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ของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ภาคใต้ รวม 9 ฉบับ ระหว่าง มกราคม -ธันวาคม 2558
รวม 917 ชิ ้นข่าว น�ำเสนอเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ
ผลการวิจยั พบว่า ประเด็นทีห่ นังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีลกั ษณะละเมิด
จริยธรรมด้ านการบริหารจัดการทีเ่ หมือนกันของตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ การ
เรียกรับเงินจากแหล่งข่าว การออกหนังสือพิมพ์รายสะดวกเพือ่ หวังค่าโฆษณา
จากแหล่งข่าว และการคัดลอกภาพและข่าวโดยไม่อ้างอิงแหล่งทีม่ า ด้ าน
การน�ำเสนอเนื ้อหา พบว่า ข่าวทีม่ ลี กั ษณะเข้ าข่ายละเมิดจริยธรรมมากทีส่ ดุ
คือ ประเด็นการไม่เป็ นประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ น�ำเสนอภาพทีน่ า่ หวาดเสียว
และการแอบแฝงการโฆษณาในเนื ้อหาข่าวมีจำ� นวน 73 ชิ ้นข่าว จาก 917 ชิ ้น
ข่าว หรือร้ อยละ 8 และประเด็นไม่ให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย มีการน�ำเสนอ
ข่าวทางเดียว หรือไม่ได้ให้ผ้มู สี ว่ นเกีย่ วข้องในข่าวได้แสดงความคิดเห็นจ�ำนวน
62 ชิ ้นข่าว จาก 917 ชิ ้นข่าว หรือร้ อยละ 7 สอดคล้องกับเมือ่ พิจารณาเนื ้อหา
โดยรวมของชิ ้นข่าวทังหมด
้
917 ชิ ้นข่าว ซึง่ มีชิ ้นข่าวทีม่ เี นื ้อหาเข้ าข่ายละเมิด
จริยธรรมหนังสือพิมพ์เพียง 151 ข่าว หรือร้ อยละ 17 เท่านัน้ ส�ำหรับแนวทาง
พัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ คือ การเข้ าร่วมสภาวิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ์ภมู ภิ าคแห่งชาติ (สนภช.) โดยเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลก�ำหนด
ระเบียบช่วยเหลือด้านรายได้แก่นกั วิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติควรมีกฎหมายควบคุมสือ่ ท้ องถิน่ นักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ควรได้ รบั
การศึกษาด้ านสือ่ มาโดยตรง ผู้บริโภคสือ่ ต้ องเป็ นคนกระตุ้นผลักดัน และเป็ น
คนคัดกรอง ให้ หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ นทางทีด่ ขี ึ ้น และองค์กรที่
ดูแลเรื่องสือ่ ควรสร้ างจิตส�ำนึก เปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู อื่ ข่าวดูตวั อย่างงานข่าวที่
มีคณ
ุ ภาพ รวมทังทั
้ ศนศึกษาดูงานจากหนังสือพิมพ์สว่ นกลาง นอกจากนี ้
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ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อเสนอแนะแก่องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ โดยส่วนใหญ่จะ
ท�ำเฟซบุ๊ก การท�ำสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-book), โทรทัศน์ทาง YouTube
หรือ Google+ การสร้ างเครือข่าย การเปลีย่ นแปลงและตอกย� ้ำตราสินค้ า
และพัฒนาผู้สอื่ ข่าวให้ เป็ นบุคคลทีม่ ที กั ษะรอบด้ าน
ค�ำส�ำคัญ: หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ / จริยธรรม / ยุคดิจทิ ลั / การบริหารจัดการ
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ / การน�ำเสนอเนื ้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิน่
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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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การสือ่ สารเรื่องราวของชุมชนท้ องถิน่ เพือ่ ให้ คนในท้ องถิน่ นัน้ ๆ เกิด
การรับรู้และเกิดความเข้ าใจ และสือ่ สารต่อเนือ่ งไปยังสาธารณชนในวงกว้ าง
ได้ รบั รู้ สังคมท้ องถิน่ จ�ำเป็ นต้ องมี “เครื่องมือสือ่ สารกลาง” ทีส่ ามารถสะท้ อน
เรื่องราว ข้ อเท็จจริงทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ การรับรู้ขา่ วสารของคนในท้ องถิน่
ได้ อย่างทัว่ ถึง ตลอดจนเป็ นเครื่องมือผลักดันให้ เกิดการพัฒนาขึ ้นในสังคม
และหนึง่ ในเครื่องมือสือ่ สารหรือสือ่ กลางทีว่ า่ นี ้ ได้ แก่ “หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ”
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของนั ก วิ ช าการหลาย ๆ ท่ า น พบว่ า
ความนิยมการอ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ลดน้ อยลง เนือ่ งจาก
สือ่ ใหม่หรือสือ่ ออนไลน์เข้ ามามีบทบาทแทน พฤติกรรมของคนในยุคดิจทิ ลั
ที่นิยมการอ่านจากหน้ าจอเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ไอแพด สมาร์ ทโฟน ซึง่ มีจดุ เด่นตรงความทันเหตุการณ์ รวดเร็ ว
สามารถร่ วมโต้ ตอบ เข้ าถึงได้ ทุกที่ทุกเวลาและราคาถูก ในขณะที่สื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์จ�ำเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ ใช้ เวลาในการผลิต
ไม่มีลูกเล่น หรื อรู ปแบบในการน� ำเสนอแบบใหม่ ๆ และผ่านขัน้ ตอน
การขนส่งที่อาจจะเจออุปสรรค และเกิดปั ญหาได้ มากกว่าสื่อออนไลน์
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้ หนังสือพิมพ์ระดับชาติและระดับท้ องถิ่นได้ รับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ระดับท้ องถิ่น อาจจะต้ องประสบปั ญหา
ที่หนักหนาสาหัสมากกว่าหนังสือพิมพ์ระดับชาติ เพราะประสบปั ญหาทัง้
ต้ นทุนการผลิตที่ไม่สมดุลกับยอดขาย การแข่งขันกับหนังสือพิมพ์ระดับ
ชาติ การขาดบุคลากรทีม่ ที กั ษะและความช�ำนาญ และการได้ รับผลกระทบ
จากการปรับตัวของสื่อที่ปัจจุบนั ได้ ใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตเข้ ามามีบทบาทใน
การเผยแพร่ขา่ วสารมากขึ ้น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�ำปี 2561

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

จากความเจริ ญก้ าวหน้ าของสือ่ ออนไลน์ในยุคดิจิทลั จึงส่งผลกระ
ทบต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ทีจ่ ะต้ องปรับตัวให้ ก้าว
ทันกับการเปลีย่ นแปลงของการท�ำข่าวท้ องถิน่ สูป่ ระชาชน ต้ องท�ำธุรกิจเสริม
เพิม่ เติมนอกเหนือจากการผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อหล่อเลี ้ยงองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีกด้ วย เช่น การใช้ สื่อสารการตลาดและการใช้ สื่อ
กิจกรรมเข้ ามาช่วย หรือการท�ำธุรกิจสือ่ แบบครบวงจร ฯลฯ รวมถึง องค์กร
หนังสือพิมพ์จะต้ องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตข่าว ตังแต่
้ การแสวงหา
ข่าว การผลิต และเผยแพร่ขา่ วสารผ่านทางสือ่ สิง่ พิมพ์เดิม และสือ่ ออนไลน์
นอกจากนี ้รูปแบบการท�ำงานสือ่ ทีเ่ ปลีย่ นไปจากผลกระทบของยุค
ดิจทิ ลั อาจส่งผลกระทบต่อจริยธรรมของการแสวงหาข่าวและการผลิตข่าว
ทังระบบ
้
หากองค์กรหนังสือพิมพ์ไร้ การตรวจสอบ มุ่งประโยชน์แต่เพียง
ความเร็วของการแสวงหาข่าวซึง่ ถือเป็ นจุดเด่นของสือ่ ออนไลน์ ก็อาจจะส่ง
ผลให้ การด�ำเนินการผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ซึง่ แทนที่จะสร้ างประโยชน์
ให้ ชมุ ชนท้ องถิน่ กลับเป็ นการสร้ างความเลวร้ ายแก่สงั คมได้ เช่นกัน เพราะ
อาจจะน�ำเสนอข่าวทีเ่ น้ นความเร็ว แต่เนื ้อหาข่าวผิดพลาด ก่อให้ เกิดความ
แตกแยกหรื อมอมเมาผู้อา่ นข่าวในประเด็นที่ไม่เหมาะสมได้ เช่นเดียวกัน
หากองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด�ำเนินกิจการโดยหันไปสนใจธุรกิจดิจิทลั
ลักษณะอืน่ ๆ เข้ ามาเสริมการท�ำหน้ าทีห่ นังสือพิมพ์ท้องถิ่น และให้ ความ
ส�ำคัญมากกว่าการด�ำเนินการหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ เพือ่ ประโยชน์ของชุมชน
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ก็อาจจะกลายเป็ นเครื่องมือการสร้ างผลประโยชน์ของ
กลุม่ คนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ ดังที่ มาลี บุญศิริพนั ธ์ (2550) แสดงทัศนะ
ไว้ วา่ ขณะทีเ่ ทคโนโลยีมปี ระโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าของธุรกิจสือ่ สารมวลชน
และงานวารสารศาสตร์ สิง่ ทีน่ กั วารสารศาสตร์สมควรตระหนักตลอดเวลาที่
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ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สาร คือ ผลกระทบข้ างเคียงด้ านคุณภาพ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารข้ อมูลที่จะน�ำเสนอสูม่ วลชน แม้ วา่ เทคโนโลยี
สารสนเทศจะมีคณ
ุ ลักษณะการสื่อสารมากมายหลายประการ และมีจดุ
บกพร่องที่เกิดจากความรวดเร็วในการน�ำเสนอข้ อมูลหลายประการก็ตาม
แต่ข้อบกพร่องเหล่านันจะกลายเป็
้
นจุดด่างของความน่าเชือ่ ถือไปในทันที
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นควรต้ องมีองค์กรอย่างสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติเข้ ามาควบคุมดูแลการกระท�ำผิดจริ ยธรรม เนื่องจากความทรุ ด
ถอยทางเศรษฐกิจ ท�ำให้ การยอมรับสื่อสิ่งพิมพ์ยงั คงจ�ำกัดอยู่ในแวดวง
แคบ ๆ เช่น จ.เชียงราย ผู้ประกอบวิชาชีพหลายคนต้ องดิ ้นรนต่อสู้เพือ่ ทีจ่ ะ
ด�ำรงอยูร่ อดของธุรกิจภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจทีบ่ บี รัด จึงท�ำให้ ผ้ ปู ระกอบ
วิชาชีพหนังสือพิมพ์บางแห่งเข้ าไปสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับนักการเมืองและ
หัวหน้ าหน่วยงานราชการบางหน่วยงาน และนักการเมืองหรื อข้ าราชการ
ที่มีเจตนาแอบแฝงใช้ สอื่ หนังสือพิมพ์เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อสร้ างเครดิต
ให้ กบั ตนเองและพวกพ้ อง รวมถึงกล่าวหาและท�ำลายนักการเมืองฝ่ าย
ตรงข้ าม โดยการสร้ างความสนิทสนมกับเจ้ าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบาง
ฉบับ แล้ วให้ อามิสสินจ้ าง หรือแม้ แต่การเป็ นนายทุนหนุนหลังในการด�ำเนิน
งานของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ฉบับใดฉบับหนึง่ เสียเอง ซึง่ ปรากฏการณ์ทเี่ กิด
ขึ ้นไม่ใช่แค่ จ.เชียงราย แต่ยงั เกิดขึ ้นในจังหวัดอืน่ ๆ ทีก่ ารเมืองมีการแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงเช่นกัน ซึง่ ท�ำลายความน่าเชือ่ ถือต่อหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ โดย
ภาพรวม (สุภาพร นิลด�ำ, 2555)
จากสถานการณ์ดงั กล่าว การส�ำรวจประเด็นทางจริยธรรมในการ
บริหารจัดการและน�ำเสนอเนื ้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ในยุคดิจทิ ลั จึงมี
ความจ�ำเป็ น เนือ่ งจากปั จจุบนั ในทุกแวดวง สถาบันทางสังคม และหน่วยงาน
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ต่าง ๆ ในสังคม แม้ แต่พฤติกรรมของแต่ละบุคคลในสังคมต่างหันไปให้ ความ
สนใจสือ่ ออนไลน์มากกว่าสือ่ มวลชนอืน่ ๆ การท�ำหน้ าทีข่ องสือ่ มวลชนท้ อง
ถิน่ โดยเฉพาะสือ่ มวลชนหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ จะต้ องประยุกต์ใช้ สอื่ ออนไลน์
ในยุคดิจทิ ลั อย่างถูกต้ องเหมาะสม บนพื ้นฐานจรรยาบรรณของสือ่ มวลชน
ท้ องถิ่น เพือ่ จะท�ำหน้ าทีข่ องสือ่ กลางเผยแพร่ขา่ วสารของท้ องถิ่นให้ คนใน
ท้ องถิน่ เกิดความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ อง เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมท้ องถิน่ และมีสว่ น
ยกระดับความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิน่ ต่อไป
ส�ำหรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภาคใต้ สถานการณ์ ทวั่ ไปพบว่า
จ�ำนวนหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ตลอดจนจ�ำนวนครัง้ และความต่อเนือ่ งในการ
เผยแพร่ ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหนึง่ คือ เศรษฐกิจของสังคมท้ องถิน่ ในเวลานัน้ ๆ โดย
ในปั จจุบนั หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ นภาคใต้ มีจ�ำนวนน้ อยลง
และหนังสือพิมพ์ทสี่ ามารถยืนหยัดหรือเป็ นหนังสือพิมพ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ มีการ
เผยแพร่ตอ่ เนือ่ ง ส่วนใหญ่พบในจังหวัดทีเ่ ป็ นจังหวัดเศรษฐกิจ มีการด�ำเนิน
ธุรกิจอยูใ่ นระดับสูง ได้ แก่ จ.สงขลา จ.ภูเก็ต และ จ.ตรัง สอดคล้ องกับงาน
วิจยั ของบรรยงค์ สุวรรณผ่อง และคณะ (2552) ทีพ่ บว่า จ�ำนวนหนังสือพิมพ์
ท้ องถิน่ มากทีส่ ดุ เรียงตามล�ำดับ คือ หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ของ จ.สงขลา ภูเก็ต
และตรัง จังหวัดที่ไม่พบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเลย คือ สตูล ปั ตตานี และ
นราธิวาส ทีต่ งจั
ั ้ งหวัดและสภาพธุรกิจของจังหวัดท�ำให้ หนังสือพิมพ์ท้องถิน่
ต่างกัน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทีเ่ ติบโตจะอยูใ่ นจังหวัดทีค่ อ่ นข้ างมีเศรษฐกิจ
เติบโต รายได้ หลักของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ อยูท่ โี่ ฆษณา
ปั ญ หาธุ ร กิ จ ดัง กล่า วอาจส่ง ผลต่ อ ประเด็ น จริ ย ธรรมของนัก
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ กล่าวคือ องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ย่อมท�ำทุกวิถที าง
เพือ่ หาหนทางเอาตัวรอดจากปั ญหาธุรกิจทีเ่ กิดขึ ้นในขณะนี ซึ้ ง่ อาจหมายถึง
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การเลือกบริหารจัดการและน�ำเสนอเนื ้อหาข่าวสารทีต่ ้ องการผลประโยชน์
ด้ านรายได้ จนลืมนึกถึงจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ทีพ่ งึ มี
การส�ำรวจการบริ หารจัดการและน�ำเสนอเนื ้อหาของหนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่นภาคใต้ ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะเป็ น
ประโยชน์ ใ นการสะท้ อ นสถานภาพปั จ จุบัน ของหนัง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น
ตลอดจนแนวทางการบริ ห ารจั ด การและการน� ำ เสนอเนื อ้ หาข่ า ว
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะทางสังคมและความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี

258

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือ่ ส�ำรวจจริยธรรมในการบริหารจัดการและการน�ำเสนอเนื ้อหา
ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ ตามกรอบข้ อบังคับว่าด้ วยจริ ยธรรมแห่ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541
2. เพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์
ท้ องถิน่
ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วจิ ยั ใช้ แนวคิดดังต่อไปนี ้เป็ นกรอบในการด�ำเนินการวิจยั
แนวคิดหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น
พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช (2542) นิยามความหมายของ ‘หนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่น’ (Community Newspaper) ว่าหมายถึง หนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ ้น
ตามความต้ องการและสนองตอบผลประโยชน์ของท้ องถิ่นนัน้ ๆ โดยตรง
ไม่ใช่เกิดตามเจตจ�ำนงของใครคนใดคนหนึง่ เนื ้อหาของหนังสือพิมพ์ท้อง
ถิน่ ควรจะชี ้ให้ เห็นและเข้ าใจถึงเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ปั ญหา ความรู้สกึ
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นึกคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของคนในท้ องถิ่นนันโดยแท้
้
หากมี เ รื่ อ งอื่ น อยู่บ้ า งก็ เ ป็ นเพี ย งผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึน้ ได้ กับ สัง คม
ท้ องถิน่ หนังสือพิมพ์อาจจะเป็ นรายวันหรือไม่ใช่รายวันก็ได้ อาจจะเป็ นระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด หรือระดับภูมภิ าคก็ได้ มีเนื ้อหาสาระทีเ่ น้ นหนักข่าวสาร
เหตุการณ์ความเคลือ่ นไหวในท้ องถิน่ นัน้ ๆ เป็ นส�ำคัญ มีจำ� นวนจ�ำหน่ายไม่
สูงนัก หนังสือพิมพ์ระดับท้ องถิน่ นี ้มีชอื่ เรียกว่าต่าง ๆ กัน เช่น หนังสือพิมพ์
ส่วนภูมภิ าค หนังสือพิมพ์ระดับจังหวัด หนังสือพิมพ์ชมุ ชนในต่างประเทศ
ส�ำหรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในประเทศไทย เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ แรก
เมือ่ พ.ศ. 2470 ที่ จ.เชียงใหม่ ชื่อหนังสือพิมพ์ศรี เชียงใหม่ ออกเป็ นราย
10 วันออกได้ ปีเดียวก็เลิกไป ในระยะแรก (พ.ศ. 2475-2520) หนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่นขยายตัวไม่มากเพราะพลเมืองอาศัยรวมกันอยูไ่ ม่หนาแน่น ธุรกิจ
แต่ละจังหวัดยังเติบโตไม่เต็มที่ โรงพิมพ์ยงั ไม่เกิด ยกเว้ นในจังหวัดใหญ่
รวมถึงระบอบการเมืองไม่เอื ้อให้ เกิดสภาพการแสดงความเห็นอย่างเสรี
(พิศษิ ฐ์ ชวาลาธวัช, 2542, น. 1-5 อ้ างใน อริน เจียจันทร์ พงษ์, 2558)
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมักจะด�ำเนินการแบบไม่ต่อเนื่อง มีทงเกิ
ั้ ด
ใหม่ ด�ำเนินการไม่ตอ่ เนื่อง และเลิกกิจการ เนื่องจากประสบปั ญหาความ
อยู่รอดทางธุรกิจและปั จจุบนั มีส่ือออนไลน์เข้ ามามีบทบาทส�ำคัญแทนที่
สือ่ หนังสือพิมพ์
แนวคิดการสื่อสารชุมชน
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ องถิ่ น ที่ ยั ง คงอุ ด มการณ์ ก ารเป็ นสื่ อ ท้ องถิ่ น
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ควรด�ำเนินกิจการโดยใช้ แนวคิดการสือ่ สารชุมชน ดังที่
Kivikuru (1994: 408b อ้ างใน Manyozo, 2010) ให้ ความหมายของ
การสือ่ สารชุมชน ว่าหมายถึง การมีสว่ นร่วมและรูปแบบการสือ่ สารแบบ
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รากหญ้ าที่มีลกั ษณะกระตุ้นและการกระท�ำ โดยมีจดุ มุง่ หมายสุดท้ ายคือ
การปรับปรุงคุณภาพชีวติ เพือ่ การอยูอ่ าศัยของคนในชุมชน
ปาริชาต สถาปิ ตานนท์ และคณะ (2549) ได้ รวบรวมคุณลักษณะ
ส�ำคัญของการสื่อสารชุมชนว่า เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง ทิศทางการ
ไหลของข่าวสารหลากหลาย ทุกทิศทุกทาง เป้าหมายของการสือ่ สารชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เป็ นการสื่อสารที่เกิดขึ ้นและด�ำเนิน
การเพือ่ ตอบสนองความต้ องการของประชาชน ทังนี
้ ้ หน้ าทีข่ องการสือ่ สาร
ชุมชน ประกอบด้ วยหน้ าทีใ่ นการแสดงออก หน้ าทีท่ างสังคม หน้ าทีใ่ นการ
ให้ ข้อมูลข่าวสาร และหน้ าทีใ่ นการควบคุมการปฏิบตั กิ าร สือ่ ของชุมชนเน้ น
การปรับปรุงสือ่ ให้ เหมาะสม สือ่ ชุมชนต้ องเป็ นสือ่ ทีช่ มุ ชนสามารถเข้ าถึงได้
ตลอดเวลา ชุมชนต้ องเขามามีสว่ นร่วม เป็ นสือ่ ทีแ่ สดงออกของชุมชน และ
สามารถปรับเปลีย่ นลักษณะของการเป็ นเครื่ องมือถ่ายทอดข่าวสารจากที่
หนึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่
การสื่อสารในยุคดิจทิ ลั
ในยุคดิจิทลั ที่มีการหลอมรวมสื่อ ส่งผลให้ การด�ำเนินการผลิต
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ และการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ปรับ
เปลีย่ นรูปแบบไปด้ วย โดย จักร์กฤษ เพิม่ พูล (บรรณาธิการ) (2556) สรุปทีม่ า
ของการหลอมรวมสือ่ ไว้ วา่ จากการขยายตัวของโอกาสในการเข้ าถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทีเ่ ริ่มต้ นมาตังแต่
้ ปี 2536 ท�ำให้ สอื่ กระแสหลักใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ต้องเริ่มปรับตัวเข้ าสูค่ วามเป็ นสือ่ ดิจทิ ลั
มากขึ ้น จากทีม่ กี ารจัดท�ำเว็บไซต์ขึ ้นมาเพือ่ รองรับผู้อา่ นในต่างประเทศ และ
กลุม่ ผู้อา่ นใหม่ โดยไม่ได้ เน้ นรายได้ ทางธุรกิจ ก็เริ่มหันมาปรับปรุงเนื ้อหา
และเปลี่ยนโครงสร้ างของเว็บไซต์ให้ รองรับรู ปแบบธุรกิจใหม่เพื่อสร้ าง
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รายได้อย่างจริงจังกันมากขึ ้น ขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์บางแห่งก็เริ่มปรับตัว
เข้ าสูก่ จิ การโทรทัศน์ หลังจากทีบ่ างแห่งได้ ปรับตัวเข้ าสูส่ อื่ โทรทัศน์มาก่อน
หน้ านี ้แล้ ว ท�ำให้ เจ้ าของธุรกิจสือ่ หลายแห่งเริ่มคิดถึงการใช้ ทรัพยากรข่าว
ร่วมกัน เพือ่ น�ำเสนอออกไปในหลากหลายช่องทาง ดังนัน้ จึงเป็ นทีม่ าของ
แนวคิดเรื่ อง “วารสารศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์” หรื อที่มีผ้ พู ยายามแปลเป็ น
ภาษาไทยว่า “หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์ สอื่ หลอมรวม”
การบริหารงานขององค์ การหนังสือพิมพ์
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2554) แสดงทัศนะว่า อาจพบเห็นโครงสร้ าง
องค์การได้ จากแผนภูมิที่ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิขององค์การ แต่พฤติกรรม
ที่ท�ำให้ โครงสร้ างขององค์การมีรูปร่างหน้ าตาอย่างที่ปรากฏนัน้ เนื่องมา
จากการยึดในหลักการที่ก�ำหนดโครงสร้ างแตกต่างกัน โดยที่องค์การหนึง่
ๆ อาจประกอบด้ วยส่วนผสมของหลักการแต่ละหลักการไม่เท่ากัน พื ้นฐาน
โครงสร้ างขององค์การจะแตกต่างกันใน 4 ลักษณะดังนี ้
1. หลักการบริ หารจัดการ เป็ นหลักการที่ส�ำคัญที่สดุ ซึง่ องค์การ
ใช้ ก�ำกับโครงสร้ างในการท�ำหน้ าที่ขององค์การ ทังนี
้ ้เพราะหลักบริ หาร
จัดการเป็ นการโน้ มน้ าวใจเพือ่ ให้ คนในองค์การท�ำงานตามนโยบายทีว่ างไว้
หลักบริ หารจัดการเพื่อความพอใจร่วมกันแตกต่างจากหลักการเมืองที่มงุ่
การแสวงหาอ�ำนาจและการใช้ อำ� นาจ โดยปกติองค์การย่อมเลือกใช้ แนวทาง
บริ หารจัดการกับโครงสร้ างขององค์กรก่อนหลักการอื่น เนื่องจากเป็ น
หลักการทีไ่ ด้ รับการยอมรับเหนียวแน่นกว่าหลักการอืน่ ๆ
2. หลักการสื่อสาร องค์การสื่อสารมวลชนย่อมต้ องตระหนักต่อ
การเลือกใช้ หลักการสือ่ สารในองค์การเพราะเป็ นภารกิจที่มีทกั ษะอยูแ่ ล้ ว
แต่กระนันก็
้ มไิ ด้ มากไปกว่าการยอมรับหลักการบริหารจัดการ การทีน่ กั ข่าว
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ต้ องท�ำงานในพื ้นทีห่ รือภายนอกองค์การจึงมีสว่ นท�ำให้ การติดต่อสือ่ สารกับ
ภายในองค์การเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น แต่การอยูภ่ ายนอกองค์การท�ำให้ ปลอดต่อหลัก
การบริหารจัดการซึง่ จะเป็ นสิง่ ส�ำคัญต่อเมือ่ ประจ�ำอยูใ่ นองค์กร
3. หลักการเมือง เป็ นหลักที่ยึดติดในอ�ำนาจและการจัดสรรผล
ประโยชน์ไปยังส่วนต่าง ๆ ตามสัดส่วนการถือครองอ�ำนาจในองค์การ อ�ำนาจ
ไม่ได้ มาจากแหล่งอ�ำนาจภายในเท่านัน้ แต่ยงั มาจากแหล่งอ�ำนาจภายนอก
อีกด้ วยไม่วา่ จากภาคการเมืองหรือภาคธุรกิจ การใช้ อำ� นาจอาจให้ ความรู้สกึ
ที่เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ การท�ำงานในองค์การโดยเฉพาะองค์การสือ่ สารมวลชน
ทีเ่ ทิดทูนเสรี ภาพ แต่ก็ยงั พบว่ายังคงมีการใช้ อำ� นาจหรื อการเล่นการเมือง
กระจายไปในทุกส่วนขององค์การสือ่ ในการใช้ อำ� นาจเพือ่ การตัดสินวินจิ ฉัย
หลักการเมืองถูกน�ำมาใช้ เป็ นอันดับทีส่ ามแม้ จะไม่มากแต่กท็ ำ� ให้ คนท�ำงาน
สือ่ ต้ องระมัดระวังตัวเองด้ วย
4. หลักการตลาด หลักการตลาดเป็ นการมุง่ เอาใจใส่ผ้ รู บั สารซึง่ เป็ น
ผู้บริโภคซึง่ ควรเป็ นหลักทีถ่ กู น�ำมาใช้ ในการก�ำกับโครงสร้ างองค์การ เพราะ
เป้าหมายองค์การอยูท่ กี่ ารขายข่าวและข่าวสารให้ กบั ผู้บริโภค แต่อนั ทีจ่ ริง
กลับเป็ นหลักการที่น�ำมาใช้ น้อยมาก เนื่องจากในภาพรวมหลักการตลาด
เป็ นการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ ามิใช่ต่อตัวพนักงานซึง่ ท�ำให้ เห็น
ความส�ำคัญทางการโฆษณาในล�ำดับถัด ๆ มา นอกจากนี ้ตลาดของสือ่ สาร
มวลชนส่วนใหญ่เป็ นตลาดผูกขาดเนื่องจากทรัพยากรการสือ่ สารยังอยูใ่ น
มือของรัฐบาลหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ การลงโฆษณาและการตระหนัก
ต่อผู้บริโภคจะอยูใ่ นความสนใจของงานส�ำนักงานมากกว่าคนท�ำงานด้ าน
วารสารศาสตร์ ซงึ่ เป็ นพนักงานส่วนใหญ่
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จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพของหนังสือพิมพ์
ในฐานะของผู้บริหารองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ควรยึดถือจริยธรรม
ซึง่ อยูใ่ นหมวด 3 ของข้ อบังคับว่าด้ วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.
2541 ดังนี ้
ข้ อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้ องไม่ประพฤติปฏิบตั กิ าร
ใดๆ อันจะน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิแ์ ห่งวิชาชีพ
ข้ อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้ องไม่อวดอ้ างหรื ออาศัย
ต�ำแหน่งหน้ าที่ เพือ่ เรียกร้ องสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่ชอบธรรม
ข้ อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้ องละเว้ นการรับอามิสสิน
จ้ างอันมีคา่ หรือผลประโยชน์ใดๆ เพือ่ ให้ กระท�ำการหรือไม่กระท�ำการใดอัน
จะขัดต่อการปฏิบตั หิ น้ าทีเ่ พือ่ ให้ ประชาชน ได้ รบั ข้ อมูลข่าวสารอย่างถูกต้ อง
รอบด้ าน
จริยธรรมของหนังสือพิมพ์
นัก ข่ า ว นัก หนัง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งยึ ด ถื อ จริ ย ธรรมของ
หนังสือพิ มพ์ เป็ นหลัก เพื่ อด� ำเนิ นการรายงานข่าว น� ำเสนอเนื อ้ หาที่
เป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนท้ องถิ่นอย่างแท้ จริ ง ตามเจตนารมณ์ การผลิต
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพือ่ เป็ นสือ่ ของชุมชน (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ,
2554)
1. หนังสือพิมพ์ต้องยึดถือข้ อเท็จจริง ความถูกต้ องแม่นย�ำและความ
ครบถ้ วน
2. หนังสือพิมพ์ต้องน�ำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนหรือหมูค่ ณะ
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3. หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความพยายาม ในการให้ ความเป็ นธรรม
แก่ทกุ ฝ่ าย
4. หนังสือพิมพ์ต้องไม่แต่งเติมเนื ้อหาสาระของข่าว จนคลาดเคลือ่ น
หรื อเกินจากความจริง หนังสือพิมพ์ ต้ องละเว้ นการเสนอข่าวเพราะความ
ล�ำเอียง หรื อมีอคติจนเป็ นเหตุให้ ข่าวนันคลาดเคลื
้
่อนหรื อเกินจากความ
เป็ นจริง
5. หนังสือพิมพ์ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
6. เมือ่ คัดลอกข้ อความใดจากหนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์ หรือแหล่งข้ อมูล
อืน่ ๆ ต้ องบอกทีม่ าของข้ อความนัน้
7. การเสนอข่าวทีม่ กี ารพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแก่บคุ คล
หรือองค์การใด ๆ ต้ องแสดงถึงความพยายามในการเปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายทีถ่ กู
กล่าวหาแสดงข้ อเท็จจริงด้ วย
ในกรณีทมี่ กี ารเสนอข่าวผิดพลาด หนังสือพิมพ์ต้องลงพิมพ์แก้ ไขข้ อ
ผิดพลาดดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า
8. หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอข่าวโดยเลือ่ นลอยปราศจากแหล่งทีม่ า
พึงระบุชอื่ บุคคลทีใ่ ห้ สมั ภาษณ์ หรือให้ ขา่ วอย่างเปิ ดเผย เว้ นแต่จะมีเหตุอนั
ควรปกปิ ดเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล่งข่าว และต้ องเป็ น
ประโยชน์ตอ่ สิทธิในการรับรู้ขา่ วสารของสาธารณชน
9. หนังสือพิมพ์ ต้องปกปิ ดชื่ อและฐานะของบุคคลที่ให้ ข่าวไว้
เป็ นความลับ หากได้ ให้ คำ� มัน่ แก่แหล่งข่าวนันไว้
้ หนังสือพิมพ์ต้องปกปิ ด
นามปากกาหรือนามแฝงทีป่ รากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับนันไว้
้ เป็ นความลับ
10. ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องค�ำนึงมิให้ ลว่ ง
ละเมิดศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็ นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่
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ต้ องให้ ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อย
โอกาส ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้ องไม่เป็ นการซ� ้ำเติมความทุกข์หรือ
โศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสนันไม่
้ วา่ ทางใดทางหนึง่
11. การพาดหัวข่าวและความน�ำของหนังสือพิมพ์ ต้ องไม่เกินไปจาก
ข้ อเท็จจริงในข่าวและต้ องสะท้ อนใจความส�ำคัญหรือเนื ้อหาหลักของข่าว
12. หนังสือพิมพ์จะต้ องไม่เสนอภาพข่าวทีอ่ จุ าด ลามกอนาจาร หรือ
น่าหวาดเสียวโดยไม่คำ� นึงถึงความรู้สกึ ของสาธารณชนอย่างถีถ่ ้ วน
13. ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วจิ ารณ์ หนังสือพิมพ์
ต้ องให้ ความเทีย่ งธรรมแก่ฝ่ายทีถ่ กู พาดพิงเสมอ
14. ข้ อความทีเ่ ป็ นประกาศโฆษณาทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือพิมพ์ ต้ อง
แสดงให้ เห็นชัดว่าเป็ นประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป็ นการเสนอข่าวหรื อ
ความคิดเห็นมิได้
วิธกี ารวิจยั
ผู้วิจัยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก
(In depth Interview) คณะผู้บริหารและนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ และการ
ศึกษาวิเคราะห์เนื ้อหาการน�ำเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ในรูปแบบสือ่
สิง่ พิมพ์ในเชิงปริมาณความถีแ่ ละร้ อยละ
ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรคือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภาคใต้ โดยผู้วิจยั ก� ำหนด
ตัวอย่าง ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ภาคใต้ ในเขตจังหวัดในภาคใต้ ทมี่ กี าร
ศึกษาจากงานวิจยั ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (บรรยงค์ สุวรรณผ่อง,
2552) ซึง่ พบว่า มีจ�ำนวนผู้รับสารและมีการด�ำเนินการธุรกิจหนังสือพิมพ์
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ท้ องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ใน จ.สงขลา จ.ภูเก็ต และ
จ.ตรัง โดยในแต่ละจังหวัด ผู้วจิ ยั เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการค�ำนึงถึง
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ทีเ่ น้ นน�ำเสนอข่าวสารในท้ องถิน่ ภาคใต้ ภาคภาษาไทย
มีการผลิตและเผยแพร่ในรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพ์อย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนได้ รับ
ความนิยมจากผู้อา่ นในระดับสูง จังหวัดละ 3 ฉบับ เพือ่ วิเคราะห์เนื ้อหา ได้ แก่
จ.สงขลา ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส หนังสือพิมพ์สมิหลาไทมส์
และหนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง
จ.ภูเก็ต ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ขา่ วเศรษฐกิจธุรกิจ หนังสือพิมพ์เสียงใต้
และหนังสือพิมพ์ภเู ก็ตโพสต์
จ.ตรัง ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ตรังไทมส์ หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์ และ
หนังสือพิมพ์มติตรัง
ทังนี
้ ผู้ ้ วจิ ยั จะสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร 1 คน และผู้สอื่ ข่าว 1 คน รวม
องค์กรละ 2 คน โดยการวิจยั ครัง้ นี ้สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลแบบเจาะจง จ�ำนวน
ทังสิ
้ ้น 17 คน เนือ่ งจากองค์กรบางองค์กรให้ สมั ภาษณ์ 3 คน และบางองค์กร
ผู้บริหารและผู้สอื่ ข่าวเป็ นคนเดียวกัน
ส�ำหรับการวิเคราะห์เนื ้อหา จะวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ 9 ฉบับ
ตังแต่
้ มกราคม-ธันวาคม 2558 ตามจ�ำนวนทีห่ นังสือพิมพ์ฉบับสิง่ พิมพ์ยงั คง
เหลืออยู่ ซึง่ มีจำ� นวนแตกต่างกันไปในแต่ละฉบับ
เครื่องมือการวิจยั และการทดสอบเครื่องมือ
ผู้วจิ ยั จะจัดท�ำแบบค�ำถามสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักและแบบฟอร์ม
การเก็บข้ อมูลบันทึกลักษณะเนื ้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ น�ำไปให้ นกั วิชาการ
ด้ านสือ่ มวลชน ผู้เชีย่ วชาญ/ทีป่ รึกษาองค์กรสือ่ รวม 3 คน พิจารณาก่อนน�ำ
ไปใช้ จริง ทังนี
้ ้แบบฟอร์ มการเก็บข้ อมูลบันทึกลักษณะเนื ้อหาหนังสือพิมพ์
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ท้ องถิน่ สามารถจัดหมวดหมูจ่ ริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ของสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ได้ 4 หมวดหมูด่ ้ วยกันได้ แก่ การน�ำเสนอ
ข้ อเท็จจริ ง การเป็ นประโยชน์สาธารณะ การให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
และบอกทีม่ าของข้ อความทีค่ ดั เลือก
การรวบรวมข้ อมูล
การสัมภาษณ์แต่ละครัง้ จะใช้ วิธีการบันทึกเสียง และน�ำมาถอด
ความเพือ่ เก็บรายละเอียดข้ อมูลจากประเด็นการสัมภาษณ์ให้ ได้ มากที่สดุ
และไม่ผิดเพี ้ยน เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป และการวิเคราะห์เนื ้อหา
จะบันทึกข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ในแบบฟอร์ มที่จดั ท�ำเป็ นตารางเพื่อ
รวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นระบบและสะดวกต่อการน�ำไปวิเคราะห์ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ ผู้วจิ ยั จะใช้ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
เนื ้อหา แง่มมุ ทีม่ คี วามเหมือนกัน และแง่มมุ ทีม่ คี วามต่างกัน โดยจะวิเคราะห์
ในแต่ละประเด็นค�ำถามทีก่ �ำหนดไว้ ในแบบสัมภาษณ์ จากนันจะประมวล
้
น�ำข้ อมูลทังหมดน�
้
ำเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ส�ำหรับการวิเคราะห์เอกสารหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ผู้วจิ ยั จะวิเคราะห์
ลักษณะการน�ำเสนอของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ในแต่ละฉบับของแต่ละองค์กร
สือ่ จากนันน�
้ ำมาเปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ เพือ่ สรุปข้ อมูลน�ำเสนอตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั
จากข้ อมูลการวิจัยทัง้ สองส่วน จะได้ น�ำผลการวิจัยมาสรุ ปผล
ร่วมกัน เพือ่ ดูความสอดคล้ อง ความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน และสรุปผลภายใต้
วัตถุประสงค์การวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้
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ผลการวิจยั
จากการด�ำเนินการวิจยั ทังการสั
้
มภาษณ์เชิงลึกผู้บริ หารและผู้สื่อ
ข่าวของหนังสือพิมพ์ตวั อย่างและการวิเคราะห์เนื ้อหาข่าวหนังสือพิมพ์
ผลการวิจยั ที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การส�ำรวจจริ ยธรรมในการบริ หาร
จัดการและการน�ำเสนอเนื ้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ จ�ำแนก
ผลการวิจยั เป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
จริยธรรมในการบริหารจัดการหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น
จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้ 9 ฉบับ ฉบับละ 2 คน รวมผู้ให้ ข้อมูลทังหมด
้
17 คน เนื่องจาก
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 3 คน และบางฉบับ ผู้บริหารและผู้สอื่ ข่าว
เป็ นคนเดียวกัน พบว่า ประเด็นจริยธรรมในการบริหารจัดการหนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่น หนังสือพิมพ์ใน จ.สงขลา พบการละเมิดจริ ยธรรม ได้ แก่ การ
หาโฆษณาโดยใช้ หนังสือพิมพ์หวั ใหญ่หรื อที่ตนเป็ นสตริ งเกอร์ และแฝง
ผลประโยชน์ การออกหนังสือพิมพ์รายสะดวก เพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
และการเมือง การรับเงินเพื่อท�ำข่าว การรวมตัวกันเพื่อขอสปอนเซอร์
การมีความสัมพันธ์กบั แหล่งข่าวท�ำให้ ไม่สามารถท�ำข่าวในเชิงลบได้ ดังที่
ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัสกล่าวว่า
“การท�ำหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิ่ นอยูบ่ นเส้นด้าย อยูร่ ะหว่างการท�ำข่าว
กับเชิ งธุรกิ จ”
ในขณะทีห่ นังสือพิมพ์ในจังหวัดภูเก็ต กลับเห็นว่า จังหวัดของตน
สือ่ มวลชนมีสมาคมและชมรมทีด่ แู ลกันเอง และนักข่าวใน จ.ภูเก็ตมีจำ� นวน
จ�ำกัด จึงพึง่ พาอาศัยกันได้ นอกจากนี ้ การท�ำงานจะเน้ นความชัดเจน เช่น
ผู้บริหารหนังสือพิมพ์เสียงใต้ จะตกลงเรื่องค่าน� ้ำมันให้ ผ้ สู อื่ ข่าวไปท�ำข่าวกับ
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แหล่งข่าวเอง เพือ่ ป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาการรับเงินของผู้สอื่ ข่าวจากแหล่ง
ข่าว ในประเด็นนี ้ ผู้สอ่ื ข่าวกล่าวว่า
“แม้จะเป็ นนักข่าวไส้แห้ง แต่ท�ำด้วยจิ ตวิญญาณความเป็ นนักข่าว
แต่บางคน อยากเทีย่ ว อยากได้ ซึ่งจริ ยธรรม ควรรู้วา่ อะไรเปิ ดเผยได้ เปิ ด
เผยไม่ได้ จรรยาบรรณต้องยึดถือทีส่ ดุ ”
อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาจริยธรรมทีพ่ บบ้ าง ได้ แก่ การน�ำเสนอ
ข่าวโดยใช้ คำ� ทีท่ ำ� ให้ อา่ นหรือตกใจ หรือผิดเพี ้ยนจากเรื่องหนึง่ เป็ นอีกเรื่อง
หนึง่ รวมทังการคั
้
ดลอกข่าวและภาพไปใช้ โดยไม่อ้างอิงทีม่ า และการอ้ าง
ความเป็ นผู้สอื่ ข่าวเพือ่ เรียกร้ อง/เรียกรับเงิน
ในส่วนของ จ.ตรัง พบว่า ผู้สื่อข่าว ปั ญหาจริ ยธรรมที่พบเห็น
ได้ แก่ การออกหนังสือพิมพ์รายสะดวก การเรี ยกเงินจากแหล่งข่าว เรี ยก
ค่าตอบแทน การน�ำเสนอโจมตีสอื่ ด้ วยกันเอง มีการน�ำภาพข่าวจากบุคคล
อื่นมาตีพิมพ์โดยไม่มีการอ้ างอิงที่มา นอกจากนี ้ ผู้ให้ สมั ภาษณ์ 3 คน
แสดงความเห็นว่า นักหนังสือพิมพ์ในจ.ตรังมีจริ ยธรรมค่อนข้ างสูงและมี
การพัฒนาตัวเองมากขึ ้น และหนังสือพิมพ์ยงั มีการผูกมิตรกับแหล่งข่าว
สร้ างสังคม ไม่เป็ นฝั กเป็ นฝ่ าย โดยผู้บริหารหนังสือพิมพ์ตรังนิวส์ให้ มมุ มอง
ว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ จะมีการพัฒนาหรือไม่นนั ้ ส่วนหนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ผู้บริโภค
“ผูบ้ ริ โภคต้องเป็ นตัวคัด ตัวบีบ ให้หนังสือพิมพ์หนั ไปทางทีด่ ีขึ้น”
สรุปได้ วา่ ปั ญหาจริยธรรมด้ านการบริหารจัดการของหนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่นทีเ่ หมือนกันของตัวอย่างทัง้ 9 ฉบับ คือ การเรียกรับเงินจากแหล่ง
ข่าว การออกหนังสือพิมพ์รายสะดวกเพื่อหวังค่าโฆษณาจากแหล่งข่าว
และการคัดลอกภาพและข่าว โดยไม่อ้างอิงแหล่งทีม่ า ส�ำหรับ จ.สงขลา มี
ความแตกต่างตรงทีม่ กี ารน�ำชือ่ หนังสือพิมพ์หวั ใหญ่มาอ้ างเพือ่ ค่าโฆษณา
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ความสัมพันธ์กบั แหล่งข่าวมากเกินไปจนมีผลต่อการท�ำหน้ าที่ การรวมตัว
ของสือ่ เพือ่ ขอสปอนเซอร์ และการแบ่งเป็ นพรรคเป็ นพวก ในขณะที่ จ.ภูเก็ต
มีชมรมและสมาคมนักข่าว ท�ำให้ พงึ่ พาอาศัยกัน ตรวจสอบดูแลกันเอง และ
มีปัญหาในประเด็นการน�ำเสนอข่าวทีเ่ กินจริง ส�ำหรับที่ จ.ตรัง พบว่ามีการน�ำ
เสนอโจมตีกนั บ้ างระหว่างสือ่ ด้ วยกัน
จริยธรรมในการเสนอเนือ้ หาของหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น
จากการด�ำเนิ นการวิจัยวิเคราะห์ เนื อ้ หาข่าวจากหนังสือพิมพ์
ตัวอย่าง 9 ฉบับ ซึง่ เป็ นหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ของ จ.สงขลา จ.ภูเก็ต และ จ.ตรัง
จังหวัดละ 3 ฉบับ ตังแต่
้ เดือน มกราคม – ธันวาคม 2558
เมือ่ วิเคราะห์ข้อมูลทังหมดแล้
้
ว พบว่า ประเด็นที่หนังสือพิมพ์ มี
ลักษณะเข้ าข่ ายละเมิดจริยธรรมมากที่สุด คือ การค�ำนึงถึงประโยชน์
สาธารณะ ละเว้ นการน�ำเสนอข่าวเพราะล�ำเอียง ไม่เสนอภาพทีอ่ จุ าด ลามก
น่าหวาดเสียว ประกาศโฆษณาให้ ชดั เจน ไม่แอบแฝงในข่าว โดยมีการน�ำ
เสนอในประเด็นทีเ่ ข้ าข่ายผิดจริยธรรมดังกล่าว กล่าวคือ การน�ำเสนอภาพ
ทีน่ า่ หวาดเสียว การแอบแฝงการโฆษณาในเนื ้อหาข่าว ทังหมดปรากฏ
้
73
ชิ ้นข่าว จาก 917 ชิ ้นข่าว หรื อร้ อยละ 8 ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการแอบแฝง
การโฆษณาในเนื ้อหาข่าว เช่น การมุง่ หวังขายสินค้ าหรือบริการแฝงอยูใ่ น
เนื ้อหาข่าว การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หรือพรรคการเมืองใดการเมือง
หนึง่ เป็ นต้ น
นอกจากนี จากผลการวิ
้
จยั ด้ านการน�ำเสนอเนื ้อหาของหนังสือพิมพ์
ท้ องถิน่ พบว่า ประเด็นที่มลี กั ษณะเข้ าข่ ายละเมิดจริยธรรมรองลงมา
คือ ประเด็นการให้ ความเป็ นธรรมแก่ ทกุ ฝ่ าย หมายถึง การเปิ ดโอกาส
ให้ ฝ่ายที่ถกู กล่าวหาแสดงข้ อเท็จจริ ง การปกปิ ดชื่อฐานะคนให้ ข่าวเป็ น
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ความลับหากให้ ค�ำมัน่ ไว้ การอ้ างแหล่งข่าว ไม่ละเมิดศักดิ์ศรี ของบุคคล
ทีต่ กเป็ นข่าว (เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส) และผู้ถกู พาดพิง จากการวิเคราะห์
เนื ้อหาพบว่า มีการน�ำเสนอข่าวทางเดียว หรือไม่ได้ ให้ ผ้ มู สี ว่ นเกี่ยวข้ องใน
ข่าวได้ แสดงความคิดเห็นจ�ำนวน 62 ชิ ้นข่าว จาก 917 ชิ ้นข่าว หรือร้ อยละ 7
ซึ่งถื อว่าละเมิดจริ ยธรรมในปริ มาณที่น้อยสอดคล้ องกับเมื่อพิจารณา
เนื ้อหารวมชิ ้นข่าวทังหมด
้
917 ชิ ้นข่าว มีชิ ้นข่าวทีม่ เี นื ้อหาละเมิดจริยธรรม
หนังสือพิมพ์เพียง 151 ข่าว หรือร้ อยละ 16 เท่านัน้
จากผลการวิจยั การวิเคราะห์เนื ้อหาในประเด็นจริยธรรมการน�ำเสนอ
เนื ้อหาของหนังสือพิมพ์ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้สอื่ ข่าว
ได้ ผลทีส่ อดคล้ องกันในแง่การเรียกรับเงินจากแหล่งข่าว เพือ่ เป็ นค่าโฆษณา
จึงปรากฏเนื ้อหาข่าวในลักษณะเข้ าข่ายโฆษณาแฝง และความใกล้ ชดิ กับ
แหล่งข่าว ส่งผลให้ มกี ารท�ำหน้ าทีเ่ ลือกท�ำข่าวโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
พวกพ้ องเป็ นหลัก
ผู้วิจัยขอสรุ ปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 2
การเสนอแนวทางการพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ดังนี ้
แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ผู้บริ หารและผู้ส่ือข่าวของหนังสือพิมพ์ ทัง้ 9 ฉบับได้ น� ำเสนอ
แนวทางพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ในประเด็นต่าง ๆ
ดังต่อไปนี ้
1. เข้ าร่วมสภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ภมู ิภาคแห่งชาติ (สนภช.)
โดยเรี ยกร้ องให้ รัฐอุดหนุนตังระเบี
้
ยบช่วยเหลือนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์
ซึง่ จะเป็ นข้ อกฎหมายของคนท�ำหน้ าทีส่ อื่ ทีไ่ ม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ จะท�ำให้
ลดการละเมิดจริยธรรม (หนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส)
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2. สภาการหนัง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ง ชาติ ควรมี ก ฎหมายควบคุม สื่ อ
ท้ องถิ่น ให้ เข้ าใจกติกา มีมาตรฐานการจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ (หนังสือพิมพ์
ไทยแหลมทอง)
3. ปั ญหาในปั จจุบนั ของวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ คือ บุคลากรไม่
ได้ ผา่ นการศึกษาด้ านสือ่ มาโดยตรง จึงมีปัญหาเรื่องทักษะทางวิชาชีพและ
จริยธรรม (หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์)
4. ผู้บริ โภคสื่อต้ องเป็ นคนกระตุ้นผลักดัน และเป็ นคนคัดกรอง
ให้ หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ปฏิบตั หิ น้ าทีไ่ ปทางทีด่ ขี ึ ้น (หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์)
5. องค์กรที่ดแู ลเรื่ องสื่อ ควรสร้ างจิตส�ำนึก และเปิ ดโอกาสให้ ได้
ศึกษา ทัศนศึกษาดูงานจากหนังสือพิมพ์สว่ นกลาง หรือหนังสือพิมพ์ทเี่ คย
ได้ รับรางวัล ให้ ดขู า่ ว ดูเนื ้องานที่เคยได้ รับรางวัล เห็นภาพข้ อเท็จจริ งว่า
ข่าวลักษณะใดเป็ นข่าวที่ดี มาจากการมีจริ ยธรรมที่ดขี องนักหนังสือพิมพ์
(หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์)
นอกจากนี ผ้ ้ ู ให้ ข้ อมู ล ได้ ให้ ข้ อเสนอแนะการพั ฒ นาองค์ ก ร
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ดังนี ้
1. การตังกลุ
้ ม่ ผู้สอื่ ข่าวอาสาของโฟกัส ชือ่ เครือข่ายพลเมืองโฟกัส
จะหาสมาชิกในกลุม่ ไลน์ (Line) (หนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส)
2. ตอกย� ้ำแบรนด์ เปลีย่ นโลโก้ (หนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส)
3. การท�ำเฟซบุ๊ก การท�ำ E-book, TV ทาง YouTube หรือ Google+
(หนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส หนังสือพิมพ์สมิหลาไทมส์ หนังสือพิมพ์เสียงใต้
หนังสือพิมพ์ภเู ก็ตโพสต์ หนังสือพิมพ์ตรังไทมส์)
4. พัฒนาผู้สอื่ ข่าวให้ เป็ นบุคคลทีม่ ที กั ษะรอบด้ าน (multi functions)
(หนังสือพิมพ์ขา่ วเศรษฐกิจธุรกิจ)
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5. นโยบายสือ่ สารกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการเกี่ยวกับ
อัตราค่าใช้ จา่ ยการลงข่าว เพือ่ ให้ องค์กรอยูไ่ ด้ (หนังสือพิมพ์เสียงใต้ )
6. การเพิม่ หน้ า เป็ น ไทย จีน อังกฤษ อาทิตย์ละ 2 ครัง้ (หนังสือพิมพ์
เสียงใต้ )
7. ลดคุณภาพกระดาษ ใช้ กระดาษ (หนังสือพิมพ์มติตรัง)
จากข้ อมูลท�ำให้ เห็นว่าในยุคดิจทิ ลั องค์กรสือ่ หนังสือพิมพ์ท้องถิน่
ส่วนใหญ่สนใจท�ำสือ่ ออนไลน์ เพือ่ เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ของผู้บริโภค ทังการ
้
ท�ำสือ่ ออนไลน์ สือ่ สังคมออนไลน์ และการท�ำโทรทัศน์ออนไลน์
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั ได้ จ�ำแนกสถานะขององค์กรหนังสือพิมพ์
ในประเด็นความยัง่ ยืนในอนาคตขององค์กรหนังสือพิมพ์ทงั ้ 9 ฉบับ โดย
สามารถจ�ำแนกออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. กลุ่ม องค์ ก รที่ ก� ำ ลัง สู้กับ ภาวะเศรษฐกิ จ และสัง คม ได้ แ ก่
หนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส
2. กลุม่ องค์กรทีท่ ำ� ต่อไปเรื่อย ๆ แต่ไม่แน่ใจอนาคต ได้ แก่ หนังสือ
พิมพ์สมิหลาไทมส์ หนังสือพิมพ์เสียงใต้ หนังสือพิมพ์ภเู ก็ตโพสต์ หนังสือพิมพ์
ตรังนิวส์ หนังสือพิมพ์มติตรัง
3. กลุ่มองค์กรที่คาดว่าจะด�ำเนินกิจการต่ออย่างมัน่ คง ได้ แก่
หนัง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยแหลมทอง หนัง สื อ พิ ม พ์ ข่ า วเศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ และ
หนังสือพิมพ์ตรังไทมส์
การจ�ำแนก 3 กลุม่ ดังกล่าว อธิบายได้ วา่ กลุม่ แรกหรือกลุม่ องค์กร
ที่ก�ำลังสู้กับภาวะเศรษฐกิจและสังคม เป็ นกลุ่มองค์กรที่ไม่มีธุรกิจอื่น
หล่อเลี ้ยง เน้ นการผลิตและเผยแพร่หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ อย่างเดียว ในขณะที่
กลุม่ องค์กรทีท่ ำ� ต่อไปเรื่อย ๆ แต่ไม่แน่ใจอนาคต โดยส่วนใหญ่จะมีธรุ กิจ
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อื่น ๆ หล่อเลี ้ยง เช่น การมีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง อย่างหนังสือพิมพ์
สมิหลาไทมส์และหนังสือพิมพ์ตรังนิวส์ การเป็ นนักข่าวหรื อสติงเกอร์ ให้
กับหนังสือพิมพ์สว่ นกลาง เช่น หนังสือพิมพ์ภเู ก็ตโพสต์ และหนังสือพิมพ์
มติตรั ง และเป็ นเจ้ าของหนังสือพิมพ์ ที่มีอายุยาวนานที่ สุดในภาคใต้
และมีความมัน่ คงในระดับหนึง่ ได้ แก่ หนังสือพิมพ์เสียงใต้
กลุม่ สุดท้ าย คือ กลุม่ องค์กรทีค่ ดิ ว่าจะด�ำเนินกิจการต่ออย่างมัน่ คง
เนื่องจากกลุ่มนี ้เป็ นศูนย์ของหนังสือพิมพ์ส่วนกลางอย่างไทยรัฐ ได้ แก่
หนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง (ศูนย์ไทยรัฐใน จ.สงขลา) และหนังสือพิมพ์ตรัง
ไทมส์ (ศูนย์ไทยรัฐใน จ.ตรัง) หรือเป็ นหนังสือพิมพ์เฉพาะด้ านทีม่ รี ากฐาน
ความมัน่ คงด้ านธุรกิจ และเป็ นทีร่ ้ ูจกั มาอย่างยาวนาน อย่างเช่น หนังสือพิมพ์
ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ ของ จ.ภูเก็ต
การอภิปรายผล
ด้ วยสถานการณ์สงั คม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
ไป หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ จงึ ต้ องมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์การบริหาร
จัดการและการน�ำเสนอเนื ้อหาภายใต้ กรอบจริ ยธรรม ดังที่ผ้ วู จิ ยั อภิปราย
สรุปไว้ 5 ข้ อดังต่อไปนี ้
1. การลดประชาสังคม ใช้ โฆษณาหล่ อเลีย้ ง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในอดีต หรื อหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ยงั คงอยู่
ในปั จจุบนั เน้ นแนวคิดประชาสังคม มาเป็ นกรอบในการด�ำเนินการ ดังที่
ชัยอนันต์ สมุทวาณิช (2543, น.67 อ้ างใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2548)
แสดงความเห็นว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ควรมีรากฐานมาจาก “ประชาสังคม”
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ซึง่ หมายถึง หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ทีไ่ ม่ถกู ครอบง�ำโดยรัฐ แต่ภาคประชาชนเป็ น
แกนหลักหรือเป็ นส่วนน�ำเสนอเรื่องราวทีเ่ ป็ นประโยชน์ของท้ องถิน่
อย่างไรก็ตาม ด้ วยยุคสมัยที่ผนั เปลี่ยนไป อุดมการณ์ในการเป็ น
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นสือ่ ชุมชนหรือเป็ นประชาสังคมเลือนหายไป เพราะ
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ จะต้ องอยูร่ อดท่ามกลางสภาวะ การแข่งขันกับการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างไม่สิ ้นสุด จึงต้ องพึง่ พารายได้
จากการขายโฆษณาเป็ นหลัก โดยเฉพาะกรณีขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้ องถิน่ ทีไ่ ม่มธี รุ กิจอืน่ หล่อเลี ้ยง
เช่นเดียวกับที่ อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์ (บรรณาธิการ) (2547) แสดง
ความเห็นว่า องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบางแห่งจะต้ องลดอุดมการณ์
หนังสือพิมพ์ประชาสังคม เพือ่ เพิม่ ค่าโฆษณาเพือ่ การอยูร่ อด ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลการวิจัยครั ง้ นี ้ ที่ พบว่า องค์ กรสื่อบางองค์ กร จากที่ เคยยึดถื อ
อุดมการณ์ในการท�ำงานเพือ่ ท้ องถิน่ ปั จจุบนั ต้ องมีการยืดหยุน่ การน�ำเสนอ
ข่าวให้ รองรับองค์กรธุรกิจ การขายโฆษณาเพือ่ หารายได้ มาหล่อเลี ้ยงองค์กร
ส�ำหรับการด�ำเนินการวิจยั เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ ที่
ผ่านมา โดย บรรยงค์ สุวรรณผ่องและคณะ (2552) พบว่า หนังสือพิมพ์ท้อง
ถิน่ ภาคใต้ มหี นังสือพิมพ์ท้องถิน่ ทีข่ อง จ.สงขลามากทีส่ ดุ จ�ำนวน 11 ฉบับ
รองลงมาคือ จ.ภูเก็ต จ�ำนวน 9 ฉบับ และ จ.ตรัง จ�ำนวน 8 ฉบับ พบว่า องค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ มีเพียง 1 ใน 4 ทีป่ ระกอบธุรกิจอย่างเดียว ทีเ่ หลือต้ อง
ท�ำธุรกิจสือ่ อืน่ และธุรกิจทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจสือ่ อืน่ ควบคูไ่ ปด้ วย ซึง่ ในการวิจยั ครังนี
้ ้
ก็ยงั พบลักษณะการบริหารจัดการของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ของทัง้ 3 จังหวัด
ในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน คือพบว่า มีทงองค์
ั ้ กรหนังสือพิมพ์ทกี่ �ำลัง
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สู้กบั ภาวะเศรษฐกิจ องค์กรทีไ่ ม่แน่ใจอนาคต และองค์กรทีค่ ดิ ว่าตนเองมี
ความมัน่ คง โดยส่วนใหญ่พบว่า จะเป็ นองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ทีไ่ ม่แน่ใจ
อนาคต ซึง่ โดยส่วนใหญ่ไม่มธี รุ กิจอืน่ หล่อเลี ้ยง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
อริน เจียจันทร์ พงษ์ (2558) ทีศ่ กึ ษาความอยูร่ อดของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่
ภาคกลาง และพบว่า เพราะการก่อตังและนโยบายการเสนอข่
้
าวเฉพาะกลุม่
ท�ำให้ ฐานผู้อา่ นแคบ ดึงดูดโฆษณาได้ น้อย การด�ำเนินธุรกิจแบบเจ้ าของคน
เดียว ธุรกิจหนังสือพิมพ์ไม่มแี หล่งรายได้ ทางเลือก สถานะทางเศรษฐกิจของ
โรงพิมพ์ทไี่ ม่สามารถสร้ างรายได้ ได้ มากพอ
การโฆษณาจึงดูเหมือนเป็ นปั จจัยหลักในการหล่อเลี ้ยงการด�ำเนิน
การและความอยูร่ อดขององค์กรหนังสือพิมพ์ ซึง่ คณะกรรมการกลุม่ ปรับปรุง
ชุดวิชาความรู้เบื ้องต้ นเกีย่ วกับสือ่ สิง่ พิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2547) แสดงทัศนะว่า หน้ าทีข่ ้ อหนึง่ ของหนังสือพิมพ์คอื การเป็ นสือ่ โฆษณา
กล่าวว่า หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อที่อ�ำนวยข่าวสาร เป็ นสื่อกลางน�ำพาสินค้ า
ธุรกิจให้ ผ้ อู า่ นได้ มโี อกาสเลือกซื ้อ หรือตัดสินใจซื ้อ หนังสือพิมพ์ชว่ ยกระตุ้น
เศรษฐกิจ การขายเนื ้อหาโฆษณาเป็ นแหล่งรายได้ ใหญ่สดุ ของหนังสือพิมพ์
อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์จะต้ องค�ำนึงถึงความรับผิดชอบพร้ อม ๆ กัน
ไปด้ วย
2. หากลยุทธ์ทางการตลาด - มีพวกพ้อง เน้นใกล้ชดิ กับแหล่งข่าว
ลดาวัลย์ แก้ วสีนวล (2545 อ้ างใน ลดาวัลย์ แก้ วสีนวล (บรรณาธิการ),
2552) ให้ ข้อมูลว่า สื่อมวลชนท้ องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพในการบริ หาร
จัดการ ส่วนใหญ่อาศัยรายได้ หลักทีม่ าจากสปอนเซอร์ ไม่มโี รงพิมพ์เป็ นของ
ตนเอง และผู้บริหารเองก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดต้ นทุน การจัดการ
หนังสือพิมพ์ให้ มคี วามอยูร่ อด ขาดความรู้เกีย่ วกับการตลาดเพือ่ สร้ างความ
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สนใจแก่กลุม่ ผู้อา่ น สิง่ เหล่านี ้เป็ นผลให้ องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ผลิต
หนังสือพิมพ์อย่างเดียวอยูล่ ำ� บาก ซึง่ ตรงกับปั ญหาขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่นบางแห่งจากผลการวิจยั ที่ไม่มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง จึงไม่มีราย
ได้ จากการรับจ้ างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ประเภทอื่นมาหล่อเลี ้ยงธุรกิจหนังสือพิมพ์
ตลอดจนการขาดความรู้ความเข้ าใจกลไกการตลาด ส่งผลให้ มีปัญหาใน
การบริหารจัดการ
นอกจากนี ้ จากข้ อเสนอแนะการบริหารองค์กรของ สุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร (2554) องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นควรให้ ความใส่ใจการบริ หาร
องค์กร 4 ลักษณะ ได้ แก่
หลักการบริหารจัดการ เป็ นหลักการทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ซึง่ องค์กรใช้ กำ� กับ
การท�ำหน้ าที่ขององค์กร ซึง่ องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของภาคใต้ แต่ละ
ฉบับมีโครงสร้ างแตกต่างกันไป เช่น ในรู ปแบบบริ ษัทชัดเจน อย่างเช่น
หนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส หนังสือพิมพ์เสียงใต้ ในขณะทีบ่ างองค์กรด�ำเนิน
การในรูปแบบครอบครัว อย่างเช่น หนังสือพิมพ์ภเู ก็ตโพสต์ หนังสือพิมพ์
มติตรัง เป็ นต้ น และจากการวิจยั ปรากฏองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่
ท�ำงานร่วมกับสือ่ หลัก ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ตรังไทมส์ และหนังสือพิมพ์ไทย
แหลมทอง ซึง่ ท�ำงานร่วมกับศูนย์ขา่ วไทยรัฐประจ�ำจังหวัด จะเห็นได้ วา่ การ
บริ หารจัดการจึงมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด ผู้บริ หารควรก�ำกับ
ดูแลบุคลากร และควบคุมระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการสื่อสารเพื่อสร้ างความเข้ าใจถึงจุดมุ่งหมายเดียวกันของ
คนในองค์กรและผู้อ่านกลุม่ เป้าหมาย องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้ แต่ละ
ฉบับจะมีการวางต�ำแหน่งจุดขายหนังสือพิมพ์ของตนเองที่ชดั เจน เช่น
มุง่ เน้ นข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจ ดังเช่น หนังสือพิมพ์มติตรัง หนังสือพิมพ์ขา่ ว
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เศรษฐกิจธุรกิจ มุง่ เน้ นข่าวการเมืองและสังคม เช่น หนังสือพิมพ์สมิหลาไทมส์
หนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส เป็ นต้ น หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจึงต้ องใช้ หลักการ
สือ่ สารทังกั
้ บผู้สอื่ ข่าวในองค์กรให้ มคี วามเข้ าใจตรงกัน และน�ำเสนอข่าวให้
ตรงกับความสนใจของกลุม่ เป้าหมายของหนังสือพิมพ์ของตน
หลักการเมื อ ง เป็ นการใช้ อ� ำนาจหรื อการตัดสิน ใจที่ ผ่านการ
วิเคราะห์เหตุผลและสถานการณ์ ผู้บริหารส่วนใหญ่มกั จะมีผ้ สู นับสนุนหลัก
หนังสือพิมพ์ของตน ซึง่ โดยส่วนใหญ่อาจจะเป็ นภาครัฐ หรือเอกชน การน�ำ
เสนอข่าวสารส่วนใหญ่จากผลการวิจยั พบว่า สถาบันหนังสือพิมพ์มคี วาม
ใกล้ ชิดผูกพันกับสถาบันทางการเมือง จะมีผลให้ หนังสือพิมพ์ปรับวิธีการ
รายงานข่าวเพือ่ ท�ำให้ ไม่สามารถเผยแพร่ขา่ วในเชิงลบได้ หรือจ�ำเป็ นต้ องมี
ข้ อมูลทีถ่ กู ต้ อง ชัดเจนก่อนน�ำเสนอออกไป
หลักการตลาด หลักการตลาดเป็ นการมุง่ เอาใจใส่ผ้ รู บั สาร เพราะเป้า
หมายองค์กรอยูท่ กี่ ารขายข่าวให้ กบั ผู้บริโภค ซึง่ แต่ละองค์กรหนังสือพิมพ์จะ
ต้ องมีกลยุทธ์การตลาดทีม่ คี วามแตกต่างไป ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะและขนาด
ขององค์กร ผู้อา่ นกลุม่ เป้าหมาย การแข่งขันกับสือ่ ท้ องถิน่ ด้ วยกันเอง ภาวะ
เศรษฐกิจของสภาพพื ้นที่ ฯลฯ ส�ำหรับองค์กรทีค่ อ่ นข้ างมีความมัน่ คง จะมี
กลยุทธ์การตลาด คือ การรักษาสปอนเซอร์ โดยการลงข่าวให้ จริง เน้ นเข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายโดยการเข้ าไปวางแผนการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ให้ ได้ แก่
หนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง และหนังสือพิมพ์ขา่ วเศรษฐกิจธุรกิจ
3. ใช้ เทคโนโลยีเสริม สื่อสารแบรนด์ สร้ างเครือข่ าย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาเข้ ามาในวงการอุตสาหกรรม
หนังสือพิมพ์ ได้ มสี ว่ นเปลีย่ นโฉมหน้ าของหนังสือพิมพ์ไทยไปอย่างรวดเร็ว
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มีผลต่อกระบวนการผลิตข่าว การเติบโตของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ท�ำให้
เกิดการแย่งส่วนแบ่งของผู้อา่ น ท�ำให้ องค์กรหนังสือพิมพ์สว่ นใหญ่ต้องหัน
มาเผยแพร่ขา่ วในรูปแบบออนไลน์ควบคูไ่ ปกับฉบับกระดาษ ซึง่ จากผลการ
วิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า องค์กรสือ่ ส่วนใหญ่หนั ไปใช้ สอื่ ออนไลน์ชว่ ยเสริมการน�ำ
เสนอข่าวสารให้ รวดเร็ว น่าสนใจ และหวังผลทางธุรกิจมากขึ ้น ทังนี
้ ้การน�ำ
เสนอข่าวผ่านทางสือ่ ออนไลน์สอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวในสังคม
ปั จจุบนั สอดคล้องกับทีจ่ กั ร์กฤษ เพิม่ พูล (บรรณาธิการ) (2556) ให้ ความเห็น
ว่า หนังสือพิมพ์ต้องปรับตัวเข้ าสูค่ วามเป็ นสือ่ ดิจทิ ลั มีการจัดท�ำเว็บไซต์เพือ่
รองรับผู้อา่ นต่างประเทศ และกลุม่ ผู้อา่ นใหม่ โดยไม่ได้ เน้ นรายได้ ทางธุรกิจ
ก็เริ่ มหันมาปรับปรุ งเนือ้ หาและเปลี่ยนโครงสร้ างของเว็บไซต์ให้ รองรับ
รู ปแบบธุรกิจใหม่เพื่อสร้ างรายได้ อย่างจริ งจังกันมากขึ ้น ขณะเดียวกัน
หนังสือพิมพ์บางแห่งก็เริ่ มปรับตัวเข้ าสู่กิจการโทรทัศน์ หลังจากที่บาง
แห่งได้ ปรับตัวเข้ าสูส่ ื่อโทรทัศน์มาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ท�ำให้ เจ้ าของธุรกิจสื่อ
หลายแห่งเริ่ มคิดถึงการใช้ ทรัพยากรข่าวร่ วมกัน เพื่อน�ำเสนอออกไปใน
หลากหลายช่องทาง
นอกจากนี การใช้
้
สอื่ สังคมออนไลน์ เข้ ามามีบทบาทอย่างสูงเช่นกัน
เพราะจากผลการวิจยั พบว่า การใช้ สอื่ สังคมออนไลน์มีความรวดเร็วและ
น่าสนใจกว่าสื่อออนไลน์ ประเภทเว็บไซต์ เพื่อใช้ ในการสื่อสารแบรนด์
(ตราสินค้ า) สูก่ ลุม่ เป้าหมายทีส่ ว่ นใหญ่ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ได้ รวดเร็วและ
เข้ าถึงได้ ทว่ั ถึงมากขึ ้น เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้ างเครือข่ายภาคพลเมือง (Outing,
2005; Deuze, 2008 อ้ างใน Lewis, Kaufhold & Lasorsa, 2009)
ให้ ผ้ อู า่ นมีสว่ นร่วมกับหนังสือพิมพ์ และเป็ นพลังสนับสนุนการท�ำหน้ าทีข่ อง
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ต่อไป
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4. ต้ องการผู้ส่ อื ข่ าวมีทกั ษะรอบด้ าน
ในส่วนของผู้สื่อข่าว จากผลการวิจยั พบว่า ความต้ องการของ
ผู้บริหารองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ต้ องการผู้สอื่ ข่าวทีม่ ที กั ษะความสามารถ
รอบด้ าน ดังที่ สุทธิชยั หยุน่ (2550: 24 อ้ างใน สุภาพร นิลด�ำ, 2555) เสนอ
แนะว่า บุคลากรทีเ่ ข้ ามาท�ำงานในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจทิ ลั ต้ องมี
ความสามารถในการท�ำข่าวแบบสือ่ ประสม (Multimedia) คือ การท�ำข่าว
เป็ นเสียงและภาพพร้ อมกันไปด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวสมัยใหม่
จ�ำเป็ นต้ องเรี ยนรู้การใช้ เทคโนโลยีให้ เชี่ยวชาญเป็ นพื ้นฐาน และยังต้ องมี
ศักยภาพในการใช้ อินเทอร์ เน็ตให้ เป็ นประโยชน์ในการรวมรวมข้ อมูลข่าว
สือ่ ข่าว สืบค้ นแหล่งข่าว รายงานข่าว ติดต่อสัมภาษณ์แหล่งข่าว ส่งผ่าน
ข่าวและต้ นฉบับทางอีเมล ฯลฯ ในการผลิตเนื ้อหาสื่อต้ องมีรูปแบบสัน้
กระชับ สามารถโต้ ตอบกับผู้อ่านได้ ด้วยช่องทางสื่อสารแบบผสมผสาน
(Multi-dimension) ต้ องการความสะดวกในการเชื่อมโยงสืบค้ นข้ อมูลที่
ต้ องการด้ วยการคลิกโยงไปยังเว็บไซต์อนื่ ๆ ได้ อย่างทันใจ (Pavlik, John &
McIntosh, Shawn, 2004 อ้ างใน คณะกรรมการกลุม่ ปรับปรุงชุดวิชาการ
ผลิตหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555)
อย่างไรก็ตาม วิชยั เชษฐบดี (สุภาพร นิลด�ำ, 2555) ให้ ข้อมูลว่า
ปั ญหาหลักอยูท่ ี่ตา่ งจังหวัดขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพหนังสือพิมพ์อย่าง
หนัก โดยหนังสือพิมพ์จะต้ องมีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพ ตังแต่
้ คนท�ำข่าวหรื อ
นักข่าว คนท�ำหน้ าหรือคนจัดหน้ า รวมไปถึงหัวหน้ าข่าว และบรรณาธิการ
และต้ องมี ความรู้ ทักษะ ความเชี่ ยวชาญ โดยเฉพาะการท� ำข่าวเชิ ง
สืบสวน ซึง่ ในต่างจังหวัด เจ้ าของมักท�ำกันเอง ตังแต่
้ เป็ นบรรณาธิการไป
จนถึงขายโฆษณา ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ทีข่ าดบุคลากรด้ านข่าวทีม่ ี
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ความสามารถหลากหลาย มีอดุ มการณ์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
โดยเฉพาะผู้สอื่ ข่าวในระดับภูมภิ าคและระดับจังหวัด
5. ยึดมั่นในจริยธรรมนักหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น
จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ยังพบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ภาคใต้ ยงั คงมี
การน�ำเสนอเนื ้อหาทีเ่ ข้ าข่ายละเมิดประโยชน์สาธารณะ ในลักษณะโฆษณา
แฝง และการน�ำเสนอข่าวและภาพทีน่ า่ หวาดเสียว ทีต่ ้องการน�ำเสนอให้ผ้รู บั
สารเกิดความสนใจ นอกจากนี ้ ปรากฏลักษณะการน�ำเสนอข่าวทีม่ ลี กั ษณะ
เข้ าข่ายไม่ให้ ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที่ถกู พาดพิงให้ แสดงความคิดเห็น
ชี ้ให้เห็นว่า การน�ำเสนอข่าวในบางครัง้ หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ บางฉบับให้ความ
ส�ำคัญกับความสัมพันธ์ความใกล้ ชดิ กับแหล่งข่าว ท�ำให้ ไม่ได้ นำ� ข้ อมูลจาก
ผู้มสี ว่ นเกีย่ วข้องทีร่ อบด้านมาน�ำเสนอ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการน�ำเสนอข่าว
ดังกล่าว พบในปริมาณน้ อยเมือ่ เทียบกับปริมาณการน�ำเสนอข่าวในภาพรวม
แสดงให้ เห็นว่า นักหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ภาคใต้ ยังให้ ความส�ำคัญกับการน�ำ
เสนอข่าวภายใต้ กรอบจริยธรรมของวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ ซึง่ สอดคล้ อง
กับทัศนะของ จันทนา ทองประยูร (2552) ที่เห็นว่า ไม่ว่าสื่อออนไลน์
จะอ�ำนวยความสะดวกรวดเร็ว สักเพียงใดก็ตาม นักวารสารศาสตร์ไม่วา่ จะสือ่ ข่าว
ผ่านสือ่ รูปแบบใด ยังคงควรยึดมัน่ และถือปฏิบตั ใิ นการประกอบวิชาชีพอย่างมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณ มีอสิ ระ ซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม ส�ำนึกในหน้ าที่ เสรีภาพ
ความรับผิดชอบ ความเทีย่ งธรรม ทังในการสื
้
อ่ ข่าวและน�ำเสนอ นักวารสารศาสตร์
ยังควรให้ความเคารพแหล่งข่าว ไม่เปิ ดเผยแหล่งข่าวทีไ่ ม่ประสงค์จะให้เปิ ดเผย
ไม่ตดั สินความล่วงหน้ า พร้ อมกับฟั งความคิดเห็นและเรื่องราวร้ องทุกข์จาก
ประชาชน รวมทังการด�
้ ำเนินกิจการขององค์กรสือ่ อย่างยัง่ ยืนต้องอยูบ่ นฐานของ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม
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อย่างไรก็ตาม สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล และจักร์กฤษ
เพิม่ พูล (บรรณาธิการ) (2557) แสดงความเห็นว่า ทีผ่ า่ นมาพบว่า ผู้ทสี่ งั กัด
องค์กรสือ่ มักจะใช้ ถ้อยค�ำทีร่ ุนแรง หรือด่าทอ ดูถกู เหยียดหยามบุคคลอืน่
เป็ นกรณีทเี่ กิดขึ ้นบ่อยครัง้ นอกจากนี ้ ผู้ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ ควรจะต้ อง
แสดงตัวตน ต�ำแหน่ง หน้ าทีใ่ ห้ ชดั เจน กรณีเป็ นสือ่ มวลชนและในการใช้ ภาพ
เพือ่ แสดงตัวตนนัน้ ไม่ควรน�ำภาพบุคคลอืน่ หรือบุคคลสาธารณะมาแสดงว่า
เป็ นภาพของตัวเอง และภาษาทีใ่ ช้ กต็ ้ องระมัดระวัง การใช้ ถ้อยค�ำและภาษา
ทีเ่ ป็ นการหมิน่ ประมาทบุคคลอืน่ ซึง่ จะการด�ำเนินการวิจยั ครังนี
้ พบว่
้ า มีการ
ละเมิดจริยธรรมในสือ่ สังคมออนไลน์ในลักษณะการน�ำภาพหรือข้ อความของ
บุคคลอืน่ มาเป็ นของตนเอง โดยไม่มกี ารอ้ างอิง การน�ำเสนอเรื่องราวทีไ่ ม่เป็ น
จริง และการใช้ ภาษาทีไ่ ม่มมี ลู ท�ำให้ กลายเป็ นเรื่องตระหนกตกใจของคนใน
สังคม ตลอดจนการใช้ ภาษาทีไ่ ม่เหมาะสม
6. มีองค์ กรวิชาชีพดูแลช่ วยเหลือ ก�ำกับจริยธรรม
ในทัศ นะของสุภ าพร นิ ล ด� ำ (2555) เห็ น ว่ า ควรมี ส ภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ เข้ ามาควบคุมดูแลการกระท�ำผิดจริ ยธรรม รวมถึง
องค์กรทีเ่ กี่ยวข้ องอืน่ ๆ ควรจัดสัมมนานักหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ให้ ยดึ มัน่ ใน
จริยธรรมวิชาชีพ การสร้ างกิจกรรมเพือ่ ปลุกจิตส�ำนึกในวิชาชีพสือ่ มวลชน
อย่งมีอดุ มการณ์ทถี่ กู ต้ อง
นอกจากนี ้ในประเด็นจริยธรรมของสือ่ ท้ องถิน่ สุภาภรณ์ ศรีดี (2558)
พบว่า สือ่ มวลชนท้ องถิน่ ส่วนใหญ่มคี วามรู้ความเข้ าใจเกีย่ วกับกฎหมายใน
ระดับน้ อย แต่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริ ยธรรมของสือ่ มวลชนในระดับ
มาก ซึง่ จากผลการวิจยั ชิ ้นนี ้ การน�ำเสนอเนื ้อหาข่าวในภาพรวมขององค์กร
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หนังสือพิมพ์ ยังอยู่ในกรอบจริ ยธรรม จะพบการละเมิดบ้ าง แต่อยู่ใน
ปริมาณทีน่ ้ อย ท�ำให้ พออนุมานอนาคตของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ ได้
ว่า นักหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ยังมีจริยธรรมในการบริหารจัดการและน�ำเสนอ
ข่าวสารในระดับสูง แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้ า ท�ำให้ องค์กรเหล่านี ้จะต้ องต่อสู้เพื่อการอยูร่ อดพร้ อม ๆ ไปกับ
การท�ำหน้ าที่นกั หนังสือพิมพ์ของท้ องถิ่นเพื่อสังคมท้ องถิ่น ซึ่งหนทางที่
ผู้ให้ ข้อมูลคิดว่าจะช่วยท�ำให้ องค์กรหนังสือพิมพ์คงอยู่และพัฒนาได้ คือ
การพึง่ พาสภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ภมู ภิ าคแห่งชาติ (สนภช.) การควบคุม
สือ่ ท้ องถิน่ ด้ วยกฎหมายของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพและจริ ยธรรมของผู้สื่อข่าว การที่ผ้ บู ริ โภคสื่อจะต้ องเป็ นคน
กระตุ้นผลักดันให้ การท�ำงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ พัฒนาขึ ้น และการมี
องค์กรด้ านสือ่ ให้ ข้อเสนอแนะการน�ำเสนอข่าว และเปิ ดโอกาสให้ เรียนรู้การ
ท�ำงานจากหนังสือพิมพ์สว่ นกลาง นอกจากนี ้ องค์กรแต่ละองค์กรก็ต้องหา
แนวทางพัฒนาองค์กรเอง อาทิ การใช้ สื่อออนไลน์เสริ มสื่อหนังสือพิมพ์
การสร้ างเครื อข่าย การสื่อสารแบรนด์หรื อตราสินค้ า ตลอดจนการปรับ
กลยุทธ์ ทงด้
ั ้ านนโยบาย บุคลากร แนวทางการด�ำเนินงานและเผยแพร่
หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น เพือ่ ให้ การด�ำเนินงานหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ยังคงยืนหยัด
และเป็ นทีพ่ งึ่ ของสังคมท้ องถิน่ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
การน� ำเสนอเนื อ้ หาข่าวควรมี การพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม
รู ป แบบสื่ อ ดิ จิ ทัล หรื อ สื่ อ ออนไลน์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากขึ น้ เรื่ อ ย ๆ
แต่เนื ้อหาข่าวทีน่ �ำเสนอนันควรอยู
้
ภ่ ายใต้ กรอบจริยธรรมของผู้สอื่ ข่าวหรือ
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นักหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ การท�ำหน้ าที่ของสือ่ ยังคงถูกต้ องชัดเจน และมีการ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบและวิธีการท�ำงานเพื่อให้ องค์กรสามารถอยู่รอดและ
ด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี ้ องค์กรทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดูแล ก�ำกับการท�ำหน้ าทีข่ อง
สือ่ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ควรเข้ ามามีบทบาทในการวางกฎเกณฑ์
ระเบียบข้ อบังคับทีช่ ดั เจน ตลอดจนการบังคับใช้ กฎหมายเพือ่ ให้ สอื่ มวลชน
ท�ำหน้ าที่ได้ อย่างมีความรับผิดชอบและสร้ างสรรค์สงั คมภายใต้ กรอบ
จริยธรรม และบทบาทของผู้รับสาร ยังคงมีความส�ำคัญอย่างสูงต่อการท�ำ
หน้ าทีข่ องสือ่ การรู้เท่าทันการน�ำเสนอข่าวสาร และการด�ำเนินงานของสือ่
ตลอดจนการให้ ความส�ำคัญกับหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ โดยการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานให้ เกิดการพัฒนาอย่างสร้ างสรรค์ จะส่งผลให้ การท�ำหน้ าทีข่ อง
หนังสือพิมพ์ท้องถิน่ จะยังคงบทบาททีส่ ร้ างประโยชน์ตอ่ สังคมได้ ตอ่ ไป
ข้ อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่ อไป
งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นการด�ำเนินการวิจยั ตามองค์ประกอบของการ
สือ่ สาร คือ ผู้สง่ สาร (Sender) สือ่ (Channel) และเนื ้อหา (Message) จึงยัง
ขาดการวิจยั ในองค์ประกอบผู้รบั สาร (Receiver) เพือ่ ค้ นหาแง่มมุ อืน่ ๆ ทีอ่ าจ
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การวิจยั ชิ ้นนี ้ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรม
ของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิน่ ต่อไปได้ อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ ้น
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งานวิจยั ชันนี
้ ้ได้ รับการได้ รับทุนอุดหนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์
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