําดับ  สวนเหตุผลในการรับขอมูลจากศูนยวิทยุท่ีตนเองสังกัดอยูเพื่อหาผูโดยสารไดสะดวก
และรวดเร็ว  คิดเปนรอยละ  88.5    

รูปแบบและวิธีการสื่อสารของกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีไปยังศูนยวิทยุท่ีสังกัดอยูโดย
ใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีคิดเปนรอยละ  84.0  และอีกรอยละ  16.0  ใชวิธีการส่ือสารโดยใช
โทรศัพทมือถือ  ตามลําดับ 

เนื้อหาของการติดตอส่ือสารของกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีไปยังศูนยวิทยุท่ีสังกัดอยู  
รอยละ  91.0  มีเนื้อหาในการส่ือสารเพ่ือหาผูโดยสารเปนหลัก 

การส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  เปนการส่ือสารแบบมี
ศูนยกลาง  โดยมีเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเปนตัวกลางในการแพรกระจายขอมูลขาวสาร และการ
ประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี  นอกจากนั้นยังมีลักษณะของเครือขายความสัมพันธสวน
บุคคลหลายคน  โดยมีเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเทานั้นท่ีสามารถติดตอส่ือสารกับสมาชิกทุกคน
ในเครือขายไดผานวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี  โดยกลุมตัวอยางสามารถเปนท้ังผูรับสาร  และผูสงสาร  
ในเวลาเดียวกัน   

การส่ือสารของเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีและผูขับรถแท็กซ่ีเปนการส่ือสารแบบ
สองทิศทาง ผานเคร่ืองมือส่ือสารนั่นก็คือ วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีและโทรศัพทมือถือ  เพื่อให
เกิดปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback)  ก็คือ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการทํางาน   โดยใชวัจนสาร
คือการพูดคุยกันทางวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีและโทรศัพทมือถือ  ท้ังการใชภาษาท่ีไมเปนทางการคือ
ภาษาท่ีใชในการพูดคุยกันธรรมดา  และภาษาท่ีเปนทางการหรือมีการใชรหัส ว. ดวย  เนื้อหาของ
การส่ือสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี   สวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ทํางานโดยตรง เชน การแจงงาน  การรับงาน  ขอมูลสถานท่ีท่ีตองไปรับผูโดยสาร  สถานีท่ีท่ี
ผูโดยสารตองการเดินทางไป  ฯลฯ สวนเนื้อหาท่ีรองลงมาคือเร่ืองท่ัวๆ ไป เชน สอบถามเสนทาง  
สภาพการจราจร  อุบัติเหตุ  สภาพท่ัวๆไปเกี่ยวกับดิน ฟา อากาศ  ฯลฯ  
 

ง 

DPU



Thesis Title : The Formation of Communication Networks  
 Among Taxi Drivers Through Radio-Taxi Centers 
Author : Chenchira  Ue-Srithanakorn 
Thesis Advisor : Assistant Professor Dr. Kulthip Sastraruji 
Department : Information Communication 
Academic Year : 2005 
 

Abstracts 
This research had objectives to study the formation of communication networks 

among taxi drivers through Radio-Taxi Centers.  It sought to get information on how the 
networks had been formed,  what characteristics of communication networks were, what format 
and messages were for communications within the networks.  Research results could be used as 
guidelines for further studies on how the networks were grouped, how they worked and managed 
as well as what format and what content were for communications within those networks.   

This research studied taxi drivers in Bangkok and surrounding provinces by using 
Semi-Structure Questionnaires distributed to 200 drivers of the Sample Group.  They were 
divided into 100 drivers who worked during the day, and 100 drivers who worked at night in 
order to get the most complete data as much as possible.  In addition, data were collected from the 
In-Depth Interview from the Sample Group of nine staff who worked for Radio-Taxi Centers. The 
nine staff were divided into three groups.  Each group consisted of three persons from Nakornchai 
Radio –Taxi Center, Radio-Taxi Center, and Garden Radio-Taxi Center. 

Research results found that the formation of communication networks were divided 
into three periods.  The beginning period was during 1997-1998 when the government had 
policies to encourage every taxi to install communication radio (Walkie-Talkies), the second 
period was during 1998-2002 when Radio-Taxi Centers were set up to provide services to 
members or drivers who belonged to the networks, and to serve passengers.  The present period 
had been from 2002 – 2005 when taxi drivers and their centers communicated with each other and 
coordinated their tasks until communication network were formed. 
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The Sample Group of 200 drivers had used and benefited from communication radio.  
The average usage of communication radio were two to five times daily, and one time a day 
which constituted 36.5% and 33.5 % consecutively.  Reasons for getting information from their 
Radio-Taxi Centers that they had membership were that they wanted to find passengers quickly 
and conveniently.  Such reasons made up to 88.5 % of all reasons. 

With regard to formats and methods that the Sample Group of taxi drivers used to 
communicate to their centers, Communication Radio or Walkie-Talkies came into 84.0%.  
Sixteen percent was the communication through the usage of mobile phones. 

When asked about the content of their communications to their centers, 91.0 % of 
drivers said that they communicated for the purpose of  getting passengers. 

The communications between drivers and staff in the centers were centralized 
communications with staff members of the center as the focal point to disseminate information 
and coordination of their jobs.  Furthermore, the network of communications had interpersonal 
relationships where only staff members of the centers could communicate with all drivers within 
their networks through Communication Radio in Taxi. The Sample Group, therefore, could 
become receivers and senders of messages at the same time.  

The communications between staff of Radio-Taxi Centers were Two-Way 
Communications through Communication Radio “Walkie-Talkies” and mobile phones in order to 
get Feedback which would lead to reaching the goal of their jobs.  Their verbal communications 
were talking through Walkie-Talkies and mobile phones with non-formal language used by 
common people while the formal language was used in the form of radio-codes.  Content of 
messages in the communications among drivers and staff of the centers were mostly relating 
directly to their jobs such as the announcement of assignments, receiving their assignments, 
information on places to pick up passengers, destinations that passengers wanted to go to, etc.  
Other communication messages were enquiries about the routes, traffic condition, accidents, and 
general information about weather condition, etc. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

มนุษยอาศัยการส่ือสารเปนเคร่ืองมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมใดๆ
ของตนและเพื่ออยูรวมกับคนในสังคม การส่ือสารเปนพื้นฐานของการติดตอของมนุษย และเปน
เคร่ืองมือสําคัญของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซอนมากเพียงใด และประกอบดวย
คนจํานวนมากเทาใด การส่ือสารก็ยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนเทานั้น (ปรมะ สตะเวทิน,2540) 

การส่ือสารเขามาสรางกิจกรรมของการอยูรวมกันภายในกลุมของมนุษยในสังคมท่ี
ตนเองเปนสมาชิกอยู เพื่อทํากิจกรรมที่เปนประโยชนแกตนและกลุมของตน ตั้งแตในอดีตท่ียังไมมี
เคร่ืองมือทางการส่ือสารหรือชองทางการส่ือสารท่ีทันสมัยเหมือนในปจจุบัน จากการสื่อสารแบบ
ปากตอปาก มาเปนส่ือวิทยุ (เสียง) โทรศัพท (เสียง) โทรทัศน (ภาพและเสียง)  โทรศัพทมือถือ(ภาพ
, เสียง, ขอความ) จนมาถึงยุคของการส่ือสารโดยใชอินเตอรเน็ตเชนในปจจุบัน 

การสื่อสารดวยคล่ืนวิทยุนับเปนพัฒนาการทางการส่ือสารอีกข้ันหนึ่งกอนท่ีจะมาถึงการ
ส่ือสารดวยส่ือวิทยุ (Radio) อันเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีศักยภาพทางเทคโนโลยีในการเผยแพรขาวสาร
ผานทาง “เสียง”  ซ่ึงจํากัดอยูในกลุมบุคคลท่ีสนใจและมีฐานะท่ีเอ้ืออํานวยเทานั้น 

การส่ือสารดวยคล่ืนวิทยุในประเทศไทยเร่ิมข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 โดยในป พ.ศ.2447 หางบีกริมแอนดโกไดนําเคร่ืองรับสงวิทยุ
โทรเลขยี่หอเทเลฟุงเกนของเยอรมันเขามาทําการทดลองติดตอระหวางกรุงเทพฯ กับเกาะสีชังซ่ึง
ติดตอกันไดไมดีนัก แตก็นับเปนการติดตอทางวิทยุคร้ังแรกในประเทศไทย 

วิทยาการทางดานวิทยุไดเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกลาเจาอยูหัว ท่ีทรงบัญญัติคําวา “วิทยุ” แทนคําวา “เรดิโอ” ท่ีใชทับศัพทมากอน พระองคทรง
รับส่ังใหกระทรวงทหารเรือจัดต้ังสถานีวิทยุโทรเลขถาวรขึ้น 2 สถานี คือท่ีตําบลศาลาแดงในพระ
นครแหงหนึ่ง กับท่ีชายทะเลจังหวัดสงขลา 

สําหรับวิทยุกระจายเสียงนั้น นายพลเอกพระเจาพี่ยาเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน 
ขณะทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม ทรงเปนบุคคลแรกที่บุกเบิกและ 
ริเร่ิมใหมีการสงวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย โดยทรงซื้อเคร่ืองวิทยุโทรศัพทขนาดเล็กมาติดต้ัง
ทดลองที่วังบานดอกไมในพระนคร และไดทรงทดลองสงเสียงพูดกับเสียงดนตรีดวยเคร่ืองสงนี้ดวย 
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สวนการกระจายเสียงพูดและดนตรีไปใหประชาชนรับฟงนั้นเร่ิมในป พ.ศ.2470 และไดเจริญกาวหนา
สืบมา (รวมบทความและโครงงานวิทยุสมัครเลน เลม 2 ,2539 

ส่ือวิทยุกับแท็กซ่ี 
การติดตอส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานคล่ืนวิทยุนั้น มีวิวัฒนาการจากการถือกําเนิดรถ

แท็กซ่ีคันแรกในประเทศไทยเม่ือประมาณป พ.ศ. 2467-2468 โดยการริเร่ิมของพระยาเทพหัสดิน ณ 
อยุธยา (ผาด) ไดนํารถย่ีหอออสติน ขนาดเล็กออกวิ่งรับจาง  โดยติดปายรับจางไวบริเวณดานหนา
และดานหลังของตัวรถ ซ่ึงคนขับรถในสมัยนั้นสวนใหญเปนพวกทหารอาสา หลังสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 1 ในช่ือท่ีเรียกขานกันวา “รถไมล” กอนท่ีจะเปล่ียนช่ือเปน “รถแท็กซ่ี” ในภายหลัง 

จนกระท่ังยุคหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในป พ.ศ. 2490  มีผูนํารถยนตนั่งมาใหบริการใน
ลักษณะรถแท็กซ่ี  ซ่ึงไดรับความนิยมมากจนมีการจัดต้ังเปนบริษัทเดินรถแท็กซ่ีข้ึนมา ใน 3 - 4 ป
ตอมา  โดยคิดคาโดยสารตามระยะทาง กิโลเมตรละ 2 บาท สําหรับรถท่ีนําออกใหบริการในชวงนั้น
ยังเปนรถยี่หอเรโนลตเคร่ืองทายคันเล็กๆ ซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนความสําเร็จของการเดินรถแท็กซ่ีจน
เกิดเปนความนิยมนํารถเกงมาดัดแปลงเปนรถแท็กซ่ีมากขึ้น จนตองมีการควบคุมและกําหนด
จํานวนรถแท็กซี่มาจนถึงปจจุบัน   สําหรับรถแท็กซี่ในเมืองไทย ปจจุบันเปนรถปรับอากาศติด
มิเตอร และมีวิทยุส่ือสาร (http://community.yellowpages.co.th/taxi) 

รถยนตรับจาง (รถแท็กซ่ี) ของประเทศไทยเปนรถยนตสาธารณะอยางหนึ่งท่ีใชรับสง 
ผูโดยสารในลักษณะเหมาคัน  ไมมีเสนทางวิ่งประจํา (ยกเวนรถยนตรับจางระหวางจังหวัด) และใน
ปจจุบันมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 500-600 คัน ตอเดือน(กรมการขนสงทางบก,2545) ซ่ึงถือวามี
จํานวนมาก และจากนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนใหรถแท็กซ่ีติดต้ังเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการ
แบงเบาบรรเทาปญหาการจราจร โดยกระทรวงคมนาคมไดมอบหมายใหบริษัทกสท. จํากัด 
(มหาชน) (การส่ือสารแหงประเทศไทยในขณะน้ัน) และกรมไปรษณียโทรเลข ดําเนินการจัดตั้งขาย
ส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี เพื่อรองรับการใชงานของรถแท็กซ่ี ท่ี เพิ่มมากข้ึน  ท้ังในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยกรมไปรษณียโทรเลข ไดจัดสรรความถ่ีคล่ืนวิทยุ จํานวน 19 คู ใหบริษัท กสท. 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือใชในการใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการรถยนตรับจางสาธารณะ (รถ
แท็กซ่ี) และปจจุบันบริษัท กสท. จํากัด (มหาชน) ไดอนุญาตใหผูประกอบการรถแท็กซ่ี จํานวน 10 
ราย ทําหนาท่ีศูนยวิทยุโดยใชคล่ืนความถ่ีวิทยุท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมไปรษณียโทรเลข จํานวน 
19 คู เพื่อใหบริการตอไป  
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โดยบริษัท กสท. จํากัด (มหาชน) ไดจัดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมชนิดประจําท่ี  จํานวน 4 
สถานี  โดยใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมกําลังสงไมเกิน 60 วัตต เพื่อทําหนาท่ีเปนสถานีแมขายในการ
ใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการรถยนตรับจางสาธารณะ(รถแท็กซ่ี) ตามสถานท่ีดังตอไปนี้ 

1. ท่ีทําการส่ือสารโทรคมนาคม นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 
2. ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
3. ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
4. ศูนยไปรษณียโทรเลข (หัวลําโพง) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

จากนั้นกรมไปรษณียโทรเลขไดออกระเบียบวาดวยขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี พ.ศ. 
2540 ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2545 กําหนดใหรถยนตรับจางสาธารณะ(รถแท็กซ่ี) ตอง
ปฏิบัติดังนี้ 

1. กําหนดใหใชการติดตอส่ือสารแบบ Simplex-2 Frequencies เพื่อปองกันมิใหรถ
แท็กซ่ีติดตอกันเอง (รถแท็กซ่ีติดตอไดเฉพาะศูนยเทานั้น) ซ่ึงทําใหการใชความถ่ีวิทยุในกิจการ
แท็กซ่ีไมหนาแนน สะดวกในการเรียกใชบริการรถแท็กซ่ีไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนเปนมาตรการ
คุมครองชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสารอีกดวย 

2. การกําหนดมาตรการ กํากับ ดูแลการใหบริการขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี เพื่อ
เปนหลักประกันวาผูเรียกใชบริการรถแท็กซ่ีจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

3. ปองกันมิให ผู ใหบริการนําขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ีไปใหบริการใน
วัต ถุประสงค อ่ืนนอก เหนือจากการบ ริการรถแ ท็ก ซ่ี  (รายงานพิ จ ารณาร า งระ เ บียบ
กรมไปรษณียโทรเลขวาดวยขายการส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี.กรมไปรษณียโทรเลข,2540) 

 ดังนั้นกรมการขนสงทางบกจึงไดเปดรับจดทะเบียนรถยนตรับจางท่ีใชมิเตอรคํานวณ
คาโดยสาร  โดยเร่ิมดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2535 ภายใตกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2535) และตอมา
ไดถูกยกเลิกโดยและใหใชกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 26 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ. 2522 แทน  
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ตารางท่ี 1.1 สถิติการจดทะเบียนของรถแท็กซ่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2540 - 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : www.dlt.go.th/statistics_web/statistic.html 
 

สําหรับอาชีพพนักงานขับรถแท็กซ่ีถือเปนอาชีพหนึ่งท่ีจําเปนตองใชสารนิเทศใน 
รูปแบบของขอมูลขาวสารและขอเท็จจริงตางๆ  ในการใหบริการผูโดยสารและติดตอส่ือสารกัน
ภายในองคกร(ศูนยวิทยุ)  รวมไปถึงการติดตอไปยังหนวยงานหรือองคกรภายนอก โดยใชวิทยุ
ส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีของศูนยวิทยุ ซ่ึงถือวามีลักษณะ
ของการส่ือสารแบบเครือขาย  

สําหรับการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารของพนักงานขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุ ไดแก 
การหาผูโดยสารหรือผูรับบริการใหแกสมาชิก การใหบริการขอมูลเสนทาง การประสานงานกัน
ระหวางศูนยวิทยุกับสมาชิก  ตลอดจนการติดตอระหวางสมาชิกกับองคกรภายนอกอ่ืนๆ ท้ังส่ือ 
มวลชนและองคกรสาธารณประโยชน เชน สถานีโทรทัศน, สถานีวิทยุ เชน จส. 100 และรวมดวย
ชวยกัน, มูลนิธิรวมกตัญู, มูลนิธิปอเตกต๊ึง ในรูปแบบของการรายงานเหตุการณขณะเกิดเหตุ  การ
แจงเบาะแส และการติดตามจับกุมผูกระทําความผิด การรายงานขาวจราจร การติดตามหาเจาของหรือ
สงคืนทรัพยสินที่ทําหายระหวางใชบริการรถแท็กซ่ี ฯลฯ   

ดังนั้นจึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจศึกษาวา  การกอตัวของเครือขายการสื่อสารของผูขับรถ
แท็กซ่ี ผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีมีลักษณะอยางไร และมีรูปแบบรวมท้ังเนื้อหาการส่ือสารเปนอยางไร 
อีกทั้งผลกระทบจากการส่ือสารดังกลาวกอใหเกิดประโยชนในดานบาง ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังนี้อาจ
สามารถตอยอดไปสูการสรางสรรคสังคมใหเกิดประโยชนจากการสรางเครือขายการสื่อสารของ 

ป พ.ศ. ท่ีจดทะเบียน จํานวนรถ (คัน) 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 

51,133 
56,451 
61,950 
64,321 
67,019 
53,268 
71,742 
68,112 DPU
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ผูขับรถแท็กซ่ี ซ่ึงเปนกลุมอาชีพท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนทุกกลุมในสังคมตอไปในอนาคตได
อยางไร รูปแบบดังกลาวจะสามารถพัฒนาไปสูการสรางเครือขายการส่ือสารของกลุมตางๆ หรือใน 
กิจการบริการประเภทอื่นๆ เชน กิจการรถตูรวมบริการ หรือรถมอเตอรไซดรับจางไดหรือไม รวมไป
ถึงการรวมตัวกันของสมาชิกในเครือขายศูนยวิทยุ ยังผลใหเกิดประโยชนในดานใดบาง ท้ังในแง
ของการชวยเหลือสังคมสวนรวม และสมาชิกคนอ่ืนๆ ของเครือขายตอไป 
 
1.2  ปญหานําการวิจัย 

1. การกอตัวของเครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ีเกิดข้ึนไดอยางไร 
2. เครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีมีลักษณะอยางไร 
3. รูปแบบและเนื้อหาการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเปนอยางไร 

 
1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงการกอตัวของเครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ีวาเกิดข้ึนไดอยางไร 
2. เพื่อศึกษาถึงลักษณะเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  
3. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและเนื้อหาการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  

 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาเครือขายการสื่อสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
โดยศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี จํานวน 9 คน ในสังกัดศูนย
วิทยุรถแท็กซ่ี 3 แหง ไดแก ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีนครชัยทรานสปอรตเตช่ัน จํากัด, ศูนยวิทยุแท็กซ่ี 
เรดิโอ และศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี  และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสรางจาก 
ผูขับรถแท็กซ่ี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 200 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 
15 มีนาคม – 10 เมษายน 2549  
 
1.5  นิยามศัพท 

ผูขับรถแท็กซ่ี หมายถึง ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีเขารวมกลุม โดยวิธีจดทะเบียนเขาเปนสมาชิก
ของศูนยวิทยุอยางถูกตอง ในท่ีนี้หมายถึง ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีสังกัดอยูในศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 3 แหง 
ไดแก ศูนยวิทยุนครชัยทรานสปอรตเตช่ัน จํากัด, ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ และศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี 
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สมาชิกศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี หมายถึง ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีสังกัดอยูในศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี โดย
ไดมีการจดทะเบียนเพื่อเปนสมาชิกอยางถูกตอง  

ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี หมายถึง ศูนยกลางท่ีทําหนาท่ีประสานงาน ในการจัดหารถแท็กซ่ี
เพ่ือใหบริการแกผูโดยสาร และทําหนาท่ีในการรายงานจราจร ขาวสาร และใหความปลอดภัยแก
สมาชิกลูกขาย (ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีเปนสมาชิกศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี) ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ การปลนจี้ 
ฯลฯ ในงานวิจัยนี้หมายถึง ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 3 แหง ไดแก ศูนยวิทยุนครชัยทรานสปอรตเตช่ัน 
จํากัด, ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ และศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี  

เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีประสานงาน ในการจัดหารถแท็กซ่ี
เพื่อใหบริการแกผูโดยสาร และทําหนาท่ีในการรายงานจราจร ขาวสารและใหความปลอดภัยแก
สมาชิกลูกขาย(ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีเปนสมาชิกศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี) ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ การปลนจี้ 
ฯลฯ ในงานวิจัยนี้หมายถึง เจาหนาท่ีในสังกัดของศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 3 แหง ไดแก ศูนยวิทยุนคร
ชัยทรานสปอรตเตช่ัน จํากัด, ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ และศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี  

การกอตัว หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิดการรวมกลุมในการเขารวมเปนสมาชิกศูนย
วิทยุรถแท็กซ่ีของผูขับรถแท็กซ่ีท่ีสังกัดอยูในศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 3 แหง ไดแก ศูนยวิทยุนครชัยท
รานสปอรตเตชั่น จํากัด, ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ และศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี จนทําใหเกิดเปน
เครือขายการส่ือสารข้ึน 

เครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ี หมายถึง ระบบการแพรกระจายขอมูลของ
สมาชิกในแตละศูนยวิทยุ โดยมีวิทยุคมนาคมและโทรศัพทมือถือเปนชองทางในการติดตอส่ือสาร
กันระหวางศูนยวิทยุกับสมาชิก  

รูปแบบการส่ือสาร หมายถึง ลักษณะการติดตอส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีเพื่อส่ือสาร
ในขณะปฏิบัติงาน ท้ังโดยการใชวิทยุส่ือสารและโทรศัพทมือถือไปยังเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  

เนื้อหาของการสื่อสาร หมายถึง เนื้อหาขาวสารท่ีผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุ
รถแท็กซ่ีท่ีไดติดตอส่ือสารกัน  และภาษาท่ีใชในการส่ือสาร ซ่ึงไดแก ขอมูล ขาวสาร ตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน การแจงงาน การสอบถามเสนทาง การรายงานจราจร ฯลฯ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาไปสูการสรางเครือขายการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในกิจการรถบริการ รถรับจางประเภทอ่ืนตอไป 

2. เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการใหบริการของกิจการรถแท็กซ่ี
ตอไปในอนาคต 
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3. เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาดานการดําเนินงานเครือขาย การรวมกลุม การ
ประสานงานในการชวยเหลือสังคมสวนรวม 
 
1.7  ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย 

ขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยนํามาศึกษาในคร้ังนี้ เปนเพียงตัวแทนของกลุม 
ผูขับรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทานั้น ซ่ึงทุกคนมีเคร่ืองมือส่ือสารท้ังท่ีเปนวิทยุ 
ส่ือสารรถแท็กซ่ี และโทรศัพทมือถือ  ดังนั้นจึงไมสามารถเปนตัวแทนของกลุมผูขับรถแท็กซ่ี 
ท้ังหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได  

 DPU



 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การกอตัวของเครือขายการสื่อสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนย
วิทยุรถแท็กซ่ี” ไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ
แนวคิดเพื่อประโยชนตอการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายการส่ือสาร 
2. ทฤษฎีการส่ือสาร 
3. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. ความเปนมาของขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับเครือขายการส่ือสาร 

กาญจนา แกวเทพ (2538) ไดใหคําจํากัดความของเครือขายไววา คําวา Network ใน
ภาษาอังกฤษใหภาพพจนท่ีชัดเจน คือ “Net” (ตาขาย) ท่ีโยงใยถึงกัน และพรอมท่ีจะ “Work” เม่ือ
ตองการใชงาน ดังนั้นความหมายของ “เครือขาย” จึงหมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงาน
ของบุคคล กลุม หรือองคกร ท่ีตางก็มีทรัพยากรของตัวเอง บุคคล กลุมหรือองคกร เหลานี้เขามา
ประสานงานกันอยางมีระยะเวลานานพอสมควร แมอาจจะไมไดมีกิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอก็
ตาม แตก็จะมีการวางรากฐานเอาไว (เปรียบเสมือนมีสายโทรศัพทตอไว) เม่ือฝายใดฝายหนึ่งมีความ
ตองการท่ีจะขอความชวยเหลือ หรือขอความรวมมือกับกลุมอ่ืนๆ เพื่อแกปญหาก็สามารถติดตอได 

Roger, 1986 (อางใน ภัทรวรรณ ล้ิมวัฒนวงศา, 2547) กลาววา เครือขายการสื่อสาร 
เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลซ่ึงเช่ือมโยงกันโดยสรุปแบบการไหลของขาวสาร 

Everett M.Roger and D.Lawrence Kincaid, 1980 (อางใน เจษฎา รัตนเขมากร, 2541) 
กลาวถึงแนวคิดเครือขายการสื่อสารวา เปนวิธีการวิจัยอยางหนึ่งท่ีศึกษาโครงสรางการส่ือสารใน
ระบบ ศึกษาความสัมพันธของขอมูลเกี่ยวกับการไหลทางการส่ือสารเปนการวิเคราะหโดยใช
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนหนวยของการวิเคราะห 
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เครือขาย คือ รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของกลุมบุคคล กลุม หรือ องคกร ท่ีตาง
ก็มีทรัพยากร เปาหมาย และวิธีการทํางานของตัวเอง ซ่ึงมีการเช่ือมโยงสัมพันธกันในการ
แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร ความรู และความคิดเห็นรวมกัน 

เครือขายมีหลายระดับ ตั้งแตการเช่ือมโยงระหวางบุคคลกับบุคคล การเช่ือมโยงระหวาง
บุคคลกับกลุม การเช่ือมโยงระหวางบุคคลกับกลุมบุคคล หรือแมกระทั่งการเช่ือมโยงระหวาง
เครือขายกับเครือขาย กลายเปนเครือขายยอยภายใตเครือขายใหญ  

เครือขายหลายเครือขายท่ีจัดต้ังข้ึนแลวดูเหมือนจะม่ันคงในชวงแรก แตกลับปรากฏวา
ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวได หลายเครือขายปดตัวเองหลังจากเร่ิมดําเนินการ
ไปไดไมนาน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีเครือขายเหลานั้นขาดความเขาใจในเร่ืองของการธํารงรักษา
เครือขาย ตราบใดท่ีภารกิจเครือขายยังไมสําเร็จ ก็มีความจําเปนท่ีจะตองรักษาเครือขายไว และ
ประคับประคองใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได และมีความจําเปนตองรักษาความสําเร็จ
ของเครือขายไว หลังจากเครือขายไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลว 

ดังนั้น การรักษาเครือขายจึงเปนอีกองคประกอบท่ีมีความจําเปนตองมี เพื่อการรักษา
ความสําเร็จของเครือขาย (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543) 

การรักษาเครือขายกระทําไดโดยการกําหนดโครงสรางของกิจกรรมอยางชัดเจน ท้ังใน
ดานเวลา ความถ่ี และการจัดกิจกรรมที่มีความนาสนใจและดึงดูดสมาชิกใหเขารวมกิจกรรม 
กิจกรรมนั้นควรมีท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ และรูปแบบท่ีไมเปนทางการ 

สมาชิกของเครือขายตองตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง
สมาชิกในเครือขาย  เพื่อระมัดระวังและหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือความไมเขาใจกัน ซ่ึงอาจเกิดข้ึน
ได สมาชิกแตละคนควรแสดงความเปนมิตรตอกัน เม่ือใดท่ีเกิดความขัดแยงระหวางกันข้ึน ตองรีบ
หาทางแกไขและดําเนินการไกลเกล่ียใหเกิดความเขาใจกันข้ึน  

เครือขายหลายเครือขายตองหยุดดําเนินการลงไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากร
สนับสนุนการดําเนินอยางเพียงพอ ท้ังทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ปริมาณ
และคุณภาพของบุคลากร และเงินทุนดําเนินการ 

การศึกษาเรื่องของเครือขาย การสรางเครือขาย และการธํารงรักษาเครือขาย เพื่อนํา
แนวคิดดังกลาวนี้มาใชในการวิเคราะหเครือขายชุมชนอโศกวา เครือขายนั้นมีการรวมตัวของบุคคล
หรือกลุมบุคคล ท่ีมีความสนใจทํางานเก่ียวของกับการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา โดยอาศัย
รูปแบบการติดตอสาร เพื่อใหกลุมบุคคลเขารวมเปนเครือขายและลงมือทํากิจกรรมตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับเครือขายของกลุมรวมกัน และการจัดการโครงสรางระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล
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เหลานั้น เพื่อใหเกิดกิจกรรมรวมกันท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมท้ังการรักษาความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลในเครือขายไดอยางไร 

เครือขายการส่ือสาร หมายถึง ระบบการแพรกระจายของขอมูลขาวสารระหวางสมาชิก
กลุม ซ่ึงมีท้ังเครือขายแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

2.1.1  เครือขายการส่ือสารสามารถแบงรูปแบบการส่ือสาร ไดเปน 2 ประเภท คือ 
1. การส่ือสารแบบมีศูนยกลาง (Centralized Communication) เปนการส่ือสารท่ีมีใคร

คนใดคนหนึ่งเปนศูนยกลางหรือทางผาน โดยท่ีสมาชิกคนอื่นๆ ไมมีการติดตอกันโดยตรง แตตอง
ผานคนกลาง  

2. การส่ือสารแบบกระจายอํานาจ (Decentralized Communication) เปนการส่ือสารท่ี
สมาชิกในกลุมติดตอกันโดยอิสระไมมีใครตัดสินใจคนเดียว แตรวมกันคิด รวมกันแกปญหา เปน
วิธีท่ีใชไดตรงกับกระบวนการกลุมมาก  เพราะทุกคนมีปฏิสัมพันธกัน (Interaction) ผลท่ีออกมาจะ
ไดท้ังผลผลิต (Product) และกระบวนการ (Process) ของกลุม กลาวคือ การสื่อสารแบบนี้คํานึงถึง
การเอาใจใสผูทํางาน ขวัญ และกําลังใจของกลุมดวย 

2.1.2  การติดตอส่ือสารกันของคูส่ือสารภายในเครือขาย จะมี 2 ลักษณะ คือ  
1. เครือขายความสัมพันธสวนบุคคลหลายคน (Redial Person Network) คือการท่ี

บุคคลคนหน่ึงมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลหลายคน  แตในกลุมบุคคลท่ีบุคคลนั้นติดตอส่ือสารดวย 
จะไมมีการติดตอส่ือสารระหวางกัน บุคคลสวนใหญท่ีติดตอส่ือสารดวยนั้นมีความผูกพันกันแบบ
ผิวเผิน (Weak Tie) เชน คนรูจักหรือผูรวมงาน เปนตน และเปนการติดตอส่ือสารของบุคคลที่มี
ลักษณะแตกตางกัน (Heterophily)  

2. เครือขายความสัมพันธของบุคคลแบบซอนติดกัน (Interlocking Communication) 
คือ การท่ีบุคคลหน่ึงมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนๆ อีกหลายคน โดยกลุมคนในเครือขายนั้นจะมี
การติดตอส่ือสารถึงกันหมด และความสัมพันธเปนแบบสนิทสนม (Strong Tie) เชน เพ่ือนสนิท 
หรือ ญาติ โดยแตละบุคคลจะมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน (Homophily)  

2.1.3  โครงสรางกลุมและกระบวนการ 
“ตําแหนงศูนยกลาง” (Centrality) ถูกนิยามโดย Bavelas วาเปนการอธิบายความ

แตกตางภายในและระหวางโครงสราง ตําแหนงท่ีอยูตรงกลางท่ีสุดเปนตําแหนงท่ีอยูใกลชิดท่ีสุด
กับตําแหนงอ่ืนๆ ระยะทางวัดโดยจํานวนของการเช่ือมตอการติดตอส่ือสาร ซ่ึงตองใชใหเปน
ประโยชนโดยการสงไปอยางส้ันท่ีสุดจากตําแหนงหนึ่งไปยังตําแหนงอ่ืนๆ  

ทิศทางท่ีสมาชิกของกลุมอาจจะติดตอเชื่อมโยงกันโดยขายการส่ือสารนั้นมีอยูมากมาย
มหาศาล แตมีเพียงไมกี่ทิศทางเทานั้นท่ีจะเปนไปได เพราะส่ิงท่ีเปนไปไดนั้นจะตองมีประโยชนใน
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ขอบเขตของการกระทําท่ีมีประสิทธิภาพ รูปแบบการส่ือสารท่ีแตกตางกันจะใหผลท่ีแตกตางกันใน
การกระทําของสมาชิกกลุม 

รูปแบบของการติดตอส่ือสารในเครือขายการส่ือสารมีรูปแบบตางๆ ดังนี้ โดยมีจุด (a’b 
ฯลฯ) แทนดวยบุคคล และมีเสนระหวางจุดเปนตัวเช่ือมการติดตอกัน โดยเปนการติดตอแบบ
สองทิศทาง (Two-Way Communication)  
 

1. รูปแบบกระจาย 
 
  e  
   
  d    
   
  c   
 
  b  
 

มีชองทางการส่ือสาร ท้ังหมด 4 ชองทาง โดยมีตําแหนงหลัก (Key Position) อยู 1 
ตําแหนง ท่ีเปนตัวขาวสารใหกับตําแหนงอ่ืนๆ  
 

2. รูปแบบตาขาย 
 
    e 
 
  d          a 
 
   
    c       b 
 

มีชองทางการส่ือสารท้ังหมด 7 ชองทาง โดยมีตําแหนงหลักอยู 1 ตําแหนง และมี
ตําแหนงรอง เปนตัวสงขาวสารใหกับตําแหนงรองดวยกัน 
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3. รูปแบบตอเนื่อง 
 
     c 
   d     b 
 
       
     e        a 
 

มีชองทางการส่ือสารท้ังหมด 4 ชองทาง ซ่ึงดัดแปลงมาจากรูปท่ี 2 ท่ีสามารถใชชอง
ทางการส่ือสารไดเพียงไมกี่ชองทาง โดยมี a เปนตําแหนงศูนยกลางสงขาวสารไปยังตําแหนงรอง 
(b) 1 ตําแหนง และใหตําแหนงรองสงขาวสารไปยังตําแหนงอ่ืนอีก 1 ตําแหนง เปนอยางนี้ไปเร่ือยๆ  
 

4. รูปแบบลูกโซ 
   
   
                                                
            
     รูปแบบท่ี 4.1 
 
 
   
  
      
     รูปแบบท่ี 4.2 
 
  
 
                 
     รูปแบบท่ี 4.3 
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2.1.4  การส่ือสารในการกอตัวของกลุมและการขยายเครือขาย 
การสื่อสารในความหมายของ Jurgen Ruesh and Gregory Bateson (1951) (ปรมะ  

สตะเวทิน , 2540) คือ การส่ือสารไมไดหมายความถึงการถายทอดสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียนท่ี 
ชัดแจงและแสดงเจตนารมณเทานั้น แตการส่ือสารยังรวมไปถึงกระบวนการท้ังหลายท่ีคนมีอิทธิพล
ตอกันดวย  คํานิยามนี้ยึดหลักท่ีวาการกระทําและเหตุการณท้ังหลายมีลักษณะเปนการส่ือสาร  หาก
มีผูเขาใจการกระทําและเหตุการณเหลานั้น หมายความวาความเขาใจท่ีเกิดข้ึนนั้นไดเปล่ียนแปลง
ขาวสารที่คน ๆ นั้นมีอยูและมีอิทธิพลตอบุคคลนั้น 

จุมพล รอดคําดี (2532) ใหความหมายวา การส่ือสาร หมายถึง พฤติกรรมการติดตอ
สัมพันธกันระหวางมนุษย โดยอาศัยกระบวนการถายทอดและแลกเปล่ียนขาวสาร ความรูสึกนึกคิด 
เจตคติ ตลอดจนประสบการณระหวางกันและกัน เพื่อใหเกิดผลตอบสนองบางประการท่ีตรงกับ 
เปาหมายท่ีวางไว คือ การเขาใจรวมกัน ความรวมมือ ความตกลงเห็นพองตองกัน ความผสมผสาน 
ความประนีประนอม เปนตน อันนํามาซ่ึงความคงอยูและการพัฒนาสังคมของมนุษย 

2.1.5  การรวมกลุมและเครือขายการส่ือสาร 
เม่ือมีบุคคลมากกวา 2 คน หรือมีกลุมคนมากกวา 2 คนมารวมกันโดยมีจุดประสงค

รวมกันแลว กลุมจะคอยๆ มีพัฒนาการไปตามลําดับข้ันตอน (วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกร, 
2522) ดังนี้ 

1. ระยะกอต้ัง (Forming Stage) เปนระยะที่สมาชิกของกลุมเร่ิมมารวมตัวกัน ยังไมมี
ความสัมพันธท่ีแนนแฟน ยังไมมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกแตละคนและสมาชิกแตละ
คนยังยึดตนเองเปนศูนยกลางเพราะยังไมมีผูนํา ทุกคนยังสงวนทาทีและพยายามแสดงใหผูอ่ืนรูจัก
หรือยอมรับ 

จารุณี พัชรพิมานสกุล (2542) พบวา เครือขายชีวจิตมีพัฒนาการคอนขางชาในระยะ
เร่ิมแรก มีเพียงการรับรูของบุคคลกลุมเล็กในสังคมเทานั้น เนื่องจากลักษณะกิจกรรมท่ีทางกลุม 
จัดข้ึนเปนเพียงกิจกรรมในเชิงรับ โดยท่ีไมไดพยายามท่ีจะเผยแพรประชาสัมพันธอยางจริงจัง แต
อาศัยชองทางหลัก คือ การบอกปากตอปาก ทําใหการขยายตัวในระยะเร่ิมแรกเปนไปอยางชา 

2. ระยะหัวเล้ียวหัวตอ (Storming Stage) เปนระยะท่ีสมาชิกของกลุมยังไมสามารถ 
ตกลงในหลักการการดําเนินงาน ยังคงมีการโตแยงเพื่อหาขอตกลงของกลุม และกลุมยังไมมีทิศทาง
ในการดําเนินงานท่ีแนนอน ระยะนี้เปนระยะแหงความขัดแยงหรือความคับของใจ (Conflict and 
Frustration Phase)  

3. ระยะยินยอม (Norming Stage) เปนระยะท่ีเร่ิมแกไขขอบกพรอง เรียนรูจุดออน จุด
แข็ง และอุปสรรคของกลุม สมาชิกแตละคนเร่ิมปรับตัว มีการใชเหตุและผลในการพูดคุย เพราะ
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กลุมเร่ิมมีแนวคิดหรือบรรทัดฐานท่ีเปนกลาง และสมาชิกในการยอมรับ บางทีอาจเรียกวา เปน
ระยะท่ีกลุถมมีความสามัคคีกลมเกลียว (Group Hamony Phase)  

4. ระยะปฏิบัติการ (Performing Stage) เปนระยะท่ีสมาชิกรวมมือประสานกันเปนอยาง
ดี สามารถดําเนินการไปตามเปาหมายของกลุม มีผลงานท่ีแสดงออกมาใหสาธารณชน สมาชิกของ
กลุมชวยกันพัฒนากลุมใหดําเนินกิจกรรมลุลวงไปได หรืออาจเรียกวา ระยะท่ีกลุมมีผลงานและยึด
กลุมเปนศูนยกลาง (Group Centered, Productive Phase)  

เวทินี สตะเวทิน (2536) พบวา การขยายเครือขายของประชาชนบางลําพูเปนการ
เสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มอํานาจตอรองของประชาชน ซ่ึงผูวิจัยวิเคราะหวา การดําเนิน
กิจกรรมอยางจริงจังในระยะน้ีเกิดจากการส่ือสาร พบปะ สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทํา
กิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ และตางก็มีแนวคิด ความรู หรือประสบการณท่ีคอนขางเทาเทียมกันจึงเกิด
การส่ือสารอยางตอเนื่องจนพัฒนาความสัมพันธกันมากข้ึน 

เม่ือกลุมเร่ิมกอตัวข้ึนและมีพัฒนาการจากระดับแรกไปจนถึงระดับท่ีกลุมมีความม่ันคง 
กิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถทําใหกลุมอยูรอดในทุกระยะของการเติบโตคือ การส่ือสาร เพราะการ
ส่ือสารชวยใหสมาชิกของกลุมมีการแลกเปล่ียนขาวสารเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน เกิดการ
เช่ือมโยงระหวางสมาชิกของกลุม การติดตอส่ือสารภายในกลุมจะมีลักษณะเปนเครือขาย การ
รวมตัวของกลุมองคกรในรูปของเครือขายเปรียบเสมือนเปน “องคกรรม” (Umbrella Organization) 
ท่ีเช่ือมองคกรสมาชิกและสมาชิกเขาดวยกัน เปนชองทางใหมีการส่ือสาระหวางกัน พูดคุย
แลกเปล่ียนกันในประเด็นปญหาที่สนใจรวมกัน (ยุทธนา วรุณปติกุล และสุพิต เริงจิต อางใน
ปาริชาต วลัยเสถียร และคณะ, 2543 : 307)  

2.1.6  ทิศทางการส่ือสาร 
ทิศทางการส่ือสารเปนรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน เปนการถายทอดขาวสาร

จากผูสงสารไปยังผูรับสารเปาหมาย ซ่ึงทิศทางการส่ือสารนี้แบงออกเปน 2 แบบ คือ 
1. การสื่อสารท่ีผูสงสารถายทอดขาวสารไปยังผูรับสารแตเพียงอยางเดียว (One way 

Communication) โดยไมเปดโอกาสใหผูรับสารไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือซักถาม ทําให
ปริมาณขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) มีนอย หรือไมมีเลย โดยท่ีผูสงสารไมสนใจตอปฏิกิริยา
สะทอนกลับ การส่ือสารในรูปแบบนี้จะมีลักษณะเปนไปในรูปของนโยบาย คําส่ังของผูบริหาร 
หรือผูนํา โดยผานทางส่ือตาง ๆ เชน เสียงตามสาย เอกสาร ส่ิงพิมพ 

2. การส่ือสารแบบสองทาง (Two way Communication) เปนการส่ือสารท่ีผูสงสารสง
ขอมูลขาวสารไปยังผูรับสาร ในขณะเดียวกันเม่ือผูรับสารไดรับขอมูลแลวก็สงขอมูลขาวสารตอบ
กลับมายังผูรับสารดวย จึงเปนการส่ือสารท่ีผูสงสารและผูรับสารตางสลับบทบาทในการรับและสง
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สาร มีการเปดโอกาสใหผูรับสารไดซักถามขอสงสัยตาง ๆ มีการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นระหวางกัน 
การโตตอบระหวางกันท่ีเกิดข้ึนนี้ทําใหเกิดความเขาใจกันอยางชัดเจน การส่ือสารแบบนี้ผูสงสารจะ
ใหความสําคัญกับปฏิกิริยาสะทอนกลับ (Feedback) ทําใหการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เพราะผูสงสารและผูรับสารมีความเสมอภาคกันในการติดตอส่ือสาร กอใหเกิดการมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน 

การส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ี ถือเปนการส่ือสารแบบสองทางท่ีผูขับรถแท็กซ่ีมีบทบาท
เปนไดท้ังผูสงสารและผูรับสารในเวลาเดียวกันกับเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 

2.1.7  สัญลักษณท่ีใชในการส่ือสาร 
สัญลักษณท่ีใชในการส่ือสาร เปนการส่ือสารอีกประเภทหนึ่งท่ีชวยใหผูสงสารและผูรับ

สารสามารถส่ือสารระหวางกันและกอใหเกิดความเขาใจได แบงไดเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของ
ขอมูลขาวสารที่ตองการส่ือสารถึงกัน ดังนี้ 

1. การส่ือสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) เปนการส่ือสารโดยใชภาษาพูด หรือ
ภาษาเขียนเปนสัญลักษณในการส่ือสาร เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายที่ส่ือสารระหวางกัน 
ลักษณะการส่ือสารแบบนี้ เชน การสนทนา การสัมภาษณ การเขียนบันทึก การเขียนจดหมาย การ
เขียนรายงาน การประชุม การอานขาว เปนตน 

2. การส่ือสารเชิงอวัจนะ (Nonverbal Communication) เปนการส่ือสารโดยใชรหัส 
หรือสัญลักษณอยางอ่ืนในการส่ือสารแทนท่ีจะใชภาษาพูด หรือภาษาเขียน เชน การยิ้ม การพยัก
หนา การส่ันศีรษะ การโบกมือ เปนตน การส่ือสารลักษณะนี้มีความหมายเฉพาะเจาะจง การที่จะทํา
ใหเกิดความเขาใจระหวางกันไดยอมข้ึนอยูกับประสบการณ การตีความหมายของแตละคน 

หากจะใหการส่ือสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสาร
และผูรับสาร จําเปนท่ีจะตองใชการส่ือสารท้ังแบบวัจนะและอวัจนะนี้ ควบคูกันไป 

งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงสัญลักษณท่ีใชในการส่ือสารเชิงวัจนะภาษา เนื่องจากการ
ติดตอส่ือสารระหวางศูนยวิทยุกับสมาชิกนั้น  ลวนแตเปนการส่ือสารโดยใชคําพูดท้ังส้ิน  
 
2.2  ทฤษฎีการส่ือสาร 

การส่ือสาร หมายถึง การสรางความรวมกัน ความคลายกัน ใหเกิดข้ึนระหวางผูสงสาร
และผูรับสาร ซ่ึงท้ังสองฝายจะตองมีวัตถุประสงคในการส่ือสารท่ีสอดคลองตองกัน การส่ือสารจึง
จะประสบผลสําเร็จ  

การส่ือสารเปนกระบวนการ (process) ท่ีมีความสําคัญตอมนุษย ท้ังในดานการดําเนิน
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา เนื่องจากการส่ือสารเปนท้ังเครื่องมือ (instrument) 

DPU



 

16 

และวิธีการ (means) ในการกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางใดอยางหน่ึง ท้ังตอปจเจกบุคคล ตอ 
องคกร และตอสังคม (กิติมา สุรสนธิ; 2541) 

ผูสงสาร สงสารหรือความคิดไปยังผูรับสารเพ่ือกอใหเกิดผลบางประการในตัวผูรับสาร  
ผลท่ีเกิดข้ึนในตัวผูรับสารอาจจะเปนการเปล่ียนแปลงในระดับความรู ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของ
ผูรับสารก็ได จะเห็นไดวาวัตถุประสงคท่ีสําคัญประการหนึ่งของการสื่อสารคือ การกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง ดวยเหตุนี้เราจะไมเขาใจกระบวนการเปล่ียนแปลง ถาเราไมเขาใจกระบวนการส่ือสาร 
(เสถียร เชยประทับ, 2528:78) 

2.2.1  องคประกอบของการส่ือสาร 
1. ผูสงสาร (Sender) 
2. สาร (Message) 
3. ชองทางการส่ือสาร (Channel) 
4. ผูรับสาร (Receiver) 

1.  ผูสงสาร (Sender)  
ผูสงสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีความตองการ มีความต้ังใจท่ีจะสง

ขาวสาร อารมณ ความรูสึกนึกคิดความคิดเห็น ทัศนคติ ความเช่ือ และอ่ืนๆ ไปยังผูรับสาร 
ดังนั้น ผูสงสารจึงเปนองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกับองคกรอ่ืนๆ ท้ังการ

เลือกขอมูลขาวสาร สารท่ีจะสงถายทอดไป การเลือกวิธีการ และชองทางท่ีจะทําใหสารไปถึงผู 
รับสาร  รวมท้ังการเลือกการกําหนดผู รับสาร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อตองการให เกิดการ
เปล่ียนแปลงในระดับใดระดับหนึ่ง หรือในดานใดดานหน่ึงกับบุคคลท่ีตนส่ือสารดวย เชน การ
เปล่ียนแปลงการรับรู การเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล กลุม หรือสังคม 
(กิติมา สุรสนธิ, 2540:21) 

สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ “ผูสงสาร” หมายรวมถึงผูขับรถแท็กซ่ี และเจาหนาท่ี
ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  

2.  สาร (Message)  
สาร หมายถึง เร่ืองราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา หรือ

สัญลักษณใดๆ ก็ตามที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันไดระหวางผูสงสารและผูรับสาร สารจะ
เปนตัวเราใหผูรับสารเกิดการรับรูความหมายและปฏิกิริยาตอบสนอง ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว สารจะ
ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ  

1)  รหัสสาร (Message Codes) 
2)  เนื้อหาของสาร (Message Content) 
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3)  การจัดเรียงลําดับสาร (Message Treatment) 
(1) รหัสสาร คือ ภาษา (Language) หรือสัญลักษณ (Symbol) หรือสัญญาณ 

(Signal) ท่ีมนุษยคิดข้ึน เพื่อแสดงออกแทนความคิด ความรูสึก ความเชื่อ คานิยม วัตถุประสงค
ตางๆ ของผูสงสาร ซ่ึงรหัสสารอาจถูกแสดงออกมาเปนสารท่ีเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
(Nonverbal Message Codes)  

(2) เนื้อหาสาร หมายถึง เร่ืองราวตางๆ ท่ีผูสงสารตองการจะถายทอดไปยัง
ผูรับสาร ซ่ึงเนื้อหาของสารนั้นอาจแบงออกไดหลายประเภท หลายลักษณะ ตามเนื้อหาของสารใน
รูปแบบตางๆ เชน เนื้อหาโดยท่ัวไป และเนื้อหาเฉพาะ เนื้อหาเชิงวิชาการตางๆ และเนื้อหาท่ีไมใช
วิชาการ หรืออาจเปนเนื้อหาประเภทบอกเลากับเนื้อหาประเภทความคิดเห็น เนื้อหาท่ีเปนขาว 
เนื้อหาบันเทิงและเนื้อหาชักจูงใจ เปนตน 

(3) การเรียงลําดับสาร หมายถึง รูปแบบวิธีการในการนํารหัสสารมาเรียบ
เรียงเพ่ือใหไดใจความตามเนื้อหาที่ตองการ ซ่ึงมักจะข้ึนอยูกับลักษณะโครงสรางของภาษา 
(Structure) และบุคลิกลักษณะของแตละบุคคล ซ่ึงสวนใหญของผูสงแตละคนวามีบุคลิกลักษณะ
แตกตางกันไปอยางไร เชน คนท่ีอารมณเย็น มักพูดจาดวยวิธีการท่ีสุภาพ สุขุม เยือกเย็น ในขณะท่ี
คนอารมณรอนมักพูดรวบรัดสรุป เพื่อใหจบเร็วๆ เปนตน 

สําหรับการวิจัยนี้ “สาร” หมายถึง ขอมูล ขาวสาร หรือเหตุการณความ
เคล่ือนไหวตางๆ ท่ีผูขับรถแท็กซ่ีไดสงมายังเจาหนาท่ีศูนยวิทยุ   รวมท้ังขอมูลตอบกลับท่ีผูขับรถ
แท็กซ่ีไดรับจากท้ังเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  

3.  ชองทางการสื่อสาร (Channel or Media) 
ชองทางการส่ือสารหรือส่ือ หมายถึง พาหนะท่ีนําหรือพาขาวสารจากผูสงสาร

ไปยังผูรับสาร  ดังนั้นชองทางการส่ือสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของมนุษย ท่ีรับรู
ความหมายจากส่ิงตางๆ อันไดแก การมองเห็น การไดยิน การดมกล่ิน การสัมผัส และการล้ิมรส 
เปนตน นอกจากนี้ ชองสารหรือส่ือยังอาจหมายถึงคล่ืนแสงคล่ืนเสียงและอากาศท่ีอยูรอบๆ ตัว
คนเราดวย ส่ือแบงเปน 2 ประเภท คือ 

1) ส่ือท่ีเปนมนุษย หรือส่ือบุคคล (Personal Media) อันไดแก บุคคลท่ีเปนผูนํา
สารไปยังผูรับสารหรือ ในอีกแงหนึ่งก็คือผูสงสารนั่นเองท่ีทําการเขารหัสสาร (Encode) ใหผูรับ
สารไดรับรูและเขาใจในส่ิงท่ีตนตองการ 

2) ส่ือทางดานวัตถุ ซ่ึงอาจหมายถึงส่ือเสริมประเภทตางๆ เชน ของเลน สมุด 
ดินสอ 
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4.  ผูรับสาร (Receiver)  
การส่ือสารจะมีความหมายอยางไร จะประสบความสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับผูรับ

สารวาจะเลือกรับสาร หรือเลือกท่ีจะตีความตอขาวสารนั้นอยางไร ส่ิงท่ีสําคัญท่ีมีผลหรือเปนปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการรับ การตีความและการทําความเขาใจในขาวสารของผูรับสาร ซ่ึงจะทําใหการ
ส่ือสารประสบผลสําเร็จไดหรือไม คือ 

1) ปจจัยทางดานการสื่อสาร อันไดแก ทักษะความสามารถ ความชํานาญใน
การถอดรหัสสาร รวมถึงทัศนคติในการส่ือสาร ความรูในเร่ืองสารและการส่ือสาร ซ่ึงปจจัยเหลานี้
จะมีผลทําใหการส่ือสารประสบผลสําเร็จหรือไม 

2) ปจจัยทางดานประชากรศาสตร  (Demographic Characteristics of 
Audience) อันไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา อาชีพ ศาสนา ฯลฯ ซ่ึง
ปจจัยเหลานี้ลวนแตมีผลตอการรับรู การตีความและการเขาใจในการส่ือสารท้ังส้ิน 

3) ปจจัยดานบุคลิกลักษณะของบุคคล (Personalities of Audience) เปน
ลักษณะของบุคคลแตละคนท่ีเติบโตและถูกกลอมเกลาจากสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน รวมท้ังเปน
การส่ังสมทางดานความรูสึก สภาพจิตใจ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกรวมทั้งการโตตอบในลักษณะ
ท่ีแตกตางกันไปของบุคคล 

“ผูรับสาร” สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ เปนไดท้ังผูขับรถแท็กซ่ี และเจาหนาท่ีศูนย
วิทยุรถแท็กซ่ี ในเวลาเดียวกัน 

1) การส่ือสารภายในตัวเอง (personal Communication) 
การส่ือสารภายในตัวบุคคล (personal Communication) เปนการส่ือสารของ

บุคคลคนเดียว เปนการส่ือสารซ่ึงเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลคนเดียว มีจํานวนคนเพียงคนเดียวเขารวม
ในการสื่อสาร บุคคลคนเดียวนั้นทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงสารและผูรับสาร โดยมีระบบประสาท
สวนกลาง (central nervous system) ของบุคคลควบคุมการส่ือสารและเปนตัวทําใหการส่ือสาร
เกิดข้ึน ระบบประสาทสวนกลางนี้จะมีประสาท 2 สวน แบงกันทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงสารและผูรับ
สาร ประสาทท่ีทําหนาท่ีเปนผูสงสารเรียกวา “moter skill” ซ่ึงประกอบดวยกลไกในการออกเสียง 
ทําใหเกิดเสียงพูด เสียงรองไห เปนตน ระบบกลามเน้ือ (muscle system in hand) ทําใหเกิด
ตัวหนังสือ ภาพ เปนตน ตลอดจนกลามเน้ือในสวนอ่ืนๆ ของรางกายซ่ึงทําใหเกิดกิริยาทาทาง 
ในขณะท่ีประสาทสวนท่ีทําหนาท่ีเปนผูรับสาร เรียกวา “sensory skills” ซ่ึงประกอบดวยกลไกใน
การไดยิน (hearing mechanisms) และประสาทตา เปนตน 
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เราจะเห็นไดวาแมในตัวบุคคลเดียว การส่ือสารก็อาจมีข้ึนไดโดยอาศัยหลัก
ท่ีวาถาผูสงสารและผูรับสาร ซ่ึงในกรณีของการส่ือสารภายในบุคคลนี้ moter skills เปนผูสงสาร
และ sensory skills เปนผูรับสารดังกลาวขางตน 

ตัวอยางของการส่ือสารภายในตัวบุคคล ไดแก การพูดกับตัวเอง การรอง
เพลงคนเดียว การเขียนจดหมายและอานตรวจทานกอนสง การคิดถึงงานท่ีจะทํา เปนตน (ปรมะ 
สตะเวทิน, 2528:24-25) 

2) การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)  
การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) หมายถึงการ

ส่ือสารของบุคคลท่ีจํานวนต้ังแตสองคนข้ึนไปทําการแลกเปลี่ยนขาวสารกันในลักษณะตัวตอตัว 
(Person-to-Person) ในรูปแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Communication) และหรือ การสื่อสาร
ระหวางคนสองคนในลักษณะท่ีมีส่ือเปนตัวกลางในการติดตอส่ือสารก็ได เชน การพูดคุยระหวาง
คนสองคน (Dyadic Communication) การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือการพูดคุยกันในกลุม
เล็กๆ (Small  Group Communication) (กิติมา สุรสนธิ, 2540:23) 

การส่ือสารระหวางบุคคลมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. ผูท่ีกระทําการส่ือสารจะทําหนาท่ี หรือมีบทบาทเปนท้ังผูสงสาร ผูรับสาร 

เปนการส่ือสารในลักษณะรวมกันกระทํา (Coactive) ในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ความรูสึกนึก
คิด อารมณตางๆ ซ่ึงกันและกันของท้ังสองฝาย 

2. การส่ือสารระหวางบุคคลจะมีลักษณะเปนสวนตัว (Privacy) สูงในการ
ส่ือสาร เนื่องจากผูสงสารและผูรับสารมีจํานวนนอย การพบปะพูดคุยจึงอยูในลักษณะท่ีเปนเร่ือง
เปนราวระหวางคนสองคน หรือเพียงไมกี่คนเทานั้น 

3. สารท่ีสงหรือถายทอดในการส่ือสารระหวางบุคคลมักจะประกอบไปดวย
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึก สภาพจิตใจ (Psychological Data) มากกวาท่ีจะเปนเนื้อหา
สาระท่ีเนนหนักในเชิงของเร่ืองราวของเหตุผลหรือเร่ืองท่ัวๆ ไป 

4. ผูสงสารและผูรับสารในการส่ือสารระหวางบุคคลจะมีความใกลชิดและมี
ความคุนเคย (Intimacy) ซ่ึงกันและกัน ดังนั้นผูสงสารและผูรับสารสวนใหญจะเปนท่ีรูจักมักคุนกัน
เปนอยางดี 

3) การส่ือสารกลุมเล็ก (Small Group Communication)  
การส่ือสารกลุมเล็ก (Small Group Communication) ซ่ึงเปนการส่ือสารระหวาง

คนท่ีมีจํานวนต้ังแต 3 คนข้ึนไป หรือมากกวานั้น ซ่ึงการส่ือสารกลุมเล็กนี้อาจเปนลักษณะของการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร การรวมกลุมกันเพื่อแกปญหา
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ซ่ึงสมาชิกภายในกลุมแตละคนจําเปนตองทําความรูจักอุปนิสัยซ่ึงกันและกันของคนในกลุมให
ถูกตอง การส่ือสารภายในกลุมจึงจะประสบความสําเร็จ (กิติมา สุรสนธิ, 2540:24) 

2.2.2  คุณลักษณะการสื่อสารกลุมเล็กขึ้นอยูกับปจจัย ดังนี้ 
1. สภาพสังคม อันไดแก การอยูรวมกันของบุคคลตางๆ ในสังคมวามีความใกลชิด มี

ความเหนียวแนนในการดําเนินความสัมพันธของบุคคลภายในระดับใดระดับหนึ่งมากนอยแคไหน 
2. บุคลิกลักษณะของกลุมบรรทัดฐานท่ีไดกําหนดขอตกลงกันภายในกลุม ซ่ึงแตละ

กลุมจะมีความแตกตางกันไป เชน การรวมตัวกันอาจจะเปนทางการหรือไมเปนทางการ การให
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันของสมาชิกกลุม 

3. ระดับการพึ่งพิงกันของบุคคลของสมาชิกภายในกลุม เชน พึ่งพากันมากจะมีความ
ใกลชิดกันมาก 

2.2.3  ปจจัยท่ีมีผลตอสภาวการณของการส่ือสารกลุม คือ 
1. จํานวนของสารใหมๆ ท่ีเกิดในกลุม 
2. ขนาดของกลุม 
3. ความถ่ีในการพบปะแลกเปล่ียนขอมูล การพูดคุยของสมาชิกภายในกลุมมีผลตอ

ลักษณะความสัมพันธและความเขาใจอันดีกันของกลุม 
2.2.4  ประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในกลุมเล็ก 

การส่ือสารภายในกลุมเล็กจะดําเนินไปไดดวยดีเพียงใด ข้ึนอยูกับการบริหารภายใน
กลุมเพื่อใหการทํางานภายในกลุมเล็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลุมจะตองมีลักษณะดังนี้ 

1. จะตองมีการกําหนดบทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุมไวอยางชัดเจน 
2. จะตองมีความยึดม่ันในกลุม 
3. จะตองมีความรูในเร่ืองตางๆ ท้ังในแงของเร่ืองราวท่ีพูดคุยและความรูในตัวบุคคลท่ี

เปนสมาชิกแตละคน 
4. สมาชิกในกลุมจะตองใหความสําคัญกับเปาหมายของกลุมมากกวาเปาหมายของ 

ตัวเอง 
5. การทํางานของกลุมจะตองกําหนดกรอบเคาโครงของการทํางานท่ีชัดเจน 
6. ในกลุมจะตองมีหัวหนาท่ีมีความสามารถ 

 

DPU



 

21 

แบบจําลองการส่ือสารตามแนวคิดของฮาโรลด ดี ลาสเวลล 
 

ผูสงสาร ใคร (who) 
(Communication) 

 
 

 
กลาวอะไร (says what) 
สาร (message) 

 
 

 
ผานชองทางใด (in which Channel) 
ส่ือ (Channel) 

 
 

 
ถึงใคร (to whom) 
ผูรับสาร (effect) 

 
 

 
เกิดผลอะไร (with what effect) 
ผล (effect) 

 
 

แบบจําลองการส่ือสารของลาสเวลล เปนทฤษฎีการส่ือสารท่ีอธิบายกระบวนการ
ส่ือสารเชิงพฤติกรรม เปนการศึกษาปฏิกิริยาระหวางผูสงสารและผูรับสาร เนื้อหาขาวสาร ชนิดของ
ส่ือ และผลที่เกิดข้ึนจากการส่ือสาร 
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ผูสงสาร : ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนไดท้ังผูขับรถแท็กซ่ี และเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
ในเวลาเดียวกัน 

สาร : ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึงส่ิงท่ีท้ังผูขับรถแท็กซ่ี และเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
ไดมีการสื่อสารระหวางกันออกไป 

ส่ือ : ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึงวิทยุรถแท็กซ่ี และโทรศัพทมือถือ 
ผูรับสาร : ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึงเปนไดท้ังผูขับรถแท็กซ่ี และเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถ

แท็กซ่ี ในเวลาเดียวกัน 
ผลของการส่ือสาร : ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีผูขับรถแท็กซ่ี 

และเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ไดมีการติดตอส่ือสารระหวางกันแลวเกิดผลกระทบซ่ึงกันและกัน
อยางไร 

การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยใชแนวคิดการส่ือสารของฮาโรลด ดี ลาสเวลล ตามแบบจําลอง
ดังกลาวขางตนในการอธิบายท้ังเนื้อหาและผลกระทบจากการของการส่ือสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ี 
และเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี วามีเนื้อหาการส่ือสารในเร่ืองใดบาง และมีผลกระทบจากการ
ส่ือสารอะไรเกิดข้ึนบาง 
 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) มีผูใหคํานิยามไวหลายประการ 
เชน หมายถึง “เทคโนโลยีทุกดานท่ีเขามารวมกันในกระบวนการจัดเก็บ สราง และการส่ือสาร
สารสนเทศ ดังนั้นจึงครอบคลุมเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล คน
คืน สงและรับขอมูล ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ท่ีใชในกระบวนการขางตน เชน 
คอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บขอมูล บันทึก และคนคืน เครือขายส่ือสารขอมูล อุปกรณส่ือสาร และ
โทรคมนาคม เปนตน” (สุชาดา กีระนันท, 2541 : 23) 

“เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีหลากกลุมรวมกันเพื่อกอใหเกิดการติดตอ
เช่ือมโยงหรือการจัดหา การวิเคราะหประมวลผล การจัดเก็บและจัดการ การเผยแพรและการใช
สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมต้ังแตขาวสารและขอมูลดิบ จนถึงความรูวิชาการ ใหเกิดประโยชนใน
รูปแบบของส่ือตางๆ ท้ังเสียง ภาพ และตัวอักษร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” (สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2538 : 19) 

“เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทําใหเกิดวิธีการใหมๆ ใน
การจัดเก็บความรู การสงผาน และการส่ือสารสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ รวมถึงการสราง
อุตสาหกรรมสารสนเทศ ความตองการสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ ไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยเทคโนโลยีท่ีสําคัญ 2 สาขา คือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ซ่ึงจะมีการทํางานท่ีสัมพันธกันดังนี้ 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใชสําหรับการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อใหไดสารสนเทศท่ี
ตองการอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการจัดการหรือการจัดทําระบบ
สารสนเทศ ประกอบดวยกรรมวิธี 3 ประการคือ การหาขอมูล การประมวลผลขอมูล และการ
แสดงผลขอมูล ซ่ึงกรรมวิธีดังกลาวตองอาศัยเทคโนโลยีดานฮารดแวร ซอรฟแวร อุปกรณสําหรับ
ขอมูลเขาและแสดงผลออก 

2. เทคโนโลยีโทรคมนาคม จะชวยใหการส่ือสารหรือการเผยแพรสารสนเทศไปยัง
ผูใชในแหลงตางๆ เปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ ถูกตองครบถวน และใน
ลักษณะตางๆ เชน ขอมูล (Data) ในรูปแบบตัวเลขหรือตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง 
(Voice) ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีใชในการส่ือสารหรือเผยแพรสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 
เทคโนโลยี ท่ีใชในระบบโทรคมนาคม  เชน  ระบบโทรศัพท  โมเด็ม  โทรสาร  โทรเลข 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน รวมถึงเทคโนโลยีระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาการส่ือสารจากเทคโนโลยีโทรคมนาคมในลักษณะ
ขอความเสียง (Voice) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารหรือเผยแพรขอมูลคือส่ือวิทยุรถ
แท็กซ่ีและโทรศัพทมือถือ 

จากคํานิยามขางตน อาจสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ เพื่อจัดสารสนเทศไวใชงาน ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปนหลัก โดยรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการนําขอมูล
ขาวสารมาใชใหเปนประโยชน  

ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาประเทศ อีกท้ังพัฒนาการของเทคโนโลยีก็เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว มีการ ปรับปรุง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเปนประโยชนกับงานสารสนเทศอยูตลอดเวลา ทําใหทุกวงการวิชาชีพหันมา
ปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนใหทันสมัยและสอดคลองกับกระแสโลก  

องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนตางใหความสนใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศกันอยาง
จริงจังมากข้ึน โดยใชเปนเคร่ืองมือสรางระบบสารสนเทศในหนวยงานของตน มีการจัดต้ัง
หนวยงานและองคกรตางๆ ข้ึน เชน หนวยงานสําหรับรวบรวม วิเคราะห และจัดทํารายงาน
สารสนเทศ หนวยงานบริการดานการส่ือสารสําหรับผูใช คณะกรรมการนโยบายสารสนเทศ
แหงชาติ เปนตน ท้ังนี้เพื่อใหมีการใชประโยชนจากสารสนเทศอยางกวางขวาง  
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สําหรับวงการธุรกิจ ระบบสารสนเทศมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการ
แขงขัน เจาของธุรกิจจําเปนตองรูขอมูลภาวะตลาดและสินคาเพื่อความอยูรอดในการดําเนินธุรกิจ 
ดังนั้น ธุรกิจแทบทุกประเภทจึงจําเปนตองจัดหาคอมพิวเตอร อุปกรณการส่ือสาร และอุปกรณ
สํานักงานตางๆ เพื่อนํามาใชเปนเคร่ืองมือชวยการปฏิบัติงานใหเกิดความถูกตอง มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน สามารถใชเปนกลยุทธเพ่ือใหไดเปรียบในการแขงขัน ชวยเพ่ิมผลผลิต สรางภาพลักษณ
ใหเกิดความประทับใจแกลูกคา เชน ดานธนาคารและการเงิน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบฝากถอนเงินอัตโนมัติ ดานบริการสํานักงาน ก็ไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกันมากข้ึน 
เชน ไมโครคอมพิวเตอร โทรสาร เทเล็กซ วีดิทัศน เคร่ืองถายสําเนา เปนตน 

นอกจากน้ีในการดําเนินชีวิตประจําวัน ก็ยังมีการใชเทคโนโลยีกันมากข้ึนเชนกัน 
เชน โทรศัพท วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วีดิเท็กซ ไมโครคอมพิวเตอร เปนตน เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีความสําคัญมากในปจจุบัน และมีแนวโนมท่ีจะมากยิ่งข้ึนในอนาคต ซ่ึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปไดดังนี้ 

1. ชวยในการจัดระบบขาวสารจํานวนมากในแตละวัน 
2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เชน การคํานวณตัวเลขท่ียุงยาก

ซับซอน การจัดเรียงลําดับสารสนเทศ ฯลฯ  
3. ชวยใหสามารถเก็บสารสนเทศไวในรูปแบบท่ีสามารถเรียกใชไดอยางสะดวก 
4. ชวยใหสามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บประมวลผลและเรียกใช

สารสนเทศ 
5. ชวยในการเขาถึงสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
6. ชวยในการส่ือสารระหวางกันไดสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเก่ียวกับเวลาและ

ระยะทาง เชน การใชระบบโทรศัพท เปนตน 
บทบาทท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการดําเนินชีวิตของคนเรา

ดังกลาวนั้น จะเห็นไดวาความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล และความสามารถในการสงหรือ
การส่ือสารขอมูลไดเพิ่มข้ึนอยางมากดวยวิวัฒนาการดานการส่ือสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร 
เชน รายการขาวทางโทรทัศน เปนการส่ือสารท่ีนําขาวจากจุดตางๆ ท่ัวโลกเขามาพรอมกันในเวลา
เดียวกัน สามารถส่ือสารโตตอบและสงภาพถึงกันไดแมวาจะอยูกันคนละสถานท่ีและหางไกลกัน
มาก หรือการสงขาวสารในระบบตางๆ ไมวาจะเปนเนื้อความ ภาพ เสียง ไปใหผูอ่ืนได และการ
ส่ือสารโตตอบกันไดในเวลาปจจุบัน โดยเฉพาะระบบเครือขายส่ือสารท่ีรูจักกันดีในปจจุบัน คือ 
อินเทอรเน็ต ดังนั้น เราอาจจะกลาวไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสูงข้ึนอยางมาก
ในการดําเนินงานและการตัดสินใจของคนในสังคม 
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นอกจากประเด็นเร่ืองบทบาทหนาท่ีและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศแลว 
ผลกระทบและแนวโนมการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีไดมีการกลาวถึงกันอยางกวางขวางเชนกัน 

กาญจนา แกวเทพ (2545) ไดกลาวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอ
สังคม สรุปไดดังนี้  

1. การเปล่ียนแปลงเร่ืองความรูสึกตอกาลเวลา การพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีเปนไป
อยางรวดเร็ว ทําใหเวลากลายเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในความรูสึกของคนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะกลุมผูบริหารหรือกลุมผูนําของสังคมท่ีเกิดความรูสึกวาเวลาเคล่ือนไหวเร็วข้ึน 

2. ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคมนาคมทําให
ระบบเศรษฐกิจโลกเปนจริงเปนจังมากข้ึน พรมแดนของประเทศกลายเปนส่ิงท่ีไรความหมาย การ
บริหารดานการเงินซ่ึงเปนสวนท่ีเจริญมากท่ีสุดของระบบเศรษฐกิจโลก ก็ไดรับแรงเสริมทางดาน
อิเล็กทรอนิกสอยางไมหยุดยั้ง นอกจากน้ี เทคโนโลยีสารสนเทศยังทําใหวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทํางานเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิงเชนกัน 

3. เร่ืองการเมืองและการตัดสินใจ การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีละเอียดมาก
ข้ึนไดทําใหการตัดสินใจบนขอมูลและขอเท็จจริง พรอมท้ังความคิดเห็นท่ีมีการเก็บรวบรวมและ
การวิเคราะหประกอบ ยิ่งไปกวานั้นรูปแบบการตัดสินใจแบบเดิมท่ีกําหนดจากบนลงลางจะหมด
ไป และหลีกทางใหแกระบบตัดสินใจท่ีใหเจาหนาท่ีระดับลางเขามามีสวนรวม ทุกระดับจะมี
โอกาสไดรับขอมูลขาวสารในปริมาณและอัตราความเร็วท่ีใกลเคียงกัน นอกจากนี้รูปแบบการเมือง
ก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน ผูเผด็จการทางการเมืองจะมีนอยลง เพราะไมสามารถควบคุมขอมูล
ขาวสารไดอีกตอไป ลักษณะการส่ือสารทางเดียวจะหมดไป บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 

4. การเกิดข้ึนของชุมชนอิเล็กทรอนิกส นอกจากแนวคิดเดิมเร่ืองการสรางชุมชน
โดยอาศัยพื้นท่ีแลว การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็ยังทําใหเกิดชุมชนในลักษณะใหม คือ 
ชุมชนอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือบานทุกหลังมีคอมพิวเตอร และกลุมคนท่ีมีความสนใจเร่ือง
เดียวกันถูกนํามาใหรูจักและติดตอกันโดยการใชบริการของแหลงขอมูลตางๆ ซ่ึงแหลงขอมูลนี้
สามารถจัดการใหทุกคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ความรู และความสามารถของ
ตนเองไดตลอดเวลา 

5. การประสานระหวางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเปนไปไดมากข้ึน เชน ผูคนมี
โอกาสซ้ือวิดีโอคลาสเซ็ทท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท่ีไมไดมีขายเฉพาะในพิพิธภัณฑเทานั้น ผูคน
เร่ิมสะสมวิดีโอเหลานี้ไดเชนเดียวกับการสะสมหนังสือศิลปะ เปนตน  
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6. ผลกระทบดานนิเวศและส่ิงแวดลอม เนื่องจากเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรมสง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ จึงทําใหเปนส่ิงท่ีสงสัยวา เทคโนโลยีส่ือสารสนเทศซ่ึง
เปนเทคโนโลยีชนิดหนึ่งจะมีผลตอสภาพแวดลอมและมนุษยในทางบวกหรือลบอยางไร 

7. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอปจเจกบุคคล นับวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอ
ชีวิตประจําวันของบุคคลมากท่ีสุด ไมวาจะเปนดานการพักผอน การเลือกซ้ือสินคา การฝาก-ถอน
เงินจากธนาคาร เปนตน (สุขุม เฉลยทรัพย และคณะ อางในชาลีรัตน จํารัสพร, 2547 : 15)  

 สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนจากการ
ส่ือสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ี และเจาหนาที่ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ทําใหเกิดการรวมกลุมกันเปนชุมชน
อิเล็กทรอนิกส ท่ีใชเคร่ืองมือส่ือสารซ่ึงเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและส่ือใหม เชน วิทยุส่ือสาร 
และโทรศัพทมือถือเปนตัวกลาง ซ่ึงถือเปนการรวมกลุมของคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองๆ เดียวกัน 
ซ่ึงเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพหรือหนาท่ีการงานโดยตรง และไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ความรูระหวางกัน  
 
2.4  ความเปนมาของขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี 

1. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหรถแท็กซ่ี ติดต้ังเคร่ืองวิทยุคมนาคมเพ่ือการแบงเบา
บรรเทาปญหาการจราจร โดยกระทรวงคมนาคมไดมอบหมายใหการส่ือสารแหงประเทศไทย และ
กรมไปรษณียโทรเลขดําเนินการจัดต้ังขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ีเพ่ือรองรับการใชงานของรถ
แท็กซ่ี ท้ังในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. กรมไปรษณียโทรเลข  ไดจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุจํานวน 19 คู  ให
การส่ือสารแหงประเทศไทย เพื่อใชในการใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการรถยนตรับจาง
สาธารณะ(รถแท็กซ่ี) โดยมีเง่ือนไขใหการสื่อสารแหงประเทศไทยตองตองนําความถ่ีวิทยุท่ีไดรับ
การจัดสรรมาใชงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เชนการใชความถ่ีวิทยุซํ้า (Reuse) การใชความถ่ี
คล่ืนวิทยุรวมกัน (Sharing) และการใชเทคโนโลยีวิทยุคมนาคมท่ีทันสมัยเพื่อใหสามารถรองรับลูก
ขายใหมากท่ีสุด  และกบถ . จะไมพิจารณาจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุ เพิ่ม เ ติมให
การส่ือสารแหงประเทศไทยเพ่ือใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับรถยนตรับจางสาธารณะรถแท็กซ่ี
อีก เวนแตการส่ือสารแหงประเทศไทยสามารถพิสูจนโดยมีหลักฐานแสดงวา ไดดําเนินการดังกลาว
ขางตน และความถ่ีวิทยุท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการใหบริการดังกลาว และหากมีเหตุผล
เพียงพอและรับฟงได กบถ. จึงจะจัดสรรความถ่ีวิทยุใหใชงานเพิ่มเติม ท้ังนี้ โดยกําหนดใหสถานี
วิทยุคมนาคมแมขายใชกําลังสงไมเกิน 60 วัตต และสถานีวิทยุคมนาคมลูกขาย ใชกําลังสงไมเกิน 
30 วัตต และปจจุบันการส่ือสารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหผูประกอบการรถแท็กซ่ี จํานวน 10 
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ราย ทําหนาท่ีศูนยวิทยุ โดยใชความถ่ีวิทยุท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมไปรษณียโทรเลขไปแลว 
จํานวน 19 คู เพื่อการใหบริการดังกลาว 

3. กรมไปรษณียโทรเลขไดอนุญาตใหการส่ือสารแหงประเทศไทย จัดต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมชนิดประจําท่ีจํานวน 4 สถานี โดยใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมกําลังสงไมเกิน 60 วัตต เพื่อทํา
หนาท่ีสถานีแมขายในการใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการรถยนตรับจางสาธารณะ(รถแท็กซ่ี) 
ตามสถานีท่ีดังตอไปนี้  

3.1 ท่ีทําการส่ือสารโทรคมนาคม นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 
3.2 ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
3.3 ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
3.4 ศูนยไปรษณียโทรเลข (หัวลําโพง) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

4. กรมไปรษณียโทรเลขไดอนุญาตใหบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) เปนผูใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับรถยนตรับจาง(รถแท็กซ่ี) โดยกรมไปรษณียโทรเลข
ไดจัดสรรความถ่ีวิทยุ ยาน UHF จํานวน 19 คู ใหบริษัทฯ เพ่ือใชกับขายส่ือสารดังกลาว ซ่ึงขาย
ดังกลาวสามารถรองรับสถานีลูกขายไดเปนจํานวน 32,000 คัน และมีพื้นท่ีใหบริการครอบคลุมท้ัง
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังนี้กําหนดใหสถานีวิทยุคมนาคมแมขายใชกําลังสงไมเกิน 60 
วัตต และสถานีวิทยุคมนาคมลูกขาย ใชกําลังสงไมเกิน 30 วัตต และผูใชบริการจะตองชําระ
คาบริการรายเดือนๆ ละ 320 บาท คาบริการเรียกแตละคร้ัง จํานวน 20 บาท  

5. เพ่ือใหการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับขายการสื่อสารในกิจการรถแท็กซ่ีเปนไป
โดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ กรมไปรษณียโทรเลขจึงไดออกระเบียบซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

5.1 กําหนดใหใชการติดตอส่ือสารแบบ Simplex-2 Frequencies เพื่อปองกันมิใหรถ
แท็กซ่ีติดตอกันเอง (รถแท็กซ่ีติดตอไดเฉพาะศูนยเทานั้น) ซ่ึงทําใหการใชความถ่ีวิทยุในกิจการ
แท็กซ่ีไมหนาแนน สะดวกในการเรียกใชบริการรถแท็กซ่ีไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนเปนมาตรการ
คุมครองชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสารอีกดวย 

5.2 การกําหนดมาตรการ กํากับ ดูแลการใหบริการขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี 
เพื่อเปนหลักประกันวาผูเรียกใชบริการรถแท็กซ่ีจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

5.3 ปองกันมิใหผูใหบริการนําขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ีไปใหบริการใน
วัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากการบริการรถแท็กซ่ี  
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6. การส่ือสารแหงประเทศไทย ไดนําความถ่ีวิทยุไดรับการจัดสรรจากกรมไปรษณียโทรเลข
จํานวน 19 คู ไปใหผูประกอบการรถแท็กซ่ี จํานวน 10 ราย ทําหนาท่ีศูนยวิทยุ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.1  การจัดสรรความถ่ีวิทยุใหแกผูประกอบการรถแท็กซ่ี จํานวน 10 ราย  
ลําดับ รายชื่อ ความถี่วิทยุ 

(MHz) 
จํานวนลูกขาย
ปจจุบันท่ีไดรับ
แจงจาก กสท. 

(เคร่ือง) 

จํานวนลูกขาย 
(เคร่ือง) ท่ีขอ

ใบอนุญาตตอ ปท. 

1 บริษัท รวมแท็กซี่ไทย จํากัด 454.225/459.225 
464.900/469.900 

530 692 

2 บริษัท โฮวาอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 545.250/469.250 11 - 
3 สหกรณธนบุรีแท็กซี่ 454.275/459.275 161 393 
4 สหกรณแท็กซี่กรุงเทพ จํากัด 454.300/459.300 

463.725/468.725 
454.625/469.625 

1,022 905 

5 บริษัท การเดนรีสอรท อินท จํากัด 454.325/459.325 131 16 
6 บริษัท  นครชัยทรานสปอรตเตช่ัน 

จํากัด 
454.400/459.400 
464.575/469.575 
464.875/469.875 
464.975/469.975 

1,922 2,767 

7 สหกรณแท็กซี่สยาม จํากัด 454.575/459.575 
454.550/459.550 

533 617 

8 สหกรณเจริญเมืองแท็กซี่ จํากัด  454.600/459.600 
464.925/469.925 

799 1,138 

9 สหกรณแท็กซี่รวมมิตร จํากัด 462.125/467.125 172 302 
10 สหกรณแท็กซี่ไทย จํากัด 464.675/469.675 

464.850/469.850 
401 487 

 
7. ตามขอเรียกรองของชมรมวิทยุส่ือสารแท็กซ่ี แจงวาไดรับการรองเรียนจากศูนยวิทยุ

ส่ือสารรถแท็กซ่ีวาสัญญาณรับ-สง ของเครื่องวิทยุคมนาคมระหวางสถานีวิทยุคมนาคมแมขายและ
สถานีวิทยุคมนาคมลูกขายรับฟงไมไดชัดเจนในบางพ้ืนท่ี จึงขอใหชมรมวิทยุส่ือสารแท็กซ่ี
ประสานงานกับกรมไปรษณียโทรเลขและการส่ือสารแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
แกไขปญหาโดยรีบดวนตอไป ประกอบกับในปจจุบันมีการจดทะเบียนรถแท็กซ่ีท่ีเพิ่มข้ึนทุกวัน ซ่ึง
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คาดวาป พ.ศ. 2544 จะมีรถแท็กซ่ีท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 6,000 คัน และต้ังแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2545 
เปนตนไป รถแท็กซ่ีท่ีจดทะเบียนในนามของนิติบุคคลตองติดต้ังเคร่ืองวิทยุคมนาคมทุกคัน(ยกเวน
รถแท็กซ่ีบุคคล) ซ่ึงคาดวาจะมีรถแท็กซ่ีที่ติดต้ังเคร่ืองวิทยุคมนาคมจํานวนประมาณ 30,000 คัน 
และเม่ือถึงเวลานั้น จะเกิดความตองการใหมีสถานีวิทยุคมนาคมแมขายเพิ่มข้ึนและรับ-สง ระหวาง
สถานีวิทยุคมนาคมแมข ายและลูกข ายจะชัดเจนดีหรือไม  กรมไปรษณียโทรเลข  และ
การส่ือสารแหงประเทศไทย ดังนั้นชมรมวิทยุส่ือสารแท็กซ่ี จึงขอใหกรมไปรษณียโทรเลข 
ดําเนินการปรับปรุงระบบสัญญาณรับ-สง ของเคร่ืองวิทยุคมนาคม ในขายส่ือสารในกิจการรถ
แท็กซ่ี เพื่อสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอด 24 
ช่ัวโมง และเตรียมการเพ่ิมเคร่ืองวิทยุคมนาคมของสถานีวิทยุคมนาคมแมขายใหกับทุกศูนย เพื่อ
รองรับรถแท็กซ่ีจะตองติดตั้งเคร่ืองวิทยุคมนาคมตามท่ีกฎหมายกําหนดในป พ.ศ. 2545 นี้ดวย 

8. การส่ือสารแหงประเทศไทยไดแจงกับชมรมศูนยวิทยุส่ือสารแท็กซ่ีวา ระบบส่ือสาร
แท็กซ่ีท่ีใชอยูในปจจุบันไมสามารถท่ีจะทําใหดีกวานี้ได และความถ่ีวิทยุ จํานวน 19 คู ท่ีไดรับการ
จัดสรรจากกรมไปรษณียโทรเลขไดใหไปท้ังหมดแลว แตการส่ือสารแหงประเทศไทยจะขอใช
ความถ่ีวิทยุยาน 337.000-357.00 MHz จํานวน 64 คู มาใหบริการดังกลาว ถากรมไปรษณียโทรเลข
อนุญาตใหนํามาใชงานได การส่ือสารแหงประเทศไทยสามารถดําเนินการได แตตองพัฒนาระบบ
ใหม ซ่ึงทางชมรมฯ ไดประชุมรวมกัน และมีความเห็นวาการพัฒนารถแท็กซ่ี จะไมสามารถพัฒนา
ตอไปไดถาไมไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุเพิ่มเติม เพื่อนํามาพัฒนาระบบส่ือสารในการเตรียมการ
รองรับจํานวนรถแท็กซ่ีท่ีจะตองติดต้ังเครื่องวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม เม่ือกฎกระทรวงคมนาคม ท่ี
กําหนดใหรถแท็กซ่ีท่ีจดทะเบียนในนามนิติบุคคลตองติดต้ังเครื่องวิทยุคมนาคม ซ่ึงจะมีผลบังคับ
ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2545  

9. การส่ือสารแหงประเทศไทย ไดอนุญาตใหผูประกอบการรถแท็กซ่ี จํานวน 10 ราย 
ทําหนาท่ีศูนยวิทยุ โดยใชความถ่ีวิทยุท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมไปรษณียโทรเลขจํานวน 19 คู เพื่อ
ใชกับขายส่ือสารดังกลาว และกรมไปรษณียโทรเลขไดอนุญาตให การส่ือสารแหงประเทศไทย ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ี จํานวน 4 สถานี เพื่อทําหนาท่ีสถานีแมขายในการใหบริการวิทยุ
คมนาคม สําหรับกิจการรถยนตรับจางสาธารณะ(รถแท็กซ่ี) ตามสถานีท่ีดังตอไปนี้ 

1) ท่ีทําการส่ือสารโทรคมนาคม นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 
2) ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
3) ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
4) ศูนยไปรษณียโทรเลข (หัวลําโพง) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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แตปจจุบันการส่ือสารแหงประเทศไทย ไดติดต้ังเคร่ืองวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ีครบ
ทุกศูนยแลว แตยังไมครบถวนตามความถ่ีวิทยุท่ีกรมไปรษณียโทรเลขจัดสรรให เนื่องจากปญหาใน
เร่ืองของสถานท่ีและการจัดหาเคร่ืองวิทยุคมนาคมจึงเปนสาเหตุใหบริการวิทยุคมนาคมดังกลาว ไม
ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงกรมไปรษณียโทรเลขจะไดประสานงานกับ
การส่ือสารแหงประเทศไทย ใหดําเนินการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมชนิดประจําท่ี ใหแลวเสร็จ
ตามท่ีไดรับอนุญาตโดยเร็วเพื่อใหสามารถบริการไดครอบคลุมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

10. ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของการส่ือสารแหงประเทศไทยและ
กรมไปรษณียโทรเลขจะตองดําเนินการตามระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยขายส่ือสารใน
กิจการรถแท็กซ่ี พ.ศ. 2540 โดยผูประกอบการศูนยวิทยุท่ีจะตองบริหารการใชความถ่ีวิทยุท่ีไดรับ
การจัดสรรเองและเลือกเทคโนโลยีวิทยุคมนาคมท่ีทันสมัยเพื่อใหการใชความถ่ีวิทยุเปนไปอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับกับปริมาณของผูใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมตลอดจน
พื้นท่ีท่ีใหบริการวิทยุคมนาคม ดังนั้นหนาท่ีในการปรับปรุงใหบริการในดานตางๆ จึงเปนของผูท่ี
ไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุ ซ่ึงในปจจุบันขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ีมีการแขงขันเสรี ผูขับรถ
แท็กซ่ีจึงสามารถที่จะเลือกใชบริการขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ีของศูนยวิทยุแท็กซ่ีตามความ
จําเปนและเหมาะสม 

11. การอนุญาตใหใชความถ่ีวิทยุเพ่ิมเติม สําหรับใชในขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี
ถือเปนการจัดสรรความถ่ีเพิ่มเติมตามมาตร 80 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  

12. ความถ่ีวิทยุยาน 337.000-357.000 MHz จํานวน 64 คู ท่ี
การส่ือสารแหงประเทศไทยแจงวาจะขออนุญาตตอกรมไปรษณียโทรเลขเพ่ือนํามาใหบริการวิทยุ
คมนาคมสําหรับรถยนตรับจางสาธารณะ(รถแท็กซ่ี) เพ่ิมเติมนั้น เปนความถ่ีวิทยุท่ีใหบริการวิทยุ
คมนาคม ระบบ UHF (วิทยุอัตโนมัติ) หากนําไปใชในวัตถุประสงคอ่ืนจะเปนการขัดตอมาตรา 54 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ท่ีระบุวา ในกรณีท่ีผูไดรับอนุญาตใหใชคล่ือนความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม มิไดประกอบกิจการซ่ึงใชคล่ืนความถ่ีนั้นภายในระยะเวลาท่ี กทช. 
กําหนดหรือนําคล่ืนความถ่ีไปใชในกิจการนอกวัตถุประสงคหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการ
ประกอบกิจการซ่ึงใชคล่ืนความถ่ี ให กทช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตอง หรือมีคําส่ัง
ถอนคืนการใชคล่ืนความถี่ตามหลักการและวิธีการท่ี กทช. กําหนดหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ดังนั้น หากการส่ือสารแหงประเทศไทยจะเปล่ียนวัตถุประสงคการใชความถ่ีวิทยุ 337.000-357.000 

DPU



 

31 

MHz เพ่ือนําไปใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับรถยนตรับจางสาธารณะ(รถแท็กซ่ี) จะตองรอให 
กทช. เปนผูกําหนด 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จารุณี พัชรพิมานสกุล (2542) ศึกษาการศึกษา “เครือขายกรส่ือสารของกลุมชีวจิต” 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะเครือขายการส่ือสารของกลุมชีวจิตเปนเครือขายการส่ือสารแบบแนว
ระนาบ และเครือขายประกอบดวย 3 กลุมหลัก ไดแก มูลนิธิชีวจิต กลุมแกนนําภายนอก และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ สําหรับรูปแบบการติดตอส่ือสารแบงออกเปน 2 สวนคือ รูปแบบการ
ติดตอส่ือสารภายในกลุมและรูปแบบการติดตอส่ือสารระหวางเครือขายของกลุม 

ประภาพรรณ สุปรียาภรณ (2545) ไดศึกษาเร่ือง “การส่ือสารและเครือขายของกลุม
เพื่อน อ.” พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการของเครือขายเพ่ือน “อ.” ในระดับกลุม ไดแก การมีความ
เอ้ืออาทรตอกันของสมาชิก ความสํานึกในความเปนกลุม การไดรับความชวยเหลือท้ังจากภาครัฐ
และเอกชน และการท่ีสมาชิกติดตอส่ือสารกันอยางสมํ่าเสมอ เปนตน ปจจัยในระดับสังคม ไดแก 
การเปนเจาภาพจัดการประชุมเอดสระดับภูมิภาค การปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารบานเมืองของ
ภาครัฐ และการแลกเปล่ียนประสบการณของผูติดเช้ือระหวางประเทศ เปนตน ปจจัยทางดานระบบ
โครงสรางของเครือขาย ไดแก การติดตอส่ือสารโดยผานระบบการประสานงานของเครือขาย
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดสแหงประเทศไทย และเครือขายผูติดเช้ือเอดสแหง
ประเทศ  

ภัทรวรรณ ล้ิมวัฒนาวงศา (2547) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาเครือขายการส่ือสารระหวาง
ผูปกครอง ครู พี่เล้ียง และผูบริหาร เพื่อการพัฒนาในสถานรับเล้ียงเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ในเขต
นนทบุรีและปทุมธานี” พบวา เปาหมายของการศึกษาเครือขายการส่ือสารของผูปกครอง ครู พี่เล้ียง 
และผูบริหารสถานรับเล้ียงเด็กพิเศษ (ออทิสติก) คือ การดูแลและกระตุนพัฒนาการของเด็กพิเศษ
ใหไดผลดีและมีความกาวหนาในพัฒนาการตางๆ ของเด็กพิเศษท่ีกลุมบุคคลในเครือขายได
รวมกลุมกันดูแลสนับสนุน และติดตามผลของการพัฒนาตางๆ เปนการศึกษาลักษณะของเครือขาย
การส่ือสารรูปแบบการส่ือสารตางๆ ภายในเครือขาย และปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาภายในเครือขาย 

ผลการวิจัยพบวา กลุมผูบริหารภายในสถานรับเล้ียงเด็กพิเศษเปนแกนนําท่ีจะเช่ือมโยง
เครือขายระหวางผูปกครอง, ครู, พี่เล้ียงเขาดวยกัน และคนควาวิธีการและแนวทางในการชวยเหลือ 
และกระตุนพัฒนาการตางๆ ของเด็กในสถานรับเล้ียงเด็กพิเศษ โดยมีการติดตอกับบุคคลภายนอก 
และเครือขายตางๆ ท่ีเกี่ยวกับเด็กพิเศษ และนํามาส่ือสารกันภายในเครือขายเพื่อการประสาน
ประโยชนระหวางสมาชิกภายในเครือขายการสื่อสาร  และปจจัยรองคือ  การส่ือสารท่ีมี
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ประสิทธิภาพในเครือขาย คือความรวดเร็วในการส่ือสาร, การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก, 
ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร และการแบงปนขอมูลขาวสารภายในเครือขาย  

ในงานวิจัย 3 เร่ืองท่ีกลาวมานี้ เนนหนักไปในเชิงการวิจัยดานเครือขาย ในขณะท่ีณีลว
รรณ วรานิชสกุล ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวมเพื่อการแกไขปญหาจราจรใน
กรุงเทพมหานคร  

ณีลวรรณ วรานิชสกุล, (2536) ไดศึกษาเร่ือง  “การส่ือสารแบบมีสวนรวมในรายการ
วิทยุเพื่อแกไขปญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงเปนการศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารแบบมี
สวนรวมเพื่อการแกไขปญหาการจราจรของรายการ จส.100 โดยประยุกตแนวคิดการส่ือสารเชิงลู
เขาและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูรายงานขาวและแหลงขาว รวมท้ังแนวคิดเกี่ยวกับผูเฝาประตู
สาร  มาใชศึกษาถึงลักษณะโครงสรางและการดําเนินบทบาทของผูมีสวนรวมในการส่ือสาร  
ตลอดจนแนวคิดการปฏิบัติหนาท่ีของส่ือมวลชนเพื่อวิเคราะหถึงลักษณะผลสืบเนื่อง 

ผลของการวิจัยพบวากระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวมของรายการ จส.100 เกิดจาก
องคกรผูรวมผลิต 3 ฝาย คือ เจาหนาท่ีบริษัท แปซิฟกคอรปอเรช่ัน จํากัด, เจาหนาท่ีตํารวจศูนย
ควบคุมการจราจร (บก.02) และประชาชนาผูใชรถใชถนน ซ่ึงตางฝายตางผลัดเปล่ียนบทบาทใน
ฐานะเปนผูรายงานขาวแหลงขาวและผูรับสารสลับสับเปล่ียนกันไป  จนกระท่ังเกิดความเขาใจและ
สนองวัตถุประสงครวมกัน 

สําหรับผลสืบเร่ืองของรายการ จส.100 เปนผลดีตอสังคมกรุงเทพฯ โดยรวมในดานของ
การยอมรับ และเตรียมใจกับสภาพการจราจรท่ีตองเผชิญรวมกัน เปนการผอนคลายความเครียด 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหประชาชนไดใชรายการเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะ
แนวทางที่คาดวาสังคมควรจะปฏิบัติรวมกัน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1  วิธีวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การกอตัวของเครือขายการสื่อสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนย
วิทยุรถแท็กซ่ี” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาถึงการติดตอส่ือสารของผู
ขับรถแท็กซ่ีผานเครือขายศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงเจาะลึก (In-Depth 
interview) และแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลในประเด็นตาง ๆ อยางสมบูรณ  โดยผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้  

สวนท่ี 1 การสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  เพื่อใชเปนแนวทางการหาขอมูลใน
ระดับลึก ซ่ึงผลการสัมภาษณเชิงลึกนี้จะนํามาประกอบการวิเคราะหการกอตัวของเครือขายการ
ส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  ลักษณะของเครือขายการส่ือสาร รวมท้ังรูปแบบ
และเนื้อหาของการส่ือสารไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

สวนท่ี 2 ใชแบบสอบถามแบบก่ึงมีโครงสรางเพ่ือสํารวจการใชประโยชนของผูขับรถ
แท็กซ่ีจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี รวมท้ังรูปแบบและเนื้อหาของการส่ือสารผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  

 
3.2  ประชากร 

งานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการกอตัวของเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผาน
ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ซ่ึงมีลักษณะเปนเครือขายการส่ือสาร โดยผูวิจัยไดจําแนกประชากรท่ีมีบทบาท
สําคัญในการติดตอส่ือสารดังกลาวออกเปน 2 กลุม คือ 

1. เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี จํานวน 9 คน ไดแก เจาหนาท่ีของศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 3 
แหง คือ ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีนครชัยทรานสปอรตเตช่ัน จํากัด, ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ และศูนยวิทยุ
การเดนแท็กซ่ี ศูนยวิทยุละ 3 คน 

2. ผูขับรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 80,000 คน (ขอมูล ป พ.ศ. 2548 
กรมการขนสงทางบก http://www.dlt.go.th/statistics_web/statistic.html) 
 
3.3  แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยรวบรวมจาก 3 แหลงดวยกัน คือ  
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1. ขอมูลประเภทบุคคล จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกและใชแบบสอบถามกึ่งมี
โครงสรางกับกลุมบุคคลท้ัง 2 กลุม คือ 

1.1 เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี (สัมภาษณ) จํานวน  9 คน 
วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง : ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ศูนยวิทยุรถ

แท็กซี่ 3 แหง ที่มีรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนเขาเปนสมาชิกศูนยวิทยุมากที่สุด โดยนําขอมูลมาจาก
กรมการขนสงทางบก (www.dlt.go.th/statistic.html) แหงละ 3 คน โดยไดโทรศัพทเขาไปเพื่อ
นัดหมายวัน/เวลาลวงหนากอน จึงเดินทางเขาพบและสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล ไดแก 

1) ศูนยวิทยุนครชัยทรานสปอรตเตช่ัน 
2) ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ 
3) ศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี 

1.2 ผูขับรถแท็กซ่ี (แบบสอบถาม) จํานวน  200  คน 
วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง : ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยการสอบถามผูที่จะมา

เปนกลุมตัวอยางกอนวาไดใชประโยชนจากวิทยุสื่อสารรถแท็กซี่หรือไม โดยจะเลือกเฉพาะผู
ขับรถแท็กซี่ที่ไดใชประโยชนจากวิทยุสื่อสารรถแท็กซี่เทานั้น หลังจากนั้นจึงอานคําถามและ
ตัวเลือกของคําตอบแตละขอใหกลุมตัวอยางฟง แลวจึงจดบันทึกคําตอบในแตละขอตามลําดับ 
โดยแบงกลุมเก็บขอมูลเปน 2 กลุม กลุมละ 3 คน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซี่ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ขับรถในชวงเวลากลางวัน (กะเชา : 04.00-16.00 น.) 100 คน 
ในชวงเวลา 12.00-16.00 น. และผูขับรถแท็กซี่ที่ขับรถในชวงเวลากลางคืน (กะบาย : 16.00-
04.00 น.) 100 คน ในชวงเวลา 06.00-21.00 น. ระหวางวันท่ี 15 - 30 มีนาคม 2549 จากสถานท่ี
ดังตอไปนี้ 

1) สถานีขนสงหมอชิต  
2)ปมปตท. ใกลตึกชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต  
3) ปมแก็สใกลแยกรัชโยธิน  
4) อูรถแท็กซ่ียานเจริญกรุง  
5) ท่ีจอดพักรถแท็กซ่ีใตทางดาน ถนนพระราม 6  
6) ปมแก็สบริเวณเลียบคลองประปา ใกลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
7) ท่ีจอดรถแท็กซ่ีใกลสถานีรถไฟฟา BTS ฝงสวนจตุจักร  
8) สถานีขนสงสายใตใหม   
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กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane (อางถึงในศิริวรรณ  
เช้ือวงศ, 2548 : 24) จากจํานวนประชากรจํานวน 80,000 คน ไดเสนอสูตรการคํานวณหาตัวอยาง
ประชากร ไวดังนี้ 
 
  n = N / 1 + Ne2 
 

n = ขนาดของตัวอยางประชากร 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือน (ของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางเทาท่ีจะยอมรับได e = 0.10)  

 
  n = 80,000 / (1 + (80,000x 0.01))  
  = 99.87 
 

จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน ฉะนั้นเพื่อประโยชนตอการเก็บ 
ขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้จึงใชกลุมตัวอยางในสวนท่ี 1 จํานวน 200 คน โดยเลือกศึกษาผูขับรถแท็กซ่ี
ท่ีไดใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี ซ่ึงปฏิบัติงานในชวงเวลากลางวัน 100 คน และในชวง
กลางคืน 100 คน ซ่ึงจะสังกัดอยูในศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีใดก็ได รวมทั้งศูนยวิทยุ 3 แหง ไดแก ศูนย
วิทยุนครชัยทรานสปอรตเตช่ัน จํากัด, ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ และศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี ในการ
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด 

2. ขอมูลประเภทเอกสาร ไดแก ขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับจํานวนรถแท็กซี่ที่ได 
จดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก ขอมูลเกี่ยวกับสหกรณวิทยุรถแท็กซ่ีและขายการส่ือสารในกิจการ
รถแท็กซ่ีจากกรมไปรษณียโทรเลข บทความจากวารสารวิทยุสมัครเลน รวมถึงเอกสารตํารา และ
งานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของตางๆ  

3. แหลงขอมูลอินเตอรเน็ต (internet) จาก website ของกรมการขนสงทางบก  
(www.dlt.go.th) จากขอมูลเกี่ยวกับสถิติการจดทะเบียนรถแท็กซ่ี รายช่ือศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร, และ website ท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับรถแท็กซ่ี (www.dlt.go.th/taximeter/rpregister.htm) 
และ website ของศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีตางๆ อาทิ www.taxiradio1681.htm 
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3.4  เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา คือ 
สวนท่ี 1 คําถามสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
แนวคําถามสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
1. การรวมกลุม/การจัดต้ังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเกิดข้ึนมาไดอยางไร 
2. ข้ันตอนการติดตอส่ือสารระหวางศูนยวิทยุกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีเปนอยางไร มี

ข้ันตอนอยางไรบาง 
3. หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมใหกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี หรือไม/ให

ยกตัวอยาง 
4. ผลจากการส่ือสารกอใหเกิดประโยชนในดานใดบาง 
5. ปญหาหรืออุปสรรคในการใชวิทยุส่ือสารติดตอส่ือสารกับผูขับรถแท็กซ่ีมีหรือไม

อยางไร 
6. วิธีการติดตอส่ือสารระหวางศูนยวิทยุกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีมีรูปแบบในการใชส่ือ

อยางไร 
7. ขอมูลท่ีไดจากการส่ือสาร มีเนื้อหาและภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารระหวางศูนย

วิทยุกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีเปนอยางไร 
สวนท่ี 2 แบบสอบถาม  จํานวน 200 ชุด  แบงออกเปน 4 ตอน 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีของผูขับรถแท็กซ่ี 
   มีจํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 5 
  ตอนท่ี 2 รูปแบบและวิธีการติดตอส่ือสาร  
   มีจํานวน 1 ขอ ไดแก ขอ 6 
  ตอนท่ี 3 เนื้อหาของการติดตอส่ือสาร 
   มีจํานวน 1 ขอ ไดแก ขอ 7 
  ตอนท่ี 4 ผลกระทบจากการส่ือสาร 
  มีจํานวน 2 ขอ ไดแก ขอ 8 และ ขอ 9 
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แบบสอบถาม การกอตัวของเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ี 
ผานศูนยวิทยรุถแท็กซ่ี 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามน้ีเปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตย 

สาขาวิชาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จะเปนประโยชนในการศึกษาเครือขายการส่ือสาร
ของผูขับรถแท็กซ่ีในการแจงขาวสารท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ี และ
ขาวสารที่เปนประโยชนตอสวนรวมผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีทานเห็นดวยมากท่ีสุด 
ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี  และสิ่งท่ีคาดวาจะไดรับ

จากการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 
 

1. ทานขับรถแท็กซ่ีในชวงเวลาใด 
 กลางวัน 
 กลางคืน 

 
2. ทานขับรถแท็กซ่ีมานานกี่ป 

 นอยกวา 1 ป 
 1-2 ป 
 3-5 ป 
 5 ปข้ึนไป 

 
3. ทานเปนสมาชิกศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีใด 

 ศูนยวิทยุนครชัยทราสปอรตเตช่ัน 
 ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ 
 ศูนยวิทยุการเดน แท็กซ่ี 
 ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีอ่ืน โปรดระบุ……………………… 
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4. ใน 1 วัน ทานใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารกี่คร้ัง  
 1 คร้ัง   : วัน 
 2-5 คร้ัง : วัน 
 6-7     : วัน 
 มากกวา 7 คร้ัง : วัน  

 
5. สาเหตุสําคัญท่ีจําเปนในการไดรับขอมูลจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 

 หาผูโดยสารไดสะดวกและรวดเร็ว 
 สอบถามเสนทาง / การจราจร 
 รายงานขอมูลขาวสารตางๆ เชน แจงอุบัติเหตุ แจงเบาะแส รายงานจราจร  ฯลฯ 

 

ตอนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับวิธีการติดตอส่ือสาร 
6. ทานติดตอส่ือสารไปยังศูนยวิทยุท่ีสังกัดอยูดวยวิธีการใดบาง 

 วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 
 โทรศัพทมือถือ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 

 
ตอนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับเนื้อหาของการติดตอส่ือสาร 
7. เนื้อหาของการติดตอส่ือสารท่ีทานติดตอไปยังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเปนเร่ืองอะไร 

 หาผูโดยสาร 
 สอบถามเสนทาง / การจราจร 
 แจงเหตุตาง  ๆเชน อุบัติเหตุ, รถเสีย, พบเหตุพิรุธ ฯลฯโปรดระบุ………………… 

 
ตอนท่ี 4  เปนคําถามเก่ียวกับผลกระทบจากการส่ือสาร 
8. ทานคิดวาในปจจุบันคนขับรถแท็กซ่ีมีบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนในดานใดบาง นอกจากการรับ-สง

ผูโดยสาร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 เฝาระวังเหตุใหแกสังคม 
 ชวยเหลือเจาหนาท่ีตํารวจในการแจงเหตุ / ตามจับ / อุบัติเหตุ / สาธารณภัย 
 แจงเหตุใหกับองคกรสาธารณประโยชนตางๆ เชน รวมกตัญู, ปอเต็กต๊ึง,  

ศูนยกูชีพนเรนทร ฯลฯ 
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 ชวยเหลือประชาชน / ผูไดรับความเดือดรอนในเร่ืองตางๆ  
 ชวยเหลือสมาชิกคนขับรถแท็กซ่ีดวยกัน 
 รณรงคใหเกิดกระแสสังคมในดานสาธารณประโยชนตางๆ  
 สรางช่ือเสียงใหกับตนเองและเครือขายรถแท็กซ่ี 
 สรางช่ือเสียงใหกับประเทศ ในกรณีชวยเหลือชาวตางชาติ 

 
9. ขอเสียท่ีทานไดรับจากการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี หรือการแจงเหตุไปยังองคกร

ภายนอกอ่ืนๆ มีอะไรบาง 
 ไมมีปญหาในการติดตอ 
 ใชเวลาในการติดตอมาก 
 เสียเวลาทํางาน 
 สัญญาณไมชัดเจน 

 
3.5  วิธีการทดสอบเคร่ืองมือ 

สวนท่ี 1 : กลุมเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
ผูวิจัยนําแนวคําถามท่ีใชสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีเรียบรอยแลวไปให 

ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดแกอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) เนื้อหา และความ
เหมาะสมของภาษา (Content Validity) เพ่ือขอคําแนะนําในการตรวจสอบแกไขกอนนําไปเก็บ 
ขอมูล 

โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีจํานวน 9 คน จาก 3 ศูนยวิทยุ (จาก
ท้ังส้ิน 10 ศูนยวิทยุ) ศูนยวิทยุละ 3 คน 

สําหรับการคัดเลือกเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ท้ัง 3 ศูนยวิทยุ จะพิจารณาจากศูนยวิทยุ
ท่ีมีสมาชิกมากท่ีสุด ไดแก บริษัท นครชัยทรานสปอรตเตช่ัน จํากัด จํานวน 3 คน, ศูนยวิทยุแท็กซ่ี 
เรดิโอ จํานวน 3 คน และ ศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี จํานวน 3 คน 
 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนสมาชิกรถแท็กซ่ีในสังกัดศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุด 3 แหง  
 

1 บริษัท นครชัยทรานสปอรตเตช่ัน จํากัด 0-2878-9998 8,000 คัน 
2 ศูนยวิทยุแท็กซี่เรดิโอ 1681 2,500 คัน 
3 ศูนยวิทยุการเดนแท็กซี่ 0-2875-9995 2,030 คัน 

 

ท่ีมา : www.dlt.go.th/statistics_web/statistic.html 
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สวนท่ี 2 : กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ี  
1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีใชสํารวจพฤติกรรมการส่ือสาร รูปแบบและเนื้อหาของการ

ส่ือสาร รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ท่ี
เรียบรอยแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดแกอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
เนื้อหา และความเหมาะสมของภาษา (Content Validity) เพ่ือขอคําแนะนําในการตรวจสอบแกไข
กอนนําไปเก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดแกไขแลวไปทดสอบกอน (Pre-test) จํานวน 20 ชุด กับผู
ขับรถแท็กซ่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเวลากลางวัน 10 ชุด และผูขับรถแท็กซ่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเวลา
กลางคืน 10 ชุด เพื่อทดสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม และการใชภาษา ตลอดจนความ
เขาใจในขอคําถาม มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 

 
3.6  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางท่ีผูวิจัยจัดสรางข้ึน สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปน
เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี โดยอาศัยแนวทางจากการศึกษางานวิจัยท่ีมีลักษณะใกลเคียง และใช
แนวทางจากกรอบแนวคิดทฤษฎี ท้ังนี้แบบสัมภาษณจะเปนแนวคําถามปลายเปด (open-ended 
question) ท่ีไมช้ีนําคําตอบ และใชเทปบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ ประเด็นในการสัมภาษณ
นั้นจะประกอบดวยประเด็นหลักตามปญหานําวิจัย ซ่ึงมีขอบเขตเน้ือหาดังนี้ 

1.  การกอตัวของเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
1.1 กอต้ังข้ึนมาไดอยางไร / เม่ือใด 
1.2 มีใครเกี่ยวของกับการกอต้ังบาง 

2.  เครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
1.3 การเช่ือมโยงของเครือขาย 

- เปนการเช่ือมโยงระหวางผูใดบาง  
- ทิศทางการส่ือสาร ไดแก แบบทางเดียว แบบสองทาง 

1.4 ในการสรางเครือขายมีกระบวนการอยางไร 
- สาระท่ีทําการส่ือสารเปนอยางไร 
- ผานส่ือใดบาง 

3.  รูปแบบและเนื้อหาการส่ือสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ีและศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
1.5 รูปแบบการแพรกระจายขาวสารในกลุมสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี 
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1.6 รูปแบบการติดตอส่ือสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ีกับศูนยวิทยุ และองคกร/
บุคคลภายนอก 

1.7 ภาษาท่ีใชในการส่ือสารเปนอยางไร เปนทางการ/ไมเปนทางการ 
1.8 เนื้อหาสารท่ีใชในการส่ือความหมาย หรือเร่ืองราวตางๆ ท่ีส่ือสารติดตอระหวาง

กัน 
 
3.7  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวนคือ 
สวนที่ 1 การสัมภาษณเจาหนาที่ศูนยวิทยุรถแท็กซี่ จํานวน 9 คน โดยแบงเปน 

เจาหนาที่ศูนยวิทยุนครชัยทรานสปอรตเตชั่น จํานวน 3 คน, เจาหนาที่ศูนยวิทยุแท็กซี่เรดิโอ 
จํานวน 3 คน และเจาหนาที่ศูนยวิทยุการเดนแท็กซี่ จํานวน 3 คน โดยผูวิจัยทําการนัดหมายไว
และเปนผูสัมภาษณดวยตนเอง บันทึกขอมูลดวยการจดบันทึก และบันทึกเสียงการสัมภาษณ 
เพื่อเก็บขอมูลใหไดครบถวน 

เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
เจาหนาท่ีศูนยวิทยุนครชัยทรานสปอรตเตชั่น 

 1. คุณสุจิต  ทองธนา  หัวหนาศูนยวิทยุนครชัยทรานสปอรตเตช่ัน 
  (สัมภาษณเม่ือ 18 มีนาคม 2549) 
 2. คุณนฤมล  สุระกําแหง เจาหนาท่ีศูนยวิทยุ 
  (สัมภาษณเม่ือ 20 มีนาคม 2549)  
 3. คุณเกียรติ พรมมาศ  เจาหนาท่ีศูนยวิทยุ 
  (สัมภาษณเม่ือ 20 มีนาคม 2549) 

 
เจาหนาท่ีศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ 

 1. คุณอุไร วัยอัศว  ผูจัดการศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ 
  (สัมภาษณเม่ือ 3 เมษายน 2549) 
 2. คุณดวงกมล ขอจงกลาง เจาหนาท่ีศูนยวิทยุ 
  (สัมภาษณเม่ือ 5 เมษายน 2549) 
 3. คุณนิชากร พึ่งภูมิ  เจาหนาท่ีศูนยวิทยุ 
  (สัมภาษณเม่ือ 3 เมษายน 2549) 
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เจาหนาท่ีศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี 
 1. คุณสมพร ศรีคํา  เจาหนาท่ีศูนยวิทยุ 
  (สัมภาษณเม่ือ 31 มีนาคม 2549) 
 2. คุณวิเชียร พงษเกษมสุข เจาหนาท่ีศูนยวิทยุ 
  (สัมภาษณเม่ือ 31 มีนาคม 2549) 
 3. คุณปาริชาติ อยูรอด  เจาหนาท่ีศูนยวิทยุ 
  (สัมภาษณเม่ือ 31 มีนาคม 2549) 
 

สวนที่ 2 การสํารวจกลุมตัวอยางของประชากรที่เปนผูขับรถแท็กซี่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งที่ปฏิบัติหนาที่ในตอนกลางวัน (กะเชา 04.00-16.00 น.) 
และปฏิบัติหนาที่ในตอนกลางคืน (กะบาย 16.00-04.00 น.) จํานวน 200 คน ที่ไดใชประโยชน
จากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี โดยการใชแบบสอบถามกึ่งมีโครงสราง  

ในการเก็บขอมูลจะสอบถามผูที่จะมาเปนกลุมตัวอยางกอนวาไดใชประโยชนจาก
วิทยุสื ่อสารรถแท็กซี่หรือไม โดยจะเลือกเฉพาะผู ขับรถแท็กซี่ที ่ไดใชประโยชนจากวิทยุ
สื่อสารรถแท็กซี่เทานั้น หลังจากนั้นจึงอานคําถามและตัวเลือกของคําตอบแตละขอใหกลุม
ตัวอยางฟง แลวจึงจดบันทึกคําตอบในแตละขอตามลําดับ โดยแบงกลุมเก็บขอมูลออกเปน 2 
กลุม กลุมละ 3 คน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท่ี
ขับรถในชวงเวลากลางวัน (กะเชา : 04.00-16.00 น.) 100 คน ในชวงเวลา 12.00-16.00 น. และ
ผูขับรถแท็กซี่ที่ขับรถในชวงเวลากลางคืน (กะบาย : 16.00-04.00 น.) 100 คน ในชวงเวลา 
06.00-21.00 น. ระหวางวันท่ี 15 - 30 มีนาคม 2549 จากสถานท่ีดังตอไปนี้   

1) สถานีขนสงหมอชิต  
2)ปมปตท. ใกลตึกชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต  
3) ปมแก็สใกลแยกรัชโยธิน  
4) อูรถแท็กซ่ียานเจริญกรุง  
5) ท่ีจอดพักรถแท็กซ่ีใตทางดาน ถนนพระราม 6  
6) ปมแก็สบริเวณเลียบคลองประปา ใกลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
7) ท่ีจอดรถแท็กซ่ีใกลสถานีรถไฟฟา BTS ฝงสวนจตุจักร  
8) สถานีขนสงสายใตใหม   
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3.8  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยใชวิธีการสถิติคือ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก รอยละ (Percentage) ใชบรรยาย

ลักษณะท่ัวไป และคาเฉล่ีย (Mean)  
การวิเคราะหขอมูล 
1. จากการสัมภาษณเจาหนาที่ศูนยวิทยุรถแท็กซี่แบบเจาะลึก โดยสรุปรวบรวม

ประเด็นสําคัญ นําเสนอเปนขอมูลเชิงพรรณนา 
2. จากการสํารวจกลุมประชากรตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ี มีข้ันตอนในการประมวลผล 

ดังนี้ 
- ลงรหัสขอมูลของแบบสอบถาม 
- บันทึกขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
- นําขอมูลที่ลงรหัสแลว มาประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
3.9  กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย 

 
กรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเปนศูนยกลางในการติดตอส่ือสาร ท้ังระหวางศูนยวิทยุกับ
สมาชิก และระหวางสมาชิกกับสมาชิกดวยกัน 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

4.1  ผลการวิจัย 
การนําเสนอผลการวิจัยเร่ือง “การกอตัวของเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผาน

ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี” จากกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี จํานวน 9 คน และกลุมตัวอยางผู
ขับรถแท็กซ่ี จํานวน 200 คน โดยแบงเปนผูขับรถแท็กซ่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเวลากลางวัน จํานวน 100 
คน และผูขับรถแท็กซ่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเวลากลางคืน จํานวน 100 คน ไดแบงการนําเสนอออกเปน 
2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลของผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีศูนยวทิยุรถแท็กซ่ี  
สวนท่ี 2 ขอมูลผลการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ี โดยแบงเปน 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการส่ือสาร 
2.3 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของการติดตอส่ือสาร 
2.4  ขอมูลผลกระทบจากการส่ือสาร 

 
สวนท่ี 1  ขอมูลผลของการสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  

ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ไดแก ศูนยวิทยุ
นครชัยทรานสปอรตเตช่ัน, ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ, ศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี โดยจะนําเสนอขอมูล
ออกเปน 7 ประเด็น ตามแนวคําถามสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ดังนี้ 

ปญหานําวิจัยขอท่ี 1 : การกอตัวของเครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ีเกิดขึ้นไดอยางไร 
1. การรวมกลุม/การจัดตั้งศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเกิดขึ้นมาไดอยางไร 

ผลการสัมภาษณพบวา การกอตัวของเครือขายรถแท็กซ่ีนั้นเกิดข้ึนจากนโยบายของ
รัฐบาลท่ีสนับสนุนใหรถแท็กซ่ีติดต้ังวิทยุคมนาคม(วิทยุรถแท็กซ่ี) เพื่อแบงเบาบรรเทาปญหา
การจราจร โดยไดจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุเพื่อใชในการใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการ
รถยนตรับจางสาธารณะ(รถแท็กซ่ี) และไดอนุญาตใหผูประกอบการรถแท็กซ่ีจํานวน 10 ราย ทํา
หนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีมีการแขงขันเสรี โดยผูขับรถแท็กซ่ีสามารถเลือกใชบริการขายส่ือสาร
ของศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีตามความจําเปนและเหมาะสม 
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“ถาจะพูดถึงการรวมตัวหรือการจัดต้ังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีคงตองยอนกลับไปเม่ือ
ประมาณปพ.ศ. 2540 ท่ีรัฐบาลไดมีการออกระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขเกี่ยวกับขายการส่ือสาร
ในกิจการรถแท็กซ่ี พ.ศ. 2540 เพื่อใหศูนยวิทยุท้ัง 10 แหงท่ีไดรับการอนุญาตใหจัดต้ังศูนยวิทยุ 
รถแท็กซ่ี ในการจัดสรรและเลือกเทคโนโลยีโทรคมนาคมท่ีทันสมัย เพื่อรองรับกับปริมาณของ 
รถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีจะตองติดวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีในป 2545 ทุกคัน 
โดยศูนยวิทยุแตละแหงจะไดรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุเพ่ือนํามาใชในกิจการ โดยกําหนดให
ใชการส่ือสารแบบ Simplex-2 Frequencies เพื่อปองกันไมใหรถแท็กซ่ีติดตอกันเอง (รถแท็กซ่ี
ติดตอไดเฉพาะศูนยวิทยุเทานั้น) ซ่ึงจะทําใหความถ่ีวิทยุไมหนาแนน และสะดวกในการเรียกใช
บริการและความปลอดภัยของผูโดยสาร  

ท้ังนี้ ในระหวางการเจรจาตอรองเร่ืองความถ่ีคล่ืนวิทยุท่ีรัฐบาลจัดสรรใหมานั้น ก็จะ
มีชมรมวิทยุส่ือสารแท็กซ่ีท่ีถือวาเปนกลุมท่ีมีความสําคัญ และเปนตัวแทนของศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี
ทุกแหงในการประสานงานและเจรจาตอรองตางๆ เพ่ือใหศูนยวิทยุแตละแหงใหบริการแกสมาชิก
และผูโดยสารไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

(สุจิต ทองธนา, สัมภาษณ, 18 มีนาคม 2549) 
 

“ในปพ.ศ. 2540 รัฐบาลไดออกกฎหมายท่ีจะใหรถแท็กซ่ีทุกคันท่ีจดทะเบียนกับ
กรมการขนสงทางบก ตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2545 ตองติดต้ังเครื่องวิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร 
รถแท็กซ่ี) ดังนั้นจึงเปนท่ีมาของการจัดตั้งศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีข้ึน โดยไดมีการอนุญาตให
ผูประกอบการจํานวน 10 ราย ทําหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ซ่ึงไดรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุมา
ใชในการดําเนินกิจการใหบริการแกสมาชิก(ผูขับรถแท็กซ่ี) และผูโดยสาร  

นับต้ังแตนั้นเปนตนมา จึงทําใหมีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหงเกิดข้ึน ซ่ึงผูขับรถ
แท็กซ่ีท่ีจะทะเบียนในนามนิติบุคคลสามารถเลือกเปนสมาชิกศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหงไดตาม
ความสะดวกและความพอใจ ซ่ึงผูขับรถแท็กซ่ีจะตองชําระคาบริการรายเดือนๆ ละ 320 บาท ใหกับ
ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีสังกัดอยู และผูขับรถแท็กซ่ีสามารถเรียกคาบริการแตละคร้ังจากผูโดยสารท่ีมา
จากการติดตอของศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี คร้ังละ 20 บาท”   

(อุไร วยัอัศว, สัมภาษณ, 30 เมษายน 2549) 
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จากการศึกษาพบวา การกอตัวของเครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ี สามารถจําแนกไดเปน 
3 ชวง คือ  

1.  ระยะเริ่มตน (ป 2540 - 2541)  
เม่ือรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหรถแท็กซ่ีติดต้ังเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อแบงเบา

บรรเทาปญหาการจราจร โดยกระทรวงคมนาคมไดมอบหมายใหการส่ือสารแหงประเทศไทย และ
กรมไปรษณียโทรเลขดําเนินการจัดต้ังขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี เพื่อรองรับการใชงานของ 
รถแท็กซ่ีท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยขาย 
ส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี พ.ศ.2540  

2.  ระยะท่ี 2 (ป 2540 - 2545) 
การสื่อสารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหผูประกอบการรถแท็กซ่ีจํานวน 10 ราย  

ทําหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี โดยใชความถ่ีวิทยุท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมไปรษณียโทรเลขไปใช
ในการใหบริการแกสมาชิก โดยมีสถานีแมขายในการใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการรถยนต
รับจางสาธารณะ(รถแท็กซ่ี) ตามสถานีดังตอไปนี้  

1. ท่ีทําการส่ือสารโทรคมนาคม นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 
2. ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
3. ที่ทําการไปรษณียโทรเลขมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
4. ศูนยไปรษณียโทรเลข (หัวลําโพง) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

โดยกําหนดใหศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีและรถยนตรับจางสาธารณะ(รถแท็กซ่ี) ตองปฏิบัติ
ดังนี้ 

1. กําหนดใหใชการติดตอส่ือสารแบบ Simplex-2 Frequencies เพื่อปองกันมิให 
รถแท็กซ่ีติดตอกันเอง (รถแท็กซ่ีติดตอไดเฉพาะศูนยเทานั้น) ซ่ึงทําใหการใชความถ่ีวิทยุในกิจการ
แท็กซ่ีไมหนาแนน สะดวกในการเรียกใชบริการรถแท็กซ่ีไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนเปนมาตรการ
คุมครองชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสารอีกดวย 

2. การกําหนดมาตรการ กํากับ ดูแลการใหบริการขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี เพ่ือ
เปนหลักประกันวาผูเรียกใชบริการรถแท็กซ่ีจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

3. ปองกันมิใหผูใหบริการนําขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ีไปใหบริการใน
วัต ถุประสงค อ่ืนนอก เหนือจากการบ ริการรถแ ท็ก ซ่ี  (รายงานพิ จ ารณาร า งระ เ บียบ
กรมไปรษณียโทรเลขวาดวยขายการส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี.กรมไปรษณียโทรเลข, 2540) 
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3.  ปจจุบัน (ป 2545 – ปจจุบัน) 
ชมรมวิทยุรถแท็กซ่ีไดเรียกรองไปยังกรมไปรษณียโทรเลขเก่ียวกับขอรองเรียนท่ี

ไดรับจากศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีถึงสัญญาณท่ีไมชัดเจนในบางพื้นท่ี เพื่อรองรับรถแท็กซ่ีท่ีจะตองติดต้ัง
เคร่ืองวิทยุคมนาคมตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงจะมีผลบังคับในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2545 เปนตนไป  

ดังนั้นจึงเปนท่ีมาของการจัดต้ังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหงในปจจุบัน ซ่ึงทําใหเกิด
การรวมตัวของกลุมผูขับรถแท็กซ่ี ตลอดจนทําใหเกิดการติดตอส่ือสารในการปฏิบัติหนาท่ีของผูขับ
รถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ซ่ึงมีลักษณะของเครือขายการส่ือสารเกิดข้ึน  

ปญหานําวิจัยขอท่ี 2 : เครือขายการสื่อสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีมี
ลักษณะอยางไร 

1.  ขั้นตอนการติดตอส่ือสารระหวางศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี 
ผลการสัมภาษณพบวา การติดตอส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีและผู

ขับรถแท็กซ่ีมีข้ันตอนการส่ือสารท่ีเปนระบบกลาวคือ เม่ือเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีส่ือสารขอมูล
ไปยังสมาชิกทุกคนอยางพรอมเพรียงกันโดยผานวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีแลว สมาชิกทุกคนก็จะรับ
ขอมูลขาวสารที่ตนเองสนใจ หรือมีความเกี่ยวของกับตนเองแลวจึงติดตอกลับมายังเจาหนาท่ีศูนย
วิทยุเพื่อขอทราบขอมูลเพื่อเติม ในกรณีท่ีเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานหรือการรับ-สงผูโดยสาร 

“เม่ือมีลูกคาหรือผูโดยสารแจงมาวาตองการเรียกรถแท็กซ่ีเพื่อไปสงสถานท่ีแหงใดก็
ตาม เจาหนาท่ีก็จะกระจายขอมูลไปยังสมาชิกทุกคน โดยที่สมาชิกแตละคนจะรับทราบขอมูล
พรอมๆ กัน ถาสมาชิกคนใดท่ีอยูใกลจุดท่ีตองไปรับผูโดยสารเขาก็จะแจงมายังศูนยวิทยุวาเขาอยู
ตรงจุดนี้ จะสามารถไปรับผูโดยสารภายในก่ีนาที แตถามีสมาชิกมากกวา 1 คนท่ีแจงขอรับงานเขา
มา ทางศูนยก็จะตองสอบถามถึงจุดท่ีสมาชิกแตละคนอยูเพื่อพิจารณาวาสมาชิกคนไหนจะสามารถ
ไปรับผูโดยสารไดรวดเร็วท่ีสุด จึงจะใหงานแกสมาชิกคนนั้นไป หลังจากน้ันเจาหนาท่ีก็จะแจง
ทะเบียนรถของสมาชิกใหกับผูโดยสารทราบ พรอมท้ังระยะเวลาโดยประมาณการที่รถแท็กซ่ีจะไป
ถึง ซ่ึงไมควรเกิน 10-15 นาที หลังจากนั้นทางศูนยวิทยุก็จะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีตองไป
รับผูโดยสารอยางละเอียด พรอมท้ังจุดหมายปลายทางท่ีตองไปสงผูโดยสารใหกับสมาชิกผูท่ีไดรับ
งานรายน้ันทราบ และเม่ือสมาชิกรับผูโดยสารข้ึนรถแลว สมาชิกก็ตองแจงกลับมายังศูนยวิทยุวา
ไดรับผูโดยสารแลว”  

(สุจิต ทองธนา, สัมภาษณ, 18 มีนาคม 2549) 
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“ข้ันตอนการติดตอกับสมาชิกคือ เม่ือทางศูนยฯ ไดรับแจงงานจากผูโดยสารแลว 
ศูนยก็จะแจงไปยังสมาชิกทุกคนทราบวามีผูโดยสารอยูท่ีไหน และตองการจะเดินทางไปท่ีไหน เม่ือ
สมาชิกท่ีอยูใกลกับจุดท่ีผูโดยสารอยูเขาตองการรับงานนั้นเขาก็จะแจงกลับมาท่ีเราวาเขาอยูตรง 
จุดนี้ จะไปรับผูโดยสารไดในเวลาเทาไร ซ่ึงทางศูนยฯ ของเราจะสามารถตรวจสอบไดถึงจุดท่ี
สมาชิกแตละคนอยู ซ่ึงมีเพียงศูนยฯ ของเราศูนยฯ เดียวเทานั้นท่ีสามารถตรวจสอบจุดท่ีสมาชิกแต
ละคนอยูได หลังจากนั้นศูนยฯ ก็จะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถของสมาชิกใหกับ 
ผูโดยสารทราบ และแจงวาคนขับจะไปรับภายในกี่นาที  เม่ือสมาชิกไปรับผูโดยสารเรียบรอยแลว
เขาจะตองแจงมายังศูนยฯ การติดตอจึงจะถือวาสําเร็จลง”  

(อุไร วยัอัศว, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2549) 
 

2. หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมใหกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีหรือไม 
ผลจากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีจะมีการจัดกิจกรรม

เพ่ือใหสมาชิกศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหงไดพบปะสังสรรคกัน โดยเฉลี่ยปละ 1 คร้ัง ซ่ึงการจัด 
กิจกรรมแตละคร้ังสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีมักจะมาไมครบทุกคน เนื่องจากมีขอจํากัดในดานของเวลา 
เพราะกิจกรรมท่ีจัดสวนใหญจะจัดในเวลากลางวัน ทําใหสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีท่ีขับรถในชวงเวลา
กลางคืน(กะบาย)ไมมารวมกิจกรรม เนื่องจากตองพักผอนเพื่อจะไดไปทํางานในเวลากลางคืน  
ดังนั้นกลุมผูขับรถแท็กซ่ีท่ีมารวมกิจกรรมจึงเปนผูท่ีขับรถในชวงเวลากลางวัน(กะเชา) มากท่ีสุด 

“ทางศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอจะจัดการแขงขันกีฬาสี ปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหสมาชิกไดมี
การพบปะสังสรรคกัน ซ่ึงสถานท่ีจัดงานก็จะหมุนเวียนกันไปแลวแตความสะดวก แตสวนใหญจะ
เปนสนามกีฬาไทย-ญ่ีปุนดินแดง โดยจะมีคนขับรถกะเชามารวมกิจกรรมมากกวาผูท่ีขับรถกะบาย 
เพราะผูขับรถกะบายเขาจะตองพักผอนเพื่อจะไดทํางานในชวงกลางคืน(กะบาย) ซ่ึงโดยสวนใหญก็
จะเปนสมาชิกท่ีคุนหนาคุนตากันมารวมกิจกรรมกันอยูบอยๆ” 

(อุไร วยัอัศว, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2549) 
 

“ทางศูนยวิทยุฯ ของเราจะจัดกิจกรรมสังสรรคกันในชวงปใหม ปละ 1 คร้ัง เพื่อให
สมาชิกไดพบปะสังสรรคกัน บางคร้ังก็จะจัดสมาชิกเพื่อเขารวมกิจกรรมของสถานีวิทยุฯ ตามท่ีเขา
ขอความรวมมือมา เชน การอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม ของสถานีวิทยุ สวพ. 91 เปนตน”  

(ปาริชาติ  อยูรอด, สัมภาษณ, 31 มีนาคม 2549) 
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3. ผลจากการสื่อสารกอใหเกิดประโยชนในดานใดบาง 
ผลจากการสัมภาษณพบวา ผลกระทบจากการสื่อสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ีและ 

เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี สามารถกอใหเกิดประโยชนท้ังตอตัวผูขับรถแท็กซ่ีเอง ในดานรายได
และการมีกลุมเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะนํามาซ่ึงการรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ ท่ี
เปนประโยชนและความชวยเหลือเกื้อกูลกันแลว  ยังกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี
คนอ่ืนๆ ในการไดรับขาวสารที่เปนประโยชนตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวของกับการทํางานขับรถแท็กซ่ีและ
เร่ืองความปลอดภัยตางๆ อีกดวย  

“การติดตอส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีมายังศูนยวิทยุฯ นอกจากจะทําใหเขาไดรับงาน
หรือไดรับลูกคา ซ่ึงถือเปนประโยชนตอตัวเขาเองแลว ยังทําใหเขาไดทราบขาวสารท่ีเปนประโยชน
ตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลเสนทางการจราจรท่ีติดขัดควรหลีกเล่ียง จุดท่ีควรระมัดระวังหรือเปน
อันตรายในการใชรถใชถนน  เสนทางท่ีมีลูกคารอเรียกรถแท็กซ่ีมาก  เปนตน ” 

(สมพร  ศรีคํา, สัมภาษณ, 31 มีนาคม 2549) 
 

“รายแจงขาวสารตางๆ ของผูขับรถแท็กซ่ีมายังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี เปนประโยชน
อยางมากตอสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีคนอ่ืนๆ ท้ังเสนทางจราจร เสนทางท่ีมีผูโดยสารรอเรียกรถมาก 
เสนทางใดมีฝนตกหนัก เสนทางใดมีอุบัติเหตุ เสนทางใดมีการกอสราง เปนตน นอกจากนั้นยังเปน
ประโยชนตอตัวผูขับแท็กซ่ีเอง ในดานของการรับงานหรือการหาผูโดยสาร ซ่ึงทําใหเขามีรายได
เพิ่มมากยิ่งข้ึน” 

(นิชากร  พึ่งภมูิ, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2549) 
 

“ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีไดใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี ถือวาไดเปรียบกวาผูท่ี
ไมไดใช หรือไมคอยไดใช เพราะนอกจากเขาจะไดรับงานหรือไดรับผูโดยสารซ่ึงจะทําใหเขามี
รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนแลว เขายังจะไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการทํางานขับรถ ท้ังใน
เร่ืองเสนทางจราจร เสนทางลัดตางๆ หรือเสนทางท่ีควรหลีกเล่ียง ฯลฯ อีกท้ังยังไดรูจักกับสมาชิก 
คนอ่ืนๆ ซ่ึงจะทําใหเขามีกลุมเพ่ือนรวมอาชีพเดียวกัน โดยอาจมีการรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสวนรวม หรือกิจกรรมสันทนาการสําหรับเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันอีกดวย หรือใน
กรณีท่ีเขาตองการความชวยเหลือ เชน รถเสีย รถถูกจี้/ปลน เขาก็จะไดเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆ  
คอยชวยเหลือ“ 

(สุจิต  ทองธนา, สัมภาษณ, 18 มีนาคม 2549) 
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4. ปญหาหรืออุปสรรคในการใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีติดตอกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี 
ผลจาการสัมภาษณพบวา ปญหาหรืออุปสรรคในการใชวิทยุส่ือสารโดยสวนใหญจะ

เปนเร่ืองของสัญญาณท่ีไมชัดเจนเม่ือรถแท็กซ่ีอยูในจุดท่ีใกลกับตึกสูงบางแหง หรือในชวงท่ีมี 
ผูโดยสารเรียกใชรถแท็กซ่ีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่ัวโมงเรงดวนหรือในขณะฝนตก 
นอกจากนั้นยังมีเร่ืองของการไมมีความชํานาญในการใชรหัส “ว” ของผูขับรถแท็กซ่ีเอง  

“ปญหาอุปสรรคในการทํางานสวนใหญจะเปนเร่ืองของสัญญาณท่ีไมคอยชัดเจนใน
บางเวลา แตก็ถือวาไมบอยนัก และไมไดเปนอุปสรรคกับการทํางานแตอยางใด เพราะเม่ือสัญญาณ
ไมชัดเจนผูขับรถแท็กซ่ีก็จะใชโทรศัพทมือถือติดตอเขามาแทน นอกจากน้ันก็จะเปนเร่ืองของเวลา
ในการติดตอส่ือสารท่ีใชเวลามาก เนื่องจากสมาชิกสวนหนึ่งไมมีทักษะในการใชรหัส “ว” จึงทําให
การส่ือสารแตละครั้งตองช้ีแจงรายละเอียดและใชเวลานานกวา การติดตอกับสมาชิกท่ีมีทักษะการ
ใชรหัส “ว”  

(ดวงกมล  ขอจงกลาง, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2549) 
 

“เปนท่ีรูกันดีวาปญหาที่มักจะพบเม่ือสมาชิกขับรถอยูในบริเวณใกลกับตึกสูง หรือ
จุดอับสัญญาณบางแหงจะทําใหวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีมีสัญญาณท่ีไมคอยชัดเจน รวมท้ังในช่ัวโมง
เรงดวนท่ีมีผูโดยสารเรียกใชบริการมาก อาจทําใหคูสัญญาณเกิดความหนาแนน ซ่ึงจะทําใหการ 
ติดตอกลับมายังศูนยวิทยุฯ ของสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีนั้นลําบากมากกวาปกติ”  

(เกียรติ  พรมมาศ, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2549) 
 

ปญหานําวิจัยขอท่ี 3 : รูปแบบและเนื้อหาการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถ
แท็กซ่ีเปนอยางไร 

1. วิธีการติดตอส่ือสารระหวางศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี 
ผลการสัมภาษณพบวา วิธีการติดตอส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีมายังศูนยวิทยุรถ

แท็กซ่ีมี 2 วิธี คือใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี ซ่ึงเปนวิธีการติดตอส่ือสารตามปกติหรือตามรูปแบบท่ีได
กําหนดไว และใชโทรศัพทมือถือในกรณีท่ีวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีใชการไมไดหรือสัญญาณไม 
ชัดเจน สวนวิธีการสื่อสารของเจาหนาท่ีศูนยวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีไปยังผูขับรถแท็กซ่ีโดยสวนใหญ
จะใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 

“การส่ือสารขอมูลระหวางผูขับรถแท็กซ่ีมายังเจาหนาท่ีศูนยวิทยุฯ สามารถทําได
โดยการใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี ซ่ึงเปนแบบแผนท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน ตามขอกําหนดสําหรับ
การประสานงานรวมกันระหวางศูนยวิทยุฯ กับสมาชิก แตในปจจุบันผูขับรถแท็กซ่ีมีการติดตอ
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มายังศูนยวิทยุฯ อีกวิธีการหนึ่ง นั่นก็คือการใชโทรศัพทมือถือซ่ึงสวนใหญจะใชโทรศัพทมือถือ 
ติดตอเขามาเม่ือระบบวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีไมชัดเจนหรือมีการใชอยางหนาแนนในช่ัวโมงเรงดวน”  

(สมพร  ศรีคํา, สัมภาษณ, 31 มีนาคม 2549) 
 

“ศูนยวิทยุฯ ถือเปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางสมาชิกกับสมาชิกคนอ่ืนๆ 
เนื่องจากสมาชิกแตละคนจะไมสามารถติดตอส่ือสารถึงกันผานทางวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีไดโดยตรง  
หากสมาชิกคนใดตองการแจงขอมูลไปยังสมาชิกอีกคนหน่ึง ทางศูนยวิทยุฯ จะทําหนาท่ี
ประสานงานให รวมไปถึงการรับงานจากผูโดยสาร ทางศูนยวิทยุฯ ก็จะเปนผูแจงไปยังสมาชิกท่ี
แจงความประสงคขอรับงานนั้นดวย นอกจากนั้นในชวงเวลาเรงดวนหรือในชวงเวลาที่มีฝนตก
หนัก ซ่ึงจะทําใหมีผูโดยสารติดตอมายังศูนยวิทยุฯ เพื่อขอใชบริการรถแท็กซ่ีมาก ก็อาจทําใหการ
ส่ือสารโดยใชวิทยุรถแท็กซ่ีติดขัดหรือติดตอกันไดยากมาก  ดังนั้นผู ขับรถแท็กซ่ีก็จะใช
โทรศัพทมือถือติดตอเขามายังศูนยวิทยุฯ เพื่อขอทราบขอมูลของผูโดยสารอีกทางหนึ่งดวย” 

(นิชากร  พึงภมิู, สัมภาษณ, 3 เมษายน 2549) 
 

“เม่ือเจาหนาท่ีศูนยวิทยุฯ ไดรับสายจากลูกคาวาตองการใชบริการรถแท็กซ่ีใหไปสง
ยังจุดหมายปลายทางแลว ทางศูนยวิทยุฯ ก็จะส่ือสารผานทางวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีวามีสมาชิกทาน
ใดท่ีอยูใกลกับจุดท่ีลูกคาตองการใหไปรับ หรือมีสมาชิกคนใดสามารถไปรับลูกคาไดในเวลาท่ี 
รวดเร็วท่ีสุด ซ่ึงไมควรเกิน 5-10 นาที และเม่ือมีสมาชิกคนใดรับงานน้ันแลว เจาหนาท่ีศูนยวิทยุฯ ก็
จะแจงรายละเอียดของสถานท่ีท่ีลูกคาใหไปรับ และจุดหมายท่ีลูกคาตองการไปใหสมาชิกท่ีแจง
ความประสงคขอรับงานน้ันทราบทันที”  

(เกียรติ  พรมมาศ, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2549) 
 

จะเห็นไดวารูปแบบและวิธีการส่ือสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุ
รถแท็กซ่ีนั้น สามารถแบงรูปแบบการส่ือสารไดเปน 2 แบบ คือ การใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีซ่ึงเปน
วิธีการที่ใชกันโดยท่ัวๆ ไปตามปกติ แตในชวงเวลาท่ีวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีไมสามารถใชการได 
หรือใชการไดไมสะดวก ผูขับรถแท็กซ่ีก็จะใชโทรศัพทมือถือติดตอเขามายังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีอีก
ทางหนึ่ง 

DPU



 

52 

2. เนื้อหาและภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารระหวางศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีกับสมาชิกผูขับรถ
แท็กซ่ี 

ผลจากการสัมภาษณพบวา เนื้อหาและภาษาท่ีใชในการส่ือสารระหวางผูขับรถ
แท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีนั้น สวนใหญจะใชภาษาท่ีไมเปนทางการ เปนภาษาท่ีใชใน
การพูดคุยกันท่ัวๆ ไป นอกจากนั้นยังมีการใชรหัส “ว.” ในกรณีท่ีผูขับรถแท็กซ่ีมีความรูความเขาใจ 
และมีความชํานาญในการใชรหัส “ว.” เพื่อใหการส่ือสารมีความกระชับและเกิดความเขาใจถูกตอง
ตรงกันมากท่ีสุด นอกจากนั้นเนื้อหาในการส่ือสารกันโดยสวนใหญจะเปนเร่ืองงานเปนหลัก ทั้ง
การแจงงาน, รายละเอียดท่ีอยูของผูโดยสาร, รายละเอียดสถานท่ีท่ีผูโดยสารจะเดินทางไป,  
ผูโดยสารลืมของไวบนรถแท็กซ่ี ฯลฯ สําหรับเร่ืองท่ีมีการติดตอกันในลําดับท่ีรองลงมาก็คือ เร่ือง
สอบเสนทางเพิ่มเติม, การจราจร, อุบัติเหตุ, สถานการณโดยทั่วๆ ไปเกี่ยวกับดิน ฟา อากาศ หรือ
การขอความชวยเหลือ เชน รถเสีย รถน้ํามันหมด เปนตน  

“สวนใหญเวลาส่ือสารกับผูขับรถแท็กซ่ีก็จะใชภาษาท่ีฟงเขาใจงาย เปนภาษาท่ี
พูดคุยกันธรรมดา แตขอใหเปนคําท่ีสุภาพและไมกํากวม แตก็ไมไดเปนทางการมากนัก ซ่ึงทางศูนย
วิทยุฯ ก็จะพยายามใหสมาชิกใหรหัส “ว.” เนื่องจากจะทําใหการส่ือสารมีความรวดเร็ว เปนท่ีเขาใจ
ไดถูกตองตรงกัน และไมตองอธิบายมากจนอาจทําใหเสียเวลาหรือไปรับลูกคาลาชา ส่ิงสําคัญอีกส่ิง
หนึ่งสําหรับการใชรหัส “ว.” ก็คือ เพื่อความปลอดภัยของผูขับรถแท็กซ่ีเอง เม่ือมีเหตุการณไม
คาดคิดเชน ถูกจี้ ปลน ถูกทําราย หรือตองการความชวยเหลือ เนื่องจากโจรหรือผูรายจะไมเขาใจ
รหัส “ว.” นั้น” 

(วิเชียร  พงษเกษมสุข, สัมภาษณ, 31 มีนาคม 2549 
 

“การพูดคุยกันระหวางเจาหนาท่ีศูนยวิทยุและผูขับรถแท็กซ่ีโดยสวนใหญจะพูดคุย
กันเร่ืองงานเปนหลัก ท้ังเร่ืองการแจงงาน, รายละเอียดท่ีอยูของผูโดยสาร, รายละเอียดสถานท่ีท่ี 
ผูโดยสารจะเดินทางไป เปนตน สําหรับเร่ืองท่ีมีการติดตอกันในลําดับท่ีรองลงมาก็คือ เร่ืองสอบ
เสนทางเพิ่มเติม, การจราจร, อุบัติเหตุ, สถานการณโดยท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับดิน ฟา อากาศ เปนตน” 

(ดวงกมล  ขอจงกลาง, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2549) 
 

“การติดตอประสานงานกันระหวางผูขับรถแท็กซ่ีมายังศูนยวิทยุฯ จะใชภาษาท่ีฟง
เขาใจงายคลายกับการพูดคุยกันโดยท่ัวๆ ไป และเนื่องจากสมาชิกของศูนยวิทยุนครชัยฯ มีสมาชิก
เปนจํานวนมาก ก็เลยทําใหเราไมสามารถใชรหัส “ว.” กับสมาชิกทุกคนได ถาสมาชิกคนใดสามารถ
ใชรหัส “ว.” ไดเราก็จะส่ือสารกันโดยใชรหัส “ว.” เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว แตหาก
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สมาชิกคนใดท่ีไมเขาใจหรือใชรหัส “ว.” ไมเปน ก็จะส่ือสารกันโดยใชภาษาพูดกันธรรมดาท่ัวๆ 
ไป ท่ีเขาใจงาย ซ่ึงเร่ืองท่ีติดตอกันมากท่ีสุดก็เปนเกี่ยวกับเร่ืองงาน ท้ังการรับ-สงผูโดยสาร 
สอบถามเสนทางจราจร ผูโดยสารลืมของไวบนรถแท็กซ่ี และรองลงมาก็เปนเร่ืองท่ัวๆ ไป เชน 
“วันนี้หาผูโดยสารยาก”  “วันนี้รถติดมาก”  หรือเปนเร่ืองของการขอความชวยเหลือ เชน รถเสีย รถ
น้ํามันหมด เปนตน” 

(นฤมล  สุระกําแหง, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2549) 
 

จะเห็นไดวาเนื้อหาและภาษาท่ีใชในการส่ือสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ี
ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีนั้น สามารถสรุปไดดังนี้  

เนื้อหา สามารถแบงไดเปน 3 กรณี คือ 
1. เกี่ยวกับเร่ืองงานโดยตรง ไดแก สอบถามสถานท่ีท่ีตองไปรับผูโดยสาร 

สอบถามเสนทางเพิ่มเติม  ผูโดยสารลืมของไวบนรถแท็กซ่ี ฯลฯ 
2. เกี่ยวกับเร่ืองท่ัวๆ ไป เชน รายงานเสนทางจราจร พบอุบัติเหตุ ขอความ

ชวยเหลือในกรณีรถเสีย รถน้ํามัน/แก็สหมด เร่ืองสภาพดิน ฟา อากาศ  ฯลฯ 
3. การติดตอไปยังหนวยงานภายนอก เชน หรือการแจงอุบัติเหตุ การเก็บส่ิงของได

บนรถแท็กซ่ี ไปยังเจาหนาท่ีตํารวจหรือสถานีวิทยุฯ โดยศูนยวิทยุฯ เปนส่ือกลาง 
ภาษา 

มีท้ังภาษาท่ีคอนขางเปนทางการ และไมเปนทางการ กลาวคือ ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีมี
ความชํานาญและมีประสบการณในการใชรหัส “ว” ในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงจะทําใหการส่ือสารนั้น
กระชับและเกิดความเขาใจไดงายกวา การส่ือสารท่ีเปนภาษาพูดคุยกันโดยท่ัวๆ ไป ซ่ึงถือวาเปน
ภาษาท่ีไมเปนทางการ  
 
สวนท่ี 2  ขอมูลผลการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ี  

1.  ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากวิทยส่ืุอสารรถแท็กซ่ี 
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ตารางท่ี 4.1  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาที่ปฏิบัตงิาน (ขับรถแท็กซ่ี) 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
ชวงเวลากลางวัน 100 50.0 
ชวงเวลากลางคืน  100 50.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1  พบวากลุมตัวอยางเปนผูขับรถแท็กซ่ีในชวงเวลากลางวัน 100 คน  
คิดเปนรอยละ 50.0 และในชวงเวลากลางคืน 100 คน คิดเปนรอยละ 50.0 
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ตารางท่ี 4.2 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพขับรถ
แท็กซ่ี 

 
ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ป 42 21.0 
1-2 ป 71 35.5 
3-5 ป 65 32.5 
5 ปข้ึนไป  22 11.0 

รวม 200 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวากลุมตัวอยางไดประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีมาเปนเวลา 1-2 ป 

มากท่ีสุด และประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีมาเปนเวลา 5 ปข้ึนไป นอยท่ีสุด กลาวคือ มีกลุมตัวอยาง
ท่ีขับรถแท็กซ่ีมาเปนเวลา 1-2 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 35.5 กลุมตัวอยางท่ีขับรถแท็กซ่ีมา
เปน เวลา 3-5 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 32.5 กลุมตัวอยางท่ีขับรถแท็กซ่ีมาเปนเวลานอยกวา 
1 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21.0 และกลุมตัวอยางท่ีขับรถแท็กซ่ีมาเปนเวลา 5 ปข้ึนไป 
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีสังกัดอยู 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
ศูนยวิทยุนครชัยทรานสปอรตเตช่ัน 85 42.5 
ศูนยวิทยแุท็กซ่ีเรดิโอ 27 13.5 
ศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี 13 6.5 
ศูนยวิทยุเจริญเมือง 32 16.0 
ศูนยวิทยุรวมมิตร 22 11.0 
ศูนยวิทยุสหกรณแท็กซ่ีสยาม 17 8.5 
ศูนยวิทยุธนบุรีแท็กซ่ี  4 2.0 

รวม 200 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวากลุมตัวอยางเปนผูขับรถแท็กซ่ีท่ีสังกัดศูนยวิทยุนครชัย 

ทรานสปอรตเตช่ัน มากท่ีสุด และสังกัดศูนยวิทยุสหกรณแท็กซ่ีสยาม นอยท่ีสุด กลาวคือ อันดับท่ี 1 
กลุมตัวอยางท่ีสังกัดศูนยวิทยุนครชัยฯ จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 42.5, อันดับท่ี 2 กลุมตัวอยาง
ท่ีสังกัดศูนยวิทยุเจริญเมือง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.0, อันดับ 3 กลุมตัวอยางท่ีสังกัดศูนย
วิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.5 คน, อันดับ 4 กลุมตัวอยางท่ีสังกัดศูนยวิทยุ
รวมมิตร จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11.0, อันดับ 5 กลุมตัวอยางท่ีสังกัดศูนยวิทยุแท็กซ่ีสยาม 
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.5, อันดับ 6 กลุมตัวอยางท่ีสังกัดศูนยวิทยุการเดนแท็กซ่ี จํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 6.5 และอันดับ 7 กลุมตัวอยางท่ีสังกัดศูนยวิทยุธนบุรี จํานวน 4 คน คิดเปน 
รอยละ 2.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถ
แท็กซ่ีใน 1 วัน  

 
ตัวแปร จํานวน รอยละ 

1 คร้ัง/วัน 67 33.5 
2-5 คร้ัง/วัน 73 36.5 
6-7 คร้ัง/วัน 21 10.5 
มากกวา 7 คร้ัง/วัน  39 19.5 

รวม 200 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา ใน 1 วัน กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีไดใชประโยชนจากวิทยุ 

ส่ือสารรถแท็กซ่ี จํานวน 2-5 คร้ัง มากท่ีสุด และใชประโยชนวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 6-7 คร้ัง นอย
ท่ีสุด กลาวคือ มีกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 2-5 คร้ัง/วัน จํานวน 73 คน 
คิดเปนรอยละ 36.5 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีใชวิทยส่ืุอสารรถแท็กซ่ี 1 คร้ัง/วัน จํานวน 67 คน 
คิดเปนรอยละ 33.5 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีใชวิทยส่ืุอสารรถแท็กซ่ี มากกวา 7 คร้ัง/วัน จํานวน 
39 คน คิดเปนรอยละ 19.5 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 6-7 คร้ัง/วัน จํานวน 
21 คน คิดเปนรอยละ 10.5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาเหตุสําคัญในการไดรับขอมูลจาก
วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 

 
ตัวแปร จํานวน รอยละ 

หาผูโดยสารไดสะดวกและรวดเร็ว 177 88.5 
สอบถามเสนทาง/การจราจร 9 4.5 
รายงานขอมูลขาวสารตาง  14 7.0 

รวม 200 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวาสาเหตุสําคัญในการไดรับขอมูลจากศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีของกลุม

ตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีคือ การหาผูโดยสารไดสะดวกและรวดเร็ว มากท่ีสุด และใชเพือ่การสอบถาม
เสนทาง/การจราจร นอยท่ีสุด กลาวคือ อันดับ 1 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีใชวิทยุส่ือสารติดตอ
กับศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเพื่อหาผูโดยสารไดสะดวกและรวดเร็ว จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 88.5, 
อันดับ 2 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีใชวิทยุส่ือสารติดตอกับศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเพื่อการรายงาน 
ขอมูลขาวสาร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.0 และอันดับ 3 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีใชวิทยุ
ส่ือสารติดตอกับศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเพื่อสอบถามเสนทาง/การจราจร จาํนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5 
ตามลําดับ 
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2.  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการส่ือสาร 
 

ตารางท่ี 4.6 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการตดิตอส่ือสารไปยังศูนยวิทยุรถ
แท็กซ่ีท่ีตนเองสังกัดอยู 

 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 168 84.0 
โทรศัพทมือถือ  32 16.0 

รวม 200 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมีการติดตอส่ือสารไปยังศูนยวิทยุท่ี 

ตนเองสังกัดอยูโดยใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี มากท่ีสุด จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 84.0 และ 
ติดตอส่ือสารดวยการใชโทรศัพทมือถือ นอยท่ีสุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.0 ตามลําดับ 
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3.  ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาของการติดตอส่ือสาร 
 
ตารางท่ี 4.7 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเนื้อหาของการตดิตอส่ือสารไปยงัศูนย

วิทยุรถแท็กซ่ีท่ีสังกัดอยู 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
หาผูโดยสาร 182 91.0 
สอบถามเสนทาง/การจราจร 12 6.0 
แจงเหตุตางๆ เชน อุบัติเหต,ุ 
รถเสีย, พบเหตุพิรุธ ฯลฯ 

6 3.0 

รวม 200 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.7 พบวาเนื้อหาของการติดตอส่ือสารท่ีกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมีการ

ติดตอไปยังศูนยวิทยุท่ีตนเองสังกัดอยูคือ การหาผูโดยสารมากที่สุด และการแจงเหตุตางๆ เชน 
อุบัติเหตุ, รถเสีย พบเหตุพิรุธ ฯลฯ นอยท่ีสุด กลาวคือ เนื้อหาของการติดตอส่ือสารท่ีกลุมตัวอยาง 
ผูขับรถแท็กซ่ีติดตอไปยังศูนยวิทยุท่ีตนเองสังกัดอยูคือการหาผูโดยสาร จํานวน 182 คน คิดเปน
รอยละ 91.0 เนื้อหาของการติดตอส่ือสารเร่ืองการสอบถามเสนทางจราจร จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 6.0 และเน้ือหาของการติดตอส่ือสารเร่ืองการแจงเหตุตางๆ เชน อุบัติเหตุ, รถเสีย พบเหตุ
พิรุธ ฯลฯจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 
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4.  ขอมูลผลกระทบจากการส่ือสาร 
ตารางท่ี 4.8 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบทบาทของผูขับรถแท็กซ่ีท่ีเพ่ิมขึ้น 

นอกจากการรับ-สง ผูโดยสารในปจจุบัน 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
เฝาระวังเหตุใหแกสังคม 52 26.0 
ชวยเหลือเจาหนาท่ีตํารวจในการแจงเหตุ/ตามจับ/
อุบัติเหตุฯลฯ 

82 41.0 

แจงเหตุใหกับองคกรสาธารณประโยชนตางๆ 36 18.0 
ชวยเหลือประชาชน/ผูเดือดรอน 11 5.5 
ชวยเหลือสมาชิกคนขับรถแท็กซ่ีดวยกัน 5 2.5 
รณรงคใหเกิดกระแสสังคมในดานสาธารณประโยชน 5 2.5 
สรางช่ือเสียงใหกับตนเองและเครือขาย 7 3.5 
สรางช่ือเสียงใหกับประเทศ ในกรณีชวยเหลือชาว 
ตางชาติ 

2 1.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวากลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีคิดวา ผูขับรถแท็กซ่ีมีบทบาทท่ี
เพิ่มข้ึนในดานการชวยเหลือเจาหนาท่ีตํารวจ มากท่ีสุด และมีบทบาทในการสรางช่ือเสียงใหกับ
ประเทศ ในกรณีชวยเหลือชาวตางชาติ นอยท่ีสุด กลาวคือ อันดับ 1 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมี
บทบาทท่ีเพิ่มข้ึนในดานการชวยเหลือเจาหนาท่ีตํารวจ จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 41.0, อันดับ 2 
กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมีบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนในดานการเฝาระวังเหตุใหกับสังคม จํานวน 52 คน 
คิดเปนรอยละ 26.0, อันดับ 3 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมีบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนในดานการแจงเหตุ
ใหกับองคกรสาธารณะ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18.0, อันดับ 4 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมี
บทบาทท่ีเพิ่มข้ึนในดานการชวยเหลือประชาชน/ผูไดรับความเดือดรอน จํานวน 11 คน คิดเปนรอย
ละ 5.5, อันดับ 5 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมีบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนในดานการสรางช่ือเสียงในกับ
ตนเองและเครือขาย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5, อันดับ 6 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมีบทบาท
ท่ีเพิ่มข้ึนในดานการชวยเหลือสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีดวยกัน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5, อันดับ 
7 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมีบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนในดานการรณรงคตางๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอย
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ละ 2.5 และอันดับ 8 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีมีบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนในดานการสรางช่ือเสียงใหกับ
ประเทศ ในกรณีชวยเหลือชาวตางชาติ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.9 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอเสียจากการใชประโยชนจากวิทยุ

ส่ือสารรถแท็กซ่ี 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
ไมมีปญหาในการติดตอ 27 13.5 
ใชเวลาในการติดตอมาก 84 42.0 
เสียเวลาทํางาน 2 1.0 
สัญญาณไมชัดเจน  87 43.5 

รวม 200 100.0  
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวากลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีคิดวาขอเสียจากการใชประโยชน
จากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีคือ สัญญาณไมชัดเจน มากท่ีสุด และกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีคิดวา
เสียเวลาทํางาน นอยท่ีสุด กลาวคือ อันดับ 1 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีคิดวาสัญญาณไมชัดเจน 
จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 43.5, อันดับ 2  กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีคิดวาใชเวลาในการติดตอ
มาก จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 42.0, อันดับ 3 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีคิดวาไมมีปญหาใน
การติดตอ  จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.5 และอันดับ 4 กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีคิดวา
เสียเวลาทํางาน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย (การสัมภาษณเชิงลึก) 

การวิจัยเร่ือง “การกอตัวของเครือขายการสื่อสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถ
แท็กซ่ี” มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อศึกษาถึงการกอตัวของเครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ีวาเกิดข้ึนไดอยางไร 
2. เพื่อศึกษาถึงลักษณะเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวทิยุรถแท็กซ่ี  
3. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและเนือ้หาการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถ

แท็กซ่ี  
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Tnterview) และใชแบบสอบถามกึ่งมีโครงสราง กลุมตัวอยางท่ี
ผูวิจัยศึกษา คือ เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีจํานวน 3 แหง จํานวน 9 คน และกลุมตัวอยางผูขับรถ
แท็กซ่ี จํานวน 200 คน  

การเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)  ผูวิจัยไดคัดเลือกศูนย
วิทยุรถแท็กซ่ีจํานวน 3 ศูนยวิทยุ จากจํานวนศูนยวิทยุท้ังส้ิน 10 ศูนยวิทยุ โดยพิจารณาศูนยวิทยุท่ีมี
จํานวนสมาชิกมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ตามสถิติการจดทะเบียนรถแท็กซ่ีของกรมการขนสงทางบก 
(2548) หลังจากคัดเลือกแลวผูวิจัยไดนัดหมายเพ่ือขอสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี  เพื่อเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร วิธีการติดตอส่ือสาร  เนื้อหาและภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสาร 
และผลกระทบจากการส่ือสารระหวางศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีกับผูขับรถแท็กซ่ี สําหรับการเก็บขอมูล
จากแบบสอบถามกึ่งมีโครงสราง ผูวิจัยผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซี่ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ที่ไดใชประโยชนจากวิทยุสื่อสารรถแท็กซี่ จํานวน 200 คน โดยใช
แบบสอบถามกึ่งมีโครงสราง 

ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม – 10 เมษายน 2549 และ
สามารถสรุปผลการศึกษาตามปญหานําการวิจัยไดดังนี้ 
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ปญหานําวิจัย ขอท่ี 1 : การกอตัวของเครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ีเกิดขึ้นไดอยางไร 
การกอตัวของเครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ีเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐบาลไดมีการสนับสนุน

ใหรถแท็กซ่ีติดต้ังวิทยุคมนาคม(วิทยุรถแท็กซ่ี) เพ่ือแบงเบาบรรเทาปญหาการจราจร ตามระเบียบ
กรมไปรษณียโทรเลขวาดวยขายส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ี พ.ศ. 2540 โดยไดดําเนินการจัดต้ังขาย
ส่ือสารในกิจการรถแท็กซ่ีเพื่อรองรับการใชงานของรถแท็กซ่ี ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีจะบังคับใหรถแท็กซ่ีท่ีจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก ตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2545 ตองติดต้ังเคร่ืองวิทยุคมนาคม (วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี) โดยไดมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุเพื่อ
นํามาใชในการใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการรถยนตรับจางสาธารณะ(รถแท็กซ่ี) และได
อนุญาตใหผูประกอบการรถแท็กซ่ีจํานวน 10 ราย ทําหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีมีการแขงขันเสรี ใน
การเลือกเทคโนโลยีวิทยุคมนาคมท่ีทันสมัย เพื่อใหการใชความถ่ีวิทยุเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับกับปริมาณของผูใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมตลอดจนพ้ืนท่ีท่ีใหบริการวิทยุ
คมนาคม  

โดยผูขับรถแท็กซ่ีท่ีจะทะเบียนในนามนิติบุคคลสามารถเลือกเปนสมาชิกศูนยวิทยุรถ
แท็กซ่ีแตละแหงไดตามความสะดวกและความพอใจ ซ่ึงผูขับรถแท็กซ่ีจะตองชําระคาบริการราย
เดือนๆ ละ 320 บาท ใหกับศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีสังกัดอยู และผูขับรถแท็กซ่ีสามารถเรียกคาบริการ
แตละคร้ังจากผูโดยสารท่ีไดรับจากการติดตอผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี คร้ังละ 20 บาท 

และจากการท่ีผูขับรถแท็กซ่ีทุกรายตองสมัครเปนสมาชิกศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหง
เพื่อใหการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนี้เอง จึงทําใหสมาชิกท่ีสังกัดในศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแต
ละแหงไดมีการติดตอส่ือสารไปยังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีตนเองสังกัดอยู ท้ังเพื่อการหางาน การรับ-
สงผูโดยสาร การสอบถามเสนทางจราจร การรายงานอุบัติเหตุ การขอความชวยเหลือตางๆ ฯลฯ จึง
กอใหเกิดเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีข้ึน โดยมีพัฒนาการของ
เครือขาย ซ่ึงสามารถจําแนกได 4 ชวง (วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกร, 2522) ดังนี้  

1. ระยะกอตั้ง 
โดยมีชมรมศูนยวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี เปนผูทําหนาท่ีในการรับนโยบายจากภาครัฐท่ี

ไดกําหนดใหรถแท็กซ่ีทุกคันท่ีจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก นับจากป 2545 เปนตนไป ตอง
ติดต้ังวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีทุกคัน ดังนั้นจึงเปนท่ีมาของการกอต้ังชมรมศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีและการ
จัดต้ังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหงใหเวลาตอมา 

2. ระยะหัวเล้ียวหัวตอ 
หลังจากท่ีชมรมศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีและภาครัฐไดกําหนดใหมีการจัดต้ังศูนยวิทยุรถ

แท็กซ่ีเพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลคล่ืนความถ่ีวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีไดมีการจัดสรรไว ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีจด
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ทะเบียนในนามนิติบุคคลทุกรายจึงตองสมัครเปนสมาชิกศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหง ตามความ
สมัครใจ เพื่อจะไดใชบริการตางๆ จากศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแหงนั้น ท้ังเพ่ือการรับงาน การติดตาม
ขาวสารตางๆ ท่ีเปนประโยชน การขอความชวยเหลือ เปนตน 

3. ระยะยินยอม 
เม่ือเปนสมาชิกของศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหงแลว ผูขับรถแท็กซ่ีแตละรายจึงตอง

ยอมรับในขอกําหนดและหลักปฏิบัติของศูนยวิทยุแตละแหงอยางเครงครัด เพื่อท่ีจะไดรับการ
บริการและไดรับความชวยเหลือจากศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
วัตถุประสงคของการปฏิบัติหนาท่ีมากท่ีสุด 

4. ระยะปฏิบัติการ 
หลังจากท่ีผูขับรถแท็กซ่ียอมรับในกฎ ขอบังคับของทางศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแลว 

ประโยชนท่ีผูขับรถแท็กซ่ีจะไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีท้ังการหาผูโดยสาร การรับ-สงผูโดยสาร 
การสอบถามเสนทางจราจร ฯลฯ สําเร็จลุลวงไปดวยดี อีกท้ังเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีก็สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีและใหบริการท้ังสมาชิกของศูนยวิทยุ นั่นก็คือผูขับรถแท็กซ่ี และผูโดยสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพอีกดวย 

ปญหานําวิจัย ขอท่ี 2 : เครือขายการสื่อสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีมี
ลักษณะอยางไร 

จากการศึกษาพบวา เครือขายการสื่อสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีมี
ลักษณะเปนการสื่อสารแบบมีศูนยกลาง (Centralized Communication)  (ปาริชาต วลัยเสถียร, 
2543) กลาวคือ มีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการกระจายขอมูลขาวสารตางๆ ไปยัง
สมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี ซ่ึงสมาชิกแตละคนจะไมสามารถติดตอส่ือสารโดยตรงถึงกันได(ในกรณีท่ีใช
วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี)   

นอกจากนั้นการติดตอส่ือสารกันของคูส่ือสารภายในเครือขาย ยังมีลักษณะของ
เครือขายความสัมพันธสวนบุคคลหลายคน (Redial Person Network) )  (ปาริชาต วลัยเสถียร, 
2543) กลาวคือ มีเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเทานั้นท่ีจะสามารถติดตอไปยังสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี
คนอ่ืนๆ ในสังกัด ซ่ึงสมาชิกแตละคนจะไมสามารถติดตอไปยังสมาชิกคนอ่ืนๆ ไดเลย หากสมาชิก
ตองการติดตอไปยังสมาชิกอีกคนหนึ่งจะตองอาศัยศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเปนคนประสานให 

รูปแบบการติดตอส่ือสารในเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถ
แท็กซ่ีเปนการติดตอแบบสองทิศทาง (Two-Way Communication) (วินิจ เกตุขํา และคมเพชร 
ฉัตรศุภกร, 2522) ซ่ึงผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีตางสลับบทบาทในการรับและ
สงสาร ผานเคร่ืองมือการส่ือสารนั่นก็คือ วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี ซ่ึงจะทําใหเกิดปฏิกิริยายอนกลับ 
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(Feedback) นั่นก็คือ การทํางานไดบรรลุตามวัตถุประสงคมากท่ีสุด โดยมีรูปแบบกระจาย ท่ีมีศูนย
วิทยุรถแท็กซ่ีเปนจุดศูนยกลางในการกระจายขอมูลขาวสารตางๆ ไปยังสมาชิกแตละคน 

 
ลักษณะสําคัญของการรวมกลุมของเครือขายการส่ือสารของรถแท็กซ่ี คือ มีศูนยวิทยุรถ

แท็กซ่ีเปนศูนยกลาง ในการทําหนาท่ีรับและสงขาวสารมาไปยังผูขับรถแท็กซ่ี ในการกระจายขอมูล
หลักของการปฏิบัติงานน่ันก็คือ การแจงงานหรือการหาผูโดยสารใหกับสมาชิก ซ่ึงมีลักษณะ
เครือขายแบบวงลอ (Wheel Network) คือมีเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเปนผูกระจายขอมูลไปยัง
ผูรับสารหรือผูขับรถแท็กซ่ีคนอ่ืนๆ  

นอกจากนั้นเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ียังถือเปนการ
ส่ือสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชเคร่ืองมือในการส่ือสารซ่ึงไดแก วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 
และโทรศัพทมือถือ ท่ีปจจุบันโทรศัพทมือถือเขามามีบทบาทเปนอยางมากตอการส่ือสารระหวางผู
ขับรถแท็กซ่ีและศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ในเวลาท่ีการติดตอส่ือสารดวยวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีเกิดปญหา
หรือเกิดติดขัด การส่ือสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ยังกอใหเกิด
ชุมชนอิเล็กทรอนิกสข้ึน (กาญจนา แกวเทพ, 2545) เห็นไดจากการท่ีผูขับรถแท็กซ่ีท่ีไดใช
ประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี ไดมีการเปดรับขาวสารจากศูนยวิทยุฯ ท่ีตนเองสังกัดอยู และยัง
มีการรายงานขาวสารตางๆ กลับไปท่ีศูนยวิทยุฯ เพื่อใหเพื่อนสมาชิกท่ีสังกัดศูนยวิทยุฯ เดียวกัน ได
รับรูขาวสารที่เปนประโยชนตอไป 

จากแบบจําลองการส่ือสารตามแนวคิดของฮาโรลด ดี ลาสเวลล (อางใน จารุณี พัชร
พิมานสกุล, 2542) สรุปการส่ือสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีไดดังนี้ 

 
ผูสงสาร / ใคร (Who) 

ไดแก ผูขับรถแท็กซ่ี และ เจาหนาท่ีศูนยวทิยุรถแท็กซ่ี 
 

สาร / กลาวอะไร (says what) 
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ไดแก เร่ืองงาน : การแจงงาน, รายละเอียดท่ีอยูของผูโดยสาร, รายละเอียดสถานท่ีท่ี
ผูโดยสารจะเดินทางไป  

หรือ เร่ืองท่ัวๆ ไป : สอบเสนทางเพ่ิมเติม, การจราจร, อุบัติเหตุ, สถานการณโดยท่ัวๆ 
ไปเกี่ยวกับดิน ฟา อากาศ 

 
ส่ือ / ผานชองทางใด (in which Channel) 

ไดแก วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี, โทรศัพทมือถือ 
 

ผูรับสาร / ถึงใคร (to whom) 
ไดแก ผูขับรถแท็กซ่ี และ เจาหนาท่ีศูนยวทิยุรถแท็กซ่ี 

 
ผล / เกิดผลอะไร (with what effect) 

 
บรรลุวัตถุประสงคในการทํางาน คือสามารถใหบริการแกผูใชบริการ/ลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ, สามารถส่ือสารไปยังสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีคนอ่ืนๆ เชน เร่ืองเสนทางท่ีควรหลีกเล่ียง 
บริเวณใดมีฝนตกหนักหรือมีน้ําทวมขัง การขอความชวยเหลือกรณีรถเสียหรือถูกปลน การขอความ
ชวยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ จุดเส่ียงท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน เปนตน 
 
5.2  สรุปผลการวิจัย (แบบสอบถามก่ึงมีโครงสราง) 

ขอมูลการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีของกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ี จํานวน 
200 คน ซ่ึงเปนผูขับรถแท็กซ่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในชวงเวลากลางวัน คิดเปนรอยละ 50 และเปนผูขับรถ
แท็กซ่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในชวงเวลากลางคืน คิดเปนรอยละ 50 มีการประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีมา
เปนเวลา 1-2 ป และ 3-5 ป คิดเปนรอยละ 35.5 และ 32.5 ตามลําดับ สวนใหญเปนผูขับรถแท็กซ่ีท่ี
สังกัดศูนยวิทยุนครชัยทรานสปอรตเตช่ัน คิดเปนรอยละ 42.5 โดยเฉล่ียกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ี
มีการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 2-5 คร้ัง/วัน และ 1 คร้ัง/วัน คิดเปนรอยละ 36.5 และ 
33.5 ตามลําดับ เหตุผลในการรับขอมูลจากศูนยวิทยุท่ีตนเองสังกัดอยูเพ่ือหาผูโดยสารไดสะดวก
และรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 88.5 และมีกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีคิดเปนรอยละ 72.5 ท่ีรายงานหรือ
แจงขาวสารไปยังสถานีวิทยุ สวพ. 91  
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รูปแบบและวิธีการส่ือสารของกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ี แบงเปน 
รูปแบบและวิธีการสื่อสารของกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีไปยังศูนยวิทยุท่ีสังกัดอยูโดย

ใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีคิดเปนรอยละ 84.0 และอีกรอยละ 16.0 ใชวิธีการส่ือสารโดยใช
โทรศัพทมือถือ ตามลําดับ 

รูปแบบและวิธีการส่ือสารของกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียง
ไดแก สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน, สถานีวิทยุ สวพ. 91 และสถานีวิทยุ จส. 100 โดยใช
โทรศัพทมือถือคิดเปนรอยละ 82.0  

เนื้อหาของการติดตอส่ือสารของกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีไปยังศูนยวิทยุท่ีสังกัดอยู 
รอยละ 91.0 มีเนื้อหาในการส่ือสารเพ่ือหาผูโดยสาร สวนกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีท่ีติดตอส่ือสาร
ไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียง ไดแก สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน, สถานีวิทยุ สวพ. 91 และสถานีวิทยุ 
จส. 100 สวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแจงขาวสารจราจร และการรายงานอุบัติเหตุ คิดเปนรอยละ 
52.5 และ 37.0 ตามลําดับ 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารของกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ี พบวา กลุมตัวอยางผู
ขับรถแท็กซ่ีสวนใหญ คิดเปนรอยละ 41.0 มีบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงถือเปนผลกระทบจากการส่ือสารท่ี
เกิดข้ึน ในการชวยเหลือเจาหนาท่ีตํารวจในการแจงเหตุ/ตามจับ/รายงานอุบัติเหตุ ฯลฯ สวน
ผลกระทบจากการส่ือสารท่ีเปนขอเสียจากการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีคือ สัญญาณ
ไมชัดเจนและใชเวลาในการติดตอมาก คิดเปนรอยละ 43.5 และ 42.0 ตามลําดับ  
 
5.3  อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเร่ือง “การกอตัวของเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถ
แท็กซ่ี” พบการกอตัวของเครือขายการส่ือสารของกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
มีลักษณะเปนเครือขายการสื่อสาร ซ่ึงสะทอนถึงรูปแบบและเนื้อหาของการส่ือสาร โดยสามารถ
อภิปรายผลตามปญหานําวิจัยไดดังน้ี  

ปญหานําวิจัย ขอท่ี 1 : การกอตัวของเครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ีเกิดขึ้นไดอยางไร 
การกอตัวของเครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ีเปนกระบวนการกอตัวของการส่ือสาร ตาม

แนวคิดของ Jurgen Ruesh and  Gregory Bateson (อางใน ปรมะ สตะเวทิน, 2540) ท่ีมีความ
เกี่ยวของกับกลุมบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอกัน 3 ฝาย ไดแก  

1. หนวยงานภาครัฐ : ซ่ึงเปนผูท่ีกําหนดนโยบาย โดยไดมีการสนับสนุนใหรถแท็กซ่ี
ติดต้ังวิทยุคมนาคม(วิทยุรถแท็กซ่ี) เพื่อแบงเบาบรรเทาปญหาการจราจร ซ่ึงเปนท่ีมาของการจัดต้ัง
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ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี เพื่อใหบริการแกผูโดยสารซ่ึงเปนประชาชนท่ัวไป รวมถึงสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี
ท่ีสังกัดในศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีนั้น  

2. ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี : เปนผูท่ีทําหนาท่ีประสานงานและเปนตัวกลางในการกอใหเกิด
เครือขายการส่ือสารรถแท็กซ่ีข้ึน  

3. ผูขับรถแท็กซ่ี : ถือเปนตัวแปรท่ีสําคัญของกระบวนการส่ือสารท่ีกอใหเกิดลักษณะ
การส่ือสารท่ีเปนเครือขาย เพราะเปนผูท่ีไดใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีโดยตรง 

การรวมกลุมของเครือขายการสื่อสารของรถแท็กซ่ีเกิดข้ึนมาจากการท่ีสมาชิกภายใน
เครือขายตางมีจุดประสงครวมกันในดานของอาชีพและการทํางาน โดยจะมีการพัฒนาไปตามลําดับ
ข้ันตอน ตามแนวคิดของ วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกร (2522) ดังนี้  

1. ระยะกอตั้ง 
โดยการรับนโยบายจากภาครัฐท่ีไดกําหนดใหรถแท็กซ่ีทุกคันท่ีจดทะเบียนกับ

กรมการขนสงทางบก นับจากป 2545 เปนตนไป ตองติดต้ังวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีทุกคัน ซ่ึงเปนท่ีมา
ของการกอต้ังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหงใหเวลาตอมา 

2. ระยะหัวเล้ียวหัวตอ 
หลังจากท่ีไดมีการจัดต้ังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลคล่ืนความถี่วิทยุ

รถแท็กซ่ีท่ีไดมีการจัดสรรไวแลว ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีจดทะเบียนในนามนิติบุคคลทุกรายจึงตองสมัคร
เปนสมาชิกศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหง ตามความสมัครใจ เพ่ือจะไดใชบริการตางๆ จากศูนยวิทยุ
รถแท็กซ่ีแหงนั้น ท้ังเพื่อการรับงาน การติดตามขาวสารตางๆ ท่ีเปนประโยชน การขอความ
ชวยเหลือ เปนตน 

3. ระยะยินยอม 
เม่ือเปนสมาชิกของศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหงแลว ผูขับรถแท็กซ่ีแตละรายจึงตอง

ยอมรับในขอกําหนดและหลักปฏิบัติของศูนยวิทยุแตละแหงอยางเครงครัด เพื่อท่ีจะไดรับการ
บริการและไดรับความชวยเหลือจากศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
วัตถุประสงคของการปฏิบัติหนาท่ีมากท่ีสุด 

4. ระยะปฏิบัติการ 
หลังจากท่ีผูขับรถแท็กซ่ียอมรับในกฎ ขอบังคับของทางศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแลว 

ประโยชนท่ีผูขับรถแท็กซ่ีจะไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีท้ังการหาผูโดยสาร การรับ-สงผูโดยสาร 
การสอบถามเสนทางจราจร ฯลฯ สําเร็จลุลวงไปดวยดี อีกท้ังเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีก็สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีและใหบริการท้ังสมาชิกของศูนยวิทยุ นั่นก็คือผูขับรถแท็กซ่ี และผูโดยสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพอีกดวย 
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ซ่ึงเม่ือเครือขายศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีไดมีการกอตัวและมีพัฒนาการจากระดับแรกไป
จนถึงระดับท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีมีความม่ันคงและเติบโตแลว การติดตอส่ือสารยังมีสวนชวยใหศูนย
วิทยุมีการคงอยูหรืออยูรอดได เพราะการสื่อสารจะทําใหสมาชิกมีการแลกเปล่ียนขาวสารเพื่อให
เกิดความเขาใจท่ีตรงกัน เกิดการเช่ือมโยงระหวางสมาชิกของกลุมเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับบท
สัมภาษณของคุณ สมพร ศรีคํา ท่ีวา “การติดตอส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีมายังศูนยวิทยุฯ นอกจาก
จะทําใหเขาไดรับงานหรือไดรับลูกคา ซ่ึงถือเปนประโยชนตอตัวเขาเองแลว ยังทําใหเขาไดทราบ
ขาวสารที่เปนประโยชนตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลเสนทางการจราจรท่ีติดขัดควรหลีกเล่ียง จุดท่ีควร
ระมัดระวังหรือเปนอันตรายในการใชรถใชถนน  เสนทางท่ีมีลูกคารอเรียกรถแท็กซ่ีมาก  เปนตน” 

ปญหานําวิจัย ขอท่ี 2 : เครือขายการสื่อสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีมี
ลักษณะอยางไร 

จากความหมายของเครือขาย ตามแนวคิดของ กาญจนา แกวเทพ (2538) ท่ีไดให 
ความหมายวาเครือขายเปนรูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกร ท่ีตางก็มี
ทรัพยากรของตัวเอง บุคคล กลุม หรือองคกร เขามาประสานงานกันอยางมีระยะเวลานานพอ 
สมควร แมอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ แตเม่ือฝายใดฝายหนึ่งตองการความ 
ชวยเหลือ หรือขอความรวมมือกับกลุม เพื่อแกปญหาก็สามารถติดตอได ซ่ึงก็สอดคลองกับบท
สัมภาษณของคุณอุไร วัยอัศว ท่ีวา “ทางศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอจะจัดการแขงขันกีฬาสี ปละ 1 คร้ัง 
เพื่อใหสมาชิกไดมีการพบปะสังสรรคกัน ซ่ึงสถานท่ีจัดงานก็จะหมุนเวียนกันไปแลวแตความ
สะดวก แตสวนใหญจะเปนสนามกีฬาไทย-ญ่ีปุนดินแดง โดยจะมีคนขับรถกะเชามารวมกิจกรรม
มากกวาผูท่ีขับรถกะบาย เพราะผูขับรถกะบายเขาจะตองพักผอนเพื่อจะไดทํางานในชวงกลางคืน
(กะบาย) ซ่ึงโดยสวนใหญก็จะเปนสมาชิกท่ีคุนหนาคุนตากันมารวมกิจกรรมกันอยูบอยๆ ซ่ึงจุดนี้
นอกจากจะทําใหพวกเขาไดรูจักคุนเคยกันแลว ยังทําใหสามารถไดรวมกลุมกันชวยเหลือเพื่อน
สมาชิกดวยกัน หรือสังคมสวนรวมไดอีกดวย” 

สําหรับการรักษาเครือขายสามารถกระทําไดโดยการกําหนดโครงสรางของกิจกรรม
อยางชัดเจน ท้ังในดานเวลาและความถ่ี รวมท้ังตองเปนกิจกรรมท่ีมีความนาสนใจและดึงดูดให
สมาชิกเขารวมกิจกรรม สําหรับกิจกรรมที่ศูนยวิทยุจัดใหกับสมาชิกเพื่อใหไดมีการพบปะสังสรรค
กัน สวนใหญจะจัดข้ึนปละ 1-2 คร้ัง เชน การจัดกิจกรรมวันข้ึนปใหม และการแขงขันกีฬาสี ซึ่ง
บางคร้ังอาจจัดข้ึนเปนการภายในเฉพาะสมาชิกของศูนยวิทยุเทานั้น แตบางคร้ังก็มีการจัดกิจกรรม
รวมกับหนวยงานภายนอก เชน สถานีวิทยุสวพ. 91 , สถานีตํารวจ เปนตน  เพื่อใหสมาชิกของศูนย
วิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหงไดมารวมตัวกัน เพื่อพบปะสังสรรค และทําความรูจักกัน รวมท้ังยังไดมี
โอกาสทําความรูจักกับหนวยงานภายนอกท่ีไดมาจัดกิจกรรมรวมกันอีกดวย  

DPU



 

71 

เครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี เปนการส่ือสารแบบมี
ศูนยกลาง (Centralized Communication)  (ปาริชาต วลัยเสถียร, 2543) โดยมีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีทํา
หนาท่ีเปนตัวกลางในการกระจายขอมูลขาวสารตางๆ ไปยังสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี ซ่ึงก็เปนไปตาม
หลักเกณฑของการส่ือสารแหงประเทศไทย ท่ีไดโดยกําหนดใหศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีทุกแหงใชการ 
ส่ือสารแบบ Simplex-2 Frequencies เพ่ือปองกันไมใหรถแท็กซ่ีติดตอกันเอง (รถแท็กซ่ีติดตอได
เฉพาะศูนยวิทยุเทานั้น) ซ่ึงจะทําใหความถ่ีวิทยุไมหนาแนน และสะดวกในการเรียกใชบริการและ
ความปลอดภัยของผูโดยสาร (ในกรณีท่ีใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี)   

นอกจากน้ันการติดตอส่ือสารกันของคูส่ือสารภายในเครือขายรถแท็กซ่ี ยังมีลักษณะ
ของเครือขายความสัมพันธสวนบุคคลหลายคน (Redial Person Network) กลาวคือ มีเจาหนาท่ี
ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเทานั้นท่ีจะสามารถติดตอไปยังสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีคนอ่ืนๆ ในสังกัด ซ่ึง
สมาชิกแตละคนจะไมสามารถติดตอไปยังสมาชิกคนอ่ืนๆ ไดเลย หากสมาชิกตองการติดตอไปยัง
สมาชิกอีกคนหนึ่งจะตองอาศัยศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเปนคนประสานให ซ่ึงสอดคลองกับบทสัมภาษณ
ของคุณนิชากร พึ่งภูมิ ท่ีไดกลาววา “ ศูนยวิทยุฯ ถือเปนศูนยกลางในการประสานงานระหวาง
สมาชิกกับสมาชิกคนอ่ืนๆ เนื่องจากสมาชิกแตละคนจะไมสามารถติดตอส่ือสารถึงกันผานทางวิทยุ
ส่ือสารรถแท็กซ่ีไดโดยตรง  หากสมาชิกคนใดตองการแจงขอมูลไปยังสมาชิกอีกคนหน่ึง ทางศูนย
วิทยุฯ จะทําหนาท่ีประสานงานให รวมไปถึงการรับงานจากผูโดยสาร ทางศูนยวิทยุฯ ก็จะเปน 
ผูแจงไปยังสมาชิกท่ีแจงความประสงคขอรับงานนั้นดวย นอกจากนั้นในชวงเวลาเรงดวนหรือใน
ชวงเวลาที่มีฝนตกหนัก ซ่ึงจะทําใหมีผูโดยสารติดตอมายังศูนยวิทยุฯ เพื่อขอใชบริการรถแท็กซ่ีมาก 
ก็อาจทําใหการส่ือสารโดยใชวิทยุรถแท็กซ่ีติดขัดหรือติดตอกันไดยากมาก ดังนั้นผูขับรถแท็กซ่ีก็จะ
ใชโทรศัพทมือถือติดตอเขามายังศูนยวิทยุฯ เพื่อขอทราบขอมูลของผูโดยสารอีกทางหนึ่งดวย” 

นอกจากนั้นเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ยังเปนการ
ติดตอส่ือสารแบบสองทิศทาง (Two-Way Communication) (วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกร, 
2522) ท่ีท้ังผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ตางก็สลับบทบาทในการรับ-สงสาร ซ่ึง
ท้ังผูสงสารและผูรับสาร ตางก็ใหความสําคัญกับปฏิกิริยาสะทอนกลับ (Feedback) นั่นก็คือการ 
จายงานใหกับสมาชิก และการใหบริการผูโดยสารไดอยางรวดเร็ว  

ซ่ึงมีรูปแบบในการสื่อสารกระจาย กลาวคือ มีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีทําหนาท่ีกระจาย
ขาวสารตางๆ ไปยังสมาชิกทุกๆ คน เชน การแจงงานใหมารับผูโดยสาร ซ่ึงถือเปนการส่ือสารกลุม
เล็ก (Small Group Communication) (ปรมะ สตะเวทิน, 2528) เปนการส่ือสารผานส่ือ ซ่ึงหมายถึง
วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีและโทรศัพทมือถือ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการส่ือสารกลุมเล็ก (อางถึงใน กิ
ติมา สุรสนธิ, 2540 : 24) ท่ีกลาววา “การส่ือสารกลุมเล็กอาจเปนลักษณะของการแลกเปล่ียนขอมูล
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ขาวสารซ่ึงกันและกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร การรวมกลุมกันเพื่อแกปญหาใหกับสมาชิก
ภายในกลุม” ซ่ึงในการวิจัยนี้ก็คือ การแจงงาน, การรายงานจราจร, การขอความชวยเหลือ, การแจง
เหตุรถเสีย ฯลฯ  นอกจากนั้นยังตรงกับทฤษฎีการส่ือสารของแมคครอสกี ลาสันและแนปป (อางถึง
ใ น  
ศิริวรรณ เช้ือวงศ, 2548 : 83) ท่ีกลาววา “มนุษยเปนท้ังแหลงสารและผูรับสารสลับกันไป เม่ืออยูใน
สถานการณการส่ือสารระหวางบุคคล” สวนลักษณะสารในการสื่อสารระหวางบุคคล แมคครอสกี 
ลาสันและแนปป กลาววา “สารในความหมายของการส่ือสารระหวางบุคคลนี้มีขอบเขตจํากัดเพียง
สารท่ีตองถายทอดเพื่อแลกเปล่ียนจากบุคคลหน่ึงไปสูคูส่ือสารเทานั้น” งานวิจัยนี้พบวา สารท่ีกลุม
ตัวอยางส่ือสารถึงกันนั้นเปนการแลกเปล่ียนจากผูสงสารไปยังคูส่ือสารเทานั้น เพราะเปนการพูดคุย
กันทางวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีและโทรศัพทมือถือนั้นใชวัจนสารคือการพูดคุยกันทางวิทยุส่ือสารรถ
แท็กซ่ีและโทรศัพทมือถือ ท้ังการใชภาษาท่ีไมเปนทางการคือภาษาที่ใชในการพูดคุยกันธรรมดา 
และภาษาท่ีเปนทางการหรือมีการใชรหัส ว. ดวย ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีนิยม
ส่ือสารผานวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีมากกวาโทรศัพทมือถือ เพราะสามารถติดตอไดโดยตรงไปยัง 
เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี และไมตองเสียคาใชจายในแตละคร้ังเหมือนกับการใชโทรศัพทมือถือ 

การวิจัยคร้ังนี้มีเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเปนศูนยกลางในการกระจายขาวสารหรือ
แจงงานไปยังสมาชิกท่ีสังกัดศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีนั้นหากสมาชิกคนใดแจงความประสงคขอรับงาน
นั้น ก็จะมีการส่ือสารกลับไปยังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี
เพิ่มเติม ซ่ึงถือเปนการส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) (อางใน กิติมา สุ
รสนธิ, 2540) คือเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีกับสมาชิกศูนยวิทยุซ่ึงเปนผูขับรถแท็กซ่ีท่ีแสดงความ
ประสงคขอรับงานน้ันไป 

ปญหานําวิจัย ขอท่ี 3 : รูปแบบและเนื้อหาการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุ
รถแท็กซ่ีเปนอยางไร 

รูปแบบและเนื้อหาการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี สามารถอธิบาย
ไดจากทฤษฎีการส่ือสาร ในเร่ืององคประกอบของการส่ือสาร อางถึงในเสถียร เชยประทับ (2528) 
ซ่ึงประกอบไปดวย  

1. ผูสงสาร (Sender) 
2. สาร (Message) 
3. ชองทางการส่ือสาร (Chennel) 
4. ผูรับสาร (Receiver)  
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1. ผูสงสาร (Sender) สําหรับการวิจัยนี้ ผูสงสารเปนไดท้ังผูขับรถแท็กซ่ี และ
เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ท่ีตองการหรือมีความต้ังใจท่ีจะสงขาวสาร ความคิดเห็น ทัศนคติไปยัง
ผูรับสาร ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อตองการท่ีจะเปล่ียนแปลงในระดับใดระดับหนึ่ง หรือดานใดดาน
หนึ่งกับบุคคลท่ีตนส่ือสารดวย สําหรับการวิจัยนี้วัตถุประสงคของการส่ือสารก็เพื่อใหการปฏิบัติ
หนาท่ีในการรับ-สงผูโดยสารสัมฤทธ์ิผล รวมท้ังเพื่อแจงขาวสารไปยังสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีให
ไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชน  

2. สาร (Message) สําหรับการวิจัยนี้ หมายถึงเนื้อหาการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ีไป
ยังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี โดยเนื้อหาของการส่ือสารระหวางผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถ
แท็กซ่ีสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทํางานโดยตรง เชน การแจงงาน การรับงาน ขอมูลสถานท่ีท่ี
ตองไปรับผูโดยสาร สถานีท่ีท่ีผูโดยสารตองการเดินทางไป ฯลฯ สวนเนื้อหาท่ีรองลงมาคือเร่ือง
ท่ัวๆ ไป เชน สอบถามเสนทาง สภาพการจราจร อุบัติเหตุ สภาพท่ัวๆไปเกี่ยวกับดิน ฟา อากาศ ฯลฯ  

สารประกอบไปดวย สวนสําคัญ 3 สวน คือ  
1. รหัสสาร (Message Codes) 
2. เนื้อหาของสาร (Message Content) 
3. การจัดเรียงลําดับสาร (Message Treatment)  
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร มีท้ังภาษาท่ีคอนขางเปนทางการ 

และไมเปนทางการ กลาวคือ ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีมีความชํานาญและมีประสบการณในการใชรหัส “ว” 
ในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงจะทําใหการส่ือสารนั้นกระชับและเกิดความเขาใจไดงายกวา การสื่อสารท่ี
เปนภาษาพูดคุยกันโดยท่ัวๆ ไป ซ่ึงถือวาเปนภาษาท่ีไมเปนทางการ ซ่ึงรหัส “ว” ท่ีนํามาใชในการ
ส่ือสารนั้นถือเปนสัญลักษณ (Symbol) อยางหน่ึง ท่ีสมาชิกของเครือขายมีความเขาใจในสัญลักษณ 
หรือรหัส “ว” แตจะมีความเขาใจมากหรือนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับทักษะและความชํานาญของผู
ส่ือสาร  

เชน ในกรณีท่ีผูขับรถแท็กซ่ีตองการจะแจงไปยังศูนยวิทยุวา มาถึงจุดรับผูโดยสาร
แลว และกําลังจะออกจากจุดนี้ โดยจะไปถึงหมายภายในเวลา 20 นาที) : “ตอนน้ี ..........(รหัส
สมาชิก) ว.02 (อยูท่ีบาน/จุดท่ีผูโดยสารเรียก) กําลัง ว.21(ออกจาก) คาดวา ว.22 (ถึงท่ีหมาย) อีก 20 
นาที ว.61 (ขอบคุณ) ครับ” 

ในกรณีท่ีผูขับรถแท็กซ่ีตองการขอความชวยเหลือเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชน 
บริเวณถนนรามอินทรา กิโลเมตรท่ี 10 : “ ว.7 (ขอความชวยเหลือ) ........................(รหัสสมาชิก) 
ตอนนี้เกิดเหตุ ว.4 (รถชน) บริเวณถนนรามอินทรา ประมาณกิโลเมตรท่ี 10” เปนตน 
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เนื้อหาของการส่ือสาร (Message Content) สามารถแบงไดเปน 3 กรณี คือ 
1. เกี่ยวกับเร่ืองงานโดยตรง ไดแก สอบถามสถานท่ีท่ีตองไปรับผูโดยสาร 

สอบถามเสนทางเพิ่มเติม  ผูโดยสารลืมของไวบนรถแท็กซ่ี ฯลฯ 
2. เกี่ยวกับเร่ืองท่ัวๆ ไป เชน รายงานเสนทางจราจร พบอุบัติเหตุ ขอความ

ชวยเหลือในกรณีรถเสีย รถน้ํามัน/แก็สหมด เร่ืองสภาพดิน ฟา อากาศ  ฯลฯ 
3. การติดตอไปยังหนวยงานภายนอก เชน หรือการแจงอุบัติเหตุ การเก็บส่ิงของ

ไดบนรถแท็กซ่ี ไปยังเจาหนาท่ีตํารวจหรือสถานีวิทยุฯ โดยศูนยวิทยุฯ เปนส่ือกลาง 
3. ชองทางการส่ือสาร (Chennel or Media) หมายถึงพาหนะท่ีนําหรือพาขาสารจาก

ผูสงสารไปยังผูรับสาร สําหรับการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง ส่ือวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีและโทรศัพทมือถือ
เปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร โดยกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีจะใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี
ในการติดตอไปยังผูขับรถแท็กซ่ี สวนผูขับรถแท็กซ่ีจะใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีติดตอกลับมายังศูนย
วิทยุเชนเดียวกัน แตในกรณีท่ีวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีใชการไมไดผูขับรถแท็กซ่ีก็จะใชโทรศัพทมือถือ
ติดตอเขามายังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแทน  

4. ผูรับสาร (Receiver) สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูรับสารเปนไดท้ังผูขับรถแท็กซ่ีและ
เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี การส่ือความหมายจะประสบความสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับผูรับสารวา
จะเลือกรับสาร หรือเลือกท่ีจะตีความตอขาวสารนั้นอยางไร ซ่ึงก็อาจข้ึนอยูกับปจจัยดานการส่ือสาร 
เชน ทักษะความสามารถ ความชํานาญในการถอดรหัส ความรูในเร่ืองสารและการส่ือสาร ปจจัย
ดานประชากรศาสตร สําหรับกลุมตัวอยางของงานวิจัยคร้ังนี้ซ่ึงไดแก ผูขับรถแท็กซ่ีและเจาหนาท่ี
ศูนยวิทยุ สําหรับผูขับรถแท็กซ่ีจะสามารถตีความหมายของสารไดมากนอยเพียงใด ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา นาจะมาจากความใสใจและประสบการณในการส่ือสารเปนสําคัญ เนื่องจากปจจัยดาน
ประชากรศาสตรของผูขับรถแท็กซ่ีโดยสวนใหญจะเปนกลุมคนท่ีมีการศึกษาไมสูงนัก การท่ีจะ
เขาใจและตีความหมายของสาร จึงนาจะมาจากทักษะ ความใสใจ และประสบการณในการส่ือสาร
เปนสําคัญ  

เครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ี และเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ยังถือไดวาเปน
การส่ือสารตามแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ในลักษณะเสียงผาน
อุปกรณท่ีเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารนั่นก็คือ วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี และโทรศัพทมือถือ ทําให
เกิดผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปล่ียนแปลงความรูสึกตอกาลเวลา ตามแนวคิดของ 
กาญจนา แกวเทพ (2545) ท่ีกลาววา “การเปลี่ยนแปลงเร่ืองความรูสึกตอกาลเวลา การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหเวลากลายเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญมากในความรูสึกของคน
จํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมผูบริหารหรือกลุมผูนําของสังคม ท่ีเกิดความรูสึกวาเวลาเคล่ือนไหวเร็ว
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ข้ึน” ซ่ึงท้ังกลุมตัวอยาง ผูขับรถแท็กซ่ี และ เจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ซ่ึงมีความรูสึกวาตนเอง
เปนผูนําของกลุม จึงมีความเห็นวา “เวลา” เปนส่ิงท่ีมีคาและมีความสําคัญมากท้ังการรับ-สง
ผูโดยสาร การรายงานขาวจราจร การแจงอุบัติเหตุ การขอความชวยเหลือ โดยมีเคร่ืองมือในการ
ส่ือสาร ไดแก วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี และ โทรศัพทมือถือ เปนเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีสามารถยน
ระยะเวลาไดดีท่ีสุด นอกจากนั้นยังกอใหเกิดชุมชนอิเล็กทรอนิกส ตามแนวคิดของ กาญจนา แกว
เทพ (2545) ท่ีกลาววา “การเกิดข้ึนของชุมชนอิเล็กทรอนิกส นอกจากแนวคิดเดิมเร่ืองการสราง
ชุมชนโดยอาศัยพื้นท่ีแลว การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็ยังทําใหเกิดชุมชนในลักษณะใหม 
คือ ชุมชนอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะเกิดข้ึนเมื่อบานทุกหลังมีคอมพิวเตอร และกลุมคนท่ีมีความสนใจ
เร่ืองเดียวกันถูกนํามาใหรูจักและติดตอกันโดยการใชบริการของแหลงขอมูลตางๆ ซ่ึงแหลงขอมูลนี้
สามารถจัดการใหทุกคนมีโอกาสแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น ความรู และความสามารถของ
ตนเองไดตลอดเวลา” ซ่ึงจากการวิจัยคร้ังนี้ถือไดวาเปนการรวมตัวกันของผูท่ีมีความตองการในการ
รับ-สงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการทํางาน เปนประโยชนตอกลุมของตนเอง และเปน
ประโยชนตอสังคมสวนรวม  

นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนกับปจเจกบุคคล ซ่ึงเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลตอผูขับรถแท็กซ่ีเปนอยางมาก เพราะในปจจุบันผูขับรถแท็กซ่ีมีการใชเคร่ืองมือใน
การส่ือสารท้ังวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี และโทรศัพทมือถือมาเปนตัวชวยในการทํางานขับรถแท็กซ่ี ใน
การไดรับขอมูลขาวสาร ท่ีเปนประโยชนตางๆ เชน การหางาน การสอบถามเสนทางจราจร การขอ
ความชวยเหลือ ฯลฯ ซ่ึงนับวาเปนพัฒนาการอีกข้ันหนึ่งท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม ท่ีรถแท็กซ่ีในอดีตไมมี
เคร่ืองมือส่ือสารใดๆ เลย มาเปน มีการใชวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีเพื่อติดตอกับศูนยวิทยุท่ีตนเองสังกัด 
จนถึงในปจจุบันท่ีผูขับรถแท็กซ่ีมีการใชโทรศัพทมือถือมาเปนอีกตัวชวยหนึ่ง นอกเหนือจากวิทยุ
ส่ือสารรถแท็กซ่ีเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะมีประโยชนท้ัง
แกตัวผูขับรถแท็กซ่ีเองแลว ยังมีประโยชนตอกลุมเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน กลุมสมาชิกศูนยวิทยุรถ
แท็กซ่ีเดียวกัน และยังสามารถสรางประโยชนใหแกสังคมสวนรวมไดเปนอยางมาก เชน การแจง
ขาวจราจรไปยังสถานีวิทยุเพื่อใหผูใชรถใชถนนไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชน  อันจะทําใหปญหา
ใหญของคนกรุงเทพฯ นั่นก็คือปญหาการจราจรติดขัดสามารถคล่ีคลายลงได 

ยิ่งไปกวานั้นผลกระทบจากการส่ือสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูขับรถแท็กซ่ี
และเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี ยังกอใหเกิดชุมชนอิเล็กทรอนิกสข้ึน เห็นไดจากการท่ีผูขับรถ
แท็กซ่ีท่ีไดใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี ไดมีการเปดรับขาวสารจากศูนยวิทยุฯ ท่ีตนเอง
สังกัดอยู และยังมีการรายงานขาวสารตางๆ กลับไปท่ีศูนยวิทยุฯ เพื่อใหเพ่ือนสมาชิกท่ีสังกัดศูนย
วิทยุฯ เดียวกัน ไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนตอไป 
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5.4  ขอจํากัด 
1. ในการแจกแบบสอบถามแตละสถานท่ี ไดแก สถานีขนสงหมอชิต, ปม ปตท. ใกล

ตึกชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต, อูรถแท็กซ่ียานเจริญกรุง, ท่ีจอดพักรถแท็กซ่ีใตทางดวน ถนน
พระราม 6, ปมแกสใกลแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน, ปมแก็สบริเวณเลียบคลองประปา ใกล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,ท่ีจอดรถแท็กซ่ีใกลสถานีรถไฟฟา BTS ฝงสวนจตุจักร และสถานี
ขนสงสายใตใหม ผูวิจัยไมสามารถทราบลวงหนาไดเลยวากลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีจะสังกัดอยูใน
ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีใด จึงทําใหมีปริมาณกลุมตัวอยางผูขับรถแท็กซ่ีสังกัดศูนยวิทยุนครชัยทราน
สปอรตเตช่ัน มีจํานวนมากท่ีสุด ซ่ึงก็ตรงกับสถิติจากกรมการขนสงทางบก เกี่ยวกับจํานวนรถ
แ ท็ ก ซ่ี ท่ี สั ง กั ด ศู น ย วิ ท ยุ น ค ร ชั ย ท ร า น ส ป อ ร ต เ ต ช่ั น  ม า ก ท่ี สุ ด เ ช น เ ดี ย ว กั น 
(www.dlt.go.th/statistics_web/statistic.html) 

2. ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีเปนเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี มีขอจํากัดในเร่ือง
ของเวลามาก เนื่องจากในการเขาพบแตละคร้ัง กลุมตัวอยางใหเวลาในการสัมภาษณไมเกิน 1  
ช่ัวโมง เนื่องจากติดภารกิจ ทําใหผูวิจัยตองเก็บขอมูลจากการสัมภาษณดวยความเรงรีบ จนทําให
บางคร้ังลืมคําถามบางประเด็นไป จึงทําใหตองโทรศัพทกลับไปสอบถามอีกคร้ังหนึ่ง 
 
5.5  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี ของผูขับรถแท็กซ่ีใน
ชวงเวลากลางวัน และชวงเวลากลางคืน โดยเปรียบเทียบวากลุมไหนมีการใชประโยชนจากวิทยุ 
ส่ือสารรถแท็กซ่ีมากกวากัน ซ่ึงอาจนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาระบบวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีใน
อนาคตได 

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารของผูขับรถแท็กซ่ีไปยังศูนย
วิทยุรถแท็กซ่ี และสถานีวิทยุกระจายเสียง วาเพราะเหตุใดผูขับรถแท็กซ่ีจึง รายงาน/แจงขาวไปยัง
ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีท่ีสังกัดอยู และเพราะเหตุใดผูขับรถแท็กซ่ีจึงรายงาน/แจงขาวไปยังสถานี
วิทยุกระจายเสียง  
 
5.6  ขอเสนอแนะในมุมมองของผูวิจัย 

ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเล็งเห็นวา ผูขับรถแท็กซ่ีถือเปนกลุมวิชาชีพท่ีมีความสําคัญ
และสามารถชวยเหลือสังคมสวนรวมไดเปนอยางมาก จึงมีขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนากลุม
วิชาชีพผูขับรถแท็กซ่ี ดังนี้ 
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1. กลุมผูขับรถแท็กซ่ีถือเปนกลุมคนท่ีมีศักยภาพในการทํางาน เพราะนอกจากบทบาท
หนาท่ีในการรับ-สงผูโดยสารแลว ยังทําหนาท่ีเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาท่ีตํารวจ ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความเห็นวา หากผูขับรถแท็กซ่ีเหลานี้ไดมีการอบรมใหความรูในดานตางๆ เชน การอบรม
ภาษาอังกฤษ การอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน/การทําคลอด  การอบรมผูชวยตํารวจจราจร เปน
ตน 

2. เนื่องจากผูขับรถแท็กซ่ีมีบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนมากมายดังท่ีไดอภิปรายผลการวิจัยไปแลว
นั้น จึงขอเสนอใหมีการทดสอบเพ่ือวัดผลความสามารถของผูขับรถแท็กซ่ีแตละคน วามี
ความสามารถในดานอ่ืนๆ อีกหรือไม หรือมีความโดดเดนในดานใดบาง และมอบหมายหนาท่ีนั้น
ไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3. ผูขับรถแท็กซ่ีท่ีไดใชประโยชนจากเคร่ืองมือส่ือสาร ท้ังวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี และ
โทรศัพทมือถือ ตางลงความเห็นวาในปจจุบันโทรศัพทมือถือเขามามีบทบาทอยางมากซ่ึงสามารถ
ติดตอไดในทุกท่ีและทุกเวลา จึงอยากใหวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ีมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ใกลเคียงหรือเทียบเทาโทรศัพทมือถือ 
 
5.7  ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณเชงิลึกเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี และการสอบถามในประเด็น

เพิ่มเติมจากแบบสอบถามของผูขบัรถแท็กซ่ี 
1. ในปจจบัุนรถแท็กซ่ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีผลทําใหความถ่ีคล่ืนวิทยุ

ท่ีไดรับการจัดสรรจากทางภาครัฐไมเพียงพอตอการใชงาน เห็นไดจากการใชงานวิทยุส่ือสารรถ
แท็กซ่ีท่ีเกิดการติดขัดหรือตองติดตอหลายคร้ัง ซ่ึงทําใหการปฏิบัติหนาท่ีรวมถึงการใหบริการ
ผูโดยสารเปนไปอยางลาชา 

2. ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีแตละแหง หากมองในมุมของการทําธุรกิจแลวถือไดวาเปนคูแขง
ขันในธุรกิจเดียวกัน แตถามองในมุมของคนทํางานแลว ถือไดวาผูขับรถแท็กซ่ีทุกคนเปนเพื่อนรวม
อาชีพที่มีความเขาใจกัน ดังนั้น ผูขับรถแท็กซ่ีตางมีความเห็นวาควรมีหนวยงานกลางในการทํา
หนาท่ีประสานความสัมพันธระหวางกลุมคนขับรถแท็กซ่ีโดยเฉพาะ เพื่อรวมทํากิจกรรมตางๆ ท่ี
เปนประโยชนในวาระตางๆ อยางชัดเจน 
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แนวคําถามสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยวิทยุรถแท็กซ่ี 
1. การรวมกลุม/การจัดต้ังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเกิดข้ึนมาไดอยางไร 
2. ข้ันตอนการติดตอส่ือสารระหวางศูนยวิทยุกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีเปนอยางไร มี

ข้ันตอนอยางไรบาง 
3. หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมใหกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ี หรือไม / ให

ยกตัวอยาง 
4. ผลจากการส่ือสารกอใหเกิดประโยชนในดานใดบาง 
5. ปญหาหรืออุปสรรคในการใชวิทยุส่ือสารติดตอส่ือสารกับผูขับรถแท็กซ่ีมีหรือไม

อยางไร 
6. วิธีการติดตอส่ือสารระหวางศูนยวิทยุกับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีมีรูปแบบในการใชส่ือ

อยางไร 
7. ขอมูลท่ีไดจากการส่ือสาร มีเนื้อหาและภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารระหวางศูนยวิทยุ

กับสมาชิกผูขับรถแท็กซ่ีเปนอยางไร 
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แบบสอบถาม การกอตัวของเครือขายการส่ือสารของผูขับรถแท็กซ่ี 
ผานศูนยวิทยรุถแท็กซ่ี 

 
คําชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตย สาขาวิชา
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จะเปนประโยชนในการศึกษาเครือขายการส่ือสารของผูขับรถ
แท็กซ่ีในการแจงขาวสารที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ี และขาวสารที่เปน
ประโยชนตอสวนรวมผานศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีทานเห็นดวยมากท่ีสุด 
ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี  และส่ิงท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
ใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 
 

1. ทานขับรถแท็กซ่ีในชวงเวลาใด 
  กลางวัน 
  กลางคืน 

 
2. ทานขับรถแท็กซ่ีมานานก่ีป 

  นอยกวา 1 ป 
  1-2 ป 
  3-5 ป 
   5 ปข้ึนไป 

 
3. ทานเปนสมาชิกศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีใด 

 ศูนยวิทยุนครชัยทราสปอรตเตช่ัน 
 ศูนยวิทยุแท็กซ่ีเรดิโอ 
 ศูนยวิทยุการเดน แท็กซ่ี 
 ศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีอ่ืน โปรดระบุ……………………… 
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4. ใน 1 วัน ทานใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารกี่คร้ัง  
 1 คร้ัง   : วัน 
 2-5 คร้ัง : วัน 
 6-7     : วัน 
 มากกวา 7 คร้ัง : วัน  

 
5. สาเหตุสําคัญท่ีจําเปนในการไดรับขอมูลจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 

 หาผูโดยสารไดสะดวกและรวดเร็ว 
 สอบถามเสนทาง / การจราจร 
 รายงานขอมูลขาวสารตางๆ เชน แจงอุบัติเหตุ แจงเบาะแส รายงานจราจร  ฯลฯ 

 
 
ตอนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับวิธีการติดตอส่ือสาร 
 

6. ทานติดตอส่ือสารไปยังศูนยวิทยุท่ีสังกัดอยูดวยวิธีการใดบาง 
 วิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี 
 โทรศัพทมือถือ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 

 
 

ตอนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับเนื้อหาของการติดตอส่ือสาร 
 

7. เนื้อหาของการติดตอส่ือสารท่ีทานติดตอไปยังศูนยวิทยุรถแท็กซ่ีเปนเร่ืองอะไร 
 หาผูโดยสาร 
 สอบถามเสนทาง / การจราจร 
 แจงเหตุตาง  ๆเชน อุบัติเหตุ, รถเสีย, พบเหตุพิรุธ ฯลฯโปรดระบุ………………… 
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ตอนท่ี 4  เปนคําถามเก่ียวกับผลกระทบจากการส่ือสาร 
 

8. ทานคิดวาในปจจุบันคนขับรถแท็กซ่ีมีบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนในดานใดบาง นอกจากการรับ-สง
ผูโดยสาร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 เฝาระวังเหตุใหแกสังคม 
 ชวยเหลือเจาหนาท่ีตํารวจในการแจงเหตุ / ตามจับ / อุบัติเหตุ / สาธารณภัย 
 แจงเหตุใหกับองคกรสาธารณประโยชนตางๆ เชน รวมกตัญู, ปอเต็กต๊ึง,  

ศูนยกูชีพนเรนทร ฯลฯ 
 ชวยเหลือประชาชน / ผูไดรับความเดือดรอนในเร่ืองตางๆ  
 ชวยเหลือสมาชิกคนขับรถแท็กซ่ีดวยกัน 
 รณรงคใหเกิดกระแสสังคมในดานสาธารณประโยชนตางๆ  
 สรางช่ือเสียงใหกับตนเองและเครือขายรถแท็กซ่ี 
 สรางช่ือเสียงใหกับประเทศ ในกรณีชวยเหลือชาวตางชาติ 

 
9. ขอเสียท่ีทานไดรับจากการใชประโยชนจากวิทยุส่ือสารรถแท็กซ่ี หรือการแจงเหตุไปยัง

องคกรภายนอกอ่ืนๆ มีอะไรบาง 
 ไมมีปญหาในการติดตอ 
 ใชเวลาในการติดตอมาก 
 เสียเวลาทํางาน 
 สัญญาณไมชัดเจน 
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รหัสการใชวิทยุส่ือสาร 
 
ว.0 คําส่ัง     ว.19 มีนัดหมายใหม 
ว.00 รอสักครู     ว.20 ใหติดตอรถยก 
ว.01 สนญ.     ว.21 ออกจาก 
ว.02 ท่ีบาน     ว.22 ถึง 
ว.1 ขอทราบท่ีอยู    ว.23 ระหวางเดินทาง 
ว.2 ไดยินหรือมา    ว.24 แจงเทียบเวลา 
ว.3 ทวนขอความอีกคร้ัง   ว.25 จะไปท่ีใด 
ว.4 ใหปฏิบัติงาน    ว.28 ประชุม 
ว.5 ปฏิบัติราชการลับ    ว.29 มีราชการอะไร 
ว.6 ขอติดตอโดยตรง    ว.30 ขอทราบจํานวน 
ว.7 ขอความชวยเหลือดวน   ว.31 ใหเดนิทางกลับได 
ว.8 ขอความหรือขอมูลท่ีสง   ว.32 ออกหลักฐานใหรถคูกรณ ี
ว.9 มีเหตุฉุกเฉินใหรอคําส่ัง   ว.33 เรียกรองจากคูกรณ ี
ว.10 มีเหตุระหวางเดินทาง   ว.34 ใหราคาคูกรณ ี
ว.11 ปฏิบัติงานทาง ว. ได   ว.35 ตอรองราคา 
ว.12 ปฏิบัติงานทาง ว. ไมได   ว.40 มีอุบัติเหตุรถชนกัน 
ว.13 ติดตอทางโทรศัพท   ว.41 ขอทราบรายละเอียด 
ว.14 ปฏิบัติงานเสร็จส้ิน   ว.60 พยาน / เพื่อน / ญาติ 
ว.15 ใหไปพบ / ขอพบ    ว.61 ขอบคุณ 
ว.16 ทดลองวิทย ุ    ว.62 ผูคอยพบ 
ว.17 รถประกัน / ผูขับข่ีรถประกัน  ว.63 เร่ืองเปนคด ี
ว.18 รถคูกรณี / ผูขับข่ีรถคูกรณี   ว.64 เร่ืองมีปญหา 
 
หมายเหตุ การใช ว. ใหใชรหัสส้ันและไดใจความ หามสวน ว. จนกวาผูอ่ืนจะติดตอเสร็จ 
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ประวัติผูเขยีน 
 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวเจนจิรา  เอ้ือศรีธนากร 
วัน เดือน ปเกิด  26  ตุลาคม  2522 
วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
สถานีท่ีทํางาน  บริษัท  ไทยประกันชีวิต  จํากดั 
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