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งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงค์การวิจยัเพ่ือ (1) ส�ารวจจริยธรรมใน

การบริหารจดัการและการน�าเสนอเนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ 

ตามกรอบข้อบงัคบัว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนงัสือพิมพ์ สภาการ

หนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต ิพ.ศ. 2541 (2) เสนอแนวทางการพฒันาจริยธรรมใน

วิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ผู้ วิจยัใช้การวิจยัแบบผสมผสาน โดยในเชิง

คณุภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์เชิงลกึคณะผู้บริหารองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน 
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3 ฉบบั รวม 17 คน และการวิเคราะห์เนือ้หาการน�าเสนอขา่วท่ีปรากฏในหน้าแรก 
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ของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ รวม 9 ฉบบั ระหวา่ง มกราคม -ธนัวาคม 2558 

รวม 917 ชิน้ขา่ว น�าเสนอเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ 

ผลการวิจยัพบวา่ ประเดน็ท่ีหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินมีลกัษณะละเมิด

จริยธรรมด้านการบริหารจดัการท่ีเหมือนกนัของตวัอยา่งสว่นใหญ่ คือ การ

เรียกรับเงินจากแหลง่ขา่ว การออกหนงัสอืพิมพ์รายสะดวกเพ่ือหวงัคา่โฆษณา

จากแหลง่ขา่ว และการคดัลอกภาพและขา่วโดยไมอ้่างอิงแหลง่ท่ีมา ด้าน

การน�าเสนอเนือ้หา พบวา่ ขา่วท่ีมีลกัษณะเข้าขา่ยละเมิดจริยธรรมมากท่ีสดุ 

คือ ประเดน็การไมเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ น�าเสนอภาพท่ีนา่หวาดเสยีว 

และการแอบแฝงการโฆษณาในเนือ้หาขา่วมีจ�านวน 73 ชิน้ขา่ว จาก 917 ชิน้

ขา่ว หรือร้อยละ 8  และประเดน็ไมใ่ห้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีการน�าเสนอ

ขา่วทางเดียว หรือไมไ่ด้ให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในขา่วได้แสดงความคดิเหน็จ�านวน 

62 ชิน้ขา่ว จาก 917 ชิน้ขา่ว หรือร้อยละ 7  สอดคล้องกบัเม่ือพิจารณาเนือ้หา

โดยรวมของชิน้ขา่วทัง้หมด 917 ชิน้ขา่ว ซึง่มีชิน้ขา่วท่ีมีเนือ้หาเข้าขา่ยละเมิด

จริยธรรมหนงัสอืพิมพ์เพียง 151 ขา่ว หรือร้อยละ 17 เทา่นัน้ ส�าหรับแนวทาง

พฒันาจริยธรรมในวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินคือ การเข้าร่วมสภาวิชาชีพ

นกัหนงัสอืพิมพ์ภมิูภาคแหง่ชาต ิ (สนภช.) โดยเรียกร้องให้รัฐบาลก�าหนด

ระเบียบชว่ยเหลอืด้านรายได้แก่นกัวิชาชีพหนงัสอืพิมพ์  สภาการหนงัสอืพิมพ์

แหง่ชาตคิวรมีกฎหมายควบคมุสือ่ท้องถ่ิน นกัวิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ควรได้รับ

การศกึษาด้านสือ่มาโดยตรง  ผู้บริโภคสือ่ต้องเป็นคนกระตุ้นผลกัดนั และเป็น

คนคดักรอง ให้หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินปฏิบตัหิน้าท่ีในทางท่ีดีขึน้ และองค์กรท่ี

ดแูลเร่ืองสือ่ ควรสร้างจิตส�านกึ  เปิดโอกาสให้ผู้สือ่ขา่วดตูวัอยา่งงานขา่วท่ี

มีคณุภาพ รวมทัง้ทศันศกึษาดงูานจากหนงัสอืพิมพ์สว่นกลาง นอกจากนี ้
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ผู้ให้ข้อมลูได้ให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน โดยสว่นใหญ่จะ

ท�าเฟซบุ๊ก การท�าสิง่พิมพ์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-book), โทรทศัน์ทาง YouTube 

หรือ Google+ การสร้างเครือขา่ย การเปลีย่นแปลงและตอกย�า้ตราสนิค้า 

และพฒันาผู้สือ่ขา่วให้เป็นบคุคลท่ีมีทกัษะรอบด้าน

ค�าส�าคัญ: หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน / จริยธรรม / ยคุดจิิทลั / การบริหารจดัการ

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน / การน�าเสนอเนือ้หาหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน
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Abstract

This research aims to (1) survey ethics in management and 

content presentation in southern local newspapers according to  

regulations on the ethics of professional journalism B.E. 2541 (2) 

propose approaches for ethics development in local newspaper 

journalists. The researcher selects mixed method. For the qualitative 

methodology is interviewing 1 administrator and 1 journalist of each 

newspaper, a total of 17 informants and content analysis of news  

presentation on first page of 3 southern local newspapers of 3 provinces,  

a total of 9 newspapers during January-December 2015 consisting 

917 news presented in quantitative comparison.

 From interview, problems in ethics in management and 

news presentation of southern local newspaper of 9 informants are 

corresponding which are asking money from journalists, publishing 

newspaper for advertising budget from sources and copying photos 

and news without references. For content analysis, the finding is 73 

news from 917 news or 8% may violate ethics in public benefit issue 

because it presents horrible photos and inserts advertisement, and 

62 news from 917 news or 7% presents unfairly for both parties.  

It presents in one way communication; there is no stakeholders’ 

opinion presenting; however, it is little amount compared with overall 

news which may violate ethics 151 news or 17% from 917 news. 

The approaches for development of local newspaper’ ethics are 
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participating in the Council of Thailand Regional Press for asking the 

government to set the regulations for helping journalists about income, 

the National Press Council of Thailand should have law controlling 

local media, the newspaper professionals should study in mass media,  

the receivers have to screen news and push the journalists to conduct 

themselves better and related press organizations should take care 

of media, cultivate awareness and give opportunity to local journalists  

to learn good examples of qualified news and to have field trip in 

national newspapers organizations. Furthermore, the informants give 

approaches to develop local newspaper which most of them will  

create facebook, electronic book (E-book), TV on YouTube, Google+, 

network building, brand reinforcement and journalist developing to 

be multi-skilled person.

Keywords: Local Newspaper / Ethics / Digital Age / Management in 

Local Newspaper / News Content Presentation in Local Newspaper
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บทน�า 

การสือ่สารเร่ืองราวของชมุชนท้องถ่ินเพ่ือให้คนในท้องถ่ินนัน้ ๆ  เกิด

การรับรู้และเกิดความเข้าใจ และสือ่สารตอ่เน่ืองไปยงัสาธารณชนในวงกว้าง

ได้รับรู้ สงัคมท้องถ่ินจ�าเป็นต้องมี “เคร่ืองมือสือ่สารกลาง” ท่ีสามารถสะท้อน

เร่ืองราว ข้อเทจ็จริงท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การรับรู้ขา่วสารของคนในท้องถ่ิน

ได้อยา่งทัว่ถงึ ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัให้เกิดการพฒันาขึน้ในสงัคม 

และหนึง่ในเคร่ืองมือสือ่สารหรือสือ่กลางท่ีวา่นี ้ ได้แก่ “หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน” 

จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน พบว่า  

ความนิยมการอา่นสือ่สิง่พิมพ์ โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพ์ลดน้อยลง เน่ืองจาก

สือ่ใหมห่รือสือ่ออนไลน์เข้ามามีบทบาทแทน พฤตกิรรมของคนในยคุดจิิทลั

ท่ีนิยมการอ่านจากหน้าจอเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ คอมพิวเตอร์ 

แทบ็เลต็ ไอแพด สมาร์ทโฟน ซึง่มีจดุเดน่ตรงความทนัเหตกุารณ์ รวดเร็ว 

สามารถร่วมโต้ตอบ เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลาและราคาถูก ในขณะท่ีสื่อ 

สิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะหนงัสือพิมพ์จ�าเป็นต้องใช้พืน้ท่ี ใช้เวลาในการผลิต 

ไม่มีลูกเล่น หรือรูปแบบในการน�าเสนอแบบใหม่ ๆ และผ่านขัน้ตอน

การขนส่งท่ีอาจจะเจออปุสรรค และเกิดปัญหาได้มากกว่าสื่อออนไลน์  

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ท�าให้หนงัสือพิมพ์ระดบัชาติและระดบัท้องถ่ินได้รับ

ผลกระทบ โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพ์ระดบัท้องถ่ิน อาจจะต้องประสบปัญหา

ท่ีหนกัหนาสาหสัมากกวา่หนงัสือพิมพ์ระดบัชาต ิเพราะประสบปัญหาทัง้

ต้นทนุการผลิตท่ีไม่สมดลุกบัยอดขาย การแข่งขนักบัหนงัสือพิมพ์ระดบั

ชาต ิการขาดบคุลากรท่ีมีทกัษะและความช�านาญ และการได้รับผลกระทบ 

จากการปรับตวัของสื่อท่ีปัจจบุนัได้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทใน

การเผยแพร่ขา่วสารมากขึน้
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จากความเจริญก้าวหน้าของสือ่ออนไลน์ในยคุดจิิทลัจงึสง่ผลกระ

ทบตอ่การบริหารจดัการองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ท่ีจะต้องปรับตวัให้ก้าว

ทนักบัการเปลีย่นแปลงของการท�าขา่วท้องถ่ินสูป่ระชาชน ต้องท�าธรุกิจเสริม

เพ่ิมเตมินอกเหนือจากการผลติหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน เพ่ือหลอ่เลีย้งองค์กร

หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินอีกด้วย เช่น การใช้สื่อสารการตลาดและการใช้สื่อ

กิจกรรมเข้ามาชว่ย หรือการท�าธรุกิจสือ่แบบครบวงจร ฯลฯ รวมถงึ องค์กร

หนงัสือพิมพ์จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตข่าว ตัง้แตก่ารแสวงหา

ขา่ว การผลติ และเผยแพร่ขา่วสารผา่นทางสือ่สิง่พิมพ์เดมิ และสือ่ออนไลน์ 

นอกจากนี ้รูปแบบการท�างานสือ่ท่ีเปลีย่นไปจากผลกระทบของยคุ

ดจิิทลั อาจสง่ผลกระทบตอ่จริยธรรมของการแสวงหาขา่วและการผลติขา่ว

ทัง้ระบบ หากองค์กรหนงัสือพิมพ์ไร้การตรวจสอบ มุ่งประโยชน์แตเ่พียง

ความเร็วของการแสวงหาขา่วซึง่ถือเป็นจดุเดน่ของสือ่ออนไลน์ ก็อาจจะสง่

ผลให้การด�าเนินการผลติหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ซึง่แทนท่ีจะสร้างประโยชน์

ให้ชมุชนท้องถ่ิน กลบัเป็นการสร้างความเลวร้ายแก่สงัคมได้เชน่กนั เพราะ

อาจจะน�าเสนอขา่วท่ีเน้นความเร็ว แตเ่นือ้หาขา่วผิดพลาด ก่อให้เกิดความ

แตกแยกหรือมอมเมาผู้อา่นขา่วในประเดน็ท่ีไมเ่หมาะสมได้ เชน่เดียวกนั

หากองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินด�าเนินกิจการโดยหนัไปสนใจธรุกิจดจิิทลั

ลกัษณะอ่ืน ๆ เข้ามาเสริมการท�าหน้าท่ีหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน และให้ความ

ส�าคญัมากกวา่การด�าเนินการหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์ของชมุชน 

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินก็อาจจะกลายเป็นเคร่ืองมือการสร้างผลประโยชน์ของ

กลุม่คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่เทา่นัน้ ดงัท่ี มาล ีบญุศริิพนัธ์ (2550) แสดงทศันะ

ไว้วา่ ขณะท่ีเทคโนโลยีมีประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าของธรุกิจสือ่สารมวลชน

และงานวารสารศาสตร์ สิง่ท่ีนกัวารสารศาสตร์สมควรตระหนกัตลอดเวลาท่ี
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสือ่สาร คือ ผลกระทบข้างเคียงด้านคณุภาพ

ความนา่เช่ือถือของขา่วสารข้อมลูท่ีจะน�าเสนอสูม่วลชน แม้วา่เทคโนโลยี

สารสนเทศจะมีคณุลกัษณะการสื่อสารมากมายหลายประการ และมีจดุ

บกพร่องท่ีเกิดจากความรวดเร็วในการน�าเสนอข้อมลูหลายประการก็ตาม 

แตข้่อบกพร่องเหลา่นัน้จะกลายเป็นจดุดา่งของความนา่เช่ือถือไปในทนัที

หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินควรต้องมีองค์กรอย่างสภาการหนงัสือพิมพ์

แห่งชาติเข้ามาควบคมุดแูลการกระท�าผิดจริยธรรม เน่ืองจากความทรุด

ถอยทางเศรษฐกิจ ท�าให้การยอมรับสื่อสิ่งพิมพ์ยงัคงจ�ากดัอยู่ในแวดวง

แคบ ๆ เชน่ จ.เชียงราย ผู้ประกอบวิชาชีพหลายคนต้องดิน้รนตอ่สู้เพ่ือท่ีจะ

ด�ารงอยูร่อดของธรุกิจภายใต้สภาวะเศรษฐกิจท่ีบีบรัด จงึท�าให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพหนังสือพิมพ์บางแห่งเข้าไปสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองและ

หวัหน้าหนว่ยงานราชการบางหนว่ยงาน และนกัการเมืองหรือข้าราชการ

ท่ีมีเจตนาแอบแฝงใช้สือ่หนงัสอืพิมพ์เพ่ือการโฆษณาชวนเช่ือสร้างเครดติ

ให้กบัตนเองและพวกพ้อง รวมถึงกล่าวหาและท�าลายนกัการเมืองฝ่าย 

ตรงข้าม โดยการสร้างความสนิทสนมกบัเจ้าของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินบาง

ฉบบั แล้วให้อามิสสนิจ้าง หรือแม้แตก่ารเป็นนายทนุหนนุหลงัในการด�าเนิน

งานของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินฉบบัใดฉบบัหนึง่เสยีเอง ซึง่ปรากฏการณ์ท่ีเกิด

ขึน้ไมใ่ชแ่ค ่จ.เชียงราย แตย่งัเกิดขึน้ในจงัหวดัอ่ืน ๆ  ท่ีการเมืองมีการแขง่ขนั

กนัอยา่งรุนแรงเชน่กนั ซึง่ท�าลายความนา่เช่ือถือตอ่หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินโดย

ภาพรวม (สภุาพร นิลด�า, 2555)

จากสถานการณ์ดงักลา่ว การส�ารวจประเดน็ทางจริยธรรมในการ

บริหารจดัการและน�าเสนอเนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินในยคุดจิิทลัจงึมี

ความจ�าเป็น เน่ืองจากปัจจบุนัในทกุแวดวง สถาบนัทางสงัคม และหนว่ยงาน
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ตา่ง ๆ  ในสงัคม แม้แตพ่ฤตกิรรมของแตล่ะบคุคลในสงัคมตา่งหนัไปให้ความ

สนใจสือ่ออนไลน์มากกวา่สือ่มวลชนอ่ืน ๆ  การท�าหน้าท่ีของสือ่มวลชนท้อง

ถ่ิน โดยเฉพาะสือ่มวลชนหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน จะต้องประยกุต์ใช้สือ่ออนไลน์

ในยคุดจิิทลัอยา่งถกูต้องเหมาะสม บนพืน้ฐานจรรยาบรรณของสือ่มวลชน

ท้องถ่ิน เพ่ือจะท�าหน้าท่ีของสือ่กลางเผยแพร่ขา่วสารของท้องถ่ินให้คนใน

ท้องถ่ินเกิดความเข้าใจท่ีถกูต้อง เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมท้องถ่ิน และมีสว่น

ยกระดบัความเข้มแขง็ของชมุชนท้องถ่ินตอ่ไป 

ส�าหรับหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในภาคใต้ สถานการณ์ทัว่ไปพบว่า 

จ�านวนหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ตลอดจนจ�านวนครัง้และความตอ่เน่ืองในการ

เผยแพร่ ขึน้อยูก่บัปัจจยัหนึง่คือ เศรษฐกิจของสงัคมท้องถ่ินในเวลานัน้ ๆ  โดย

ในปัจจบุนัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ียงัคงเหลอือยูใ่นภาคใต้ มีจ�านวนน้อยลง  

และหนงัสอืพิมพ์ท่ีสามารถยืนหยดัหรือเป็นหนงัสอืพิมพ์ท่ีมีคณุภาพ มีการ

เผยแพร่ตอ่เน่ือง สว่นใหญ่พบในจงัหวดัท่ีเป็นจงัหวดัเศรษฐกิจ มีการด�าเนิน

ธรุกิจอยูใ่นระดบัสงู ได้แก่ จ.สงขลา จ.ภเูก็ต และ จ.ตรัง สอดคล้องกบังาน

วิจยัของบรรยงค์ สวุรรณผอ่ง และคณะ (2552)  ท่ีพบวา่ จ�านวนหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ินมากท่ีสดุเรียงตามล�าดบั คือ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินของ จ.สงขลา ภเูก็ต 

และตรัง จงัหวดัท่ีไมพ่บหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินเลย คือ สตลู ปัตตานี และ

นราธิวาส ท่ีตัง้จงัหวดัและสภาพธรุกิจของจงัหวดัท�าให้หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน

ตา่งกนั หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีเตบิโตจะอยูใ่นจงัหวดัท่ีคอ่นข้างมีเศรษฐกิจ

เตบิโต รายได้หลกัของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินอยูท่ี่โฆษณา  

ปัญหาธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลต่อประเด็นจริยธรรมของนัก

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน กลา่วคือ องค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินยอ่มท�าทกุวิถีทาง

เพ่ือหาหนทางเอาตวัรอดจากปัญหาธรุกิจท่ีเกิดขึน้ในขณะนี ้ซึง่อาจหมายถงึ 
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การเลอืกบริหารจดัการและน�าเสนอเนือ้หาขา่วสารท่ีต้องการผลประโยชน์

ด้านรายได้จนลมืนกึถงึจริยธรรมของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีพงึมี

การส�ารวจการบริหารจดัการและน�าเสนอเนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ินภาคใต้ ภายใต้กรอบจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินจะเป็น

ประโยชน์ในการสะท้อนสถานภาพปัจจุบันของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน  

ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการและการน�าเสนอเนือ้หาข่าว 

ท่ีเปลีย่นแปลงไปตามสภาวะทางสงัคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์การวจิยั

1. เพ่ือส�ารวจจริยธรรมในการบริหารจดัการและการน�าเสนอเนือ้หา

ของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ตามกรอบข้อบงัคบัว่าด้วยจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ สภาการหนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต ิพ.ศ. 2541 

2. เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาจริยธรรมในวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ิน

ทบทวนวรรณกรรม

ผู้ วิจยัใช้แนวคดิดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรอบในการด�าเนินการวิจยั

แนวคดิหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น

พิศิษฐ์ ชวาลาธวชั (2542) นิยามความหมายของ ‘หนงัสือพิมพ์

ท้องถ่ิน’ (Community Newspaper) วา่หมายถึง หนงัสือพิมพ์ท่ีเกิดขึน้

ตามความต้องการและสนองตอบผลประโยชน์ของท้องถ่ินนัน้  ๆ โดยตรง 

ไมใ่ชเ่กิดตามเจตจ�านงของใครคนใดคนหนึง่ เนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์ท้อง

ถ่ินควรจะชีใ้ห้เหน็และเข้าใจถงึเหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ ปัญหา ความรู้สกึ
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นึกคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของคนในท้องถ่ินนัน้โดยแท้  

หากมีเร่ืองอ่ืนอยู่บ้างก็เป็นเพียงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ได้กับสังคม 

ท้องถ่ิน หนงัสอืพิมพ์อาจจะเป็นรายวนัหรือไมใ่ชร่ายวนัก็ได้ อาจจะเป็นระดบั

ชมุชน ระดบัจงัหวดั หรือระดบัภมิูภาคก็ได้ มีเนือ้หาสาระท่ีเน้นหนกัขา่วสาร 

เหตกุารณ์ความเคลือ่นไหวในท้องถ่ินนัน้ ๆ  เป็นส�าคญั มีจ�านวนจ�าหนา่ยไม่

สงูนกั หนงัสอืพิมพ์ระดบัท้องถ่ินนีมี้ช่ือเรียกวา่ตา่ง ๆ กนั เชน่ หนงัสอืพิมพ์

สว่นภมิูภาค หนงัสอืพิมพ์ระดบัจงัหวดั หนงัสอืพิมพ์ชมุชนในตา่งประเทศ 

ส�าหรับหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในประเทศไทย เกิดขึน้เป็นครัง้แรก

เม่ือ พ.ศ. 2470 ท่ี จ.เชียงใหม ่ ช่ือหนงัสอืพิมพ์ศรีเชียงใหม ่ออกเป็นราย 

10 วนัออกได้ปีเดียวก็เลกิไป ในระยะแรก (พ.ศ. 2475-2520) หนงัสอืพิมพ์ 

ท้องถ่ินขยายตวัไมม่ากเพราะพลเมืองอาศยัรวมกนัอยูไ่มห่นาแนน่ ธรุกิจ

แตล่ะจงัหวดัยงัเติบโตไม่เต็มท่ี โรงพิมพ์ยงัไม่เกิด ยกเว้นในจงัหวดัใหญ่  

รวมถึงระบอบการเมืองไม่เอือ้ให้เกิดสภาพการแสดงความเห็นอย่างเสรี  

(พิศษิฐ์ ชวาลาธวชั, 2542, น. 1-5 อ้างใน อริน เจียจนัทร์พงษ์, 2558) 

หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินมกัจะด�าเนินการแบบไม่ต่อเน่ือง มีทัง้เกิด

ใหม ่ด�าเนินการไมต่อ่เน่ือง และเลกิกิจการ เน่ืองจากประสบปัญหาความ 

อยู่รอดทางธุรกิจและปัจจบุนัมีสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทส�าคญัแทนท่ี 

สือ่หนงัสอืพิมพ์

แนวคดิการส่ือสารชุมชน 

หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ียังคงอุดมการณ์การเป็นสื่อท้องถ่ิน 

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินควรด�าเนินกิจการโดยใช้แนวคดิการสือ่สารชมุชน ดงัท่ี  

Kivikuru (1994: 408b อ้างใน Manyozo, 2010) ให้ความหมายของ

การสือ่สารชมุชน วา่หมายถงึ การมีสว่นร่วมและรูปแบบการสือ่สารแบบ 
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รากหญ้าท่ีมีลกัษณะกระตุ้นและการกระท�า โดยมีจดุมุง่หมายสดุท้ายคือ 

การปรับปรุงคณุภาพชีวิตเพ่ือการอยูอ่าศยัของคนในชมุชน 

ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ (2549) ได้รวบรวมคณุลกัษณะ

ส�าคญัของการสื่อสารชมุชนวา่ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ทิศทางการ

ไหลของขา่วสารหลากหลาย ทกุทิศทกุทาง เป้าหมายของการสือ่สารชมุชน 

เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชน เป็นการสื่อสารท่ีเกิดขึน้และด�าเนิน

การเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ทัง้นี ้หน้าท่ีของการสือ่สาร

ชมุชน ประกอบด้วยหน้าท่ีในการแสดงออก หน้าท่ีทางสงัคม หน้าท่ีในการ

ให้ข้อมลูขา่วสาร และหน้าท่ีในการควบคมุการปฏิบตักิาร สือ่ของชมุชนเน้น

การปรับปรุงสือ่ให้เหมาะสม สือ่ชมุชนต้องเป็นสือ่ท่ีชมุชนสามารถเข้าถงึได้

ตลอดเวลา ชมุชนต้องเขามามีสว่นร่วม เป็นสือ่ท่ีแสดงออกของชมุชน และ

สามารถปรับเปลีย่นลกัษณะของการเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดขา่วสารจากท่ี

หนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่

การส่ือสารในยุคดจิทิลั

ในยุคดิจิทลัท่ีมีการหลอมรวมสื่อ ส่งผลให้การด�าเนินการผลิต

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน และการบริหารจดัการองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินปรับ

เปลีย่นรูปแบบไปด้วย โดย จกัร์กฤษ เพ่ิมพลู (บรรณาธิการ) (2556) สรุปท่ีมา

ของการหลอมรวมสือ่ไว้วา่ จากการขยายตวัของโอกาสในการเข้าถงึเครือขา่ย

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีเร่ิมต้นมาตัง้แตปี่ 2536 ท�าให้สือ่กระแสหลกัใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพ์ต้องเร่ิมปรับตวัเข้าสูค่วามเป็นสือ่ดจิิทลั

มากขึน้ จากท่ีมีการจดัท�าเวบ็ไซต์ขึน้มาเพ่ือรองรับผู้อา่นในตา่งประเทศ และ

กลุม่ผู้อา่นใหม ่ โดยไมไ่ด้เน้นรายได้ทางธรุกิจ ก็เร่ิมหนัมาปรับปรุงเนือ้หา

และเปลี่ยนโครงสร้างของเว็บไซต์ให้รองรับรูปแบบธุรกิจใหม่เพ่ือสร้าง 
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รายได้อยา่งจริงจงักนัมากขึน้ ขณะเดียวกนั หนงัสอืพิมพ์บางแหง่ก็เร่ิมปรับตวั 

เข้าสูกิ่จการโทรทศัน์ หลงัจากท่ีบางแหง่ได้ปรับตวัเข้าสูส่ือ่โทรทศัน์มาก่อน

หน้านีแ้ล้ว ท�าให้เจ้าของธรุกิจสือ่หลายแหง่เร่ิมคดิถงึการใช้ทรัพยากรขา่ว

ร่วมกนั เพ่ือน�าเสนอออกไปในหลากหลายชอ่งทาง ดงันัน้ จงึเป็นท่ีมาของ

แนวคดิเร่ือง “วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์” หรือท่ีมีผู้พยายามแปลเป็น

ภาษาไทยวา่ “หลกัและแนวคดิวารสารศาสตร์สือ่หลอมรวม” 

การบริหารงานขององค์การหนังสือพมิพ์

สรุพงษ์ โสธนะเสถียร (2554) แสดงทศันะวา่ อาจพบเหน็โครงสร้าง

องค์การได้จากแผนภมิูท่ียดึถือเป็นแนวปฏิบตัิขององค์การ แตพ่ฤติกรรม

ท่ีท�าให้โครงสร้างขององค์การมีรูปร่างหน้าตาอยา่งท่ีปรากฏนัน้ เน่ืองมา

จากการยดึในหลกัการท่ีก�าหนดโครงสร้างแตกตา่งกนั โดยท่ีองค์การหนึง่ 

ๆ อาจประกอบด้วยสว่นผสมของหลกัการแตล่ะหลกัการไมเ่ทา่กนั พืน้ฐาน

โครงสร้างขององค์การจะแตกตา่งกนัใน 4 ลกัษณะดงันี ้

1. หลกัการบริหารจดัการ เป็นหลกัการท่ีส�าคญัท่ีสดุซึง่องค์การ

ใช้ก�ากบัโครงสร้างในการท�าหน้าท่ีขององค์การ ทัง้นีเ้พราะหลกับริหาร

จดัการเป็นการโน้มน้าวใจเพ่ือให้คนในองค์การท�างานตามนโยบายท่ีวางไว้  

หลกับริหารจดัการเพ่ือความพอใจร่วมกนัแตกตา่งจากหลกัการเมืองท่ีมุง่

การแสวงหาอ�านาจและการใช้อ�านาจ โดยปกตอิงค์การยอ่มเลอืกใช้แนวทาง

บริหารจัดการกับโครงสร้างขององค์กรก่อนหลกัการอ่ืน เน่ืองจากเป็น 

หลกัการท่ีได้รับการยอมรับเหนียวแนน่กวา่หลกัการอ่ืน ๆ

2. หลกัการสื่อสาร องค์การสื่อสารมวลชนย่อมต้องตระหนกัต่อ

การเลอืกใช้หลกัการสือ่สารในองค์การเพราะเป็นภารกิจท่ีมีทกัษะอยูแ่ล้ว  

แตก่ระนัน้ก็มิได้มากไปกวา่การยอมรับหลกัการบริหารจดัการ การท่ีนกัขา่ว
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ต้องท�างานในพืน้ท่ีหรือภายนอกองค์การจงึมีสว่นท�าให้การตดิตอ่สือ่สารกบั

ภายในองค์การเป็นสิง่จ�าเป็น แตก่ารอยูภ่ายนอกองค์การท�าให้ปลอดตอ่หลกั

การบริหารจดัการซึง่จะเป็นสิง่ส�าคญัตอ่เม่ือประจ�าอยูใ่นองค์กร

3. หลกัการเมือง เป็นหลกัท่ียึดติดในอ�านาจและการจดัสรรผล

ประโยชน์ไปยงัสว่นตา่ง ๆ  ตามสดัสว่นการถือครองอ�านาจในองค์การ อ�านาจ

ไมไ่ด้มาจากแหลง่อ�านาจภายในเทา่นัน้ แตย่งัมาจากแหลง่อ�านาจภายนอก

อีกด้วยไมว่า่จากภาคการเมืองหรือภาคธรุกิจ การใช้อ�านาจอาจให้ความรู้สกึ

ท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่การท�างานในองค์การโดยเฉพาะองค์การสือ่สารมวลชน

ท่ีเทิดทนูเสรีภาพ แตก็่ยงัพบวา่ยงัคงมีการใช้อ�านาจหรือการเลน่การเมือง

กระจายไปในทกุสว่นขององค์การสือ่ในการใช้อ�านาจเพ่ือการตดัสนิวินิจฉยั 

หลกัการเมืองถกูน�ามาใช้เป็นอนัดบัท่ีสามแม้จะไมม่ากแตก็่ท�าให้คนท�างาน

สือ่ต้องระมดัระวงัตวัเองด้วย

4. หลกัการตลาด หลกัการตลาดเป็นการมุง่เอาใจใสผู่้ รับสารซึง่เป็น

ผู้บริโภคซึง่ควรเป็นหลกัท่ีถกูน�ามาใช้ในการก�ากบัโครงสร้างองค์การ เพราะ

เป้าหมายองค์การอยูท่ี่การขายขา่วและขา่วสารให้กบัผู้บริโภค แตอ่นัท่ีจริง

กลบัเป็นหลกัการท่ีน�ามาใช้น้อยมาก เน่ืองจากในภาพรวมหลกัการตลาด

เป็นการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้ามิใช่ต่อตวัพนกังานซึง่ท�าให้เห็น

ความส�าคญัทางการโฆษณาในล�าดบัถดั ๆ  มา นอกจากนีต้ลาดของสือ่สาร

มวลชนสว่นใหญ่เป็นตลาดผกูขาดเน่ืองจากทรัพยากรการสือ่สารยงัอยูใ่น

มือของรัฐบาลหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ การลงโฆษณาและการตระหนกั

ตอ่ผู้บริโภคจะอยูใ่นความสนใจของงานส�านกังานมากกวา่คนท�างานด้าน

วารสารศาสตร์ซึง่เป็นพนกังานสว่นใหญ่
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จริยธรรมของผู้ประกอบวชิาชีพของหนังสือพมิพ์

ในฐานะของผู้บริหารองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ควรยดึถือจริยธรรม 

ซึง่อยูใ่นหมวด 3 ของข้อบงัคบัวา่ด้วยจริยธรรมแหง่วิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ พ.ศ. 

2541 ดงันี ้

ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ ต้องไมป่ระพฤตปิฏิบตักิาร

ใดๆ อนัจะน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกียรตศิกัดิแ์หง่วิชาชีพ

ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ ต้องไมอ่วดอ้างหรืออาศยั

ต�าแหนง่หน้าท่ี เพ่ือเรียกร้องสทิธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมช่อบธรรม

 ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ ต้องละเว้นการรับอามิสสนิ

จ้างอนัมีคา่ หรือผลประโยชน์ใดๆ เพ่ือให้กระท�าการหรือไมก่ระท�าการใดอนั

จะขดัตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือให้ประชาชน ได้รับข้อมลูขา่วสารอยา่งถกูต้อง

รอบด้าน

จริยธรรมของหนังสือพมิพ์ 

 นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินจะต้องยึดถือจริยธรรมของ

หนังสือพิมพ์เป็นหลัก เพ่ือด�าเนินการรายงานข่าว น�าเสนอเนือ้หาท่ี

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์การผลิต

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นสือ่ของชมุชน (สภาการหนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต,ิ 

2554) 

1. หนงัสอืพิมพ์ต้องยดึถือข้อเทจ็จริง ความถกูต้องแมน่ย�าและความ

ครบถ้วน

2. หนงัสือพิมพ์ต้องน�าเสนอขา่วเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยไม่

แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนหรือหมูค่ณะ
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3. หนงัสอืพิมพ์ต้องแสดงความพยายาม ในการให้ความเป็นธรรม

แก่ทกุฝ่าย

4. หนงัสอืพิมพ์ต้องไมแ่ตง่เตมิเนือ้หาสาระของขา่ว จนคลาดเคลือ่น

หรือเกินจากความจริง หนงัสอืพิมพ์ ต้องละเว้นการเสนอขา่วเพราะความ

ล�าเอียง หรือมีอคติจนเป็นเหตใุห้ข่าวนัน้คลาดเคลื่อนหรือเกินจากความ

เป็นจริง

5. หนงัสอืพิมพ์ต้องไมส่อดแทรกความคดิเหน็ลงในขา่ว

6. เม่ือคดัลอกข้อความใดจากหนงัสอืพิมพ์ สิง่พิมพ์ หรือแหลง่ข้อมลู

อ่ืน ๆ ต้องบอกท่ีมาของข้อความนัน้

7. การเสนอขา่วท่ีมีการพาดพิง อนัอาจเกิดความเสยีหายแก่บคุคล

หรือองค์การใด ๆ  ต้องแสดงถงึความพยายามในการเปิดโอกาสให้ฝ่ายท่ีถกู

กลา่วหาแสดงข้อเทจ็จริงด้วย

ในกรณีท่ีมีการเสนอขา่วผิดพลาด หนงัสอืพิมพ์ต้องลงพิมพ์แก้ไขข้อ

ผิดพลาดดงักลา่วโดยไมช่กัช้า

8. หนงัสอืพิมพ์ต้องไมเ่สนอขา่วโดยเลือ่นลอยปราศจากแหลง่ท่ีมา 

พงึระบช่ืุอบคุคลท่ีให้สมัภาษณ์ หรือให้ขา่วอยา่งเปิดเผย เว้นแตจ่ะมีเหตอุนั

ควรปกปิดเพ่ือสวสัดิภาพและความปลอดภยัของแหลง่ขา่ว และต้องเป็น

ประโยชน์ตอ่สทิธิในการรับรู้ขา่วสารของสาธารณชน

9. หนังสือพิมพ์ต้องปกปิดช่ือและฐานะของบุคคลท่ีให้ข่าวไว้

เป็นความลบั หากได้ให้ค�ามัน่แก่แหลง่ขา่วนัน้ไว้ หนงัสอืพิมพ์ต้องปกปิด

นามปากกาหรือนามแฝงท่ีปรากฏในหนงัสอืพิมพ์ฉบบันัน้ไว้เป็นความลบั

10. ในการเสนอขา่วหรือภาพใด ๆ หนงัสอืพิมพ์ต้องค�านงึมิให้ลว่ง

ละเมิดศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของบคุคลท่ีตกเป็นขา่วโดยเฉพาะอยา่งย่ิง 
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ต้องให้ความคุ้มครองอยา่งเคร่งครัดตอ่สทิธิมนษุยชนของเดก็ สตรีและผู้ด้อย

โอกาส ในการเสนอขา่วตามวรรคแรกต้องไมเ่ป็นการซ�า้เตมิความทกุข์หรือ

โศกนาฏกรรมอนัเกิดแก่เดก็ สตรี และผู้ด้อยโอกาสนัน้ไมว่า่ทางใดทางหนึง่

11. การพาดหวัขา่วและความน�าของหนงัสอืพิมพ์ ต้องไมเ่กินไปจาก

ข้อเทจ็จริงในขา่วและต้องสะท้อนใจความส�าคญัหรือเนือ้หาหลกัของขา่ว

12. หนงัสอืพิมพ์จะต้องไมเ่สนอภาพขา่วท่ีอจุาด ลามกอนาจาร หรือ

นา่หวาดเสยีวโดยไมค่�านงึถงึความรู้สกึของสาธารณชนอยา่งถ่ีถ้วน

13. ในการแสดงความคดิเหน็หรือการวิพากษ์วิจารณ์ หนงัสอืพิมพ์

ต้องให้ความเท่ียงธรรมแก่ฝ่ายท่ีถกูพาดพิงเสมอ

14. ข้อความท่ีเป็นประกาศโฆษณาท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสอืพิมพ์ ต้อง

แสดงให้เหน็ชดัวา่เป็นประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอขา่วหรือ

ความคดิเหน็มิได้

วธีิการวจิยั

ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  

(In depth Interview) คณะผู้บริหารและนกัขา่วหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินและการ

ศกึษาวิเคราะห์เนือ้หาการน�าเสนอขา่วในหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินในรูปแบบสือ่

สิง่พิมพ์ในเชิงปริมาณความถ่ีและร้อยละ 

ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรคือ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในภาคใต้ โดยผู้ วิจยัก�าหนด

ตวัอยา่ง ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ ในเขตจงัหวดัในภาคใต้ท่ีมีการ

ศกึษาจากงานวิจยัของสภาการหนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต ิ(บรรยงค์ สวุรรณผอ่ง, 

2552) ซึง่พบวา่ มีจ�านวนผู้ รับสารและมีการด�าเนินการธรุกิจหนงัสอืพิมพ์
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ท้องถ่ินอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินใน จ.สงขลา จ.ภเูก็ต และ 

จ.ตรัง โดยในแตล่ะจงัหวดั ผู้ วิจยัเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยการค�านงึถงึ

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีเน้นน�าเสนอขา่วสารในท้องถ่ินภาคใต้ภาคภาษาไทย 

มีการผลติและเผยแพร่ในรูปแบบสือ่สิง่พิมพ์อยา่งสม�า่เสมอ ตลอดจนได้รับ

ความนิยมจากผู้อา่นในระดบัสงู จงัหวดัละ 3 ฉบบั เพ่ือวิเคราะห์เนือ้หา  ได้แก่ 

จ.สงขลา ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั หนงัสอืพิมพ์สมิหลาไทมส์ 

และหนงัสอืพิมพ์ไทยแหลมทอง

จ.ภเูก็ต ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ขา่วเศรษฐกิจธรุกิจ หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้ 

และหนงัสอืพิมพ์ภเูก็ตโพสต์

จ.ตรัง ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ตรังไทมส์ หนงัสือพิมพ์ตรังนิวส์ และ

หนงัสอืพิมพ์มตติรัง

ทัง้นี ้ผู้วิจยัจะสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหาร 1 คน และผู้สือ่ขา่ว 1 คน รวม

องค์กรละ 2 คน โดยการวิจยัครัง้นีส้มัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูแบบเจาะจง จ�านวน

ทัง้สิน้ 17 คน เน่ืองจากองค์กรบางองค์กรให้สมัภาษณ์ 3 คน และบางองค์กร

ผู้บริหารและผู้สือ่ขา่วเป็นคนเดียวกนั

ส�าหรับการวิเคราะห์เนือ้หา จะวิเคราะห์หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน 9 ฉบบั 

ตัง้แตม่กราคม-ธนัวาคม 2558 ตามจ�านวนท่ีหนงัสอืพิมพ์ฉบบัสิง่พิมพ์ยงัคง

เหลอือยู ่ซึง่มีจ�านวนแตกตา่งกนัไปในแตล่ะฉบบั

เคร่ืองมือการวจิยัและการทดสอบเคร่ืองมือ

ผู้วิจยัจะจดัท�าแบบค�าถามสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัและแบบฟอร์ม

การเก็บข้อมลูบนัทกึลกัษณะเนือ้หาหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน น�าไปให้นกัวิชาการ

ด้านสือ่มวลชน ผู้ เช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษาองค์กรสือ่ รวม 3 คน พิจารณาก่อนน�า

ไปใช้จริง ทัง้นีแ้บบฟอร์มการเก็บข้อมลูบนัทกึลกัษณะเนือ้หาหนงัสอืพิมพ์
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ท้องถ่ิน สามารถจดัหมวดหมูจ่ริยธรรมแหง่วิชาชีพหนงัสอืพิมพ์ ของสภาการ

หนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต ิพ.ศ. 2541 ได้ 4 หมวดหมูด้่วยกนัได้แก่ การน�าเสนอ 

ข้อเทจ็จริง การเป็นประโยชน์สาธารณะ การให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

และบอกท่ีมาของข้อความท่ีคดัเลอืก 

การรวบรวมข้อมูล

การสมัภาษณ์แต่ละครัง้จะใช้วิธีการบนัทกึเสียง และน�ามาถอด

ความเพ่ือเก็บรายละเอียดข้อมลูจากประเดน็การสมัภาษณ์ให้ได้มากท่ีสดุ

และไมผิ่ดเพีย้น เพ่ือน�ามาวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป และการวิเคราะห์เนือ้หา

จะบนัทกึข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ในแบบฟอร์มท่ีจดัท�าเป็นตารางเพ่ือ

รวบรวมข้อมลูอยา่งเป็นระบบและสะดวกตอ่การน�าไปวิเคราะห์ผลการวิจยั

การวเิคราะห์ข้อมูล

จากการสมัภาษณ์ ผู้ วิจยัจะใช้การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของ

เนือ้หา แงม่มุท่ีมีความเหมือนกนั และแงม่มุท่ีมีความตา่งกนั โดยจะวิเคราะห์

ในแตล่ะประเดน็ค�าถามท่ีก�าหนดไว้ในแบบสมัภาษณ์ จากนัน้จะประมวล 

น�าข้อมลูทัง้หมดน�าเสนอตามวตัถปุระสงค์การวิจยั 

ส�าหรับการวิเคราะห์เอกสารหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ผู้ วิจยัจะวิเคราะห์

ลกัษณะการน�าเสนอของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินในแตล่ะฉบบัของแตล่ะองค์กร

สือ่ จากนัน้น�ามาเปรียบเทียบ หาความสมัพนัธ์ เพ่ือสรุปข้อมลูน�าเสนอตาม

วตัถปุระสงค์การวิจยั 

จากข้อมูลการวิจัยทัง้สองส่วน จะได้น�าผลการวิจัยมาสรุปผล 

ร่วมกนั เพ่ือดคูวามสอดคล้อง ความเป็นเหตเุป็นผลกนั และสรุปผลภายใต้

วตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีก�าหนดไว้
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ผลการวจิยั

จากการด�าเนินการวิจยัทัง้การสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารและผู้สื่อ

ข่าวของหนงัสือพิมพ์ตวัอย่างและการวิเคราะห์เนือ้หาข่าวหนงัสือพิมพ์  

ผลการวิจยัท่ีตอบวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 การส�ารวจจริยธรรมในการบริหาร

จดัการและการน�าเสนอเนือ้หาของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ จ�าแนก 

ผลการวิจยัเป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้

จริยธรรมในการบริหารจดัการหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น 

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและผู้สื่อขา่วของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน

ภาคใต้ 9 ฉบบั ฉบบัละ 2 คน  รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด 17 คน เน่ืองจาก

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินมีผู้ให้ข้อมลู 3 คน และบางฉบบั ผู้บริหารและผู้สือ่ขา่ว

เป็นคนเดียวกนั พบวา่ ประเดน็จริยธรรมในการบริหารจดัการหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ิน หนงัสือพิมพ์ใน จ.สงขลา พบการละเมิดจริยธรรม ได้แก่ การ

หาโฆษณาโดยใช้หนงัสือพิมพ์หวัใหญ่หรือท่ีตนเป็นสตริงเกอร์และแฝง 

ผลประโยชน์ การออกหนงัสอืพิมพ์รายสะดวก เพ่ือผลประโยชน์ทางธรุกิจ

และการเมือง การรับเงินเพ่ือท�าข่าว การรวมตวักันเพ่ือขอสปอนเซอร์  

การมีความสมัพนัธ์กบัแหลง่ขา่วท�าให้ไมส่ามารถท�าขา่วในเชิงลบได้ ดงัท่ี 

ผู้บริหารหนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสักลา่ววา่

“การท�าหนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ินอยู่บนเสน้ดา้ย อยู่ระหว่างการท�าข่าว

กบัเชิงธรุกิจ”

ในขณะท่ีหนงัสอืพิมพ์ในจงัหวดัภเูก็ต กลบัเหน็วา่ จงัหวดัของตน 

สือ่มวลชนมีสมาคมและชมรมท่ีดแูลกนัเอง และนกัขา่วใน จ.ภเูก็ตมีจ�านวน

จ�ากดั จงึพึง่พาอาศยักนัได้  นอกจากนี ้การท�างานจะเน้นความชดัเจน เชน่ 

ผู้บริหารหนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้ จะตกลงเร่ืองคา่น�า้มนัให้ผู้สือ่ขา่วไปท�าขา่วกบั
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แหลง่ขา่วเอง เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาการรับเงินของผู้สือ่ขา่วจากแหลง่

ขา่ว ในประเดน็นี ้ผู้สือ่ขา่วกลา่ววา่

“แมจ้ะเป็นนกัข่าวไสแ้หง้ แต่ท�าดว้ยจิตวิญญาณความเป็นนกัข่าว 

แต่บางคน อยากเทีย่ว อยากได ้ ซ่ึงจริยธรรม ควรรู้ว่าอะไรเปิดเผยได ้เปิด

เผยไม่ได ้จรรยาบรรณตอ้งยึดถือทีส่ดุ”

อยา่งไรก็ตาม อาจมีปัญหาจริยธรรมท่ีพบบ้าง ได้แก่ การน�าเสนอ

ขา่วโดยใช้ค�าท่ีท�าให้อา่นหรือตกใจ หรือผิดเพีย้นจากเร่ืองหนึง่เป็นอีกเร่ือง

หนึง่ รวมทัง้การคดัลอกขา่วและภาพไปใช้โดยไมอ้่างอิงท่ีมา  และการอ้าง

ความเป็นผู้สือ่ขา่วเพ่ือเรียกร้อง/เรียกรับเงิน  

ในส่วนของ จ.ตรัง พบว่า ผู้สื่อข่าว ปัญหาจริยธรรมท่ีพบเห็น 

ได้แก่ การออกหนงัสือพิมพ์รายสะดวก การเรียกเงินจากแหลง่ขา่ว เรียก

คา่ตอบแทน การน�าเสนอโจมตีสือ่ด้วยกนัเอง มีการน�าภาพขา่วจากบคุคล

อ่ืนมาตีพิมพ์โดยไม่มีการอ้างอิงท่ีมา นอกจากนี ้ ผู้ ให้สมัภาษณ์ 3 คน 

แสดงความเห็นวา่ นกัหนงัสือพิมพ์ในจ.ตรังมีจริยธรรมคอ่นข้างสงูและมี

การพฒันาตวัเองมากขึน้ และหนงัสือพิมพ์ยงัมีการผกูมิตรกบัแหลง่ข่าว  

สร้างสงัคม ไมเ่ป็นฝักเป็นฝ่าย โดยผู้บริหารหนงัสอืพิมพ์ตรังนิวส์ให้มมุมอง

วา่ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินจะมีการพฒันาหรือไมน่ัน้ สว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัผู้บริโภค

“ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นตวัคดั ตวับีบ ใหห้นงัสือพิมพ์หนัไปทางทีดี่ข้ึน”

สรุปได้วา่ ปัญหาจริยธรรมด้านการบริหารจดัการของหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ินท่ีเหมือนกนัของตวัอยา่งทัง้ 9 ฉบบั คือ การเรียกรับเงินจากแหลง่

ข่าว การออกหนงัสือพิมพ์รายสะดวกเพ่ือหวงัค่าโฆษณาจากแหล่งข่าว 

และการคดัลอกภาพและขา่ว โดยไมอ้่างอิงแหลง่ท่ีมา ส�าหรับ จ.สงขลา มี

ความแตกตา่งตรงท่ีมีการน�าช่ือหนงัสอืพิมพ์หวัใหญ่มาอ้างเพ่ือคา่โฆษณา  
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ความสมัพนัธ์กบัแหลง่ขา่วมากเกินไปจนมีผลตอ่การท�าหน้าท่ี การรวมตวั

ของสือ่เพ่ือขอสปอนเซอร์ และการแบง่เป็นพรรคเป็นพวก ในขณะท่ี จ.ภเูก็ต 

มีชมรมและสมาคมนกัขา่ว ท�าให้พึง่พาอาศยักนั ตรวจสอบดแูลกนัเอง และ

มีปัญหาในประเดน็การน�าเสนอขา่วท่ีเกินจริง ส�าหรับท่ี จ.ตรัง พบวา่มีการน�า

เสนอโจมตีกนับ้างระหวา่งสือ่ด้วยกนั 

จริยธรรมในการเสนอเนือ้หาของหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น  

จากการด�าเนินการวิจัยวิเคราะห์เนือ้หาข่าวจากหนังสือพิมพ์

ตวัอยา่ง 9 ฉบบั ซึง่เป็นหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินของ จ.สงขลา จ.ภเูก็ต และ จ.ตรัง 

จงัหวดัละ 3 ฉบบั ตัง้แตเ่ดือน มกราคม – ธนัวาคม 2558 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดแล้ว พบวา่ ประเดน็ที่หนังสือพมิพ์มี

ลักษณะเข้าข่ายละเมดิจริยธรรมมากที่สุด คือ การค�านงึถงึประโยชน์

สาธารณะ ละเว้นการน�าเสนอขา่วเพราะล�าเอียง ไมเ่สนอภาพท่ีอจุาด ลามก 

นา่หวาดเสยีว ประกาศโฆษณาให้ชดัเจน ไมแ่อบแฝงในขา่ว โดยมีการน�า

เสนอในประเดน็ท่ีเข้าขา่ยผิดจริยธรรมดงักลา่ว กลา่วคือ การน�าเสนอภาพ

ท่ีนา่หวาดเสยีว การแอบแฝงการโฆษณาในเนือ้หาขา่ว ทัง้หมดปรากฏ 73 

ชิน้ขา่ว จาก 917 ชิน้ขา่ว หรือร้อยละ 8 ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นการแอบแฝง

การโฆษณาในเนือ้หาขา่ว เชน่ การมุง่หวงัขายสนิค้าหรือบริการแฝงอยูใ่น

เนือ้หาขา่ว การสนบัสนนุหนว่ยงานภาครัฐ หรือพรรคการเมืองใดการเมือง

หนึง่ เป็นต้น

นอกจากนี ้จากผลการวิจยัด้านการน�าเสนอเนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ิน พบวา่ ประเดน็ที่มีลักษณะเข้าข่ายละเมดิจริยธรรมรองลงมา

คือ ประเดน็การให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย หมายถงึ การเปิดโอกาส

ให้ฝ่ายท่ีถกูกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริง การปกปิดช่ือฐานะคนให้ข่าวเป็น 
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ความลบัหากให้ค�ามัน่ไว้ การอ้างแหลง่ข่าว ไมล่ะเมิดศกัดิ์ศรีของบคุคล

ท่ีตกเป็นขา่ว (เดก็ สตรี ผู้ ด้อยโอกาส) และผู้ถกูพาดพิง จากการวิเคราะห์

เนือ้หาพบวา่ มีการน�าเสนอขา่วทางเดียว หรือไมไ่ด้ให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องใน

ขา่วได้แสดงความคดิเหน็จ�านวน 62 ชิน้ขา่ว จาก 917 ชิน้ขา่ว หรือร้อยละ 7  

ซึ่งถือว่าละเมิดจริยธรรมในปริมาณท่ีน้อยสอดคล้องกับเม่ือพิจารณา

เนือ้หารวมชิน้ขา่วทัง้หมด 917 ชิน้ขา่ว มีชิน้ขา่วท่ีมีเนือ้หาละเมิดจริยธรรม

หนงัสอืพิมพ์เพียง 151 ขา่ว หรือร้อยละ 16 เทา่นัน้

จากผลการวิจยัการวิเคราะห์เนือ้หาในประเดน็จริยธรรมการน�าเสนอ

เนือ้หาของหนงัสอืพิมพ์ และจากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารและผู้สือ่ขา่ว 

ได้ผลท่ีสอดคล้องกนัในแงก่ารเรียกรับเงินจากแหลง่ขา่ว เพ่ือเป็นคา่โฆษณา 

จงึปรากฏเนือ้หาขา่วในลกัษณะเข้าขา่ยโฆษณาแฝง และความใกล้ชิดกบั

แหลง่ขา่ว สง่ผลให้มีการท�าหน้าท่ีเลอืกท�าขา่วโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของ

พวกพ้องเป็นหลกั

ผู้ วิจัยขอสรุปผลการวิจัยเพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2  

การเสนอแนวทางการพฒันาจริยธรรมในวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ดงันี ้

แนวทางการพฒันาจริยธรรมในวชิาชีพนักหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น

ผู้บริหารและผู้ สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ทัง้ 9 ฉบับได้น�าเสนอ

แนวทางพฒันาจริยธรรมในวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ในประเดน็ตา่ง ๆ   

ดงัตอ่ไปนี ้

1. เข้าร่วมสภาวิชาชีพนกัหนงัสือพิมพ์ภมิูภาคแหง่ชาติ (สนภช.) 

โดยเรียกร้องให้รัฐอุดหนุนตัง้ระเบียบช่วยเหลือนกัวิชาชีพหนงัสือพิมพ์  

ซึง่จะเป็นข้อกฎหมายของคนท�าหน้าท่ีสือ่ท่ีไมต้่องกงัวลเร่ืองรายได้ จะท�าให้

ลดการละเมิดจริยธรรม (หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั)
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2. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ควรมีกฎหมายควบคุมสื่อ 

ท้องถ่ิน ให้เข้าใจกตกิา มีมาตรฐานการจดัการท่ีมีคณุภาพ (หนงัสอืพิมพ์

ไทยแหลมทอง)

3. ปัญหาในปัจจบุนัของวิชาชีพนกัหนงัสือพิมพ์ คือ บคุลากรไม่

ได้ผา่นการศกึษาด้านสือ่มาโดยตรง จงึมีปัญหาเร่ืองทกัษะทางวิชาชีพและ

จริยธรรม (หนงัสอืพิมพ์ตรังนิวส์)

4. ผู้บริโภคสื่อต้องเป็นคนกระตุ้นผลกัดนั และเป็นคนคดักรอง  

ให้หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินปฏิบตัหิน้าท่ีไปทางท่ีดีขึน้ (หนงัสอืพิมพ์ตรังนิวส์)

5. องค์กรท่ีดแูลเร่ืองสื่อ ควรสร้างจิตส�านกึ และเปิดโอกาสให้ได้

ศกึษา ทศันศกึษาดงูานจากหนงัสอืพิมพ์สว่นกลาง หรือหนงัสอืพิมพ์ท่ีเคย

ได้รับรางวลั ให้ดขูา่ว ดเูนือ้งานท่ีเคยได้รับรางวลั เห็นภาพข้อเท็จจริงวา่

ขา่วลกัษณะใดเป็นขา่วท่ีดี มาจากการมีจริยธรรมท่ีดีของนกัหนงัสอืพิมพ์ 

(หนงัสอืพิมพ์ตรังนิวส์)

นอกจากนีผู้้ ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาองค์กร

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน ดงันี ้

1. การตัง้กลุม่ผู้สือ่ขา่วอาสาของโฟกสั ช่ือเครือขา่ยพลเมืองโฟกสั 

จะหาสมาชิกในกลุม่ไลน์ (Line) (หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั)

2. ตอกย�า้แบรนด์ เปลีย่นโลโก้ (หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั)

3. การท�าเฟซบุ๊ก การท�า E-book, TV ทาง YouTube หรือ Google+ 

(หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั หนงัสอืพิมพ์สมิหลาไทมส์ หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้ 

หนงัสอืพิมพ์ภเูก็ตโพสต์ หนงัสอืพิมพ์ตรังไทมส์)

4. พฒันาผู้สือ่ขา่วให้เป็นบคุคลท่ีมีทกัษะรอบด้าน (multi functions) 

(หนงัสอืพิมพ์ขา่วเศรษฐกิจธรุกิจ)
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5. นโยบายสือ่สารกบัมหาวิทยาลยัและหนว่ยงานราชการเก่ียวกบั

อตัราคา่ใช้จา่ยการลงขา่ว เพ่ือให้องค์กรอยูไ่ด้ (หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้)

6. การเพ่ิมหน้า เป็น ไทย จีน องักฤษ อาทิตย์ละ 2 ครัง้ (หนงัสอืพิมพ์

เสยีงใต้)

7. ลดคณุภาพกระดาษ ใช้กระดาษ (หนงัสอืพิมพ์มตติรัง)

จากข้อมลูท�าให้เหน็วา่ในยคุดจิิทลั องค์กรสือ่หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน

สว่นใหญ่สนใจท�าสือ่ออนไลน์ เพ่ือเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ของผู้บริโภค ทัง้การ

ท�าสือ่ออนไลน์ สือ่สงัคมออนไลน์ และการท�าโทรทศัน์ออนไลน์ 

 จากผลการวิจยั ผู้ วิจยัได้จ�าแนกสถานะขององค์กรหนงัสือพิมพ์

ในประเดน็ความยัง่ยืนในอนาคตขององค์กรหนงัสอืพิมพ์ทัง้ 9 ฉบบั โดย

สามารถจ�าแนกออกเป็น 3 กลุม่ คือ

1. กลุ่มองค์กรท่ีก�าลังสู้ กับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ 

หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั 

2. กลุม่องค์กรท่ีท�าตอ่ไปเร่ือย ๆ แตไ่มแ่นใ่จอนาคต ได้แก่ หนงัสอื

พิมพ์สมิหลาไทมส์ หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้ หนงัสอืพิมพ์ภเูก็ตโพสต์ หนงัสอืพิมพ์

ตรังนิวส์ หนงัสอืพิมพ์มตติรัง

3. กลุ่มองค์กรท่ีคาดว่าจะด�าเนินกิจการต่ออย่างมัน่คง ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง หนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ และ

หนงัสอืพิมพ์ตรังไทมส์

การจ�าแนก 3 กลุม่ดงักลา่ว อธิบายได้วา่ กลุม่แรกหรือกลุม่องค์กร

ท่ีก�าลงัสู้กับภาวะเศรษฐกิจและสงัคม เป็นกลุ่มองค์กรท่ีไม่มีธุรกิจอ่ืน 

หลอ่เลีย้ง เน้นการผลติและเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินอยา่งเดียว ในขณะท่ี  

กลุม่องค์กรท่ีท�าตอ่ไปเร่ือย ๆ แตไ่มแ่นใ่จอนาคต โดยสว่นใหญ่จะมีธรุกิจ
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อ่ืน ๆ หล่อเลีย้ง เช่น การมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง อย่างหนงัสือพิมพ์ 

สมิหลาไทมส์และหนงัสือพิมพ์ตรังนิวส์ การเป็นนกัข่าวหรือสติงเกอร์ให้

กบัหนงัสอืพิมพ์สว่นกลาง เชน่ หนงัสอืพิมพ์ภเูก็ตโพสต์ และหนงัสอืพิมพ์ 

มติตรัง และเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท่ีมีอายุยาวนานท่ีสุดในภาคใต้ 

และมีความมัน่คงในระดบัหนึง่ ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้

กลุม่สดุท้าย คือ กลุม่องค์กรท่ีคดิวา่จะด�าเนินกิจการตอ่อยา่งมัน่คง 

เน่ืองจากกลุ่มนีเ้ป็นศนูย์ของหนงัสือพิมพ์ส่วนกลางอย่างไทยรัฐ ได้แก่ 

หนงัสอืพิมพ์ไทยแหลมทอง (ศนูย์ไทยรัฐใน จ.สงขลา) และหนงัสอืพิมพ์ตรัง

ไทมส์ (ศนูย์ไทยรัฐใน จ.ตรัง) หรือเป็นหนงัสอืพิมพ์เฉพาะด้านท่ีมีรากฐาน

ความมัน่คงด้านธรุกิจ และเป็นท่ีรู้จกัมาอยา่งยาวนาน อยา่งเชน่ หนงัสอืพิมพ์

ขา่วเศรษฐกิจธรุกิจ ของ จ.ภเูก็ต

การอภปิรายผล 

 ด้วยสถานการณ์สงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

ไป หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้จงึต้องมีการปรับเปลีย่นกลยทุธ์การบริหาร

จดัการและการน�าเสนอเนือ้หาภายใต้กรอบจริยธรรม ดงัท่ีผู้ วิจยัอภิปราย

สรุปไว้ 5 ข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดประชาสังคม ใช้โฆษณาหล่อเลีย้ง

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินในอดีต หรือหนงัสอืพิมพ์บางฉบบัท่ียงัคงอยู่

ในปัจจบุนั เน้นแนวคดิประชาสงัคม มาเป็นกรอบในการด�าเนินการ ดงัท่ี  

ชยัอนนัต์ สมทุวาณิช  (2543, น.67 อ้างใน เกศินี จฑุาวิจิตร, 2548)   

แสดงความเหน็วา่หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินควรมีรากฐานมาจาก “ประชาสงัคม” 
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ซึง่หมายถงึ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีไมถ่กูครอบง�าโดยรัฐ แตภ่าคประชาชนเป็น

แกนหลกัหรือเป็นสว่นน�าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ของท้องถ่ิน

อยา่งไรก็ตาม ด้วยยคุสมยัท่ีผนัเปลี่ยนไป อดุมการณ์ในการเป็น

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีเป็นสือ่ชมุชนหรือเป็นประชาสงัคมเลอืนหายไป เพราะ

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินจะต้องอยูร่อดทา่มกลางสภาวะ การแขง่ขนักบัการเมือง 

เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งไมส่ิน้สดุ จงึต้องพึง่พารายได้ 

จากการขายโฆษณาเป็นหลกั โดยเฉพาะกรณีขององค์กรหนงัสือพิมพ์ 

ท้องถ่ินท่ีไมมี่ธรุกิจอ่ืนหลอ่เลีย้ง

เชน่เดียวกบัท่ี อบุลรัตน์ ศริิยวุศกัดิ ์ (บรรณาธิการ) (2547) แสดง

ความเห็นว่า องค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินบางแห่งจะต้องลดอดุมการณ์

หนงัสอืพิมพ์ประชาสงัคม เพ่ือเพ่ิมคา่โฆษณาเพ่ือการอยูร่อด ซึง่สอดคล้อง

กับผลการวิจัยครัง้นี ้ ท่ีพบว่า องค์กรสื่อบางองค์กร จากท่ีเคยยึดถือ

อดุมการณ์ในการท�างานเพ่ือท้องถ่ิน ปัจจบุนัต้องมีการยืดหยุน่การน�าเสนอ

ขา่วให้รองรับองค์กรธรุกิจ การขายโฆษณาเพ่ือหารายได้มาหลอ่เลีย้งองค์กร

ส�าหรับการด�าเนินการวิจยัเก่ียวกบัหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ท่ี

ผา่นมา โดย บรรยงค์ สวุรรณผอ่งและคณะ (2552)  พบวา่ หนงัสอืพิมพ์ท้อง

ถ่ินภาคใต้มีหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีของ จ.สงขลามากท่ีสดุ จ�านวน 11 ฉบบั  

รองลงมาคือ จ.ภเูก็ต จ�านวน 9 ฉบบั และ จ.ตรัง จ�านวน 8 ฉบบั พบวา่ องค์กร

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินมีเพียง 1 ใน 4 ท่ีประกอบธรุกิจอยา่งเดียว ท่ีเหลอืต้อง

ท�าธรุกิจสือ่อ่ืน และธรุกิจท่ีไมใ่ชธ่รุกิจสือ่อ่ืนควบคูไ่ปด้วย ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้

ก็ยงัพบลกัษณะการบริหารจดัการของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินของทัง้ 3 จงัหวดั

ในลกัษณะดงักลา่วเชน่เดียวกนั คือพบวา่ มีทัง้องค์กรหนงัสอืพิมพ์ท่ีก�าลงั
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สู้กบัภาวะเศรษฐกิจ องค์กรท่ีไมแ่นใ่จอนาคต และองค์กรท่ีคดิวา่ตนเองมี

ความมัน่คง โดยสว่นใหญ่พบวา่ จะเป็นองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีไมแ่นใ่จ

อนาคต ซึง่โดยสว่นใหญ่ไมมี่ธรุกิจอ่ืนหลอ่เลีย้ง สอดคล้องกบังานวิจยัของ 

อริน เจียจนัทร์พงษ์ (2558) ท่ีศกึษาความอยูร่อดของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน

ภาคกลาง และพบวา่ เพราะการก่อตัง้และนโยบายการเสนอขา่วเฉพาะกลุม่ 

ท�าให้ฐานผู้อา่นแคบ ดงึดดูโฆษณาได้น้อย การด�าเนินธรุกิจแบบเจ้าของคน

เดียว ธรุกิจหนงัสอืพิมพ์ไมมี่แหลง่รายได้ทางเลอืก สถานะทางเศรษฐกิจของ

โรงพิมพ์ท่ีไมส่ามารถสร้างรายได้ได้มากพอ   

การโฆษณาจงึดเูหมือนเป็นปัจจยัหลกัในการหลอ่เลีย้งการด�าเนิน

การและความอยูร่อดขององค์กรหนงัสอืพิมพ์ ซึง่คณะกรรมการกลุม่ปรับปรุง

ชดุวิชาความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสือ่สิง่พิมพ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

(2547) แสดงทศันะวา่ หน้าท่ีข้อหนึง่ของหนงัสอืพิมพ์คือ การเป็นสือ่โฆษณา 

กลา่ววา่ หนงัสือพิมพ์เป็นสื่อท่ีอ�านวยข่าวสาร เป็นสื่อกลางน�าพาสินค้า

ธรุกิจให้ผู้อา่นได้มีโอกาสเลอืกซือ้ หรือตดัสนิใจซือ้ หนงัสอืพิมพ์ชว่ยกระตุ้น

เศรษฐกิจ การขายเนือ้หาโฆษณาเป็นแหลง่รายได้ใหญ่สดุของหนงัสอืพิมพ์ 

อย่างไรก็ตามหนงัสือพิมพ์จะต้องค�านึงถึงความรับผิดชอบพร้อม ๆ กนั 

ไปด้วย

2. หากลยุทธ์ทางการตลาด - มีพวกพ้อง เน้นใกล้ชดิกับแหล่งข่าว

ลดาวลัย์ แก้วสนีวล (2545 อ้างใน ลดาวลัย์ แก้วสนีวล (บรรณาธิการ), 

2552) ให้ข้อมลูวา่ สื่อมวลชนท้องถ่ินยงัไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการ สว่นใหญ่อาศยัรายได้หลกัท่ีมาจากสปอนเซอร์ ไมมี่โรงพิมพ์เป็นของ

ตนเอง และผู้บริหารเองก็ไมมี่ความรู้เก่ียวกบัวิธีการลดต้นทนุ การจดัการ

หนงัสอืพิมพ์ให้มีความอยูร่อด ขาดความรู้เก่ียวกบัการตลาดเพ่ือสร้างความ
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สนใจแก่กลุม่ผู้อา่น สิง่เหลา่นีเ้ป็นผลให้องค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีผลติ

หนงัสอืพิมพ์อยา่งเดียวอยูล่�าบาก ซึง่ตรงกบัปัญหาขององค์กรหนงัสอืพิมพ์

ท้องถ่ินบางแหง่จากผลการวิจยัท่ีไมมี่โรงพิมพ์เป็นของตนเอง จงึไมมี่ราย

ได้จากการรับจ้างพิมพ์สิง่พิมพ์ประเภทอ่ืนมาหลอ่เลีย้งธรุกิจหนงัสอืพิมพ์ 

ตลอดจนการขาดความรู้ความเข้าใจกลไกการตลาด สง่ผลให้มีปัญหาใน

การบริหารจดัการ

นอกจากนี ้จากข้อเสนอแนะการบริหารองค์กรของ สรุพงษ์ โสธนะ

เสถียร (2554) องค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินควรให้ความใสใ่จการบริหาร

องค์กร 4 ลกัษณะ ได้แก่ 

หลกัการบริหารจดัการ เป็นหลกัการท่ีส�าคญัท่ีสดุซึง่องค์กรใช้ก�ากบั

การท�าหน้าท่ีขององค์กร ซึง่องค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินของภาคใต้แตล่ะ

ฉบบัมีโครงสร้างแตกต่างกนัไป เช่น ในรูปแบบบริษัทชดัเจน อย่างเช่น 

หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั หนงัสอืพิมพ์เสยีงใต้ ในขณะท่ีบางองค์กรด�าเนิน

การในรูปแบบครอบครัว อยา่งเชน่ หนงัสอืพิมพ์ภเูก็ตโพสต์ หนงัสอืพิมพ์ 

มติตรัง เป็นต้น และจากการวิจยัปรากฏองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ี

ท�างานร่วมกบัสือ่หลกั ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ตรังไทมส์ และหนงัสอืพิมพ์ไทย

แหลมทอง ซึง่ท�างานร่วมกบัศนูย์ขา่วไทยรัฐประจ�าจงัหวดั จะเหน็ได้วา่การ

บริหารจดัการจงึมีความแตกตา่งกนัไปในรายละเอียด ผู้บริหารควรก�ากบั

ดแูลบคุลากร และควบคมุระบบบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ

หลกัการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงจดุมุ่งหมายเดียวกนัของ

คนในองค์กรและผู้อ่านกลุม่เป้าหมาย องค์กรหนงัสือพิมพ์ภาคใต้แต่ละ

ฉบบัจะมีการวางต�าแหน่งจุดขายหนงัสือพิมพ์ของตนเองท่ีชดัเจน เช่น  

มุง่เน้นขา่วธรุกิจและเศรษฐกิจ ดงัเชน่ หนงัสอืพิมพ์มตติรัง หนงัสอืพิมพ์ขา่ว
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เศรษฐกิจธรุกิจ มุง่เน้นขา่วการเมืองและสงัคม เชน่ หนงัสอืพิมพ์สมิหลาไทมส์ 

หนงัสอืพิมพ์ภาคใต้โฟกสั เป็นต้น หนงัสอืพิมพ์แตล่ะฉบบัจงึต้องใช้หลกัการ

สือ่สารทัง้กบัผู้สือ่ขา่วในองค์กรให้มีความเข้าใจตรงกนั และน�าเสนอขา่วให้

ตรงกบัความสนใจของกลุม่เป้าหมายของหนงัสอืพิมพ์ของตน

หลักการเมือง เป็นการใช้อ�านาจหรือการตัดสินใจท่ีผ่านการ

วิเคราะห์เหตผุลและสถานการณ์ ผู้บริหารสว่นใหญ่มกัจะมีผู้สนบัสนนุหลกั

หนงัสอืพิมพ์ของตน ซึง่โดยสว่นใหญ่อาจจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน การน�า

เสนอขา่วสารสว่นใหญ่จากผลการวิจยั พบวา่ สถาบนัหนงัสอืพิมพ์มีความ

ใกล้ชิดผกูพนักบัสถาบนัทางการเมือง จะมีผลให้หนงัสอืพิมพ์ปรับวิธีการ

รายงานขา่วเพ่ือท�าให้ไมส่ามารถเผยแพร่ขา่วในเชิงลบได้ หรือจ�าเป็นต้องมี

ข้อมลูท่ีถกูต้อง ชดัเจนก่อนน�าเสนอออกไป

หลกัการตลาด หลกัการตลาดเป็นการมุง่เอาใจใสผู่้ รับสาร เพราะเป้า

หมายองค์กรอยูท่ี่การขายขา่วให้กบัผู้บริโภค ซึง่แตล่ะองค์กรหนงัสอืพิมพ์จะ

ต้องมีกลยทุธ์การตลาดท่ีมีความแตกตา่งไป ซึง่ขึน้อยูก่บัลกัษณะและขนาด

ขององค์กร ผู้อา่นกลุม่เป้าหมาย การแขง่ขนักบัสือ่ท้องถ่ินด้วยกนัเอง ภาวะ

เศรษฐกิจของสภาพพืน้ท่ี ฯลฯ ส�าหรับองค์กรท่ีคอ่นข้างมีความมัน่คง จะมี

กลยทุธ์การตลาด คือ การรักษาสปอนเซอร์โดยการลงขา่วให้จริง เน้นเข้าถงึ

กลุม่เป้าหมายโดยการเข้าไปวางแผนการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ให้ ได้แก่ 

หนงัสอืพิมพ์ไทยแหลมทอง และหนงัสอืพิมพ์ขา่วเศรษฐกิจธรุกิจ 

3. ใช้เทคโนโลยีเสริม ส่ือสารแบรนด์ สร้างเครือข่าย 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาเข้ามาในวงการอุตสาหกรรม

หนงัสอืพิมพ์ ได้มีสว่นเปลีย่นโฉมหน้าของหนงัสอืพิมพ์ไทยไปอยา่งรวดเร็ว 
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มีผลตอ่กระบวนการผลติขา่ว การเตบิโตของหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ ท�าให้

เกิดการแยง่สว่นแบง่ของผู้อา่น ท�าให้องค์กรหนงัสอืพิมพ์สว่นใหญ่ต้องหนั

มาเผยแพร่ขา่วในรูปแบบออนไลน์ควบคูไ่ปกบัฉบบักระดาษ ซึง่จากผลการ

วิจยัครัง้นี ้พบวา่ องค์กรสือ่สว่นใหญ่หนัไปใช้สือ่ออนไลน์ชว่ยเสริมการน�า

เสนอขา่วสารให้รวดเร็ว นา่สนใจ และหวงัผลทางธรุกิจมากขึน้ ทัง้นีก้ารน�า

เสนอขา่วผา่นทางสือ่ออนไลน์สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคขา่วในสงัคม

ปัจจบุนั สอดคล้องกบัท่ีจกัร์กฤษ เพ่ิมพลู (บรรณาธิการ) (2556)  ให้ความเหน็

วา่ หนงัสอืพิมพ์ต้องปรับตวัเข้าสูค่วามเป็นสือ่ดจิิทลั มีการจดัท�าเวบ็ไซต์เพ่ือ

รองรับผู้อา่นตา่งประเทศ และกลุม่ผู้อา่นใหม ่โดยไมไ่ด้เน้นรายได้ทางธรุกิจ  

ก็เร่ิมหนัมาปรับปรุงเนือ้หาและเปลี่ยนโครงสร้างของเว็บไซต์ให้รองรับ

รูปแบบธุรกิจใหม่เพ่ือสร้างรายได้อย่างจริงจงักนัมากขึน้ ขณะเดียวกนั

หนงัสือพิมพ์บางแห่งก็เร่ิมปรับตวัเข้าสู่กิจการโทรทศัน์ หลงัจากท่ีบาง

แห่งได้ปรับตวัเข้าสูส่ื่อโทรทศัน์มาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท�าให้เจ้าของธุรกิจสื่อ 

หลายแห่งเร่ิมคิดถึงการใช้ทรัพยากรข่าวร่วมกนั เพ่ือน�าเสนอออกไปใน 

หลากหลายชอ่งทาง

นอกจากนี ้การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทอยา่งสงูเชน่กนั 

เพราะจากผลการวิจยั พบวา่ การใช้สือ่สงัคมออนไลน์มีความรวดเร็วและ 

น่าสนใจกว่าสื่อออนไลน์ประเภทเว็บไซต์ เพ่ือใช้ในการสื่อสารแบรนด์ 

(ตราสนิค้า) สูก่ลุม่เป้าหมายท่ีสว่นใหญ่ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ได้รวดเร็วและ

เข้าถงึได้ทัว่ถงึมากขึน้ เพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างเครือขา่ยภาคพลเมือง (Outing,  

2005; Deuze, 2008 อ้างใน Lewis, Kaufhold & Lasorsa, 2009)  

ให้ผู้อา่นมีสว่นร่วมกบัหนงัสอืพิมพ์ และเป็นพลงัสนบัสนนุการท�าหน้าท่ีของ

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินตอ่ไป
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4. ต้องการผู้ส่ือข่าวมีทกัษะรอบด้าน 

ในส่วนของผู้สื่อข่าว จากผลการวิจยั พบว่า ความต้องการของ 

ผู้บริหารองค์กรหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินต้องการผู้สือ่ขา่วท่ีมีทกัษะความสามารถ

รอบด้าน ดงัท่ี สทุธิชยั  หยุน่  (2550: 24 อ้างใน สภุาพร นิลด�า, 2555) เสนอ

แนะวา่ บคุลากรท่ีเข้ามาท�างานในหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินในยคุดจิิทลั ต้องมี

ความสามารถในการท�าขา่วแบบสือ่ประสม (Multimedia) คือ การท�าขา่ว

เป็นเสียงและภาพพร้อมกนัไปด้วย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้สื่อขา่วสมยัใหม่

จ�าเป็นต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เช่ียวชาญเป็นพืน้ฐาน และยงัต้องมี

ศกัยภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ในการรวมรวมข้อมลูขา่ว 

สือ่ขา่ว สบืค้นแหลง่ขา่ว รายงานขา่ว ตดิตอ่สมัภาษณ์แหลง่ขา่ว สง่ผา่น

ข่าวและต้นฉบบัทางอีเมล ฯลฯ ในการผลิตเนือ้หาสื่อต้องมีรูปแบบสัน้ 

กระชบั สามารถโต้ตอบกบัผู้อ่านได้ด้วยช่องทางสื่อสารแบบผสมผสาน 

(Multi-dimension) ต้องการความสะดวกในการเช่ือมโยงสืบค้นข้อมลูท่ี

ต้องการด้วยการคลกิโยงไปยงัเวบ็ไซต์อ่ืน ๆ ได้อยา่งทนัใจ (Pavlik, John & 

McIntosh, Shawn, 2004 อ้างใน คณะกรรมการกลุม่ปรับปรุงชดุวิชาการ

ผลติหนงัสอืพิมพ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2555) 

อยา่งไรก็ตาม วิชยั เชษฐบดี (สภุาพร    นิลด�า, 2555)  ให้ข้อมลูวา่ 

ปัญหาหลกัอยูท่ี่ตา่งจงัหวดัขาดแคลนบคุลากรวิชาชีพหนงัสือพิมพ์อยา่ง

หนกั โดยหนงัสอืพิมพ์จะต้องมีบคุลากรท่ีมีคณุภาพ ตัง้แตค่นท�าขา่วหรือ 

นกัขา่ว คนท�าหน้าหรือคนจดัหน้า รวมไปถงึหวัหน้าขา่ว และบรรณาธิการ 

และต้องมีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะการท�าข่าวเชิง

สบืสวน ซึง่ในตา่งจงัหวดั เจ้าของมกัท�ากนัเอง ตัง้แตเ่ป็นบรรณาธิการไป

จนถงึขายโฆษณา ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีขาดบคุลากรด้านขา่วท่ีมี 
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ความสามารถหลากหลาย มีอดุมการณ์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

โดยเฉพาะผู้สือ่ขา่วในระดบัภมิูภาคและระดบัจงัหวดั  

5. ยดึม่ันในจริยธรรมนักหนังสือพมิพ์ท้องถิ่น

จากผลการวิจยัครัง้นี ้ยงัพบวา่ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ยงัคงมี

การน�าเสนอเนือ้หาท่ีเข้าขา่ยละเมิดประโยชน์สาธารณะ ในลกัษณะโฆษณา

แฝง และการน�าเสนอขา่วและภาพท่ีนา่หวาดเสยีว  ท่ีต้องการน�าเสนอให้ผู้รับ

สารเกิดความสนใจ  นอกจากนี ้ปรากฏลกัษณะการน�าเสนอขา่วท่ีมีลกัษณะ

เข้าขา่ยไมใ่ห้ความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายท่ีถกูพาดพิงให้แสดงความคดิเหน็  

ชีใ้ห้เหน็วา่ การน�าเสนอขา่วในบางครัง้ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินบางฉบบัให้ความ

ส�าคญักบัความสมัพนัธ์ความใกล้ชิดกบัแหลง่ขา่ว ท�าให้ไมไ่ด้น�าข้อมลูจาก 

ผู้มีสว่นเก่ียวข้องท่ีรอบด้านมาน�าเสนอ อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะการน�าเสนอขา่ว

ดงักลา่ว พบในปริมาณน้อยเม่ือเทียบกบัปริมาณการน�าเสนอขา่วในภาพรวม 

แสดงให้เหน็วา่ นกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ ยงัให้ความส�าคญักบัการน�า

เสนอขา่วภายใต้กรอบจริยธรรมของวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ ซึง่สอดคล้อง 

กบัทศันะของ จนัทนา ทองประยรู (2552) ท่ีเห็นว่า ไม่ว่าสื่อออนไลน์ 

จะอ�านวยความสะดวกรวดเร็ว สกัเพียงใดก็ตาม นกัวารสารศาสตร์ไมว่า่จะสือ่ขา่ว

ผา่นสือ่รูปแบบใด ยงัคงควรยดึมัน่และถือปฏิบตัใินการประกอบวิชาชีพอยา่งมี 

ศีลธรรม จรรยาบรรณ มีอิสระ ซ่ือสตัย์ ยตุธิรรม ส�านกึในหน้าท่ี เสรีภาพ  

ความรับผิดชอบ ความเท่ียงธรรม ทัง้ในการสือ่ขา่วและน�าเสนอ นกัวารสารศาสตร์

ยงัควรให้ความเคารพแหลง่ขา่ว ไมเ่ปิดเผยแหลง่ขา่วท่ีไมป่ระสงค์จะให้เปิดเผย  

ไมต่ดัสนิความลว่งหน้า พร้อมกบัฟังความคดิเหน็และเร่ืองราวร้องทกุข์จาก

ประชาชน รวมทัง้การด�าเนินกิจการขององค์กรสือ่อยา่งยัง่ยืนต้องอยูบ่นฐานของ

ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่องค์กร และตอ่สงัคม  
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อยา่งไรก็ตาม สดุารัตน์ ดษิยวรรธนะ จนัทราวฒันากลุ และจกัร์กฤษ 

เพ่ิมพลู (บรรณาธิการ) (2557)  แสดงความเหน็วา่ ท่ีผา่นมาพบวา่ ผู้ ท่ีสงักดั

องค์กรสือ่ มกัจะใช้ถ้อยค�าท่ีรุนแรง หรือดา่ทอ ดถูกู เหยียดหยามบคุคลอ่ืน

เป็นกรณีท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้  นอกจากนี ้ผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ ควรจะต้อง

แสดงตวัตน ต�าแหนง่ หน้าท่ีให้ชดัเจน กรณีเป็นสือ่มวลชนและในการใช้ภาพ

เพ่ือแสดงตวัตนนัน้ ไมค่วรน�าภาพบคุคลอ่ืนหรือบคุคลสาธารณะมาแสดงวา่

เป็นภาพของตวัเอง  และภาษาท่ีใช้ก็ต้องระมดัระวงั การใช้ถ้อยค�าและภาษา 

ท่ีเป็นการหม่ินประมาทบคุคลอ่ืน ซึง่จะการด�าเนินการวิจยัครัง้นี ้พบวา่ มีการ

ละเมิดจริยธรรมในสือ่สงัคมออนไลน์ในลกัษณะการน�าภาพหรือข้อความของ

บคุคลอ่ืนมาเป็นของตนเอง โดยไมมี่การอ้างอิง การน�าเสนอเร่ืองราวท่ีไมเ่ป็น

จริง และการใช้ภาษาท่ีไมมี่มลูท�าให้กลายเป็นเร่ืองตระหนกตกใจของคนใน

สงัคม ตลอดจนการใช้ภาษาท่ีไมเ่หมาะสม 

6. มีองค์กรวชิาชีพดแูลช่วยเหลือ ก�ากับจริยธรรม

ในทัศนะของสุภาพร นิลด�า (2555) เห็นว่า ควรมีสภาการ

หนงัสือพิมพ์แหง่ชาติ เข้ามาควบคมุดแูลการกระท�าผิดจริยธรรม รวมถงึ

องค์กรท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ควรจดัสมัมนานกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินให้ยดึมัน่ใน

จริยธรรมวิชาชีพ การสร้างกิจกรรมเพ่ือปลกุจิตส�านกึในวิชาชีพสือ่มวลชน

อยง่มีอดุมการณ์ท่ีถกูต้อง

นอกจากนีใ้นประเดน็จริยธรรมของสือ่ท้องถ่ิน สภุาภรณ์ ศรีดี (2558) 

พบวา่ สือ่มวลชนท้องถ่ินสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายใน

ระดบัน้อย แตมี่ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัจริยธรรมของสือ่มวลชนในระดบั

มาก ซึง่จากผลการวิจยัชิน้นี ้การน�าเสนอเนือ้หาขา่วในภาพรวมขององค์กร
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หนงัสือพิมพ์ ยงัอยู่ในกรอบจริยธรรม จะพบการละเมิดบ้าง  แต่อยู่ใน

ปริมาณท่ีน้อย ท�าให้พออนมุานอนาคตของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้ได้

วา่ นกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินยงัมีจริยธรรมในการบริหารจดัการและน�าเสนอ

ขา่วสารในระดบัสงู แตด้่วยภาวะเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนเทคโนโลยี

ท่ีก้าวหน้า ท�าให้องค์กรเหลา่นีจ้ะต้องตอ่สู้ เพ่ือการอยูร่อดพร้อม ๆ ไปกบั

การท�าหน้าท่ีนกัหนงัสือพิมพ์ของท้องถ่ินเพ่ือสงัคมท้องถ่ิน ซึ่งหนทางท่ี 

ผู้ ให้ข้อมลูคิดว่าจะช่วยท�าให้องค์กรหนงัสือพิมพ์คงอยู่และพฒันาได้คือ  

การพึง่พาสภาวิชาชีพนกัหนงัสอืพิมพ์ภมิูภาคแหง่ชาต ิ(สนภช.) การควบคมุ

สือ่ท้องถ่ินด้วยกฎหมายของสภาการหนงัสอืพิมพ์แหง่ชาต ิการพฒันาทกัษะ

ทางวิชาชีพและจริยธรรมของผู้สื่อข่าว การท่ีผู้บริโภคสื่อจะต้องเป็นคน

กระตุ้นผลกัดนัให้การท�างานของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินพฒันาขึน้ และการมี

องค์กรด้านสือ่ให้ข้อเสนอแนะการน�าเสนอขา่ว และเปิดโอกาสให้เรียนรู้การ

ท�างานจากหนงัสอืพิมพ์สว่นกลาง นอกจากนี ้องค์กรแตล่ะองค์กรก็ต้องหา

แนวทางพฒันาองค์กรเอง  อาทิ การใช้สื่อออนไลน์เสริมสื่อหนงัสือพิมพ์  

การสร้างเครือข่าย การสื่อสารแบรนด์หรือตราสินค้า ตลอดจนการปรับ

กลยทุธ์ทัง้ด้านนโยบาย บคุลากร แนวทางการด�าเนินงานและเผยแพร่

หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น เพ่ือให้การด�าเนินงานหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินยงัคงยืนหยดั

และเป็นท่ีพึง่ของสงัคมท้องถ่ินตอ่ไป

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

การน�าเสนอเนือ้หาข่าวควรมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม

รูปแบบสื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือย ๆ  

แตเ่นือ้หาขา่วท่ีน�าเสนอนัน้ควรอยูภ่ายใต้กรอบจริยธรรมของผู้สือ่ขา่วหรือ
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นกัหนงัสอืพิมพ์ เพ่ือให้การท�าหน้าท่ีของสือ่ยงัคงถกูต้องชดัเจน และมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท�างานเพ่ือให้องค์กรสามารถอยู่รอดและ

ด�าเนินงานอยา่งยัง่ยืน

 นอกจากนี ้องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูล ก�ากบัการท�าหน้าท่ีของ

สือ่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรเข้ามามีบทบาทในการวางกฎเกณฑ์ 

ระเบียบข้อบงัคบัท่ีชดัเจน ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือให้สือ่มวลชน

ท�าหน้าท่ีได้อย่างมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์สงัคมภายใต้กรอบ

จริยธรรม และบทบาทของผู้ รับสาร ยงัคงมีความส�าคญัอยา่งสงูตอ่การท�า

หน้าท่ีของสือ่ การรู้เทา่ทนัการน�าเสนอขา่วสาร และการด�าเนินงานของสือ่ 

ตลอดจนการให้ความส�าคญักบัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน โดยการสนบัสนนุการ

ด�าเนินงานให้เกิดการพฒันาอยา่งสร้างสรรค์ จะสง่ผลให้การท�าหน้าท่ีของ

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินจะยงัคงบทบาทท่ีสร้างประโยชน์ตอ่สงัคมได้ตอ่ไป

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป

 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการด�าเนินการวิจยัตามองค์ประกอบของการ

สือ่สาร คือ ผู้สง่สาร (Sender) สือ่ (Channel) และเนือ้หา (Message) จงึยงั

ขาดการวิจยัในองค์ประกอบผู้รับสาร (Receiver) เพ่ือค้นหาแงม่มุอ่ืน ๆ  ท่ีอาจ

จะเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัชิน้นี ้ และเป็นแนวทางในการพฒันาจริยธรรม

ของนกัหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินตอ่ไปได้อยา่งสมบรูณ์แบบมากขึน้
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