
ปจจัยที่มีผลตอการรับรูของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ
เกี่ยวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
ในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ1

Factors Affecting the Professional Journalists’ Perception on the Roles
of the National Press Council of Thailand as a Self-regulatory Body

on Ethical Journalism Practice

บุบผา  เมฆศรีทองคํา2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาการรับรูของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพเก่ียวกับบทบาทของสภา

การหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ และ 2) เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการเปน/ไม
เปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและการสังกัดหนังสือพิมพสวนกลาง/ทองถ่ินที่มีผลตอการรับรูเก่ียวกับ
บทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบ
วิชาชีพในองคกรหนังสือพิมพ จํานวน 200 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและใชการวิเคราะหขอมูลดวยคา
สถิติบรรยายและการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ผลการวิจัยพบวาการเปน/ไมเปนสมาชิกของ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติและการสังกัดหนังสือพิมพสวนกลาง/ทองถ่ินมีอิทธิพลปฏิสัมพันธตอการรับรูเก่ียวกับบทบาท
ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คําสําคัญ: ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ การกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

ABSTRACT
The purposes of this research are: 1) to study the professional journalists’ perception on the roles of the

National Press Council of Thailand (NPCT) in regulating on ethical journalism practice, and 2) to study
interaction between being members or not of the NPCT, and between being to central or local newspapers, and to
analyze its effects on the journalists’ perception on the roles of the NPCT. The samples were 200 professionals in
newspaper organizations.  Questionnaires were collected and analyzed using descriptive statistics and Two-way
ANOVA. The findings revealed that being members or not of the NPCT, and being central or local newspapers
interactively affected the perception on the roles of the NPCT in regulating ethical journalism practice with its
statistical significances of 0.05.
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1 บทความชิ้นนี้ใชฐานขอมูลจากรายงานการวิจัย “บทบาทและความคาดหวังตอสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพ” ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สถาบันอิสรา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
2 อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ความสําคัญและท่ีมาของปญหา
ในยุคของสังคมแหงขาวสารคงมิอาจปฏิเสธไดวา

ขาวสารตางๆ ที่นําเสนอผานทางส่ือมวลชนลวนมีความ-
สําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะ
อยางย่ิง “หนังสือพิมพ” ถือเปนส่ือมวลชนที่มีบทบาท
อยางมากในการรายงานเหตุการณขาวสารไดอยางลํ้าลึก
กวางขวาง (นัทธหทัย อุบล, 2552) ซ่ึงจะทําใหผูอานไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองเที่ยงตรง ดังนั้น เสรีภาพจึงเปน
หัวใจสําคัญในการทํางานของหนังสือพิมพ ดวยเหตุนี้ใน
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เจาของกิจการหนังสือพิมพ
และบรรณาธิการหนังสือพิมพฉบับภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ 25 ช่ือฉบับและองคกรที่เก่ียวของกับหนังสือพิมพ
10 องคกร ไดรวมกันลงนามในบันทึกเจตนารมณจัดตั้ง
“สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ” เพ่ือสงเสริมใหหนังสือพิมพ
ทําหนาที่ควบคุมกันเอง มีเสรีภาพและความรับผิดชอบตอ
สังคม

เพราะฉะนั้น “สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ” จึงเปน
องคกรแหงแรกในการทําหนาที่ตรวจสอบกันเองโดยไม
อาศัยกฎหมายรองรับ แตมีหลักจริยธรรมเปนแนวทางใน
การควบคุมกันเอง และมุงเนนการพัฒนาใหผูประกอบ
วิชาชีพหนังสือพิมพมีความเขาใจในบทบาทของตนเองที่มี
ความรับผิดชอบอยางแทจริงโดยตระหนักถึงจริยธรรมแหง
วิชาชีพ

จากเหตุผลดังที่กลาวขางตนจึงนํามาสูความสนใจ
ศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอการรับรูของผูประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ”
วาผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพรับรูบทบาทของสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพอยางไร และมีปฏิสัมพันธระหวางการเปน/ไม
เปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและการ
สังกัดหนังสือพิมพสวนกลาง/สวนทองถ่ินที่มีผลตอการ
รับรูเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติใน
การกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพหรือไมอยางไร
เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการ
กําหนดนโยบายการดําเนินงานของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการรับรูของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ

เก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการ
กํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

2. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการเปน/ไมเปน
สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและการสังกัด
หนังสือพิมพสวนกลาง/ทองถ่ินที่มีผลตอการรับรูเก่ียวกับ
บทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับ
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ หมายถึง องคกรอิสระ

ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่ควบคุมกันเองของหนังสือพิมพที่
เก่ียวของกับความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ

จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ หมายถึง แนว
ประพฤติปฏิบัติหรือมาตรฐานทางวิชาชีพตามขอกําหนด
ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติเพ่ือใหหนังสือพิมพและ
ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพใชยึดถือเปนแนวทางใน
การดําเนินงานภายในองคกรหนังสือพิมพ

การกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ หมายถึง
การตรวจสอบ ดูแลและพิจารณาลงโทษหนังสือพิมพและผู
ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพที่กระทําผิดตามแนวประพฤติ
ปฏิบัติหรือมาตรฐานทางวิชาชีพที่เปนขอกําหนดของสภา
การหนังสือพิมพแหงชาติซ่ึงกอใหเกิดความเดือดรอนหรือ
ความเสียหายตอผูที่ตกเปนขาวและผูที่เก่ียวของ

บทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการ
กํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ หมายถึง การทํา
ตามหนาที่ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการตรวจสอบ
ดูแลและพิจารณาลงโทษหนังสือพิมพและผูประกอบ
วิชาชีพหนังสือพิมพที่กระทําผิดตามแนวประพฤติปฏิบัติ
หรือมาตรฐานทางวิชาชีพที่เปนขอกําหนดของสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติซ่ึงกอใหเกิดความเดือดรอนหรือ
ความเสียหายตอผูที่ตกเปนขาวและผูที่เก่ียวของ



สมมติฐานการวิจัย
มีปฏิสัมพันธระหวางการเปน/ไมเปนสมาชิกของสภา

การหนังสือพิมพแหงชาติและการสังกัดหนังสือพิมพ
สวนกลาง/ทองถ่ินที่มีผลตอการรับรูเก่ียวกับบทบาทของ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสือพิมพ

ประโยชนท่ีไดรับ
1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการรับรูของผูประกอบ

วิชาชีพหนังสือพิมพเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

2. สภาการหนังสือพิมพแหงชาติสามารถนําผลการ
วิจัยไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติตอไป

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ

1.1 ความจําเปนของการมีสภาการหนังสือพิมพ
สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) กลาวถึงความ

จําเปนของการมีสภาการหนังสือพิมพไวดังนี้
1. การควบคุมวงการส่ือมวลชน โดยประมวล

จรรยาบรรณซ่ึงเปนลายลักษณอักษรนั้นไมพอเพียง เม่ือ
จํานวนนักวารสารศาสตรมากย่ิงขึ้นจําเปนตองเสริมดวย
การควบคุมดูแลโดยองคกรหรือกลุมบุคคลอีกสวนหนึ่ง
เพ่ิมเติม การดูแลควบคุมโดยส่ือมวลชนจึงเปนรูปธรรมที่
ชัดเจนกวาการควบคุมดวยจรรยาบรรณโดยลําพังกอนหนานั้น

2. เพ่ือใหสภาการหนังสือพิมพเปนตัวเช่ือมโยง
ระหวางความตองการของสังคมกับการทํางานของนัก
วารสารศาสตร โดยสามารถยอนกลับสารไดตอผูพิมพผู
โฆษณาหรือบรรณาธิการบริหารดวยการผานสภาการ
หนังสือพิมพ นอกจากนั้นยังสามารถเช่ือมความสามัคคี
ระหวางบุคคลในวงการและบุคคลในวงการตอรัฐบาลอีกดวย

3. สภาการหนังสือพิมพมีประโยชนตอการ
ควบคุมดูแลกันเอง ทั้งนี้เพราะส่ือมวลชนจําเปนตองมี
อิสระและเสรีภาพเปนรากฐาน จึงไมอาจใหรัฐบาลหรือ
หนวยราชการทําหนาที่นี้ได ในประเทศที่พัฒนาแลวจะ
อาศัยมาตรการการควบคุมกันเองเปนมูลฐานสําคัญ

4. จําเปนตองมีตัวจักรให ส่ือมวลชนอยูใน
กรอบของจรรยาบรรณแหงนักวารสารศาสตร เชน การ
ไมตกเปนสวนหนึ่งของเหตุการณขาว เพราะอาจทําให
ส่ือมวลชนเปนสวนหนึ่งของความขัดแยงในดานผลประโยชน
ได หรือการไมรับสินบนซ่ึงแหลงขาวเปนผูจางวานหรือ
อภินันทนาการเพ่ือใหส่ือมวลชนเสนอขาวหรือสนับสนุน
แหลงขาวนั้นๆ เชน การเชิญไปชมโรงงานที่มีกรณีพิพาท
เพ่ือใหกลับไปรายงานขาวสนับสนุนกิจการของโรงงาน
นั้น เปนตน

5. อํานาจของส่ือมวลชนนั้นมีขอบเขตกวางไกล
จนมักเรียกกันวาเปน “ฐานันดรที่ 4” จึงทําใหส่ือมวลชน
เกิดความยามใจ ใชอัตวิสัยในการเสนอขาวสารและความ
คิดเห็นอยางไรขอบเขตและปราศจากคุณธรรม

6. เพ่ือการตรวจสอบความเที่ยงตรงของการ
รายงานขาวสารและการสอบสวนขอเรียกรองของประชาชน
ตอการแสดงออกของส่ือมวลชน ทั้งนี้เ พ่ือใหปรับปรุง
เกียรติภูมิและความนาเช่ือถือใหกับผูรับสาร

7. เพ่ือปกปองและสงเสริมเสรีภาพของส่ือมวลชน
ในการแทรกแซงจากผูใชอํานาจไมวาจะเปนรัฐบาลหรือผู
ทรงอิทธิพล

1.2 ประเภทของสภาการหนังสือพิมพ
สุกัญญา ตีระวนิช (2549) กลาววาโดยทั่วไป

สภาการหนังสือพิมพมีไวเพ่ือใหนักหนังสือพิมพควบคุม
กันเอง หากนักหนังสือพิมพสามารถควบคุมกันเองไดก็
เทากับเปนการปองกันการรบกวนจากอํานาจภายนอกซ่ึง
อางเอาความไมรับผิดชอบของหนังสือพิมพเขามาแทรกแซง
เหนือขอบเขตที่ควรจะเปน แตเพราะลักษณะทางการเมือง
ของแตละประเทศแตกตางกัน สภาการหนังสือพิมพของ
แตละประเทศจึงมีความแตกตางกันไปดวยซ่ึงแบงออกได
ดังนี้

1. สภาการหนังสือพิมพที่ควบคุมกันเองโดย
สมัครใจ (voluntary) นักวิชาการบางทานใชคําวา “กํากับ”
หรือ “ดูแลตนเอง” (self-regulation) มากกวาคําวา “ควบคุม”
เพราะสภาการหนังสือพิมพไมมีอํานาจลงโทษโดยตรง
เหมือนกฎหมาย สภาการหนังสือพิมพที่สามารถดูแล
ตนเองไดเต็มที่  ไดแก  ประเทศที่ มีเสรีภาพเต็มที่  เชน
ประเทศอังกฤษ ประเทศสวีเดนและประเทศสวิตเซอรแลนด



2. สภาการหนังสือพิมพที่ควบคุมกันเองก่ึง
สมัครใจ (Half-voluntary) ไดแก สภาที่รัฐบาลหรือกลุม
อิทธิพลภายนอกเขามามีบทบาทอยูในคณะกรรมการทําให
คะแนนเสียงจํานวนหนึ่งตกอยูภายใตอิทธิพลของรัฐบาล
ตัวอยางสภาการหนังสือพิมพประเภทนี้ปรากฏในประเทศ
ตุรกี ประเทศปากีสถาน และประเทศเกาหลีใต

3. สภาการหนังสือพิมพที่ควบคุมตัวเองแตใน
นาม คือ มีสภาการหนังสือพิมพแตไมมีอํานาจหนาที่ที่
แทจริงเพราะรัฐบาลเปนผูควบคุมสภานั้นอีกทีหนึ่ง เชน
สภาการหนังสือพิมพในประเทศอินเดีย

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาประเภท
ของสภาการหนังสือพิมพที่ควบคุมกันเองโดยสมัครใจ
เนื่องจากการกอตั้งสภาการหนังสือพิมพแหงชาติของไทย
เปนไปตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพแหงชาติที่มี
เจตนารมณที่จะจัดตั้งองคกรอิสระเพ่ือควบคุมกันเองโดย
สมัครใจ

2. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมส่ือมวลชน
กิติมา สุรสนธิ (2549) กลาววาการควบคุมส่ือมวลชน

โดยทั่วไปมีอยู 2 รปูแบบ คือ
1. การควบคุมจากภายนอก ซ่ึงไดแก การควบคุมจาก

สถาบัน องคกรหรือสวนอื่นๆ ที่ไมใชโดยตัวส่ือมวลชนเอง
ซ่ึงแบงเปน 2 ลักษณะ คือ

1.1 ควบคุมโดยรัฐบาล ซ่ึงจะออกมาเปนตัวกฎ
ระเบียบตางๆ ที่ถูกระบุไวในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ
อันไดแก ระเบียบวาดวยขอบังคับเก่ียวกับส่ือทั้งในเรื่อง
การขออนุญาตและการนําเสนอขอมูลขาวสารตามที่สังคม
ไดระบุหรือกําหนดไว

1.2 ควบคุมโดยประชาชน ในสังคมที่พัฒนา
แลวโดยทั่วไปที่โครงสรางของส่ือมวลชนมีลักษณะที่ขึ้น
ตรงกับประชาชนหรือมีประชาชนเปนผูสนับสนุน ดังนั้น
เสียงของประชาชนก็คือเสียงของพระเจาผูคุมกฎ หรือคุม
ความประพฤติของส่ือในการที่จะใหกระทําหรือไมให
กระทําการในการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือส่ิงอื่นใดได
ซ่ึงการควบคุมในลักษณะนี้ประชาชนจะตองเปนผูที่มีสิทธิ และ
มีอํานาจของการตอรองกับส่ือสูง นั่นก็คือ ประชาชนจะตองมี
ความรู ความสามารถและไดรับสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในอันที่จะเขาไปควบคุมการทํางานของส่ือเพ่ือใหเกิด

ประโยชนตอตัวประชาชน สังคมและประเทศชาติใหมาก
ที่สุดซ่ึงการที่ประชาชนจะดําเนินการควบคุมดวยวิธีการงด
ซ้ือไดนั้น ประชาชนจะตองอยูในสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่คอนขางดีดวย

2. การควบคุมจากภายใน ซ่ึงไดแก การควบคุม
จากตัวของส่ือเอง โดยส่ือจะตั้งองคกรรวมขึ้นมาเพ่ือ
รวมกันพิจารณากําหนดแนวทางในการปฏิบัติภาระหนาที่
ของส่ือไดอยางถูกตอง เที่ยงธรรม และเนื่องจากส่ือแตละ
ชนิดแตละประเภทมีธรรมชาติที่แตกตางกัน ดังนั้น แนวทาง
การปฏิบัติภาระหนาที่ในแบบแผน และโครง สรางของส่ือ
ยอมแตกตางกัน ทําใหการกําหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของส่ือแตกตางหลากหลายกันไป

Hiebert และคณะ (1985 อางถึงใน กวี อุรัสยะนันทน,
2542) กลาววา มาตรการควบคุมส่ือมวลชนโดยจําแนกตาม
ลักษณะของผูควบคุมซ่ึงแบงออกเปน 5 ประเภทดังนี้

1. รัฐบาล (government) ถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการทําหนาที่ควบคุมส่ือมวลชนซ่ึงรัฐบาลนั้นๆ จะทํา
การควบคุมส่ือมวลชนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะ
การปกครองของประเทศ หากประเทศเปนเผด็จการ
อํานาจการควบคุมส่ือมวลชนของรัฐบาลก็จะมีมาก แตหาก
ประเทศมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย รัฐบาลก็จะ
มีอํานาจในการควบคุมส่ือมวลชนไดนอย

2. ตนตอของขาวสาร (content source) มีบทบาท
ในการควบคุมเนื้อหาของส่ือมวลชนโดยอาจจะใชวิธีการ
ตางๆ ไดแก

2.1 ยุทธวิธีในการใหขาวสาร (strategic release)
โดยการกําหนดเงื่อนไขทางดานเวลาและการใหรายละเอียด
ทางดานเนื้อหาตอส่ือมวลชน เชน จะใหขาวแกหนังสือพิมพ
ฉบับใดในชวงเวลาใด

2.2 ยุทธวิธีในการปกปดขาว (strategic withholding)
โดยตนตอของขาวสารสามารถจะปกปดหรือเบี่ยงเบน
ขาวสารได หากเห็นวาขาวสารดังกลาวจะกอใหเกิดความ
ตื่นตระหนกหรือกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน

2.3 ยุทธวิธีในการสรางสถานการณ (strategic
staging) ตนตอของขาวสารสามารถใชยุทธวิธีนี้ทําการควบคุม
การไหลของขาวสารโดยใชวิธีในการสรางสถานการณ
ขึ้นมาเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจของส่ือมวลชน



3. ผูโฆษณา (advertiser) มีบทบาทในการควบคุม
เนื้อหาของส่ือมวลชนไดโดยใชอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจ
ของตนที่มีตอส่ือมวลชน ทําใหการเสนอขาวสารของ
ส่ือมวลชนหันเหไปตามทิศทางที่ผูโฆษณาตองการ

4. กลุมวิชาชีพส่ือมวลชน (profession) ในประเทศ
ที่มีการจัดตั้งกลุมวิชาชีพทางดานส่ือมวลชนซ่ึงอาจจะอยู
ในรูปของสมาคม สภาหรือองคกรของกลุมวิชาชีพส่ือมวลชน
ซ่ึงจะมีบทบาทในการควบคุมดูแลความประพฤติ จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบของส่ือมวลชน โดยกลุมวิชาชีพ
อาจจะสรางกฎระเบียบตางๆ ขึ้นมาเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การควบคุมนักส่ือสารมวลชน ซ่ึงกฎระเบียบของแตละ
ประเภทก็อาจจะมีความแตกตางกันไปในแตละสังคม

5. ผูบริโภค (consumer) สามารถที่จะควบคุมการ
เสนอขาวสารของส่ือมวลชนไดหลายวิธีดังนี้

5.1 มีสิทธิฟองรองเพ่ือเรียกคาเสียหายจาก
ส่ือมวลชนไดในกรณีที่ถูกส่ือมวลชนเสนอขาวในลักษณะ
หม่ินประมาท

5.2 มีสิทธิที่จะปกปองหรือรักษาสิทธิของตน
ไมใหส่ือมวลชนลวงเกินหรือลวงละเมิดสิทธิดังกลาวได
หากกรณีที่ถูกส่ือมวลชนละเมิดสิทธิ ประชาชนสามารถไป
ฟองรองตอศาลเพ่ือใหส่ือมวลชนยุติการกระทําดังกลาว
หรือในกรณีที่เกิดความเสียหาย ประชาชนก็สามารถฟอง
เรียกคาเสียหายได

5.3 ประชาชนสามารถควบคุมส่ือมวลชนได
โดยการงดบริโภคส่ือนั้นๆ หากประชาชนเห็นวาส่ือมวลชน
ประพฤติปฏิบัติไมถูกตองตามทํานองคลองธรรมก็อาจจะ
รวมใจกันตอตานส่ือมวลชนนั้นๆ โดยการงดบริโภคส่ือมวลชน
นั้นซ่ึงจะสงผลกระทบตอยอดจําหนายส่ือมวลชนและยังมี
ผลกระทบโยงใยไปถึงยอดโฆษณาในส่ือนั้นๆ ที่จะลดลง
ตามไปดวย เพราะผูโฆษณาจะพิจารณาลงโฆษณาเฉพาะ
ในส่ือมวลชนที่ประชาชนใหความสนใจและความเช่ือถือ
เทานั้น

5.4 การควบคุมโดยกลุมพลังตางๆ ซ่ึงเกิดจาก
การรวมตัวของกลุมบุคคลซ่ึงอาจจะมีการรวมตัวกัน
ประทวงส่ือมวลชนเม่ือเห็นวากลุมของตนไดรั บการ
กระทบอยางไมเปนธรรมจากการเสนอขาวของส่ือมวลชน

ในขณะที่ Sandman, Rubin และ Sachsman (1982)
กลาววามาตรการควบคุมส่ือมวลชนแบงออกไดดังนี้

1. การควบคุมตนเอง (self-control) โดยใชจรรยาบรรณ
วิชาชีพเปนแนวทางในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติ
หนาที่ของนักวิชาชีพส่ือสารมวลชน

2. การควบคุมภายใน (internal control) เปนการควบคุม
จากเจาของส่ือมวลชนซ่ึงเปนผูมีอํานาจในองคกร

ส่ือมวลชนนั้นๆ โดยอาจมีคําส่ังหาม มีการลงโทษ
หรือใหรางวัลและสามารถควบคุมเนื้อหาขาวใหเปนไป
ตามความตองการของตนไดอีกดวย

3. การควบคุมโดยการผูกขาด (monopoly control)
ประกอบดวย

3.1 ระบบเครือขายและระบบกลุม (chain and networks)
คือ การที่บุคคลหรือกลุมบุคคลกลุมหนึ่งเปนเจาของควบคุม
ส่ือหนึ่งและส่ือนั้นมี 2 สาขาหรือมากกวาซ่ึงปกติแตละ
สาขาจะอยูคนละเมืองกัน

3.2 เจาของขามส่ือ (crossmedia ownership) คือ การ
ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลกลุมหนึ่ งเปนเจาของส่ือตาง
ประเภทกัน 2 ส่ือขึ้นไปซ่ึงส่ือนั้นโดยปกติจะอยูในทองที่
เดียวกัน

3.3 การดําเนินการรวมกัน (joint operatives agreement)
คือ การที่เจาของหนังสือพิมพ 2 กลุมในทองที่เดียวกันมารวม
ดําเนินการบางอยางรวมกัน เชน การพิมพและการโฆษณา
โดยแบงผลประโยชนรวมกัน

3.4 เจาของธุรกิจรวม (conglomerates) คือ การที่
บริษัทไมไดเปนเจาของธุรกิจส่ือมวลชนมากอนไดมาเปน
เจาของธุรกิจรวมกันในการดําเนินกิจการของส่ือ

4. การควบคุมโดยโฆษณา (advertise control) เนื่องจาก
รายไดสวนใหญของส่ือมวลชนมาจากการโฆษณา ซ่ึง
โฆษณาจะเปนเสมือนอํานาจมหาศาลที่ควบคุมส่ืออยู
โดยมากจะเปนการควบคุมเพ่ือเหตุผลทางธุรกิจมากกวา
เหตุผลทางการเมือง

5. การควบคุมโดยแหลงขาวสาร (source control) โดย
ปกติแหลงขาวพยายามที่จะควบคุมรูปแบบและเนื้อหาของ
ขาวที่ใหกับส่ือมวลชน การใหขาวของแหลงขาวทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีผลกระทบเปนอยางมากตอการเขาถึงขาวสาร
ของสาธารณชน เพราะการใหขาวจากแหลงขาวที่มีความ
ชํานาญในการใหขาวมักจะทําใหเรื่องราวขาวนั้นเปนไปตาม
ความตองการของแหลงขาวได ดังนั้นสาธารณชนที่ พ่ึงพา
ขาวสารจากส่ือมวลชนพึงตระหนักวาส่ิงที่ไดเรียนรูจากขาว
นั้นเปนส่ิงที่แหลงขาวตองการใหเขาไดรูเทานั้น



6. การควบคุมโดยรัฐบาล (government control) ใน
สังคมประชาธิปไตย รัฐจะไมมีการควบคุมส่ือมวลชนซ่ึง
ตรงกันขามกับส่ือมวลชนในสังคมคอมมิวนิสตแบบโซเวียต
ที่รัฐจะควบคุมทุกอยาง ในขณะที่ส่ือมวลชนในสังคมเผด็จ
การ รัฐเพียงควบคุมเฉพาะส่ิงที่จะสงผลกระทบในทางลบ
ตอรัฐเทานั้น สวนส่ือมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบ
ทางสังคม ผูชํานาญการจะเปนผูพิจารณาวาส่ือควรทําและ
ไมควรทําอะไร

7. การควบคุมโดยสาธารณะ (public control) คือ การ
ที่สาธารณชนไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลไดมีปฏิกิริยา
ตอบกลับ (feedback) ไปยังส่ือมวลชนซ่ึงปฏิกิริยาตอบ
กลับนี้จะเปนไปใน 2 ลักษณะ คือ เพ่ือควบคุมเนื้อหา
ส่ือมวลชน เชน การงดใชส่ือ เปนตน และการมีปฏิกิริยา
ตอบกลับไปยังส่ือมวลชนก็เพ่ือตองการเขาไปมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยผานส่ือมวลชน
ซ่ึงอาจกระทําโดยเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ เปนตน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยางและวิธีการเลือกตัวอยาง ไดแก ผูประกอบ

วิชาชีพในองคกรหนังสือพิมพ ที่ เปนผูปฏิบัติ งานใน
ตําแหนงผูส่ือขาว หัวหนาขาวและบรรณาธิการขาวใน
องคกรหนังสือพิมพที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกสภา
การหนังสือพิมพแหงชาติโดยประสานกับสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติ รวมจํานวนทั้งส้ิน 200 คน โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึง
ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
ดวยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม
(Item-Objective Congruence: IOC) โดยผูเช่ียวชาญดาน
หนังสือพิมพ จํานวน 2 คน โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด
และคําถามปลายเปดเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ขั้นสูงสุด การเปนสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ ตําแหนง
งาน และสังกัดหนังสือพิมพ

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด
เก่ียวกับการรับรูเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการประสานงาน
กับสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีประสบการณทํางานที่
เก่ียวของกับหนังสือพิมพหรือมีประสบการณในการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามเปนผูที่ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล

4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล
โดยแบงการวิเคราะหออกเปน

4.1 การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปขอ งผูตอบ
แบบสอบถาม โดยวิเคราะหดวยคาสถิติบรรยาย ไดแก
ความถ่ี และรอยละ

4.2 การวิเคราะหการรับรูเก่ียวกับบทบาทของสภา
การหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสือพิมพ โดยวิเคราะหดวยคาสถิติบรรยาย
ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการรับรูของผูประกอบ
วิชาชีพหนังสือพิมพเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
โดยวิเคราะหดวยคาสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉล่ียและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนสอง
ทาง (Two-way ANOVA)

ผลการวิจัย
1. ผลการ วิ เคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชาย

มากกวาเพศหญิง (รอยละ 58.50 และ 41.50 ตามลําดับ) อยู
ในชวงอายุ 25-30 ปมากที่สุด (รอยละ 25.50) สวนใหญ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 83.00) ในสาขาวิชาที่
เก่ียวของกับนิเทศศาสตรมากที่สุด (รอยละ 52.50) สวน
ใหญสังกัดหนังสือพิมพสวนกลาง (รอยละ 74.50) และเปน
สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ (รอยละ 62.00)

เม่ือพิจารณาตําแหนงงานพบวากลุมตัวอยางที่
เปนผูส่ือขาวสวนใหญประจําสายขาวเศรษฐกิจ (รอยละ
18.50) โดยสังกัดหนังสือพิมพมติชนมากที่สุด (รอยละ
5.93) และสวนใหญมีประสบการณทํางาน 1-5 ป (รอยละ
52.60) เชนเดียวกับกลุมตัวอยางที่เปนหัวหนาขาวพบวา
ประจําสายขาวเศรษฐกิจมากที่สุด (รอยละ 26.50) สวนใหญ



สังกัดหนังสือพิมพโพสตทูเดย (รอยละ 8.80) และมี
ประสบการณทํางานมากกวา 15 ป มากที่สุด (รอยละ
38.10) และกลุมตัวอยางที่เปนบรรณาธิการขาวสวนใหญ
สังกัดหนังสือพิมพคม ชัด ลึก (รอยละ 12.90) โดยมี
ประสบการณทํางานมากกวา 15 ป มากที่สุด (รอยละ 64.50)

2. ผลการวิเคราะหการรับรูเกี่ยวกับบทบาทของสภา
การหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสือพิมพ

ผลการวิเคราะหพบวาการรับรูของกลุมตัวอยาง
เก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติที่มี
ความสําคัญมากที่สุด คือ ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกและผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพใหมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ (รอยละ
75.00) รองลงมา คือ ใหการศึกษาอบรมดานวิชาการแกผู
ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ และเผยแพร ประกาศ
รายงานการประชุม งาน คําวินิจฉัยและคําส่ังของสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติตอสาธารณะเปนประจํา (รอยละ
15.00 และ 10.00 ตามลําดับ) นอกจากนั้นกลุมตัวอยางสวน
ใหญ เห็นว าสภาการหนัง สือพิมพ แห งชาติสามารถ
ควบคุมดูแลกันเองอย างทั่ ว ถึง เฉพาะหนัง สือพิมพ
สวนกลาง (รอยละ 32.00) และพบวากลุมตัวอยางนอยกวา
ก่ึงหนึ่ง (รอยละ 39.00) ที่เช่ือม่ันตอบทบาทของสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพ เนื่องจากเห็นวาเปนองคกรที่มีบทบาท
โดยตรงในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
และเปนองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยผูประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพซ่ึงมีจํานวนเทากัน (รอยละ 16.50)
3. ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูของผูประกอบ

วิชาชีพหนังสือพิมพเกี่ยวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

3.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติบรรยายการรับรูเกี่ยวกับ
บทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับ
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพจําแนกตามการเปน
สมาชิก/ไมเปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
และการสังกัดหนังสือพิมพสวนกลาง/ทองถิ่น

ผลการวิเคราะหสถิติบรรยายการรับรู เ ก่ียวกับ
บทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับ
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพในมุมมองของกลุม
ตัวอยางที่เปนผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ จํานวน 200 คน

พบวาคาเฉ ล่ียการรับรู เ ก่ียวกับบทบาทในการกํากับ
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพอยูในระดับปานกลางมี
คาเทากับ 1.62 เม่ือจําแนกตามการเปน/ไมเปนสมาชิกของ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติพบวากลุมตัวอยางที่ไมเปน
สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติมีคาเฉล่ียการ
รับรูเก่ียวกับบทบาทในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพอยูในระดับปานกลางเทากับ 1.97 สูงกวากลุม
ตัวอยางที่เปนสมาชิกซ่ึงมีคาเฉล่ียการรับรูอยูในระดับปาน
กลางเทากับ 1.40 เม่ือจําแนกตามการสังกัดหนังสือพิมพ
สวนกลาง/ทองถ่ินพบวากลุมตัวอยางที่สังกัดหนังสือพิมพ
สวนกลางมีคาเฉล่ียการรับรูเก่ียวกับบทบาทในการกํากับ
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพอยูในระดับปานกลาง
เทากับ 1.69 สูงกวากลุมตัวอยางที่สังกัดหนังสือพิมพ
ทองถ่ินซ่ึงมีคาเฉล่ียการรับรูอยูในระดับปานกลางเทากับ
1.41 สรุปวากลุมที่สังกัดหนังสือพิมพสวนกลางและไม
เปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติมีแนวโนมที่
จะมีการรับรูเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพสูง
กวากลุมที่สังกัดหนังสือพิมพทองถ่ินและเปนสมาชิกของ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ

เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียการรับรูเก่ียวกับบทบาทของ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสือพิมพของกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมพบวากลุม
ตัวอยางที่สังกัดหนังสือพิมพสวนกลางซ่ึงไมเปนสมาชิก
ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ มีคาเฉล่ียการรับรู
เ ก่ียวกับบทบาทในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพสูงสุดอยูในระดับปานกลางเทากับ 2.09
รองลงมา คือ กลุมตัวอยางที่ เปนสมาชิกของสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติซ่ึงมีคาเฉล่ียการรับรูอยูในระดับปาน
กลางเทากับ 1.34 สวนกลุมตัวอยางที่สังกัดหนังสือพิมพ
ทองถ่ินซ่ึงเปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติมี
คาเฉล่ียการรับรูเก่ียวกับบทบาทในการกํากับจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสือพิมพสูงสุดอยูในระดับปานกลางเทากับ
1.51 รองลงมา คือ กลุมตัวอยางที่ไมเปนสมาชิกของสภา
การหนังสือพิมพแหงชาติซ่ึงมีคาเฉล่ียการรับรูอยูในระดับ
นอยเทากับ 0.67 จะเห็นไดวาในกลุมที่สังกัดหนังสือพิมพ
สวนกลางและไมเปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติมีคาเฉล่ียการรับรูเก่ียวกับบทบาทในการกํากับ
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ (2.09) สูงกวากลุมที่



เปนสมาชิก (1.34) ในขณะที่กลุมที่สังกัดหนังสือพิมพ
ทองถ่ินและเปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
มีคาเฉล่ียการรับรูเก่ียวกับบทบาทในการกํากับจริยธรรม
แหงวิชาชีพหนังสือพิมพ (1.51) สูงกวากลุมที่ไมเปน
สมาชิก (0.67) แสดงใหเห็นวาปจจัยดานการเปนสมาชิก/
ไมเปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและการ
สังกัดหนังสือพิมพสวนกลาง/ทองถ่ินมีปฏิสัมพันธกันและ
มีผลรวมกันตอการรับรู เ ก่ียวกับบทบาทของสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพ

สําหรับคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
ทั้ง 4 กลุมมีคาใกลเคียงกัน โดยกลุมตัวอยางที่สังกัด
หนังสือพิมพสวนกลางและไมเปนสมาชิกของสภาการ

หนังสือพิมพแหงชาติ มีคาสูงสุดเทากับ 1.82 และกลุม
ตัวอยางที่สังกัดหนังสือพิมพทองถ่ินและเปนสมาชิกของ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติมีคาสูงสุดเทากับ 1.67 เม่ือ
พิจารณาจากผลการทดสอบ Levene’s test พบวาคา
P=0.447 แสดงวาไมปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ ประชากร
ของกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมมีคาความแปรปรวนแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ถาผลการวิเคราะห
ความแปรปรวนพบวาคาเฉล่ียของประชากรแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
รายคูหลังจากการทดสอบความแปรปรวนจะตองใช
คาสถิติในกลุมที่ความแปรปรวนของประชากรแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญ ไดแก Bonferroni ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1: คาสถิติบรรยายการรับรูเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพจําแนกตามการเปน/ไมเปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและการสังกัดหนังสือพิมพ
สวนกลาง/สวนทองถ่ิน

การเปนสมาชิกของ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ

Mean S.D. N
การสังกัดหนังสือพิมพ การสังกัดหนังสือพิมพ การสังกัดหนังสือพิมพ

สวน
กลาง ทองถิ่น รวม สวน

กลาง ทองถิ่น รวม สวน
กลาง ทองถิ่น รวม

เปนสมาชิก 1.34 1.51 1.40 1.68 1.67 1.67 79 45 124
ไมเปนสมาชิก 2.09 0.67 1.97 1.82 1.63 1.83 70 6 76

รวม 1.69 1.41 1.62 1.78 1.68 1.75 149 51 200
หมายเหตุ: Levene’s test of equality of error variances: F=0.890; df=3,196; P=0.447

3.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางของ
การรับรูเกี่ยวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
ในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางเพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธและอิทธิพลหลักของการเปน/ไม
เปน สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและการ
สังกัดหนังสือพิมพสวนกลาง/ทองถ่ินที่ มีตอการรับรู
เก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการ
กํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพโดยทดสอบ
อิทธิพลปฏิสัมพันธกอนพบวาการเปน/ไมเปนสมาชิกของ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติและการสังกัดหนังสือพิมพ

สวนกลาง /ทอง ถ่ินมีอิทธิพลปฏิสัมพันธตอการรับรู
เก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการ
กํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 เม่ือพิจารณาภาพแสดง
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมจะพบวาในกลุมที่เปน
สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติไมวาสังกัด
หนังสือพิมพสวนกลาง/ทองถ่ินจะมีคาเฉล่ียการรับรู
เก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการ
กํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพไมแตกตางกัน
ม า ก นั ก แ ต ใ น ก ลุ ม ที่ ไ ม เ ป น ส ม า ชิ ก ข อ ง ส ภ า ก า ร
หนังสือพิมพแหงชาติซ่ึงสังกัดหนังสือพิมพสวนกลางจะมี



คาเฉล่ียการรับรูเก่ียวกับบทบาทในการกํากับจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสือพิมพสูงกวากลุมที่ สังกัดหนังสือพิมพ
ทองถ่ินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังภาพที่ 1 ดังนั้นผลการ

วิเคราะหนี้สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาสถิติบรรยายที่
นําเสนอในหัวขอ 3.1

ตารางท่ี 2: ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางของการรับรูเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
ในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

แหลงความแปรปรวน SS df MS F P
การสังกัดหนังสือพิมพสวนกลาง/ทองถ่ิน 7.236 1 7.236 2.429 0.121
การเปน/ไมเปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติ

0.047 1 0.047 0.016 0.900

Interaction 11.689 1 11.689 3.924 0.049*
Residual 583.836 196 2.979

*p<0.05

การรับรูเกี่ยวกับบทบาทของสภาการหนังสือพมิพแหงชาติ
ในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

ภาพท่ี 1 แสดงปฏิสัมพันธแบบ Disordinal ระหวางการเปน/ไมเปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
และการสังกัดหนังสือพิมพสวนกลาง/ทองถ่ินที่มีผลตอการรับรูเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

การสังกัดหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพสวนกลาง หนังสือพิมพทองถ่ิน

การเปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
เปนสมาชิก
ไมเปนสมาชิก

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5



อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิเคราะหพบวาการรับรูของผูประกอบ

วิชาชีพหนังสือพิมพเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพที่มี
ความสําคัญมากที่สุด คือ ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกและผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ให มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากวาเม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณในการกอตั้ง
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ คือ มุงสงเสริมใหหนังสือพิมพ
ทําหนาที่ควบคุมกันเองที่อยูบนพ้ืนฐานจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสือพิมพ ตลอดจนมุงเนนใหผูประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเอง จึงเปนผลใหบทบาทในการควบคุมการปฏิบัติ
หนาที่ของสมาชิกและผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพใหมี
ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ
มีความสําคัญมากที่สุด ดังเชนที่ กิติมา สุรสนธิ (2549)
กลาววาสื่อจะตั้งองคกรรวมขึ้นมาเพ่ือรวมกันพิจารณา
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติภาระหนาที่ของส่ือไดอยาง
ถูกตอง เที่ยงธรรม ซ่ึงสอดคลองกับที่ Sandman และคณะ
(1982) กลาววามาตรการควบคุมส่ือมวลชนโดยการควบคุม
ตนเองนั้นใชจรรยาบรรณวิชาชีพเปนแนวทางในการ
ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของนักวิชาชีพส่ือสารมวลชน

2. จากผลการวิเคราะหพบวาการเปน/ไมเปนสมาชิก
ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและการสังกัดหนังสือพิมพ
สวนกลาง/ทองถ่ินมีอิทธิพลปฏิสัมพันธตอการรับรูเก่ียวกับ
บทบาทของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติในการกํากับ
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกของสภา
การหนังสือพิมพแห งชาติไมว า สัง กัดหนัง สือพิมพ
สวนกลาง/ทองถ่ินจะมีคาเฉล่ียการรับรูเก่ียวกับบทบาทใน
การกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพไมแตกตางกัน
มากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางที่เปนสมาชิก
ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติไมวาสังกัดใดควรที่
จะตองปฏิบัติตามขอบังคับสภาการหนังสือพิมพวาดวย
จริยธรรมแหงวิชาชีพและขอบังคับหรือระเบียบตางๆ
ตามที่ไดกําหนดไว เพราะหากมีการฝาฝนขอบังคับ
ดังกลาว สภาการหนังสือพิมพแหงชาติมีอํานาจในการ
ตักเตือน หรือตําหนิและเผยแพรคําวินิจฉัยตอสาธารณชน
ซ่ึงสอดคลองกับที่ Hiebert และคณะ (1985 อางถึงใน กวี

อุรัสยะนันทน, 2542) กลาววามาตรการควบคุมส่ือมวลชน
โดยกลุมวิชาชีพส่ือมวลชนจะมีบทบาทในการควบคุมดูแล
ความประพฤติ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ
ส่ือมวลชน โดยอาจจะสรางกฎระเบียบตางๆ ขึ้นมาเพ่ือใช
เปนแนวทางในการควบคุมนักส่ือสารมวลชนเชนเดียวกับ
ที่สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) กลาววาสภาการหนังสือพิมพมี
ประโยชนตอการควบคุมดูแลกันเอง ทั้งนี้เพราะส่ือมวลชน
จําเปนตองมีอิสระและเสรีภาพเปนรากฐาน จึงไมอาจให
รัฐบาลหรือหนวยราชการทําหนาที่นี้ได ในประเทศที่
พัฒนาแลวจะอาศัยมาตรการการควบคุมกันเองเปนมูลฐาน
สําคัญ จึงเปนผลทําใหคาเฉล่ียการรับรูเก่ียวกับบทบาทใน
การกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพของกลุม
ตัวอยางที่เปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
ไมวาสังกัดใดก็ตามจึงไมแตกตางกันมาก แตในขณะที่
กลุมที่ไมเปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติซ่ึง
สังกัดหนังสือพิมพสวนกลางจะมีคาเฉล่ียการรับรูเก่ียวกับ
บทบาทในการกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพสูง
กวากลุมที่สังกัดหนังสือพิมพทองถ่ิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
วาหนังสือพิมพสวนกลางลวนตองเผชิญกับคูแขงทั้งจาก
ส่ือหนังสือพิมพดวยกันเองและส่ือประเภทอื่นๆ ในการทํา
หนาที่รายงานเหตุการณความเคล่ือนไหวตางๆ อยางมีความ
รับผิดชอบบนพ้ืนฐานของจริยธรรมแหงวิชาชีพ ให
สาธารณชนไดรับทราบในวงกวางมากกวากลุมที่สังกัด
ห นั ง สื อ พิ ม พ ท อ ง ถ่ิ น จึ ง เ ป น ผ ล ใ ห ก ลุ ม ที่ สั ง กั ด
หนังสือพิมพสวนกลางซ่ึงแมไมเปนสมาชิกของสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติยอมตองตระหนักถึงบทบาทในการ
กํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพสูงกวากลุมที่
สังกัดหนังสือพิมพทองถ่ิน เพราะมิฉะนั้นอาจจะสงผล
กระทบตอความนาเช่ือถือของผูอานที่มีตอหนังสือพิมพ
และนํามาสูผลกระทบตอรายไดของหนังสือพิมพอยางมิ
อาจหลีกเล่ียงได

ขอเสนอแนะ
1. จากขอคนพบในการวิจัยนี้พบวาการรับรูของผูประกอบ

วิชาชีพหนังสือพิมพเก่ียวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ควบคุมการปฏิบัติ
หนาที่ของสมาชิกและผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพใหมี
ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ
ดังนั้นสภาการหนังสือพิมพแหงชาติควรเนนบทบาทใน



การควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและผูประกอบ
วิชาชีพหนังสือพิมพในทุกองคกรหนังสือพิมพทั้งสังกัด
สวนกลางและทองถ่ินใหมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมแหงวิชาชีพอยางเทาเทียมกัน

2. จากขอคนพบในการวิจัยนี้พบวากลุมที่เปนสมาชิก
ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติไมวาสังกัดหนังสือพิมพ
สวนกลาง/ทองถ่ินจะมีคาเฉล่ียการรับรูเก่ียวกับบทบาทใน
การกํากับจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพไมแตกตางกัน
มากนัก ดังนั้นสภาการหนังสือพิมพแหงชาติควรมีการ
ดําเนินนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุน
ใหทุกองคกรหนังสือพิมพทั้งสวนกลางและทองถ่ินเขามา
เปนสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
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