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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพควบคู่กบั การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Qualitative Research
and Quantitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้ อหา ศึกษาบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรม
สื่ อมวลชน และสารวจการรับรู ้ ของผู ร้ ับสาร หนังสื อพิ มพ์ทอ้ งถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุ รี) โดยเก็บ
ข้อมู ล จากการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) หนังสื อพิ ม พ์ 14 ฉบับ สัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (InDepth Interview) เจ้า ของและบรรณาธิ ก าร และ การวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูอ้ ่านทั้งหมด 246 คน สรุ ปผลการวิจยั ได้
ดังนี้
1) หนังสื อพิมพ์มีบทบาทเป็ นสื่ อมวลชนผูร้ ับ ใช้ทอ้ งถิ่ นภายใต้อุดมการณ์ เพื่ อ
ความถู ก ต้อ งและชอบธรรม ตลอดระยะเวลา 33 ปี ได้เปลี่ ย นแปลงเนื้ อหาภายนอกและภายใน
แบ่ งเป็ น 3 ยุค คื อยุค สร้ างชื่ อ (ปลู ก ฝั งอุ ดมการณ์ ) ยุคปรั บตัว และยุคเชื่ อมโยงสื่ อโซเชี ย ลและ
สิ่ งพิ ม พ์ รู ป แบบธุ รกิ จเป็ นแบบเจ้า ของคนเดี ย ว ปั จจุ บ ัน อยู่ในสภาวะไม่ ท าก าไรต้อ งใช้ธุ รกิ จ
ส่ วนตัวพยุงกิจการ ยอดพิมพ์เคยสู งสุ ดประมาณ 5,000 ฉบับ เหลือ 1,000 ฉบับต่อครั้ง ลดพื้นที่วาง
จาหน่าย สัดส่ วนโฆษณาอยูใ่ นปริ มาณเดิมแต่ใช้วิธีให้พ้ืนที่โฆษณาแก่นกั เขียนแทนค่าจ้าง แต่ยงั ไม่
มีแผนที่จะหยุดกิจการ
2) การศึกษาบทบาทและจริ ยธรรมพบว่าสอดคล้องกับบทบาทและจริ ยธรรมตาม
แนวคิด ทฤษฎีซ่ ึงได้อา้ งอิงไว้ รวมถึงบทบาทการทากิจกรรมเพื่อสังคมที่ทาต่อเนื่องมา 23 ปี
3) การรับรู ้บทบาทของผูร้ ับสารเป็ นไปตามบทบาทที่แท้จริ งของหนังสื อพิมพ์
โดยได้รับความมัน่ ใจในบทบาทการยกย่องผูก้ ระทาความดีมากที่สุด ตามด้วยบทบาทการยกย่องคุณ
งามความดี ของคนที่ประกอบกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้ งถิ่ น และให้ความรู ้ ความบันเทิ งและแจ้ง
ข่าวสาร

(4)
หนังสื อพิมพ์มีบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมที่โดดเด่น และผูร้ ับสารรับรู ้ แต่ผรู ้ ับสารที่อ่าน
เป็ นประจากลับมีเพียงร้อยละ 7.7 นอกเหนื อจากนั้น เป็ นการอ่านนานๆ ครั้ ง และเคยอ่านแค่ 1-2
ครั้ง บทบาททางสังคมตอนนี้จึงไม่ได้เป็ นสื่ อที่ได้รับความนิยม แต่รักษาบทบาทของสื่ อมวลชนที่ดี
ไว้ได้
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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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นในประเทศไทย มี ป ระวัติและวิวฒั นาการที่ ยาวนานไม่แพ้สิ่งพิม พ์
ประเภทอื่นๆ สุ รัตน์ นุ่มนนท์ (2530) กล่าวว่า จากหนังสื อรายชื่ อวารสารและหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น
ไทยออกในต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ในปี พ.ศ. 2470 ออกเป็ นราย 10 วัน ชื่ อหนังสื อ
ศรี เชี ยงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2471 ถึ งปี พ.ศ. 2475 และยังมี หนังสื อพิ มพ์ท ้องถิ่ นรายสั ป ดาห์ ใน
จังหวัดสงขลา ชื่อว่าหนังสื อพิมพ์ไทยใต้ จากนั้นจึงเว้นช่วงไป 15 ปี ด้วยเหตุผลทางการเมือง
ความยาวนานของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นน่าสนใจไม่แพ้สื่อสิ่ งพิมพ์อื่น งานวิจยั ของ บรรยงค์
สุ วรรณผ่อง, อังธิ ดา ลิมป์ ปั ทมปาณี และคณะ (2552) เสนอความคิดเกี่ยวกับปั ญหาของหนังสื อพิมพ์
ท้องถิ่ นไว้ 4 ประการ คือ 1) หนังสื อพิมพ์รายวันในกรุ งเทพฯ เป็ นที่ พ่ ึงของการรับรู ้ ข่าวสารของ
ชนบทมากกว่าหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น 2) ช่ องว่างจากการที่ สังคมชนบทรับรู ้ ข่าวสารได้เพียงระดับ
หนึ่ ง เนื่ องจากพื้ น ที่ การสื่ อสารที่ จากัดของสื่ อกระแสหลัก 3) การตั้งค าถามถึ งความพร้ อมของ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นต่อการทาหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองชุมชน ทั้งการเป็ นสื่ อพลเมือง (Civic
Journalism) และการตรวจสอบท้องถิ่น 4) ข้อสงสัยการอยูร่ อดของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
นอกจากนั้นผลการวิจยั ของงานวิจยั หลายชิ้น ยังแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างขององค์กรสื่ อ
ท้องถิ่นที่น่าสนใจ ทั้งโครงสร้างธุ รกิจแบบครอบครัว โครงสร้างธุ รกิจแบบเจ้าของเพียงคนเดียว ผล
วิจยั อื่นๆ ที่ สนับ สนุ น คื อ เจ้าของหนังสื อพิม พ์ท ้องถิ่ นส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พ อื่ นด้วย โดยใน
ปัจจุบนั บทบาทนักหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น ที่เคยถูกพูดถึงและตั้งคาถามบ่อยครั้งถูกมองข้ามไป การมี
อยู่ข องหนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น ในวันนี้ จึ งเป็ นที่ น่ าสงสั ย ว่ามี อยู่อย่างไร และเจ้าของหนังสื อพิ ม พ์
ท้องถิ่ นจะขับเคลื่ อนบทบาทสื่ อมวลชนของเขาไปในทิ ศทางอย่างไร โดยที่ผูร้ ับสารรับรู ้ บทบาท
และให้ความเชื่อมัน่ หรื อไม่
ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาบทบาทสื่ อมวลชนของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) และการ
รับรู ้ของผูร้ ับสารด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ชุมชนเมืองขนาดเล็ก ส่ วน
ใหญ่ เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม บทบาทของหนังสื อพิมพ์ที่อยู่รอดในภู มิทศั น์ดงั กล่ าวจึงเป็ นเรื่ องน่ า
ศึกษา (2) สยามนิ วส์ (จันทบุรี) เป็ นหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นที่มีอายุยาวนานกว่า 33 ปี (ถือกาเนิ ดในปี
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พ.ศ. 2527) ดารงกิจการในรู ปแบบธุ รกิจเดียวไม่มีการขยายตัวทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน อาจทาให้
ง่ายต่อการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงรู ปแบบ “หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น” ได้อย่างชัดเจน

1.2 คำถำมนำกำรวิจัย
1) เนื้อหาในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์(จันทบุรี)มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2) เจ้าของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) มีบทบาทสื่ อมวลชนอย่างไร
3) ผูร้ ับสารหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) รับรู ้บทบาทหน้าที่ และจริ ยธรรม
เจ้าของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
2) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมสื่ อมวลชนของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์
(จันทบุรี)
3) เพื่อสารวจการรับรู ้บทบาทหน้าที่ และจริ ยธรรมของสื่ อมวลชนหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น
สยามนิวส์ (จันทบุรี) ในผูร้ ับสาร

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึ กษาบทบาทการเป็ นเจ้าของและสื่ อมวลชนในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น
สยามนิวส์ และการรับรู ้ของผูร้ ับสาร โดยมีขอบเขตการวิจยั คือ
1) การสัม ภาษณ์ โดย สัมภาษณ์ เชิ งลึ กนางสาวบุ ณยวีร์ ศรี ประเสิ รฐ บรรณาธิ การและ
เจ้าของในประเด็นด้านบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
2) การวิเคราะห์เอกสาร โดย สารวจเนื้อหาหนังสื อพิมพ์จานวน 14 ฉบับจาก 33 ปี ของการ
ตีพิมพ์ (เลือกแบบสุ่ ม เป็ นตัวแทนปี ปี ละฉบับ ในปี ที่มีการจัดเก็บหนังสื อพิมพ์ไว้) และเฟซบุก๊ ของ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ จานวน 2 บัญชีผใู ้ ช้
3) การใช้แบบสอบถาม กาหนดขนาดประชากรตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Cochran (1963)
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1.5 นิยำมศัพท์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นจังหวัดจันทบุรี หมายถึง หนังสื อพิมพ์ที่มีองค์กรขนาดเล็ก มีแหล่ง
ผลิ ตและขอบเขตการจาหน่ าย ในพื้ น ที่ จงั หวัดหรื อใกล้เคี ย ง มี ข่ าวสารส่ วนใหญ่ และฐานการ
บริ หารงานที่จงั หวัดจันทบุรี
บทบาทหน้า ที่ ข องหนัง สื อ พิ ม พ์ท ้อ งถิ่ น หมายถึ ง บทบาทที่ ย อมรั บ ว่าเป็ นหน้ าที่ ข อง
หนังสื อพิ มพ์ท ้องถิ่ น ในมุ มมองขององค์กร หน่ วยงาน นักวิชาการ และผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่เกี่ ยวข้อง
ต่างๆ
การรับรู ้ของผูร้ ับสาร หมายถึง ความรู ้ ความเข้าใจ ความเชื่อมัน่ ต่อบทบาทของสื่ อท้องถิ่น
ของผูท้ ี่อ่านและเคยอ่านหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
ปณิ ธาน/อุดมการณ์ของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) หมายถึง ความตั้งใจจริ ง
ที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้/แนวคิดที่เป็ นรากฐาน หรื อจุดยืนขององค์กร
ลัก ษณะภายนอกของหนังสื อ พิ ม พ์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ส ามารถสั ม ผัส หยิ บ จับ มองเห็ น
กระบวนการที่สามารถรับรู ้ได้ของหนังสื อพิมพ์ โดยไม่ตอ้ งผ่านการคิด วิเคราะห์ และตีความ
ลัก ษณะภายในของหนัง สื อ พิ ม พ์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ม ผัส หยิ บ จับ มองเห็ น
กระบวนการต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ จึงจะสามารถรับรู ้ได้
คอลัมน์ หมายถึง พื้นที่ในหน้ากระดาษ หรื อในสื่ อโซเชี ยล ที่มีขนาดจากัด ถู กกาหนดให้
เป็ นพื้นที่เฉพาะของเนื้อหาประเภทใดประเภทหนึ่ง
โฆษณา หมายถึง พื้นที่คอลัมน์ที่มอบให้แก่ผสู ้ นับสนุน มักใช้เพื่อผลทางการตลาด
หนังสื อพิมพ์เชิงคุณภาพ หมายถึง หนังสื อพิมพ์ที่มีเนื้อหาสาระเชิงคิดวิเคราะห์มากกว่าการ
รายงานข่าวสถานการณ์ทวั่ ไป
หนังสื อพิมพ์เชิงปริ มาณ หมายถึง หนังสื อพิมพ์ที่มีเนื้ อหาสาระทัว่ ไป มุ่งเน้นการรายงาน
ข่าวสารที่เป็ นที่นิยม หรื อเป็ นที่ชื่นชอบในกลุ่มคนอ่าน มีความหลากหลาย มุ่งให้ความบันเทิง
ข่าวร้อน หมายถึง ข่าวที่มีความรวดเร็ ว ทันต่อสถานการณ์ มีเนื้อหากระทบอารมณ์
ความรู ้สึก มักเป็ นข่าวรายงานสถานการณ์ทวั่ ไป
ข่าวเย็น หมายถึง ข่าวที่ไม่มีอายุแน่นอนตายตัว อาจเป็ นข้อมูล ความรู ้ หรื อข่าวเชิง
วิเคราะห์ ที่สามารถอ่านเมื่อไรก็ได้ มักเป็ นข้อมูล ความรู ้ หรื อข่าวเชิงวิเคราะห์
เนื้ อหาคอลัมน์สถานการณ์ ทอ้ งถิ่ น หมายถึ ง พื้นที่ ที่ใช้เพื่อรายงานสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น
หรื อกาลังจะเกิดขึ้น ในพื้นที่ทอ้ งถิ่น มุ่งให้ผรู ้ ับสารได้รับรู ้ความเป็ นไปที่เกิดขึ้น
เนื้ อหาคอลัม น์ ก ารเมื อง หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ใช้เพื่ อรายงานสถานการณ์ หรื อบทความ บท
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วิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น
เนื้อหาคอลัมน์สังคม หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อรายงานสถานการณ์ หรื อบทความบทวิเคราะห์
ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน กลุ่มคน หรื อบุคคลสาคัญในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น
เนื้อหาคอลัมน์ความรู ้ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อให้ขอ้ มูลความรู ้ทางวิชาการ
เนื้อหาคอลัมน์บนั เทิง (ขาขัน) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อสร้างความบันเทิง ตลก ขบขัน
เนื้ อ หาคอลัม น์ ท่ อ งเที่ ย ว/วัฒ นธรรม หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ เพื่ อ รายงานการท่ อ งเที่ ย ว
วัฒนธรรม ศิลปะ และประเพณี ของท้องถิ่น
เนื้ อหาคอลัมน์เศรษฐกิ จ/ธุ รกิ จ หมายถึง พื้นที่ ที่ใช้เพื่อรายงานสถานการณ์ ประกาศห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัด บทความ บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ หรื อเศรษฐกิจในท้องถิ่น
เนื้ อหาคอลัมน์สัมภาษณ์/บุคคล หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อรายงานการสัมภาษณ์/ข้อมูล ของ
บุคคล โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ผอู ้ ่านทาความรู ้จกั บุคคลในพื้นที่คอลัมน์
เนื้ อหาคอลัมน์กีฬา หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อรายงานการสัมภาษณ์/ข้อมูล ของบุคคล โดย
มุ่งเน้นเพื่อให้ผอู ้ ่านทาความรู ้จกั บุคคลในพื้นที่คอลัมน์
เนื้อหาคอลัมน์ ธรรมะ หมายถึง พื้นที่ที่ใช้เพื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อต่างๆ
เนื้ อหาคอลัมน์ข่าวระดับชาติ หมายถึ ง พื้นที่ ที่ใช้เพื่ อรายงานข่าวสถานการณ์ เหตุ การณ์
ต่างๆ ที่ได้รับความสนใจในระดับประเทศ เป็ นเนื้อหาข่าวเดียวกับที่สื่อระดับประเทศเลือกนาเสนอ
เจ้าของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น หมายถึง ผูเ้ ป็ นเจ้าของเงินทุน มีอานาจการบริ หารงานสู งสุ ด มี
ความรับผิดชอบโดยตรงในภาระหนี้สิน และกาไรที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการ
การรับรู ้ของผูร้ ับสาร หมายถึ ง การเข้าใจ เชื่ อถื อ เชื่ อมัน่ และให้คุณค่าต่อบทบาทหน้าที่
ของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ ของผูร้ ับสาร

1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1) บันทึกประวัติศาสตร์ ของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นที่มีอายุยาวนานถึง 33 ปี จากยุครุ่ งเรื องสู่
ยุคปั จจุบนั ไว้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2) เป็ นกรณี ศึกษาต่อการพัฒนา วิเคราะห์ หรื อวิจารณ์ สื่อท้องถิ่ น ในวงการนิ เทศศาสตร์
และสื่ อสิ่ งพิมพ์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง “บทบาทสื่ อมวลชนของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) และการ
รับรู ้ของผูร้ ับสาร” ผูว้ จิ ยั รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ
2.1 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบทบาท “สื่ อมวลชน”
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชนและสื่ อหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับจริ ยธรรมของนักหนังสื อพิมพ์
2.2 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบทบาท “การเป็ นเจ้าของธุ รกิจสื่ อ” ประกอบด้วย
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
2.2.2 ทฤษฎีวพิ ากษ์แห่งสื่ อมวลชน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อถือไว้วางใจ
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มีรายละเอียดดังนี้

2.1 กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษาบทบาท “สื่ อมวลชน”
การวิจยั เรื่ อง “บทบาทสื่ อมวลชนของหนังสื อพิมพ์สยามนิวส์ (จันทบุรี) และการรับรู ้ของ
ผู ้รั บ สาร” ใช้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ “บทบาท” และ “จริ ย ธรรม” ของสื่ อ มวลชนโดยรวมและสื่ อ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น เป็ นหลักในการศึกษา ประกอบด้วย
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทหน้ าทีข่ องสื่ อมวลชนและสื่ อหนังสื อพิมพ์ท้องถิ่น
กาญจนา แก้วเทพ (2556, น. 46-48). เขียนถึงคุณลักษณะของสื่ อหนังสื อพิมพ์ไว้ มีรายละเอียด
โดยสรุ ปว่า คาว่า Journal มีรากศัพท์มาจากคาว่า “กิ จวัตรประจาวัน” สะท้อนให้เห็ นว่าการตีพิมพ์
ของหนังสื อพิมพ์จะต้องมีช่วงเวลาที่สม่าเสมอ เป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งซื้ อขาย มีเป้ าหมายหลายอย่างในตัว
(เสนอข่าว ขุดคุย้ ชี้ แนะ ให้การศึกษา ฯลฯ) และมีลกั ษณะเปิ ดเผย (มิใช่ จดหมายปิ ดผนึ กหรื อบัตร
สนเท่ ห์) หน้าที่ ท างการเมื องของหนังสื อพิ ม พ์ คื อได้รับ มอบหมายให้เป็ นสื่ อที่ มี ภารกิ จในการ
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ต่อต้านอานาจของผูป้ กครอง และบรรดาความไม่ถูกต้องชอบธรรม หนังสื อพิมพ์จึงเป็ นสื่ อที่ถูกผูม้ ี
อานาจตอบโต้ดว้ ยการพยายามควบคุมโดยใช้กลไกต่างๆ ในประวัติศาสตร์ หน้าแรกๆ จะเป็ นการใช้
ความรุ นแรง แต่ปัจจุบนั เปลี่ยนมาเป็ นมาตรการทางกฎหมายและการเงินแทน หนังสื อพิมพ์มีหน้าที่
ทัว่ ไปในยุคแรก คื อ ทาหน้าที่ เสริ มบริ การไปรษณี ย ์ และส่ งข่าวเกี่ ยวกับการค้าต่างประเทศ เช่ น
บางกอกรี คอร์ เดอร์ ของหมอบรัดเลย์ ลงข่าวตารางเวลาเรื อสิ นค้าเข้าออก เป็ นการขยายปริ มณฑล
สาธารณะของชนชั้นสู งและชั้นนาในสั งคมให้ขยายกว้างยิ่งขึ้ น เช่ น การนาเอาเรื่ องของเจ้านาย
รัฐบาล นักการทู ต พ่อค้าใหญ่ๆ มาลงข่าว การวิเคราะห์มิติทางวัฒนธรรมของหนังสื อพิมพ์ อาจ
สังเกตได้จากรู ปแบบที่แปลกใหม่จากวัฒนธรรมการสื่ อสารที่เคยมีมา เนื่ องจากลักษณะใหม่ๆ เช่น
สร้างความเป็ นปั จเจกอย่างมาก มีเนื้อหาที่เป็ นจริ ง (Reality Orientation) เน้นการนาไปใช้ประโยชน์
เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับทางโลก (มิใช่ ทางธรรม) ลักษณะเหล่ านี้ สอดรับกับความต้องการของคนกลุ่ ม
ใหม่ที่ก่อตัวขึ้ นมา คื อคนที่ อยู่ในเมื อง เป็ นพ่อค้า ชนชั้นกลาง ผลที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมนี้ คือ หนังสื อพิมพ์ก่อให้เกิ ดกลุ่มสาธารณะ (Reading Public) ที่ มีการรวมกลุ่ มกันด้วย
การอ่านหนังสื อพิมพ์และมี ความสนใจในข่าวสารการบ้านการเมื อง ขณะที่ หากวิเคราะห์ มิติดา้ น
เศรษฐกิ จ -การเมื อ งของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ในยุ ค แรกหนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น มัก มี ล ัก ษณะ “อิ ง กับ
การเมือง” (Party-political Paper) เช่ น มีสายสัมพันธ์โยงใยกับพรรคการเมืองหรื อนักการเมือง แต่
ปั จจุบนั นี้ ลกั ษณะเช่ นนี้ เริ่ มจางหายไปจนเกื อบหมด ตอนปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่ งเป็ นช่ วงยุคทอง
ที่สุดของหนังสื อพิมพ์ ได้เกิดหนังสื อพิมพ์ที่เรี ยกว่า “Prestige Press” คือหนังสื อพิมพ์ที่แยกตัวออก
จากรั ฐและกลุ่ มผลประโยชน์ โดยถื อภารกิ จและความรับ ผิดชอบของการเป็ นสื่ อแห่ งสั งคมเป็ น
หลัก การพื้ น ฐาน ปั จ จุ บ ัน นี้ ในแต่ ล ะประเทศยัง คงมี ห นัง สื อ พิ ม พ์ป ระเภทนี้ อยู่ แต่ ส่ วนใหญ่
หนังสื อพิมพ์จะก้าวเข้าสู่ การเป็ นธุ รกิ จที่ ตอ้ งคิ ดถึ งการค้าและการสร้ างกาไรที่ ไม่ได้มาจากผูอ้ ่าน
หากแต่มาจากการลงโฆษณา ซึ่ งมากน้อยขึ้นอยู่กบั จานวนคนอ่าน จึงเป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ งขยาย
กลุ่มผูอ้ ่านและพลอยมีผลต่อการคัดเลือกและนาเสนอเนื้ อหา กล่าวคือ มีเนื้ อหาแบบเบาๆ มีบนั เทิง
มาก เน้ น ข่ า วแบบที่ ผู ้ค นสนใจ (Human Interest) แม้ว่ า จะไม่ ค่ อ ยมี ส าระและประโยชน์ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่านระดับล่างที่เป็ นคนกลุ่มใหญ่ ตามความเข้าใจของสื่ อมวลชน
แนวคิดของสุ ภา ศิริมานนท์ (2523, อ้างถึงใน สุ ระเชษฐ์ สุ ทธิ บุตร, 2548) กล่าวถึงบทบาท
เฉพาะของหนั ง สื อพิ ม พ์ ท ้ อ งถิ่ น ว่ า บทบาทที่ ท าให้ แ ตกต่ า งจากหนั ง สื อพิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ คื อ
หนังสื อพิมพ์แต่ละฉบับที่เป็ นของท้องถิ่นใด ย่อมถือกาเนิดขึ้นเพื่อรับใช้ทอ้ งถิ่นนั้น
ขณะที่ สุ รัตน์ นุ่ ม นนท์ (2530, น. 19-20) สรุ ปหน้าที่ ของหนังสื อพิ มพ์ท้องถิ่ นแบบแยก
ย่อยไว้ 8 ประการ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงปั ญหาจากบทบาทและหน้าที่ของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นไว้วา่
1) หนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ นจะต้องท าหน้าที่ รายงานข่าวความเคลื่ อนไหวของท้องถิ่ น และนาเสนอ
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เรื่ องราวท้องถิ่นในรายละเอียด และลึกซึ้ งกว่าถึงแม้เรื่ องหรื อข่าวสารนั้น หนังสื อพิมพ์ในระดับชาติ
จะเสนอก่ อนหน้าแล้วก็ตาม 2) หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นจะต้องรายงานภาวะสิ นค้าในตลาดท้องถิ่ น
และเป็ นตัวกลางโฆษณาสิ นค้าให้กบั พ่อค้าและนักธุ รกิจในท้องถิ่น 3) หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นจะต้อง
ช่วยส่ งเสริ มทางด้านสวัสดิ การ และการจัดวางโครงการต่างๆ ในท้องถิ่ น 4) หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น
จะต้องรู ้จกั ยกย่องคุณงามความดีของคนที่ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้ งถิ่น 5) หนังสื อพิมพ์
ท้องถิ่นจะต้องสอดส่ องการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่น ตลอดจนติดตามการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ข องนัก การเมื อ งที่ ไ ด้รั บ เลื อ กตั้ง จากท้อ งถิ่ น ไม่ ว่า ในระดับ ชาติ ห รื อ ในระดับ ท้อ งถิ่ น
6) หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นจะต้องช่ วยปลุ กระดมความคิดให้คนในท้องถิ่ นช่ วยกันแก้ไขปั ญหาและ
ส่ งเสริ มโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น 7) หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นก็เหมือนกับสื่ อมวลชนประเภทอื่นคือมี
หน้าที่ให้การสอน ให้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสาร 8) หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นจะต้องเป็ นแรงผลักดัน
ช่วยสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น ข้อสังเกตจากบทบาทหน้าที่ท้ งั หมดคือ หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นไทย
นั้ น จะสามารถท าได้ ม ากน้ อ ยแค่ ไ หนตามเป้ า หมาย ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ ระดับ ความสามารถของ
นักหนังสื อพิ มพ์ทอ้ งถิ่ นนั้นเอง หรื ออาจจะขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการของแต่ละท้องถิ่ น เช่ น
อิทธิ พลของท้องถิ่ น หรื อแม้แต่เกิ ดจากการดาเนิ นการของผูเ้ ป็ นเจ้าของหนังสื อพิมพ์น้ นั เองที่ไม่
หวังจะให้การทาหนังสื อพิมพ์ตอบสนองเพื่ อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น แต่เป็ นการท า
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่วา่ ทางด้านการเมือง หรื อประโยชน์ทางด้านธุ รกิจ
ทั้งสามแนวคิดคือความคาดหวังในบทบาทซึ่ งใช้เป็ นกรอบความคิดวิเคราะห์ เพื่อสะท้อน
การทาหน้าที่สื่อมวลชนของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
ด้านแนวคิดสื่ อมวลชนของ Lasswell (1948; Wright,1960 อ้างถึงใน พงษ์ วิเศษสังข์, 2551,
น. 87-89) ต้องมี บ ทบาท 1) สอดส่ องและรายงานเหตุ ก ารณ์ ในสั งคม (Surveillance) 2) ตี ความ
(Interpretation) 3) ผสมผสานส่ วนต่างๆ ในสังคม (Correlation or Linkage of the Parts of Society)
4) ถ่ ายทอดมรดกทางสั งคมหรื อค่านิ ยมจากรุ่ นหนึ่ งไปสู่ อีก รุ่ นหนึ่ ง (Transmission of the Social
Heritage or Values from One Generation to the Next) และ 5) ให้ความบันเทิง (Entertainment)
แนวคิดดังกล่าวคือกรอบสาคัญของการวิจยั การทาแบบสอบถามและการวิเคราะห์ และอีก
ส่ วนสาคัญเกี่ยวกับบทบาทคือแนวคิดทางจริ ยธรรมซึ่ งเป็ นบรรทัดฐานสาคัญของสังคม
2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับจริยธรรมของนักหนังสื อพิมพ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บดี จักรี นฤบดิ นทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดารัสกับนักธุ รกิจและนักหนังสื อพิมพ์อเมริ กนั เมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน ไว้วา่
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ผูท้ ี่มีหน้าที่สื่อข่าวก็ดี หรื อมีหน้าที่ประสานความเข้าใจระหว่างคนหลายชนิ ดหลายชั้นก็ดี
ควรส านึ ก อยู่เสมอว่า งานของเขาเป็ นงานส าคัญ และมี เกี ย รติ สู ง เพราะหมายถึ ง ความ
รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ในการร่ วมกันสร้ างสันติสุขให้แก่โลก การแพร่ ข่าวโดยขาดความ
ระมัดระวังหรื อแม้แต่คาพูดง่ายๆ เพียงนิ ดเดียว ก็สามารถจะทาลายงานที่ผมู ้ ีความปรารถนา
ดี ท้ งั หลาย พยายามสร้ างไว้ด้วยความยากลาบากเป็ นเวลาแรมปี หากจะแก้ตวั ว่า การพู ด
พล่อยๆ เพียงสองสามคานี้ เป็ นเรื่ องเล็กไม่น่าจะเก็บมาถือเป็ นเรื่ องใหญ่เลยก็ไม่ถูก เหมือน
ฟองอากาศนิดเดียว ถ้าเข้าไปอยูใ่ นเส้นเลือดก็จะสามารถปลิดชี วติ คนได้ท้ งั คน และน้ าตาล
หวานๆ ก้อนเล็กนิ ดเดียวถ้าใส่ ลงไปในถังน้ ามันรถ ก็จะทาให้เครื่ องจักรดีๆ ของรถเสี ยได้
โดยสิ้ นเชิง. (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2558)
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ให้ความสาคัญกับ
บทบาทการประสานความเข้าใจระหว่างคนหลายชนิ ด ขณะที่ยุพา สุ ภากุล (2540, น. 60) กล่าวถึ ง
แนวคิดทางจริ ยธรรมของนักหนังสื อพิมพ์วา่ ควรคานึ งถึ งทางธรรม โดยกล่าวกับนักหนังสื อพิมพ์
ว่า “หนังสื อพิมพ์จะต้องเป็ นของธรรมะ ไม่ใช่ ของตัวกู ไม่ใช่ ของคณะของกู ไม่ใช่ แม้แต่ประเทศ
ของกู ต้องอุทิศตนเป็ นสมบัติของมนุ ษย์ทุกคน จะทาอะไรต้องถามธรรมะก่อน มันไม่มีทางจะผิด
เลย”
ในองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีขอ้ กาหนดทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ 3 องค์กรคือ ประกาศ
จรรยาบรรณหนังสื อ พิ ม พ์ โดยบรรณาธิ ก ารทั่วราชอาณาจัก ร ในพ.ศ. 2519 ข้อ บัง คับ ว่าด้ว ย
จริ ยธรรมแห่ งหนังสื อพิมพ์ พ.ศ. 2541 และ ข้อกาหนดจริ ยธรรมนักหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย
โดยสมาคมนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
ประกาศจรรยาบรรณหนังสื อพิม พ์ โดยบรรณาธิ การทัว่ ราชอาณาจักร พ.ศ. 2519 (ยุพ า
สุ ภากุล, 2540, น. 58-59)
1) การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้ซ่ ึ งเสรี ภ าพของหนั ง สื อพิ ม พ์ เป็ นภารกิ จ อัน มี
ความสาคัญ เหนืออื่นใดสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์
2) การเสนอข่าว ภาพ หรื อการแสดงความคิดเห็ น ต้องเป็ นไปด้วยความสุ ภาพ
สุ จริ ต ปราศจากความมุ่งหวังในประโยชน์ส่วนตน หรื อ อามิสสิ นจ้างใดๆ
3) การเสนอข่ าว ต้อ งเสนอแต่ ค วามจริ ง พึ ง ละเว้น การต่ อ เติ ม เสริ ม แต่ ง หาก
ปรากฏว่า ข่าวใดไม่ตรงต่อความจริ ง ต้องรี บแก้ไขโดยเร็ ว
4) การที่ จะให้ได้ข่าว ภาพ หรื อข้อมูลอย่างใดๆมาเป็ นของตน ต้องใช้วิธีการที่
สุ ภาพ และซื่อสัตย์
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5) ต้อ งเคารพต่ อ ความไว้ว างใจที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย จากการปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ใน
วิชาชีพ ของตน
6) ต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องตน โดยถื อ เอาสาธารณประโยชน์ เป็ นส าคัญ ไม่ ใ ช้
ตาแหน่ง หน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรื อหมู่คณะโดยมิชอบ
7) ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการบัน่ ทอนเกี ยรติคุณของวิชาชี พ หรื อความ
สามัคคี ของเพื่อร่ วมวิชาชีพ
2.1.2.1 ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่ งหนังสื อพิมพ์ พ.ศ. 2541 (2541, อ้างถึงใน
ปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 2548, น. 277-280) (ข้อ 1-3 อธิบายลักษณะของข้อบังคับ)
ข้อ 4 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งยึดถือข้อเท็จจริ ง ความถูกต้องแม่นยาและความครบถ้วน
ข้อ 5 หนัง สื อ พิ ม พ์ต้องน าเสนอข่ า วเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ โดยไม่ แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนหรื อหมู่คณะ
ข้อ 6 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งแสดงความพยายามในการให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
ข้อ 7 หนังสื อพิมพ์ต้องไม่แต่งเติ มเนื้ อหาสาระของข่าวจนคลาดเคลื่ อนหรื อเกิ น
จากความเป็ นจริ ง
ข้อ 8 หนังสื อพิมพ์ ต้องละเว้นการเสนอข่าวเพราะความลาเอียงหรื อมีอคติจนเป็ น
เหตุให้ข่าวนั้นคลาดเคลื่อนหรื อเกินจากความเป็ นจริ ง
ข้อ 9 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
ข้อ 10 เมื่อคัดลอกข้อความใดจากหนังสื อพิ มพ์ สิ่ งพิ มพ์ หรื อแหล่ งข้อมู ลอื่ น ๆ
ต้องบอกที่มาของข้อความนั้น
ข้อ 11 การเสนอข่าวที่มีการพาดพิง อันอาจเกิดความเสี ยหายแก่บุคคลหรื อองค์กร
ใดๆ ต้องแสดงถึงความพยายามในการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริ งด้วย
ข้อ 12 ในกรณี ที่ มี ก ารเสนอข่ า วผิ ด พลาด หนั ง สื อพิ ม พ์ ต้อ งลงพิ ม พ์ แ ก้ ไ ข
ข้อผิดพลาด ดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 13 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งไม่เสนอข่าวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล่งที่มา พึงระบุชื่อ
บุคคลที่ให้สัมภาษณ์หรื อให้ข่าวอย่างเปิ ดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอนั ควรปกปิ ดเพื่อสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของแหล่งข่าว และต้องเป็ นประโยชน์ต่อสิ ทธิ ในการรับรู ้ข่าวสารของสาธารณชน
ข้อ 14 หนังสื อพิมพ์ตอ้ งปกปิ ดชื่ อและฐานะของบุ คคลที่ ให้ข่าวไว้เป็ นความลับ
หากได้ให้คามัน่ แก่แหล่งข่าวนั้นไว้ หนังสื อพิมพ์ตอ้ งปกปิ ดนามปากกาหรื อนามแฝงที่ปรากฏใน
หนังสื อพิมพ์ฉบับนั้นไว้เป็ นความลับ
ข้อ 15 ในการเสนอข่ า วหรื อ ภาพใดๆ หนัง สื อ พิ ม พ์ต้อ งค านึ ง มิ ใ ห้ ล่ วงละเมิ ด
ศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ข องบุ ค คลที่ ตกเป็ นข่ าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ ค วามคุ ้ม ครองอย่า ง
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เคร่ งครัดต่อสิ ทธิ มนุษยชนของเด็ก สตรี และผูด้ อ้ ยโอกาส ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่เป็ น
การซ้ าเติมความทุกข์หรื อโศกนาฏกรรมอันเกิ ดแก่เด็ก สตรี และผู ้ ด้อยโอกาสนั้นไม่ว่าทางใดทาง
หนึ่ง
ข้อ 16 การพาดหัวข่าวและความนาของหนังสื อพิมพ์ ต้องไม่เกินไปจากข้อเท็จจริ ง
ในข่าวและต้องสะท้อนใจความสาคัญหรื อเนื้อหาหลักของข่าว
ข้อ 17 หนั ง สื อ พิ ม พ์ จ ะต้อ งไม่ เสนอภาพข่ า วที่ อุ จ าด ลามกอนาจาร หรื อ น่ า
หวาดเสี ยวโดยไม่คานึงถึงความรู ้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถว้ น
ข้อ 18 ในการแสดงความคิดเห็นหรื อการวิพากษ์วิจารณ์ หนังสื อพิมพ์ตอ้ งให้ความ
เที่ยงธรรมแก่ฝ่ายที่ถูกพาดพิงเสมอ
ข้อ 19 ข้อความที่เป็ นประกาศโฆษณาที่ ปรากฏอยู่ในหนังสื อพิมพ์ ต้องแสดงให้
เห็นชัดว่าเป็ นประกาศ โฆษณา จะแอบแฝงเป็ นการเสนอข่าวหรื อความคิดเห็นมิได้
หมวด 3 จริ ยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์
ข้อ 20 ผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ ต้องไม่ประพฤติปฏิบตั ิการใดๆ อันจะนามา
ซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกียรติ ศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ข้อ 21 ผูป้ ระกอบวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ ต้องไม่อวดอ้างหรื ออาศัยตาแหน่ งหน้าที่
เพือ่ เรี ยกร้องสิ ทธิหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม
ข้อ 22 ผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ ต้องละเว้นการรับอามิสสิ นจ้างอันมีค่า หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ เพื่ อ ให้ กระท าการหรื อไม่ ก ระท าการใดอัน จะขัดต่ อการปฏิ บ ัติห น้าที่ เพื่ อให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน
หมวด 4 แนวปฏิบตั ิของหนังสื อพิมพ์และผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์
ข้อ 23 ผูป้ ระกอบวิช าชี พ หนังสื อพิ ม พ์ พึ งละเว้นการรั บ อภิ สิ ท ธิ์ หรื อตาแหน่ ง
เพื่อให้กระทาการ หรื อไม่กระทาการใดอันจะขัดต่อการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน
ข้อ 24 การเสนอข่ าวของหนังสื อพิ ม พ์ พึ งตระหนัก ถึ งความส าคัญ ของข่ าวต่ อ
สาธารณชนและไม่เสนอข่าวในทานองชวนเชื่อในเรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ข้อ 25 การได้มาซึ่ งข่าวสาร หนังสื อพิมพ์พึงใช้วธิ ี ที่สุภาพและซื่ อสัตย์
ข้อ 26 ในการแสดงความคิดเห็น หนังสื อพิมพ์พึงกระทาโดยบริ สุทธิ์ ใจ และไม่มี
พันธะกรณี อื่นใด นอกจากมุ่งปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิ พลอื่นใดมาครอบงา
ความคิดเห็น
ข้อ 27 หนังสื อพิ ม พ์ พึ งละเว้น การล่ วงละเมิ ดสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คล เว้น แต่ ก รณี เพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ
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ข้อ 28 หนังสื อพิ ม พ์พึ งใช้ค วามระมัดระวังอย่างรอบคอบ ให้ ป ระกาศโฆษณา
ทั้งหลายอยู่ภายในขอบเขตของศี ลธรรมและวัฒนธรรม หนังสื อพิมพ์พึ งระมัดระวังที่ จะไม่ เป็ น
เครื่ องมือในการเผยแพร่ ประกาศโฆษณาที่น่า สงสัยว่าจะเป็ นภัยแก่สังคมหรื อสาธารณชน
ข้อ 29 หนังสื อพิมพ์พึงหลี กเลี่ ยงการเผยแพร่ ประกาศโฆษณาที่มีเหตุให้น่าเชื่ อว่า
เจ้าของประกาศโฆษณานั้นเจตนาจะทาให้ผอู ้ ่านหลงเชื่ อในสิ่ งที่งมงาย
ข้อ 30 ภาษาที่ ใช้ในหนังสื อพิ ม พ์พึ งหลี กเลี่ ยงค าที่ ไ ม่ สุ ภาพ หรื อมี ค วามหมาย
เหยียดหยาม
จริ ยธรรมวิช าชี พ ของสมาคมนัก ข่าวนักหนังสื อพิ ม พ์แห่ งประเทศไทย (สมาคมนักข่าว
นักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2552)
1) ส่ งเสริ มและรักษาไว้ซ่ ึ งเสรี ภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2) ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็ นจริ ง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์
โฆษณาเผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ต้องรี บจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ ว
3) ในการได้ม าซึ่ ง ข่าว ภาพ หรื อข้อมู ล อื่ นใด มาเป็ นของตน ต้องใช้วิธี การที่
สุ ภาพและซื่ อสัตย์เท่านั้น
4) เคารพในความไว้วางใจของผูใ้ ห้ข่าว และรักษาไว้ซ่ ึ งความลับของแหล่งข่าว
5) ปฏิ บตั ิหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ตาแหน่ งหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
6) ไม่กระทาการอันเป็ นการบัน่ ทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรื อความสามัคคีของ
เพื่อนร่ วมวิชาชีพ
แนวคิ ด ดัง กล่ า วคื อ กรอบในการวิ เคราะห์ จ ริ ย ธรรมของสื่ อมวลชนผู ้เป็ นเจ้า ของ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น และเป็ นเกณฑ์ของการประเมินการรับรู ้เกี่ยวกับจริ ยธรรมของผูร้ ับสาร

2.2 กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้ องกับบทบาท “การเป็ นเจ้ าของธุรกิจสื่ อ”
แนวคิดในกลุ่มนี้ คือแนวคิดซึ่ งเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ประเด็นการเป็ นเจ้าของธุ รกิจสื่ อ
ในหนัง สื อ พิ ม พ์ท ้องถิ่ น สยามนิ วส์ ว่า มี ล ัก ษณะเป็ นไปตามรู ป แบบใด และแปรผัน เช่ น ไรกับ
ลักษณะของแนวคิดที่ได้ยกขึ้นมา ซึ่ งประกอบด้วย
2.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารงานหนังสื อพิมพ์ท้องถิ่น
หน่ ว ยงานในองค์ ก รหนั ง สื อพิ ม พ์ โดย ดรุ ณี หิ รั ญ รั ก ษ์ (2530, น. 252, 265) ระบุ ว่ า
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หน่ วยงานสาคัญในองค์กรหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งมีฐานะการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับปานกลางและอยูใ่ น
เมื อ งหลวง จะประกอบด้ว ยหน่ ว ยงานใหญ่ 5 หน่ วยงาน ได้แ ก่ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กอง
บรรณาธิ การและข่าว หน่วยงานธุ รกิจ หน่วยงานส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตและหน่วยงานบริ หารของหนังสื อพิมพ์เอง
หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ บุคลากรฝ่ ายบริ หารคือ ผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา บรรณาธิการ
หนังสื อพิมพ์ขนาดเล็ก บุคลากรฝ่ ายบริ หารคือ ผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา บรรณาธิการ
หนังสื อพิมพ์ขนาดกลาง บุคลากรฝ่ ายบริ หารคือ ผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา ผูจ้ ดั การ บรรณาธิการ
หนังสื อพิมพ์ขนาดใหญ่ บุคลากรฝ่ ายบริ หารคือ กรรมการอานวยการ ผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา
บรรณาธิ การ บรรณาธิ การทัว่ ไป
บรรณาธิ การบริ หาร ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุ รกิจ
การบริ ห ารงานในองค์ก รหนัง สื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น (ยิ้ม ทรวง ศรี พ นาวงศา, 2530, น. 278)
“นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท ้อ งถิ่ น โดยสภาพความเป็ นจริ ง ในปั จ จุ บ ัน มี ค วามหมายครอบคลุ ม อย่า ง
กว้างขวาง นับ ตั้งแต่ เจ้าของหนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น บรรณาธิ ก าร ผูจ้ ดั การ นักข่ าว นักเขี ยน หรื อ
คอลัมน์นิสต์ ซึ่ งในบางกรณี ตาแหน่งต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ อาจจะรวมอยูใ่ นบุคคลคนเดียวหรื อเพียง
ไม่กี่คนก็ได้…”
แนวคิดดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการบริ หารระหว่างหนังสื อพิมพ์ท้ งั สอง
ประเภท โดยมี ผลเกี่ ยวเนื่ องในบทบาทของสื่ อมวลชนที่อาจขัดแย้งกับการแสวงหากาไรเพื่อให้
หนังสื อ พิ ม พ์อยู่รอด ซึ่ งเป็ นบทบาททางการบริ ห าร และด้านธุ รกิ จของผู เ้ ป็ นเจ้า ของ ลัก ษณะ
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีวพิ ากษ์แห่งสื่ อมวลชน ในกลุ่ม Political Economy of Media
2.2.2 ทฤษฎีวพิ ากษ์ แห่ งสื่ อมวลชน ในกลุ่ม Political Economy of Media
กาญจนา แก้วเทพ (2556, น. 121-122) อธิ บายว่า แนวคิดเรื่ องการวิพากษ์ปรากฏการณ์ทาง
สั งคมเริ่ ม ต้นจาก K. Marx ผูเ้ ป็ นทั้ง นัก ปรั ช ญาสั งคม นัก วิช าการของขบวนการแรงงาน และ
นักหนังสื อพิมพ์ในศตวรรษที่ 19 และเป็ นผูว้ างรากฐานสาคัญสาหรับการวิเคราะห์สังคมที่รู้จกั กัน
ต่อมาว่า “ลัทธิ มาร์ กซ์ ” หรื อ “วิธีการแบบ Marxist” หลังจากผ่านยุคสมัยของ Marx ได้มีการแบ่ง
ค่ายในกลุ่ ม Marxists ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ คื อกลุ่ ม Political Economy of Media และกลุ่ ม Neo
Marxist โดยแนวคิดของกลุ่ม Political Economy of Media คือการหาความเกี่ยวโยงของโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมสื่ อมวลชน และเนื้อหา/ผลผลิตของสื่ อมวลชน โดยมีเนื้อหาดังนี้
แนวคิดของกลุ่ม Political Economy of Media (กาญจนา แก้วเทพ, 2556, น. 124-127) เป็ น
กลุ่มที่ยึดมัน่ ตามหลักการวิเคราะห์ของ Marx โดยได้นามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาสื่ อมวลชนดังนี้
คือ 1) มีแนวคิดหลัก (Concepts) อยู่ 3 แนวคิดที่กลุ่มนี้ พยายามหาความเกี่ยวโยงกัน คือ โครงสร้ าง
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ทางเศรษฐกิจของสังคม อุตสาหกรรมสื่ อมวลชน และเนื้ อหา/ผลผลิตของสื่ อมวลชน ดังนั้นคาตอบ
ส าคัญ ๆ ส าหรั บ การวิ จ ัย จะเกี่ ย วข้อ งอยู่ก ับ การเป็ นเจ้า ของปั จ จัย การผลิ ต ที่ เกี่ ย วกับ สื่ อและ
อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง (Ownership) ระบบการควบคุ มสื่ อด้วยกลไกทางเศรษฐกิ จและการเมือง
ระบบตลาดของสื่ อ เป็ นต้น 2) ในการศึกษาระบบสื่ อมวลชนนั้น กลุ่ม Political Economy เสนอว่า
จะต้องวิเคราะห์ให้เชื่ อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมอยูเ่ สมอเพราะเราไม่อาจจะ
เข้าใจสื่ อ ผลผลิ ตของสื่ อ และเนื้ อหาของสื่ อเลย หากไม่ ไ ด้พิ จารณาสื่ อเช่ นเดี ยวกับ สายตาของ
นายทุ นที่ มองว่า สื่ อเป็ นอุ ตสาหกรรมชนิ ดหนึ่ งที่ ท าการผลิ ตไปเพื่อขายหวังผลกาไร ผลกาไรนี้
นอกจากจะมาจากอุ ต สาหกรรมสื่ อ โดยตรงแล้ว ยัง อาจจะมาจากอุ ต สาหกรรมข้า งเคี ย ง เช่ น
อุตสาหกรรมกระดาษ น้ ามัน เป็ นต้น และหากเมื่อใดที่มีการผูกขาดทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง เมื่อนั้น
การสะสมผลกาไรของอุ ตสาหกรรมนี้ ก็จะยิ่งมี เพิ่มมากขึ้ น 3) การวิเคราะห์ ระดับของเนื้ อหานั้น
กลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้ เชื่ อว่า ส่ วนหนึ่ งของเนื้ อหาจะถูกกาหนดมาจากระบบตลาด (อาจจะเป็ นผูร้ ับ
สารส่ ว นหนึ่ ง) และอี ก ส่ วนหนึ่ งจะถู ก ก าหนดมาจากผลประโยชน์ ข องเจ้าของเงิ น ทุ น หรื อ ผู ้
ตัดสิ นใจระดับนโยบาย ดังนั้น ตัวอย่างปั ญหานาการวิจยั ของกลุ่ม Political Economy จึงเป็ นการตั้ง
ข้อสงสัยว่า “เพราะเหตุ ใดจึ งมี รายการเพี ยงบางประเภทเท่ านั้นที่ จะอยู่ติดอันดับ ช่ วงเวลา Prime
Time อยูต่ ลอดเวลา อะไรเป็ นปั จจัยกาหนดที่สาคัญที่สุดของปรากฏการณ์ เป็ นต้น 4) การวิเคราะห์
ผลที่เกิดขึ้น จากสภาวะที่สื่อมวลชนมาดาเนิ นการอยูใ่ นระบบทุนนิ ยมนั้น กลุ่ม Political Economy
ได้ท านายว่าผลที่ จะกล่ าวถึ งดังต่ อไปนี้ เป็ นปรากฏการณ์ ที่ ไ ม่ อาจจะหลี ก เลี่ ยงได้ คื อ (1) สื่ อที่
ดาเนิ นการอย่างเป็ นอิสระจากระบบทุน (ไม่หวังกาไร) หรื อจากนายทุน จะล้มหายตายจากไป สื่ อที่
ต้องการจะเอาชี วิตรอดอยู่ต่อไปจะท างานอย่างมีอิสระน้อยลงทุ กที (2) จะเกิ ดการรวมศู นย์ของ
ตลาดในทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็ นการรวมศูนย์ของทุน การกระจุกตัวของสื่ อในตลาดผูบ้ ริ โภค (3) ผู ้
ทางานสื่ อจะต้องใช้กลยุทธ์การผลิตที่ลดความเสี่ ยงให้นอ้ ยที่สุด เช่น การนาเอาละครโทรทัศน์หรื อ
ภาพยนตร์ ที่เคยสร้ างมาแล้วจนผูช้ มรู ้ จกั กันอย่างดี ม าสร้ างใหม่อย่างซ้ าซาก ท าให้ไม่มี ใครกล้า
แหวกตลาดหรื อทวนกระแสออกไป สุ นทรี ยะและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์กลายเป็ นสิ่ งที่หาได้ยาก
(4) มีการลดการลงทุนในสาขาที่ทากาไรให้นอ้ ย เช่น การทารายการสารคดีดีๆ ทางโทรทัศน์จะลด
น้อยลง นายทุนทุกรายจะแห่ กนั ไปผลิ ตรายการเกมโชว์ ละคร ที่ให้กาไรงาม ผลที่เกิ ดตามมาก็คือ
กลุ่มผูช้ มที่มีอานาจการซื้ อน้อยหรื อไม่มีการซื้ อ เช่น เด็ก คนแก่ จะกลายเป็ นกลุ่มคนที่ไม่มีผลงาน
สื่ อสาหรับตนเอง (5) เนื้ อหาของข่าวสารจะมีลกั ษณะไม่สมดุลทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อเอาใจเจ้าของ
ทุน ซึ่ งมักเป็ นผูท้ ี่มีอานาจทางการเมือง 5) ประเด็นที่ศึกษา นักวิชาการคนสาคัญๆ ในกลุ่มนี้ เช่ น
Golding, Murdock, and Curran (2000) ได้สาธิ ตให้เห็ นประเด็นที่กลุ่ม Political Economy มักจะให้
ความสนใจวิเคราะห์ เช่น
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1) โครงสร้างการเป็ นเจ้าของสื่ อประเภทต่างๆ
2) วิธีการทางานทางการตลาดของสื่ อ ซึ่ งเป็ นไปตามกลไกของตลาดสิ นค้าอื่นๆ
เช่น ต้องทากาไร ต้องให้ได้สัดส่ วนในตลาดที่เพิ่มขึ้น ต้องขยายตลาด ต้องสร้างตลาดใหม่ๆ เป็ นต้น
3) ปรากฏการณ์ การผูก ขาดสื่ อมวลชน การกระจุ ก ตัวของสื่ อมวลชน เช่ น ใน
ตลาดผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์ จะมีปริ มาณหนังสื อพิมพ์บางฉบับที่ครองตลาดผูอ้ ่านจานวนมาก เจ้าของ
ทุนคนเดี ยวสามารถครอบครองสื่ อหลายประเภท (สิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์) มีขอ้ สังเกตว่า จุดแข็ง
อย่างยิง่ ของสานัก Political Economy คือเมื่อเทียบกับทฤษฎีวพิ ากษ์กลุ่มอื่นๆ กลุ่มนี้มีหลักทฤษฎีที่
เอื้อต่อการทาวิจยั ง่ายกว่า เพราะตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นตัวแปรที่จบั ต้องได้ และเมื่อทาวิจยั ก็
มักจะได้ผลยืนยันสมมติฐานเป็ นส่ วนใหญ่ที่ตอกย้ าถึ งพลังทางเศรษฐกิ จที่ แผ่อิทธิ พลในสถาบัน
สื่ อมวลชน
4) ทัศ นะแนวใหม่ ต่อ ผูร้ ั บ สาร ทัศ นะล่ าสุ ดของกลุ่ ม Political Economy ที่ ไ ด้
พัฒนาต่อมาก็คือ แนวคิดเรื่ องผูร้ ับสาร ในขณะที่สื่อสมัยใหม่ เช่น วิทยุโทรทัศน์หรื อนิ ตยสารนั้น
มัก จะไม่ มี ห ลัก ประกัน ความอยู่ร อดอยู่ที่ ต ลาดผู ้อ่ า น แต่ อ ยู่ที่ พ้ื น ที่ โ ฆษณาสิ น ค้า มากกว่ า ที่
ประชาชนต้องการ ดังนั้นจึงต้องมีการเร่ งทั้งปริ มาณและคุณภาพการบริ โภคของประชาชน สื่ อจึงทา
หน้าที่ผลิต “ผูร้ ับสาร” ให้กลายเป็ น “สิ นค้า” (กล่าวคือปรับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้สอดคล้อง
กับสิ นค้าอื่นๆ ที่ได้ผลิตขึ้นมาแล้ว) แล้วขายให้แก่ธุรกิ จโฆษณา ด้วยเหตุน้ ี รายการสื่ อที่มีผูร้ ับสาร
จานวนมาก (แปลว่ามี สินค้าผูร้ ับสารมาก) จึงมีราคาขายสู งกว่ารายการที่มีผูร้ ับชมน้อย เป็ นต้น 6)
การทานายแนวโน้มของสื่ อมวลชน กลุ่ม Political Economy ได้ทานายว่าแนวโน้มของสื่ อมวลชนที่
จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ
5) อานาจของการเป็ นเจ้าของสื่ อ (ownership) จะตกอยูใ่ นมือคนกลุ่มน้อย ทั้งใน
ขอบเขตของประเทศและระดับโลก เป็ นแนวโน้มเดี ยวกับการกระจุกตัวและรวมศูนย์ของทุนทุ ก
ประเภท
6) มิติดา้ นเศรษฐกิ จของข่าวสาร จะเพิ่มความสาคัญมากขึ้ นในระดับโลก ทั้งนี้
เนื่องจากมีการรวมตัวกันระหว่างธุ รกิจโทรคมนาคมกับธุ รกิจการกระจายเสี ยง
7) การควบคุ มจากภาครัฐจะมีน้อยลง ดังจะเห็ นได้จากแนวคิดเรื่ อง “การผ่อน
คลายการควบคุ ม ” (Deregulation) การแปรรู ป รัฐวิส าหกิ จให้เป็ นเอกชน (Privatization) หรื อการ
อนุญาตให้มีวทิ ยุ/โทรทัศน์เสรี ที่มีเอกชนเป็ นเจ้าของ (Liberalization) เป็ นต้น
ทฤษฎีวิพากษ์สื่อมวลชนคือกรอบความคิดหลักที่มีความเป็ นสากล และเป็ นองค์หลักของ
เหตุแห่งการศึกษาความเป็ นเจ้าของ ในมิติเชื่อมโยงของสื่ อมวลชน เศรษฐกิจและการเมือง
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับความเชื่ อถือ-ไว้ วางใจ
ความเชื่ อถื อ และไว้วางใจ เกิ ดจากการรับรู ้ บทบาท ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของการ
วิเคราะห์และอภิปรายผลในงานวิจยั นี้ โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.3.1 ทฤษฎีความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Social Responsibility Theory)
กาญจนา แก้วเทพ (2556) ทฤษฎีน้ ี พฒั นาขึ้นในสหรัฐอเมริ กา ช่วงศตวรรษที่ 20 แนวความคิด
จากรายงานของคณะกรรมาธิ การฮอคกิ้ง เกี่ยวกับเสรี ภาพของหนังสื อพิมพ์และจากกฎจรรยาบรรณ
ของผูป้ ฏิ บตั ิงานสื่ อมวลชน โดยมองเห็ นว่าสื่ อมวลชนใช้เสรี ภาพในทางที่ ไม่รับผิดชอบมากขึ้ น
สิ ทธิ เสรี ภาพแทนที่จะเป็ นของประชาชนก็ถูกจากัดอยูเ่ ฉพาะผูม้ ีอานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
ใช้เพื่ อประโยชน์ เฉพาะกลุ่ มมากกว่าส่ วนรวม ทฤษฎี น้ ี ได้รับการยอมรั บและนาไปปฏิ บตั ิ ท้ งั ใน
สหรัฐฯ และประเทศเสรี นิยม แต่ก็ยงั เป็ นไปในลักษณะการผสมผสานกับทฤษฎีอื่นเป็ นส่ วนใหญ่
แนวความคิ ด ในทฤษฎี น้ ี ก็ คื อ สื่ อ มวลชนจะต้อ งยอมรั บ ภาระหน้าที่ ที่ จะต้อ งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้เสรี ภาพของเขา ถ้าหากสื่ อมวลชนละเลยหน้าที่น้ ี ก็อาจจะต้องมีการ
บังคับให้เป็ นไปตามนั้น โดยการควบคุมมาจากความคิดเห็นของชุ มชน ปฏิกิริยาของผูบ้ ริ โภค และ
จากกฎของจรรยาบรรณที่ตราขึ้นไว้ ผูม้ ีสิทธิ ใช้สื่อมวลชนนั้นจะเป็ นใครก็ได้ที่อยากแสดงออกบาง
สิ่ งบางอย่าง ในทฤษฎีน้ ี ได้เปิ ดช่องทางให้ประชาชนผูไ้ ม่มีโอกาสเป็ นเจ้าของสื่ อมวลชน (เนื่องจาก
ต้องลงทุนสู ง) ได้แสดงความคิดต่อสาธารณชนเท่าเทียมกัน
หลักการสาคัญของทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1) สื่ อมวลชนควรจะต้องยอมรับ และปฏิ บตั ิให้ลุล่วงในภาระหน้าที่ที่เป็ นพันธ
กิจต่อสังคม
2) ภาระหน้าที่ เหล่านี้ โดยหลักสาคัญจะต้องบรรลุ ถึงมาตรฐานวิชาชี พในด้าน
ข่าวสาร สัจธรรม ความถูกต้อง ความเป็ นกลาง และความสมดุล
3) ในการยอมรั บ และน าไปปฏิ บ ตั ิ ข องภาระหน้าที่ เหล่ านี้ สื่ อมวลชนควรจะ
ควบคุมตนเองภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและสถาบันที่ธารงอยู่
4) สื่ อมวลชนควรจะต้อ งหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง ใดก็ ต ามที่ อ าจจะน าไปสู่ อาชญากรรม
ความรุ นแรงหรื อความไม่สงบ หรื อแสดงความก้าวร้าวต่อเชื้ อชาติหรื อศาสนาของชนกลุ่มน้อยใน
สังคม
5) สื่ อ มวลชนควรจะเปิ ดกว้างและสะท้อ นความหลากหลายของสั งคม เปิ ด
โอกาสให้ค วามคิ ดเห็ นของทุ ก ฝ่ ายได้เข้าถึ ง และให้สิ ทธิ ประชาชนในการที่ จะตอบกลับมายัง
สื่ อมวลชน
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6) สังคมและสาธารณะมี สิทธิ ที่จะคาดหวังการปฏิ บตั ิในระดับมาตรฐานที่สู ง
ของสื่ อมวลชนและการเข้าแทรกแซงอาจจะต้องถื อว่าไม่ เป็ นเรื่ องผิด หากเพื่ อความดี ง ามของ
สาธารณะ
7) นักวารสารศาสตร์ และนักวิชาชีพสื่ อมวลชนจะต้องเป็ นที่วางใจหรื อเชื่อถือได้
ของสังคม เช่นเดียวกับนายจ้างหรื อตลาดผูบ้ ริ โภคสื่ อ
ในข้อ 6 และ 7 ของทฤษฎีดงั กล่าว ให้ความสาคัญกับการรับรู ้ของมวลชน ในด้านเกี่ยวกับ
ความคาดหวังปฏิบตั ิ และความเป็ นที่วางใจ และเชื่ อถือได้ ผูว้ ิจยั เลื อกใช้ทฤษฎีดงั กล่าว เป็ นกรอบ
ในการวิจยั ด้านการรับรู ้ โดยมีแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ดังนี้
2.3.2 แนวคิดเกีย่ วกับความเชื่ อถือ-ไว้วางใจ
Rotter (1971) ให้ความหมายความไว้วางใจว่าเป็ นความคาดหวังของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
ต่อคาพูด คาสัญญาทั้งที่เป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขียน ของบุคคลหรื อกลุ่มอื่นว่าเชื่อถือได้ Robbins
(2005) ให้ความหมายว่าเป็ นความคาดหวังในทางบวก ต่อบุคคลอื่น ทั้งคาพูด การกระทา หรื อการ
ตัดสิ นใจที่จะกระทาตามสมควรแล้วแต่โอกาส ขณะที่เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) ให้ความหมาย
ว่าเป็ นการที่บุคคลมีความคาดหวังว่าคาพูด สัญญา การกระทาของบุคคลอื่นจะเชื่อถือได้ หรื อจะทา
ตามที่พูดว่าจะทาและความไว้วางใจนั้นเป็ นความคาดหวังว่าบุคคลอื่นจะทาในสิ่ งที่คุณมากกว่าโทษ
เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์ นาวิน (2552) ให้ความหมายว่าเป็ นความรู ้ สึกและการกระทา (แสดงออก) ของ
บุคคลที่แสดงถึงความมัน่ ใจ ความเชื่ อมัน่ และการสนับสนุ นต่อบุคคล (ผูบ้ งั คับบัญชา) และองค์การ
โดยสรุ ป ความไว้วางใจ จึงหมายถึ ง ความเชื่ อมัน่ เชื่ อถื อ และวางใจในพฤติกรรมที่ จะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคต
2.3.3 แนวคิดเรื่ องทัศนคติ
ทัศนคติ หมายถึง ความพร้อมของสภาพจิต หรื อระบบประสาทที่จะตอบสนองทางด้าน
บวกหรื อลบต่ อสิ่ งเร้ าต่ างๆ ซึ่ งสิ่ ง เร้ า นี้ อาจเป็ นคน สั ตว์ สิ่ ง ของ ลัท ธิ ค วามเชื่ อ ประเพณี หรื อ
สภาพการณ์ ใ ดๆ ก็ ไ ด้ (Sherrod et al., 1982, p. 80 อ้ า งถึ ง ใน กิ่ ง แก้ ว ทรั พ ย์ พ ระวงศ์ , 2552 )
ความหมายดังกล่าว สามารถนามาวิเคราะห์ เกี่ ยวกับความเชื่ อถื อไว้วางใจได้ ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ทัศนคติ หรื อความคิดที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้าออกมาในลักษณะของความเต็มใจเชื่อในพฤติกรรม
ที่ ไ ม่ อ าจคาดเดาได้ใ นอนาคต กิ่ ง แก้ว ทรั พ ย์พ ระวงศ์ (2552) อธิ บ ายไว้โ ดยสรุ ป ว่า ทัศ นคติ มี
ความหมายดังข้างต้น ส่ วนความเชื่ อ (Beliefs) หมายถึง บุคคลรับรู ้และเข้าใจปรากฏการณ์ ต่างๆ แต่
ไม่เกี่ ยวข้องกับอารมณ์ หรื อพฤติกรรม ไม่มีการประเมินว่าชอบหรื อไม่ชอบ ดี หรื อไม่ดี ความเชื่ อ
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เป็ นสิ่ งที่เกิดจากประสบการณ์เฉพาะตัวของบุคคล ซึ่ งอาจจะผิดหรื อถูกก็ได้ และบางครั้งบุคคลเชื่ อ
เพราะต้อ งการความสบายใจเท่ านั้น อย่างไรก็ ตาม การที่ บุ ค คลมี ค วามเชื่ อ ในสิ่ ง ต่ างๆ จะเป็ น
ตัวเชื่ อมให้บุ คคลเกิ ดระดับของการประเมิ นและเกิ ดเป็ นทัศนคติ ต่อสิ่ งนั้นได้ในที่ สุ ด การแสดง
ทัศ นคติ อ อกมาโดยใช้ ภ าษาเป็ นสื่ อ ไม่ ว่ า จะเป็ นการพู ด หรื อ การเขี ย น เรี ย กว่า ความคิ ด เห็ น
(Opinions) การวัดทัศนคติของบุคคลจึงพิจารณาได้จากความคิดเห็นที่บุคคลนั้นแสดง
นอกจากนั้นทัศนคติยงั แสดงออกถึงค่านิ ยมบุคคลด้วย ค่านิ ยม (Value) มีความหมายกว้าง
กว่าทัศนคติ เป็ นสิ่ งที่ บุคคลยึดถื อและใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการดารงชี วิต เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ของ
สังคม โดยเฉพาะคุ ณ ธรรมต่างๆ เช่ น ความดี ความซื่ อสั ตย์ เป็ นต้น บุ คคลมี ค่านิ ยมเพื่ อใช้เป็ น
พื้นฐานในการตัดสิ นใจที่จะพัฒนาความเชื่อและทัศนคติของตน
ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ (Smith, 1998, p. 629 อ้างถึ งใน กิ่งแก้ว
ทรัพย์พระวงศ์, 2552) ได้แก่
1) องค์ประกอบด้านความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive Component) การเกิดทัศนคติ
บุคคลต้องรู ้จกั และเข้าใจ หรื อมีความเชื่ อต่อสิ่ งเร้าก่อน จึงจะเกิดทัศนคติต่อสิ่ งเร้านั้นได้ เช่น ถ้าไม่
รู ้จกั คอมพิวเตอร์ คืออะไร ใช้ทาอะไร บุคคลก็จะไม่สามารถเกิดทัศนคติต่อคอมพิวเตอร์ ได้ เป็ นต้น
2) องค์ประกอบด้านความรู ้ความเข้าใจ (Affective Component) หลังจากที่บุคคล
รู ้และเข้าใจสิ่ งเร้าแล้ว บุคคลจะมีความรู ้สึกประเมินสิ่ งเร้าในทางบวกหรื อทางลบ ว่าสิ่ งเร้านั้นดี มี
ประโยชน์ หรื อไม่ดีไม่มีป ระโยชน์ เขาชอบหรื อไม่ช อบ การวัดหรื อประเมิ นทัศนคติ ของบุ คคล
มักจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านนี้มากที่สุด
3) องค์ป ระกอบด้านพฤติ กรรม (Behavioral Component) จากความรู ้ สึ ก ท าให้
บุ ค คลมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมโต้ ต อบสิ่ งเร้ า โดยทั่ ว ไปมั ก จะสอดคล้ อ งกั บ สอง
องค์ป ระกอบแรก เช่ น ถ้า องค์ป ระกอบแรก คื อ บุ ค คลรู ้ และเข้าใจว่า คอมพิ วเตอร์ เป็ นสิ่ ง ที่ มี
ประโยชน์ และจาเป็ นสาหรับชี วิตสมัยใหม่ เขาจะเกิดความรู ้ สึกทางบวกกับคอมพิวเตอร์ คือ ชอบ
และสนใจ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมก็อาจจะไปศึกษาวิธีใช้คอมพิวเตอร์ จนหาซื้ อมาใช้ เป็ นต้น
องค์ประกอบทั้งสามนี้ ส่วนใหญ่ จะสอดคล้องกัน ถ้าองค์ประกอบด้านหนึ่ งเปลี่ ยนไป ก็จะทาให้
ทัศนคติของบุคคลเปลี่ยนตามไปได้ อย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาบางท่านเห็นว่า องค์ประกอบทั้งสาม
ด้านนี้ ไม่จาเป็ นต้องสัมพันธ์กนั เสมอไป เพราะการที่บุคคลสนใจศึกษาและซื้ อคอมพิวเตอร์ มาใช้
อาจเป็ นเพราะความจาเป็ นในการทางาน เข้าอาจจะไม่ชอบใช้คอมพิวเตอร์ ก็ได้ แต่ตอ้ งฝึ กใช้จน
เชี่ยวชาญและชานาญเพื่อการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพก็ได้ เป็ นต้น
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั พบการศึกษาในหัวข้อต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับประเด็นบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมของสื่ อมวลชนท้องถิ่ น และบทบาทของเจ้าของ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นดังนี้
สุ ระเชษฐ์ สุ ทธิ บุตร (2548) ผูว้ ิจยั เรื่ องบทบาทหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นต่อการเมื องท้องถิ่ น
กรณี ศึกษาหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นจังหวัดสระบุรี พบว่าความเป็ นเจ้าของหนังสื อพิมพ์มีรูปแบบหลาย
ลัก ษณะขึ้ น อยู่ก ับ ธุ รกิ จหนังสื อ พิ ม พ์ว่ามี ก ารดาเนิ น การใหญ่ แค่ ไ หน ลัก ษณะการเป็ นเจ้า ของ
หนังสื อพิ ม พ์แบ่ งออกเป็ นหลายรู ป แบบ คื อ รู ป แบบที่ เอกชนเป็ นเจ้าของ รู ป แบบห้างหุ ้ นส่ วน
รู ปแบบบริ ษทั รู ปแบบการเป็ นเจ้าของโดยการร่ วมลงทุนในกิจการหนังสื อพิมพ์หลายฉบับ รู ปแบบ
เจ้าของโดยการถือกรรมสิ ทธิ์ แบบเครื อข่ายรู ปแบบกลุ่ม เจ้าของโดยการร่ วมหุ ้นระหว่างพนักงาน
ลูกจ้าง และเป็ นเจ้าของโดยเป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงจากที่อื่น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นเจ้าของหนังสื อพิมพ์
ส่ วนกลาง รู ปแบบการบริ หารงานที่ ความเป็ นเจ้าของสัมพันธ์กบั การทาหน้าที่ สื่อมวลชน คือการ
บริ หารงานเป็ นแบบครอบครัว ซึ่ งผูท้ าหน้าที่สื่อมวลชน โดยเป็ นกองบรรณาธิ การ นักข่าว ช่างภาพ
เขียนข่าว และหาโฆษณาด้วยคือบุตรชายของผูเ้ ป็ นเจ้าของ (บิดา) และฝ่ ายการเงิน (มารดา) บทบาท
การหาเงินที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการทาหน้าที่สื่อไปด้วย คือข้อสังเกตด้านจริ ยธรรมที่น่าสนใจ ขณะที่
การบริ หารงานแบบเจ้าของคนเดียวในหนังสื อพิมพ์แนวใหม่ หนังสื อพิมพ์ภาพข่าว หนังสื อพิมพ์
กี ฬ าอิ ส ระ หนังสื อพิ ม พ์ข่ าวไท สระบุ รี มี ลกั ษณะเช่ นเดี ยวกัน คื อมี ก ารบริ ห ารงานแบบระบบ
กิจการคนเดียว จะทาหน้าที่เป็ นทั้งบรรณาธิ การ กองบรรณาธิ การ คิดประเด็นข่าว หาข่าว เขียนข่าว
หาสปอนเซอร์ ทาหน้าที่ ทางการเงิ น ยกเว้นในด้านการจัดหน้า ท าเพลท ขั้นตอนการพิมพ์จะใช้
วิธีการจ้าง (ยกเว้นหนังสื อพิมพ์แนวใหม่ที่มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง) ส่ วนวิธีส่งหนังสื อพิมพ์ ใช้
จักรยานยนต์รับจ้างส่ งในเมือง ในอาเภอต่างๆ จะใช้สายส่ ง (ยกเว้น หนังสื อพิมพ์ภาพข่าวที่พิมพ์ที่
จังหวัดนครสวรรค์เมื่อไปรับหนังสื อพิมพ์เสร็ จแล้วก็จะขับรถยนต์ส่วนตัวตระเวนแจกทีละอาเภอ)
บรรยงค์ สุ วรรณผ่อง, อังธิ ดา ลิ มป์ ปั ทมปาณี และคณะ (2552) วิจยั เรื่ องสถานภาพและ
บทบาทของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นไทย พบว่าภาคตะวันออกเป็ นพื้นที่ที่มีหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นน้อย
ที่สุด โดยจังหวัดจันทบุ รีอยู่ในลาดับที่ 2 ของจังหวัดที่มีหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นมากที่ สุด จานวน 6
ฉบับ หรื อร้ อยละ 2.0 ในการศึกษาเชิ งคุ ณภาพ ผลวิจยั บอกไว้ถึงลักษณะการประกอบธุ รกิ จของ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นตามที่สุ่มศึกษา ซึ่ งมีความหลากหลายอย่างมาก มีท้ งั การเป็ นเจ้าของคนเดียว
โครงสร้างองค์กรแบบง่าย และโครงสร้างธุ รกิจแบบครอบครัว นอกจากนั้น จากผลการวิจยั ยังบอก
ด้วยว่ารายได้หลักของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น ไม่ได้มาจากยอดจาหน่าย แต่มาจากการขายโฆษณา
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ทศพล คุม้ สุ พรรณ (2552) ผูว้ ิจยั เรื่ อง ลักษณะการบริ หารงานหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นในเขต
ภาคเหนื อ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก เจ้าของและ/
หรื อบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นในเขตภาคเหนื อ 18 คน ประชาชนในท้องถิ่น 25 คน จาก 3
จัง หวัด ภาคเหนื อ คื อ สุ โ ขทัย พิ ษ ณุ โ ลก และเชี ย งใหม่ นั ก วิ ช าการด้า นวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อสารมวลชนในเขตภาคเหนื อ 5 คนจาก 5 มหาวิท ยาลัย วัต ถุ ป ระสงเพื่ อศึ ก ษากระบวนการ
บริ ห ารงานหนั ง สื อพิ ม พ์ ใ นเขตท้อ งถิ่ น ในเขตภาคเหนื อ ผลการวิ จ ัย พบว่ า การบริ ห ารงาน
หนังสื อพิมพ์ในเขตท้องถิ่ นในเขตภาคเหนื อส่ วนใหญ่ เป็ นองค์กรแบบไม่เป็ นทางการ (Informal
Organization) เป็ นการดึงบุคคลใกล้ชิด อาทิ บุคคลในครอบครัวและเพื่อน มาทางานหนังสื อพิมพ์
ร่ ว มกัน บริ ห ารงานแบบครอบครั ว ไม่ มี ก ารจัด โครงสร้ า งองค์ก ร การวางแผน และควบคุ ม
จริ ยธรรมวิชาชี พที่ชดั เจน ส่ วนหนังสื อพิมพ์ที่มีรูปแบบจัดองค์กรเป็ นทางการ จะคัดสรรคนด้วย
การเปิ ดรับสมัคร ให้ความสาคัญกับความรู ้ความสามารถเฉพาะตัวของผูท้ ี่จะมาร่ วมงานและมีแนว
ทางการควบคุ มการทางานให้อยู่ภายใต้จริ ยธรรมวิชาชี พอย่างชัดเจน หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นในเขต
ภาคเหนื อส่ วนใหญ่ ยงั มี การบริ หารงานแบบเจ้าเดี ยวคนเดี ยว (Individual Ownership) เป็ นกิ จการ
ภายในครอบครั ว และปรั บ เป็ นองค์ก รแบบเป็ นทางการ (Formal Organization) เป็ นส่ ว นน้ อ ย
ปั จจุบนั พบว่าสามารถแบ่งตามสถานภาพการดารงอยู่ได้ 4 รู ปแบบ คือ เริ่ มก่อตั้ง อยู่มานาน และ
กาลังปรับปรุ งให้สามารถอยู่รอดได้ และหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นที่กาลังจะหายไป โครงสร้างองค์กร
หนังสื อพิมพ์มี 3 รู ปแบบด้วยกัน คือ มีกองบรรณาธิ การเพียงอย่างเดียว มีกองบรรณาธิ การและฝ่ าย
ผลิ ต และมีแบ่งเป็ นกองบรรณาธิ การ กองการจัดการและฝ่ ายผลิ ต การบริ หารด้านเนื้ อหาและการ
ผลิต และการบริ การองค์กร ด้านการบริ หารเนื้ อหาและการผลิ ตพบว่า การบริ หารเนื้ อหาส่ วนใหญ่
ยังคงขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของบรรณาธิ การ/หรื อเจ้าของหนังสื อพิมพ์เป็ นส่ วนใหญ่ รายได้ของ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นในเขตภาคเหนื อมาจาก 4 ทางด้วยกัน คือ การจาหน่ ายหนังสื อพิมพ์ การขาย
พื้นที่โฆษณา ธุ รกิ จโรงพิมพ์ และรายได้จากธุ รกิ จในเครื อ ส่ วนใหญ่จะนาเงิ นรายได้จาก 4 แหล่ง
เฉลี่ยรวมกันเพื่อให้กิจการหนังสื อพิมพ์ดาเนินการอยูร่ อดต่อไปได้
เอกชัย แสงโสดา (2555) ผูว้ ิจยั เรื่ องบทบาทของหนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ นเพชรบู รณ์ ในการ
เสริ มสร้ างธรรมาภิ บาลของการปกครองส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายของ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นเพชรบูรณ์กบั การเสริ มสร้างธรรมาภิบาลของการปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึง
ศึกษาการแสดงบทบาทของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นเพชรบู รณ์ ในการนาเสนอเนื้ อหาเพื่อเสริ มสร้ าง
ธรรมาภิ บ าลของการปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตลอดจนศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพของ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นเพชรบู รณ์ ในการเสริ มสร้ างธรรมาภิ บาลของการปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดย
เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นเพชรบูรณ์ จานวน 8
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ฉบับ ผลการวิจยั พบว่า หนังสื อพิมพ์เพชรบูรณ์ ส่ วนใหญ่วางนโยบายการนาเสนอข่าวที่เน้นข่าวใน
ท้องถิ่ นที่ สอดคล้องกับจรรยาบรรณของหนังสื อพิมพ์ ในเรื่ องของการส่ งเสริ มหลักธรรมาภิ บาล
ตามหัวข้อของการศึกษา ขณะที่บทบรรณาธิ การ มีระดับของการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มักนาเสนอเนื้ อหาด้วยการรายงานเหตุการณ์ ทวั่ ไปที่ เกิ ดขึ้นเกี่ ยวกับการปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ในแง่ บ วกในลัก ษณะของการยกย่อง ชมเชย หรื อสรรเสริ ญ โดยท าให้ เห็ นว่าเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อบริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลแล้ว
ฑิติยา เปลี่ยนเฉย (2553) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นกับการกาหนดวาระข่าวสาร
ด้านสิ ทธิ พลเมือง” ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของนักหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นกับการกาหนด
วาระข่าวสารด้านสิ ทธิ พลเมืองของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น จังหวัดพิษณุ โลก เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ
ใช้วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-depth Interview) ผลการศึ ก ษาพบว่า 1) หลัก เกณฑ์ ในการ
คัด เลื อ กข่ า วและปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ จะคัด เลื อ กข่ า วที่ เกิ ด ขึ้ น ในระยะเวลาใกล้ช่ ว งเวลาที่
หนังสื อพิมพ์ออกจาหน่ายและเป็ นข่าวที่ประชาชนสนใจ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
ราชการ โดยบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์เป็ นผูก้ าหนดเนื้ อหาหรื อการคัดเลือกข่าวเองทั้งหมด 2)
การให้ความรู ้ เกี่ ยวกับสิ ทธิ พลเมืองในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น จังหวัดพิษณุ โลก อยู่ในระดับน้อย มี
เพียงเสนอข่าวสิ่ งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ หรื อข้อมูลที่ภาครัฐให้ลงข่าว และจ้างลงโฆษณา 3) ปั ญหา
และอุปสรรคของการนาเสนอข่าวด้านสิ ทธิ พลเมือง เป็ นด้านต้นทุนของหนังสื อพิมพ์ที่มีราคาแพง
และขาดทุน ข้อจากัดด้านพื้นที่ในการลงข่าว เนื่องจากระยะเวลาในการลงข่าวเป็ นรายปั กษ์ จะมีข่าว
ที่ตอ้ งนาเสนอมาก ดังนั้นการลงข่าวจะต้องเน้นข่าวที่ประชาชนสนใจก่อน
สุ ก ัญญา บู รณเดชาชัย (2552) วิจยั เรื่ องสถานภาพและบทบาทการสื่ อสารเพื่ อความเป็ น
พลเมื องของหนัง สื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น ในภาคตะวัน ออก มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ส ารวจสถานภาพของ
หนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ นในเขตภาคตะวันออก ศึ กษาบทบาทการสื่ อสารเพื่ อความเป็ นพลเมืองของ
หนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ นในเขตภาคตะวันออก ศึ กษาปั จจัยเกื้ อหนุ นและปั จจัยขัดขวางสู่ ก ารพัฒนา
สถานภาพทางธุ รกิ จของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นและบทบาทการสื่ อสารเพื่อความเป็ นพลเมือง และ
ศึ กษาผลกระทบจากรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ มี ต่อหนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น
ประชากร คื อ ผูบ้ ริ ห ารของหนัง สื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น ในภาคตะวัน ออกที่ ผ ลิ ตหนัง สื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น
ประชากร คื อ ผูบ้ ริ ห ารของหนัง สื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น ในภาคตะวัน ออกที่ ผ ลิ ตหนัง สื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น
เผยแพร่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จ านวน 39 ชื่ อ (ฉบับ ) ฉบับ ๆ ละ 1 คน รวม 39 คน ผลการวิ จ ัย พบว่ า
สถานภาพของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นในเขตภาคตะวันออกส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้โดย
การประกอบวิชาชีพหนังสื อพิมพ์อย่างเดียว แต่มกั จะต้องประกอบวิชาชีพอื่นควบคู่ไปด้วย รายได้
หลักมาจากการโฆษณาและการทาธุ รกิ จอื่นเสริ ม พบว่ามีปัจจัยด้านรายได้และถู กแทรกแซง ข่มขู่
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จากผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่ นที่ขดั ขวางการพัฒนาสถานภาพของหนังสื อพิมพ์ เพื่อแสดงบทบาทการ
สื่ อสารความเป็ นพลเมือง ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพสื่ อ
กับสถานภาพของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นในภาคตะวันออก พบว่า การยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชี พ
สื่ อมีความสัมพันธ์กบั การที่หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นในภาคตะวันออกมีสถานภาพทางธุ รกิ จในระดับ
เข้มแข็งอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 =)
ธี รนันท์ ขันตี (2554) ศึกษาวิจยั เรื่ องการคุกคามสื่ อมวลชนท้องถิ่ นในจังหวัดอุบลราชธานี
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพใช้วธิ ี เก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ถึ ง สถานการณ์ แ ละรู ป แบบการคุ ก คาม ผลกระทบและแนวทางการแก้ไ ข ผลการวิ จ ัย พบว่ า
สื่ อมวลชนมีสิทธิ เสรี ภาพพอสมควรแต่ใช้ได้ไม่เต็มที่ มี การคุ กคาม 7 รู ปแบบ คือ 1) การข่มขู่ 2)
การใช้ ก ฎหมาย 3) การประทุ ษ ร้ าย 4) การใช้อ านาจอิ ท ธิ พ ลของนั ก การเมื อ งและบุ ค คลใน
เครื่ องแบบ 5) การใช้อานาจทุ น 6) การเข้าครอบครองผ่านตัวแทน 7) การใช้ม วลชนเข้ากดดัน
ผลกระทบเกี่ ยวข้องกับการรับรู ้ และความเชื่ อถื อไว้วางใจใน สื่ อมวลชนต้องปรับตัวเพื่อลดความ
ขัดแย้ง นาไปสู่ ผลกระทบต่อเนื้อหาที่ขาดความสมดุล และไม่มีคุณค่ามากเพียงพอ
ฐิติ วิทยาสรณะ (2545) ศึกษาวิจยั เรื่ องบทบาทและการดารงอยูข่ องหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นใน
กระแสโลกาภิ วตั น์ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึกษา 1) พฤติ กรรมการเปิ ดรั บข่ าวสารจากหนังสื อพิ ม พ์
ท้องถิ่ นของประชาชนใน 4 ภู มิ ภาค 2) บทบาทหน้าที่ ข องหนังสื อพิ มพ์ท ้องถิ่ นใน 4 ภู มิ ภาค 3)
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาประชาสังคมท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒั น์ของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น 4)
แนวทางในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น 5) ความคิดเห็นต่อการมี
ส่ วนร่ วมในหนังสื อ พิ ม พ์ท ้อ งถิ่ น ของประชาชน 6) แนวทางการจัดองค์ก รและหลัก การตลาด
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น ผลการวิจยั สรุ ปได้คือ 1) ประชาชนใน 4 ภูมิภาคเลือกเปิ ดรับเนื้ อหาข่าวสาร
จากหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นทุ กประเภทอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณารายข้อพบว่าเนื้ อหาข่าวสาร
ประเภทการเมือง อาชญากรรม อุบตั ิเหตุ เกี่ยวกับเรื่ องเพศ และเรื่ องประหลาดมีการเปิ ดรับข่าวสาร
ในระดับสู ง 2) หนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ นสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ ในการรายงานข่าวสารความ
เคลื่ อ นไหวของท้อ งถิ่ น อย่า งละเอี ย ดในระดับ สู ง 3) เพื่ อ การด ารงอยู่ใ นกระแสโลกาภิ ว ฒ
ั น์
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นควรแสดงบทบาทหน้าที่การพัฒนาประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง 4) หนังสื อพิมพ์
ท้องถิ่ นสามารถเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในลักษณะต่างๆ ในระดับมากในประเด็นของ
การเปิ ดให้แสดงความคิ ดเห็ นหรื อร้ องเรี ยนเรื่ องราวต่างๆ เปิ ดพื้นที่ ให้ป ระชาชนนาเสนอข้อมู ล
ข่ า วสารของชุ ม ชนได้ และในอนาคตจะเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนร่ ว มเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ในกิ จ การ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นได้ 5) ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการมีส่วนร่ วมในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นใน
ระดับ สู งในประเด็ นเดี ยวกัน กับ ผลการวิจยั ข้อ 4 6) หนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ นควรจัดองค์ก ร โดยมี
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ลักษณะการเป็ นเจ้าของในรู ปหุ น้ ส่ วน โดยผูร้ ่ วมถือหุ น้ ต้องไม่เป็ นตัวแทนกลุ่มอิทธิ พลต่างๆ และมี
นโยบายในการนาเสนอเนื้ อหาที่มีคุณภาพ ส่ วนการจัดการกองบรรณาธิ การนั้น ควรมีการแบ่งสาย
งานข่าวให้ชัดเจนรวมทั้งผูส้ ื่ อข่าวควรมี คุณ ภาพในเชิ งวิชาชี พ สาหรับ หลักการตลาดนั้นควรมุ่ ง
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยการนาเสนอเนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ ่าน ส่ วนราคานั้นไม่ควร
ก าหนดให้ สู งกว่าราคาของหนังสื อพิ ม พ์ส่ วนกลาง การจัดจาหน่ ายต้องใช้ทุ ก ช่ องทางและการ
ส่ งเสริ มการตลาดสามารถดาเนินการได้นอ้ ย เนื่องจากมีตน้ ทุนในการผลิตสู งอยูแ่ ล้ว
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องทั้ง หมด คื อกรอบความคิ ดในการกาหนดหัวข้อ
งานวิจยั และจะเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร และการตั้งคาถามเพื่อสัมภาษณ์เชิ ง
ลึ ก ถึ งบทบาทสื่ อมวลชนของผูเ้ ป็ นเจ้าของหนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ นสยามนิ วส์ สร้ างแบบสอบถาม
สารวจการรับรู ้ของผูร้ ับสารต่อไป นอกจากนั้นแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะช่ วยอธิ บายการทาหน้าที่
และคุ ณลักษณะทางจริ ยธรรมของนักหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น ซึ่ งมี บทบาทเป็ นเจ้าของธุ รกิ จด้วยว่า
สามารถทาหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างไร ทาอย่างไร และขัดแย้งต่อจริ ยธรรมหรื อไม่ อย่างไร

บทที่ 3
ระเบียบวิจยั
การศึกษาเรื่ อง บทบาทสื่ อมวลชนกับการเป็ นเจ้าของหนังสื อพิมพ์ส ยามนิ วส์ (จันทบุรี)
และการรั บ รู ้ ข องผู ้รั บ สาร เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพควบคู่ ก ับ การวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Qualitative
Research and Quantitative Research) โดยมีวิธีดาเนิ นการวิจยั ตามหัวข้อต่อไปนี้ คือ 1) ข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3) เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล
3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แบ่งการเก็บรวบรวมออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1) การวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ เก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนามโดยการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth
Interview) เจ้าของและบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์สยามนิวส์ คุณบุณยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ
2) การวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ เก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนามโดยการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey
Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากประชากรกลุ่ ม ตัวอย่า ง
จานวน 246 คน
3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบ่งการเก็บรวบรวมออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1) เก็บข้อมูลจากวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ ยวข้องกับหนังสื อพิมพ์
ท้องถิ่นสยามนิวส์ และเจ้าของคือนางสาวบุณยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ
2) วิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) จากหนัง สื อ พิ ม พ์ส ยามนิ ว ส์ จ านวน 14
ฉบับ โดยเลื อกแบบสุ่ ม ตัวแทน 1 ฉบับของแต่ละปี และเฟซบุ๊กของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นสยามนิ วส์
จานวน 2 บัญชีผใู ้ ช้

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.2.1 เจ้าของหนังสื อพิมพ์ และหนังสื อพิมพ์จานวน 14 ฉบับ
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3.2.2 ประชากรคือผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์สยามนิวส์ (ไม่ทราบจานวน) กาหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สู ตรของ W.G. Cochran กรณี ที่ ไ ม่ ทราบขนาดของประชากรที่ แท้จริ ง ใช้สู ตรของ W.G.
Cochran (1953) ยุทธ ไกยวรรณ์ (2551) จึงกาหนดสัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการจะสุ่ ม 20% หรื อ
0.2 มีค่าความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้คลาดเคลื่อน 5% หรื อ 0.05 ใช้สูตรดังนี้
n = P ( 1- P) Z 2
d2
n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z คือ ค่าความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
Z ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมัน่ 95%)
d คือ สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
แทนค่า

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

ขนาดของตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 245.86 ตัวอย่าง หรื อประมาณ 246 ตัวอย่าง

3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยเชิ งคุณภาพ
1) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการรวบรวมเอกสาร โดยมีกรอบของค้นหาข้อมูล 3 ส่ วน
คือ 1) ลักษณะประชากรศาสตร์ และภูมิหลัง 2) ลักษณะองค์การหนังสื อพิมพ์และโครงสร้าง 3)
ลักษณะทางกายภาพของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
2) วิเคราะห์สารจากเนื้อหาในหนังสื อพิมพ์ท้ งั หมด 14 ฉบับ
3) สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยมี กรอบของคาถาม 2 ส่ วน คื อ 1) บทบาทหน้าที่ ของผู ้
เป็ นเจ้าของหนังสื อพิมพ์ 2) แนวคิด และการทาหน้าที่สื่อมวลชนของเจ้าของ
3.3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยเชิงสารวจ
ใช้ แ บบสอบถาม ก าหนดรู ป แบบค าตอบเป็ นมาตรวัด นามบัญ ญั ติ (Nominal Scale)
ประกอบด้วย มี ไม่มี ไม่แน่ใจ ประกอบด้วย 3 ส่ วน
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่ ของการรับสาร การ
รับรู ้รูปแบบธุ รกิจ กาหนดรู ปแบบคาตอบทั้งแบบเลือกได้เพียงคาตอบเดียว (Best Answer)
ส่ วนที่ 2 การรับรู ้บทบาท หน้าที่ จริ ยธรรมของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
3.3.3 ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือและวิเคราะห์ คุณภาพของเครื่ องมือ
1) ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ างแบบสอบถามจากต ารา เอกสารงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ
รวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ สร้างแบบสอบถามเป็ นรายข้อให้ครอบคลุมเนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง
ในทุกด้าน
2) นาแบบสอบถามและแนวคาถามปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา ตรวจสอบเนื้ อหาและ
ความเที่ยงตรงของคาถาม (Content Validity) เพื่อขอรับข้อเสนอมาดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
3) ปรับปรุ งแบบสอบถามและแนวคาถาม
4) จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูล

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.5
3.4.6

วิจยั เอกสาร
วิเคราะห์เนื้อหา
จัดทาเอกสารเพื่อขอสัมภาษณ์
สัมภาษณ์
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ เมื่ อ ได้ข้อ มู ล ครบถ้วน จึ งน าข้อ มู ล มาจัด ระเบี ย บ โดย
กาหนดหัวข้อตามแนวคาถามที่กาหนด จากนั้นจึงวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์งานวิจยั โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบความคิดในการวิเคราะห์ และอธิ บายโดยบรรยายและพรรณาโวหาร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ในการอธิ บาย
แบ่ งกลุ่ มคาตอบจากคาถามด้วย มาตรวัดนามบัญ ญัติ (Nominal Scale) ประกอบด้วย มี ไม่มี ไม่
แน่ใจ

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “บทบาทสื่ อมวลชนกับการเป็ นเจ้าของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นสยามนิ วส์
(จันทบุรี) และการรับรู ้ของผูร้ ับสาร” เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพควบคู่กบั การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Qualitative
Research and Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลจาก
1) การวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) หนั ง สื อพิ ม พ์ ท ้ อ งถิ่ น สยามนิ ว ส์
(จันทบุรี) ทั้งหมด 14 ฉบับ และเฟซบุ๊กของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) จานวน 2 บัญชี
รายชื่อ
2) สัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) เจ้าของและบรรณาธิ การหนังสื อพิ มพ์
ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) นางสาวบุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ
3) การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) จานวน 246 คน
โดยแบ่งการนาเสนอผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ
1) ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
2) ผลการศึกษาบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมสื่ อมวลชนของหนังสื อพิมพ์ ทอ้ งถิ่ น
สยามนิวส์ (จันทบุรี)
3) ผลการรับ รู ้ บทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมของหนังสื อพิ มพ์ท ้องถิ่ นสยามนิ วส์
(จันทบุรี) ในผูร้ ับสาร ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์ เนื้อหาของหนังสื อพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
ผลการวิจยั ส่ วนของการวิเคราะห์เนื้ อหาของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) ได้มา
จากข้อมูล 3 รู ปแบบ
1) บทสัมภาษณ์ นางสาวบุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ ผูเ้ ป็ นบรรณาธิ การผูพ้ ิมพ์โฆษณา
และเจ้า ของหนั ง สื อพิ ม พ์ ค นปั จ จุ บ ัน โดยเคยท าหน้ า ที่ เป็ นหั ว หน้ า กองบรรณาธิ ก ารฝ่ ายข่ า ว
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น สยามนิวส์ (จันทบุรี) ในยุคเจ้าของผูก้ ่อตั้งคือ นายภูวเดช (ชื่อเดิม นิวตั ิ) ขาวเหลือง
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2) การวิเคราะห์เนื้ อหารู ปเล่มหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุ รี) จานวน
14 เล่ม
3) การวิเคราะห์เนื้ อหาการสื่ อสารออนไลน์ในบัญชี รายผูใ้ ช้เฟซบุ๊ก สองประเภท
คือ
(1) บัญ ชี บุ ค คล (เปิ ดเผยเนื้ อ หาเฉพาะผูไ้ ด้รับ การอนุ ม ัติ ) ในชื่ อ Siamnews
Chanthaburi (เฟซบุก๊ Siamnews Chanthaburi, 2560)
(2) บัญชี สาธารณะหรื อแฟนเพจ (เปิ ดเผยเนื้ อหาโดยอัตโนมัติ) ในชื่ อ Siamnews
จันทบุรี (เฟซบุก๊ แฟนเพจ Siamnews จันทบุรี, 2560)
ผลการวิจยั ส่ วนของการวิเคราะห์เนื้ อหาทั้ง 3 รู ปแบบ ทาให้สามารถแบ่งลักษณะ เนื้ อหาทั้ง
ภายนอกและภายในของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น สยามนิวส์ (จันทบุรี) ได้เป็ น 3 ยุค ประกอบด้วย
1) ยุค “สร้างชื่อ” หรื อ “ปลูกฝังอุดมการณ์” ปี พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2548 ตีพิมพ์ใน
ไซส์บรอดชีท ไซส์เดียวกับหนังสื อพิมพ์ระดับประเทศ จาหน่ายราย 15 วัน
2) ยุค “ปรับตัว” ปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2555 ตีพิมพ์ในไซส์ แทบลอยด์ จาหน่ ายราย
30 วัน
3) ยุค เชื่ อมโยงสื่ อโซเชี ยลและสิ่ งพิ มพ์ปี พ.ศ. 2556-ปั จจุบนั ตีพิ มพ์ในไซส์ A4
หรื อไซส์นิตยสาร จาหน่ายราย 45 วัน
แต่ละยุคมีรูปแบบภายนอก ภายใน และการสื่ อสารต่อสังคมแตกต่างกัน ดังนี้
4.1.1 ยุคสร้ างชื่ อ (ปลูกฝังอุดมการณ์ ) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2548
นายภูวเดช ขาวเหลือง (ชื่อเดิม นิวตั ิ) เจ้าของ/บรรณาธิการผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณาคนแรกเริ่ มทา
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุ รี) ในปี พ.ศ. 2527 ด้วยเห็ นว่าเส้ นทางการเป็ นสื่ อมวลชน
น่าจะเหมาะสมกับตน และหวังช่วยเหลือสังคมโดยใช้สื่อของตนเป็ นช่องทาง กาหนดอุดมการณ์ของ
หนังสื อพิมพ์ เป็ นสโลแกนว่า “หนังสื อพิมพ์เพื่อความถูกต้องและชอบธรรม” จากนั้นหนังสื อพิมพ์
จึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีนกั ข่าว นักคิด นักเขียน และนักวิชาการในสาขาต่างๆ ร่ วมนาเสนอ
เรื่ องราวข่าวสาร ออกสู่ สายตาสาธารณชน ในจุดมุ่งหมายเดี ยวกัน คือ การสร้ างสรรค์สังคม รักษา
ความถู กต้องและชอบธรรม พัฒนาชาติบา้ นเมือง และสะท้อนปั ญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ให้สังคม
ได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา ในปี พ.ศ. 2537 ได้จดั ตั้ง “กองทุนข้าวสารเพื่อชี วิต ” เพื่อรับบริ จาค
ข้าวสาร และสิ่ งของต่างๆ และส่ งต่อไปยังเด็กๆ ผูข้ าดแคลน ซึ่ งคนในท้องถิ่ นตอบรับเป็ นอย่างดี มี
ยอดผูบ้ ริ จาคหลัง่ ไหลเข้ามาเป็ นจานวนมากในทุ กปี แม้ในปั จจุบ นั จะลดบทบาทของการเป็ นสื่ อ
หนังสื อพิมพ์ ด้วยการเปลี่ ยนรู ปแบบเป็ นหนังสื อพิมพ์ก่ ึ งนิ ตยสาร แต่โครงการนี้ ก็ยงั คงดาเนิ นอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปั จจุบนั (บุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์, 29 กุมภาพันธ์ 2559)

28
โดยหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ในยุคนี้ มีลกั ษณะดังนี้
ภายนอก
ขนาด
บรอดชีท หรื อ (Broad Sheet) หรื อ "Full Size"
ความกว้างยาวประมาณ 14 นิ้ว คูณ 23 นิ้ว
ขนาดมาตรฐานเท่ากับหนังสื อพิมพ์แห่งชาติ
การวางจาหน่าย ทุกๆ วันที่ 1 และ 15 โดยวางคู่กบั ใบตรวจสลากลอตเตอรี่
มีจาหน่ายจันทบุรี คือ ชลบุรี ระยอง ตราด ราคา ฉบับละ 10 บาท

ภาพที่ 4.1 หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ยุค 1
จากภาพที่ 4.1 หนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น สยามนิ วส์ (จัน ทบุ รี) ฉบับ ปี พ.ศ. 2540 นี้ คื อเล่ ม ที่
เก่าแก่สุดที่ได้รับการรักษาไว้โดยหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดจันทบุรี

29
ภายใน
ภาพรวมเนื้อหา

ยกข่าวสถานการณ์ทอ้ งถิ่นเป็ นข่าวเด่น
อาชญากรรม หรื อ ข่าวเร้าอารมณ์อยูใ่ นหน้า 1
เน้นเนื้อหาเชิงคุณภาพ ข่าวสาร และการวิเคราะห์

ความโดดเด่น

ข่าวสารหลากหลาย ครบทุกประเด็น ทุกประเภท จานวนหน้าเยอะ
เน้นกลุ่มคนเมือง ผูอ้ ่านที่สนใจการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รู ปแบบโฆษณา

มีท้ งั โฆษณาหน้าคู่ เต็มหน้า ครึ่ งหน้า 1 ส่ วน 4 และล้อมกรอบ

ภาพที่ 4.2 การพาดหัวข่าวแบบเร้าอารมณ์ ในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ ยุคที่ 1
จากภาพที่ 4.2 จะเห็นว่าลักษณะการจัดหน้า พาดหัว และข่าวลีด มีลกั ษณะการเร้าอารมณ์ แต่
เนื้อหาข่าวที่แท้จริ งจะมีท้ งั การรายงานในลักษณะข่าว คอลัมน์ บทความ และสัมภาษณ์
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รายละเอียดเนื้อหา
เนื้ อหาทั้งเล่มของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) ในยุคนี้ จากการสารวจจานวน
8 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2548
พบว่า
ตารางที่ 4.1 จานวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ ยุค 1
ฉบับปี
2540
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

จานวนหน้ า
40
28
28
28
28
28
28
28
รวม

จานวนคอลัมน์
193
151
111
176
139
114
129
106
1,119

จานวนโฆษณา
110
77
46
93
86
72
62
51
597

โฆษณาคิดเป็ นร้ อยละ
56.99
50.99
41.44
52.84
61.87
63.16
48.06
48.11
53.35

หมายเหตุ: นับรวมโฆษณาที่หนังสื อพิมพ์โฆษณาตนเองเป็ นโฆษณาด้วย
จากตารางที่ 4.1 จะเห็ นความเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2540 สู่ ปี พ.ศ. 2552 อย่างเห็ นได้ชัด
นัน่ คือจาก 40 หน้า เหลือ 28 หน้า ในขณะที่รูปแบบการนาเสนอยังอยูใ่ นรู ปแบบเดิม สัดส่ วนร้อยละ
ของจานวนโฆษณาไม่เปลี่ ยนแปลงมาก คืออยู่ในระดับร้ อยละ 45 ขึ้นไป ยกเว้นในปี พ.ศ. 2543 ที่
โฆษณามีจานวนน้อยกว่าปี อื่นๆ นัน่ คือ ร้อยละ 41.44
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ตารางที่ 4.2 จานวนของคอลัมน์แต่ละประเภทในหนังสื อพิมพ์ ยุคที่ 1
ฉบับปี

2540

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

26
22
13
5
5
6
1
1
1
1
2
83

19
14
21
5
4
4
3
1
1
1
1
74

17
10
26
2
1
2
1
2
3
1
65

14
7
33
5
1
2
1
4
11
5
83

15
4
14
9
3
2
3
2
1
53
522

17
6
7
4
1
2
3
2
42

17
11
16
5
4
2
2
4
3
1
2
67

16
6
12
5
1
1
1
3
6
1
3
55

ประเภท
สถานการณ์ทอ้ งถิ่น
การเมือง
สังคม
ความรู้
บันเทิง (ขาขัน)
ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ/ธุรกิจ
สัมภาษณ์/บุคคล
กีฬา
ธรรมะ
ข่าวระดับชาติ
รวมคอลัมน์
รวมคอลัมน์ท้งั หมด

รวม คิดเป็ นร้ อยละของ
เนื้อหา
141
80
142
40
20
21
12
20
28
5
13

27.01
15.33
27.20
7.66
3.83
4.02
2.30
3.83
5.36
0.96
2.49
99.99

จากตารางที่ 4.2 สัดส่ วนของเนื้ อหาที่ มากที่ สุดของสยามนิ วส์ (จันทบุรี)ในยุคที่ 1 คื อ ข่าว
สังคม ซึ่ งมีพ้ืนที่ ร้อยละ 27.20 ลาดับต่อมาคือการรายงานสถานการณ์ ทอ้ งถิ่ น มีพ้ืนที่ร้อยละ 27.01
การเมือง ร้อยละ 15.33 ความรู ้ ทวั่ ไป ร้ อยละ 7.66 กี ฬา ร้ อยละ 5.36 ท่องเที่ ยว/วัฒนธรรม ร้ อยละ
4.02 บันเทิ งและสัมภาษณ์ /บุ ค คล เท่ ากัน คื อร้ อยละ 3.83 ข่าวระดับ ชาติ ร้ อยละ 2.49 เศรษฐกิ จ/
ธุ รกิจ ร้อยละ 2.30 และประเภทที่ได้พ้นื ที่นอ้ ยที่สุด คือธรรมะ มีพ้นื ที่ร้อยละ 0.96
สั ดส่ วนของข่ าวของทั้ง 8 ฉบับ จะเห็ น ได้ว่า การรายงานสถานการณ์ ท ้องถิ่ น ค่ อยๆ ลด
จานวน สวนทางกับข่าวสังคมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ จานวนคอลัมน์ท้ งั หมดลดลงอย่างต่อเนื่ อง ยกเว้นปี
พ.ศ. 2544 ที่มีจานวน 83 คอลัมน์ เท่ากับหนังสื อพิมพ์ของปี พ.ศ. 2540
4.1.2 ยุคปรับตัว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2555
ยุคที่ ก ารสื่ อสารออนไลน์ เริ่ มมี อิท ธิ พ ล แม้จะยังไม่ ป รากฎลักษณะของนักข่ าวพลเมื องที่
เด่นชัด แต่การสื่ อสารที่เป็ นไปได้ง่ายทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (อีเมล
MSN ไฮไฟว์) และเคเบิ ล ที วี ท าให้ บ ทบาทหน้าที่ สื่ อมวลชนของสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ไ ด้รับ ความนิ ยมลด
น้อยลง หนังสื อพิม พ์ทอ้ งถิ่ นหลายฉบับปิ ดตัว หนังสื อพิ มพ์ท ้องถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุ รี) นาโดย
บรรณาธิ การผูพ้ ิมพ์โฆษณาและเจ้าของ คือ นายภูวเดช ขาวเหลื อง จึงเปลี่ ยนรู ปแบบหนังสื อพิมพ์
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ท้องถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) ที่เป็ นกึ่งปริ มาณกึ่งคุณภาพ (เนื้ อหาประกอบด้วยข่าวร้อนและข่าวเย็น)
เป็ นหนังสื อพิมพ์เชิ งคุ ณภาพ ลักษณะเดี ยวกับหนังสื อพิมพ์มติชนสุ ดสัปดาห์ และเนชัน่ สุ ดสัปดาห์
โดยลดบทบาทของข่าวร้ อน หรื อข่าวสั้นเชิ งอาชญากรรมลง (โดยปรากฎเป็ นข่าวในหนังสื อพิมพ์
ส่ วนในแทนที่การพาดหัวขึ้นปก) และให้ความสาคัญกับเนื้อหาเชิงลึกที่ไม่สามารถหาได้จากช่องทาง
อื่นๆโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์บุคคลสาคัญในจันทบุรีซ่ ึ งได้รับการตอบรับอย่างดี
โดยหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ในยุคนี้ มีลกั ษณะดังนี้
ภายนอก
ขนาด
แทบลอยด์
ตัดตกขนาดกว้าง 10 1/4 นิ้ว X 13 1/4 นิ้ว มีกรอบ 9 1/8 X 12นิ้ว
ขนาดเท่าหนังสื อพิมพ์มติชน สุ ดสัปดาห์ และเนชัน่ สุ ดสัปดาห์
การวางจาหน่าย วางจาหน่ายเป็ นรายเดือน ในพื้นที่ จันทบุรี คือ ชลบุรี ระยอง ตราด
ราคาเล่มละ 20 บาท

ภาพที่ 4.3 หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ยุคที่ 1
จากภาพที่ 4.3 เห็นรู ปเล่มที่เปลี่ ยนแปลงได้ชดั เจน ทั้งขนาด กระดาษ และลักษณะการพาด
หัวข่าวบนปก ที่นอ้ ยลง และเน้นข่าวเย็น มีลกั ษณะเดียวกับหนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ระดับชาติ
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ยุคปรับตัวของสยามนิ วส์ น้ ี เป็ นยุคตื่นตัวเรื่ องอินเทอร์ เน็ ตด้วยเช่ นกัน มีการเรี ยนการสอน
โดยใช้อินเทอร์ เน็ ต มี ร้านอิ นเทอร์ เน็ ตเกิ ดขึ้ นมากมายในจังหวัดจันทบุ รี แล้วยังพบการเปิ ดบัญ ชี
เฟซบุ๊กในปี พ.ศ. 2553 ของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) โดยเปิ ดเป็ นบัญชี ส่วนตัว ใช้
สื่ อสารเพื่อส่ งข่าวตีพิมพ์ ยังไม่เป็ นการสื่ อข่าวโดยกิจลักษณะ อย่างในยุคที่ 3
ความเปลี่ ย นแปลงที่ โ ดดเด่ น และอาจกล่ า วได้ว่า “พลิ ก รู ป แบบ” คื อ เนื้ อ หาด้า นใน ที่
กลายเป็ นข่าวเชิงคุณภาพเกือบทั้งหมด
ภายใน
ภาพรวมเนื้อหา
ยกบุคคลสาคัญในท้องถิ่นเป็ นข่าวเด่น
อาชญากรรม หรื อ ข่าวเร้าอารมณ์อยูใ่ นหน้าหลัง เป็ นข่าวสั้นๆ
เน้นเนื้อหาเชิงคุณภาพ ข่าวสาร และการวิเคราะห์
ความโดดเด่น
ข่าวสารด้านสังคม ท้องถิ่น การเมือง โดดเด่น
รู ปแบบโฆษณา
มีสองโฆษณาบนปก(ตายตัว) และโฆษณาด้านในมีทุกรู ปแบบ

ภาพที่ 4 .4 ปกหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ในยุคที่ 1 เน้นข่าวสังคมและบุคคล
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จากภาพที่ 4.4 คือสยามนิวส์ในปี ครบรอบ 25 ปี ภาพปกนี้สะท้อนให้เห็นบทบาททางสังคมที่
ยังคงโดดเด่นในจังหวัด และอาจสื่ อถึงการเปลี่ยนรู ปแบบสู่ การนาเสนอข่าวสังคมที่มากขึ้น
ยุคปรับ ตัวของสยามนิ วส์ น้ ี อาจกล่ าวได้ว่าเป็ นยุคการตื่ นตัวเรื่ องอิ นเทอร์ เน็ ตด้วยเช่ นกัน
นอกจากการปรับตัวที่ตรงกับยุคเริ่ มต้นของอินเทอร์ เน็ ต มี การเรี ยนการสอนโดยใช้อินเทอร์ เน็ ต มี
ร้ านอินเทอร์ เน็ ตเกิ ดขึ้ นมากมายในจังหวัดจันทบุ รี แล้วยังพบการเปิ ดบัญชี เฟซบุ๊ก ในปี พ.ศ. 2552
ของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ โดยเปิ ดเป็ นบัญชี ส่วนตัว ใช้สื่อสารเพื่อส่ งข่าวตีพิมพ์ ยังไม่เป็ น
การสื่ อข่าวโดยกิจลักษณะ อย่างในยุคที่ 3
รายละเอียดเนื้อหา
เนื้ อหาทั้งเล่ ม ของหนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ นสยามนิ วส์ ในยุคนี้ จากการส ารวจจานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้วย พ.ศ. 2549-2552
พบว่า
ตารางที่ 4.3 จานวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ ยุค 2
ฉบับปี
2549
2550
2551
2552

จานวนหน้ า
48
50
52
52
รวม

จานวนคอลัมน์
131
115
120
90
456

จานวนโฆษณา
61
58
59
46
224

โฆษณาคิดเป็ นร้ อยละ
46.56
50.43
49.16
51.11
49.12

หมายเหตุ: นับรวมโฆษณาที่หนังสื อพิมพ์โฆษณาตนเองเป็ นโฆษณาด้วย
จากตารางที่ 4.3 จะเห็ นความเปลี่ ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2549 สู่ ปี พ.ศ. 2552 อย่างเห็ นได้ชัด
นัน่ คือจานวน 131 คอลัมน์ เหลือ 90 คอลัมน์ ในรู ปแบบการนาเสนอที่เหมือนเดิม ขณะที่สัดส่ วนร้อย
ละของจานวนโฆษณาไม่เปลี่ยนแปลงมาก คืออยูใ่ นระดับร้อยละ 45 ขึ้นไป
ในส่ วนของเนื้อหาคอลัมน์ ประกอบด้วย
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ตารางที่ 4.4 จานวนของคอลัมน์แต่ละประเภทหนังสื อพิมพ์ ยุคที่ 2
ฉบับปี
ประเภท
สถานการณ์ทอ้ งถิ่น
การเมือง
สังคม
ความรู ้
บันเทิง (ขาขัน)
ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ/ธุ รกิจ
สัมภาษณ์/บุคคล
กีฬา
ธรรมะ
ข่าวระดับชาติ
รวมคอลัมน์
รวมคอลัมน์ท้ งั หมด

2549 2550 2551 2552
21
5
24
9
1
1
5
2
1
1
70

10
7
17
7
7
4
3
2
57

12
7
16
8
4
2
1
4
1
6
61
232

7
9
14
4
6
1
2
1
44

รวม
50
28
71
28
18
3
4
13
7
9
1

คิดเป็ นร้ อยละของ
เนื้อหา
21.55
12.07
30.60
12.07
7.76
1.29
1.72
5.60
3.02
3.88
0.43
99.99

จากตารางที่ 4.4 จะเห็ นสัดส่ วนของเนื้ อหาที่มากที่สุดของสยามนิ วส์ ในยุค 2 คือ ข่าวสังคม
ซึ่ งมีพ้นื ที่ร้อยละ 30.60 ลาดับต่อมาคือการรายงานสถานการณ์ทอ้ งถิ่น มีพ้นื ที่ร้อยละ 21.55 การเมือง
เท่ากับความรู ้ คือ ร้อยละ 12.07 บันเทิง ร้อยละ 7.76 สัมภาษณ์/บุคคล ร้อยละ 5.60 ธรรมะ ร้อยละ
3.88 กีฬา ร้อยละ 3.02 เศรษฐกิจ/ธุ รกิจ ร้อยละ 1.72 ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม ร้อยละ 1.29 และประเภท
ที่ได้พ้นื ที่นอ้ ยที่สุด คือข่าวระดับชาติ มีพ้นื ที่ร้อยละ 0.43
แม้จะมี การเปลี่ ยนแปลงทั้งโฆษณา และยอดพิ มพ์อย่างต่ อเนื่ อง แต่หนังสื อพิ มพ์ท ้องถิ่ น
สยามนิ วส์ (จันทบุ รี) ยังคงมี ป ณิ ธานที่ จะดาเนิ นบทบาทในฐานะสื่ อต่อไปอย่างชัดเจน จนกระทัง่
บรรณาธิ การผูก้ ่อตั้งได้เสี ยชี วิตลงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุ มคณะกองบรรณาธิ การฯ
จึงลงมติเห็นชอบให้ นายสมพล พะเนี ยงทอง ดารงตาแหน่งบรรณาธิ การบริ หารฯ โดยมอบหมายให้
นางสาวบุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ จดทะเบียนรับโอนกรรมสิ ทธิ์ เป็ นเจ้าของ/บรรณาธิ การผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา
แทน และเข้าสู่ การปรับตัวอีกครั้ง (บุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์, 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

36
4.1.3 ยุคเชื่ อมโยงโซเชี ยลและสิ่ งพิมพ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
หลังจากจดทะเบียนรับโอนกรรมสิ ทธิ์ จากบรรณาธิ การผูก้ ่อตั้งเดิม คือ นายภูวเดช(นิ วตั ิ) ขาว
เหลือง นางสาวบุญยวีร์ได้ดาเนิ นงานภายใต้นโยบายหลักและทีมงานชุดเดิม เพิ่มเติมในส่ วนนักคิด
นักเขียนรุ่ นใหม่ที่มีเจตนารมณ์สืบทอดอุดมการณ์สร้างสรรค์สังคมต่อไป จึงได้ปรั บเปลี่ยน รู ปแบบ
หนังสื อพิมพ์ท้ งั ภายนอก และภายใน (บุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ , สัมภาษณ์ , 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมช่ องทางการสื่ อสารในโลกออนไลน์ โดยใช้เฟซบุ๊กทั้งส่ วนบุ คคล และแบบ
แฟนเพจ ทาหน้าที่สื่อมวลชนในชื่อหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทุบรี ) อีกช่องทางหนึ่ง
โดยในส่ วนของรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์มีลกั ษณะดังนี้
ภายนอก
ขนาด
A4 (21.0 x 29.7 เซนติเมตร)
การวางจาหน่าย ทุก 45 วัน
ร้านหนังสื อดอกหญ้า และบางร้านหนังสื อ เฉพาะพื้นที่จนั ทบุรี
ก่อนเปลี่ยนเป็ นวางในสถานที่ราชการ
และมอบให้กบั ผูส้ นับสนุน (ซื้ อพื้นที่โฆษณา)
จาหน่ายในราคา 30 บาท

ภาพที่ 4.5 หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ยุคที่ 3
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จากภาพที่ 4.5 เป็ นรู ปแบบปัจจุบนั ของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
ภายใน
ภาพรวมเนื้อหา
เป็ นหนังสื อพิมพ์ก่ ึงนิตยสาร เน้นนาเสนอข่าวสังคม
ความโดดเด่น
การรายงานข่าวกิจกรรมสังคมที่กว้างขวาง หลากหลาย ทั้งในวง
ราชการ การเมือง ตารวจ กีฬา การท่องเที่ยว
รู ปแบบโฆษณา
มีท้ งั โฆษณาหน้าคู่ เต็มหน้า ครึ่ งหน้า 1 ส่ วน 4 และล้อมกรอบ
ส่ วนใหญ่เป็ นโฆษณาชิ้นเล็ก หน้าหลังสุ ดจะเป็ นโฆษณาหลายตัว
ในหน้าเดียว

ภาพที่ 4.6 หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ยุคที่ 3 ในขนาด A4
จากภาพที่ 4.6 ยุคที่ไฮไลท์ปกน้อยลง เน้นเนื้อหาด้านสัมภาษณ์
รายละเอียดเนื้อหา
เนื้ อหาทั้งเล่ ม ของหนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ นสยามนิ วส์ ในยุคนี้ จากการส ารวจจานวน 2 ฉบับ
ประกอบด้วย พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559
พบว่า
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ตารางที่ 4.5 จานวนคอลัมน์และโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ ยุค 3
ฉบับปี
2558
2559

จานวนหน้ า
64
64
รวม

จานวนคอลัมน์
86
84
170

จานวนโฆษณา
36
36
72

โฆษณาคิดเป็ นร้ อยละ
41.86
41.86
42.35

หมายเหตุ: นับรวมโฆษณาที่หนังสื อพิมพ์โฆษณาตนเองเป็ นโฆษณาด้วย
จากตารางที่ 4.5 จานวนคอลัมน์จากปี พ.ศ. 2559 ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 จานวน 2 คอลัมน์
ในส่ วนของเนื้อหาคอลัมน์ ประกอบด้วย
ตารางที่ 4.6 จานวนของคอลัมน์แต่ละประเภทในหนังสื อพิมพ์ ยุค 3
ฉบับปี

2551

2552

รวม

คิดเป็ นร้ อยละของเนื้อหา

15
5
4
8
6
2
2
1
5
2
50

6
2
21
8
5
2
1
2
1
48
98

21
7
25
16
11
4
0
2
2
7
3

21.43
7.14
25.51
16.33
11.22
4.08
0
2.04
2.04
7.14
3.06
99.99

ประเภท
สถานการณ์ทอ้ งถิ่น
การเมือง
สังคม
ความรู ้
บันเทิง (ขาขัน)
ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ/ธุ รกิจ
สัมภาษณ์/บุคคล
กีฬา
ธรรมะ
ข่าวระดับชาติ
รวมคอลัมน์
รวมทั้งหมด
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จากตารางที่ 4.6 สัดส่ วนของเนื้ อหาที่ มากที่ สุดของสยามนิ วส์ ในยุค 3 คื อ ข่าวสังคม ซึ่ งมี
พื้นที่ร้อยละ 25.51 ลาดับต่อมาคือการรายงานสถานการณ์ ทอ้ งถิ่น มีพ้ืนที่ร้อยละ 21.43 ความรู ้ ร้อยละ
16.33 บันเทิง ร้อยละ 11.22 การเมื องและธรรมะเท่ากัน คื อ ร้ อยละ 7.14 ท่องเที่ ยว/วัฒนธรรม ร้อยละ
4.08 ข่าวระดับชาติ ร้อยละ 3.06 สัมภาษณ์/บุคคล และ กี ฬา เท่ากัน คือ 2.04 และไม่มีข่าวเศรษฐกิ จ/
ธุ รกิจเลย
รู ปแบบออนไลน์
ในยุคนี้ หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) ได้เพิ่มช่องทางการสื่ อสาร จากรู ปแบบสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์อ ย่างเดี ย ว สู่ ก ารใช้สื่ อ โซเชี ย ลอย่าง “เฟซบุ๊ ก ” เป็ นอี ก หนึ่ งช่ อ งทางของบทบาทหน้ า ที่
สื่ อมวลชน โดยเริ่ มจากการตั้งเฟซบุ๊กส่ วนตัว เพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสารเฉพาะกลุ่ม ทั้งการเผยแพร่
ข่าวสาร และการรับข่าวสารจากภาคสังคมส่ วนต่างๆ ในปี พ.ศ. 2553 มีชื่อว่า www.facebook.com/
siamnews.chanthaburi/

ภาพที่ 4.7 เฟซบุก๊ แบบบุคคลของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
โดยนางสาวบุ ญยวีร์ ศรี ป ระเสริ ฐ เป็ นเจ้าของบัญชี ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 จึงได้จดั ท าเพจ
/www.facebook.com/pg/Siamnewsthai
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ภาพที่ 4.8 เฟซบุก๊ แบบสาธารณะของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
ลักษณะการสื่ อสารของทั้งสองบัญชี คือ บัญชี ส่วนตัวจะโพสต์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ลงไป
และบัญชี แฟนเพจก็จะแชร์ ข่าวนั้นๆ ขึ้ น การรายงานข่าว เป็ นลักษณะความเคลื่ อนไหวในท้องถิ่ น
เช่ น การจัดกิ จกรรม งานการกุ ศล งานจังหวัด งานแต่ ง การท่ องเที่ ยว และอื่ นๆ ซึ่ ง จะลงในหน้า
หนังสื อพิ ม พ์ที่ เป็ นรู ป เล่ ม ด้วยด้วยเช่ นกัน ช่ องทางออนไลน์ ท้ งั สองรู ป แบบยังไม่มี ก ารขายพื้ น ที่
โฆษณา แต่มีเนื้อหาเชิงธุ รกิจที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับสาร เช่น เมื่อห้างร้านจัดกิจกรรมต่างๆ
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ตัวอย่างการทางานของเฟซบุก๊ ทั้งสองบัญชี

ภาพที่ 4.9 การรายงานข่าวผ่านเฟซบุก๊ แบบบุคคล
จากภาพที่ 4.8 จะเห็นว่า เป็ นการโพสต์จากบัญชีส่วนตัวของผูใ้ ช้เฟซบุก๊
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ภาพที่ 4.10 การรายงานข่าวผ่านเฟซบุก๊ แบบสาธารณะ
จากภาพที่ 4.9 จะเห็นว่า เป็ นการโพสต์แชร์ จากบัญชีผใู ้ ช้ส่วนบุคคลลงในเพจสาธารณะ
ปั จจุบนั แฟนเพจสยามนิ วส์ มีผูก้ ดไลค์ 17 คน (1 มีนาคม พ.ศ. 2560) ขณะที่บญ
ั ชี ผูใ้ ช้ส่วน
บุคคลมีเพื่อนจานวน 1390 คน นางสาวบุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ อธิ บายว่า (สัมภาษณ์ , 20 ธันวาคม พ.ศ.
2559) การโพสต์จากบัญชีส่วนตัวสะดวกกว่า ส่ วนแฟนเพจทาไว้เผือ่ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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4.1.4 เปรียบเทียบเนื้อหาของหนังสื อพิมพ์ จากอดีตถึงปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์เนื้ อหาทั้ง 3 ยุค ของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น สยามนิ วส์ (จันทบุรี) พบว่า เนื้ อหา
ของหนังสื อพิมพ์ ได้เปลี่ยนไปดังนี้
ตารางที่ 4.7 จานวนของคอลัมน์แต่ละประเภทเนื้ อหาหนังสื อพิมพ์ ทั้งยุค 3
ยุค
ประเภท (ร้ อยละ)
สถานการณ์ทอ้ งถิ่น
การเมือง
สังคม
ความรู ้
บันเทิง (ขาขัน)
ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ/ธุ รกิจ
สัมภาษณ์/บุคคล
กีฬา
ธรรมะ
ข่าวระดับชาติ
รวมทั้งหมด

1

2

3

27.01 (2)
15.33 (3)
27.20 (1)
7.66
3.83
4.02
2.30
3.83
5.36
0.96
2.49

21.55 (2)
12.07 (3)
30.60 (1)
12.07 (3)
7.76
1.29
1.72
5.60
3.02
3.88
0.43
98

21.43 (2)
7.14
25.51(1)
16.33 (3)
11.22
4.08
0
2.04
2.04
7.14
3.06

จากตารางที่ 4.7 จะเห็ นได้ว่าแม้รูปแบบการนาเสนอจะเปลี่ ยนแปลงไป แต่ข่าวสังคม เป็ น
ข่าวที่ มีเนื้ อหามากที่สุดในทุ กยุคของหนังสื อพิมพ์ ตามด้วยข่าวสถานการณ์ ทอ้ งถิ่ น ซึ่ งทั้ง 2 ข่าวมี
ความสอดคล้องกัน คือเป็ นข่าวที่เกิ ดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น ขณะที่ข่าวการเมือง
ซึ่ ง มัก อยู่ในรู ป แบบการวิเคราะห์ วิจารณ์ และรายงานสถานการณ์ ถู ก ลดจานวนอย่างมากในยุค
ปั จจุบนั เนื่องจากความเปราะบางของการเมือง โดยเนื้อหาที่ถูกนาเสนอขึ้นมาแทนคือ “ความรู ้” ตัวเลขที่
น่ าสนใจต่อมาคือ บันเทิงคดี หรื อ ขาขัน จากจานวนร้ อยละ 3.86 ในยุคแรก กลับขึ้ นมาเป็ นร้ อยละ
11.22 ทั้งที่จานวนหน้าถูกลดลงอย่างต่อเนื่ อง เช่นเดียวกับบทความเรื่ องธรรมะ ที่เนื้อหาในปั จจุบนั มี
สัดส่ วนพุ่งขึ้นมาที่ 7.14 ขณะที่สัมภาษณ์/ บุคคล ซึ่ งได้รับการชูเป็ นจุด เด่น กลับมีพ้ืนที่ลดน้อยลงอยู่
ที่ร้อยละ 2.04
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กล่าวได้วา่ หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นนาเสนอเหตุการณ์ใน
ท้องถิ่นเป็ นหลัก และจะนาเสนอข่าวระดับชาติในวาระแห่ งชาติเท่านั้น โดยเนื้ อหาที่มุ่งนาเสนอเป็ น
หลัก คือสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในท้องถิ่ นจันทบุรี แม้วา่ ในยุคแรกจะเคยวางจาหน่ ายในพื้นที่จงั หวัด
ชลบุรี ระยอง และตราดด้วย
ในยุครุ่ งเรื อง หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) มียอดพิมพ์สูงสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ
5,000 ฉบับ (ในราย 10 วัน) (บุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
ปัจจุบนั พิมพ์ 1,000 ฉบับในรอบ 45 วัน ลดพื้นที่จดั จาหน่าย เน้นแจกให้ผมู ้ ีอุปการะคุณหรื อ
สปอนเซอร์ และหน่วยงานราชการต่างๆ
สัดส่ วนโฆษณา ที่ไม่แตกต่างกัน พบว่าขนาดของโฆษณาเปลี่ ยนแปลงไป คือจากหน้าใหญ่
เต็มหน้า ปัจจุบนั จะมีลกั ษณะล้อมกรอบ ขนาดเล็ก และใช้พ้นื ที่โฆษณาแทนค่าจ้างนักเขียนบางกรณี
ปั จ จุ บ ัน แม้ห นัง สื อ พิ ม พ์ท ้อ งถิ่ น สยามนิ วส์ (จัน ทบุ รี ) ยัง คงมี เนื้ อ หาที่ มุ่ ง เน้ น น าเสนอ
เหตุ ก ารณ์ ในท้องถิ่ น เช่ น เดิ ม แต่ เนื้ อหาโดยรายละเอี ย ดกลับ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงที่ เห็ น ได้ชัด ตาม
รู ปแบบที่นาเสนอไปทั้งสามยุค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแปรผันตามขนาด จานวนหน้า และจานวน
โฆษณา นัน่ คือ “เบา” ลง
การวิเคราะห์เนื้อหาดังกล่าว อ้างอิงเป็ นผลการวิจยั ในวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ด้วย ดังนี้

4.2 การศึกษาบทบาทหน้ าทีแ่ ละจริยธรรมสื่ อมวลชนของหนังสื อพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์
(จันทบุรี)
บทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมสื่ อมวลชนทั้ง 22 ข้อที่ใช้เป็ นเกณฑ์เพื่อวิเคราะห์บทบาทหน้าที่
และจริ ยธรรมสื่ อมวลชน มาจากการวิเคราะห์จากบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมสื่ อมวลชน จากแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ประกอบด้วย
1) กาญจนา แก้วเทพ (2556, น. 46-48). เขียนถึงคุณลักษณะของสื่ อหนังสื อพิมพ์ไว้
2) ระพี สาคริ ก (2530, น. 2) ซึ่ งเขี ย นถึ ง หน้าที่ อ ัน แท้จ ริ ง ของหนังสื อ พิ ม พ์
ท้องถิ่น
3) สุ รัตน์ นุ่ ม นนท์ (2530, น. 19-20) สรุ ป หน้าที่ ของหนังสื อพิ ม พ์ทอ้ งถิ่ นแยก
ย่อยไว้ 8 ประการ
4) บทบาทสื่ อมวลชนของ Lasswell; Wright (1948, 1960, อ้างถึงใน พงษ์ วิเศษสังข์,
2551, น.87-89)
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5) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (2503, อ้างถึงใน ยุพา
สุ ภากุล, 2540, น. 60) ได้ทรงมีพระราชดารัสกับนักธุ รกิ จและนักหนังสื อพิมพ์อเมริ กนั เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหนังสื อพิมพ์
6) ท่ านพุ ท ธทาสภิ ก ขุ (2515, อ้างถึ งใน ยุพ า สุ ภากุ ล , 2540, น. 60) กล่ าวกับ
นักหนังสื อพิมพ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหนังสื อพิมพ์
7) ประกาศจรรยาบรรณหนังสื อพิ ม พ์ โดยบรรณาธิ ก ารทัว่ ราชอาณาจัก ร ใน
พ.ศ. 2519 (อ้างถึงใน ยุพา สุ ภากุล, 2540:58-59)
8) ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่งหนังสื อพิมพ์ พ.ศ. 2541 (2541, อ้างถึงใน ปุณณ
รัตน์ พิงคานนท์, 2548, น. 277-280)
9) ข้ อ ก าหนดจริ ยธรรมนั ก หนั ง สื อพิ ม พ์ แ ห่ งประเทศไทย โดยสมาคม
นักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย 2543 (สมาคมนักข่าว นักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2552)
โดยมี บ ทบาทหน้ า ที่ แ ละจริ ย ธรรมสื่ อมวลชนที่ ค้น พบ จากการวิ เคราะห์ เนื้ อ หาใน
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) จานวน 16 ข้อดังนี้
1) มีบทบาทการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น
2) นาเสนอเรื่ องราวท้องถิ่นละเอียดกว่าหนังสื อพิมพ์ระดับชาติ
3) รายงานภาวะสิ นค้าในตลาด
4) เป็ นตัวกลางโฆษณาสิ นค้าให้กบั พ่อค้าและนักธุ รกิจในท้องถิ่น
5) ช่วยส่ งเสริ มทางด้านสวัสดิการ และการจัดวางโครงการต่างๆ ในท้องถิ่น
6) ยกย่องคุณงามความดีของคนที่ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้ งถิ่น
เป็ นบทบาทที่โดดเด่นและทาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 33 ปี
7) สอดส่ องการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองในท้องถิ่น
8) ปลุกระดมความคิดให้คนในท้องถิ่นช่วยกันแก้ไขปั ญหาและส่ งเสริ มโครงการ
ต่างๆ
9) ให้ความรู ้ ให้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสาร
10) เป็ นแรงผลักดันช่วยสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น
11) ถ่ายทอดมรดกทางสังคมหรื อค่านิยมจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ง
12) อุทิศตนเป็ นสมบัติส่วนรวม หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อส่ วนรวม
13) แสดงความพยายาม ในการให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
14) ไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
15) ไม่พาดหัวข่าวและความนาเกินจริ ง และสะท้อน ใจความสาคัญหรื อเนื้ อหา
หลักของข่าว
16) ไม่แอบแฝงโฆษณา หรื อประกาศในเนื้อหา
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บทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมสื่ อมวลชน อีก 6 ข้อ จากการสัมภาษณ์ บรรณาธิ การ และเป็ น
เจ้าของหนังสื อพิมพ์ในปั จจุบนั คือ นางสาวบุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ ผ่านการพูดคุ ยโดยการนัดหมาย
สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ ข้อความการสนทนาออนไลน์ และอีเมล รายละเอียดโดยสรุ ปคือ (บุญยวีร์
ศรี ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์, ธันวาคม 2558-มีนาคม พ.ศ. 2560)
1) เสนอข่าว ภาพ ความคิดเห็น ด้วยความสุ ภาพ สุ จริ ต
2) การเสนอข่าวด้วยความจริ ง หากข่าวใดไม่ตรงต่อความจริ ง จะแก้ไขโดยเร็ ว
3) ได้ข่ าว ภาพ หรื อข้อ มู ล อย่างใดๆมาเป็ นของตน ต้อ งใช้วิธี ก ารที่ สุ ภาพ และ
ซื่อสัตย์
4) ต้องเคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมาย จากการปฏิบตั ิหน้าที่ ในวิชาชี พ
ของตน
5) ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ของสื่ อ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรื อหมู่คณะโดยมิชอบ
6) ไม่ กระท าการอันบัน่ ทอนเกี ยรติ คุณของวิชาชี พ หรื อความสามัคคี ของเพื่อน
ร่ วมวิชาชีพ
(นางสาวบุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ ได้เล่าเพิม่ เติมถึงการที่มีบุคคลบางคนแอบอ้างชื่อหนังสื อพิมพ์
ไปประพฤติมิชอบ แต่ได้จดั การเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่บริ สุทธิ์ ของหนังสื อพิมพ์แล้ว)
โดยบทบาทนอกเหนือบทบาททางจริ ยธรรม นัน่ คือการดาเนินงานของหนังสื อพิมพ์
มีดงั นี้ (บุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์, ธันวาคม 2558-มีนาคม พ.ศ. 2560)
4.2.1 จุดเริ่มต้ นของหนังสื อพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) แนวคิด นโยบายและแผน
ธุรกิจ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) ก่อตั้งโดย นายภูวเดช (นิ วตั ิ) ขาวเหลือง เจ้าของ/
บรรณาธิ การผูพ้ ิมพ์ผูโ้ ฆษณา)ผูก้ ่อตั้ง ที่เล็งเห็ นว่าเส้นทางการเป็ นสื่ อมวลชนน่ าจะเหมาะสมกับตน
ในขณะนั้นและหวังช่ วยเหลื อสังคมโดยหวังใช้สื่อของตนเป็ นช่ องทางประชาสัมพันธ์ จึงได้ริเริ่ ม
ก่อตั้งขึ้นในสังคมจันทบุรี นับถึงวันนี้ ครบ 32 ปี เต็ม จากการรวมตัวของนักข่าว นักคิด นักเขียน และ
นักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่ร่วมนาเสนอเรื่ องราวข่าวสาร ออกสู่ สายตาสาธารณชน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ การสร้างสรรค์สังคม รักษาความถู กต้องและชอบธรรม พัฒนาชาติบา้ นเมืองให้กา้ วเดิ น
ไปในทิศทางที่ดี และสะท้อนปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในด้านต่างๆ ให้สังคมได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา
ภายใต้สโลแกน “เพื่อความถูกต้องและความชอบธรรม” ซึ่ งที่ผา่ นมาหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์
(จันทบุรี)ได้รับการตอบรับจากสังคมด้วยดี ตามลาดับ ต่อมาบรรณาธิ การผูก้ ่อตั้งได้เสี ยชี วิตลงเมื่ อ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยที่ ประชุ มคณะกองบรรณาธิ ก ารฯ ลงมติ เห็ น ชอบให้ นายสมพล
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พะเนียงทอง ดารงตาแหน่งบรรณาธิ การบริ หารฯ โดยมอบหมายให้ นางสาวบุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ จด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิ ทธิ์ เป็ นเจ้าของ/บรรณาธิ การผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา แทน
1) นโยบายหลัก เพื่อช่วยเหลื อเป็ นกระบอกเสี ยงแทนประชาชน สะท้อนปั ญหาใน
มุ ม มองต่ า งๆ และเสนอปั ญ หาหรื อ ข่ า วสารที่ เกิ ด ขึ้ น อย่า งตรงไปตรงมา และเป็ นช่ อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือสังคมผูด้ อ้ ยโอกาส
2) แผนธุ รกิ จ ด้วยหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) มิได้ดาเนิ นงานเพื่ อ
ธุ รกิ จโดยตรง แต่ถือกาเนิ ดเพื่อสร้ างสรรค์สังคม และเหตุ ผลข้างต้น เป็ นส าคัญ จึงมิ ได้มีออกหา
โฆษณาเหมื อนหนังสื อเล่ มอื่ นๆ แต่ด้วยนักธุ รกิ จ ร้ านค้า เห็ นความส าคัญจึงช่ วยกันสนับสนุ นใน
รู ปแบบของโฆษณาเพื่อให้สยามนิ วส์ สามารถดารงอยู่ได้ ควบคู่กบั การทาธุ รกิ จอื่นๆ ของเจ้าของ
และผูอ้ ่านที่ช่วยสนับสนุนค่าจัดพิมพ์อีกทางหนึ่ง และหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ส่ วน
ใหญ่เมื่อตีพิมพ์แล้ว ได้แจกจ่ายในรู ปแบบอภินนั ทนาการเป็ นหลักมิได้วางจาหน่ายตามแผงหนังสื อ
โดยทัว่ ไป และเน้นในส่ วนของสมาชิกเท่านั้น
4.2.2 เป้ าหมายทางอุดมการณ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ และธุรกิจของหนังสื อพิมพ์
เป้ าหมายทางอุดมการณ์เพื่อรักษาความถูกต้องและชอบธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม (กรณี ผคู ้ น
ในสั ง คมได้รับ ความเดื อ ดร้ อ นจากหน่ วยงานภาครั ฐ เราจะเข้าไปสอดส่ อ งประสานความเข้าใจ
รวมถึงทักท้วง ติติงในรู ปแบบต่าง เพื่อเรี ยกร้องความเป็ นธรรมให้เกิดแก่สังคมส่ วนรวม)
1) ในส่ วนจรรยาบรรณ มุ่งเน้นนาเสนอข่าวสารอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและรอบ
ด้าน เพื่อให้ผรู ้ ับสารสามารถรับรู ้ข่าวสารที่เกิดขึ้นจริ งโดยมิให้ใครที่ทุจริ ตหรื อประสงค์ร้ายต่อสังคม
ใช้เงินมาปิ ดปาก ปิ ดหู ปิ ดตาได้ และผูส้ ื่ อข่าวในสังกัดสยามนิ วส์ ทุกคนต้องไม่เรี ยกร้องรับเงินจาก
ใครโดยไม่ชอบธรรม เว้นแต่ผูป้ ระกอบอาชี พสุ จริ ตหรื อหน่ วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้
จัดสรรงบประมาณการโฆษณาเอาไว้ให้เพื่อประชาสัมพันธ์งานองค์กรของตน โดยไม่มีการเรี ยกร้อง
ค่าตอบแทนก่อนเจ้าของงานและเจ้าของเงินติดต่อมาด้วยตนเอง ด้วยเห็นความสาคัญ (แผนธุ รกิจ)
2) ส่ วนพื้นที่โฆษณา ไม่กาหนดตายตัว ดูจากความเหมาะสม หากมากเกินจะปฏิเสธ
พร้อมแนะนาฉบับอื่นให้พิจารณา โดยจะให้พ้นื ที่กบั ข่าวสารและเนื้ อหาสาระของหนังสื อพิมพ์เป็ นหลัก
3) ไม่มีการถูกแทรกแซงจากภาครัฐหรื อเอกชน เพราะทุกคนทราบดีวา่ ยึดหลักความ
ถูกต้องชอบธรรม แต่ในสมัยของบก. ภูวเดช เคยมีนกั การเมืองให้ร้ายในเรื่ องของกิจกรรมเพื่อสังคม
คือ โครงการกองทุนข้าวสารเพื่อชี วิต จัดมอบข้าวสารแก่เด็กนักเรี ยนยากจนและผูย้ ากไร้ โดยไม่เคย
ออกเรี่ ยไรเงินมี แต่เพื่อนๆของบก.ร่ วมช่ วยกันซื้ อข้าวสารบ้าง ช่ วยเตะฟุตบอลเพื่อสานสัมพันธ์ใน
โครงการกี ฬ าต้านยาเสพติ ดบ้าง และโครงการมอบรางวัลบุ คคลยอดเยี่ยมแห่ งปี ที่ พิ จารณาโดยมี
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คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทุกสาขาอาชี พร่ วมพิจารณา และไม่เคยขายบัตร ไม่เรี ยกร้องผลประโยชน์
แก่ผูท้ ี่ได้รับรางวัลแต่อย่างใด นักการเมืองดังกล่าวอ้างถึ งลักษณะโครงการเพื่อสังคมว่าไม่โปร่ งใส
บก.เก่าต่อสู ้ดว้ ยการแสดงความโปร่ งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนต่อศูนย์ดารงธรรม ทางนักการเมือง
คนดังกล่ าวยังฟ้ องกล่ าวหาด้วยว่าบก.หมิ่ นประมาทในกรณี ที่ เขี ยนติ ติงการท างานทางสยามนิ วส์
(จันทบุ รี)ฟ้ องกลับ เช่ นกัน ศาลได้ไกล่ เกลี่ ยและพิ จารณาให้ ฝ่ายนักการเมื องชดเชยค่าเสี ยหายต่ อ
ชื่อเสี ยงของสยามนิ วส์ และให้ต่างฝ่ ายขอโทษซึ่ งกันและกันในคดีหมิ่นประมาท สาหรับเงินที่ได้รับ
จากการชดเชยค่าเสี ยหายนาเข้ากองทุนข้าวสารทั้งหมด หลังจากนั้นไม่มีการถูกแทรกแซงอีก
บก.ภูวเดช เคยกล่าวไว้วา่ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่ วนรวม บ้านเมือง และประเทศชาติ ขอ
ยอมตายเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งความถูกต้องและชอบธรรม คือขอแลกชีวติ กับความไม่เป็ นธรรมพร้อมเน้นย้ า
ให้เสนอแต่ความจริ งใครทาผิดสังคมเดือนร้อนก็ให้ติติง ส่ วนใครทาดีก็ชื่นชมตามความเหมาะสม
4.2.3 การแบ่ งหน้ าทีแ่ ละภาระรับผิดชอบในการทางาน
ด้วยนโยบายเพื่อเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคมเป็ นหลัก จึงมีเฉพาะผูท้ ี่มีอุดมการณ์
เดียวกัน สมัครใจเข้ามาช่วยในรู ปแบบของงานเขียน การจัดรู ปแบบ การพิมพ์อกั ษร เป็ นต้น โดยมี
หน้าหนังสื อให้เป็ นเวทีแสดงความคิดเห็นแทนค่าจ้าง หรื อโฆษณาฟรี แทนค่าจ้าง
องค์ประกอบของการอยูร่ อดคือใช้ความจริ งใจที่มีต่อสังคม และทุนทรัพย์ส่วนตนเป็ นสาคัญ
จุ ดเริ่ ม ต้นการเข้ามาท างานในสยามนิ วส์ ของคุ ณ บุ ญ ยวีร์ และการเปลี่ ย นแปลงสู่ การเป็ น
เจ้าของธุ รกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ซึ่ งคุณบุญยวีร์เป็ นผูเ้ ริ่ มต้น หรื อเกิดขึ้นในยุคสมัยของคุณ
บุญยวีร์ หลังจากจดทะเบียนรับโอนกรรมสิ ทธิ์ จากบรรณาธิ การผูก้ ่อตั้งเดิม คือ นายภูวเดช(นิ วตั ิ) ขาว
เหลือง ได้ดาเนินงานภายใต้นโยบายหลักและทีมงานชุ ดเดิม เพิ่มเติมในส่ วนนักคิดนักเขียนรุ่ นใหม่ที่
มีเจตนารมณ์ สืบทอดอุดมการณ์ สร้ างสรรค์สังคมต่อไป จึงได้ปรับเปลี่ ยนจากหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น
สยามนิ วส์ (จันทบุ รี) ในรู ปแบบจากรายปั กษ์ เป็ นรายเดื อนจากเดิ มขนาดเท่ากับมติชนรายสัปดาห์
ปกสี่ สี เนื้ อในขาวด า จานวน 52 หน้า รวมปก เป็ นฉบับ หนัง สื อ พิ ม พ์ข่ าวกึ่ ง นิ ต ยสารขนาด A4
จานวน 64 หน้า รวมปก ปกสี่ สีแทน เพื่อให้สอดคล้องและสะดวกสบายในการจัดเก็บและจัดส่ งทาง
ไปรษณี ยใ์ ห้กบั สมาชิ ก โดยหน้าสี่ สีอีก 1 คู่ ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นราย 45 วัน แทน(เพราะประสบปั ญหา
ในการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ตอ้ งใช้เวลาพิมพ์ 7-15 วัน ทาให้ออกเป็ นรายเดือนไม่ทนั )
4.2.4 โครงการของหนังสื อพิมพ์ทสี่ ื บทอดต่ อเนื่อง
โครงการที่จดั ตั้งขึ้นควบคู่กบั การจัดพิมพ์หนังสื อสยามนิวส์ (จันทบุรี) สู่ สายตาสาธารณชน
คื อ โครงการสนับ สนุ น อาหารกลางวัน แก่ เด็ ก นัก เรี ย นที่ อยู่ต ามชนบทที่ ย ากไร้ ชื่ อว่า โครงการ
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“กองทุ นข้าวสารเพื่ อชี วิต ” ซึ่ งก่ อตั้งมานับ ถึ งวันนี้ ค รบ 22 ปี แล้ว เป็ นโครงการส าคัญ ที่ ค ณะกอง
บรรณาธิ การได้เล็งเห็นความสาคัญสานต่อเพื่อช่ วยเหลื ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรี ยนยากจนที่ยงั
พบว่ามี อยู่อีกจานวนมากในพื้นที่ จงั หวัดจันทบุ รี จากเดิ มจัดกิ จกรรมเดิ นสายตามรายอาเภอทั้ง 10
เดื อ น 10 อ าเภอ ปั จ จุ บ ัน ด้ว ยอุ ป สรรคไม่ มี รถบรรทุ ก ข้า วสารและงบประมาณมี ไ ม่ ม ากพอ จึ ง
ปรับเปลี่ ยนมอบปี ละ 1 ครั้งในเดื อนธันวาคม ของทุกปี เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลฯ โดยคัดเลื อก
โรงเรี ยนยากจนจาก 10 อาเภอมารับข้าวสารและสิ่ งของตามโครงการแทน
4.2.5 แนวทางการพัฒนาหรื อเป้ าหมายต่ อไป
ด้วยปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคข่าวสารหันไปบริ โภคข่าวสารผ่านช่องทางในอินเตอร์ เน็ตแทน จึงเพิ่ม
ช่ องทางประชาสัมพันธ์ ข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก ในส่ วนของหนังสื อนั้นไม่มีเป้ าหมายพัฒนาต่อ ยังคง
รู ปแบบเดิมและจานวนเท่าเดิม เท่านั้น ด้วยสยามนิวส์จดั ตั้งขึ้นในฐานะธุ รกิจเพื่อสังคม เมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าเรามีช่องทางประชาสัมพันธ์ในสื่ ออื่น เช่น อินเทอร์เน็ต ที่ให้ความรวดเร็ วฉับไว และเป็ น
ช่ องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเพื่อช่ วยเหลื อสังคมผูด้ อ้ ยโอกาสหรื อสะท้อนปั ญหาให้สังคม
ได้รับทราบได้ดีอีกทางหนึ่งบวกด้วยต้นทุนที่ต่ากว่า แต่ได้ผลอาจมากกว่าหนังสื อในรู ปแบบเดิม เรา
จึงไม่เน้นในส่ วนของการพัฒนาหนังสื อต่อเพราะต้นทุนในการจัดทาสู ง แต่จะพิจารณาใช้ช่องทางอื่น
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ถึงมือผูร้ ับสารได้รวดเร็ ว และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาได้เร็ วขึ้น นี่ คือเป้ าหมายต่อไป ที่สาคัญ ณ ปั จจุบนั สื่ อสยามนิ วส์ ถือเป็ นงานเสริ มที่
เกิ ดจากความต้องการเป็ นสื่ อของสังคม เป็ นช่ องทางให้สังคมส่ วนรวมได้มีเวที สะท้อนปั ญหาให้
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบรั บ ทราบความต้อ งการเพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ การแก้ไ ขปั ญ หา รวมถึ ง เป็ นเวที ใ ห้
ข้าราชการ หน่วยงาน หรื อองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้ งั ใจมุ่งมัน่ ทางานเพื่อสังคมส่ วนรวม เพื่อ
บ้านเมือง ได้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็นและนาเสนอผลงานผ่านสื่ อ มิได้เดินงานเป็ นธุ รกิจหลัก
หมายเหตุ : ขอไม่ ก ล่ า วถึ ง ผลก าไร เพราะไม่ มี น โยบายท าเป็ นธุ ร กิ จ เพื่ อ ผลก าไร เงิ น
สนับสนุ นบางฉบับ อาจน้อยกว่าค่าพิ มพ์ แก้ปั ญหาด้วยการนาผลกาไรในธุ รกิ จอื่ นมาเสริ มเป็ นค่ า
จัดพิมพ์
ปั จจุบนั หนังสื อพิ มพ์ท ้องถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) ยังคงปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยความยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณ โดยจัดสรรเงิ นดาเนิ นการจากทุ นทรัพย์ส่วนตนเป็ นสาคัญ มีการบริ หารโดยให้พ้ืนที่
โฆษณากับนักเขียนแทนค่าตอบแทน และเจ้าของเป็ นผูท้ าข่าวด้วยตนเองด้วย
บทบาทดังกล่าวก่อให้เกิดการวิจยั ส่ วนที่ 3 ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้

50

4.3 การสารวจการรับรู้ บทบาทหน้ าทีแ่ ละจริยธรรมของสื่ อมวลชนท้ องถิ่น
หนังสื อพิมพ์ ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ในผู้รับสาร
4.3.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ

เพศ

ลักษณะทางประชากร
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
115
131
246

ร้ อยละ
46.7
53.3
100.0

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 53.3 และเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 46.7
ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม อายุ

อายุ

ลักษณะทางประชากร
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 80
รวม

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

จานวน
8
78
66
46
43
5
246

ร้ อยละ
3.3
31.7
26.8
18.7
17.5
2.0
100.0

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.7
รองลงมาคืออายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.8 อายุ 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.7 อายุ 51-60 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 17.5 อายุ 11-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 3.3 และ อายุ 61-80 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.0

51
ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม ระดับการศึกษา
ลักษณะทางประชากร
ไม่ได้เข้ารับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับการศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

จานวน
6
20
44
39
11
103
23
246

ร้ อยละ
2.4
8.1
17.9
15.9
4.5
41.9
9.3
100.0

จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคื อปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 41.9 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 17.9 มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ น
ร้อยละ 15.9 ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 9.3 ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 8.1 ปวช./ปวส. คิดเป็ น
ร้อยละ 4.5 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือไม่ได้เข้ารับการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 2.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม ความถี่ของการอ่าน
ลักษณะทางประชากร
เป็ นประจา
ความถี่ ข องการอ่ า น
นานๆ ครั้ง
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
1-2 ครั้ง
สยามนิวส์(จันทบุรี)
รวม

จานวน
19
144
83
246

ร้ อยละ
7.7
58.5
33.7
100.0

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ วนใหญ่ อ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ท ้อ งถิ่ น สยามนิ ว ส์
(จันทบุรี) นานๆ ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 58.5 รองลงมาคืออ่าน 1-2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 33.7 และ อ่าน
เป็ นประจาน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 7.7 ตามลาดับ

52
ตารางที่ 4.12 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้รูปแบบธุ รกิจ

รู ปแบบธุ รกิจ

ลักษณะทางประชากร
ธุ รกิจครอบครัว
เจ้าของคนเดียว
หุ น้ ส่ วน
อื่นๆ
รวม

จานวน
39
23
34
150
246

ร้ อยละ
15.9
9.3
13.8
61.0
100.0

จากตารางที่ 4.12 พบว่า การรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คืออื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุ
คิดเป็ นร้อยละ 61 รองลงมาคือธุ รกิ จครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 15.9 หุ ้นส่ วน คิดเป็ นร้อยละ 13.8
และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือคิดว่าเป็ นแบบเจ้าของคนเดียว คิดเป็ นร้อยละ 9.3 ตามลาดับ
4.3.2 การรับรู้ บทบาทของหนังสื อพิมพ์ ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
ตารางที่ 4.13 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการรายงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น
การรับรู้
การรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
199
6
41
246

ร้ อยละ
80.9
2.4
16.7
100.0

จากตารางที่ 4.13 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 80.9
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 16.7 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 2.4
ตามลาดับ

53
ตารางที่ 4.14 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการนาเสนอ
เรื่ องราวท้องถิ่นละเอียดกว่าหนังสื อพิมพ์ระดับชาติ
การรับรู้
การนาเสนอเรื่ องราวท้องถิ่นละเอียดกว่า
หนังสื อพิมพ์ระดับชาติ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
131
26
89
246

ร้ อยละ
53.3
10.6
36.2
100.0

จากตารางที่ 4.14 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.3
รองลงมาคือไม่แน่ ใจ คิดเป็ นร้ อยละ 36.2 และกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ
10.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.15 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการรายงาน
ภาวะสิ นค้าในตลาด
การรับรู้
การรายงานภาวะสิ นค้าในตลาด

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
128
29
89
246

ร้ อยละ
52.0
11.8
36.2
100.0

จากตารางที่ 4.15 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.0
รองลงมาคือไม่แน่ ใจ คิดเป็ นร้ อยละ 36.2 และกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ
11.8 ตามลาดับ

54
ตารางที่ 4.16 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการเป็ น
ตัวกลางโฆษณาสิ นค้าให้กบั พ่อค้าและนักธุ รกิจในท้องถิ่น
การรับรู้
บทบาทการเป็ นตัวกลางโฆษณาสิ นค้า
ให้กบั พ่อค้าและนักธุ รกิจในท้องถิ่น

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
156
22
68
246

ร้ อยละ
63.4
8.9
27.6
100.0

จากตารางที่ 4.16 พบว่าการรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ คื อ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 63.4
รองลงมาคือไม่แน่ ใจ คิดเป็ นร้อยละ 27.6 และกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 8.9
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.17 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการช่วย
ส่ งเสริ มทางด้านสวัสดิการ และการจัดวางโครงการต่างๆ ในท้องถิ่น
การรับรู้
บทบาทการช่วยส่ งเสริ มทางด้านสวัสดิการ
และการจัดวางโครงการต่างๆ ในท้องถิ่น

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
134
26
86
246

ร้ อยละ
54.5
10.6
35.0
100.0

จากตารางที่ 4.17 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.5
รองลงมาคือไม่แน่ ใจ คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.0 และกลุ่ มตัวอย่างที่ น้อยที่ สุดคื อ ไม่ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ
10.6 ตามลาดับ

55
ตารางที่ 4.18 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการยกย่อง
คุณงามความดีของคนที่ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้ งถิ่น
การรับรู้
บทบาทการยกย่องคุณงามความดีของคนที่
ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้ งถิ่น

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
186
9
51
246

ร้ อยละ
75.6
3.7
20.7
100.0

จากตารางที่ 4.18 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 75.6
รองลงมาคือไม่แน่ ใจ คิดเป็ นร้อยละ 20.7 และกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 3.7
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.19 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการ
สอดส่ องการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองในท้องถิ่น
การรับรู้
บทบาทการสอดส่ อ งการปฏิ บ ัติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองในท้องถิ่น

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
134
24
88
246

ร้ อยละ
54.5
9.8
35.8
100.0

จากตารางที่ 4.19 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.5
รองลงมาคือไม่แน่ ใจ คิดเป็ นร้ อยละ 35.8 และกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ
9.8 ตามลาดับ

56
ตารางที่ 4.20 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการปลุก
ระดมความคิดให้คนในท้องถิ่นช่วยกันแก้ไขปั ญหาและส่ งเสริ มโครงการต่างๆ
การรับรู้
บทบาทการปลุ ก ระดมความคิ ดให้ค นใน
ท้อ งถิ่ น ช่ วยกัน แก้ไ ขปั ญ หาและส่ ง เสริ ม
โครงการต่างๆ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
124
22
99
246

ร้ อยละ
50.4
9.3
40.2
100.0

จากตารางที่ 4.20 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.4
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 40.2 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 9.3
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.21 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการให้
ความรู ้ ให้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสาร
การรับรู้
บทบาทการให้ความรู ้ ให้ความบันเทิงและ
แจ้งข่าวสาร

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
184
13
49
246

ร้ อยละ
74.8
5.3
19.9
100.0

จากตารางที่ 4.21 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 74.8
รองลงมาคือไม่แน่ ใจ คิดเป็ นร้ อยละ 19.9 และกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ
5.3 ตามลาดับ

57
ตารางที่ 4.22 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการเป็ น
แรงผลักดันช่วยสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น
การรับรู้
บทบาทการเป็ นแรงผลักดันช่วยสร้างความ
สามัคคีในท้องถิ่น

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
159
10
77
246

ร้ อยละ
64.6
4.1
31.3
100.0

จากตารางที่ 4.22 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.6
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 31.3 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 4.1
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.23 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการถ่ายทอด
มรดกทางสังคมหรื อค่านิยมจากรุ่ นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง
การรับรู้
บทบาทการถ่ ายทอดมรดกทางสั งคมหรื อ
ค่านิยมจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ง

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
149
11
86
246

ร้ อยละ
60.6
4.5
35.0
100.0

จากตารางที่ 4.23 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.6
รองลงมาคือไม่แน่ ใจ คิดเป็ นร้ อยละ 35.0 และกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ
4.5 ตามลาดับ

58
ตารางที่ 4.24 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการอุทิศตน
เป็ นสมบัติส่วนรวม หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อส่ วนรวม
การรับรู้
บทบาทการอุ ทิ ศ ตนเป็ นสมบัติ ส่ ว นรวม
หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อส่ วนรวม

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
134
20
92
246

ร้ อยละ
54.5
8.1
37.4
100.0

จากตารางที่ 4.24 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.5
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 37.4 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 8.1
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.25 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการเสนอ
ข่าว ภาพ ความคิดเห็น ด้วยความสุ ภาพ สุ จริ ต
การรับรู้
บทบาทการเสนอข่ าว ภาพ ความคิ ด เห็ น
ด้วยความสุ ภาพ สุ จริ ต

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
162
11
73
246

ร้ อยละ
65.9
4.5
29.7
100.0

จากตารางที่ 4.25 พบว่า การรับ รู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.9
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 29.7 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 4.5
ตามลาดับ

59
ตารางที่ 4.26 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการเสนอ
ข่าวด้วยความจริ ง หากไม่ตรงต่อความจริ ง จะแก้ไขโดยเร็ ว
การรับรู้
บทบาทการเสนอข่ าวด้วยความจริ ง หาก
ข่าวใดไม่ตรงต่อความจริ ง จะแก้ไขโดยเร็ ว

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
136
18
92
246

ร้ อยละ
55.3
7.3
37.4
100.0

จากตารางที่ 4.26 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.3
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 37.4 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 7.3
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.27 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการได้ข่าว
ภาพ หรื อข้อมูลอย่างใดๆมาเป็ นของตน โดยใช้วธิ ีการที่สุภาพ และซื่อสัตย์
การรับรู้
บทบาทการได้ข่าว ภาพ หรื อข้อมูลอย่างใดๆ
มาเป็ นของตน โดยใช้วิธี ก ารที่ สุ ภ าพ และ
ซื่อสัตย์

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
146
10
90
246

ร้ อยละ
59.3
4.1
36.6
100.0

จากตารางที่ 27 พบว่า การรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ คื อ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.3
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 36.6 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 4.1
ตามลาดับ

60
ตารางที่ 4.28 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการเคารพ
ต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมาย จากการปฏิบตั ิหน้าที่ในวิชาชีพ
การรับรู้
บทบาทการเคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับ
มอบหมาย จากการปฏิบตั ิหน้าที่ในวิชาชีพ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
162
12
72
246

ร้ อยละ
65.9
4.9
29.3
100.0

จากตารางที่ 4.28 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.9
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 29.3 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 4.9
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.29 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการไม่ใช้
ตาแหน่งหน้าที่ของสื่ อ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรื อหมู่คณะโดยมิชอบ
การรับรู้
บทบาทการไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ของสื่ อ แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน หรื อหมู่คณะโดยมิชอบ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
129
24
93
246

ร้ อยละ
52.4
9.8
37.8
100.0

จากตารางที่ 4.29 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.4
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 37.8 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 9.8
ตามลาดับ

61
ตารางที่ 4.30 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการไม่
กระทาการอันบัน่ ทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรื อความสามัคคีของเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
การรับรู้
บทบาทการไม่กระทาการอันบัน่ ทอน
เกียรติคุณของวิชาชีพ หรื อความสามัคคี
ของเพื่อนร่ วมวิชาชีพ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
146
12
88
246

ร้ อยละ
59.3
4.9
35.8
100.0

จากตารางที่ 4.30 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.3
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 35.8 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 4.9
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.31 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการแสดง
ความพยายามให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
การรับรู้
บทบาทการแสดงความพยายามให้ความ
เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
147
10
89
246

ร้ อยละ
59.8
4.1
36.2
100.0

จากตารางที่ 4.31 พบว่า การรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.8
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 36.2 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 4.1
ตามลาดับ

62
ตารางที่ 4.32 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการไม่
สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
การรับรู้
บทบาทการไม่สอดแทรกความคิดเห็น
ลงในข่าว

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
107
27
112
246

ร้ อยละ
43.5
11.0
45.5
100.0

จากตารางที่ 4.32 พบว่า การรับ รู ้ ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.5
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 45.5 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 11.0
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.33 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการไม่พาด
หัวข่าวและความนาเกินจริ ง และสะท้อน ใจความสาคัญหรื อเนื้อหาหลักของข่าว
การรับรู้
บทบาทการไม่พาดหัวข่าวและความนาเกิน
จริ ง และสะท้อน ใจความสาคัญหรื อเนื้อหา
หลักของข่าว

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
142
16
88
246

ร้ อยละ
57.7
6.5
35.8
100.0

จากตารางที่ 33 พบว่า การรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ คื อ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.7
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 35.8 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 6.5
ตามลาดับ

63
ตารางที่ 4.34 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม การรับรู ้บทบาทการ
ไม่แอบแฝงโฆษณา หรื อประกาศในเนื้อหา
การรับรู้
บทบาทการไม่แอบแฝงโฆษณา หรื อ
ประกาศในเนื้ อหา

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
รวม

จานวน
121
23
102
246

ร้ อยละ
49.2
9.3
41.5
100.0

จากตารางที่ 34 พบว่า การรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ คื อ ใช่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.2
รองลงมาคือไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 41.5 และกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ ไม่ใช่ คิดเป็ นร้อยละ 9.3
ตามลาดับ
4..3.3 การรับรู้ บทบาทอื่นๆ และข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม
4.3.3.1 ข้อคิดเห็นต่อบทบาท
1) แต่ละฉบับที่เคยอ่านมีขอ้ มูลน้อยเกินไป
2) หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุรี)รู ้ จกั แค่คนบางกลุ่มเท่านั้น
เพราะคนส่ วนใหญ่จะอ่านหนังสื อพิมพ์ระดับประเทศมากกว่า
3) หนัง สื อ พิ ม พ์ห าอ่ า นยาก เห็ น ตามแผงหนัง สื อ ใหญ่ ๆ ในตลาดบ้า ง
เนื้อหาส่ วนใหญ่เกี่ยวกับ กิจกรรมและร้านค้าต่างๆ ในจันทบุรีเป็ นหลัก
4) ยังไม่กว้างขวาง และเป็ นที่รู้จกั ของคนในพื้นที่นอ้ ย
5) รายงานเรื่ องราวในท้องถิ่นได้ดี
6) ขอให้ ห นังสื อ พิ ม พ์ ไ ด้ท าหน้ าที่ สื่ อ มวลชนตามจรรยาบรรณของ
สื่ อมวลชนที่ดีอยูแ่ ล้วให้ต่อเนื่องไป เพราะนับวันสื่ อสิ่ งพิมพ์กาลังถูกลดบทบาทไปเพราะกระแสสื่ อ
ออนไลน์ มีอิทธิ พลต่อสังคมมากขึ้นยิง่ น่าเป็ นห่วงในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
7) หาซื้ อ หาอ่านได้ยาก
4.3.3.2 ข้อเสนอต่อบทบาทหนังสื อพิมพ์
1) ขอให้สื่อทาตัวเป็ นกลาง เที่ยงธรรม นาความคิดใหม่ให้คนอ่านได้รับรู ้
2) บทความควรมี ราคาผลไม้ในท้องถิ่ นเพื่ อเกษตรกรได้รับทราบราคา
ความเคลื่อนไหวป้ องกันการเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง
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3) ควรมุ่ ง เน้ น ข่ า วสารในทุ ก ๆด้ า น และกระจายข้ อ มู ล ข่ า วสารให้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่
4) อยากให้มีอ่านตามหมู่บา้ นต่างๆ ในจังหวัดให้ทวั่ ถึงมากกว่านี้
5) อยากให้ เสนอสิ่ งที่ ให้ ค วามรู ้ และการรั บ รู ้ สู่ ค นในท้องถิ่ นให้ไ ด้รับ
ข่าวสารที่กว้างขวางและเป็ นประโยชน์มากขึ้น
6) เพิ่มดูดวงรายวันจะดีมาก
จากสารวจการรับรู ้บทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมของสื่ อมวลชนท้องถิ่น หนังสื อพิมพ์
สยามนิ ว ส์ (จัน ทบุ รี ) ในผู ้รั บ สาร พบว่า ผู อ้ ่ า นส่ ว นใหญ่ เป็ นผู ห้ ญิ ง อายุ ป ระมาณ 21-30 ปี จบ
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อ่ านหนังสื อพิ มพ์ท ้องถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุ รี) นานๆ ครั้ ง โดยคิ ดว่า
หนังสื อพิมพ์เป็ นรู ปแบบธุ รกิจอื่น ที่ไม่ใช่เจ้าของคนเดียว ครอบครัว และหุ น้ ส่ วน
ในด้านบทบาท พบว่า ผูอ้ ่านมัน่ ใจในบทบาทการรายงานข่าวความเคลื่ อนไหวของ
ท้องถิ่น ได้แก่
อันดับ 1 ผูอ้ ่านมัน่ ใจในบทบาทการรายงานข่าวความเคลื่ อนไหว ร้อยละ 80.9
ของท้องถิ่น
อันดับ 2 ยกย่องคุ ณ งามความดี ข องคนที่ ป ระกอบกิ จกรรมเพื่ อ ร้อยละ 75.6
ประโยชน์ทอ้ งถิ่น
อันดับ 3 ให้ความรู ้ ให้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสาร
ร้อยละ 74.8
อันดับ 4 เสนอข่าว ภาพ ความคิดเห็น ด้วยความสุ ภาพ สุ จริ ต
ร้อยละ 65.9
อันดับ 4 เคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมาย จากการ
ร้อยละ 65.9
ปฏิบตั ิหน้าที่ในวิชาชีพ
อันดับ 5 การเป็ นแรงผลักดันช่วยสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น
ร้อยละ 64.6
อันดับ 6 เป็ นตัวกลางโฆษณาสิ นค้าให้กบั พ่อค้าและนักธุ รกิ จใน ร้อยละ 63.4
ท้องถิ่น
อันดับ 7 ถ่ายทอดมรดกทางสังคมหรื อค่านิยมจากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ ร้อยละ 60.6
คนอีกรุ่ นหนึ่ง
อันดับ 8 แสดงความพยายามให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
ร้อยละ 59.8
อันดับ 9 ได้ ข่ า ว ภาพ หรื อ ข้อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ สุ ภ าพ และ ร้อยละ 59.3
ซื่อสัตย์
อันดับ 10 ไม่พาดหัวข่าวและความนาเกินจริ ง ฯ
ร้อยละ 57.7
อันดับ 11 เสนอข่าวด้วยความจริ ง หากข่าวใดไม่ตรงต่อความจริ ง ร้อยละ 55.3
จะแก้ไขโดยเร็ ว

65
อันดับ 12 ช่วยส่ งเสริ มทางด้านสวัสดิการ และการจัดวางโครงการ
ต่างๆ ในท้องถิ่น
อันดับ 12 ช่วยส่ งเสริ มทางด้านสวัสดิการ และการจัดวางโครงการ
ต่างๆ ในท้องถิ่น
อันดับ 12 สอดส่ องการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
นักการเมืองในท้องถิ่น
อันดับ 12 อุทิศตนเป็ นสมบัติส่วนรวม หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อ
ส่ วนรวม
อันดับ 13 นาเสนอเรื่ องราวท้องถิ่นละเอียดกว่าหนังสื อพิมพ์
ระดับชาติ
อันดับ 14 ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ของสื่ อ แสวงหาประโยชน์ส่วน
ตน ฯ
อันดับ 15 รายงานภาวะสิ นค้าในตลาด
อันดับ 16 ปลุกระดมความคิดให้คนในท้องถิ่นช่วยกันแก้ไข
ปัญหาฯ
อันดับ 17 บทบาทการไม่แอบแฝงโฆษณา หรื อประกาศในเนื้อหา
อันดับ 18 ไม่สอดแทรกความคิดเห็น ลงในข่าว
อันดับ 19 ไม่กระทาการบัน่ ทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรื อความ
สามัคคี ฯ
โดยบทบาทที่มีผอู ้ ่านคิดว่าไม่ใช่มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
1) รายงานภาวะสิ นค้าในตลาด
2) ไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
3) ช่วยส่ งเสริ มทางด้านสวัสดิการ และการจัดวางโครงการ
ต่างๆ ในท้องถิ่น
บทบาทที่มีผอู ้ ่านไม่แน่ใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
1) การไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
2) การไม่แอบแฝงโฆษณา หรื อประกาศในเนื้ อหา
3) ปลุกระดมความคิดให้คนในท้องถิ่นช่วยกันแก้ไข
ปัญหาฯ

ร้อยละ 54.5
ร้อยละ 54.5
ร้อยละ 54.5
ร้อยละ 54.5
ร้อยละ 53.3
ร้อยละ 52.4
ร้อยละ 52.0
ร้อยละ 50.4
ร้อยละ 49.2
ร้อยละ 43.5
ร้อยละ 35.8

ร้อยละ 11.8
ร้อยละ 11
ร้อยละ 10.6

ร้อยละ 45.5
ร้อยละ 41.5
ร้อยละ 40.2
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จากผลวิจยั ในส่ วนนี้ จะเห็นได้วา่ บทบาทที่ผรู ้ ับสารรับรู ้และเชื่อถือไว้วางใจในหนังสื อพิมพ์
ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) มากที่สุด คือ บทบาทการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น ร้อย
ละ 80.9 บทบาทการยกย่องคุ ณ งามความดี ข องคนที่ ป ระกอบกิ จกรรมเพื่ อประโยชน์ ทอ้ งถิ่ นและ
บทบาทการให้ความรู ้ ให้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสารร้อยละ 4.8 และบทบาทเดี ยวที่มีผรู ้ ับสารไม่
แน่ใจมากกว่าไว้วางใจคือ การไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
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บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจ ัย เรื่ อ ง “บทบาทสื่ อ มวลชนกับ การเป็ นเจ้า ของหนัง สื อ พิ ม พ์ ท ้อ งถิ่ น สยามนิ ว ส์
(จัน ทบุ รี ) และการรั บ รู ้ ข องผู ้รั บ สาร” เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพควบคู่ ก ั บ การวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ
(Qualitative Research and Quantitative Research) มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิ เคราะห์ เนื้ อหา ศึ ก ษา
บทบาทหน้าที่ จริ ยธรรมสื่ อมวลชน และสารวจการรับรู ้ ในผูร้ ับสาร หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์
(จันทบุรี)โดยเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) หนังสื อพิมพ์ท้ งั หมด 14 ฉบับ
เฟซบุ๊กของหนังสื อพิมพ์ จานวน 2 บัญชี ผูใ้ ช้ สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) เจ้าของและ
บรรณาธิ การ และ การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล จากผู อ้ ่ านหนังสื อพิ มพ์ท ้องถิ่ นสยามนิ วส์ (จันทบุ รี) ทั้งหมด 246 คน โดยแบ่ งการ
นาเสนอเป็ นสามส่ วน คือ สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 สรุ ปการวิเคราะห์ เนื้อหา
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ยุค คือยุคสร้างชื่อ หรื อยุค
ปลู กฝั งอุ ดมการณ์ เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2548 ยุคปรับตัว เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2555
และยุค เชื่ อมโยงสื่ อโซเชี ยลและสิ่ งพิม พ์ต้ งั แต่ ปี พ.ศ. 2556-ปั จจุ บ นั โดยภาพรวมของเนื้ อหาใน
หนังสื อตลอด 3 ยุค มีความเชื่ อมโยงคือ การมุ่งนาเสนอข่าวท้องถิ่ นภายในจังหวัดจันทบุ รี ในด้าน
ต่ า งๆ ครอบคลุ ม ตามเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น และความรู ้ ร อบตัว รวมถึ ง เรื่ อ งบั น เทิ ง ข าขัน ตาม
สถานการณ์ ความแตกต่างของแต่ละยุคในรู ปแบบภายนอก คือ ยุคที่ 1 ตีพิมพ์ในขนาดบรอดชีท วาง
จาหน่ายทุก 15 วัน เน้นเนื้ อหาข่าวแบบเร้าอารมณ์ เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่นิยมของชุ มชนอย่างมาก ใน
ยุคที่ 2 ปรับรู ปเล่มเป็ นขนาดแทบลอยด์ วางจาหน่ ายทุก 30 วัน เน้นข่าวเชิ งวิเคราะห์และสัมภาษณ์
บุคคล ความนิยมลดน้อยลง ในยุคที่ 3 ปรับรู ปเล่มเป็ นขนาด A4 วางจาหน่ายทุก 45 วัน มีลกั ษณะกึ่ง
นิตยสาร ใช้
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บุคคลที่โดดเด่นในท้องถิ่นขึ้นปก เน้นเนื้ อหาเชิงสังคม รายงานสถานการณ์ กิจกรรมสังคม เน้นแจก
ในสถานที่ราชการและผูใ้ ห้การสนับสนุน ส่ วนของเนื้ อหามีความเปลี่ยนแปลงคือในยุคที่ 1 มุ่งเน้น
นาเสนอข่าวสังคม ตามด้วยสถานการณ์ ทอ้ งถิ่น และการเมือง ยุคที่ 2 สัดส่ วนเนื้ อหายังคงลักษณะเดิม
แต่ในยุคที่ 3 สัดส่ วนของเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรู ้ กลับขึ้นมาอยู่ในลาดับ 3 ตามด้วย บันเทิง (ขาขัน)
ขณะที่เนื้ อหาเกี่ยวกับการเมืองเปลี่ยนไปอยูใ่ นลาดับที่ 5 ร่ วมกับเนื้ อหาเกี่ยวกับธรรมะ โดยสัดส่ วน
โฆษณาทั้ง 3 ยุค ใกล้เคียงกัน โดยลดจานวนตามจานวนหน้าของหนังสื อพิมพ์ และปั จจุบนั ใช้พ้ืนที่
โฆษณาแทนค่าจ้างนักเขียนในบางกรณี
5.1.2 สรุ ปบทบาทหน้ าทีแ่ ละจริยธรรมสื่ อมวลชนท้องถิ่น
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) มีบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมสื่ อมวลชน 22 ประการ
ตามบทบาทที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 โดยบทบาท
ที่เด่นชัด ปรากฎในหนังสื อพิมพ์ทุกฉบับคือ การรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น ยกย่อง
คุณงามความดีของคนที่ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้ งถิ่น ให้ความรู ้ ให้ความบันเทิงและแจ้ง
ข่าวสาร ขณะที่บทบาทอื่นจะนาเสนอสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในหลายๆ ฉบับ
5.1.3 สรุ ปผลการวิจัยเชิ งสารวจการรับรู้ บทบาทหน้ าที่และจริยธรรมของสื่ อมวลชน
ท้องถิ่น
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ จันทบุรีเป็ นที่รู้จกั กันดีในจังหวัด โดยเฉพาะผูท้ ี่มีอายุ 22 ปี
ขึ้นไป อยูใ่ นสถานะเรี ยนจบและทางานแล้ว แม้จะได้รับความนิ ยมลดน้อยลง แต่ผูอ้ ่านยังจดจาและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมของสื่ อมวลชนท้องถิ่นของหนังสื อพิมพ์ได้เป็ นอย่างดี ในผูส้ ู งอายุ
ยังเรี ยกติ ดปากว่า “หนังสื อพิมพ์หวยออก” ซึ่ งมี ที่ม าจากยุคเริ่ มต้นที่ จะจาหน่ ายทุ ก 15 วัน พร้ อม
ใบตรวตลอตเตอรี่ ในบทบาทที่ผรู ้ ับสารรู ้จกั และให้ความเชื่อถือไว้วางใจ 3 ลาดับแรก คือ
ลาดับที่ 1 บทบาทการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น
ลาดับที่ 2 ยกย่องคุณงามความดีของคนที่ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้ งถิ่น
ลาดับที่ 3 ให้ความรู ้ ให้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสาร
ส่ วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่าบทบาทที่ตอ้ งการให้เพิ่มประกอบด้วย
ภายนอก โดยเสนอให้เพิ่มการรายงาน และการจัดจาหน่ายให้ทวั่ ถึง ( 3 ความคิดเห็น)
ภายใน เชิงเศรษฐกิจ โดยขอให้รายงานราคาผลไม้ในท้องถิ่น
เชิงบันเทิง โดยเสนอให้เพิ่มการดูดวงรายวัน
เชิงบทบาท ขอให้คงความเป็ นกลาง และเที่ยงธรรม
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5.2 อภิปรายผล
การศึ ก ษาเรื่ อง “บทบาทสื่ อมวลชนกับ การเป็ นเจ้าของหนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ น สยามนิ วส์
(จันทบุรี) และการรับรู ้ของผูร้ ับสาร” ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น
รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง อภิปรายผลได้ดงั นี้
5.2.1 อภิปรายผลการวิเคราะห์ เนื้อหา
หนัง สื อ พิ ม พ์ท ้อ งถิ่ น สยามนิ ว ส์ (จัน ทบุ รี ) มี ล ัก ษณะที่ ส อดคล้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะของ
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น ซึ่ งกาญจนา แก้วเทพ (2556, น. 46-48) อธิ บายไว้วา่ ประกอบด้วยการตีพิมพ์
เผยแพร่ ที่มีลกั ษณะเป็ นกิ จวัตร เป็ นสิ นค้าซื้ อขาย มีเป้ าหมายหลายอย่างในตัว ทั้งการนาเสนอข่าว
ขุดคุย้ ชี้ แนะ ให้การศึกษา มีการนาเสนอแบบเปิ ดเผย มีบทบาทหน้าที่ทางการเมือง คือต่อต้านความ
ไม่ถูกต้องชอบธรรมของอานาจ ภายใต้อุดมการณ์ “เพื่อความถูกต้องและชอบธรรม” ด้านเนื้ อหา มุ่งเน้น
การนาเสนอข่าวสถานการณ์ ในท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวคิดของสุ ภา ศิริมานนท์ (2523, อ้างถึงใน
สุ ระเชษฐ์ สุ ทธิ บุตร, 2548) ซึ่ งกล่าวว่าหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ นมีบทบาทการถือกาเนิ ดขึ้นมาเพื่อรับใช้
ท้องถิ่ นนั้นๆ องค์ประกอบภายนอกคือการเป็ นองค์กรธุ รกิ จ มีลกั ษณะสอดคล้องกับแนวคิดของ
ดรุ ณี หิ รัญรักษ์ (2530, น. 252, 265) ที่ระบุไว้วา่ ในหนังสื อพิมพ์ขนาดเล็ก ฝ่ ายบริ หารจะประกอบด้วย
ผูพ้ ิมพ์ผูโ้ ฆษณาบรรณาธิ การ นั่นคือ นางสาวบุญยวีร์ ศรี ประเสริ ฐ และสอดคล้องกับ แนวคิดการ
บริ หารงานในองค์กรหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่ น (ยิ้มทรวง ศรี พนาวงศา, 2530, น. 278) คือนางสาวบุณยวีร์
ศรี ประเสริ ฐ ซึ่ งเป็ นบรรณาธิ การและเจ้าของ และทาหน้าที่เป็ นนักข่าวด้วย สอดคล้องกับการวิจยั
ของ ทศพล คุม้ สุ พรรณ (2552) เรื่ อง ลักษณะการบริ หารงานหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นในเขตภาคเหนื อ
ซึ่ งมีผลการศึกษาตรงกันว่า การบริ หารงานหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นเป็ นองค์กรแบบไม่เป็ นทางการ เป็ น
การดึ งบุ ค คลใกล้ชิ ดมาท างานและ ไม่มี ก ารจัดโครงสร้ างองค์กรที่ ชัดเจน เมื่ ออภิ ป รายระหว่าง
ผลการวิจยั กับงานวิจยั ชิ้นอื่นแล้วพบว่า สอดคล้องกับงานจากผลการวิจยั ของ บรรยงค์ สุ วรรณผ่อง,
อังธิดา ลิมป์ ปัทมปาณี และคณะ (2552) ซึ่ งระบุวา่ รายได้หลักของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น ไม่ได้มาจาก
ยอดจาหน่ าย แต่มาจากการขายโฆษณา แต่รายได้หลักที่ ข้ ึนอยู่กบั โฆษณาไม่สามารถเป็ นปั จจุยที่
ส่ งผลต่อลักษณะเนื้อหาของหนังสื อพิมพ์ได้ ดังที่ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์พบว่าการทาธุ รกิจของ
หนังสื อพิ มพ์ท ้องถิ่ นสยามนิ วส์ ไม่ส อดคล้องกับแนวคิ ด ทฤษฎี วิพ ากษ์แห่ งสื่ อมวลชน ในกลุ่ ม
Political Economy of Media ซึ่ งกาญจนา แก้วเทพ. (2556, น. 121-122). อธิ บายไว้ โดยสยามนิ วส์
(จันทบุรี) ไม่ได้เป็ นเจ้าของปั จจัยสื่ อที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและการเมือง
ของสังคม ไม่มีกาไรมาจากอุตสาหกรรมข้างเคียง เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ น้ ามัน ไม่มีการผูกขาด
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ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง เนื้ อหาไม่ได้ถูกกาหนดมาจากตลาด แต่ถูกกาหนดมาจากอุดมการณ์ ซึ่ งถูก
กาหนดมาตั้งแรกเริ่ มก่อตั้ง ไม่ได้เป็ นผูค้ รองตลาด หรื อวางจาหน่ ายเพียงเจ้าเดี ยว และนอกจากนั้น
แม้จะเป็ นอิสระจากระบบทุน (ไม่หวังกาไร) หรื อจากนายทุ น แต่ก็ยงั ดาเนิ นการมาได้ตลอด 33 ปี
และยัง ไม่ มี ก ารวางแผนที่ จ ะหยุ ด ด าเนิ น บทบาทหน้ า ที่ แต่ อ าจปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบไปตาม
สถานการณ์ และความเหมาะสม โดยรายได้ที่นามาใช้พยุงธุ รกิ จเพื่อรักษาอานาจของการกาหนด
ั ญา บู รณเดชาชัย (2552) เรื่ อง
เนื้ อหาคื อรายได้จากธุ รกิ จส่ วนตัว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ กญ
สถานภาพและบทบาทการสื่ อสารเพื่อความเป็ นพลเมืองของหนังสื อพิมพ์ใ นเขตภาคตะวันออก ที่
ระบุวา่ เจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการต้องประกอบอาชีพอื่น และนามาเป็ นทุนทาหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
ส่ วนของการเปลี่ยนแปลงของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) ที่แบ่งได้เป็ น 3 ยุค
มีขอ้ ควรอภิปรายที่ น่าสนใจ คือการเปลี่ ยนแปลงที่สอดคล้องสะท้อนกับแต่ละยุคสมัย ทั้งบทบาท
ภายนอกและภายใน ตามสถานการณ์ โลกที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยในยุค ที่ 1 ยุคสร้ างชื่ อ หรื อ ยุค
ปลูกฝังอุดมการณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2548 เป็ นยุครุ่ งเรื องของสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีสื่อสิ่ งพิมพ์ รวมถึง
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นเกิดขึ้นจานวนมาก โดยเป็ นสื่ อที่มีอิทธิ พลและได้รับความสนใจจากสังคม (สุ รัตน์
นุ่ มนนท์, 2530) เนื้ อหาของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) ในยุคนี้ จะมีความคล้ายคลึ ง
กับหนังสื อพิมพ์เชิ งปริ มาณระดับชาติ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ นาเสนอพาดหัวข่าว และข่าวหน้าหนึ่ ง
ด้วยข่าวที่ มีค วามตื่ นเต้น เร้าใจ เร้ าอารมณ์ โดยที่ เนื้ อหาด้านในจะหลากหลายตามสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้นจริ งในท้องถิ่น เป็ นยุคที่มียอดจาหน่ายสู ง และผูร้ ับสารเลือกซื้ อพร้อมใบตรวจสลากลอตเตอรี่
ตามกาหนดการวางขายที่ตรงกัน จนเป็ นที่รู้จกั ในชื่อหนังสื อพิมพ์หวยออก
ในยุคที่ 2 ยุคปรับตัวของหนังสื อพิมพ์ เป็ นยุคการมาถึ งของอินเทอร์ เน็ตที่กว้างขวางและ
เข้าถึงผูค้ นมากขึ้น การเรี ยนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตได้รับความนิ ยมสู ง การ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่ เห็ นได้ชัดคือปรากฎการณ์ เฟื่ องฟูของร้านอินเทอร์ เน็ ตซึ่ งให้บริ การราย
ชัว่ โมง สอดคล้องกับ การเปลี่ ยนของหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งภายนอกปรับ ขนาดให้เป็ นแบบแทบลอยด์
ภายในปรั บ เนื้ อ ให้ เป็ นรู ป แบบข่ า วเชิ ง วิ เคราะห์ และสั ม ภาษณ์ ซ่ ึ งไม่ ส ามารถค้น อ่ า นได้จ าก
อิ น เทอร์ เน็ ต ยุค นี้ อิ น เทอร์ เน็ ตถู ก ใช้เพื่ อ ติ ดต่ อ สื่ อสาร และใช้ง านส่ วนบุ ค คลมากกว่าการเป็ น
เครื อข่ายขนาดใหญ่ ที่มีการส่ งต่อข้อมูลมหาศาล สื่ อสิ่ งพิมพ์จึงยังคงสร้างความแตกต่างและเป็ นที่
นิยมอยู่
แต่เมื่อมาถึ งยุคที่ 3 ของหนังสื อพิมพ์ คือยุคเชื่ อมโยงสื่ อโซเชี ยลและสิ่ งพิมพ์ต้ งั แต่ปี พ.ศ.
2556-ปั จจุบ นั พบว่าเป็ นยุคที่ การสื่ อสารออนไลน์ เฟื่ องฟู อย่างที่ สุ ด คาว่า “โลกไร้ พรมแดน” ได้
เกิดขึ้นจริ งผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ งกลายเป็ นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มาจากหลายแหล่ง
หลายรู ปแบบ และสามารถกระจายได้อย่างรวดเร็ ว ที่สาคัญคือผูร้ ับสารสามารถทาหน้าที่เป็ นสื่ อได้
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ด้วยอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิ กส์ มากมายที่เกิ ดขึ้นเพื่อรองรับความสามารถที่จะใช้งานดังกล่าว รู ปแบบ
สื่ อมวลชนที่เกิ ดขึ้นจากประชาชนเรารู ้ จกั กันในชื่ อสื่ อพลเมือง (Citizen Media) ข้อมูลความรู ้ หรื อ
ข้อมู ลส่ วนบุ คคล กลายเป็ นสิ่ งที่ สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ล ด
จานวนลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง ทาให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ไม่เพียงแต่ตอ้ งต่อสู ้เพื่อ
รักษาสถานะของสื่ อ และสถานะทางธุ รกิจ แต่ยงั ต้อง “ยอมรับ” ความเปลี่ยนแปลง และเตรี ยมพร้อม
สาหรับทาง “ลง” สยามนิ วส์ (จันทบุ รี) ในยุคนี้ จึงเปลี่ ยนแปลงครั้งใหญ่ถึงสองส่ วน ในส่ วนของ
เนื้อหาที่ปริ มาณของข่าวแต่ละประเภท มีลาดับที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงมุ่งเน้นนาเสนอข่าวสังคม
และสถานการณ์ ทอ้ งถิ่น แต่ข่าวการเมืองที่เคยเป็ นลาดับที่ 3 มาทั้ง 2 ยุค อยูใ่ นอันดับ 5 ร่ วมกับข่าว
ธรรมะ (ซึ่ งข่าวธรรมะกลับมีพ้ืนที่เพิ่มขึ้นจาก 2 ยุคที่ผา่ นมา) โดยเนื้ อที่ได้พ้ืนที่มากขึ้น คือเนื้ อหาที่
ให้ความรู ้ และ บันเทิง (ขาขัน) สะท้อนให้เห็น “ความต้องการของผูบ้ ริ โภค” ที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในสั งคม และเป็ นสถานการณ์ เดี ยวกันกับ หนังสื อพิ ม พ์และสื่ อมวลชน
ระดับชาติอื่นๆ ต้องเผชิ ญ ซึ่ งอาจมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ ทางการเมืองซึ่ งไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์
ได้อย่างเสรี ดงั อดีต และการที่ผรู ้ ับสาร เบื่อหน่ายการเมือง
ขณะที่ ดา้ นธุ รกิ จ มี การปรับตัวเต็มรู ปแบบ โดยเฉพาะการลดจานวนการพิมพ์ เหลื อเพียง
1,000 ฉบับต่อครั้ง ราย 45 วัน (จากที่ เคยสู งสุ ดอยู่ที่ประมาณ 5,000 ฉบับ ต่อครั้ง ราย 15 วัน) และ
เริ่ มใช้สื่อโซเชียลอย่างเฟซบุก๊ เป็ นช่องทางใหม่ที่ใช้เพื่อคงบทบาทสื่ อมวลชนท้องถิ่นต่อไป
5.2.2 อภิปรายผลบทบาทหน้ าทีแ่ ละจริยธรรมสื่ อมวลชนท้องถิ่น
หนัง สื อ พิ ม พ์ท ้อ งถิ่ น สยามนิ วส์ จัน ทบุ รี มี บ ทบาทหน้าที่ แ ละจริ ย ธรรมสื่ อ มวลชน ที่
สอดคล้องกับทฤษฎี ต่างๆ ตามแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องในบทที่ 2 จานวน 22 ข้อซึ่ งเป็ นกรอบ
ความคิด ความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมสื่ อของบุคคลและองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
ในสั งคม โดยมี ขอ้ ควรอภิ ปรายเกิ ดขึ้ นคือกรณี ของการนาเสนอข่าวผูป้ ระสบเหตุ เสี ยชี วิตโดยไม่
เบลอหน้า ซึ่ งไม่สามารถสื บค้นว่าได้รับการอนุ ญาต หรื อมีการแก้ไขให้ถูกต้องหลังจากนั้นหรื อไม่
และไม่สามารถสื บค้นได้เช่นกันว่าความผิดพลาดในบทบาทดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด โดยเจตนา
หรื อไม่
ส่ ว นของบทบาทต่ อ มา ที่ เกิ ด กรณี ศึ ก ษาขึ้ น คื อ การถู ก แทรกแซงโดยผูม้ ี อิ ท ธิ พ ล โดย
หนังสื อพิมพ์สามารถดาเนิ นกิ จการโดยรักษาชื่ อเสี ยงต่อไปได้โดยใช้กลวิธีการยอมให้ตรวจสอบ
ความโปร่ งใส ข้อเท็จจริ งที่น่าศึกษาถึงสาเหตุการไม่ถูกแทรกแซงต่อมา คือการนาเสนอทางการเมือง
ที่ ใ ช้วิธี น าเสนอข้อมู ล ทั้ง สองฝ่ าย และให้ ค วามส าคัญ ต่ อบทบาทการเมื อ งของสองขั้วอานาจที่
แตกต่างอย่างเท่าเที ยม นอกจากนั้นยังพบว่ามี สถานะส่ วนตัวที่ เอื้ อต่อการปกป้ องสถานภาพและ
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ศักดิ์ศรี ของหนังสื อพิมพ์ นัน่ คือ การมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผูม้ ีอิทธิพลทางการเมือง จึงอาจเป็ น
ปราการสาคัญที่ทาให้ไม่ถูกกลัน่ แกล้งหรื อแทรกแซง ดังที่ผลวิจยั ของสุ กญั ญา บูรณเดชาชัย (2552)
ระบุ ไ ว้ ว่า พบว่าหนังสื อพิ ม พ์ภ าคตะวัน ออกมี ปั จ จัย ด้า นรายได้แ ละถู ก แทรกแซง ข่ ม ขู่ จากผู ม้ ี
อิทธิ พลในท้องถิ่นที่ขดั ขวางการพัฒนาสถานภาพของหนังสื อพิมพ์
5.2.3 อภิปรายผลผลการวิจัยเชิ งสารวจการรับรู้ บทบาทหน้ าทีแ่ ละจริ ยธรรมในผู้รับสาร
ผลการรั บ รู ้ บ ทบาทหน้าที่ และจริ ยธรรมของสื่ อมวลชนท้องถิ่ น หนังสื อพิ มพ์สยามนิ วส์
(จันทบุรี) ในผูร้ ับสาร พบว่าบทบาทที่ผรู ้ ับสารเชื่ อถือ ไว้วางใจและมัน่ ใจว่าเป็ นบทบาทหน้าที่และ
จริ ยธรรมของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) มากที่สุด 3 ลาดับคือ
ลาดับที่ 1 บทบาทการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น
ลาดับที่ 2 ยกย่องคุณงามความดีของคนที่ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทอ้ งถิ่น
ลาดับที่ 3 ให้ความรู ้ ให้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสาร
เป็ นบทบาทที่ หนังสื อพิมพ์นาเสนออย่างต่อเนื่ องมาตลอดระยะเวลา 33 ปี ของการดาเนิ น
กิ จการ มี ค วามต่ อเนื่ อง สม่ าเสมอ และเป็ นบทบาทที่ ถู ก ถ่ ายทอดลงในสื่ อโซเชี ย ล ช่ องทางการ
สื่ อสารล่าสุ ดของหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งเลือกจะนาเสนอข้อมูลข่าวสารแค่เพียงบางส่ วน ทั้งสามลาดับของ
บทบาทที่ผรู ้ ับสารรับรู ้ คือบทบาทที่อยูใ่ นทุกยุคสมัยและทุกสื่ ออย่างแท้จริ ง จึงอภิปรายผลได้วา่ แม้
หนังสื อพิมพ์จะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบถึง 2 ครั้ง มีความแตกต่างของเนื้ อหาภายในและภายนอก
ทั้ง 3 ยุค ได้รับความนิ ยมลดน้อยลง แต่บทบาทที่มุ่งนาเสนอได้รับการรับรู ้จากผูร้ ับสารเสมอมา สม
ดังเจตนาและความตั้งใจแรกของการก่อตั้งหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี)
จากผลการวิจยั ทั้งหมดที่ ส อดคล้องกัน แสดงให้ เห็ น ว่าหนังสื อพิ ม พ์ท ้องถิ่ นสยามนิ วส์
(จันทบุรี) มีบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมที่โดดเด่น โดยนาเสนอผ่านทางเนื้ อหาของการรายงานข่าว
ตามบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนท้องถิ่ น และผูร้ ับสารรับรู ้ บทบาทดังกล่าวเป็ นอย่างดี หนังสื อพิมพ์
บรรลุเป้ าหมายของการจัดทา แต่ผรู ้ ับสารที่อ่านเป็ นประจามีเพียงร้อยละ 7.7 นอกเหนือจากนั้น เป็ น
การอ่านนานๆ ครั้ง และเคยอ่านแค่ 1-2 ครั้ง บทบาททางสังคมตอนนี้ จึงไม่ได้เป็ นสื่ อที่ได้รับความ
นิยม แต่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผูร้ ับสาร และสามารถรักษาบทบาทของสื่ อมวลชนที่ดีไว้
5.2.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้
1) สามารถน าผลการวิ จ ัย ใช้ เป็ นรู ป แบบและแนวทางหนึ่ งของการท าธุ ร กิ จ
สื่ อสารมวลชนที่ มุ่งเน้นความสาคัญของอุดมการณ์ เป็ นหลัก ประเมินผลจากการรับรู ้ ของผูร้ ับสาร
เป็ นสาคัญ การได้รับความเชื่ อถือไว้วางใจจากผูร้ ับสารคือผลสาเร็ จ เช่ นเดี ยวกับการดาเนิ นกิจการ
สื่ อ ที่มุ่งเน้นผลกาไร ทิศทางการทางานก็จะมุ่งเน้นด้านการตลาด และมีผลสาเร็ จเป็ นการเติบโตทาง
ธุ รกิจ
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2) สามารถนาผลวิจยั ใช้เป็ นรู ปแบบและแนวทางหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์
และข้อมูลต่างๆ ของท้องถิ่น ซึ่ งมีสื่อท้องถิ่นถือกาเนิ ดขึ้น และหยุดดาเนิ นกิจการหลายต่อหลายเล่ม
หลายต่อหลายท้องถิ่น การศึกษา ค้นคว้า วิจยั และสรุ ปผลสื่ อท้องถิ่นที่มีคุณค่า มีความยาวนาน และ
เกี่ ย วเนื่ อ งสั ม พัน ธ์ ก ับ ท้อ งถิ่ น ไม่ เพี ย งเป็ นการบัน ทึ ก ข้อ มู ล แต่ เป็ นการบัน ทึ ก เรื่ อ งราว สั ง คม
วัฒนธรรม ค่านิยม และประวัติศาสตร์ ช่วงหนึ่งของท้องถิ่นไว้
3) สามารถนาผลวิจยั อ้างอิงถึงสถานการณ์สังคมที่สัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ ในรู ปแบบของการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์เป็ นแนวทางการพัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์
หรื อสื่ อท้องถิ่นอื่นๆ ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ จริ ยธรรมสื่ อ และบทบาทการประกอบธุ รกิจสื่ อ
ท้องถิ่น

5.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมี ก ารวิจยั เปรี ยบเที ยบบทบาทแต่ละยุคของหนังสื อพิ มพ์หรื อสื่ อสิ่ งพิม พ์ที่ มีการ
เปลี่ ยนแปลง ว่าในภาพลักษณ์ ของสื่ อที่ ใช้ชื่อเดี ยวกัน ถู กจดจาด้วยภาพแบบไหน อย่างในกรณี
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) ที่ยงั คงถูกจดจาในชื่อหนังสื อพิมพ์หวยออก แม้จะเปลี่ยน
กาหนดการออกมาเป็ นราย 45 วันแล้ว หรื อการทับซ้อนของบทบาท เช่ น จากเนื้ อหาสาระที่หนัก
หน่วง สู่ รูปแบบของข่าวเบาสมอง ในสัดส่ วนที่แปรผันกัน จะถูกจดจาด้วยภาพแบบไหนมากกว่า
2) ควรมีการวิจยั เชิงสารวจความต้องการรู ปแบบสื่ อท้องถิ่นเชิงเฉพาะ เพราะแม้จะเป็ นยุค
โลกาภิวฒั น์ที่หลอมรวมสังคมไว้ดว้ ยกัน แต่ก็สร้างความเป็ นปั จเจกที่น่าสนใจ อย่างในอดีตสื่ อจะนา
ภาพกว้างมาเล่า ปั จจุบนั คนอยากได้เรื่ องเฉพาะทางมากกว่า อย่างในข้อเสนอแนะแบบสอบถาม ที่
ผูอ้ ่านระบุความต้องการเฉพาะทางของตัวเองไว้ รวมถึงจากผลสรุ ปรวมของงานวิจยั ที่ทอ้ งถิ่นยังให้
คุณค่ากับสื่ อในเชิงชื่นชม เพียงแต่จะหยิบอ่านหรื อไม่ เป็ นเรื่ องที่ควรศึกษาต่อว่าต้องทาอย่างไร
3) ควรศึกษาบทบาทของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นที่มีการขยายตัวในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่ ง
เป็ นสื่ อท้องถิ่นที่เป็ นตัวอย่างที่ดีดา้ นการอยูร่ อด และความสาเร็ จด้านธุ รกิจ
4) ควรศึกษาบทบาทหน้าที่ จริ ยธรรมของนิ ตยสาร หรื อสื่ อออนไลน์ทอ้ งถิ่ น ซึ่ งปั จจุ บนั
นับว่าเป็ นสื่ อที่มีการแฝงโฆษณาสู งมาก
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5.4 ข้ อจากัดในงานวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้คน้ พบข้อจากัดที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรค หลายประการ ข้อจากัด
สาคัญ คือระบบการเก็บ ข้อมู ลของต่างจังหวัดที่ ไม่ส มบู รณ์ กล่ าวคื อ ไม่สามารถหาหนังสื อพิ ม พ์
ท้องถิ่นสยามนิ วส์ (จันทบุรี) ที่มีอายุถึง 33 ปี ได้ ทั้งจากมหาวิทยาลัยประจาจังหวัด โรงเรี ยนประจา
จังหวัด ห้องสมุดประชาชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาล อบจ. บ้านของผูส้ นับสนุ นพื้นที่
โฆษณาหนังสื อพิมพ์ โรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสื อพิมพ์ รวมถึงเจ้าของหนังสื อพิมพ์ เนื่ องจากการสู ญ
หาย และเหตุผลอื่นๆ ข้อจากัดต่อมาคือประชาชนไม่ยินดี ให้ขอ้ มูลผ่านการกรอกแบบสอบถาม จึง
ต้องใช้วิธีฝากวางตามร้านต่างๆ และส่ งไปตามโรงเรี ยน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมา นอกจากนั้นยังมีการปิ ด
ปรับปรุ งห้องสมุดเป็ นระยะเวลายาวนาน โดยไม่สามารถบอกได้วา่ หากปรับปรุ งเสร็ จแล้ว หนังสื อ
ส่ วนที่เก็บไว้จะยังอยูห่ รื อไม่ เนื่องจากอาจถูกย้ายไปส่ วนอื่น หรื อสู ญหายระหว่างการเคลื่อนย้าย
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ภาคผนวก ก
ลาดับฉบับหนังสื อพิมพ์ท้องถิน่ สยามนิวส์ (จันทบุรี) ที่เก็บข้ อมูล
1) สยามนิวส์ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 291 ประจาวันที่ 1-15 มกราคม พ.ศ. 2540 ราคา 7 บาท
2) สยามนิวส์ ปี ที่ 15 ฉบับที่ 336 ประจาวันที่ 16-30 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ราคา 10 บาท
3) สยามนิวส์ ปี ที่ 16 ฉบับที่ 346 ประจาวันที่ 16-30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ราคา 10 บาท
4) สยามนิวส์ ปี ที่ 17 ฉบับที่ 357 ประจาวันที่ 1-16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ราคา 10 บาท
5) สยามนิวส์ ปี ที่ 18 ฉบับที่ 363 ประจาวันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ราคา 10 บาท
6) สยามนิวส์ ปี ที่ 19 ฉบับที่ 378 ประจาวันที่ 1-16 มีนาคม พ.ศ. 2546 ราคา 10 บาท
7) สยามนิวส์ ปี ที่ 20 ฉบับที่ 401 ประจาวันที่ 16-31 มีนาคม พ.ศ. 2547 ราคา 10 บาท
8) สยามนิวส์ ปี ที่ 21 ฉบับที่ 420 ประจาวันที่ 1-15 มกราคม พ.ศ. 2548 ราคา 10 บาท
9) สยามนิวส์ ปี ที่ 22 ฉบับที่ 443 ประจาวันที่ 1-15 มกราคม พ.ศ. 2549 ราคา 15 บาท
10) สยามนิวส์ ปี ที่ 23 ฉบับที่ 470 ประจาวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ราคา 15 บาท
11) สยามนิวส์ ปี ที่ 24 ฉบับที่ 494 ประจาวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2551 ราคา 20 บาท
12) สยามนิวส์ ปี ที่ 25 ฉบับที่ 513 ประจาวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ราคา 20 บาท
13) สยามนิวส์ ปี ที่ 31 ฉบับที่ 572 ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
ราคา 30 บาท
14) สยามนิวส์ ปี ที่ 31 ฉบับที่ 579 ประจาราย 45 วัน พ.ศ. 2559
ราคา 30 บาท
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามทีใ่ ช้ ในงานวิจยั

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ ชื่ อสกุล

นางสาววลัยลักษณ์ สมจินดา

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2555

ประสบการณ์ ทางาน

ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั
เขียนบทภาพยนตร์ บทละครโทรทัศน์ บทการ์ตูน
Animation ให้บริ ษทั ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบนั
รี เสิ ร์ชข้อมูลเพื่อการเขียนบทให้บริ ษทั ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2555-พ.ศ.2559
นักเขียนและนักข่าวคอลัมน์ประจาในนิตยสารสกุลไทย
และเป็ นนักเขียนอิสระให้นิตยสารอื่นๆ

ทุนการศึกษา

ปี พ.ศ. 2552
ทุนการศึกษาเต็มจานวนจากมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปี พ.ศ. 2557
ทุนการศึกษาเต็มจานวนจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

