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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่กบัการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research 

and Quantitative Research)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์เน้ือหา ศึกษาบทบาทหนา้ท่ีและจริยธรรม
ส่ือมวลชน และส ารวจการรับรู้ของผูรั้บสาร หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) โดยเก็บ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) หนังสือพิมพ์ 14 ฉบับ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview)  เจ้าของและบรรณาธิการ และ การวิจัย เชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูอ่้านทั้งหมด 246 คน สรุปผลการวจิยัได้
ดงัน้ี 

1) หนังสือพิมพ์มีบทบาทเป็นส่ือมวลชนผูรั้บใช้ทอ้งถ่ินภายใตอุ้ดมการณ์เพื่อ
ความถูกต้องและชอบธรรม  ตลอดระยะเวลา 33 ปีได้เปล่ียนแปลงเน้ือหาภายนอกและภายใน
แบ่งเป็น 3 ยุค คือยุคสร้างช่ือ (ปลูกฝังอุดมการณ์) ยุคปรับตวั และยุคเช่ือมโยงส่ือโซเชียลและ
ส่ิงพิมพ์ รูปแบบธุรกิจเป็นแบบเจ้าของคนเดียว ปัจจุบันอยู่ในสภาวะไม่ท าก าไรต้องใช้ธุรกิจ
ส่วนตวัพยุงกิจการ ยอดพิมพเ์คยสูงสุดประมาณ 5,000 ฉบบั เหลือ 1,000 ฉบบัต่อคร้ัง ลดพื้นท่ีวาง
จ าหน่าย สัดส่วนโฆษณาอยูใ่นปริมาณเดิมแต่ใชว้ิธีให้พื้นท่ีโฆษณาแก่นกัเขียนแทนค่าจา้ง แต่ยงัไม่
มีแผนท่ีจะหยดุกิจการ 

2) การศึกษาบทบาทและจริยธรรมพบวา่สอดคลอ้งกบับทบาทและจริยธรรมตาม
แนวคิด ทฤษฎีซ่ึงไดอ้า้งอิงไว ้รวมถึงบทบาทการท ากิจกรรมเพื่อสังคมท่ีท าต่อเน่ืองมา 23 ปี  

3) การรับรู้บทบาทของผูรั้บสารเป็นไปตามบทบาทท่ีแทจ้ริงของหนังสือพิมพ ์
โดยไดรั้บความมัน่ใจในบทบาทการยกยอ่งผูก้ระท าความดีมากท่ีสุด ตามดว้ยบทบาทการยกยอ่งคุณ
งามความดีของคนท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้งถ่ิน และให้ความรู้ความบนัเทิงและแจง้
ข่าวสาร 



(4) 

หนงัสือพิมพมี์บทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมท่ีโดดเด่น และผูรั้บสารรับรู้ แต่ผูรั้บสารท่ีอ่าน
เป็นประจ ากลบัมีเพียงร้อยละ 7.7 นอกเหนือจากนั้น เป็นการอ่านนานๆ คร้ัง และเคยอ่านแค่ 1-2 
คร้ัง บทบาททางสังคมตอนน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยม แต่รักษาบทบาทของส่ือมวลชนท่ีดี
ไวไ้ด ้
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This study is both qualitative and quantitative research.  It has objective for analyzing 
contents, studying in mass media role and ethics, and explore perception of the receivers in role 
and ethics of local mass media, Siamnews newspaper ( Chanthaburi) .  The study conducted by 
content analysis from 14 issues, in-depth interview with newspaper owner and editor, and survey 
research by using questionnaire as data collection tool from 246 readers.  This study could be 
concluded that; 

1)  Siamnews local newspaper (Chanthaburi) plays the role of local mass media 
to serve public by adhering to its ideology of being newspaper for righteousness and justice. For 
33 years, there was change of contents which could be divided into 3 eras; Build up era (nurturing 
of ideology), Adapt era, and Convergence of social and printed media era. Business structure is a 
single-owned without profit. The owner must allocate other sources of income to support but has 
no plan to cease operation soon. 

2)  Study in role and ethics of Siamnews local newspaper found that are in 
accordance with role and ethics from referenced theories. Additionally, it has other role as social 
responsibility project for almost 33 years. 

3)  Perception of the receivers is in accordance with formal role of newspaper. 
It gains the most trust from role of glorification for good Samaritan, follow by compliment of 
local activists and entertainment and information 

This newspaper has distinguished role and ethics which the receivers have recognized but 
has regular readers only 7. 7% , besides that are seldom readers and have read only 1-2 times. 
Current social role of this newspaper is unpopular media but firmly adhere in role of good media 
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   การสอดส่องการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและนกัการเมืองในทอ้งถ่ิน  
4.20  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 56 
   การปลุกระดมความคิดใหค้นในทอ้งถ่ินช่วยกนัแกไ้ขปัญหาและส่งเสริม 
   โครงการต่างๆ   
4.21  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 56 
   การรับรู้บทบาทการใหค้วามรู้ใหค้วามบนัเทิงและแจง้ข่าวสาร  
4.22  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 57 
   การเป็นแรงผลกัดนัช่วยสร้างความสามคัคีในทอ้งถ่ิน  
4.23  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 57 
   การถ่ายทอดมรดกทางสังคมหรือค่านิยมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  
4.24  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 58 
   การอุทิศตนเป็นสมบติัส่วนรวม หรือปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อส่วนรวม  
4.25  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 58 
   การเสนอข่าว ภาพ ความคิดเห็น ดว้ยความสุภาพ สุจริต  
4.26  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 59 
   การเสนอข่าวดว้ยความจริง หากข่าวใดไม่ตรงต่อความจริง จะแกไ้ขโดยเร็ว  
4.27  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 59 
   การไดข้่าว ภาพ หรือขอ้มูลอยา่งใดๆ มาเป็นของตน โดยใชว้ธีิการสุภาพ 
   และซ่ือสัตย ์  
4.28  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 60 
   การเคารพต่อความไวว้างใจท่ีไดรั้บมอบหมาย จากการปฏิบติัหนา้ท่ีในวชิาชีพ  
4.29  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 60 
   การไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของส่ือ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือหมู่คณะ 
   โดยมิชอบ  
4.30  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 61 
   การไม่กระท าการอนับัน่ทอนเกียรติคุณของวชิาชีพ หรือความสามคัคีของ 
   เพื่อนร่วมวชิาชีพ   
4.31  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 61 
   การแสดงความพยายามใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
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4.32  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 62 
   การไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว   
4.33  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาท 62 
   การไม่พาดหวัข่าวและความน าเกินจริง และสะทอ้นใจความส าคญัหรือ 
   เน้ือหาหลกัของข่าว  
4.34  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก ตามการรับรู้บทบาท 63 
   การไม่แอบแฝงโฆษณา หรือประกาศในเน้ือหา   
 
 
 



สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่     หน้า 
 

4.1  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ยคุท่ี 1  28 
4.2  การพาดหวัข่าวแบบเร้าอารมณ์ ในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ ยคุท่ี 1 29 
4.3  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ยคุท่ี 1 32 
4.4  ปกหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในยคุท่ี 1 เนน้ข่าวสังคมและบุคคล 33 
4.5  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ยคุท่ี 3 36 
4.6  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ยคุท่ี 3 ในขนาด A4 37 
4.7  เฟซบุก๊แบบบุคคลของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) 39 
4.8  เฟซบุก๊แบบสาธารณะของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) 40 
4.9  การรายงานข่าวผา่นเฟซบุก๊แบบบุคคล 41 
4.10  การรายงานข่าวผา่นเฟซบุก๊แบบสาธารณะ 42 
 
 

 



 

 
บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินในประเทศไทย มีประวติัและวิวฒันาการท่ียาวนานไม่แพส่ิ้งพิมพ์

ประเภทอ่ืนๆ สุรัตน์ นุ่มนนท ์(2530) กล่าววา่ จากหนงัสือรายช่ือวารสารและหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน
ไทยออกในต่างจงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2470 ออกเป็นราย 10 วนั ช่ือหนังสือ              
ศรีเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2471 ถึงปี พ.ศ. 2475 และยงัมีหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินรายสัปดาห์ใน
จงัหวดัสงขลา ช่ือวา่หนงัสือพิมพไ์ทยใต ้จากนั้นจึงเวน้ช่วงไป 15 ปี ดว้ยเหตุผลทางการเมือง  

ความยาวนานของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินน่าสนใจไม่แพส่ื้อส่ิงพิมพอ่ื์น งานวจิยัของ บรรยงค ์
สุวรรณผอ่ง, องัธิดา ลิมป์ปัทมปาณี และคณะ (2552) เสนอความคิดเก่ียวกบัปัญหาของหนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ินไว ้4 ประการ คือ 1) หนังสือพิมพ์รายวนัในกรุงเทพฯ เป็นท่ีพึ่งของการรับรู้ข่าวสารของ
ชนบทมากกว่าหนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน 2) ช่องว่างจากการท่ีสังคมชนบทรับรู้ข่าวสารได้เพียงระดบั
หน่ึง เน่ืองจากพื้นท่ีการส่ือสารท่ีจ ากดัของส่ือกระแสหลกั 3) การตั้งค าถามถึงความพร้อมของ
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินต่อการท าหนา้ท่ีส่ือมวลชนเพื่อตอบสนองชุมชน ทั้งการเป็นส่ือพลเมือง (Civic 
Journalism)  และการตรวจสอบทอ้งถ่ิน  4) ขอ้สงสัยการอยูร่อดของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน   

นอกจากนั้นผลการวิจยัของงานวิจยัหลายช้ิน ยงัแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างขององคก์รส่ือ
ทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ ทั้งโครงสร้างธุรกิจแบบครอบครัว โครงสร้างธุรกิจแบบเจา้ของเพียงคนเดียว ผล
วิจยัอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุน คือ เจา้ของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนด้วย โดยใน
ปัจจุบนับทบาทนกัหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ท่ีเคยถูกพูดถึงและตั้งค  าถามบ่อยคร้ังถูกมองขา้มไป การมี
อยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในวนัน้ีจึงเป็นท่ีน่าสงสัยว่ามีอยู่อย่างไร และเจ้าของหนังสือพิมพ์
ทอ้งถ่ินจะขบัเคล่ือนบทบาทส่ือมวลชนของเขาไปในทิศทางอย่างไร โดยท่ีผูรั้บสารรับรู้บทบาท
และใหค้วามเช่ือมัน่หรือไม่ 

ผูว้จิยัเลือกศึกษาบทบาทส่ือมวลชนของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) และการ
รับรู้ของผูรั้บสารด้วยเหตุผล 2 ประการ  คือ (1) จงัหวดัจนัทบุรีมีพื้นท่ีชุมชนเมืองขนาดเล็ก ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม บทบาทของหนังสือพิมพ์ท่ีอยู่รอดในภูมิทศัน์ดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองน่า
ศึกษา (2) สยามนิวส์ (จนัทบุรี) เป็นหนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ินท่ีมีอายุยาวนานกวา่ 33 ปี (ถือก าเนิดในปี 
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พ.ศ. 2527) ด ารงกิจการในรูปแบบธุรกิจเดียวไม่มีการขยายตวัทั้งในแนวด่ิงและแนวนอน อาจท าให้
ง่ายต่อการศึกษาเพื่อเขา้ใจถึงรูปแบบ “หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน” ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

1.2 ค ำถำมน ำกำรวจิัย 
 

1) เน้ือหาในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์(จนัทบุรี)มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  
2) เจา้ของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) มีบทบาทส่ือมวลชนอยา่งไร 
3) ผูรั้บสารหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) รับรู้บทบาทหน้าท่ี และจริยธรรม

เจา้ของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) อยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 

 
1) เพื่อวเิคราะห์เน้ือหาของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) 
2) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมส่ือมวลชนของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ 

(จนัทบุรี) 
3) เพื่อส ารวจการรับรู้บทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมของส่ือมวลชนหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน

สยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในผูรั้บสาร  
 

1.4 ขอบเขตกำรวจิัย 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาบทบาทการเป็นเจา้ของและส่ือมวลชนในหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน
สยามนิวส์ และการรับรู้ของผูรั้บสาร โดยมีขอบเขตการวจิยัคือ 

1) การสัมภาษณ์ โดย สัมภาษณ์เชิงลึกนางสาวบุณยวีร์ ศรีประเสิรฐ บรรณาธิการและ
เจา้ของในประเด็นดา้นบทบาทหนา้ท่ีส่ือมวลชนในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) 

2) การวิเคราะห์เอกสาร โดย ส ารวจเน้ือหาหนงัสือพิมพจ์  านวน 14 ฉบบัจาก 33 ปีของการ
ตีพิมพ ์(เลือกแบบสุ่ม เป็นตวัแทนปี ปีละฉบบั ในปีท่ีมีการจดัเก็บหนงัสือพิมพไ์ว)้ และเฟซบุก๊ของ
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ จ านวน 2 บญัชีผูใ้ช ้

3) การใชแ้บบสอบถาม ก าหนดขนาดประชากรตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ Cochran (1963) 
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1.5 นิยำมศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง 
 

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินจงัหวดัจนัทบุรี หมายถึง หนงัสือพิมพท่ี์มีองคก์รขนาดเล็ก มีแหล่ง 
ผลิตและขอบเขตการจ าหน่าย ในพื้นท่ีจงัหวดัหรือใกล้เคียง มีข่าวสารส่วนใหญ่ และฐานการ
บริหารงานท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 
 บทบาทหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน หมายถึง บทบาทท่ียอมรับว่าเป็นหน้าท่ีของ
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ในมุมมองขององค์กร หน่วยงาน นักวิชาการ และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่างๆ  

การรับรู้ของผูรั้บสาร หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือมัน่ ต่อบทบาทของส่ือทอ้งถ่ิน 
ของผูท่ี้อ่านและเคยอ่านหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) 

ปณิธาน/อุดมการณ์ของหนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) หมายถึง ความตั้งใจจริง
ท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว/้แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน หรือจุดยนืขององคก์ร   

ลักษณะภายนอกของหนังสือพิมพ์  หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถสัมผสั หยิบ จับ มองเห็น 
กระบวนการท่ีสามารถรับรู้ไดข้องหนงัสือพิมพ ์โดยไม่ตอ้งผา่นการคิด วเิคราะห์ และตีความ 

ลักษณะภายในของหนังสือพิมพ์  หมายถึง ส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสั หยิบ จับ มองเห็น 
กระบวนการตอ้งผา่นการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ จึงจะสามารถรับรู้ได ้

คอลมัน์ หมายถึง พื้นท่ีในหน้ากระดาษ หรือในส่ือโซเชียล ท่ีมีขนาดจ ากดั ถูกก าหนดให้
เป็นพื้นท่ีเฉพาะของเน้ือหาประเภทใดประเภทหน่ึง 

โฆษณา หมายถึง พื้นท่ีคอลมัน์ท่ีมอบใหแ้ก่ผูส้นบัสนุน มกัใชเ้พื่อผลทางการตลาด 
หนงัสือพิมพเ์ชิงคุณภาพ หมายถึง หนงัสือพิมพท่ี์มีเน้ือหาสาระเชิงคิดวเิคราะห์มากกวา่การ

รายงานข่าวสถานการณ์ทัว่ไป 
หนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณ หมายถึง หนงัสือพิมพท่ี์มีเน้ือหาสาระทัว่ไป มุ่งเน้นการรายงาน

ข่าวสารท่ีเป็นท่ีนิยม หรือเป็นท่ีช่ืนชอบในกลุ่มคนอ่าน มีความหลากหลาย มุ่งใหค้วามบนัเทิง 
ข่าวร้อน หมายถึง ข่าวท่ีมีความรวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ มีเน้ือหากระทบอารมณ์ 

ความรู้สึก มกัเป็นข่าวรายงานสถานการณ์ทัว่ไป  
ข่าวเยน็ หมายถึง ข่าวท่ีไม่มีอายแุน่นอนตายตวั อาจเป็นขอ้มูล ความรู้ หรือข่าวเชิง 

วเิคราะห์ ท่ีสามารถอ่านเม่ือไรก็ได ้มกัเป็นขอ้มูล ความรู้ หรือข่าวเชิงวเิคราะห์ 
เน้ือหาคอลมัน์สถานการณ์ทอ้งถ่ิน หมายถึง พื้นท่ีท่ีใช้เพื่อรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

หรือก าลงัจะเกิดข้ึน ในพื้นท่ีทอ้งถ่ิน มุ่งใหผู้รั้บสารไดรั้บรู้ความเป็นไปท่ีเกิดข้ึน 
เน้ือหาคอลัมน์การเมือง หมายถึง พื้นท่ีท่ีใช้เพื่อรายงานสถานการณ์ หรือบทความ บท
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วเิคราะห์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองทอ้งถ่ิน  
เน้ือหาคอลมัน์สังคม หมายถึง พื้นท่ีท่ีใชเ้พื่อรายงานสถานการณ์ หรือบทความบทวเิคราะห์  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม ชุมชน กลุ่มคน หรือบุคคลส าคญัในดา้นต่างๆ ของทอ้งถ่ิน 
เน้ือหาคอลมัน์ความรู้ หมายถึง พื้นท่ีท่ีใชเ้พื่อใหข้อ้มูลความรู้ทางวชิาการ 

 เน้ือหาคอลมัน์บนัเทิง (ข าขนั) หมายถึง พื้นท่ีท่ีใชเ้พื่อสร้างความบนัเทิง ตลก ขบขนั 
เน้ือหาคอลัมน์ท่องเท่ียว/วฒันธรรม หมายถึง พื้น ท่ี ท่ีใช้เพื่อรายงานการท่องเท่ียว 

วฒันธรรม ศิลปะ และประเพณีของทอ้งถ่ิน  
เน้ือหาคอลมัน์เศรษฐกิจ/ธุรกิจ หมายถึง พื้นท่ีท่ีใช้เพื่อรายงานสถานการณ์ ประกาศห้าง

หุน้ส่วนจ ากดั บทความ บทวเิคราะห์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หรือเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน 
เน้ือหาคอลมัน์สัมภาษณ์/บุคคล หมายถึง พื้นท่ีท่ีใชเ้พื่อรายงานการสัมภาษณ์/ขอ้มูล ของ

บุคคล โดยมุ่งเนน้เพื่อใหผู้อ่้านท าความรู้จกับุคคลในพื้นท่ีคอลมัน์ 
เน้ือหาคอลมัน์กีฬา   หมายถึง พื้นท่ีท่ีใช้เพื่อรายงานการสัมภาษณ์/ขอ้มูล ของบุคคล โดย

มุ่งเนน้เพื่อใหผู้อ่้านท าความรู้จกับุคคลในพื้นท่ีคอลมัน์ 
เน้ือหาคอลมัน์ ธรรมะ หมายถึง พื้นท่ีท่ีใชเ้พื่อรายงานเก่ียวกบัศาสนาและความเช่ือต่างๆ  
เน้ือหาคอลมัน์ข่าวระดบัชาติ หมายถึง พื้นท่ีท่ีใช้เพื่อรายงานข่าวสถานการณ์ เหตุการณ์

ต่างๆ ท่ีไดรั้บความสนใจในระดบัประเทศ เป็นเน้ือหาข่าวเดียวกบัท่ีส่ือระดบัประเทศเลือกน าเสนอ  
เจา้ของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน หมายถึง ผูเ้ป็นเจา้ของเงินทุน มีอ านาจการบริหารงานสูงสุด มี 

ความรับผดิชอบโดยตรงในภาระหน้ีสิน และก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการ 
การรับรู้ของผูรั้บสาร หมายถึง  การเขา้ใจ เช่ือถือ เช่ือมัน่ และให้คุณค่าต่อบทบาทหน้าท่ี

ของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ ของผูรั้บสาร 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 

1)   บนัทึกประวติัศาสตร์ของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินท่ีมีอายุยาวนานถึง 33 ปี จากยุครุ่งเรืองสู่
ยคุปัจจุบนัไวเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

2)   เป็นกรณีศึกษาต่อการพฒันา วิเคราะห์ หรือวิจารณ์ส่ือทอ้งถ่ิน  ในวงการนิเทศศาสตร์
และส่ือส่ิงพิมพ ์



 

 
บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
งานวิจยัเร่ือง “บทบาทส่ือมวลชนของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) และการ

รับรู้ของผูรั้บสาร” ผูว้จิยัรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
2.1  กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาบทบาท “ส่ือมวลชน”  

 2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนและส่ือหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
 2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมของนกัหนงัสือพิมพ ์

2.2  กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท “การเป็นเจา้ของธุรกิจส่ือ” ประกอบดว้ย 
 2.2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  
 2.2.2  ทฤษฎีวพิากษแ์ห่งส่ือมวลชน 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือถือไวว้างใจ     
2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

2.1  กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาบทบาท “ส่ือมวลชน” 
 

การวจิยัเร่ือง “บทบาทส่ือมวลชนของหนงัสือพิมพส์ยามนิวส์ (จนัทบุรี) และการรับรู้ของ 
ผู ้รับสาร” ใช้แนวคิดเก่ียวกับ “บทบาท” และ “จริยธรรม” ของส่ือมวลชนโดยรวมและส่ือ
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน เป็นหลกัในการศึกษา ประกอบดว้ย 
 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องส่ือมวลชนและส่ือหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น 
กาญจนา แกว้เทพ (2556, น. 46-48). เขียนถึงคุณลกัษณะของส่ือหนงัสือพิมพไ์ว ้มีรายละเอียด

โดยสรุปวา่ ค  าวา่ Journal มีรากศพัท์มาจากค าวา่ “กิจวตัรประจ าวนั” สะทอ้นให้เห็นวา่การตีพิมพ์
ของหนงัสือพิมพจ์ะตอ้งมีช่วงเวลาท่ีสม ่าเสมอ เป็นสินคา้ท่ีตอ้งซ้ือขาย มีเป้าหมายหลายอยา่งในตวั 
(เสนอข่าว ขุดคุย้ ช้ีแนะ ให้การศึกษา ฯลฯ) และมีลกัษณะเปิดเผย (มิใช่จดหมายปิดผนึกหรือบตัร
สนเท่ห์) หน้าท่ีทางการเมืองของหนังสือพิมพ์ คือได้รับมอบหมายให้เป็นส่ือท่ีมีภารกิจในการ
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ต่อตา้นอ านาจของผูป้กครอง และบรรดาความไม่ถูกตอ้งชอบธรรม หนงัสือพิมพจึ์งเป็นส่ือท่ีถูกผูมี้
อ  านาจตอบโตด้ว้ยการพยายามควบคุมโดยใชก้ลไกต่างๆ ในประวติัศาสตร์หนา้แรกๆ จะเป็นการใช้
ความรุนแรง แต่ปัจจุบนัเปล่ียนมาเป็นมาตรการทางกฎหมายและการเงินแทน หนงัสือพิมพมี์หนา้ท่ี
ทัว่ไปในยุคแรก คือ ท าหน้าท่ีเสริมบริการไปรษณีย ์และส่งข่าวเก่ียวกบัการคา้ต่างประเทศ เช่น 
บางกอกรีคอร์เดอร์ของหมอบรัดเลย ์ลงข่าวตารางเวลาเรือสินคา้เขา้ออก เป็นการขยายปริมณฑล
สาธารณะของชนชั้นสูงและชั้นน าในสังคมให้ขยายกวา้งยิ่งข้ึน เช่น การน าเอาเร่ืองของเจา้นาย 
รัฐบาล นักการทูต พ่อคา้ใหญ่ๆ มาลงข่าว  การวิเคราะห์มิติทางวฒันธรรมของหนังสือพิมพ์ อาจ
สังเกตไดจ้ากรูปแบบท่ีแปลกใหม่จากวฒันธรรมการส่ือสารท่ีเคยมีมา เน่ืองจากลกัษณะใหม่ๆ เช่น 
สร้างความเป็นปัจเจกอยา่งมาก มีเน้ือหาท่ีเป็นจริง (Reality Orientation) เนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ 
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทางโลก (มิใช่ทางธรรม) ลกัษณะเหล่าน้ีสอดรับกบัความตอ้งการของคนกลุ่ม
ใหม่ท่ีก่อตวัข้ึนมา คือคนท่ีอยู่ในเมือง เป็นพ่อคา้ ชนชั้นกลาง ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมน้ีคือ หนังสือพิมพ์ก่อให้เกิดกลุ่มสาธารณะ (Reading Public) ท่ีมีการรวมกลุ่มกนัดว้ย
การอ่านหนงัสือพิมพ์และมีความสนใจในข่าวสารการบา้นการเมือง ขณะท่ีหากวิเคราะห์มิติดา้น
เศรษฐกิจ-การเมืองของหนังสือพิมพ์ ในยุคแรกหนังสือพิมพ์ท่ี เกิดข้ึนมักมีลักษณะ “อิงกับ
การเมือง” (Party-political Paper) เช่น มีสายสัมพนัธ์โยงใยกบัพรรคการเมืองหรือนกัการเมือง แต่
ปัจจุบนัน้ีลกัษณะเช่นน้ีเร่ิมจางหายไปจนเกือบหมด ตอนปลายศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเป็นช่วงยุคทอง
ท่ีสุดของหนงัสือพิมพ ์ไดเ้กิดหนงัสือพิมพท่ี์เรียกวา่ “Prestige Press”  คือหนงัสือพิมพท่ี์แยกตวัออก
จากรัฐและกลุ่มผลประโยชน์ โดยถือภารกิจและความรับผิดชอบของการเป็นส่ือแห่งสังคมเป็น
หลักการพื้นฐาน ปัจจุบันน้ีในแต่ละประเทศยงัคงมีหนังสือพิมพ์ประเภทน้ีอยู่  แต่ส่วนใหญ่
หนังสือพิมพจ์ะก้าวเขา้สู่การเป็นธุรกิจท่ีตอ้งคิดถึงการคา้และการสร้างก าไรท่ีไม่ไดม้าจากผูอ่้าน 
หากแต่มาจากการลงโฆษณา ซ่ึงมากน้อยข้ึนอยู่กบัจ านวนคนอ่าน จึงเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งขยาย
กลุ่มผูอ่้านและพลอยมีผลต่อการคดัเลือกและน าเสนอเน้ือหา  กล่าวคือ มีเน้ือหาแบบเบาๆ มีบนัเทิง
มาก เน้นข่าวแบบท่ีผู ้คนสนใจ (Human Interest) แม้ว่าจะไม่ค่อยมีสาระและประโยชน์  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูอ่้านระดบัล่างท่ีเป็นคนกลุ่มใหญ่ ตามความเขา้ใจของส่ือมวลชน  

แนวคิดของสุภา ศิริมานนท ์(2523, อา้งถึงใน สุระเชษฐ์ สุทธิบุตร, 2548) กล่าวถึงบทบาท
เฉพาะของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินว่าบทบาทท่ีท าให้แตกต่างจากหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คือ
หนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบัท่ีเป็นของทอ้งถ่ินใด ยอ่มถือก าเนิดข้ึนเพื่อรับใชท้อ้งถ่ินนั้น 

ขณะท่ีสุรัตน์ นุ่มนนท์ (2530, น. 19-20) สรุปหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินแบบแยก  
ยอ่ยไว ้8 ประการ พร้อมตั้งขอ้สังเกตถึงปัญหาจากบทบาทและหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินไวว้า่ 
1) หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินจะตอ้งท าหน้าท่ีรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของท้องถ่ิน และน าเสนอ
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เร่ืองราวทอ้งถ่ินในรายละเอียด และลึกซ้ึงกวา่ถึงแมเ้ร่ืองหรือข่าวสารนั้น หนงัสือพิมพใ์นระดบัชาติ
จะเสนอก่อนหน้าแลว้ก็ตาม  2) หนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ินจะตอ้งรายงานภาวะสินคา้ในตลาดทอ้งถ่ิน 
และเป็นตวักลางโฆษณาสินคา้ให้กบัพ่อคา้และนกัธุรกิจในทอ้งถ่ิน 3) หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินจะตอ้ง
ช่วยส่งเสริมทางดา้นสวสัดิการ และการจดัวางโครงการต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 4) หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน
จะตอ้งรู้จกัยกยอ่งคุณงามความดีของคนท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้งถ่ิน 5) หนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ินจะตอ้งสอดส่องการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีของรัฐในทอ้งถ่ิน ตลอดจนติดตามการปฏิบติั
หน้าท่ีของนักการเมืองท่ีได้รับเลือกตั้ งจากท้องถ่ิน ไม่ว่าในระดับชาติหรือในระดับท้องถ่ิน                        
6) หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินจะตอ้งช่วยปลุกระดมความคิดให้คนในทอ้งถ่ินช่วยกนัแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมโครงการต่างๆ ของทอ้งถ่ิน 7) หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินก็เหมือนกบัส่ือมวลชนประเภทอ่ืนคือมี
หนา้ท่ีให้การสอน ให้ความบนัเทิงและแจง้ข่าวสาร 8) หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินจะตอ้งเป็นแรงผลกัดนั
ช่วยสร้างความสามคัคีในทอ้งถ่ิน  ขอ้สังเกตจากบทบาทหนา้ท่ีทั้งหมดคือ หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินไทย
นั้ นจะสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหนตามเป้าหมาย ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับระดับความสามารถของ
นักหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินนั้นเอง หรืออาจจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการของแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น 
อิทธิพลของทอ้งถ่ิน หรือแมแ้ต่เกิดจากการด าเนินการของผูเ้ป็นเจา้ของหนังสือพิมพ์นั้นเองท่ีไม่
หวงัจะให้การท าหนังสือพิมพ์ตอบสนองเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน แต่เป็นการท า
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่วา่ทางดา้นการเมือง หรือประโยชน์ทางดา้นธุรกิจ 
 ทั้งสามแนวคิดคือความคาดหวงัในบทบาทซ่ึงใชเ้ป็นกรอบความคิดวิเคราะห์ เพื่อสะทอ้น
การท าหนา้ท่ีส่ือมวลชนของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี)   

ดา้นแนวคิดส่ือมวลชนของ Lasswell (1948; Wright,1960 อา้งถึงใน พงษ ์วิเศษสังข์, 2551, 
น. 87-89) ต้องมีบทบาท 1) สอดส่องและรายงานเหตุการณ์ในสังคม (Surveillance)  2) ตีความ 
(Interpretation) 3) ผสมผสานส่วนต่างๆ ในสังคม (Correlation or Linkage of the Parts of Society) 
4) ถ่ายทอดมรดกทางสังคมหรือค่านิยมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง (Transmission of the Social 
Heritage or Values from One Generation to the Next) และ 5) ใหค้วามบนัเทิง (Entertainment) 

แนวคิดดงักล่าวคือกรอบส าคญัของการวจิยั การท าแบบสอบถามและการวิเคราะห์ และอีก
ส่วนส าคญัเก่ียวกบับทบาทคือแนวคิดทางจริยธรรมซ่ึงเป็นบรรทดัฐานส าคญัของสังคม 

 
2.1.2  แนวคิดเกีย่วกบัจริยธรรมของนักหนังสือพมิพ์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารัสกบันกัธุรกิจและนกัหนงัสือพิมพอ์เมริกนั เม่ือ
วนัท่ี 8 มิถุนายน ไวว้า่  
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ผูท่ี้มีหน้าท่ีส่ือข่าวก็ดี หรือมีหน้าท่ีประสานความเขา้ใจระหว่างคนหลายชนิดหลายชั้นก็ดี 
ควรส านึกอยู่เสมอว่างานของเขาเป็นงานส าคัญและมีเกียรติสูง เพราะหมายถึงความ
รับผิดชอบอนัยิ่งใหญ่ ในการร่วมกนัสร้างสันติสุขให้แก่โลก การแพร่ข่าวโดยขาดความ
ระมดัระวงัหรือแมแ้ต่ค าพูดง่ายๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะท าลายงานท่ีผูมี้ความปรารถนา
ดีทั้งหลาย พยายามสร้างไวด้้วยความยากล าบากเป็นเวลาแรมปี หากจะแก้ตวัว่า การพูด
พล่อยๆ เพียงสองสามค าน้ีเป็นเร่ืองเล็กไม่น่าจะเก็บมาถือเป็นเร่ืองใหญ่เลยก็ไม่ถูก เหมือน
ฟองอากาศนิดเดียว ถา้เขา้ไปอยูใ่นเส้นเลือดก็จะสามารถปลิดชีวติคนไดท้ั้งคน และน ้ าตาล
หวานๆ กอ้นเล็กนิดเดียวถา้ใส่ลงไปในถงัน ้ ามนัรถ ก็จะท าให้เคร่ืองจกัรดีๆ ของรถเสียได้
โดยส้ินเชิง. (ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2558) 
 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ใหค้วามส าคญักบั

บทบาทการประสานความเขา้ใจระหวา่งคนหลายชนิด ขณะท่ียุพา สุภากุล (2540, น. 60)  กล่าวถึง
แนวคิดทางจริยธรรมของนกัหนงัสือพิมพว์า่ ควรค านึงถึงทางธรรม โดยกล่าวกบันกัหนงัสือพิมพ์
วา่ “หนงัสือพิมพจ์ะตอ้งเป็นของธรรมะ ไม่ใช่ของตวักู ไม่ใช่ของคณะของกู ไม่ใช่แมแ้ต่ประเทศ
ของกู ตอ้งอุทิศตนเป็นสมบติัของมนุษยทุ์กคน จะท าอะไรตอ้งถามธรรมะก่อน มนัไม่มีทางจะผิด
เลย” 

ในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้ก าหนดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของ 3 องคก์รคือ ประกาศ
จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์  โดยบรรณาธิการทั่วราชอาณาจักร ในพ.ศ. 2519 ข้อบังคับว่าด้วย
จริยธรรมแห่งหนงัสือพิมพ ์พ.ศ. 2541 และ ขอ้ก าหนดจริยธรรมนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 
โดยสมาคมนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 

ประกาศจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์  โดยบรรณาธิการทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2519 (ยุพา 
สุภากุล, 2540, น. 58-59)   

1) การส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ เป็นภารกิจอันมี
ความส าคญั เหนืออ่ืนใดส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพหนงัสือพิมพ ์

2) การเสนอข่าว ภาพ หรือการแสดงความคิดเห็น ตอ้งเป็นไปดว้ยความสุภาพ 
สุจริต ปราศจากความมุ่งหวงัในประโยชน์ส่วนตน หรือ อามิสสินจา้งใดๆ 

3) การเสนอข่าว ต้องเสนอแต่ความจริง พึงละเวน้การต่อเติมเสริมแต่ง หาก
ปรากฏวา่ ข่าวใดไม่ตรงต่อความจริง ตอ้งรีบแกไ้ขโดยเร็ว 

4) การท่ีจะให้ไดข้่าว ภาพ หรือขอ้มูลอย่างใดๆมาเป็นของตน ตอ้งใช้วิธีการท่ี
สุภาพ และซ่ือสัตย ์
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5)    ต้องเคารพต่อความไวว้างใจท่ีได้รับมอบหมาย จากการปฏิบัติหน้าท่ี ใน
วชิาชีพ ของตน 

6)   ต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตน โดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นส าคัญ ไม่ใช้
ต  าแหน่ง หนา้ท่ีแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือหมู่คณะโดยมิชอบ 

7)    ตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการบัน่ทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความ
สามคัคี ของเพื่อร่วมวชิาชีพ 

2.1.2.1  ขอ้บงัคบัว่าดว้ยจริยธรรมแห่งหนงัสือพิมพ ์พ.ศ. 2541 (2541, อา้งถึงใน 
ปุณณรัตน์ พิงคานนท,์ 2548, น. 277-280)  (ขอ้ 1-3 อธิบายลกัษณะของขอ้บงัคบั)  

ขอ้ 4 หนงัสือพิมพต์อ้งยดึถือขอ้เทจ็จริง ความถูกตอ้งแม่นย  าและความครบถว้น 
ข้อ 5 หนังสือพิมพ์ต้องน าเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ 
ขอ้ 6 หนงัสือพิมพต์อ้งแสดงความพยายามในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
ขอ้ 7 หนังสือพิมพ์ต้องไม่แต่งเติมเน้ือหาสาระของข่าวจนคลาดเคล่ือนหรือเกิน

จากความเป็นจริง 
ขอ้ 8 หนงัสือพิมพ ์ตอ้งละเวน้การเสนอข่าวเพราะความล าเอียงหรือมีอคติจนเป็น

เหตุใหข้่าวนั้นคลาดเคล่ือนหรือเกินจากความเป็นจริง 
ขอ้ 9 หนงัสือพิมพต์อ้งไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว 
ขอ้ 10 เม่ือคดัลอกข้อความใดจากหนังสือพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ หรือแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 

ตอ้งบอกท่ีมาของขอ้ความนั้น 
ขอ้ 11 การเสนอข่าวท่ีมีการพาดพิง อนัอาจเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองคก์ร

ใดๆ ตอ้งแสดงถึงความพยายามในการเปิดโอกาสใหฝ่้ายท่ีถูกกล่าวหาแสดงขอ้เทจ็จริงดว้ย 
ข้อ 12 ในกรณี ท่ี มีการเสนอข่าวผิดพลาด หนังสือพิมพ์ต้องลงพิมพ์แก้ไข

ขอ้ผดิพลาด ดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
ขอ้ 13 หนงัสือพิมพต์อ้งไม่เสนอข่าวโดยเล่ือนลอยปราศจากแหล่งท่ีมา พึงระบุช่ือ

บุคคลท่ีให้สัมภาษณ์หรือใหข้่าวอยา่งเปิดเผย เวน้แต่จะมีเหตุอนัควรปกปิดเพื่อสวสัดิภาพและความ
ปลอดภยัของแหล่งข่าว และตอ้งเป็นประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชน 

ขอ้ 14 หนังสือพิมพ์ตอ้งปกปิดช่ือและฐานะของบุคคลท่ีให้ข่าวไวเ้ป็นความลบั 
หากไดใ้ห้ค  ามัน่แก่แหล่งข่าวนั้นไว ้หนงัสือพิมพ์ตอ้งปกปิดนามปากกาหรือนามแฝงท่ีปรากฏใน
หนงัสือพิมพฉ์บบันั้นไวเ้ป็นความลบั 

ข้อ 15 ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ หนังสือพิมพ์ต้องค านึงมิให้ล่วงละเมิด
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลท่ีตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่าง
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เคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผูด้อ้ยโอกาส ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกตอ้งไม่เป็น
การซ ้ าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอนัเกิดแก่เด็ก สตรีและผู ้ดอ้ยโอกาสนั้นไม่ว่าทางใดทาง
หน่ึง 

ขอ้ 16 การพาดหวัข่าวและความน าของหนงัสือพิมพ ์ตอ้งไม่เกินไปจากขอ้เทจ็จริง
ในข่าวและตอ้งสะทอ้นใจความส าคญัหรือเน้ือหาหลกัของข่าว 

ข้อ 17 หนังสือพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวท่ีอุจาด ลามกอนาจาร หรือน่า
หวาดเสียวโดยไม่ค  านึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอยา่งถ่ีถว้น 

ขอ้ 18 ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวพิากษว์ิจารณ์หนงัสือพิมพต์อ้งให้ความ
เท่ียงธรรมแก่ฝ่ายท่ีถูกพาดพิงเสมอ 

ขอ้ 19 ขอ้ความท่ีเป็นประกาศโฆษณาท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ ์ตอ้งแสดงให้
เห็นชดัวา่เป็นประกาศ โฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรือความคิดเห็นมิได ้

หมวด 3 จริยธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพหนงัสือพิมพ ์
ขอ้ 20 ผูป้ระกอบวชิาชีพหนงัสือพิมพ ์ตอ้งไม่ประพฤติปฏิบติัการใดๆ อนัจะน ามา

ซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติ ศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
ขอ้ 21 ผูป้ระกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ์ตอ้งไม่อวดอา้งหรืออาศยัต าแหน่งหน้าท่ี

เพือ่เรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรม 
ขอ้ 22 ผูป้ระกอบวชิาชีพหนงัสือพิมพ ์ตอ้งละเวน้การรับอามิสสินจา้งอนัมีค่า หรือ

ผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระท าการหรือไม่กระท าการใดอนัจะขดัต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้
ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้งรอบดา้น 

หมวด 4 แนวปฏิบติัของหนงัสือพิมพแ์ละผูป้ระกอบวชิาชีพหนงัสือพิมพ ์
ขอ้ 23 ผูป้ระกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พึงละเวน้การรับอภิสิทธ์ิ หรือต าแหน่ง 

เพื่อให้กระท าการ หรือไม่กระท าการใดอนัจะขดัต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งถูกตอ้งรอบดา้น 

ข้อ 24 การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ พึงตระหนักถึงความส าคญัของข่าวต่อ
สาธารณชนและไม่เสนอข่าวในท านองชวนเช่ือในเร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ขอ้ 25 การไดม้าซ่ึงข่าวสาร หนงัสือพิมพพ์ึงใชว้ธีิท่ีสุภาพและซ่ือสัตย ์
ขอ้ 26 ในการแสดงความคิดเห็น หนงัสือพิมพพ์ึงกระท าโดยบริสุทธ์ิใจ และไม่มี

พนัธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุ่งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมใหอิ้ทธิพลอ่ืนใดมาครอบง า
ความคิดเห็น 

ขอ้ 27 หนังสือพิมพ์ พึงละเวน้การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เวน้แต่กรณีเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
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ข้อ 28 หนังสือพิมพ์พึงใช้ความระมัดระวงัอย่างรอบคอบ ให้ประกาศโฆษณา
ทั้งหลายอยู่ภายในขอบเขตของศีลธรรมและวฒันธรรม หนังสือพิมพ์พึงระมดัระวงัท่ีจะไม่เป็น
เคร่ืองมือในการเผยแพร่ประกาศโฆษณาท่ีน่า สงสัยวา่จะเป็นภยัแก่สังคมหรือสาธารณชน 

ขอ้ 29 หนงัสือพิมพพ์ึงหลีกเล่ียงการเผยแพร่ประกาศโฆษณาท่ีมีเหตุให้น่าเช่ือว่า
เจา้ของประกาศโฆษณานั้นเจตนาจะท าใหผู้อ่้านหลงเช่ือในส่ิงท่ีงมงาย 

ขอ้ 30 ภาษาท่ีใช้ในหนังสือพิมพ์พึงหลีกเล่ียงค าท่ีไม่สุภาพ หรือมีความหมาย
เหยยีดหยาม 

จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าว 
นกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย, 2552)   

1)   ส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น 
2)   ให้ประชาชนไดท้ราบข่าวเฉพาะท่ีเป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์

โฆษณาเผยแพร่ ถา้ปรากฏวา่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ตอ้งรีบจดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยเร็ว 
3)   ในการได้มาซ่ึง ข่าว ภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใด มาเป็นของตน ตอ้งใช้วิธีการท่ี

สุภาพและซ่ือสัตยเ์ท่านั้น 
4)   เคารพในความไวว้างใจของผูใ้หข้่าว และรักษาไวซ่ึ้งความลบัของแหล่งข่าว 
5)  ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน โดยมุ่งหวงัต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ี

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม 
6)  ไม่กระท าการอนัเป็นการบัน่ทอนเกียรติคุณของวชิาชีพ หรือความสามคัคีของ

เพื่อนร่วมวชิาชีพ 
แนวคิดดังกล่าวคือกรอบในการวิเคราะห์จริยธรรมของส่ือมวลชนผู ้เป็นเจ้าของ

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน และเป็นเกณฑข์องการประเมินการรับรู้เก่ียวกบัจริยธรรมของผูรั้บสาร 
 

2.2  กลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบับทบาท “การเป็นเจ้าของธุรกจิส่ือ”  
 
แนวคิดในกลุ่มน้ีคือแนวคิดซ่ึงเป็นกรอบในการวิเคราะห์ประเด็นการเป็นเจา้ของธุรกิจส่ือ

ในหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ ว่ามีลักษณะเป็นไปตามรูปแบบใด และแปรผนัเช่นไรกับ
ลกัษณะของแนวคิดท่ีไดย้กข้ึนมา ซ่ึงประกอบดว้ย 

 
2.2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงานหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น  
หน่วยงานในองค์กรหนังสือพิมพ์ โดย ดรุณี  หิรัญรักษ์   (2530, น. 252, 265) ระบุว่า
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หน่วยงานส าคญัในองคก์รหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงมีฐานะการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลางและอยูใ่น
เมืองหลวง จะประกอบด้วยหน่วยงานใหญ่ 5 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกอง
บรรณาธิการและข่าว หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตและหน่วยงานบริหารของหนงัสือพิมพเ์อง 

หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ บุคลากรฝ่ายบริหารคือ   ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา  บรรณาธิการ 
หนงัสือพิมพข์นาดเล็ก บุคลากรฝ่ายบริหารคือ   ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา  บรรณาธิการ 
หนงัสือพิมพข์นาดกลาง บุคลากรฝ่ายบริหารคือ   ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา ผูจ้ดัการ บรรณาธิการ 
หนงัสือพิมพข์นาดใหญ่ บุคลากรฝ่ายบริหารคือ   กรรมการอ านวยการ ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา  

บรรณาธิการ บรรณาธิการทัว่ไป 
บรรณาธิการบริหาร ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจ 

การบริหารงานในองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน  (ยิ้มทรวง ศรีพนาวงศา, 2530, น. 278)  
“นักหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน โดยสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันมีความหมายครอบคลุมอย่าง
กวา้งขวาง นับตั้งแต่ เจา้ของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน บรรณาธิการ ผูจ้ดัการ นักข่าว นักเขียน หรือ
คอลมัน์นิสต ์ซ่ึงในบางกรณีต าแหน่งต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาน้ี อาจจะรวมอยูใ่นบุคคลคนเดียวหรือเพียง
ไม่ก่ีคนก็ได…้” 

แนวคิดดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการบริหารระหวา่งหนงัสือพิมพท์ั้งสอง
ประเภท โดยมีผลเก่ียวเน่ืองในบทบาทของส่ือมวลชนท่ีอาจขดัแยง้กบัการแสวงหาก าไรเพื่อให้
หนังสือพิมพ์อยู่รอด ซ่ึงเป็นบทบาททางการบริหาร และด้านธุรกิจของผูเ้ป็นเจ้าของ ลกัษณะ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีวพิากษแ์ห่งส่ือมวลชน ในกลุ่ม Political Economy of Media 
  

2.2.2  ทฤษฎวีพิากษ์แห่งส่ือมวลชน ในกลุ่ม Political Economy of Media   
กาญจนา แกว้เทพ  (2556, น. 121-122) อธิบายวา่ แนวคิดเร่ืองการวิพากษป์รากฏการณ์ทาง

สังคมเร่ิมต้นจาก    K. Marx ผูเ้ป็นทั้งนักปรัชญาสังคม นักวิชาการของขบวนการแรงงาน และ
นกัหนงัสือพิมพใ์นศตวรรษท่ี 19 และเป็นผูว้างรากฐานส าคญัส าหรับการวิเคราะห์สังคมท่ีรู้จกักนั
ต่อมาว่า “ลทัธิมาร์กซ์” หรือ “วิธีการแบบ Marxist” หลงัจากผ่านยุคสมยัของ Marx ได้มีการแบ่ง
ค่ายในกลุ่ม Marxists ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่ม Political Economy of Media และกลุ่ม Neo 
Marxist โดยแนวคิดของกลุ่ม Political Economy of Media คือการหาความเก่ียวโยงของโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมส่ือมวลชน และเน้ือหา/ผลผลิตของส่ือมวลชน โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

แนวคิดของกลุ่ม Political Economy of Media (กาญจนา แกว้เทพ, 2556, น. 124-127) เป็น
กลุ่มท่ียึดมัน่ตามหลกัการวิเคราะห์ของ Marx โดยไดน้ ามาประยกุตใ์ช้ในการศึกษาส่ือมวลชนดงัน้ี 
คือ 1) มีแนวคิดหลกั (Concepts) อยู ่3 แนวคิดท่ีกลุ่มน้ีพยายามหาความเก่ียวโยงกนั คือ โครงสร้าง
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ทางเศรษฐกิจของสังคม อุตสาหกรรมส่ือมวลชน และเน้ือหา/ผลผลิตของส่ือมวลชน ดงันั้นค าตอบ
ส าคัญๆ ส าหรับการวิจัยจะเก่ียวข้องอยู่กับการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตท่ีเก่ียวกับส่ือและ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Ownership) ระบบการควบคุมส่ือด้วยกลไกทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ระบบตลาดของส่ือ เป็นตน้  2) ในการศึกษาระบบส่ือมวลชนนั้น กลุ่ม Political Economy เสนอว่า 
จะตอ้งวิเคราะห์ให้เช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมอยูเ่สมอเพราะเราไม่อาจจะ
เข้าใจส่ือ ผลผลิตของส่ือ และเน้ือหาของส่ือเลย หากไม่ได้พิจารณาส่ือเช่นเดียวกบัสายตาของ
นายทุนท่ีมองว่า ส่ือเป็นอุตสาหกรรมชนิดหน่ึงท่ีท าการผลิตไปเพื่อขายหวงัผลก าไร ผลก าไรน้ี
นอกจากจะมาจากอุตสาหกรรมส่ือโดยตรงแล้ว ยงัอาจจะมาจากอุตสาหกรรมข้างเคียง เช่น 
อุตสาหกรรมกระดาษ น ้ามนั เป็นตน้ และหากเม่ือใดท่ีมีการผกูขาดทั้งแนวนอนและแนวด่ิง เม่ือนั้น
การสะสมผลก าไรของอุตสาหกรรมน้ีก็จะยิ่งมีเพิ่มมากข้ึน 3) การวิเคราะห์ระดบัของเน้ือหานั้น 
กลุ่มนกัวิชาการกลุ่มน้ีเช่ือวา่ ส่วนหน่ึงของเน้ือหาจะถูกก าหนดมาจากระบบตลาด (อาจจะเป็นผูรั้บ
สารส่วนหน่ึง) และอีกส่วนหน่ึงจะถูกก าหนดมาจากผลประโยชน์ของเจ้าของเงินทุน หรือผู ้
ตดัสินใจระดบันโยบาย ดงันั้น ตวัอยา่งปัญหาน าการวิจยัของกลุ่ม Political Economy จึงเป็นการตั้ง
ขอ้สงสัยว่า “เพราะเหตุใดจึงมีรายการเพียงบางประเภทเท่านั้นท่ีจะอยู่ติดอนัดบัช่วงเวลา Prime 
Time อยูต่ลอดเวลา อะไรเป็นปัจจยัก าหนดท่ีส าคญัท่ีสุดของปรากฏการณ์  เป็นตน้ 4) การวเิคราะห์
ผลท่ีเกิดข้ึน จากสภาวะท่ีส่ือมวลชนมาด าเนินการอยูใ่นระบบทุนนิยมนั้น กลุ่ม Political Economy 
ได้ท านายว่าผลท่ีจะกล่าวถึงดังต่อไปน้ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่อาจจะหลีกเล่ียงได้ คือ  (1) ส่ือท่ี
ด าเนินการอยา่งเป็นอิสระจากระบบทุน (ไม่หวงัก าไร) หรือจากนายทุน จะลม้หายตายจากไป ส่ือท่ี
ตอ้งการจะเอาชีวิตรอดอยู่ต่อไปจะท างานอย่างมีอิสระน้อยลงทุกที (2) จะเกิดการรวมศูนยข์อง
ตลาดในทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นการรวมศูนยข์องทุน การกระจุกตวัของส่ือในตลาดผูบ้ริโภค (3) ผู ้
ท  างานส่ือจะตอ้งใชก้ลยุทธ์การผลิตท่ีลดความเส่ียงให้นอ้ยท่ีสุด เช่น การน าเอาละครโทรทศัน์หรือ
ภาพยนตร์ท่ีเคยสร้างมาแล้วจนผูช้มรู้จกักันอย่างดีมาสร้างใหม่อย่างซ ้ าซาก ท าให้ไม่มีใครกล้า
แหวกตลาดหรือทวนกระแสออกไป สุนทรียะและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคก์ลายเป็นส่ิงท่ีหาไดย้าก 
(4) มีการลดการลงทุนในสาขาท่ีท าก าไรใหน้อ้ย เช่น การท ารายการสารคดีดีๆ  ทางโทรทศัน์จะลด
น้อยลง นายทุนทุกรายจะแห่กนัไปผลิตรายการเกมโชว ์ละคร ท่ีให้ก าไรงาม ผลท่ีเกิดตามมาก็คือ 
กลุ่มผูช้มท่ีมีอ านาจการซ้ือนอ้ยหรือไม่มีการซ้ือ เช่น เด็ก คนแก่ จะกลายเป็นกลุ่มคนท่ีไม่มีผลงาน
ส่ือส าหรับตนเอง (5) เน้ือหาของข่าวสารจะมีลกัษณะไม่สมดุลทางการเมือง ทั้งน้ีเพื่อเอาใจเจา้ของ
ทุน ซ่ึงมกัเป็นผูท่ี้มีอ านาจทางการเมือง 5) ประเด็นท่ีศึกษา นักวิชาการคนส าคญัๆ ในกลุ่มน้ี เช่น 
Golding, Murdock, and Curran (2000) ไดส้าธิตให้เห็นประเด็นท่ีกลุ่ม Political Economy มกัจะให้
ความสนใจวเิคราะห์ เช่น 
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1) โครงสร้างการเป็นเจา้ของส่ือประเภทต่างๆ  
2) วิธีการท างานทางการตลาดของส่ือ ซ่ึงเป็นไปตามกลไกของตลาดสินคา้อ่ืนๆ 

เช่น ตอ้งท าก าไร ตอ้งใหไ้ดส้ัดส่วนในตลาดท่ีเพิ่มข้ึน ตอ้งขยายตลาด ตอ้งสร้างตลาดใหม่ๆ เป็นตน้ 
3) ปรากฏการณ์การผูกขาดส่ือมวลชน การกระจุกตวัของส่ือมวลชน เช่น ใน

ตลาดผูอ่้านหนงัสือพิมพ ์จะมีปริมาณหนงัสือพิมพบ์างฉบบัท่ีครองตลาดผูอ่้านจ านวนมาก เจา้ของ
ทุนคนเดียวสามารถครอบครองส่ือหลายประเภท (ส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์) มีขอ้สังเกตว่า จุดแข็ง
อยา่งยิง่ของส านกั Political Economy คือเม่ือเทียบกบัทฤษฎีวพิากษก์ลุ่มอ่ืนๆ กลุ่มน้ีมีหลกัทฤษฎีท่ี
เอ้ือต่อการท าวิจยัง่ายกวา่ เพราะตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์เป็นตวัแปรท่ีจบัตอ้งได ้และเม่ือท าวิจยัก็
มกัจะไดผ้ลยืนยนัสมมติฐานเป็นส่วนใหญ่ท่ีตอกย  ้าถึงพลงัทางเศรษฐกิจท่ีแผ่อิทธิพลในสถาบนั
ส่ือมวลชน 

4) ทัศนะแนวใหม่ต่อผูรั้บสาร ทัศนะล่าสุดของกลุ่ม Political Economy ท่ีได้
พฒันาต่อมาก็คือ แนวคิดเร่ืองผูรั้บสาร ในขณะท่ีส่ือสมยัใหม่ เช่น วิทยุโทรทศัน์หรือนิตยสารนั้น 
มักจะไม่มีหลักประกันความอยู่รอดอยู่ท่ีตลาดผู ้อ่าน แต่อยู่ท่ีพื้นท่ีโฆษณาสินค้ามากกว่าท่ี
ประชาชนตอ้งการ ดงันั้นจึงตอ้งมีการเร่งทั้งปริมาณและคุณภาพการบริโภคของประชาชน ส่ือจึงท า
หน้าท่ีผลิต “ผูรั้บสาร” ให้กลายเป็น “สินคา้” (กล่าวคือปรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้สอดคลอ้ง
กบัสินคา้อ่ืนๆ ท่ีไดผ้ลิตข้ึนมาแลว้) แลว้ขายให้แก่ธุรกิจโฆษณา ดว้ยเหตุน้ีรายการส่ือท่ีมีผูรั้บสาร
จ านวนมาก (แปลว่ามีสินคา้ผูรั้บสารมาก) จึงมีราคาขายสูงกว่ารายการท่ีมีผูรั้บชมน้อย เป็นตน้ 6) 
การท านายแนวโนม้ของส่ือมวลชน กลุ่ม Political Economy ไดท้  านายวา่แนวโนม้ของส่ือมวลชนท่ี
จะเกิดข้ึนต่อไปก็คือ 

5) อ านาจของการเป็นเจา้ของส่ือ (ownership) จะตกอยูใ่นมือคนกลุ่มนอ้ย ทั้งใน
ขอบเขตของประเทศและระดบัโลก เป็นแนวโน้มเดียวกบัการกระจุกตวัและรวมศูนยข์องทุนทุก
ประเภท 

6) มิติดา้นเศรษฐกิจของข่าวสาร จะเพิ่มความส าคญัมากข้ึนในระดบัโลก ทั้งน้ี
เน่ืองจากมีการรวมตวักนัระหวา่งธุรกิจโทรคมนาคมกบัธุรกิจการกระจายเสียง 

7) การควบคุมจากภาครัฐจะมีน้อยลง ดงัจะเห็นได้จากแนวคิดเร่ือง “การผ่อน
คลายการควบคุม” (Deregulation) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชน (Privatization) หรือการ
อนุญาตใหมี้วทิย/ุโทรทศัน์เสรีท่ีมีเอกชนเป็นเจา้ของ (Liberalization) เป็นตน้ 

ทฤษฎีวิพากษส่ื์อมวลชนคือกรอบความคิดหลกัท่ีมีความเป็นสากล และเป็นองค์หลกัของ
เหตุแห่งการศึกษาความเป็นเจา้ของ ในมิติเช่ือมโยงของส่ือมวลชน เศรษฐกิจและการเมือง  
 



15 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัความเช่ือถือ-ไว้วางใจ 
 

ความเช่ือถือ และไวว้างใจ เกิดจากการรับรู้บทบาท ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญัของการ
วเิคราะห์และอภิปรายผลในงานวจิยัน้ี โดยมีแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
2.3.1  ทฤษฎคีวามรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility Theory)  
กาญจนา แกว้เทพ (2556) ทฤษฎีน้ีพฒันาข้ึนในสหรัฐอเมริกา ช่วงศตวรรษท่ี 20  แนวความคิด

จากรายงานของคณะกรรมาธิการฮอคก้ิง เก่ียวกบัเสรีภาพของหนงัสือพิมพแ์ละจากกฎจรรยาบรรณ
ของผูป้ฏิบติังานส่ือมวลชน โดยมองเห็นว่าส่ือมวลชนใช้เสรีภาพในทางท่ีไม่รับผิดชอบมากข้ึน 
สิทธิ เสรีภาพแทนท่ีจะเป็นของประชาชนก็ถูกจ ากดัอยูเ่ฉพาะผูมี้อ  านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
ใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่มมากกว่าส่วนรวม ทฤษฎีน้ีได้รับการยอมรับและน าไปปฏิบติัทั้งใน
สหรัฐฯ และประเทศเสรีนิยม แต่ก็ยงัเป็นไปในลกัษณะการผสมผสานกบัทฤษฎีอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ 

แนวความคิดในทฤษฎีน้ีก็คือ ส่ือมวลชนจะต้องยอมรับภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้เสรีภาพของเขา ถา้หากส่ือมวลชนละเลยหน้าท่ีน้ี ก็อาจจะตอ้งมีการ
บงัคบัให้เป็นไปตามนั้น โดยการควบคุมมาจากความคิดเห็นของชุมชน ปฏิกิริยาของผูบ้ริโภค และ
จากกฎของจรรยาบรรณท่ีตราข้ึนไว ้ผูมี้สิทธิใชส่ื้อมวลชนนั้นจะเป็นใครก็ไดท่ี้อยากแสดงออกบาง
ส่ิงบางอยา่ง ในทฤษฎีน้ีไดเ้ปิดช่องทางให้ประชาชนผูไ้ม่มีโอกาสเป็นเจา้ของส่ือมวลชน (เน่ืองจาก
ตอ้งลงทุนสูง) ไดแ้สดงความคิดต่อสาธารณชนเท่าเทียมกนั 

หลกัการส าคญัของทฤษฎีความรับผดิชอบต่อสังคม สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
1)  ส่ือมวลชนควรจะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัให้ลุล่วงในภาระหน้าท่ีท่ีเป็นพนัธ

กิจต่อสังคม 
2)  ภาระหน้าท่ีเหล่าน้ี โดยหลกัส าคญัจะตอ้งบรรลุถึงมาตรฐานวิชาชีพในด้าน

ข่าวสาร สัจธรรม ความถูกตอ้ง ความเป็นกลาง และความสมดุล 
3)  ในการยอมรับและน าไปปฏิบติัของภาระหน้าท่ีเหล่าน้ี ส่ือมวลชนควรจะ

ควบคุมตนเองภายใตก้รอบแห่งกฎหมายและสถาบนัท่ีธ ารงอยู ่
4)  ส่ือมวลชนควรจะต้องหลีกเล่ียงส่ิงใดก็ตามท่ีอาจจะน าไปสู่อาชญากรรม 

ความรุนแรงหรือความไม่สงบ หรือแสดงความกา้วร้าวต่อเช้ือชาติหรือศาสนาของชนกลุ่มน้อยใน
สังคม 

5)  ส่ือมวลชนควรจะเปิดกวา้งและสะท้อนความหลากหลายของสังคม เปิด
โอกาสให้ความคิดเห็นของทุกฝ่ายได้เข้าถึง และให้สิทธิประชาชนในการท่ีจะตอบกลับมายงั
ส่ือมวลชน 
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6)  สังคมและสาธารณะมีสิทธิท่ีจะคาดหวงัการปฏิบติัในระดบัมาตรฐานท่ีสูง
ของส่ือมวลชนและการเข้าแทรกแซงอาจจะต้องถือว่าไม่เป็นเร่ืองผิด หากเพื่อความดีงามของ
สาธารณะ 

7)  นกัวารสารศาสตร์และนกัวชิาชีพส่ือมวลชนจะตอ้งเป็นท่ีวางใจหรือเช่ือถือได้
ของสังคม เช่นเดียวกบันายจา้งหรือตลาดผูบ้ริโภคส่ือ 
 ในขอ้ 6 และ 7 ของทฤษฎีดงักล่าว ให้ความส าคญักบัการรับรู้ของมวลชน ในดา้นเก่ียวกบั
ความคาดหวงัปฏิบติั และความเป็นท่ีวางใจ และเช่ือถือได ้ผูว้ิจยัเลือกใชท้ฤษฎีดงักล่าว เป็นกรอบ
ในการวจิยัดา้นการรับรู้ โดยมีแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีก ดงัน้ี 
 
 2.3.2  แนวคิดเกีย่วกบัความเช่ือถือ-ไว้วางใจ  
 Rotter (1971) ให้ความหมายความไวว้างใจวา่เป็นความคาดหวงัของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ต่อค าพูด  ค  าสัญญาทั้งท่ีเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ของบุคคลหรือกลุ่มอ่ืนวา่เช่ือถือได ้ Robbins 
(2005) ให้ความหมายวา่เป็นความคาดหวงัในทางบวก ต่อบุคคลอ่ืน ทั้งค  าพูด การกระท า หรือการ
ตดัสินใจท่ีจะกระท าตามสมควรแล้วแต่โอกาส ขณะท่ีเสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2540) ให้ความหมาย
วา่เป็นการท่ีบุคคลมีความคาดหวงัวา่ค าพูด สัญญา การกระท าของบุคคลอ่ืนจะเช่ือถือได้ หรือจะท า
ตามท่ีพูดวา่จะท าและความไวว้างใจนั้นเป็นความคาดหวงัวา่บุคคลอ่ืนจะท าในส่ิงท่ีคุณมากกวา่โทษ 
 เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน (2552) ให้ความหมายว่าเป็นความรู้สึกและการกระท า (แสดงออก) ของ
บุคคลท่ีแสดงถึงความมัน่ใจ ความเช่ือมัน่และการสนบัสนุนต่อบุคคล (ผูบ้งัคบับญัชา) และองค์การ
โดยสรุป ความไวว้างใจ จึงหมายถึง ความเช่ือมัน่ เช่ือถือ และวางใจในพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 
 

2.3.3  แนวคิดเร่ืองทศันคติ  
ทศันคติ หมายถึง ความพร้อมของสภาพจิต หรือระบบประสาทท่ีจะตอบสนองทางดา้น 

บวกหรือลบต่อส่ิงเร้าต่างๆ ซ่ึงส่ิงเร้าน้ีอาจเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ ลัทธิความเช่ือ ประเพณี หรือ
สภาพการณ์ใดๆ ก็ได้ (Sherrod et al., 1982, p. 80 อ้างถึงใน ก่ิงแก้ว ท รัพย์พระวงศ์, 2552 ) 
ความหมายดงักล่าว สามารถน ามาวิเคราะห์เก่ียวกบัความเช่ือถือไวว้างใจได ้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ทศันคติ หรือความคิดท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าออกมาในลกัษณะของความเต็มใจเช่ือในพฤติกรรม
ท่ีไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคต ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2552) อธิบายไวโ้ดยสรุปว่าทัศนคติมี
ความหมายดงัขา้งตน้ ส่วนความเช่ือ (Beliefs) หมายถึง บุคคลรับรู้และเขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆ แต่
ไม่เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์หรือพฤติกรรม ไม่มีการประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ความเช่ือ
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เป็นส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ์เฉพาะตวัของบุคคล ซ่ึงอาจจะผดิหรือถูกก็ได ้และบางคร้ังบุคคลเช่ือ
เพราะต้องการความสบายใจเท่านั้ น อย่างไรก็ตาม การท่ีบุคคลมีความเช่ือในส่ิงต่างๆ จะเป็น
ตวัเช่ือมให้บุคคลเกิดระดบัของการประเมินและเกิดเป็นทศันคติต่อส่ิงนั้นได้ในท่ีสุด การแสดง
ทัศนคติออกมาโดยใช้ภาษาเป็นส่ือ ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียน เรียกว่าความคิดเห็น 
(Opinions) การวดัทศันคติของบุคคลจึงพิจารณาไดจ้ากความคิดเห็นท่ีบุคคลนั้นแสดง 
 นอกจากนั้นทศันคติยงัแสดงออกถึงค่านิยมบุคคลดว้ย ค่านิยม (Value) มีความหมายกวา้ง
กว่าทศันคติ เป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดถือและใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการด ารงชีวิต เกิดจากการเรียนรู้ของ
สังคม โดยเฉพาะคุณธรรมต่างๆ เช่น ความดี ความซ่ือสัตย ์ เป็นตน้ บุคคลมีค่านิยมเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการตดัสินใจท่ีจะพฒันาความเช่ือและทศันคติของตน 
 ทศันคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ (Smith, 1998, p. 629 อา้งถึงใน ก่ิงแกว้ 
ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2552) ไดแ้ก่  

1)  องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) การเกิดทศันคติ 
บุคคลตอ้งรู้จกัและเขา้ใจ หรือมีความเช่ือต่อส่ิงเร้าก่อน จึงจะเกิดทศันคติต่อส่ิงเร้านั้นได ้เช่น ถา้ไม่
รู้จกัคอมพิวเตอร์คืออะไร ใชท้  าอะไร บุคคลก็จะไม่สามารถเกิดทศันคติต่อคอมพิวเตอร์ได ้เป็นตน้ 

2)  องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Affective Component) หลงัจากท่ีบุคคล
รู้และเขา้ใจส่ิงเร้าแลว้ บุคคลจะมีความรู้สึกประเมินส่ิงเร้าในทางบวกหรือทางลบ ว่าส่ิงเร้านั้นดีมี
ประโยชน์หรือไม่ดีไม่มีประโยชน์ เขาชอบหรือไม่ชอบ การวดัหรือประเมินทศันคติของบุคคล
มกัจะพิจารณาจากองคป์ระกอบดา้นน้ีมากท่ีสุด 

3)  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) จากความรู้สึกท าให้
บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมโต้ตอบส่ิงเร้า โดยทั่วไปมักจะสอดคล้องกับสอง
องค์ประกอบแรก เช่น ถ้าองค์ประกอบแรก คือ บุคคลรู้และเข้าใจว่า คอมพิวเตอร์เป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์ และจ าเป็นส าหรับชีวิตสมยัใหม่ เขาจะเกิดความรู้สึกทางบวกกบัคอมพิวเตอร์ คือ ชอบ
และสนใจ  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมก็อาจจะไปศึกษาวิธีใชค้อมพิวเตอร์จนหาซ้ือมาใช ้เป็นตน้ 
องค์ประกอบทั้งสามน้ีส่วนใหญ่จะสอดคล้องกนั ถา้องค์ประกอบด้านหน่ึงเปล่ียนไป ก็จะท าให้
ทศันคติของบุคคลเปล่ียนตามไปได ้อยา่งไรก็ตามนกัจิตวิทยาบางท่านเห็นวา่ องคป์ระกอบทั้งสาม
ดา้นน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งสัมพนัธ์กนัเสมอไป เพราะการท่ีบุคคลสนใจศึกษาและซ้ือคอมพิวเตอร์มาใช ้
อาจเป็นเพราะความจ าเป็นในการท างาน เขา้อาจจะไม่ชอบใช้คอมพิวเตอร์ก็ได ้แต่ตอ้งฝึกใช้จน
เช่ียวชาญและช านาญเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพก็ได ้เป็นตน้ 
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2.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัพบการศึกษาในหัวขอ้ต่างๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นบทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมของส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน และบทบาทของเจา้ของ
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินดงัน้ี 
 สุระเชษฐ์ สุทธิบุตร (2548)  ผูว้ิจยัเร่ืองบทบาทหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินต่อการเมืองทอ้งถ่ิน 
กรณีศึกษาหนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ินจงัหวดัสระบุรี พบวา่ความเป็นเจา้ของหนงัสือพิมพมี์รูปแบบหลาย
ลักษณะข้ึนอยู่กับธุรกิจหนังสือพิมพ์ว่ามีการด าเนินการใหญ่แค่ไหน ลักษณะการเป็นเจ้าของ
หนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ คือ รูปแบบท่ีเอกชนเป็นเจา้ของ รูปแบบห้างหุ้นส่วน 
รูปแบบบริษทั รูปแบบการเป็นเจา้ของโดยการร่วมลงทุนในกิจการหนงัสือพิมพห์ลายฉบบั รูปแบบ
เจา้ของโดยการถือกรรมสิทธ์ิแบบเครือข่ายรูปแบบกลุ่ม เจา้ของโดยการร่วมหุ้นระหวา่งพนกังาน
ลูกจา้ง และเป็นเจา้ของโดยเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงจากท่ีอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเจา้ของหนงัสือพิมพ์
ส่วนกลาง รูปแบบการบริหารงานท่ีความเป็นเจา้ของสัมพนัธ์กบัการท าหน้าท่ีส่ือมวลชน คือการ
บริหารงานเป็นแบบครอบครัว ซ่ึงผูท้  าหนา้ท่ีส่ือมวลชน โดยเป็นกองบรรณาธิการ นกัข่าว ช่างภาพ 
เขียนข่าว และหาโฆษณาดว้ยคือบุตรชายของผูเ้ป็นเจา้ของ (บิดา) และฝ่ายการเงิน (มารดา) บทบาท
การหาเงินท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าหนา้ท่ีส่ือไปดว้ย คือขอ้สังเกตดา้นจริยธรรมท่ีน่าสนใจ ขณะท่ี
การบริหารงานแบบเจา้ของคนเดียวในหนงัสือพิมพแ์นวใหม่ หนงัสือพิมพภ์าพข่าว หนงัสือพิมพ์
กีฬาอิสระ หนังสือพิมพ์ข่าวไท สระบุรี มีลกัษณะเช่นเดียวกัน คือมีการบริหารงานแบบระบบ
กิจการคนเดียว จะท าหนา้ท่ีเป็นทั้งบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ คิดประเด็นข่าว หาข่าว เขียนข่าว 
หาสปอนเซอร์ ท าหน้าท่ีทางการเงิน ยกเวน้ในด้านการจดัหน้า ท าเพลท ขั้นตอนการพิมพ์จะใช้
วิธีการจา้ง (ยกเวน้หนงัสือพิมพแ์นวใหม่ท่ีมีโรงพิมพเ์ป็นของตนเอง) ส่วนวิธีส่งหนงัสือพิมพ ์ใช้
จกัรยานยนตรั์บจา้งส่งในเมือง ในอ าเภอต่างๆ จะใชส้ายส่ง (ยกเวน้ หนงัสือพิมพภ์าพข่าวท่ีพิมพท่ี์
จงัหวดันครสวรรคเ์ม่ือไปรับหนงัสือพิมพเ์สร็จแลว้ก็จะขบัรถยนตส่์วนตวัตระเวนแจกทีละอ าเภอ) 

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง, องัธิดา ลิมป์ปัทมปาณี และคณะ (2552) วิจยัเร่ืองสถานภาพและ
บทบาทของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินไทย พบว่าภาคตะวนัออกเป็นพื้นท่ีท่ีมีหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินน้อย
ท่ีสุด โดยจงัหวดัจนัทบุรีอยู่ในล าดบัท่ี 2 ของจงัหวดัท่ีมีหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินมากท่ีสุด จ านวน 6 
ฉบบั หรือร้อยละ 2.0 ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลวิจยับอกไวถึ้งลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินตามท่ีสุ่มศึกษา ซ่ึงมีความหลากหลายอย่างมาก มีทั้งการเป็นเจา้ของคนเดียว 
โครงสร้างองคก์รแบบง่าย และโครงสร้างธุรกิจแบบครอบครัว นอกจากนั้น จากผลการวจิยัยงับอก
ดว้ยวา่รายไดห้ลกัของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ไม่ไดม้าจากยอดจ าหน่าย แต่มาจากการขายโฆษณา 
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ทศพล คุม้สุพรรณ (2552)  ผูว้ิจยัเร่ือง ลกัษณะการบริหารงานหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินในเขต
ภาคเหนือ เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจา้ของและ/ 
หรือบรรณาธิการหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินในเขตภาคเหนือ 18 คน ประชาชนในทอ้งถ่ิน 25 คน จาก 3 
จังหวดัภาคเหนือ คือ สุโขทัย พิษณุโลก และเชียงใหม่ นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชนในเขตภาคเหนือ 5 คนจาก 5 มหาวิทยาลัย วตัถุประสงเพื่อศึกษากระบวนการ
บริหารงานหนังสือพิมพ์ในเขตท้องถ่ินในเขตภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
หนังสือพิมพ์ในเขตทอ้งถ่ินในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นองค์กรแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Organization) เป็นการดึงบุคคลใกลชิ้ด อาทิ บุคคลในครอบครัวและเพื่อน มาท างานหนงัสือพิมพ์
ร่วมกัน บริหารงานแบบครอบครัว ไม่มีการจัดโครงสร้างองค์กร การวางแผน และควบคุม
จริยธรรมวิชาชีพท่ีชดัเจน ส่วนหนังสือพิมพ์ท่ีมีรูปแบบจดัองค์กรเป็นทางการ จะคดัสรรคนดว้ย
การเปิดรับสมคัร ให้ความส าคญักบัความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของผูท่ี้จะมาร่วมงานและมีแนว
ทางการควบคุมการท างานให้อยู่ภายใตจ้ริยธรรมวิชาชีพอย่างชดัเจน  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินในเขต
ภาคเหนือส่วนใหญ่ยงัมีการบริหารงานแบบเจา้เดียวคนเดียว (Individual Ownership) เป็นกิจการ
ภายในครอบครัวและปรับเป็นองค์กรแบบเป็นทางการ (Formal Organization) เป็นส่วนน้อย 
ปัจจุบนัพบว่าสามารถแบ่งตามสถานภาพการด ารงอยู่ได ้4 รูปแบบ คือ เร่ิมก่อตั้ง อยู่มานาน และ
ก าลงัปรับปรุงให้สามารถอยู่รอดได ้และหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินท่ีก าลงัจะหายไป โครงสร้างองค์กร
หนงัสือพิมพมี์ 3 รูปแบบดว้ยกนั คือ มีกองบรรณาธิการเพียงอยา่งเดียว มีกองบรรณาธิการและฝ่าย
ผลิต และมีแบ่งเป็นกองบรรณาธิการ กองการจดัการและฝ่ายผลิต การบริหารดา้นเน้ือหาและการ
ผลิต และการบริการองคก์ร ดา้นการบริหารเน้ือหาและการผลิตพบวา่ การบริหารเน้ือหาส่วนใหญ่
ยงัคงข้ึนอยู่กบั การตดัสินใจของบรรณาธิการ/หรือเจา้ของหนงัสือพิมพเ์ป็นส่วนใหญ่  รายไดข้อง
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินในเขตภาคเหนือมาจาก 4 ทางดว้ยกนั คือ การจ าหน่ายหนงัสือพิมพ์ การขาย
พื้นท่ีโฆษณา ธุรกิจโรงพิมพ ์และรายไดจ้ากธุรกิจในเครือ ส่วนใหญ่จะน าเงินรายไดจ้าก 4 แหล่ง
เฉล่ียรวมกนัเพือ่ใหกิ้จการหนงัสือพิมพด์ าเนินการอยูร่อดต่อไปได ้ 

เอกชัย แสงโสดา (2555) ผูว้ิจยัเร่ืองบทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินเพชรบูรณ์ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายของ
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินเพชรบูรณ์กบัการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึง
ศึกษาการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินเพชรบูรณ์ในการน าเสนอเน้ือหาเพื่อเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถ่ินตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินเพชรบูรณ์ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินเพชรบูรณ์ จ านวน 8 
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ฉบบั  ผลการวิจยัพบวา่ หนงัสือพิมพเ์พชรบูรณ์ ส่วนใหญ่วางนโยบายการน าเสนอข่าวท่ีเนน้ข่าวใน
ทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ ในเร่ืองของการส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาล
ตามหวัขอ้ของการศึกษา ขณะท่ีบทบรรณาธิการ มีระดบัของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มกัน าเสนอเน้ือหาด้วยการรายงานเหตุการณ์ทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการปกครองส่วน
ท้องถ่ินในแง่บวกในลักษณะของการยกย่อง ชมเชย หรือสรรเสริญ โดยท าให้เห็นว่าเจา้หน้าท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีหรือบริหารงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลแลว้ 

ฑิติยา เปล่ียนเฉย (2553) ศึกษาวจิยัเร่ือง “หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินกบัการก าหนดวาระข่าวสาร
ดา้นสิทธิพลเมือง”  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของนกัหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินกบัการก าหนด
วาระข่าวสารดา้นสิทธิพลเมืองของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน จงัหวดัพิษณุโลก เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผลการศึกษาพบว่า 1) หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกข่าวและปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด คือจะคัดเลือกข่าวท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาใกล้ช่วงเวลาท่ี
หนงัสือพิมพอ์อกจ าหน่ายและเป็นข่าวท่ีประชาชนสนใจ รวมถึงข่าวประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงาน
ราชการ โดยบรรณาธิการของหนงัสือพิมพเ์ป็นผูก้  าหนดเน้ือหาหรือการคดัเลือกข่าวเองทั้งหมด 2) 
การให้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิพลเมืองในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน จงัหวดัพิษณุโลก อยู่ในระดบัน้อย มี
เพียงเสนอข่าวส่ิงท่ีเกิดข้ึนในช่วงนั้นๆ หรือขอ้มูลท่ีภาครัฐให้ลงข่าว และจา้งลงโฆษณา 3) ปัญหา
และอุปสรรคของการน าเสนอข่าวดา้นสิทธิพลเมือง เป็นดา้นตน้ทุนของหนงัสือพิมพท่ี์มีราคาแพง
และขาดทุน ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการลงข่าว เน่ืองจากระยะเวลาในการลงข่าวเป็นรายปักษ ์จะมีข่าว
ท่ีตอ้งน าเสนอมาก ดงันั้นการลงข่าวจะตอ้งเนน้ข่าวท่ีประชาชนสนใจก่อน 

สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2552) วิจยัเร่ืองสถานภาพและบทบาทการส่ือสารเพื่อความเป็น
พลเมืองของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในภาคตะวนัออก มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจสถานภาพของ
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคตะวนัออก ศึกษาบทบาทการส่ือสารเพื่อความเป็นพลเมืองของ
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคตะวนัออก ศึกษาปัจจยัเก้ือหนุนและปัจจยัขดัขวางสู่การพฒันา
สถานภาพทางธุรกิจของหนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ินและบทบาทการส่ือสารเพื่อความเป็นพลเมือง และ
ศึกษาผลกระทบจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีมีต่อหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน
ประชากร คือ ผูบ้ริหารของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในภาคตะวนัออกท่ีผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน
ประชากร คือ ผูบ้ริหารของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในภาคตะวนัออกท่ีผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน
เผยแพร่อย่างต่อเน่ือง จ านวน 39 ช่ือ (ฉบับ) ฉบับๆ ละ 1 คน รวม 39 คน ผลการวิจัยพบว่า 
สถานภาพของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินในเขตภาคตะวนัออกส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถยืนหยดัอยูไ่ดโ้ดย
การประกอบวิชาชีพหนงัสือพิมพอ์ยา่งเดียว แต่มกัจะตอ้งประกอบวชิาชีพอ่ืนควบคู่ไปดว้ย  รายได้
หลกัมาจากการโฆษณาและการท าธุรกิจอ่ืนเสริม พบวา่มีปัจจยัดา้นรายไดแ้ละถูกแทรกแซง ข่มขู่
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จากผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ินท่ีขดัขวางการพฒันาสถานภาพของหนงัสือพิมพ ์เพื่อแสดงบทบาทการ
ส่ือสารความเป็นพลเมือง ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพส่ือ
กบัสถานภาพของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินในภาคตะวนัออก พบวา่ การยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส่ือมีความสัมพนัธ์กบัการท่ีหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินในภาคตะวนัออกมีสถานภาพทางธุรกิจในระดบั
เขม้แขง็อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (X2 =) 
 ธีรนนัท์ ขนัตี (2554) ศึกษาวิจยัเร่ืองการคุกคามส่ือมวลชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ถึงสถานการณ์และรูปแบบการคุกคาม ผลกระทบและแนวทางการแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า
ส่ือมวลชนมีสิทธิเสรีภาพพอสมควรแต่ใช้ไดไ้ม่เต็มท่ี มีการคุกคาม 7 รูปแบบ คือ 1) การข่มขู่ 2) 
การใช้กฎหมาย 3) การประทุษร้าย 4) การใช้อ านาจอิทธิพลของนักการเมืองและบุคคลใน
เคร่ืองแบบ 5) การใช้อ านาจทุน 6) การเข้าครอบครองผ่านตวัแทน 7) การใช้มวลชนเข้ากดดัน 
ผลกระทบเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้และความเช่ือถือไวว้างใจใน ส่ือมวลชนตอ้งปรับตวัเพื่อลดความ
ขดัแยง้ น าไปสู่ผลกระทบต่อเน้ือหาท่ีขาดความสมดุล และไม่มีคุณค่ามากเพียงพอ 

ฐิติ วทิยาสรณะ (2545) ศึกษาวจิยัเร่ืองบทบาทและการด ารงอยูข่องหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินใน
กระแสโลกาภิวตัน์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินของประชาชนใน 4 ภูมิภาค 2) บทบาทหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินใน 4 ภูมิภาค 3) 
บทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาประชาสังคมท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์ของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 4) 
แนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 5) ความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมในหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินของประชาชน 6) แนวทางการจดัองค์กรและหลักการตลาด
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ผลการวิจยัสรุปไดคื้อ  1) ประชาชนใน 4 ภูมิภาคเลือกเปิดรับเน้ือหาข่าวสาร
จากหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินทุกประเภทอยู่ในระดบัปานกลาง พิจารณารายขอ้พบว่าเน้ือหาข่าวสาร
ประเภทการเมือง อาชญากรรม อุบติัเหตุ เก่ียวกบัเร่ืองเพศ และเร่ืองประหลาดมีการเปิดรับข่าวสาร
ในระดับสูง   2) หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสามารถแสดงบทบาทหน้าท่ีในการรายงานข่าวสารความ
เคล่ือนไหวของท้องถ่ินอย่างละเอียดในระดับสูง  3) เพื่อการด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวฒัน์ 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินควรแสดงบทบาทหนา้ท่ีการพฒันาประชาสังคมอยา่งเขม้แขง็  4) หนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ินสามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในลกัษณะต่างๆ ในระดบัมากในประเด็นของ
การเปิดให้แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเร่ืองราวต่างๆ เปิดพื้นท่ีให้ประชาชนน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารของชุมชนได้ และในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู ้ถือหุ้นในกิจการ
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินได ้  5) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินใน
ระดับสูงในประเด็นเดียวกนักับผลการวิจยัขอ้ 4   6) หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินควรจดัองค์กร โดยมี
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ลกัษณะการเป็นเจา้ของในรูปหุน้ส่วน โดยผูร่้วมถือหุน้ตอ้งไม่เป็นตวัแทนกลุ่มอิทธิพลต่างๆ และมี
นโยบายในการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ ส่วนการจดัการกองบรรณาธิการนั้น ควรมีการแบ่งสาย
งานข่าวให้ชัดเจนรวมทั้งผูส่ื้อข่าวควรมีคุณภาพในเชิงวิชาชีพ ส าหรับหลกัการตลาดนั้นควรมุ่ง
สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ โดยการน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์กบัผูอ่้าน ส่วนราคานั้นไม่ควร
ก าหนดให้สูงกว่าราคาของหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง การจดัจ าหน่ายต้องใช้ทุกช่องทางและการ
ส่งเสริมการตลาดสามารถด าเนินการไดน้อ้ย เน่ืองจากมีตน้ทุนในการผลิตสูงอยูแ่ลว้  
 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด คือกรอบความคิดในการก าหนดหัวข้อ
งานวจิยั และจะเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา วเิคราะห์เอกสาร และการตั้งค  าถามเพื่อสัมภาษณ์เชิง
ลึกถึงบทบาทส่ือมวลชนของผูเ้ป็นเจา้ของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ สร้างแบบสอบถาม
ส ารวจการรับรู้ของผูรั้บสารต่อไป นอกจากนั้นแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้จะช่วยอธิบายการท าหนา้ท่ี 
และคุณลกัษณะทางจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีบทบาทเป็นเจา้ของธุรกิจด้วยว่า
สามารถท าหนา้ท่ีส่ือมวลชนไดอ้ยา่งไร ท าอยา่งไร และขดัแยง้ต่อจริยธรรมหรือไม่ อยา่งไร 



 

 
บทที ่3 

 

ระเบียบวจิยั 
 
การศึกษาเร่ือง บทบาทส่ือมวลชนกบัการเป็นเจา้ของหนังสือพิมพ์สยามนิวส์ (จนัทบุรี) 

และการรับรู้ของผู ้รับสาร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative 
Research and Quantitative Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัตามหัวขอ้ต่อไปน้ี คือ 1) ขอ้มูลและ
แหล่งขอ้มูล 2) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 4) การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และ 5) การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

3.1.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  แบ่งการเก็บรวบรวมออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1)  การวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) เจา้ของและบรรณาธิการหนงัสือพิมพส์ยามนิวส์ คุณบุณยวร์ี ศรีประเสริฐ 
2)  การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 246 คน  

3.1.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบ่งการเก็บรวบรวมออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1)  เก็บขอ้มูลจากวิจยัเอกสาร (Documentary Research)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือพิมพ์

ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ และเจา้ของคือนางสาวบุณยวร์ี ศรีประเสริฐ  
2)  วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากหนังสือพิมพ์สยามนิวส์จ านวน 14 

ฉบบั โดยเลือกแบบสุ่ม ตวัแทน 1 ฉบบัของแต่ละปี  และเฟซบุ๊กของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ 
จ านวน 2 บญัชีผูใ้ช ้
 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1   เจา้ของหนงัสือพิมพ ์และหนงัสือพิมพจ์ านวน 14 ฉบบั  
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3.2.2 ประชากรคือผูอ่้านหนงัสือพิมพส์ยามนิวส์ (ไม่ทราบจ านวน) ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  
โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran กรณีท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแท้จริง ใช้สูตรของ W.G. 
Cochran (1953) ยุทธ ไกยวรรณ์ (2551) จึงก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการจะสุ่ม 20% หรือ 
0.2 มีค่าความเช่ือมัน่ 95% และยอมใหค้ลาดเคล่ือน 5% หรือ 0.05 ใชสู้ตรดงัน้ี 
 

     n =   P ( 1- P) Z 2 
        d 2 

n  คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
P  คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม 
Z  คือ ค่าความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
Z  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%) 
d  คือ สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
 

แทนค่า    n = 0.2 (1- 0. 2) 1.96 2 
( 0.05 ) 2 
= 245.86 
 

ขนาดของตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 245.86 ตวัอยา่ง หรือประมาณ 246 ตวัอยา่ง 
 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
3.3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงคุณภาพ 

1)  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการรวบรวมเอกสาร โดยมีกรอบของคน้หาขอ้มูล 3 ส่วน  
คือ  1) ลกัษณะประชากรศาสตร์และภูมิหลงั  2) ลกัษณะองค์การหนงัสือพิมพ์และโครงสร้าง  3) 
ลกัษณะทางกายภาพของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 

2)  วเิคราะห์สารจากเน้ือหาในหนงัสือพิมพท์ั้งหมด 14 ฉบบั 
3)  สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกรอบของค าถาม  2 ส่วน  คือ  1) บทบาทหน้าท่ีของผู ้

เป็นเจา้ของหนงัสือพิมพ ์2) แนวคิด และการท าหนา้ท่ีส่ือมวลชนของเจา้ของ  
 

3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงส ารวจ 
ใช้แบบสอบถาม ก าหนดรูปแบบค าตอบเป็นมาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ประกอบดว้ย มี  ไม่มี  ไม่แน่ใจ  ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ความถ่ีของการรับสาร การ
รับรู้รูปแบบธุรกิจ ก าหนดรูปแบบค าตอบทั้งแบบเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว (Best Answer)  

ส่วนท่ี  2 การรับรู้บทบาท หนา้ท่ี จริยธรรมของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์  
ส่วนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

    
3.3.3  ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือและวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ 

1)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากต ารา เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
รวบรวมขอ้มูล และรายละเอียดต่างๆ สร้างแบบสอบถามเป็นรายขอ้ให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง
ในทุกดา้น 

2) น าแบบสอบถามและแนวค าถามปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบเน้ือหาและ
ความเท่ียงตรงของค าถาม (Content Validity) เพื่อขอรับขอ้เสนอมาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

3)  ปรับปรุงแบบสอบถามและแนวค าถาม 
4)  จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชเ้ก็บขอ้มูล  

 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
3.4.1  วจิยัเอกสาร 
3.4.2  วเิคราะห์เน้ือหา 
3.4.3  จดัท าเอกสารเพื่อขอสัมภาษณ์ 
3.4.5  สัมภาษณ์ 
3.4.6  เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เม่ือได้ข้อมูลครบถ้วน จึงน าข้อมูลมาจดัระเบียบ โดย

ก าหนดหวัขอ้ตามแนวค าถามท่ีก าหนด จากนั้นจึงวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคง์านวจิยั โดยใชแ้นวคิด 
ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบความคิดในการวเิคราะห์ และอธิบายโดยบรรยายและพรรณาโวหาร 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ในการอธิบาย 
แบ่งกลุ่มค าตอบจากค าถามด้วย มาตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) ประกอบด้วย มี ไม่มี  ไม่
แน่ใจ  



 

 
บทที ่4 

 

ผลการวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “บทบาทส่ือมวลชนกบัการเป็นเจา้ของหนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ 
(จนัทบุรี) และการรับรู้ของผูรั้บสาร” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่กบัการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative 
Research and Quantitative Research) โดยเก็บขอ้มูลจาก 

1) การวิเคราะห์ เน้ือหา (Content Analysis) หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ 
(จนัทบุรี) ทั้งหมด 14 ฉบบั และเฟซบุ๊กของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์(จนัทบุรี) จ  านวน 2 บญัชี
รายช่ือ 

2) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจา้ของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) นางสาวบุญยวร์ี ศรีประเสริฐ 

3) การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากผูอ่้านหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) จ  านวน 246 คน 

โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษา ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั คือ 
1)  ผลการวเิคราะห์เน้ือหาของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) 
2)  ผลการศึกษาบทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมส่ือมวลชนของหนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน

สยามนิวส์ (จนัทบุรี) 
3)  ผลการรับรู้บทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ 

(จนัทบุรี) ในผูรั้บสาร ดงัน้ี 
  

4.1  การวเิคราะห์เน้ือหาของหนังสือพมิพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์  (จันทบุรี) 
 
ผลการวิจยัส่วนของการวิเคราะห์เน้ือหาของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ไดม้า

จากขอ้มูล 3 รูปแบบ  
1)  บทสัมภาษณ์นางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ ผูเ้ป็นบรรณาธิการผูพ้ิมพ์โฆษณา

และเจ้าของหนังสือพิมพ์คนปัจจุบัน โดยเคยท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการฝ่ายข่าว 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน สยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในยคุเจา้ของผูก่้อตั้งคือ นายภูวเดช (ช่ือเดิม นิวติั) ขาวเหลือง  
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2) การวิเคราะห์เน้ือหารูปเล่มหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินสยามนิวส์  (จนัทบุรี) จ  านวน 
14 เล่ม 

3)  การวิเคราะห์เน้ือหาการส่ือสารออนไลน์ในบญัชีรายผูใ้ช้เฟซบุ๊ก สองประเภท 
คือ        

(1)  บัญชีบุคคล (เปิดเผยเน้ือหาเฉพาะผูไ้ด้รับการอนุมัติ) ในช่ือ Siamnews 
Chanthaburi (เฟซบุก๊ Siamnews Chanthaburi, 2560) 

(2)  บญัชีสาธารณะหรือแฟนเพจ (เปิดเผยเน้ือหาโดยอตัโนมติั) ในช่ือ Siamnews 
จนัทบุรี (เฟซบุก๊แฟนเพจ Siamnews จนัทบุรี, 2560) 

ผลการวิจยัส่วนของการวิเคราะห์เน้ือหาทั้ง 3 รูปแบบ  ท าให้สามารถแบ่งลกัษณะ เน้ือหาทั้ง
ภายนอกและภายในของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน สยามนิวส์ (จนัทบุรี) ไดเ้ป็น 3 ยคุ ประกอบดว้ย 

1) ยคุ “สร้างช่ือ” หรือ “ปลูกฝังอุดมการณ์”  ปีพ.ศ. 2527-พ.ศ. 2548 ตีพิมพใ์น 
ไซส์บรอดชีท ไซส์เดียวกบัหนงัสือพิมพร์ะดบัประเทศ จ าหน่ายราย 15 วนั 

2) ยุค “ปรับตวั”  ปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2555 ตีพิมพใ์นไซส์แทบลอยด์ จ  าหน่ายราย 
30 วนั 

3) ยุคเช่ือมโยงส่ือโซเชียลและส่ิงพิมพ์ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั ตีพิมพ์ในไซส์ A4 
หรือไซส์นิตยสาร จ าหน่ายราย 45 วนั 

แต่ละยคุมีรูปแบบภายนอก ภายใน และการส่ือสารต่อสังคมแตกต่างกนั  ดงัน้ี 
 

4.1.1  ยุคสร้างช่ือ (ปลูกฝังอุดมการณ์) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2548   
นายภูวเดช ขาวเหลือง (ช่ือเดิม นิวติั) เจา้ของ/บรรณาธิการผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณาคนแรกเร่ิมท า 

หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในปี พ.ศ. 2527  ด้วยเห็นว่าเส้นทางการเป็นส่ือมวลชน
น่าจะเหมาะสมกบัตน และหวงัช่วยเหลือสังคมโดยใชส่ื้อของตนเป็นช่องทาง ก าหนดอุดมการณ์ของ
หนงัสือพิมพ ์เป็นสโลแกนวา่ “หนงัสือพิมพเ์พื่อความถูกตอ้งและชอบธรรม”  จากนั้นหนงัสือพิมพ์
จึงเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีนกัข่าว นกัคิด นกัเขียน และนกัวิชาการในสาขาต่างๆ ร่วมน าเสนอ
เร่ืองราวข่าวสาร ออกสู่สายตาสาธารณชน ในจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ การสร้างสรรค์สังคม รักษา
ความถูกตอ้งและชอบธรรม พฒันาชาติบา้นเมือง และสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ ให้สังคม
ได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา ในปี พ.ศ. 2537 ไดจ้ดัตั้ง “กองทุนขา้วสารเพื่อชีวิต” เพื่อรับบริจาค
ขา้วสาร และส่ิงของต่างๆ และส่งต่อไปยงัเด็กๆ ผูข้าดแคลน ซ่ึงคนในทอ้งถ่ินตอบรับเป็นอย่างดี มี
ยอดผูบ้ริจาคหลัง่ไหลเขา้มาเป็นจ านวนมากในทุกปี  แม้ในปัจจุบนัจะลดบทบาทของการเป็นส่ือ
หนงัสือพิมพ ์ดว้ยการเปล่ียนรูปแบบเป็นหนงัสือพิมพก่ึ์งนิตยสาร แต่โครงการน้ีก็ยงัคงด าเนินอยา่ง
ต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนั (บุญยวร์ี ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์, 29 กุมภาพนัธ์ 2559)  
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โดยหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในยคุน้ี มีลกัษณะดงัน้ี 
ภายนอก  
ขนาด   บรอดชีท หรือ (Broad Sheet) หรือ "Full Size"  

ความกวา้งยาวประมาณ 14 น้ิว คูณ 23 น้ิว   
ขนาดมาตรฐานเท่ากบัหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ  

 การวางจ าหน่าย ทุกๆ วนัท่ี 1 และ 15 โดยวางคู่กบัใบตรวจสลากลอตเตอร่ี 
มีจ  าหน่ายจนัทบุรี คือ ชลบุรี ระยอง ตราด ราคา ฉบบัละ 10 บาท 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.1  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ยคุ 1 

  

จากภาพท่ี 4.1 หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน สยามนิวส์ (จนัทบุรี) ฉบับปี พ.ศ. 2540 น้ี คือเล่มท่ี

เก่าแก่สุดท่ีไดรั้บการรักษาไวโ้ดยหอสมุดแห่งชาติรัชมงัคลาภิเษก จงัหวดัจนัทบุรี 
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ภายใน 

 ภาพรวมเน้ือหา  ยกข่าวสถานการณ์ทอ้งถ่ินเป็นข่าวเด่น 

    อาชญากรรม หรือ ข่าวเร้าอารมณ์อยูใ่นหนา้ 1 

    เนน้เน้ือหาเชิงคุณภาพ ข่าวสาร และการวเิคราะห์ 

 ความโดดเด่น  ข่าวสารหลากหลาย ครบทุกประเด็น ทุกประเภท จ านวนหนา้เยอะ 

    เนน้กลุ่มคนเมือง ผูอ่้านท่ีสนใจการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

 รูปแบบโฆษณา  มีทั้งโฆษณาหนา้คู่  เตม็หนา้ คร่ึงหนา้  1 ส่วน 4 และลอ้มกรอบ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.2  การพาดหวัข่าวแบบเร้าอารมณ์ ในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ ยคุท่ี 1 

 

จากภาพท่ี 4.2 จะเห็นวา่ลกัษณะการจดัหนา้ พาดหวั และข่าวลีด มีลกัษณะการเร้าอารมณ์ แต่

เน้ือหาข่าวท่ีแทจ้ริงจะมีทั้งการรายงานในลกัษณะข่าว คอลมัน์ บทความ และสัมภาษณ์  
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รายละเอียดเน้ือหา 
เน้ือหาทั้งเล่มของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในยุคน้ี จากการส ารวจจ านวน  

8 ฉบบั ประกอบดว้ย พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2548  
พบวา่  
 

ตารางที ่4.1  จ านวนคอลมัน์และโฆษณาของหนงัสือพิมพ ์ ยคุ 1 

 

ฉบับปี จ านวนหน้า จ านวนคอลมัน์ จ านวนโฆษณา โฆษณาคิดเป็นร้อยละ 
2540 40 193 110 56.99 
2542 28 151 77 50.99 
2543 28 111 46 41.44 
2544 28 176 93 52.84 
2545 28 139 86 61.87 
2546 28 114 72 63.16 
2547 28 129 62 48.06 
2548 28 106 51 48.11 

รวม 1,119 597 53.35 
 

หมายเหตุ:  นบัรวมโฆษณาท่ีหนงัสือพิมพโ์ฆษณาตนเองเป็นโฆษณาดว้ย 
 

จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นความเปล่ียนแปลงจากปี พ.ศ. 2540 สู่ปี พ.ศ. 2552 อย่างเห็นได้ชัด 
นัน่คือจาก 40 หนา้ เหลือ 28 หนา้ ในขณะท่ีรูปแบบการน าเสนอยงัอยูใ่นรูปแบบเดิม สัดส่วนร้อยละ
ของจ านวนโฆษณาไม่เปล่ียนแปลงมาก คืออยู่ในระดบัร้อยละ 45 ข้ึนไป ยกเวน้ในปี พ.ศ. 2543 ท่ี
โฆษณามีจ านวนนอ้ยกวา่ปีอ่ืนๆ นัน่คือ ร้อยละ 41.44  
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ตารางที ่4.2  จ  านวนของคอลมัน์แต่ละประเภทในหนงัสือพิมพ ์ยคุท่ี 1 
 
                ฉบับปี 
ประเภท 

2540 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 รวม คดิเป็นร้อยละของ
เน้ือหา 

สถานการณ์ทอ้งถ่ิน 26 19 17 14 15 17 17 16 141 27.01 
การเมือง 22 14 10 7 4 6 11 6 80 15.33 
สงัคม 13 21 26 33 14 7 16 12 142 27.20 
ความรู้ 5 5 2 5 9 4 5 5 40 7.66 
บนัเทิง (ข  าขนั) 5 4 1 1 3 1 4 1 20 3.83 
ท่องเท่ียว/วฒันธรรม 6 4 2 2 2 2 2 1 21 4.02 
เศรษฐกิจ/ธุรกิจ 1 3 1 1 3 - 2 1 12 2.30 
สมัภาษณ์/บุคคล 1 1 2 4 2 3 4 3 20 3.83 
กีฬา 1 1 3 11 1 2 3 6 28 5.36 
ธรรมะ 1 1 1 - - - 1 1 5 0.96 
ข่าวระดบัชาติ 2 1 - 5 - - 2 3 13 2.49 
รวมคอลมัน์ 83 74 65 83 53 42 67 55  99.99 
รวมคอลมัน์ทั้งหมด 522  

 
จากตารางท่ี 4.2 สัดส่วนของเน้ือหาท่ีมากท่ีสุดของสยามนิวส์(จนัทบุรี)ในยุคท่ี 1 คือ ข่าว

สังคม ซ่ึงมีพื้นท่ีร้อยละ 27.20 ล าดบัต่อมาคือการรายงานสถานการณ์ทอ้งถ่ิน มีพื้นท่ีร้อยละ 27.01 
การเมือง ร้อยละ 15.33 ความรู้ทัว่ไป ร้อยละ 7.66 กีฬา ร้อยละ 5.36  ท่องเท่ียว/วฒันธรรม ร้อยละ 
4.02  บนัเทิงและสัมภาษณ์/บุคคล เท่ากนั คือร้อยละ 3.83  ข่าวระดบัชาติ ร้อยละ 2.49  เศรษฐกิจ/
ธุรกิจ ร้อยละ 2.30 และประเภทท่ีไดพ้ื้นท่ีนอ้ยท่ีสุด คือธรรมะ มีพื้นท่ีร้อยละ 0.96  

สัดส่วนของข่าวของทั้ง 8 ฉบับ จะเห็นได้ว่า การรายงานสถานการณ์ท้องถ่ิน ค่อยๆ ลด
จ านวน สวนทางกบัข่าวสังคมท่ีเพิ่มข้ึน ขณะท่ีจ านวนคอลมัน์ทั้งหมดลดลงอย่างต่อเน่ือง ยกเวน้ปี 
พ.ศ. 2544 ท่ีมีจ  านวน 83 คอลมัน์ เท่ากบัหนงัสือพิมพข์องปี พ.ศ. 2540 

 
4.1.2  ยุคปรับตัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ.  2555  
ยุคท่ีการส่ือสารออนไลน์เร่ิมมีอิทธิพล แม้จะยงัไม่ปรากฎลักษณะของนักข่าวพลเมืองท่ี

เด่นชดั แต่การส่ือสารท่ีเป็นไปไดง่้ายทั้งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (มือถือ) การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (อีเมล 
MSN ไฮไฟว์) และเคเบิลทีวี ท  าให้บทบาทหน้าท่ีส่ือมวลชนของส่ือส่ิงพิมพ์ได้รับความนิยมลด
น้อยลง หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินหลายฉบบัปิดตวั หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) น าโดย 
บรรณาธิการผูพ้ิมพ์โฆษณาและเจา้ของ คือ นายภูวเดช ขาวเหลือง จึงเปล่ียนรูปแบบหนังสือพิมพ์



32 

ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ท่ีเป็นก่ึงปริมาณก่ึงคุณภาพ (เน้ือหาประกอบดว้ยข่าวร้อนและข่าวเยน็) 
เป็นหนงัสือพิมพเ์ชิงคุณภาพ ลกัษณะเดียวกบัหนงัสือพิมพม์ติชนสุดสัปดาห์ และเนชัน่สุดสัปดาห์ 
โดยลดบทบาทของข่าวร้อน หรือข่าวสั้ นเชิงอาชญากรรมลง (โดยปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์
ส่วนในแทนท่ีการพาดหวัข้ึนปก) และใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาเชิงลึกท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากช่องทาง 
อ่ืนๆโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์บุคคลส าคญัในจนัทบุรีซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งดี 
 โดยหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในยคุน้ี มีลกัษณะดงัน้ี 

ภายนอก 
ขนาด   แทบลอยด ์ 

ตดัตกขนาดกวา้ง 10 1/4 น้ิว X 13 1/4 น้ิว มีกรอบ 9 1/8 X 12น้ิว 
ขนาดเท่าหนงัสือพิมพม์ติชน สุดสัปดาห์ และเนชัน่ สุดสัปดาห์  

 การวางจ าหน่าย  วางจ าหน่ายเป็นรายเดือน ในพื้นท่ี จนัทบุรี คือ ชลบุรี ระยอง ตราด 
ราคาเล่มละ 20 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ยคุท่ี 1 

 

จากภาพท่ี 4.3 เห็นรูปเล่มท่ีเปล่ียนแปลงไดช้ดัเจน ทั้งขนาด กระดาษ และลกัษณะการพาด

หวัข่าวบนปก ท่ีนอ้ยลง และเนน้ข่าวเยน็ มีลกัษณะเดียวกบัหนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ระดบัชาติ  
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ยุคปรับตวัของสยามนิวส์น้ี เป็นยุคต่ืนตวัเร่ืองอินเทอร์เน็ตดว้ยเช่นกนั มีการเรียนการสอน
โดยใช้อินเทอร์เน็ต มีร้านอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนมากมายในจงัหวดัจนัทบุรี แล้วยงัพบการเปิดบญัชี       
เฟซบุ๊กในปี พ.ศ. 2553 ของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) โดยเปิดเป็นบญัชีส่วนตวั ใช้
ส่ือสารเพื่อส่งข่าวตีพิมพ ์ยงัไม่เป็นการส่ือข่าวโดยกิจลกัษณะ อยา่งในยคุท่ี 3  

ความเปล่ียนแปลงท่ีโดดเด่น และอาจกล่าวได้ว่า “พลิกรูปแบบ” คือเน้ือหาด้านใน ท่ี
กลายเป็นข่าวเชิงคุณภาพเกือบทั้งหมด 

ภายใน 
 ภาพรวมเน้ือหา  ยกบุคคลส าคญัในทอ้งถ่ินเป็นข่าวเด่น 
    อาชญากรรม หรือ ข่าวเร้าอารมณ์อยูใ่นหนา้หลงั เป็นข่าวสั้นๆ  
    เนน้เน้ือหาเชิงคุณภาพ ข่าวสาร และการวเิคราะห์ 
 ความโดดเด่น  ข่าวสารดา้นสังคม ทอ้งถ่ิน การเมือง โดดเด่น  
 รูปแบบโฆษณา  มีสองโฆษณาบนปก(ตายตวั) และโฆษณาดา้นในมีทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 .4  ปกหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในยคุท่ี 1 เนน้ข่าวสังคมและบุคคล 
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จากภาพท่ี 4.4 คือสยามนิวส์ในปีครบรอบ 25 ปี ภาพปกน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นบทบาททางสังคมท่ี
ยงัคงโดดเด่นในจงัหวดั และอาจส่ือถึงการเปล่ียนรูปแบบสู่การน าเสนอข่าวสังคมท่ีมากข้ึน 

ยุคปรับตวัของสยามนิวส์น้ี อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคการต่ืนตวัเร่ืองอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน 
นอกจากการปรับตวัท่ีตรงกบัยุคเร่ิมตน้ของอินเทอร์เน็ต มีการเรียนการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ต มี
ร้านอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนมากมายในจงัหวดัจนัทบุรี แล้วยงัพบการเปิดบญัชีเฟซบุ๊กในปี พ.ศ. 2552 
ของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ โดยเปิดเป็นบญัชีส่วนตวั ใชส่ื้อสารเพื่อส่งข่าวตีพิมพ ์ยงัไม่เป็น
การส่ือข่าวโดยกิจลกัษณะ อยา่งในยคุท่ี 3 

รายละเอียดเน้ือหา 
เน้ือหาทั้งเล่มของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ในยุคน้ี จากการส ารวจจ านวน 4 ฉบับ 

ประกอบดว้ย พ.ศ. 2549-2552   
พบวา่  
 

ตารางที ่4.3  จ  านวนคอลมัน์และโฆษณาของหนงัสือพิมพ ์ยคุ 2 
 

ฉบับปี จ านวนหน้า จ านวนคอลมัน์ จ านวนโฆษณา โฆษณาคิดเป็นร้อยละ 
2549 48 131 61 46.56 
2550 50 115 58 50.43 
2551 52 120 59 49.16 
2552 52 90 46 51.11 

รวม 456 224 49.12 
 
หมายเหตุ:  นบัรวมโฆษณาท่ีหนงัสือพิมพโ์ฆษณาตนเองเป็นโฆษณาดว้ย 
 

จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นความเปล่ียนแปลงจากปี พ.ศ. 2549 สู่ปีพ.ศ. 2552 อย่างเห็นได้ชัด 
นัน่คือจ านวน 131 คอลมัน์ เหลือ 90 คอลมัน์ ในรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมือนเดิม ขณะท่ีสัดส่วนร้อย
ละของจ านวนโฆษณาไม่เปล่ียนแปลงมาก คืออยูใ่นระดบัร้อยละ 45 ข้ึนไป  

ในส่วนของเน้ือหาคอลมัน์ ประกอบดว้ย 
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ตารางที ่4.4  จ านวนของคอลมัน์แต่ละประเภทหนงัสือพิมพ ์ยคุท่ี 2 
 

                ฉบับปี 
ประเภท 

2549 2550 2551 2552 รวม คิดเป็นร้อยละของ
เน้ือหา 

สถานการณ์ทอ้งถ่ิน 21 10 12 7 50 21.55 
การเมือง 5 7 7 9 28 12.07 
สังคม 24 17 16 14 71 30.60 
ความรู้ 9 7 8 4 28 12.07 

บนัเทิง (ข าขนั) 1 7 4 6 18 7.76 
ท่องเท่ียว/วฒันธรรม - - 2 1 3 1.29 
เศรษฐกิจ/ธุรกิจ 1 - 1 2 4 1.72 
สัมภาษณ์/บุคคล 5 4 4 - 13 5.60 

กีฬา 2 3 1 1 7 3.02 
ธรรมะ 1 2 6 - 9 3.88 

ข่าวระดบัชาติ 1 - - - 1 0.43 
รวมคอลมัน์ 70 57 61 44  99.99 

รวมคอลมัน์ทั้งหมด 232  
 
จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นสัดส่วนของเน้ือหาท่ีมากท่ีสุดของสยามนิวส์ในยุค 2 คือ ข่าวสังคม 

ซ่ึงมีพื้นท่ีร้อยละ 30.60 ล าดบัต่อมาคือการรายงานสถานการณ์ทอ้งถ่ิน มีพื้นท่ีร้อยละ 21.55 การเมือง
เท่ากบัความรู้ คือ ร้อยละ 12.07  บนัเทิง ร้อยละ 7.76 สัมภาษณ์/บุคคล ร้อยละ 5.60  ธรรมะ ร้อยละ 
3.88 กีฬา ร้อยละ 3.02   เศรษฐกิจ/ธุรกิจ ร้อยละ 1.72 ท่องเท่ียว/วฒันธรรม ร้อยละ 1.29  และประเภท
ท่ีไดพ้ื้นท่ีนอ้ยท่ีสุด คือข่าวระดบัชาติ มีพื้นท่ีร้อยละ 0.43 
 แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงทั้งโฆษณา และยอดพิมพ์อย่างต่อเน่ือง แต่หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน
สยามนิวส์(จนัทบุรี) ยงัคงมีปณิธานท่ีจะด าเนินบทบาทในฐานะส่ือต่อไปอย่างชัดเจน จนกระทัง่ 
บรรณาธิการผูก่้อตั้งไดเ้สียชีวิตลงเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมคณะกองบรรณาธิการฯ 
จึงลงมติเห็นชอบให้ นายสมพล พะเนียงทอง ด ารงต าแหน่งบรรณาธิการบริหารฯ โดยมอบหมายให ้
นางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของ/บรรณาธิการผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา 
แทน และเขา้สู่การปรับตวัอีกคร้ัง  (บุญยวร์ี ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์, 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559) 
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4.1.3  ยุคเช่ือมโยงโซเชียลและส่ิงพมิพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 
หลงัจากจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิจากบรรณาธิการผูก่้อตั้งเดิม คือ นายภูวเดช(นิวติั) ขาว

เหลือง  นางสาวบุญยวีร์ไดด้ าเนินงานภายใตน้โยบายหลกัและทีมงานชุดเดิม เพิ่มเติมในส่วนนกัคิด
นกัเขียนรุ่นใหม่ท่ีมีเจตนารมณ์สืบทอดอุดมการณ์สร้างสรรคส์ังคมต่อไป จึงไดป้รับเปลี่ยน รูปแบบ
หนังสือพิมพ์ทั้งภายนอก และภายใน (บุญยวีร์ ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์, 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559)
นอกจากนั้นยงัเพิ่มเติมช่องทางการส่ือสารในโลกออนไลน์ โดยใช้เฟซบุ๊กทั้งส่วนบุคคล และแบบ
แฟนเพจ ท าหนา้ท่ีส่ือมวลชนในช่ือหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทุบรี) อีกช่องทางหน่ึง  

โดยในส่วนของรูปแบบส่ือส่ิงพิมพมี์ลกัษณะดงัน้ี 
ภายนอก  
ขนาด   A4   (21.0 x 29.7 เซนติเมตร) 
การวางจ าหน่าย ทุก 45 วนั 

ร้านหนงัสือดอกหญา้  และบางร้านหนงัสือ เฉพาะพื้นท่ีจนัทบุรี 
ก่อนเปล่ียนเป็นวางในสถานท่ีราชการ 
และมอบใหก้บัผูส้นบัสนุน (ซ้ือพื้นท่ีโฆษณา) 

  จ าหน่ายในราคา 30 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.5  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ยคุท่ี 3 
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จากภาพท่ี 4.5  เป็นรูปแบบปัจจุบนัของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) 
ภายใน 

 ภาพรวมเน้ือหา  เป็นหนงัสือพิมพก่ึ์งนิตยสาร เนน้น าเสนอข่าวสังคม 
 ความโดดเด่น  การรายงานข่าวกิจกรรมสังคมท่ีกวา้งขวาง หลากหลาย ทั้งในวง 

ราชการ การเมือง ต ารวจ กีฬา การท่องเท่ียว  
 รูปแบบโฆษณา  มีทั้งโฆษณาหนา้คู่  เตม็หนา้ คร่ึงหนา้  1 ส่วน 4 และลอ้มกรอบ 
    ส่วนใหญ่เป็นโฆษณาช้ินเล็ก  หนา้หลงัสุดจะเป็นโฆษณาหลายตวั 

ในหนา้เดียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.6  หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ยคุท่ี 3 ในขนาด A4 

 
จากภาพท่ี 4.6  ยคุท่ีไฮไลทป์กนอ้ยลง เนน้เน้ือหาดา้นสัมภาษณ์ 
รายละเอียดเน้ือหา 
เน้ือหาทั้งเล่มของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ในยุคน้ี จากการส ารวจจ านวน 2 ฉบับ 

ประกอบดว้ย พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559   
พบวา่  
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ตารางที ่4.5  จ านวนคอลมัน์และโฆษณาของหนงัสือพิมพ ์ยคุ 3 

 

ฉบับปี จ านวนหน้า จ านวนคอลมัน์ จ านวนโฆษณา โฆษณาคิดเป็นร้อยละ 
2558 64 86 36 41.86 
2559 64 84 36 41.86 

รวม 170 72 42.35 
 
หมายเหตุ:  นบัรวมโฆษณาท่ีหนงัสือพิมพโ์ฆษณาตนเองเป็นโฆษณาดว้ย 
 

จากตารางท่ี 4.5 จ  านวนคอลมัน์จากปี พ.ศ. 2559 ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 2 คอลมัน์ 
ในส่วนของเน้ือหาคอลมัน์ ประกอบดว้ย 
 

ตารางที ่4.6  จ านวนของคอลมัน์แต่ละประเภทในหนงัสือพิมพ ์ยคุ 3 
 
                ฉบับปี 
ประเภท 

2551 2552 รวม คิดเป็นร้อยละของเน้ือหา 

สถานการณ์ทอ้งถ่ิน 15 6 21 21.43 
การเมือง 5 2 7 7.14 
สังคม 4 21 25 25.51 
ความรู้ 8 8 16 16.33 

บนัเทิง (ข าขนั) 6 5 11 11.22 
ท่องเท่ียว/วฒันธรรม 2 2 4 4.08 
เศรษฐกิจ/ธุรกิจ - - 0 0 
สัมภาษณ์/บุคคล 2 - 2 2.04 

กีฬา 1 1 2 2.04 
ธรรมะ 5 2 7 7.14 

ข่าวระดบัชาติ 2 1 3 3.06 
รวมคอลมัน์ 50 48  99.99 
รวมทั้งหมด 98  
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จากตารางท่ี 4.6 สัดส่วนของเน้ือหาท่ีมากท่ีสุดของสยามนิวส์ในยุค 3 คือ ข่าวสังคม ซ่ึงมี
พื้นท่ีร้อยละ 25.51 ล าดบัต่อมาคือการรายงานสถานการณ์ทอ้งถ่ิน มีพื้นท่ีร้อยละ 21.43 ความรู้  ร้อยละ 
16.33  บนัเทิง ร้อยละ 11.22 การเมืองและธรรมะเท่ากนั คือ ร้อยละ 7.14 ท่องเท่ียว/วฒันธรรม ร้อยละ 
4.08  ข่าวระดบัชาติ ร้อยละ 3.06 สัมภาษณ์/บุคคล และ กีฬา เท่ากนั คือ 2.04 และไม่มีข่าวเศรษฐกิจ/
ธุรกิจเลย  

รูปแบบออนไลน์ 
ในยคุน้ี หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ไดเ้พิ่มช่องทางการส่ือสาร จากรูปแบบส่ือ

ส่ิงพิมพ์อย่างเดียว สู่การใช้ส่ือโซเชียลอย่าง “เฟซบุ๊ก” เป็นอีกหน่ึงช่องทางของบทบาทหน้าท่ี
ส่ือมวลชน โดยเร่ิมจากการตั้งเฟซบุ๊กส่วนตวั เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสารเฉพาะกลุ่ม ทั้งการเผยแพร่
ข่าวสาร และการรับข่าวสารจากภาคสังคมส่วนต่างๆ ในปี พ.ศ. 2553 มีช่ือว่า www.facebook.com/ 
siamnews.chanthaburi/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.7  เฟซบุก๊แบบบุคคลของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) 

  

โดยนางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ เป็นเจา้ของบญัชี ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 จึงได้จดัท าเพจ  
/www.facebook.com/pg/Siamnewsthai 

 

http://www.facebook.com/
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ภาพที ่4.8  เฟซบุก๊แบบสาธารณะของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) 

 
ลกัษณะการส่ือสารของทั้งสองบญัชี คือ บญัชีส่วนตวัจะโพสตข์่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ลงไป 

และบญัชีแฟนเพจก็จะแชร์ข่าวนั้นๆ ข้ึน การรายงานข่าว เป็นลกัษณะความเคล่ือนไหวในทอ้งถ่ิน 
เช่น การจดักิจกรรม งานการกุศล งานจงัหวดั งานแต่ง การท่องเท่ียว และอ่ืนๆ ซ่ึงจะลงในหน้า
หนังสือพิมพ์ท่ีเป็นรูปเล่มด้วยด้วยเช่นกนั ช่องทางออนไลน์ทั้งสองรูปแบบยงัไม่มีการขายพื้นท่ี
โฆษณา แต่มีเน้ือหาเชิงธุรกิจท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บสาร เช่น เม่ือหา้งร้านจดักิจกรรมต่างๆ  
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ตวัอยา่งการท างานของเฟซบุก๊ทั้งสองบญัชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.9  การรายงานข่าวผา่นเฟซบุก๊แบบบุคคล  

 

จากภาพท่ี 4.8 จะเห็นวา่ เป็นการโพสตจ์ากบญัชีส่วนตวัของผูใ้ชเ้ฟซบุก๊ 
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ภาพที ่4.10  การรายงานข่าวผา่นเฟซบุก๊แบบสาธารณะ 

 

จากภาพท่ี 4.9 จะเห็นวา่ เป็นการโพสตแ์ชร์จากบญัชีผูใ้ชส่้วนบุคคลลงในเพจสาธารณะ 
 ปัจจุบนัแฟนเพจสยามนิวส์ มีผูก้ดไลค์ 17 คน (1 มีนาคม พ.ศ. 2560) ขณะท่ีบญัชีผูใ้ช้ส่วน
บุคคลมีเพื่อนจ านวน 1390 คน นางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ อธิบายวา่ (สัมภาษณ์, 20 ธนัวาคม พ.ศ. 
2559) การโพสตจ์ากบญัชีส่วนตวัสะดวกกวา่ ส่วนแฟนเพจท าไวเ้ผือ่การเปล่ียนแปลงในอนาคต  
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4.1.4 เปรียบเทยีบเน้ือหาของหนังสือพมิพ์จากอดีตถึงปัจจุบัน 
จากการวิเคราะห์เน้ือหาทั้ง 3 ยุค ของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน สยามนิวส์ (จนัทบุรี) พบวา่ เน้ือหา

ของหนงัสือพิมพ ์ไดเ้ปล่ียนไปดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.7  จ านวนของคอลมัน์แต่ละประเภทเน้ือหาหนงัสือพิมพ ์ทั้งยคุ 3 
 

 
จากตารางท่ี 4.7 จะเห็นได้ว่าแมรู้ปแบบการน าเสนอจะเปล่ียนแปลงไป แต่ข่าวสังคม เป็น

ข่าวท่ีมีเน้ือหามากท่ีสุดในทุกยุคของหนงัสือพิมพ์ ตามด้วยข่าวสถานการณ์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงทั้ง 2 ข่าวมี
ความสอดคลอ้งกนั คือเป็นข่าวท่ีเกิดข้ึนเฉพาะทอ้งถ่ินในจงัหวดัจนัทบุรีเท่านั้น ขณะท่ีข่าวการเมือง 
ซ่ึงมกัอยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์ วิจารณ์ และรายงานสถานการณ์ถูกลดจ านวนอย่างมากในยุค
ปัจจุบนั เน่ืองจากความเปราะบางของการเมือง โดยเน้ือหาท่ีถูกน าเสนอข้ึนมาแทนคือ “ความรู้” ตวัเลขท่ี
น่าสนใจต่อมาคือ บนัเทิงคดี หรือ ข าขนั จากจ านวนร้อยละ 3.86 ในยุคแรก กลบัข้ึนมาเป็นร้อยละ 
11.22  ทั้งท่ีจ  านวนหนา้ถูกลดลงอยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกบับทความเร่ืองธรรมะ ท่ีเน้ือหาในปัจจุบนัมี
สัดส่วนพุ่งข้ึนมาท่ี 7.14 ขณะท่ีสัมภาษณ์/ บุคคล ซ่ึงไดรั้บการชูเป็นจุดเด่น กลบัมีพื้นท่ีลดนอ้ยลงอยู่
ท่ีร้อยละ 2.04   

                                  ยุค 
ประเภท (ร้อยละ) 

1 2 3 

สถานการณ์ทอ้งถ่ิน 27.01 (2) 21.55 (2) 21.43 (2) 
การเมือง 15.33 (3) 12.07 (3) 7.14 
สังคม 27.20 (1) 30.60 (1) 25.51(1) 
ความรู้ 7.66 12.07 (3) 16.33 (3) 

บนัเทิง (ข าขนั) 3.83 7.76 11.22 
ท่องเท่ียว/วฒันธรรม 4.02 1.29 4.08 
เศรษฐกิจ/ธุรกิจ 2.30 1.72 0 
สัมภาษณ์/บุคคล 3.83 5.60 2.04 

กีฬา 5.36 3.02 2.04 
ธรรมะ 0.96 3.88 7.14 

ข่าวระดบัชาติ 2.49 0.43 3.06 
รวมทั้งหมด 98 
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กล่าวไดว้า่ หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) มีเน้ือหาท่ีมุ่งเนน้น าเสนอเหตุการณ์ใน
ทอ้งถ่ินเป็นหลกั และจะน าเสนอข่าวระดบัชาติในวาระแห่งชาติเท่านั้น โดยเน้ือหาท่ีมุ่งน าเสนอเป็น
หลกั คือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินจนัทบุรี แมว้า่ในยุคแรกจะเคยวางจ าหน่ายในพื้นท่ีจงัหวดั
ชลบุรี ระยอง และตราดดว้ย   

ในยคุรุ่งเรือง หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) มียอดพิมพสู์งสุดอยูท่ี่ประมาณ 
5,000 ฉบบั (ในราย 10 วนั) (บุญยวร์ี ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 

ปัจจุบนั พิมพ ์1,000 ฉบบัในรอบ 45 วนั ลดพื้นท่ีจดัจ าหน่าย เนน้แจกใหผู้มี้อุปการะคุณหรือ  
สปอนเซอร์ และหน่วยงานราชการต่างๆ 

สัดส่วนโฆษณา ท่ีไม่แตกต่างกนั พบวา่ขนาดของโฆษณาเปล่ียนแปลงไป คือจากหนา้ใหญ่ 
เตม็หนา้ ปัจจุบนัจะมีลกัษณะลอ้มกรอบ ขนาดเล็ก และใชพ้ื้นท่ีโฆษณาแทนค่าจา้งนกัเขียนบางกรณี 

ปัจจุบัน แม้หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ (จันทบุรี) ยงัคงมีเน้ือหาท่ีมุ่งเน้นน าเสนอ
เหตุการณ์ในท้องถ่ินเช่นเดิม แต่เน้ือหาโดยรายละเอียดกลับมีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัด ตาม
รูปแบบท่ีน าเสนอไปทั้งสามยุค การเปล่ียนแปลงดงักล่าวแปรผนัตามขนาด จ านวนหนา้ และจ านวน
โฆษณา นัน่คือ “เบา” ลง 

 การวเิคราะห์เน้ือหาดงักล่าว อา้งอิงเป็นผลการวจิยัในวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 2  ดว้ย ดงัน้ี 
 

4.2  การศึกษาบทบาทหน้าทีแ่ละจริยธรรมส่ือมวลชนของหนังสือพมิพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์  
       (จันทบุรี) 

 
บทบาทหนา้ท่ีและจริยธรรมส่ือมวลชนทั้ง 22 ขอ้ท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์เพื่อวิเคราะห์บทบาทหนา้ท่ี

และจริยธรรมส่ือมวลชน มาจากการวเิคราะห์จากบทบาทหนา้ท่ีและจริยธรรมส่ือมวลชน จากแนวคิด 
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ประกอบดว้ย  

1)   กาญจนา แกว้เทพ (2556, น. 46-48). เขียนถึงคุณลกัษณะของส่ือหนงัสือพิมพไ์ว ้
2)   ระพี สาคริก (2530, น. 2) ซ่ึงเขียนถึง หน้าท่ีอันแท้จริงของหนังสือพิมพ์

ทอ้งถ่ิน  
3)   สุรัตน์ นุ่มนนท์ (2530, น. 19-20) สรุปหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินแยก

ยอ่ยไว ้8 ประการ 
4)  บทบาทส่ือมวลชนของ Lasswell; Wright (1948, 1960, อา้งถึงใน พงษ์ วิเศษสังข์, 

2551, น.87-89) 
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5)  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (2503, อา้งถึงใน ยุพา 
สุภากุล, 2540, น. 60) ไดท้รงมีพระราชด ารัสกบันกัธุรกิจและนกัหนงัสือพิมพอ์เมริกนั เม่ือวนัท่ี 8 
มิถุนายน เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพ ์

6)  ท่านพุทธทาสภิกขุ (2515, อ้างถึงใน ยุพา สุภากุล , 2540, น. 60)  กล่าวกับ
นกัหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของหนงัสือพิมพ ์

7) ประกาศจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์  โดยบรรณาธิการทัว่ราชอาณาจกัร ใน 
พ.ศ. 2519 (อา้งถึงใน ยพุา สุภากุล, 2540:58-59)   

8)  ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจริยธรรมแห่งหนงัสือพิมพ ์พ.ศ. 2541 (2541, อา้งถึงใน ปุณณ
รัตน์ พิงคานนท,์ 2548, น. 277-280)   

9)  ข้อก าหนดจริยธรรมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยสมาคม
นกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 2543 (สมาคมนกัข่าว นกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย, 2552)   

โดยมีบทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมส่ือมวลชนท่ีค้นพบจากการวิเคราะห์เน้ือหาใน
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) จ  านวน 16 ขอ้ดงัน้ี 

1) มีบทบาทการรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของทอ้งถ่ิน 
2) น าเสนอเร่ืองราวทอ้งถ่ินละเอียดกวา่หนงัสือพิมพร์ะดบัชาติ 
3) รายงานภาวะสินคา้ในตลาด 
4) เป็นตวักลางโฆษณาสินคา้ใหก้บัพอ่คา้และนกัธุรกิจในทอ้งถ่ิน 
5) ช่วยส่งเสริมทางดา้นสวสัดิการ และการจดัวางโครงการต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 
6) ยกยอ่งคุณงามความดีของคนท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้งถ่ิน 

เป็นบทบาทท่ีโดดเด่นและท าอยา่งต่อเน่ืองมาตลอด 33 ปี 
7) สอดส่องการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและนกัการเมืองในทอ้งถ่ิน 
8) ปลุกระดมความคิดให้คนในทอ้งถ่ินช่วยกนัแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมโครงการ

ต่างๆ 
9) ใหค้วามรู้ ใหค้วามบนัเทิงและแจง้ข่าวสาร 
10)  เป็นแรงผลกัดนัช่วยสร้างความสามคัคีในทอ้งถ่ิน 
11)  ถ่ายทอดมรดกทางสังคมหรือค่านิยมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 
12)  อุทิศตนเป็นสมบติัส่วนรวม หรือปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อส่วนรวม 
13)  แสดงความพยายาม ในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
14)  ไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว 
15)  ไม่พาดหวัข่าวและความน าเกินจริง และสะทอ้น ใจความส าคญัหรือเน้ือหา

หลกัของข่าว 
16)  ไม่แอบแฝงโฆษณา หรือประกาศในเน้ือหา 
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บทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมส่ือมวลชน อีก  6 ขอ้ จากการสัมภาษณ์บรรณาธิการ และเป็น
เจา้ของหนังสือพิมพ์ในปัจจุบนั คือ  นางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ ผ่านการพูดคุยโดยการนัดหมาย 
สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ ขอ้ความการสนทนาออนไลน์ และอีเมล รายละเอียดโดยสรุปคือ  (บุญยวีร์ 
ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์,  ธนัวาคม 2558-มีนาคม  พ.ศ. 2560) 

1) เสนอข่าว ภาพ ความคิดเห็น ดว้ยความสุภาพ สุจริต  
2) การเสนอข่าวดว้ยความจริง หากข่าวใดไม่ตรงต่อความจริง จะแกไ้ขโดยเร็ว 
3) ได้ข่าว ภาพ หรือข้อมูลอย่างใดๆมาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการท่ีสุภาพ และ

ซ่ือสัตย ์
4) ตอ้งเคารพต่อความไวว้างใจท่ีไดรั้บมอบหมาย จากการปฏิบติัหนา้ท่ี ในวิชาชีพ 

ของตน 
5) ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของส่ือ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือหมู่คณะโดยมิชอบ 
6) ไม่กระท าการอนับัน่ทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามคัคี ของเพื่อน

ร่วมวชิาชีพ 
(นางสาวบุญยวร์ี ศรีประเสริฐ ไดเ้ล่าเพิ่มเติมถึงการท่ีมีบุคคลบางคนแอบอา้งช่ือหนงัสือพิมพ ์

ไปประพฤติมิชอบ แต่ไดจ้ดัการเพื่อแสดงเจตนารมณ์ท่ีบริสุทธ์ิของหนงัสือพิมพแ์ลว้) 
 โดยบทบาทนอกเหนือบทบาททางจริยธรรม นัน่คือการด าเนินงานของหนงัสือพิมพ ์
มีดงัน้ี (บุญยวร์ี ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์,  ธนัวาคม 2558-มีนาคม พ.ศ. 2560) 

 
4.2.1 จุดเร่ิมต้นของหนังสือพมิพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) แนวคิด นโยบายและแผน

ธุรกจิ 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ก่อตั้งโดย นายภูวเดช (นิวติั) ขาวเหลือง เจา้ของ/

บรรณาธิการผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา)ผูก่้อตั้ง ท่ีเล็งเห็นวา่เส้นทางการเป็นส่ือมวลชนน่าจะเหมาะสมกบัตน
ในขณะนั้นและหวงัช่วยเหลือสังคมโดยหวงัใช้ส่ือของตนเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์ จึงได้ริเร่ิม
ก่อตั้งข้ึนในสังคมจนัทบุรี นบัถึงวนัน้ีครบ 32 ปีเต็ม จากการรวมตวัของนกัข่าว นกัคิด นกัเขียน และ
นกัวิชาการในสาขาต่างๆ ท่ีร่วมน าเสนอเร่ืองราวข่าวสาร ออกสู่สายตาสาธารณชน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนั คือ การสร้างสรรค์สังคม รักษาความถูกตอ้งและชอบธรรม พฒันาชาติบา้นเมืองให้กา้วเดิน
ไปในทิศทางท่ีดี และสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ ให้สังคมไดรั้บทราบอย่างตรงไปตรงมา 
ภายใตส้โลแกน “เพื่อความถูกตอ้งและความชอบธรรม” ซ่ึงท่ีผา่นมาหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ 
(จนัทบุรี)ไดรั้บการตอบรับจากสังคมดว้ยดีตามล าดบั  ต่อมาบรรณาธิการผูก่้อตั้งไดเ้สียชีวิตลงเม่ือ
วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยท่ีประชุมคณะกองบรรณาธิการฯ ลงมติเห็นชอบให้ นายสมพล 
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พะเนียงทอง ด ารงต าแหน่งบรรณาธิการบริหารฯ โดยมอบหมายให้ นางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ จด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของ/บรรณาธิการผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา แทน 

1) นโยบายหลกั เพื่อช่วยเหลือเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน  สะทอ้นปัญหาใน
มุมมองต่างๆ และเสนอปัญหาหรือข่าวสารท่ีเกิดข้ึนอย่างตรงไปตรงมา  และเป็นช่องทางส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ในการช่วยเหลือสังคมผูด้อ้ยโอกาส 

2) แผนธุรกิจ  ด้วยหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี)  มิได้ด าเนินงานเพื่อ
ธุรกิจโดยตรง  แต่ถือก าเนิดเพื่อสร้างสรรค์สังคม  และเหตุผลขา้งตน้ เป็นส าคญั จึงมิได้มีออกหา
โฆษณาเหมือนหนังสือเล่มอ่ืนๆ แต่ด้วยนักธุรกิจ ร้านคา้ เห็นความส าคญัจึงช่วยกนัสนับสนุนใน
รูปแบบของโฆษณาเพื่อให้สยามนิวส์ สามารถด ารงอยู่ได ้ควบคู่กบัการท าธุรกิจอ่ืนๆ ของเจา้ของ 
และผูอ่้านท่ีช่วยสนบัสนุนค่าจดัพิมพอี์กทางหน่ึง และหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์(จนัทบุรี)  ส่วน
ใหญ่เม่ือตีพิมพแ์ลว้ ไดแ้จกจ่ายในรูปแบบอภินนัทนาการเป็นหลกัมิไดว้างจ าหน่ายตามแผงหนงัสือ 
โดยทัว่ไป และเนน้ในส่วนของสมาชิกเท่านั้น 

 
4.2.2  เป้าหมายทางอุดมการณ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ และธุรกจิของหนังสือพมิพ์ 

 เป้าหมายทางอุดมการณ์เพื่อรักษาความถูกตอ้งและชอบธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม (กรณีผูค้น
ในสังคมได้รับความเดือดร้อนจากหน่วยงานภาครัฐ เราจะเข้าไปสอดส่องประสานความเข้าใจ 
รวมถึงทกัทว้ง ติติงในรูปแบบต่าง เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมใหเ้กิดแก่สังคมส่วนรวม)   

1) ในส่วนจรรยาบรรณ มุ่งเน้นน าเสนอข่าวสารอย่างถูกตอ้งตรงไปตรงมาและรอบ
ดา้น  เพื่อใหผู้รั้บสารสามารถรับรู้ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนจริงโดยมิใหใ้ครท่ีทุจริตหรือประสงคร้์ายต่อสังคม
ใชเ้งินมาปิดปาก ปิดหู ปิดตาได ้ และผูส่ื้อข่าวในสังกดัสยามนิวส์ทุกคนตอ้งไม่เรียกร้องรับเงินจาก
ใครโดยไม่ชอบธรรม เวน้แต่ผูป้ระกอบอาชีพสุจริตหรือหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้
จดัสรรงบประมาณการโฆษณาเอาไวใ้ห้เพื่อประชาสัมพนัธ์งานองคก์รของตน โดยไม่มีการเรียกร้อง
ค่าตอบแทนก่อนเจา้ของงานและเจา้ของเงินติดต่อมาดว้ยตนเอง ดว้ยเห็นความส าคญั  (แผนธุรกิจ) 

2) ส่วนพื้นท่ีโฆษณา ไม่ก าหนดตายตวั ดูจากความเหมาะสม หากมากเกินจะปฏิเสธ
พร้อมแนะน าฉบบัอ่ืนใหพ้ิจารณา โดยจะใหพ้ื้นท่ีกบัข่าวสารและเน้ือหาสาระของหนงัสือพิมพเ์ป็นหลกั 

3) ไม่มีการถูกแทรกแซงจากภาครัฐหรือเอกชน เพราะทุกคนทราบดีวา่ยึดหลกัความ
ถูกตอ้งชอบธรรม แต่ในสมยัของบก. ภูวเดช เคยมีนกัการเมืองให้ร้ายในเร่ืองของกิจกรรมเพื่อสังคม 
คือ โครงการกองทุนขา้วสารเพื่อชีวิต จดัมอบขา้วสารแก่เด็กนกัเรียนยากจนและผูย้ากไร้โดยไม่เคย
ออกเร่ียไรเงินมีแต่เพื่อนๆของบก.ร่วมช่วยกนัซ้ือขา้วสารบา้ง ช่วยเตะฟุตบอลเพื่อสานสัมพนัธ์ใน
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดบ้าง และโครงการมอบรางวลับุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี ท่ีพิจารณาโดยมี
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คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุทุกสาขาอาชีพร่วมพิจารณา และไม่เคยขายบตัร ไม่เรียกร้องผลประโยชน์
แก่ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัแต่อย่างใด นกัการเมืองดงักล่าวอา้งถึงลกัษณะโครงการเพื่อสังคมว่าไม่โปร่งใส  
บก.เก่าต่อสู้ดว้ยการแสดงความโปร่งใสตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอนต่อศูนยด์ ารงธรรม ทางนกัการเมือง
คนดงักล่าวยงัฟ้องกล่าวหาด้วยว่าบก.หม่ินประมาทในกรณีท่ีเขียนติติงการท างานทางสยามนิวส์
(จนัทบุรี)ฟ้องกลับเช่นกนั ศาลได้ไกล่เกล่ียและพิจารณาให้ฝ่ายนักการเมืองชดเชยค่าเสียหายต่อ
ช่ือเสียงของสยามนิวส์และให้ต่างฝ่ายขอโทษซ่ึงกนัและกนัในคดีหม่ินประมาท ส าหรับเงินท่ีไดรั้บ
จากการชดเชยค่าเสียหายน าเขา้กองทุนขา้วสารทั้งหมด หลงัจากนั้นไม่มีการถูกแทรกแซงอีก 

บก.ภูวเดช เคยกล่าวไวว้า่เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม บา้นเมือง และประเทศชาติ ขอ
ยอมตายเพื่อรักษาไวซ่ึ้งความถูกตอ้งและชอบธรรม คือขอแลกชีวติกบัความไม่เป็นธรรมพร้อมเนน้ย  ้า
ใหเ้สนอแต่ความจริงใครท าผดิสังคมเดือนร้อนก็ใหติ้ติง ส่วนใครท าดีก็ช่ืนชมตามความเหมาะสม 

 
4.2.3  การแบ่งหน้าทีแ่ละภาระรับผดิชอบในการท างาน 

 ดว้ยนโยบายเพื่อเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ช่วยเหลือสังคมเป็นหลกั จึงมีเฉพาะผูท่ี้มีอุดมการณ์
เดียวกนั สมคัรใจเขา้มาช่วยในรูปแบบของงานเขียน  การจดัรูปแบบ การพิมพอ์กัษร เป็นตน้  โดยมี
หนา้หนงัสือใหเ้ป็นเวทีแสดงความคิดเห็นแทนค่าจา้ง หรือโฆษณาฟรีแทนค่าจา้ง 

องคป์ระกอบของการอยูร่อดคือใชค้วามจริงใจท่ีมีต่อสังคม และทุนทรัพยส่์วนตนเป็นส าคญั 
จุดเร่ิมตน้การเข้ามาท างานในสยามนิวส์ของคุณบุญยวีร์ และการเปล่ียนแปลงสู่การเป็น

เจา้ของธุรกิจ รวมถึงการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ซ่ึงคุณบุญยวีร์เป็นผูเ้ร่ิมตน้ หรือเกิดข้ึนในยคุสมยัของคุณ
บุญยวร์ี หลงัจากจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิจากบรรณาธิการผูก่้อตั้งเดิม คือ นายภูวเดช(นิวติั) ขาว
เหลือง  ไดด้ าเนินงานภายใตน้โยบายหลกัและทีมงานชุดเดิม เพิ่มเติมในส่วนนกัคิดนกัเขียนรุ่นใหม่ท่ี
มีเจตนารมณ์สืบทอดอุดมการณ์สร้างสรรค์สังคมต่อไป จึงไดป้รับเปล่ียนจากหนังสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
สยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในรูปแบบจากรายปักษ์ เป็นรายเดือนจากเดิมขนาดเท่ากบัมติชนรายสัปดาห์  
ปกส่ีสี เน้ือในขาวด า จ  านวน 52 หน้า รวมปก เป็นฉบับหนังสือพิมพ์ข่าวก่ึงนิตยสารขนาด A4 
จ านวน 64 หนา้ รวมปก ปกส่ีสีแทน เพื่อให้สอดคลอ้งและสะดวกสบายในการจดัเก็บและจดัส่งทาง
ไปรษณียใ์ห้กบัสมาชิก โดยหนา้ส่ีสีอีก 1 คู่ ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นราย 45 วนั แทน(เพราะประสบปัญหา
ในการพิมพท่ี์โรงพิมพต์อ้งใชเ้วลาพิมพ ์7-15 วนั ท าใหอ้อกเป็นรายเดือนไม่ทนั) 

 
4.2.4  โครงการของหนังสือพมิพ์ทีสื่บทอดต่อเน่ือง  
โครงการท่ีจดัตั้งข้ึนควบคู่กบัการจดัพิมพห์นงัสือสยามนิวส์ (จนัทบุรี) สู่สายตาสาธารณชน 

คือ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัแก่เด็กนักเรียนท่ีอยู่ตามชนบทท่ียากไร้ ช่ือว่า โครงการ 
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“กองทุนข้าวสารเพื่อชีวิต” ซ่ึงก่อตั้งมานับถึงวนัน้ีครบ 22 ปีแล้ว เป็นโครงการส าคญัท่ีคณะกอง
บรรณาธิการไดเ้ล็งเห็นความส าคญัสานต่อเพื่อช่วยเหลืออาหารกลางวนัแก่เด็กนกัเรียนยากจนท่ียงั
พบว่ามีอยู่อีกจ านวนมากในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี จากเดิมจดักิจกรรมเดินสายตามรายอ าเภอทั้ง 10 
เดือน 10 อ าเภอ ปัจจุบันด้วยอุปสรรคไม่มีรถบรรทุกข้าวสารและงบประมาณมีไม่มากพอ จึง
ปรับเปล่ียนมอบปีละ 1 คร้ังในเดือนธันวาคม ของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยคดัเลือก
โรงเรียนยากจนจาก 10 อ าเภอมารับขา้วสารและส่ิงของตามโครงการแทน 

 
4.2.5  แนวทางการพฒันาหรือเป้าหมายต่อไป 
ดว้ยปัจจุบนัผูบ้ริโภคข่าวสารหนัไปบริโภคข่าวสารผา่นช่องทางในอินเตอร์เน็ตแทน  จึงเพิ่ม

ช่องทางประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก ในส่วนของหนังสือนั้นไม่มีเป้าหมายพฒันาต่อ ยงัคง
รูปแบบเดิมและจ านวนเท่าเดิม เท่านั้น ดว้ยสยามนิวส์จดัตั้งข้ึนในฐานะธุรกิจเพื่อสังคม  เม่ือพิจารณา
แลว้เห็นวา่เรามีช่องทางประชาสัมพนัธ์ในส่ืออ่ืน เช่น อินเทอร์เน็ต ท่ีให้ความรวดเร็วฉบัไว และเป็น
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผูด้อ้ยโอกาสหรือสะทอ้นปัญหาให้สังคม
ไดรั้บทราบไดดี้อีกทางหน่ึงบวกดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ แต่ไดผ้ลอาจมากกวา่หนงัสือในรูปแบบเดิม  เรา
จึงไม่เนน้ในส่วนของการพฒันาหนงัสือต่อเพราะตน้ทุนในการจดัท าสูง แต่จะพิจารณาใชช่้องทางอ่ืน
ในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเพื่อใหถึ้งมือผูรั้บสารไดร้วดเร็ว  และผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมไดรั้บการ
ช่วยเหลือเยียวยาไดเ้ร็วข้ึน น่ีคือเป้าหมายต่อไป  ท่ีส าคญั ณ ปัจจุบนัส่ือสยามนิวส์ถือเป็นงานเสริมท่ี
เกิดจากความตอ้งการเป็นส่ือของสังคม เป็นช่องทางให้สังคมส่วนรวมได้มีเวทีสะทอ้นปัญหาให้
หน่วยงานรับผิดชอบรับทราบความต้องการเพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหา รวมถึงเป็นเวทีให้
ขา้ราชการ หน่วยงาน หรือองคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีตั้งใจมุ่งมัน่ท างานเพื่อสังคมส่วนรวม เพื่อ
บา้นเมือง ไดมี้เวทีในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอผลงานผา่นส่ือ มิไดเ้ดินงานเป็นธุรกิจหลกั  

หมายเหตุ: ขอไม่กล่าวถึงผลก าไร  เพราะไม่มีนโยบายท าเป็นธุรกิจเพื่อผลก าไร เงิน
สนับสนุนบางฉบบัอาจน้อยกว่าค่าพิมพ์ แก้ปัญหาด้วยการน าผลก าไรในธุรกิจอ่ืนมาเสริมเป็นค่า
จดัพิมพ ์

ปัจจุบนั หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความยึดมัน่ใน
จรรยาบรรณ โดยจดัสรรเงินด าเนินการจากทุนทรัพยส่์วนตนเป็นส าคญั มีการบริหารโดยให้พื้นท่ี
โฆษณากบันกัเขียนแทนค่าตอบแทน และเจา้ของเป็นผูท้  าข่าวดว้ยตนเองดว้ย  

บทบาทดงักล่าวก่อใหเ้กิดการวจิยัส่วนท่ี 3 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
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4.3  การส ารวจการรับรู้บทบาทหน้าทีแ่ละจริยธรรมของส่ือมวลชนท้องถิ่น  
       หนังสือพมิพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ในผู้รับสาร 

 

4.3.1  ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที ่4.8  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ   
 

ลกัษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 115 46.7 
หญิง 131 53.3 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.8  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3  และเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 46.7 
 

ตารางที ่4.9  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ 
 

ลกัษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ

11 – 20  ปี 8 3.3 
21 – 30  ปี 78 31.7 
31 – 40  ปี 66 26.8 
41 – 50  ปี 46 18.7 
51 – 60  ปี 43 17.5 
61 – 80  ปี 5 2.0 

รวม 246 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7  
รองลงมาคืออายุระหว่าง 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 26.8  อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.7 อายุ 51-60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 17.5  อาย ุ11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ  3.3 และ อาย ุ61-80 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.0   
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ตารางที ่4.10  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา 
   

ลกัษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 

ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา 6 2.4 
ประถมศึกษา 20 8.1 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 44 17.9 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 39 15.9 

ปวช./ปวส. 11 4.5 
ปริญญาตรี 103 41.9 
ปริญญาโท 23 9.3 

รวม 246 100.0 
 

จากตารางท่ี 10  พบว่า  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างคือปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 41.9  รองลงมาคือมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ  17.9  มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น
ร้อยละ 15.9  ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 9.3 ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.1   ปวช./ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ 4.5  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.11  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม  ความถ่ีของการอ่าน 
 

ลกัษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 

ความถ่ีของการอ่าน
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
สยามนิวส์(จนัทบุรี) 

เป็นประจ า 19 7.7 
นานๆ คร้ัง 144 58.5 

1-2 คร้ัง 83 33.7 
รวม 246 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.11  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ 

(จนัทบุรี) นานๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 58.5  รองลงมาคืออ่าน 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.7 และ อ่าน
เป็นประจ านอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 
 

 



52 

ตารางที ่4.12  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้รูปแบบธุรกิจ 
 

ลกัษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 

รูปแบบธุรกิจ 

ธุรกิจครอบครัว 39 15.9 
เจา้ของคนเดียว 23 9.3 

หุน้ส่วน 34 13.8 
อ่ืนๆ 150 61.0 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.12  พบวา่  การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คืออ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุ 

คิดเป็นร้อยละ 61  รองลงมาคือธุรกิจครอบครัว คิดเป็นร้อยละ  15.9  หุ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 13.8  
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือคิดวา่เป็นแบบเจา้ของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามล าดบั 
 

4.3.2  การรับรู้บทบาทของหนังสือพมิพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) 
 
ตารางที ่4.13  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการรายงาน 
                     ข่าวความเคล่ือนไหวของทอ้งถ่ิน   
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

การรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของทอ้งถ่ิน 
 
 
 

ใช่ 199 80.9 
ไม่ใช่ 6 2.4 

ไม่แน่ใจ 41 16.7 
รวม 246 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.13  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 80.9  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  16.7  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 2.4 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการน าเสนอ 
                       เร่ืองราวทอ้งถ่ินละเอียดกวา่หนงัสือพิมพร์ะดบัชาติ 
  

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

การน าเสนอเร่ืองราวทอ้งถ่ินละเอียดกวา่
หนงัสือพิมพร์ะดบัชาติ 

 
 

ใช่ 131 53.3 
ไม่ใช่ 26 10.6 

ไม่แน่ใจ 89 36.2 
รวม 246 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.14  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 53.3  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  36.2   และกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 
10.6 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.15  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการรายงาน 
                       ภาวะสินคา้ในตลาด 
  

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

การรายงานภาวะสินคา้ในตลาด 
 
 
 

ใช่ 128 52.0 
ไม่ใช่ 29 11.8 

ไม่แน่ใจ 89 36.2 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.15  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 52.0  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  36.2   และกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 
11.8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการเป็น 
                       ตวักลางโฆษณาสินคา้ใหก้บัพอ่คา้และนกัธุรกิจในทอ้งถ่ิน 
  

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการเป็นตวักลางโฆษณาสินคา้
ใหก้บัพอ่คา้และนกัธุรกิจในทอ้งถ่ิน 

 
 

ใช่ 156 63.4 
ไม่ใช่ 22 8.9 

ไม่แน่ใจ 68 27.6 
รวม 246 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.16  พบว่าการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 63.4  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  27.6   และกลุ่มตวัอยา่งท่ีน้อยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 8.9 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.17  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการช่วย 
                       ส่งเสริมทางดา้นสวสัดิการ และการจดัวางโครงการต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 
  

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการช่วยส่งเสริมทางดา้นสวสัดิการ 
และการจดัวางโครงการต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 

 
 

ใช่ 134 54.5 
ไม่ใช่ 26 10.6 

ไม่แน่ใจ 86 35.0 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.17  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 54.5  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 35.0  และกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 
10.6 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการยกยอ่ง 
                       คุณงามความดีของคนท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้งถ่ิน 

   
การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการยกยอ่งคุณงามความดีของคนท่ี
ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้งถ่ิน 

 
 

ใช่ 186 75.6 
ไม่ใช่ 9 3.7 

ไม่แน่ใจ 51 20.7 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.18  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 75.6  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  20.7   และกลุ่มตวัอยา่งท่ีน้อยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 3.7 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.19  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการ 
                       สอดส่องการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและนกัการเมืองในทอ้งถ่ิน 
  

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการสอดส่องการปฏิบัติงานของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐและนกัการเมืองในทอ้งถ่ิน 
 
 

ใช่ 134 54.5 
ไม่ใช่ 24 9.8 

ไม่แน่ใจ 88 35.8 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.19  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 54.5  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  35.8   และกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 
9.8 ตามล าดบั 

 
 

 

 



56 

ตารางที ่4.20  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการปลุก 

                       ระดมความคิดใหค้นในทอ้งถ่ินช่วยกนัแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมโครงการต่างๆ 

   

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการปลุกระดมความคิดให้คนใน
ท้องถ่ินช่วยกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
โครงการต่างๆ 
 

ใช่ 124 50.4 
ไม่ใช่ 22 9.3 

ไม่แน่ใจ 99 40.2 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.20  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 50.4  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  40.2  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 9.3 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.21  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการให้ 
                       ความรู้ ใหค้วามบนัเทิงและแจง้ข่าวสาร 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการให้ความรู้ ให้ความบนัเทิงและ
แจง้ข่าวสาร 
 
 

ใช่ 184 74.8 
ไม่ใช่ 13 5.3 

ไม่แน่ใจ 49 19.9 
รวม 246 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.21  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 74.8  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  19.9   และกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 
5.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.22  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการเป็น 
                       แรงผลกัดนัช่วยสร้างความสามคัคีในทอ้งถ่ิน 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการเป็นแรงผลกัดนัช่วยสร้างความ
สามคัคีในทอ้งถ่ิน 
 
 

ใช่ 159 64.6 
ไม่ใช่ 10 4.1 

ไม่แน่ใจ 77 31.3 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.22  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 64.6  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  31.3  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 4.1 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.23  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการถ่ายทอด 
                       มรดกทางสังคมหรือค่านิยมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการถ่ายทอดมรดกทางสังคมหรือ
ค่านิยมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 
 
 

ใช่ 149 60.6 
ไม่ใช่ 11 4.5 

ไม่แน่ใจ 86 35.0 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.23  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 60.6  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  35.0   และกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 
4.5 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.24  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการอุทิศตน 
                     เป็นสมบติัส่วนรวม หรือปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อส่วนรวม 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการอุทิศตนเป็นสมบัติส่วนรวม 
หรือปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อส่วนรวม 
 
 

ใช่ 134 54.5 
ไม่ใช่ 20 8.1 

ไม่แน่ใจ 92 37.4 
รวม 246 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.24  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 54.5  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  37.4  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 8.1 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.25  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม  การรับรู้บทบาทการเสนอ 
                       ข่าว ภาพ ความคิดเห็น ดว้ยความสุภาพ สุจริต 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการเสนอข่าว ภาพ ความคิดเห็น 
ดว้ยความสุภาพ สุจริต 
 
 

ใช่ 162 65.9 
ไม่ใช่ 11 4.5 

ไม่แน่ใจ 73 29.7 
รวม 246 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.25  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 65.9  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  29.7  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 4.5 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.26  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการเสนอ 

                       ข่าวดว้ยความจริง หากไม่ตรงต่อความจริง จะแกไ้ขโดยเร็ว 

 
การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการเสนอข่าวด้วยความจริง หาก
ข่าวใดไม่ตรงต่อความจริง จะแกไ้ขโดยเร็ว 
 
 

ใช่ 136 55.3 
ไม่ใช่ 18 7.3 

ไม่แน่ใจ 92 37.4 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.26  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 55.3  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  37.4  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 7.3 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.27  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการไดข้่าว  
                       ภาพ หรือขอ้มูลอยา่งใดๆมาเป็นของตน โดยใชว้ธีิการท่ีสุภาพ และซ่ือสตัย ์
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการไดข้่าว ภาพ หรือขอ้มูลอยา่งใดๆ
มาเป็นของตน โดยใช้วิธีการท่ีสุภาพ และ
ซ่ือสัตย ์
 

ใช่ 146 59.3 
ไม่ใช่ 10 4.1 

ไม่แน่ใจ 90 36.6 
รวม 246 100.0 

  
จากตารางท่ี 27  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 59.3  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  36.6  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 4.1 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.28  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการเคารพ 

                       ต่อความไวว้างใจท่ีไดรั้บมอบหมาย จากการปฏิบติัหนา้ท่ีในวชิาชีพ 

  

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการเคารพต่อความไวว้างใจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย จากการปฏิบติัหนา้ท่ีในวชิาชีพ 
 
 

ใช่ 162 65.9 
ไม่ใช่ 12 4.9 

ไม่แน่ใจ 72 29.3 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.28  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 65.9  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  29.3  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 4.9
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.29  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการไม่ใช ้
                       ต  าแหน่งหนา้ท่ีของส่ือ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือหมู่คณะโดยมิชอบ 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของส่ือ แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน หรือหมู่คณะโดยมิชอบ 

 
 

ใช่ 129 52.4 
ไม่ใช่ 24 9.8 

ไม่แน่ใจ 93 37.8 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.29  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 52.4  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  37.8  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 9.8 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.30  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการไม่ 
                       กระท าการอนับัน่ทอนเกียรติคุณของวชิาชีพ หรือความสามคัคีของเพื่อนร่วมวชิาชีพ 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการไม่กระท าการอนับัน่ทอน
เกียรติคุณของวชิาชีพ หรือความสามคัคี 

ของเพื่อนร่วมวชิาชีพ 
 

ใช่ 146 59.3 
ไม่ใช่ 12 4.9 

ไม่แน่ใจ 88 35.8 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.30  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 59.3  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  35.8  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 4.9 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.31  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการแสดง 
                      ความพยายามใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการแสดงความพยายามใหค้วาม
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 
 

ใช่ 147 59.8 
ไม่ใช่ 10 4.1 

ไม่แน่ใจ 89 36.2 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.31  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 59.8  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  36.2  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 4.1
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.32  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการไม่ 
                       สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการไม่สอดแทรกความคิดเห็น 
ลงในข่าว 
 
 

ใช่ 107 43.5 
ไม่ใช่ 27 11.0 

ไม่แน่ใจ 112 45.5 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.32  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 43.5  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 45.5  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 11.0 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.33  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการไม่พาด 
                      หวัข่าวและความน าเกินจริง และสะทอ้น ใจความส าคญัหรือเน้ือหาหลกัของข่าว 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการไม่พาดหวัข่าวและความน าเกิน
จริง และสะทอ้น ใจความส าคญัหรือเน้ือหา

หลกัของข่าว 
 

ใช่ 142 57.7 
ไม่ใช่ 16 6.5 

ไม่แน่ใจ 88 35.8 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 33  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 57.7  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  35.8  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 6.5 
ตามล าดบั 
 
 
 

 



63 

ตารางที ่4.34  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การรับรู้บทบาทการ 
                       ไม่แอบแฝงโฆษณา หรือประกาศในเน้ือหา 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

บทบาทการไม่แอบแฝงโฆษณา หรือ
ประกาศในเน้ือหา 

 
 

ใช่ 121 49.2 
ไม่ใช่ 23 9.3 

ไม่แน่ใจ 102 41.5 
รวม 246 100.0 

 
จากตารางท่ี 34  พบว่า  การรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ ใช่ คิดเป็นร้อยละ 49.2  

รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ  41.5  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 9.3 
ตามล าดบั 
 

4..3.3  การรับรู้บทบาทอ่ืนๆ และข้อคิดเห็นเพิม่เติม  
4.3.3.1  ขอ้คิดเห็นต่อบทบาท 

1) แต่ละฉบบัท่ีเคยอ่านมีขอ้มูลนอ้ยเกินไป 
2) หนังสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี)รู้จกัแค่คนบางกลุ่มเท่านั้น 

เพราะคนส่วนใหญ่จะอ่านหนงัสือพิมพร์ะดบัประเทศมากกวา่ 
3) หนังสือพิมพ์หาอ่านยาก เห็นตามแผงหนังสือใหญ่ๆในตลาดบ้าง 

เน้ือหาส่วนใหญ่เก่ียวกบั กิจกรรมและร้านคา้ต่างๆ ในจนัทบุรีเป็นหลกั 
4) ยงัไม่กวา้งขวาง และเป็นท่ีรู้จกัของคนในพื้นท่ีนอ้ย 
5) รายงานเร่ืองราวในทอ้งถ่ินไดดี้ 
6) ขอให้หนังสือพิมพ์ได้ท าหน้าท่ี ส่ือมวลชนตามจรรยาบรรณของ

ส่ือมวลชนท่ีดีอยูแ่ลว้ใหต่้อเน่ืองไป เพราะนบัวนัส่ือส่ิงพิมพก์ าลงัถูกลดบทบาทไปเพราะกระแสส่ือ
ออนไลน์ มีอิทธิพลต่อสังคมมากข้ึนยิง่น่าเป็นห่วงในการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

7) หาซ้ือ หาอ่านไดย้าก 
4.3.3.2 ขอ้เสนอต่อบทบาทหนงัสือพิมพ ์

1)  ขอใหส่ื้อท าตวัเป็นกลาง เท่ียงธรรม น าความคิดใหม่ใหค้นอ่านไดรั้บรู้ 
2) บทความควรมีราคาผลไม้ในทอ้งถ่ินเพื่อเกษตรกรได้รับทราบราคา

ความเคล่ือนไหวป้องกนัการเอาเปรียบจากพอ่คา้คนกลาง 



64 

3) ควรมุ่งเน้นข่าวสารในทุกๆด้าน และกระจายข้อมูลข่าวสารให้
ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี 

4) อยากใหมี้อ่านตามหมู่บา้นต่างๆ ในจงัหวดัใหท้ัว่ถึงมากกวา่น้ี 
5) อยากให้เสนอส่ิงท่ีให้ความรู้และการรับรู้สู่คนในท้องถ่ินให้ได้รับ

ข่าวสารท่ีกวา้งขวางและเป็นประโยชน์มากข้ึน 
6) เพิ่มดูดวงรายวนัจะดีมาก 

จากส ารวจการรับรู้บทบาทหนา้ท่ีและจริยธรรมของส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพ์
สยามนิวส์ (จันทบุรี) ในผู ้รับสาร พบว่าผูอ่้านส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุประมาณ 21-30 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) นานๆ คร้ัง โดยคิดว่า
หนงัสือพิมพเ์ป็นรูปแบบธุรกิจอ่ืน ท่ีไม่ใช่เจา้ของคนเดียว ครอบครัว และหุน้ส่วน  

ในดา้นบทบาท พบว่า ผูอ่้านมัน่ใจในบทบาทการรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของ
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

อนัดบั 1 ผูอ่้านมัน่ใจในบทบาทการรายงานข่าวความเคล่ือนไหว
ของทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 80.9 

อนัดบั 2 ยกย่องคุณงามความดีของคนท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 75.6  
 

อนัดบั 3 ใหค้วามรู้ ใหค้วามบนัเทิงและแจง้ข่าวสาร ร้อยละ 74.8 
อนัดบั 4 เสนอข่าว ภาพ ความคิดเห็น ดว้ยความสุภาพ สุจริต ร้อยละ 65.9 
อนัดบั 4 เคารพต่อความไวว้างใจท่ีไดรั้บมอบหมาย จากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในวชิาชีพ 
ร้อยละ  65.9 

อนัดบั 5 การเป็นแรงผลกัดนัช่วยสร้างความสามคัคีในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 64.6 
อนัดบั 6 เป็นตวักลางโฆษณาสินคา้ให้กบัพ่อคา้และนกัธุรกิจใน

ทอ้งถ่ิน 
ร้อยละ 63.4 

อนัดบั 7 ถ่ายทอดมรดกทางสังคมหรือค่านิยมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่
คนอีกรุ่นหน่ึง 

ร้อยละ 60.6 

อนัดบั 8 แสดงความพยายามใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ร้อยละ 59.8 
อนัดบั 9 ได้ข่าว ภาพ หรือข้อมูล โดยใช้วิธีการท่ีสุภาพ และ

ซ่ือสัตย ์
ร้อยละ 59.3 

อนัดบั 10 ไม่พาดหวัข่าวและความน าเกินจริง ฯ  ร้อยละ 57.7 
อนัดบั 11 เสนอข่าวดว้ยความจริง หากข่าวใดไม่ตรงต่อความจริง 

จะแกไ้ขโดยเร็ว 
ร้อยละ 55.3 
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อนัดบั 12 ช่วยส่งเสริมทางดา้นสวสัดิการ และการจดัวางโครงการ
ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 54.5 

อนัดบั 12 ช่วยส่งเสริมทางดา้นสวสัดิการ และการจดัวางโครงการ
ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 54.5 

อนัดบั 12 สอดส่องการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและ
นกัการเมืองในทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 54.5 

อนัดบั 12 อุทิศตนเป็นสมบติัส่วนรวม หรือปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ
ส่วนรวม 

ร้อยละ 54.5 

อนัดบั 13 น าเสนอเร่ืองราวทอ้งถ่ินละเอียดกวา่หนงัสือพิมพ์
ระดบัชาติ 

ร้อยละ 53.3 

อนัดบั 14 ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของส่ือ แสวงหาประโยชน์ส่วน 
ตน ฯ 

ร้อยละ 52.4 

อนัดบั 15 รายงานภาวะสินคา้ในตลาด   ร้อยละ 52.0 
อนัดบั 16 ปลุกระดมความคิดใหค้นในทอ้งถ่ินช่วยกนัแกไ้ข 

ปัญหาฯ 
ร้อยละ 50.4 

อนัดบั 17 บทบาทการไม่แอบแฝงโฆษณา หรือประกาศในเน้ือหา ร้อยละ 49.2 
อนัดบั 18 ไม่สอดแทรกความคิดเห็น ลงในข่าว ร้อยละ 43.5 
อนัดบั 19 ไม่กระท าการบัน่ทอนเกียรติคุณของวชิาชีพ หรือความ

สามคัคี ฯ  
ร้อยละ 35.8 

โดยบทบาทท่ีมีผูอ่้านคิดวา่ไม่ใช่มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ  
1) รายงานภาวะสินคา้ในตลาด   ร้อยละ 11.8 
2) ไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว  ร้อยละ 11 
3) ช่วยส่งเสริมทางดา้นสวสัดิการ และการจดัวางโครงการ

ต่างๆ ในทอ้งถ่ิน      
ร้อยละ 10.6 

บทบาทท่ีมีผูอ่้านไม่แน่ใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
1) การไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว  ร้อยละ 45.5 
2) การไม่แอบแฝงโฆษณา หรือประกาศในเน้ือหา  ร้อยละ 41.5 
3) ปลุกระดมความคิดใหค้นในทอ้งถ่ินช่วยกนัแกไ้ข 

ปัญหาฯ  
ร้อยละ 40.2 
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จากผลวิจยัในส่วนน้ีจะเห็นไดว้า่บทบาทท่ีผูรั้บสารรับรู้และเช่ือถือไวว้างใจในหนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) มากท่ีสุด คือ บทบาทการรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของทอ้งถ่ิน  ร้อย
ละ 80.9 บทบาทการยกย่องคุณงามความดีของคนท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้งถ่ินและ
บทบาทการให้ความรู้ ให้ความบนัเทิงและแจง้ข่าวสารร้อยละ  4.8 และบทบาทเดียวท่ีมีผูรั้บสารไม่
แน่ใจมากกวา่ไวว้างใจคือ การไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว     
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บทที ่5 

 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
  

การวิจัยเร่ือง “บทบาทส่ือมวลชนกับการเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ 
(จันทบุรี) และการรับรู้ของผู ้รับสาร”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Qualitative Research and Quantitative Research)  มีว ัตถุประสงค์เพื่ อวิ เคราะห์ เน้ือหา ศึกษา
บทบาทหนา้ท่ี จริยธรรมส่ือมวลชน และส ารวจการรับรู้ในผูรั้บสาร หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์
(จนัทบุรี)โดยเก็บขอ้มูลจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) หนงัสือพิมพท์ั้งหมด 14 ฉบบั 
เฟซบุ๊กของหนังสือพิมพ์ จ  านวน 2 บญัชีผูใ้ช้ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  เจา้ของและ
บรรณาธิการ  และ การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากผูอ่้านหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ทั้ งหมด 246 คน โดยแบ่งการ
น าเสนอเป็นสามส่วน คือ สรุปผลการวจิยั  อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

5.1  สรุปผลการวจิัย   
 

5.1.1  สรุปการวเิคราะห์เน้ือหา 
 หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ยุค คือยุคสร้างช่ือ หรือยุค
ปลูกฝังอุดมการณ์ เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2548  ยุคปรับตวั เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2555 
และยุคเช่ือมโยงส่ือโซเชียลและส่ิงพิมพ์ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั โดยภาพรวมของเน้ือหาใน
หนงัสือตลอด 3 ยุค มีความเช่ือมโยงคือ การมุ่งน าเสนอข่าวทอ้งถ่ินภายในจงัหวดัจนัทบุรี ในดา้น
ต่างๆ ครอบคลุมตามเหตุการณ์ ท่ี เกิดข้ึน และความรู้รอบตัว รวมถึงเร่ืองบันเทิงข าขันตาม
สถานการณ์ ความแตกต่างของแต่ละยคุในรูปแบบภายนอก คือ ยคุท่ี 1 ตีพิมพใ์นขนาดบรอดชีท วาง
จ าหน่ายทุก 15 วนั เนน้เน้ือหาข่าวแบบเร้าอารมณ์ เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมของชุมชนอยา่งมาก ใน
ยุคท่ี 2 ปรับรูปเล่มเป็นขนาดแทบลอยด์ วางจ าหน่ายทุก 30 วนั เน้นข่าวเชิงวิเคราะห์และสัมภาษณ์
บุคคล ความนิยมลดนอ้ยลง ในยคุท่ี 3 ปรับรูปเล่มเป็นขนาด A4 วางจ าหน่ายทุก 45 วนั มีลกัษณะก่ึง
นิตยสาร ใช ้
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บุคคลท่ีโดดเด่นในทอ้งถ่ินข้ึนปก เนน้เน้ือหาเชิงสังคม รายงานสถานการณ์ กิจกรรมสังคม เนน้แจก
ในสถานท่ีราชการและผูใ้ห้การสนบัสนุน  ส่วนของเน้ือหามีความเปล่ียนแปลงคือในยุคท่ี 1 มุ่งเนน้
น าเสนอข่าวสังคม ตามดว้ยสถานการณ์ทอ้งถ่ิน และการเมือง ยุคท่ี 2 สัดส่วนเน้ือหายงัคงลกัษณะเดิม 
แต่ในยุคท่ี 3 สัดส่วนของเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้กลบัข้ึนมาอยู่ในล าดบั 3 ตามดว้ย บนัเทิง (ข าขนั) 
ขณะท่ีเน้ือหาเก่ียวกบัการเมืองเปล่ียนไปอยูใ่นล าดบัท่ี 5 ร่วมกบัเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมะ โดยสัดส่วน
โฆษณาทั้ง 3 ยุค ใกลเ้คียงกนั โดยลดจ านวนตามจ านวนหนา้ของหนงัสือพิมพ ์และปัจจุบนัใชพ้ื้นท่ี
โฆษณาแทนค่าจา้งนกัเขียนในบางกรณี 
 

5.1.2  สรุปบทบาทหน้าทีแ่ละจริยธรรมส่ือมวลชนท้องถิ่น 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) มีบทบาทหนา้ท่ีและจริยธรรมส่ือมวลชน 22 ประการ 

ตามบทบาทท่ีไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 โดยบทบาท
ท่ีเด่นชดั ปรากฎในหนงัสือพิมพทุ์กฉบบัคือ  การรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของทอ้งถ่ิน  ยกยอ่ง
คุณงามความดีของคนท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้งถ่ิน ให้ความรู้ ให้ความบนัเทิงและแจง้
ข่าวสาร ขณะท่ีบทบาทอ่ืนจะน าเสนอสับเปล่ียนหมุนเวยีนไปในหลายๆ ฉบบั 

 
5.1.3  สรุปผลการวจัิยเชิงส ารวจการรับรู้บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของส่ือมวลชน

ท้องถิ่น  
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ จนัทบุรีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในจงัหวดั โดยเฉพาะผูท่ี้มีอายุ 22 ปี

ข้ึนไป อยูใ่นสถานะเรียนจบและท างานแลว้ แมจ้ะไดรั้บความนิยมลดนอ้ยลง แต่ผูอ่้านยงัจดจ าและ
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและจริยธรรมของส่ือมวลชนทอ้งถ่ินของหนงัสือพิมพไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ในผูสู้งอายุ
ยงัเรียกติดปากวา่ “หนังสือพิมพ์หวยออก” ซ่ึงมีท่ีมาจากยุคเร่ิมตน้ท่ีจะจ าหน่ายทุก 15 วนั พร้อม
ใบตรวตลอตเตอร่ี ในบทบาทท่ีผูรั้บสารรู้จกัและใหค้วามเช่ือถือไวว้างใจ 3 ล าดบัแรก คือ 

ล าดบัท่ี 1  บทบาทการรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของทอ้งถ่ิน      
ล าดบัท่ี 2  ยกยอ่งคุณงามความดีของคนท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้งถ่ิน  
ล าดบัท่ี 3  ใหค้วามรู้ ใหค้วามบนัเทิงและแจง้ข่าวสาร     
ส่วนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม พบวา่บทบาทท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มประกอบดว้ย 
ภายนอก   โดยเสนอให้เพิ่มการรายงาน และการจดัจ าหน่ายใหท้ัว่ถึง ( 3 ความคิดเห็น) 
ภายใน     เชิงเศรษฐกิจ  โดยขอใหร้ายงานราคาผลไมใ้นทอ้งถ่ิน 

                             เชิงบนัเทิง      โดยเสนอใหเ้พิ่มการดูดวงรายวนั 
                             เชิงบทบาท     ขอใหค้งความเป็นกลาง และเท่ียงธรรม 
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5.2  อภิปรายผล   
 
 การศึกษาเร่ือง “บทบาทส่ือมวลชนกับการเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ 
(จนัทบุรี) และการรับรู้ของผูรั้บสาร”  ผูว้ิจยัได้ใช้กรอบทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนังสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 

5.2.1  อภิปรายผลการวเิคราะห์เน้ือหา 
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ (จันทบุรี) มีลักษณะท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของ

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ซ่ึงกาญจนา แกว้เทพ (2556, น. 46-48)  อธิบายไวว้า่ประกอบดว้ยการตีพิมพ์
เผยแพร่ท่ีมีลกัษณะเป็นกิจวตัร เป็นสินคา้ซ้ือขาย มีเป้าหมายหลายอยา่งในตวั ทั้งการน าเสนอข่าว 
ขดุคุย้ ช้ีแนะ ให้การศึกษา มีการน าเสนอแบบเปิดเผย มีบทบาทหนา้ท่ีทางการเมือง คือต่อตา้นความ
ไม่ถูกตอ้งชอบธรรมของอ านาจ ภายใตอุ้ดมการณ์ “เพื่อความถูกตอ้งและชอบธรรม”  ดา้นเน้ือหา มุ่งเนน้
การน าเสนอข่าวสถานการณ์ในทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุภา ศิริมานนท์ (2523, อา้งถึงใน 
สุระเชษฐ์ สุทธิบุตร, 2548) ซ่ึงกล่าววา่หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินมีบทบาทการถือก าเนิดข้ึนมาเพื่อรับใช้
ทอ้งถ่ินนั้นๆ  องค์ประกอบภายนอกคือการเป็นองค์กรธุรกิจ มีลกัษณะสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
ดรุณี หิรัญรักษ์ (2530, น. 252, 265) ท่ีระบุไวว้า่ในหนงัสือพิมพข์นาดเล็ก ฝ่ายบริหารจะประกอบดว้ย 
ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณาบรรณาธิการ นั่นคือ นางสาวบุญยวีร์ ศรีประเสริฐ และสอดคลอ้งกบั แนวคิดการ
บริหารงานในองค์กรหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน (ยิ้มทรวง ศรีพนาวงศา, 2530, น. 278) คือนางสาวบุณยวีร์ 
ศรีประเสริฐ ซ่ึงเป็นบรรณาธิการและเจา้ของ และท าหน้าท่ีเป็นนักข่าวดว้ย สอดคลอ้งกบัการวิจยั
ของ ทศพล  คุม้สุพรรณ (2552) เร่ือง ลกัษณะการบริหารงานหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินในเขตภาคเหนือ 
ซ่ึงมีผลการศึกษาตรงกนัวา่ การบริหารงานหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินเป็นองคก์รแบบไม่เป็นทางการ เป็น
การดึงบุคคลใกล้ชิดมาท างานและ ไม่มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน  เม่ืออภิปรายระหว่าง
ผลการวิจยักบังานวิจยัช้ินอ่ืนแลว้พบวา่ สอดคลอ้งกบังานจากผลการวจิยัของ บรรยงค ์สุวรรณผอ่ง, 
องัธิดา ลิมป์ปัทมปาณี และคณะ (2552) ซ่ึงระบุวา่ รายไดห้ลกัของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ไม่ไดม้าจาก
ยอดจ าหน่าย แต่มาจากการขายโฆษณา แต่รายไดห้ลกัท่ีข้ึนอยู่กบัโฆษณาไม่สามารถเป็นปัจจุยท่ี
ส่งผลต่อลกัษณะเน้ือหาของหนงัสือพิมพไ์ด ้ดงัท่ีผลการวจิยัจากการวเิคราะห์พบวา่การท าธุรกิจของ
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ ไม่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีวิพากษ์แห่งส่ือมวลชน ในกลุ่ม 
Political Economy of Media ซ่ึงกาญจนา แก้วเทพ. (2556, น. 121-122). อธิบายไว ้โดยสยามนิวส์ 
(จนัทบุรี) ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของปัจจยัส่ือท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่มีความเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจและการเมือง
ของสังคม ไม่มีก าไรมาจากอุตสาหกรรมขา้งเคียง เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ น ้ ามนั ไม่มีการผูกขาด
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ทั้งแนวนอนและแนวด่ิง เน้ือหาไม่ไดถู้กก าหนดมาจากตลาด แต่ถูกก าหนดมาจากอุดมการณ์ ซ่ึงถูก
ก าหนดมาตั้งแรกเร่ิมก่อตั้ง ไม่ไดเ้ป็นผูค้รองตลาด หรือวางจ าหน่ายเพียงเจา้เดียว และนอกจากนั้น 
แมจ้ะเป็นอิสระจากระบบทุน (ไม่หวงัก าไร) หรือจากนายทุน  แต่ก็ยงัด าเนินการมาไดต้ลอด 33 ปี 
และย ังไม่ มีการวางแผนท่ีจะหยุดด าเนินบทบาทหน้าท่ี  แต่อาจปรับเปล่ียนรูปแบบไปตาม
สถานการณ์และความเหมาะสม  โดยรายไดท่ี้น ามาใช้พยุงธุรกิจเพื่อรักษาอ านาจของการก าหนด
เน้ือหาคือรายไดจ้ากธุรกิจส่วนตวั สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุกญัญา บูรณเดชาชัย (2552) เร่ือง
สถานภาพและบทบาทการส่ือสารเพื่อความเป็นพลเมืองของหนงัสือพิมพ์ในเขตภาคตะวนัออก ท่ี
ระบุวา่เจา้ของหรือผูป้ระกอบการตอ้งประกอบอาชีพอ่ืน และน ามาเป็นทุนท าหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  

ส่วนของการเปล่ียนแปลงของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ท่ีแบ่งไดเ้ป็น 3 ยุค 
มีขอ้ควรอภิปรายท่ีน่าสนใจ คือการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลอ้งสะทอ้นกบัแต่ละยุคสมยั ทั้งบทบาท
ภายนอกและภายใน ตามสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยในยุคท่ี 1 ยุคสร้างช่ือ หรือยุค
ปลูกฝังอุดมการณ์  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2548 เป็นยคุรุ่งเรืองของส่ือส่ิงพิมพ ์มีส่ือส่ิงพิมพ ์รวมถึง
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินเกิดข้ึนจ านวนมาก โดยเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลและไดรั้บความสนใจจากสังคม (สุรัตน์ 
นุ่มนนท์, 2530) เน้ือหาของหนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในยุคน้ี จะมีความคลา้ยคลึง
กบัหนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณระดบัชาติ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ น าเสนอพาดหวัข่าว และข่าวหน้าหน่ึง 
ด้วยข่าวท่ีมีความต่ืนเตน้ เร้าใจ เร้าอารมณ์ โดยท่ีเน้ือหาด้านในจะหลากหลายตามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงในทอ้งถ่ิน เป็นยคุท่ีมียอดจ าหน่ายสูง และผูรั้บสารเลือกซ้ือพร้อมใบตรวจสลากลอตเตอร่ี 
ตามก าหนดการวางขายท่ีตรงกนั จนเป็นท่ีรู้จกัในช่ือหนงัสือพิมพห์วยออก 

ในยุคท่ี 2 ยุคปรับตวัของหนังสือพิมพ ์เป็นยุคการมาถึงของอินเทอร์เน็ตท่ีกวา้งขวางและ
เขา้ถึงผูค้นมากข้ึน การเรียนการสอนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไดรั้บความนิยมสูง การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเห็นได้ชัดคือปรากฎการณ์เฟ่ืองฟูของร้านอินเทอร์เน็ตซ่ึงให้บริการราย
ชัว่โมง สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนของหนังสือพิมพ์ ซ่ึงภายนอกปรับขนาดให้เป็นแบบแทบลอยด ์
ภายในปรับเน้ือให้เป็นรูปแบบข่าวเชิงวิเคราะห์ และสัมภาษณ์ซ่ึงไม่สามารถค้นอ่านได้จาก
อินเทอร์เน็ต ยุคน้ีอินเทอร์เน็ตถูกใช้เพื่อติดต่อส่ือสาร และใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการเป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่ ท่ีมีการส่งต่อขอ้มูลมหาศาล ส่ือส่ิงพิมพจึ์งยงัคงสร้างความแตกต่างและเป็นท่ี
นิยมอยู ่

แต่เม่ือมาถึงยุคท่ี 3 ของหนงัสือพิมพ์ คือยุคเช่ือมโยงส่ือโซเชียลและส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 
2556-ปัจจุบนั พบว่าเป็นยุคท่ีการส่ือสารออนไลน์เฟ่ืองฟูอย่างท่ีสุด ค าว่า “โลกไร้พรมแดน” ได้
เกิดข้ึนจริงผา่นระบบออนไลน์ ซ่ึงกลายเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีมาจากหลายแหล่ง 
หลายรูปแบบ และสามารถกระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท่ีส าคญัคือผูรั้บสารสามารถท าหนา้ท่ีเป็นส่ือได้
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ดว้ยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์มากมายท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับความสามารถท่ีจะใช้งานดงักล่าว รูปแบบ
ส่ือมวลชนท่ีเกิดข้ึนจากประชาชนเรารู้จกักนัในช่ือส่ือพลเมือง (Citizen Media) ขอ้มูลความรู้ หรือ
ขอ้มูลส่วนบุคคล กลายเป็นส่ิงท่ีสามารถคน้หาได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย ส่ือส่ิงพิมพ์ลด
จ านวนลงอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง ท าให้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในยุคน้ีไม่เพียงแต่ตอ้งต่อสู้เพื่อ
รักษาสถานะของส่ือ และสถานะทางธุรกิจ แต่ยงัตอ้ง “ยอมรับ” ความเปล่ียนแปลง และเตรียมพร้อม
ส าหรับทาง “ลง” สยามนิวส์ (จนัทบุรี) ในยุคน้ี จึงเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ถึงสองส่วน ในส่วนของ
เน้ือหาท่ีปริมาณของข่าวแต่ละประเภท มีล าดบัท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยยงัคงมุ่งเนน้น าเสนอข่าวสังคม 
และสถานการณ์ทอ้งถ่ิน แต่ข่าวการเมืองท่ีเคยเป็นล าดบัท่ี 3 มาทั้ง 2 ยุค อยูใ่นอนัดบั 5 ร่วมกบัข่าว
ธรรมะ (ซ่ึงข่าวธรรมะกลบัมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนจาก 2 ยุคท่ีผา่นมา) โดยเน้ือท่ีไดพ้ื้นท่ีมากข้ึน คือเน้ือหาท่ี
ให้ความรู้ และ บนัเทิง (ข าขนั) สะทอ้นให้เห็น “ความตอ้งการของผูบ้ริโภค” ท่ีเปล่ียนแปลงไป ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม และเป็นสถานการณ์เดียวกันกบัหนังสือพิมพ์และส่ือมวลชน
ระดบัชาติอ่ืนๆ ตอ้งเผชิญ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ทางการเมืองซ่ึงไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์
ไดอ้ยา่งเสรีดงัอดีต และการท่ีผูรั้บสาร เบ่ือหน่ายการเมือง 

ขณะท่ีดา้นธุรกิจ มีการปรับตวัเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการลดจ านวนการพิมพ์ เหลือเพียง 
1,000 ฉบบัต่อคร้ัง ราย 45 วนั (จากท่ีเคยสูงสุดอยู่ท่ีประมาณ 5,000 ฉบบั ต่อคร้ัง ราย 15 วนั) และ
เร่ิมใชส่ื้อโซเชียลอยา่งเฟซบุก๊เป็นช่องทางใหม่ท่ีใชเ้พื่อคงบทบาทส่ือมวลชนทอ้งถ่ินต่อไป 

 
5.2.2  อภิปรายผลบทบาทหน้าทีแ่ละจริยธรรมส่ือมวลชนท้องถิ่น 
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ จันทบุรี มีบทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมส่ือมวลชน ท่ี

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีต่างๆ ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 จ  านวน 22 ขอ้ซ่ึงเป็นกรอบ
ความคิด ความคาดหวงัต่อบทบาทหนา้ท่ีและจริยธรรมส่ือของบุคคลและองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในสังคม โดยมีขอ้ควรอภิปรายเกิดข้ึนคือกรณีของการน าเสนอข่าวผูป้ระสบเหตุเสียชีวิตโดยไม่
เบลอหนา้ ซ่ึงไม่สามารถสืบคน้วา่ไดรั้บการอนุญาต หรือมีการแกไ้ขให้ถูกตอ้งหลงัจากนั้นหรือไม่ 
และไม่สามารถสืบคน้ไดเ้ช่นกนัวา่ความผิดพลาดในบทบาทดงักล่าวเกิดข้ึนจากสาเหตุใด โดยเจตนา
หรือไม่  

ส่วนของบทบาทต่อมา ท่ีเกิดกรณีศึกษาข้ึน คือการถูกแทรกแซงโดยผูมี้อิทธิพล โดย
หนังสือพิมพ์สามารถด าเนินกิจการโดยรักษาช่ือเสียงต่อไปได้โดยใช้กลวิธีการยอมให้ตรวจสอบ
ความโปร่งใส ขอ้เท็จจริงท่ีน่าศึกษาถึงสาเหตุการไม่ถูกแทรกแซงต่อมา คือการน าเสนอทางการเมือง
ท่ีใช้วิธีน าเสนอข้อมูลทั้ งสองฝ่าย และให้ความส าคญัต่อบทบาทการเมืองของสองขั้วอ านาจท่ี
แตกต่างอย่างเท่าเทียม นอกจากนั้นยงัพบว่ามีสถานะส่วนตวัท่ีเอ้ือต่อการปกป้องสถานภาพและ



72 

ศกัด์ิศรีของหนงัสือพิมพ ์นัน่คือ การมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัผูมี้อิทธิพลทางการเมือง จึงอาจเป็น
ปราการส าคญัท่ีท าให้ไม่ถูกกลัน่แกลง้หรือแทรกแซง ดงัท่ีผลวิจยัของสุกญัญา บูรณเดชาชยั (2552) 
ระบุไว ้ว่าพบว่าหนังสือพิมพ์ภาคตะวนัออกมีปัจจยัด้านรายได้และถูกแทรกแซง ข่มขู่จากผูมี้
อิทธิพลในทอ้งถ่ินท่ีขดัขวางการพฒันาสถานภาพของหนงัสือพิมพ ์
 

5.2.3  อภิปรายผลผลการวจัิยเชิงส ารวจการรับรู้บทบาทหน้าทีแ่ละจริยธรรมในผู้รับสาร 
ผลการรับรู้บทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมของส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน หนังสือพิมพ์สยามนิวส์ 

(จนัทบุรี) ในผูรั้บสาร พบวา่บทบาทท่ีผูรั้บสารเช่ือถือ ไวว้างใจและมัน่ใจวา่เป็นบทบาทหนา้ท่ีและ
จริยธรรมของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) มากท่ีสุด 3 ล าดบัคือ  

ล าดบัท่ี 1 บทบาทการรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของทอ้งถ่ิน      
ล าดบัท่ี 2 ยกยอ่งคุณงามความดีของคนท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้งถ่ิน  
ล าดบัท่ี 3 ใหค้วามรู้ ใหค้วามบนัเทิงและแจง้ข่าวสาร     
เป็นบทบาทท่ีหนังสือพิมพ์น าเสนออย่างต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลา 33 ปีของการด าเนิน

กิจการ มีความต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และเป็นบทบาทท่ีถูกถ่ายทอดลงในส่ือโซเชียล ช่องทางการ
ส่ือสารล่าสุดของหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเลือกจะน าเสนอขอ้มูลข่าวสารแค่เพียงบางส่วน ทั้งสามล าดบัของ
บทบาทท่ีผูรั้บสารรับรู้ คือบทบาทท่ีอยูใ่นทุกยคุสมยัและทุกส่ืออยา่งแทจ้ริง จึงอภิปรายผลไดว้า่ แม้
หนงัสือพิมพจ์ะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบถึง  2 คร้ัง  มีความแตกต่างของเน้ือหาภายในและภายนอก
ทั้ง 3 ยุค ไดรั้บความนิยมลดนอ้ยลง แต่บทบาทท่ีมุ่งน าเสนอไดรั้บการรับรู้จากผูรั้บสารเสมอมา สม
ดงัเจตนาและความตั้งใจแรกของการก่อตั้งหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) 

จากผลการวิจยัทั้ งหมดท่ีสอดคล้องกันแสดงให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสยามนิวส์ 
(จนัทบุรี) มีบทบาทหนา้ท่ีและจริยธรรมท่ีโดดเด่น โดยน าเสนอผา่นทางเน้ือหาของการรายงานข่าว
ตามบทบาทหน้าท่ีส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน และผูรั้บสารรับรู้บทบาทดงักล่าวเป็นอย่างดี หนังสือพิมพ์
บรรลุเป้าหมายของการจดัท า แต่ผูรั้บสารท่ีอ่านเป็นประจ ามีเพียงร้อยละ 7.7 นอกเหนือจากนั้น เป็น
การอ่านนานๆ คร้ัง และเคยอ่านแค่ 1-2 คร้ัง บทบาททางสังคมตอนน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นส่ือท่ีไดรั้บความ
นิยม แต่ไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากผูรั้บสาร และสามารถรักษาบทบาทของส่ือมวลชนท่ีดีไว ้

 
5.2.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ 

1) สามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นรูปแบบและแนวทางหน่ึงของการท าธุรกิจ
ส่ือสารมวลชนท่ีมุ่งเน้นความส าคญัของอุดมการณ์เป็นหลกั ประเมินผลจากการรับรู้ของผูรั้บสาร
เป็นส าคญั การไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากผูรั้บสารคือผลส าเร็จ เช่นเดียวกบัการด าเนินกิจการ
ส่ือ ท่ีมุ่งเนน้ผลก าไร ทิศทางการท างานก็จะมุ่งเนน้ดา้นการตลาด และมีผลส าเร็จเป็นการเติบโตทาง
ธุรกิจ 
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2) สามารถน าผลวิจยัใชเ้ป็นรูปแบบและแนวทางหน่ึงของการบนัทึกประวติัศาสตร์
และขอ้มูลต่างๆ ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีส่ือทอ้งถ่ินถือก าเนิดข้ึน และหยดุด าเนินกิจการหลายต่อหลายเล่ม 
หลายต่อหลายทอ้งถ่ิน การศึกษา คน้ควา้ วิจยัและสรุปผลส่ือทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่า มีความยาวนาน และ
เก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กับท้องถ่ิน ไม่เพียงเป็นการบันทึกข้อมูล แต่เป็นการบันทึกเร่ืองราว สังคม 
วฒันธรรม ค่านิยม และประวติัศาสตร์ช่วงหน่ึงของทอ้งถ่ินไว ้

3)  สามารถน าผลวจิยัอา้งอิงถึงสถานการณ์สังคมท่ีสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของ
ส่ือส่ิงพิมพ ์ในรูปแบบของการวเิคราะห์ วจิารณ์ และสังเคราะห์เป็นแนวทางการพฒันาส่ือส่ิงพิมพ์
หรือส่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ทั้งในดา้นบทบาทหนา้ท่ี จริยธรรมส่ือ และบทบาทการประกอบธุรกิจส่ือ
ทอ้งถ่ิน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 

1) ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบบทบาทแต่ละยุคของหนังสือพิมพ์หรือส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ว่าในภาพลกัษณ์ของส่ือท่ีใช้ช่ือเดียวกนั  ถูกจดจ าด้วยภาพแบบไหน อย่างในกรณี
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี)  ท่ียงัคงถูกจดจ าในช่ือหนงัสือพิมพห์วยออก แมจ้ะเปล่ียน
ก าหนดการออกมาเป็นราย 45 วนัแลว้  หรือการทบัซ้อนของบทบาท เช่น จากเน้ือหาสาระท่ีหนัก
หน่วง สู่รูปแบบของข่าวเบาสมอง  ในสัดส่วนท่ีแปรผนักนั จะถูกจดจ าดว้ยภาพแบบไหนมากกวา่ 

2) ควรมีการวิจยัเชิงส ารวจความตอ้งการรูปแบบส่ือทอ้งถ่ินเชิงเฉพาะ เพราะแมจ้ะเป็นยคุ
โลกาภิวฒัน์ท่ีหลอมรวมสังคมไวด้ว้ยกนั แต่ก็สร้างความเป็นปัจเจกท่ีน่าสนใจ อยา่งในอดีตส่ือจะน า
ภาพกวา้งมาเล่า ปัจจุบนัคนอยากไดเ้ร่ืองเฉพาะทางมากกวา่ อยา่งในขอ้เสนอแนะแบบสอบถาม ท่ี
ผูอ่้านระบุความตอ้งการเฉพาะทางของตวัเองไว ้รวมถึงจากผลสรุปรวมของงานวจิยัท่ีทอ้งถ่ินยงัให้
คุณค่ากบัส่ือในเชิงช่ืนชม เพียงแต่จะหยบิอ่านหรือไม่ เป็นเร่ืองท่ีควรศึกษาต่อวา่ตอ้งท าอยา่งไร 

3)  ควรศึกษาบทบาทของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินท่ีมีการขยายตวัในแนวตั้งและแนวนอน ซ่ึง
เป็นส่ือทอ้งถ่ินท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีดา้นการอยูร่อด และความส าเร็จดา้นธุรกิจ 

4) ควรศึกษาบทบาทหน้าท่ีจริยธรรมของนิตยสาร หรือส่ือออนไลน์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงปัจจุบนั
นบัวา่เป็นส่ือท่ีมีการแฝงโฆษณาสูงมาก  
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5.4  ข้อจ ากดัในงานวจิยั 
 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้น้พบขอ้จ ากดัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค หลายประการ ขอ้จ ากดั

ส าคญัคือระบบการเก็บขอ้มูลของต่างจงัหวดัท่ีไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่สามารถหาหนังสือพิมพ์
ทอ้งถ่ินสยามนิวส์ (จนัทบุรี) ท่ีมีอายุถึง 33 ปี ได ้ทั้งจากมหาวทิยาลยัประจ าจงัหวดั โรงเรียนประจ า
จงัหวดั ห้องสมุดประชาชน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เทศบาล อบจ. บา้นของผูส้นบัสนุนพื้นท่ี
โฆษณาหนังสือพิมพ ์โรงพิมพ์ท่ีพิมพ์หนงัสือพิมพ ์รวมถึงเจา้ของหนงัสือพิมพ์  เน่ืองจากการสูญ
หาย และเหตุผลอ่ืนๆ ขอ้จ ากดัต่อมาคือประชาชนไม่ยินดีให้ขอ้มูลผ่านการกรอกแบบสอบถาม จึง
ตอ้งใชว้ิธีฝากวางตามร้านต่างๆ และส่งไปตามโรงเรียน เพื่อให้ไดข้อ้มูลมา นอกจากนั้นยงัมีการปิด
ปรับปรุงห้องสมุดเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่สามารถบอกไดว้า่ หากปรับปรุงเสร็จแลว้ หนงัสือ
ส่วนท่ีเก็บไวจ้ะยงัอยูห่รือไม่ เน่ืองจากอาจถูกยา้ยไปส่วนอ่ืน หรือสูญหายระหวา่งการเคล่ือนยา้ย 
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