วัฒนธรรมองคการกับการถายทอดและความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพในองคกรหนังสือพิมพ

นายชัยกฤษณ ศรีปกษา

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวารสารสนเทศ
ภาควิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2544
ISBN 974-031-441-4
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ORGANIZATIONAL CULTURE AND TRANSMISSION AND REALIZATION OF PROFESSIONAL ETHICS
IN NEWSPAPER ORGANIZATIONS

Mr.Chaikrit Sripaksa

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts in Journalism
Department of Journalism
Faculty of Communication Arts
Chulalongkorn University
Academic Year 2001
ISBN 974-031-441-4

หัวขอวิทยานิพนธ

วัฒนธรรมองคการกับการถายทอดและความตระหนักใน
จริยธรรมแหงวิชาชีพในองคการหนังสือพิมพ
นายชัยกฤษณ ศรีปกษา
วารสารสนเทศ
ศาสตราจารย สุกัญญา สุดบรรทัด

โดย
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษา

คณะนิเทศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

………………………………………….. คณบดีคณะนิเทศศาสตร
(รองศาสตราจารย จุมพล รอดคําดี)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

…………………………………………… ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.พีระ จิระโสภณ)

…………………………………………... อาจารยที่ปรึกษา
(ศาสตราจารย สุกัญญา สุดบรรทัด)

…………………………………………… กรรมการ
(ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ)

ชัยกฤษณ ศรีปกษา : วัฒนธรรมองคการกับการถายทอดและความตระหนักในจริยธรรม

แหงวิชาชีพในองคกรหนังสือพิมพ (ORGANIZATIONAL CULTURE AND
TRANSMISSION AND REALIZATION OF PROFESSIONAL ETHICS IN
NEWSPAPER ORGANIZATIONS) อ.ที่ปรึกษา ศาสตราจารย สุกัญญา สุดบรรทัด,
141หนา ISBN 974-031-441-4
ผลการวิจัยพบวา สมาชิกในองคการหนังสือพิมพมีการรับรูถึงวัฒนธรรมองคการในเชิง
บริหารงานขาวแบบสรางสรรคมากที่สุด รองลงมาคือวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา และ
วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว สมาชิกในองคการหนังสือพิมพทุกแหงมีความตระหนัก
ในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพในดานการรับทราบ ความศรัทธาในระดับมาก แตมีการ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับปานกลาง มีการถายทอดหลักจริยธรรม
ในวิชาชีพหนังสือพิมพเรื่องการเสนอขาวดวยความถูกตองตามขอเท็จจริงมากที่สุดผานรูปแบบ
การถายทอดโดยการศึกษาดวยตนเอง การถายทอดของกลุมโดยการปรึกษากับเพื่อนรวมงาน
และการปรึกษาจากผูบริหารและหรือหัวหนา สงผลใหนักหนังสือพิมพมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมโดยยึดความคิดเห็นรวมของกลุมที่ตนเปนสมาชิกอยูเปนหลักซึ่งอาจจะนํามาสูความผิด
พลาดในการเสนอขาว ตลอดจนหลักจริยธรรมหนังสือพิมพ เนื่องจากยึดหลักผลประโยชนของ
กลุมตนเอง และองคการที่ตนเองสังกัดอยูเปนสําคัญ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะองคการหนังสือพิมพในดานความยาวนานของ
การกอตั้งองคการ
และประเภทการเปนเจาของกิจการมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการ
ขณะที่ลักษณะองคการหนังสือพิมพในดานขนาดขององคการ และความยาวนานของการกอตั้ง
องคการมีความสัมพันธกับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ รูปแบบการถาย
ทอดจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพมีความสัมพันธกับการรับรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
และวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ

ภาควิชา……..วารสารสนเทศ………… ลายมือชื่อนิสิต……………………………………
สาขาวิชา…….วารสารสนเทศ………… ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา……………………….
ปการศึกษา…..2544…………………… ลายมือชือ่ อาจารยที่ปรึกษารวม…………………..

# # 4185232528 : MAJOR JOURNALISM
KEY WORD : ORANIZATIONAL CULTURE / ETHICS / NEWSPAPER

CHAIKRIT SRIPAKSA : ORGANIZATIONAL CULTURE AND TRANSMISSION
AND REALIZATION OF PROFESSIONAL ETHICS IN NEWSPAPER ORGANIZATIONS.
THESISADVISOR : PROF.SUKANYA SUDBANTHAD, 141 pp. ISBN 974-031-441-4
This research which uses quantitative as major research methodology finds that the
most prevalent style of perception of organizational culture by members of newspaper
organizations is constructive style, followed by passive/defensive style and
aggressive/defensive style respectively.
Members of all the studied newspaper
organizations show a realization in professional ethics at an acceptance level and show a
high level of faith in the ethics. However, in terms of practice, they exhibit application of the
ethics in their journalistic profession at a medium level. Meanwhile, the transmission of
journalistic ethics in terms of accuracy in reporting is done through self-learning, group
transmission via consultation with colleagues and consultation with news executives or chiefs
of news sections. This has influenced the studied reporters to make ethical decision-making
by relying mainly on the judgment and opinions of the group of which they are members. But
this reliance on group interest and affiliation to organizations may lead to mistakes in news
reporting as well as in ethical principles of journalism.
As far as the testing of hypotheses are concerned, there is a statistically significant
relationship between the length of establishment of organization and the type of ownership
while the size of the organization and the length of establishment have a statistically significant
relationship with the realization of journalistic professional ethics. In addition, the style of
transmission of professional ethics has a statistically significant relationship with perception of
the ethics and organizational culture has a statistically significant relationship with realization
of the ethics and the style of the transmission of the ethics.

Department……….of Journalism…………...Student’s signature…………………………..
Field of study………..Journalism………… ..Advisor’s signature……………………………
Academic year………2001………………….Co-advisor’s signature…………………………

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดนั้น ดวยคําแนะนํา และความชวยเหลือที่เปนประโยชนอยางยิ่งของ
ศาสตราจารย สุกัญญา สุดบรรทัด ในฐานะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหความกรุณา และความอนุเคราะห
ในการรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยา กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. พีระ จิรโสภณ และดร. ดวงกมล
ชาติประเสริฐ ที่ไดใหความกรุณาใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการทําวิจัยฉบับนี้ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ และในฐานะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
กราบขอบพระคุณบรรดาคณาจารยในภาควิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทุกๆ ทาน ที่ไดประสิทธิ์ประศาสนความรูในระหวางการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการทําวิทยา
นิพนธ พรอมทั้งขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาสารสนเทศ และพี่ๆ เจาหนาที่หองสมุดทุกๆ ทานที่ไดใหความชวย
เหลือในทุกๆ ดานเปนอยางดี
ตลอดจนตองขอบคุณ ปาวิ และปารี ซึ่งเปนปาของ น.ส.กิ่งปรางค สมจิตต (ปน) และปนเองซึ่งเปน
เพื่อนที่ไดรวมศึกษามาดวยกันตั้งแตระดับปริญญาตรี และเปนผูที่กระตุนใหผูวิจัยเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท
ที่ใหความชวยเหลือสําหรับทุกสิ่งทุกอยางโดยเฉพาะในเรื่องการเรียน การทําวิทยานิพนธ เนื่องจากเปนสวนหนึ่ง
ที่ทําใหผูวิจัยสามารถทําการศึกษา และวิจัยไดสําเร็จ
นอกจากนี้ ตองขอขอบคุณ พี่ยีสต ที่ไดใหคําปรึกษา และคําแนะนําที่เปนประโยชนในเรื่องการทําวิจัย
โดยเฉพาะในเรื่องการใชสถิติที่เปนสวนหนึ่งในการทําวิจัยฉบับนี้ ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ผูสื่อขาวทุกคนที่
ไดสละเวลาที่มีคาในระหวางการทําขาวเพื่อตอบแบบสอบถามใหกับผูวิจัย
ตลอดจนพี่ๆ
เลขานุการกอง
บรรณาธิการของหนังสือพิมพทั้ง 13 ฉบับ ที่คอยอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล และพี่ๆ เพื่อนๆ รวมรุน
ทุกคนที่ไดรวมเรียนกันมา
ขอขอบคุณ พี่วรวิทย ไพศาลสุขะกุล ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ ที่ไดใหความ
สนับสนุน และโอกาสในการศึกษากับผูวิจัย รวมถึงพี่แมว พี่ปู ตลอดจนพี่ และเพื่อนรวมกวนในสายงานขาวทุกๆ
คนที่สนับสนุน และใหกําลังใจในการทําวิจัยดวยดีมาตลอด
ตลอดจน เจี๊ยบ ออย บี เจ บิ๊ก เปล เฮาส ที่คอยไตถาม และใหความชวยเหลือมาตลอดตั้งแตสมัยตอน
เรียนปริญญาตรีจนถึงปจจุบัน

และสุดทาย คือ พอสมชัย และแมหรรษา ที่ใหการสนับสนุนในเรื่องการเรียนทุกๆ ดาน
และเปนผูที่คอยเติมกําลังใจใหกับผูวิจัย ตลอดจนเฮียศิริชัย สมชิต รอยตํารวจตรีวัชรพล และ
ธนสิทธิ์ พี่และนองทุกคนที่ใหความชวยเหลือมาตลอด

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย..................................................................................................... ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ................................................................................................จ
กิตติกรรมประกาศ ......................................................................................................ฉ
สารบัญ........................................................................................................................ช
สารบัญตาราง............................................................................................................ ญ
สารบัญภาพ ................................................................................................................ฎ
บทที่ 1 บทนํา
- ความเปนมาและความสําคัญของปญหา........................................................... 1
- ปญหานําวิจยั วัตถุประสงคการวิจัย ................................................................. 5
- ขอบเขตการวิจัย............................................................................................. 5
- คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย .......................................................................... 6
- ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั .............................................................................. 9
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- แนวคิดเกีย่ วกับจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ............................................ 10
- แนวคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรมองคการ ................................................................ 21
- แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูและการถายทอดจริยธรรม ..................................... 28
- แนวคิดเกี่ยวกับการสืบคนวัฒนธรรมองคการและจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพ ........................................................................................ 34
- กรอบแนวความคิด ....................................................................................... 37
- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ..................................................................... 38
- สมมติฐานการวิจัย ........................................................................................ 43
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
- ประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัย ........................................................... 44
- ตัวแปรในการวิจัย ......................................................................................... 45
- เครื่องมือในการวิจัย ...................................................................................... 47
- การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย .................................................................... 52
- การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ............................................... 52

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ 4 ผลการวิจัย
- การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประชากร............................................................. 54
- การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะวัฒนธรรมองคการ ................................... 60
- การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ...... 66
- การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ............ 73
- การทดสอบสมมติฐาน................................................................................... 89
- สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน...................................................................... 102
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
- ปจจัยสวนบุคคลของประชากร..................................................................... 106
- ลักษณะวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพ ....................................................... 106
- การถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ .................................................. 107
- ความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ............................................ 109
- สมมติฐาน.................................................................................................. 111
- อภิปรายผล................................................................................................ 112
- ขอเสนอแนะ............................................................................................... 126
รายการอางอิง ........................................................................................................ 128
ภาคผนวก............................................................................................................... 133
- ภาคผนวก ก. ............................................................................................ 134
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ ..................................................................................... 141

สารบัญาตาราง
ตารางที่
หนา
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของลักษณะทางประชากร ........................................ 57
ตารางที่ 2 ลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค ..................................................... 61
ตารางที่ 3 ลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา ............................................... 63
ตารางที่ 4 ลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว ............................................... 65
ตารางที่ 5 ลักษณะวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพโดยรวม ............................................. 66
ตารางที่ 6 ความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพดา นการรับทราบ....................... 68
ตารางที่ 7 ความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพดานความศรัทธา และการ
ยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ............................................................ 70
ตารางที่ 8 ความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพดานการยอมปฏิบัติตาม
ยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ............................................................. 72
ตารางที่ 9 ความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพโดยรวม .................................. 73
ตารางที่ 10 รูปแบบการถายทอดและเนื้อหาจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ..................... 78
ตารางที่ 11 รูปแบบการถายทอดที่ทาํ ใหตระหนักรูใ นจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ............ 80
ตารางที่ 12 รูปแบบการถายทอดที่ทาํ ใหศรัทธาในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ................ 82
ตารางที่ 13 รูปแบบการถายทอดที่ทาํ ใหนําจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพไปปฏิบัติ ........ 84
ตารางที่ 14 รูปแบบการถายทอดที่เหมาะใชถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ........ 86
ตารางที่ 15 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยประเภทองคการหนังสือพิมพ
กับวัฒนธรรมองคการ ............................................................................... 89
ตารางที่ 16 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางขนาดองคการหนังสือพิมพ
กับวัฒนธรรมองคการ ............................................................................... 89
ตารางที่ 17 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางรูปแบบการบริหาร
กับวัฒนธรรมองคการ ............................................................................... 90
ตารางที่ 18 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางระยะเวลาการกอตั้ง
องคการหนังสือพิมพกับวัฒนธรรมองคการ................................................. 91
ตารางที่ 19 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยประเภทองคการหนังสือพิมพ
กับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ............................... 92
ตารางที่ 20 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยขนาดองคการหนังสือพิมพ
กับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ............................... 93

10
สารบัญาตาราง (ตอ)
ตารางที่
ตารางที่ 21 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรูปแบบการบริหาร

หนา

กับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ .....................................................94

ตารางที่ 22 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระยะเวลาการกอตั้งองคการ
กับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ............................... 95
ตารางที่ 23 การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรูปแบบการถายทอดจริยธรรม
ในวิชาชีพหนังสือพิมพกับเนื้อหาจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่ไดรับ ..... 96
ตารางที่ 24 การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความตระหนักใน
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ.............................................................. 99
ตารางที่ 25 การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับรูปแบบ
การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ........................................... 100
ตารางที่ 26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1........................................................ 102
ตารางที่ 27 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2........................................................ 102
ตารางที่ 28 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3........................................................ 103
ตารางที่ 29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 4........................................................ 104
ตารางที่ 30 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 5........................................................ 105

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เมื่อหนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอรถูกตีพิมพเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2387 อาจกลาวได
วาเปนการกอใหเกิดองคการหนังสือพิมพ (Newspaper Organization) ขึ้นแหงแรกในประเทศ
ไทย ตามคํานิยามคําวา องคการ หรือ Organization ของ Karlene H. Roberts & David
Marshall Hunt (1991) Richard L. Daft (1998) และสุพิณ เกชาคุปต (2536) ที่ใหคําจํากัดความ
ไววา องคการ จะตองประกอบดวยองคประกอบ 5 สวน ไดแก
1. มีจํานวนบุคคลหนึ่งตั้งแต 2 คนขึ้นไป (men) ในที่นี้ที่มีหมอบรัดเลและผูชวยชวยกัน
ดําเนินงาน (สุกัญญา ตีระวนิช, 2520) 2. มีการดําเนินงานหรือการทํากิจกรรมตางๆ โดยอาศัย
ทรัพยากรตางๆ เชน วัสดุ เครื่องจักร เทคโนโลยี (resources & Technology) 3. มีเปาหมาย
รวมของกลุมบุคคล (common goal) ซึ่งหมอบรัดเลเองก็ตั้งใจที่จะดําเนินกิจการหนังสือพิมพใน
เชิงธุรกิจ 4. มีระบบความสัมพันธภายในองคการ (interpersonal relationships) ที่มีการแบง
แยกงานกันทํา และ 5. มีการติดตอกันระหวางภายในองคการกับภายนอกองคการ (Intra-interorganization relationship) จากเหตุผลที่มีการบอกรับหนังสือพิมพทั้งแบบสมาชิกและการขาย
ตรง หรือการรับเรื่องรองทุกขของประชาชน เปนตน
นอกจากนี้ผูวิจัยเห็นวายังมีปจจัยเพิ่มเติมอีก 1 ประการ คือ เรื่องสถานที่ตั้ง เปนองค
ประกอบประการหนึ่งในการกอใหเกิดองคการขึ้นมาได นอกเหนือจากปจจัยทั้ง 5 ประการดัง
กลาว เนื่องจากการมีสถานที่ตั้งที่แนนอนทําใหบุคคลที่มีเปาหมายรวมกันมาอยูรวมกันในการที่
จะดําเนินงานตามหนาที่ของตนเองที่ตามแตละสวนงานที่จะตองมีการประสานงานกันภายใน
องคการ รวมทั้งเพื่อเปนสถานที่ที่ใหบุคคลภายนอกสามารถติดตอกับบุคลากรในองคการได
รวมทั้งยังตรงกับการใหความหมายคําวา ‘องคการ’ (Organization) ของ ธงชัย สันติ
วงษ (2541) หมายถึง หนวยงานทางสังคมที่รูจักกันและมีการประสานเขาดวยกันเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน พรอมกับการมีขอบเขตที่สามารถแยกชัดเจนเปนเอกเทศได โดยในเวลาเดียวกันก็จะมี
หนาที่หรือประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานที่กระทําอยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงที่จะ
ใหบรรลุในเปาหมายหรือจุดหมายของเปาหมายรวมกัน โดยองคการจะตองประกอบดวย 5 สวน
คือ
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1. มีการรูจักและประสานงานกัน (Consciously Coordinated) ซึ่งหมายถึง การที่บุคคล
และทรัพยากรตางๆ ที่อยูดวยกันกําลังดําเนินกิจกรรมเกี่ยวของระหวางกันอยู พรอมกับมีการ
รวมกันอยูโดยแบงเปนชั้นระดับและหนาที่
2. มีลักษณะเปนหนวยทางสังคม (Social Entity) หมายถึง การเปนหนวยงานที่มีการ
รวบรวมเอาคนหรือกลุมบุคคลเขามาทํากิจกรรมเกี่ยวของซึ่งกัน สมาชิกของกลุมองคการก็จะ
พยายามขจัดความแตกตาง ความไมเขาใจหรือปญหาตางๆ ใหนอยลง
3. มีลักษณะแบงแยกเปนขอบเขตที่เดนชัด (Identifiable Boundary) คือ การที่กลุมมา
รวมกัน และสรางสัญลักษณที่ชี้ใหเห็นถึงความเปนเอกเทศ โดยองคการจะแยกแยะบุคคลตางๆ
ในสวนที่เปนสมาชิก และสวนที่ไมไดเปนสมาชิกออกจากกัน พรอมทั้งภายในกลุมองคการจะมี
กฎเกณฑ ธรรมเนียม พิธีการปฏิบัติที่เปนสวนประกอบภายในของตนเองซึ่งตางจากองคการอื่น
ที่เห็นไดดวย
4. การมีความผูกพันที่ตอเนื่อง (Continuing Bound) หมายถึง การที่องคการจะสามารถ
ดําเนินการตอไปไดเรื่อยๆ โดยมีสมาชิกเขาและออกอยูตลอดเวลาได แตองคการจะยังคงมี
สมาชิกอยูเปนประจํากับองคการเสมอ โดยมีคนกลุมใหญเปนกลุมหลักที่จะทํางานอยูเปนประจํา
กับองคการ
5. การมีเปาหมาย (Goals) องคการทุกแหงที่จัดตั้งขึ้นตางก็มีเปาหมายที่สูงกวาแตละ
บุคคลจะสามารถทําไดสําเร็จลําพังดวยตนเอง เปาหมายองคการจึงเปนเปาหมายของสวนรวม
ของกลุมคนที่มีระดับความยากและขอบเขตสําคัญและขนาดมากกวาหรือใหญเปาหมายของ
บุคคล
ดังนั้น จากแนวคิดดังกลาวขางตน องคการหนังสือพิมพในประเทศไทยก็มีการกอตั้ง
เพื่อดําเนินงานมาอยางตอเนื่องทั้งที่สามารถอยูรอดไดและเติบโตหรือบางองคการหนังสือพิมพ
ก็ตองปดตัวลงตามวงจรการดําเนินธุรกิจ ทั้งเพื่อทําหนาที่ในการนําเสนอขาวสารที่จะตองเสนอ
ขอมูลถูกตองความเปนจริง มีหลักฐานนาเชื่อถือ ไมมีความลําเอียง และเปนขาวสารที่เปน
ประโยชน ตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายมาแลวตามงานวิชาชีพที่มีตอการสรางสรรค ผลักดัน
และกําหนดทิศทาง การทําหนาที่ตรวจสอบเศรษฐกิจ การเมือง และสถานภาพในสังคม ขณะ
เดียวกันคนทํางานเองจะตองทํางานดวยความตั้งใจ ดวยวิจารณญาณที่รอบคอบ ดวยความ
สุจริต ยุติธรรมและสํานึกในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนใหกาวหนา และเปนที่
ยอมรับในความสําคัญมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากขาวสารที่ถูกนําเสนอออกสูสาธารณชนนั้นมีทั้งผลดี และผลเสียที่สามารถสราง
ผลกระทบทั้งในเชิงกวาง และในเชิงลึกอยางมหาศาลที่ปรากฎจากการทําการสํารวจถึงเรื่องขาว
ลือในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและอิทธิพลที่มีตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนของ
ขนิษฐา บัวเทศ (2541) พบวา ขาวลือมักจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดการขึ้นลงของ
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ดัชนีในการซื้อขายหลักทรัพย โดยแหลงขาวลือที่นักลงทุนไดรับมากที่สุดมาจากหนังสือพิมพ
ขณะเดียวกันหนังสือพิมพเองก็เปนสื่อที่ไดรับความเชื่อถือมากที่สุด และนักลงทุนใหความสําคัญ
กับขาวลือที่ปรากฏออกมา
เนื่องจากในที่สุดขาวลือนั้นก็จะกลายเปนความจริงในเวลาตอมา
รวมทั้งนักลงทุนยังรีบลงทุนหรือรับขาวสารที่เกิดขึ้น เนื่องจากเกรงกลัวเสียโอกาสในการสราง
ผลกําไรจากการลงทุน โดยไมไดพิจารณาถึงความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ตามหลักเกณฑของ
การลงทุนที่จะตองพิจารณาถึงความเสี่ยงกับผลตอบแทน
นอกจากบทบาทในหนาที่ที่จะตองปฏิบัติแลว เรื่องจริยธรรมในวิชาชีพของผูสื่อขาวก็
เปนสิ่งสําคัญที่ผูสื่อขาวทุกคนจะตองเอาใจใสและเรียนรูอยูเสมอ เนื่องจากจริยธรรมในวิชาชีพ
ของนักหนังสือพิมพนั้นไมไดระบุวาจะตองปฏิบัติตาม แตเปนสิ่งที่ควรจะปฏิบัติตาม
ดังตอนหนึ่งของพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราช
ทานแกสมาชิกสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงเปดอาคารที่ทําการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2514 วา
“งานสื่อมวลชนโดยเฉพาะงานหนังสือพิมพ เริ่มขึ้นในประเทศของเราชานานแลว และมี
ประวัติการณอันนาสนใจตื่นเตน นักหนังสือพิมพทุกรุนทุกสมัย พยายามที่จะทําหนาที่บริการ
ประชาชน เพื่อใหประชาชนยอมรับนับถือผลงานที่ประจักษแลว ควรจะเปนกําลังใจ ใหแตละคน
ทํางานและทําตัวใหดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใหควรกับความยกยองนับถือของมหาชน ทั้ง
ควรกับหลักการและจรรยาอันสูงในอาชีพของนักหนังสือพิมพ….และมีหนาที่ที่จะทําตัวใหเปน
คนมีประโยชนและมีคาตอบานเมืองและสวนรวม ไดแก การทํางานดวยความตั้งใจจริง ประพฤติ
สุจริต และตั้งตนอยูดวยคุณธรรม เพื่อใหผลการปฏิบัตินั้นบังเกิดเปนความสุขความเจริญและ
ความสงบเรียบรอยของชาติบานเมือง นักหนังสือพิมพเปนผูเสนอขาวสาร ความรู ความคิดเห็น
รวมทั้งเปนปากเสียงแทนผูอื่น ทุกเรื่องทุกสิ่งที่นําลงพิมพในหนังสือพิมพแพรหลายไปไดโดย
รวดเร็ว และกวางขวางอยางไมมีขอบเขต จึงจําเปนอยางยิ่งที่จักตองปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ
ดวยความพิจารณาที่รอบคอบ ดวยความสุจริต ยุติธรรม และดวยความสํานึกในความรับผิดชอบ
เปนพิเศษอยูเปนนิตย”
ทั้งนี้จะเห็นไดวา การที่องคการหนังสือพิมพมีการกอตั้งมามากมายและชานานยอมจะ
ตองมีวฒ
ั นธรรม (culture) ที่ถูกสรางขึ้นมา ทั้งในเรื่องการทําหนาที่ในการเสนอขาวสาร ความรู
และความคิด ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติดวยความสํานึกตอความรับผิดชอบ เปนตน เนื่อง
จากวัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม เปนพฤติกรรมที่มนุษยกําหนดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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เปนแนวทางใหมนุษยใชครองชีวิต เปนแบบแผนการดําเนินชีวิต และเปนแบบฉบับที่กําหนด
พฤติกรรมของคนเราวาตองทําอะไร อะไรควรทํา ไมควรทํา อะไรเปนสิ่งที่มีคุณคาของชีวิต
ดังนั้น วัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture) คือ รากฐานการเขาใจองคการ
วัฒน-ธรรมชวยอธิบายถึงคานิยม แนวประพฤติปฏิบัติ สิ่งยึดถือ พฤติกรรมการแสดงออกของ
สมาชิกในองคการนั้นๆ เปนบรรทัดที่ไมเปนทางการ และไมเปนลายลักษณอักษรที่ผูกสมาชิก
ในองคการเขาดวยกัน และสรางวัฒนธรรมองคการของตนเองขึ้นมา บางองคการวัฒนธรรมเปน
สิ่งที่เอื้ออํานวยทําใหองคการประสพความสําเร็จ
ในขณะที่บางองคการวัฒนธรรมกลับเปน
อุปสรรคและยับยั้งประสิทธิผลและการพัฒนาองคการ
วัฒนธรรมองคการเปนองคประกอบ
สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนคุณคารวม (Share Values) ที่เปนปจจัยเกื้อหนุน
และเครื่องมือในการบริหารจัดการที่จะนําไปสูความสําเร็จขององคการ รวมทั้งสมาชิกภายใน
องคการรับรู มีคุณคารวมไปในทางทิศทางเดียวกัน สงผลใหสมาชิกในองคการเขากันไดดีกับ
วัฒนธรรมนํามาสูการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
เชนเดียวกัน
เรื่องจริยธรรมของหนังสือพิมพยังเปนสิ่งสําคัญที่องคการหนังสือพิมพ
ตางๆ ยังคงตองยึดถือและปฏิบัติอยูอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนทั้งบุคลากรที่เขาไปทํางานในองค
การอยูแลว หรือบุคลากรที่พึ่งเขาปฏิบัติงาน เนื่องจากจริยธรรมของหนังสือพิมพเปนสิ่งที่จะ
ควบคุมและเปนกรอบกํากับการทํางานของหนังสือพิมพใหมีความถูกตอง ถูกถวน เปนกลาง
และมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม รวมทั้งยังเปนเกราะปองกันนักหนังสือพิมพไมใหพลาด
พลั้งผิดพลาด เนื่องจากลักษณะธรรมชาติการทํางานของการเสนอขาวที่อาจจะหมิ่นเหมหรือ
กระทบตอผูอื่นไดอยูเสมอ
จากแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคการที่วา วัฒนธรรมองคการเปนเครื่องมือในการบริหาร
งานที่จะชักนําใหสมาชิกในองคการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องจริยธรรม
หนังสือ-พิมพนอกเหนือหลักการทํางาน ตลอดจนเปาหมายโดยรวมขององคการ ที่จะมีการสืบ
ทอดตอไปยังสมาชิกรุนใหมๆ หรือบุคลากรเดิมที่อยูในองคการไมใหผิดเพี้ยนไปจากเดิม เพราะ
หากมีการผิดพลาดตอการนําเสนอขาวแลว ยอมจะนําไปสูผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และ
ประเทศชาติได
ในทางกลับกัน หากวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งในเรื่องจริยธรรมที่มีการถายทอดแลว
จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งแลวก็จะนําไปสูความตระหนักถึงจริยธรรมในวิชาชีพอยางแน
นอนและมั่นคง และโอกาสที่จะผิดพลาดยอมจะลดนอยลงไปดวย ซึ่งเปนการดีทั้งตอตัวองคการ
เองและสมาชิกในองคการ ที่จะนําไปสูการเติบโตขององคการหนังสือพิมพแตละแหง ตลอดจน
การขยายฐานการดําเนินของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ การสรางผลกําไรใหทั้งเจาของกิจการ ผู
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ถือหุน และผูรวมทุน ตลอดจนตัวพนักงานเอง และที่สําคัญที่สุดคือ ประชาชนที่เปนผูบริโภคสิน
คาที่องคการไดผลิตนําเสนอกับลูกคาจะไดรับสินคาคุณภาพอยางดีที่สุด ซึ่งจะสงใหมีการเติบโต
ทางดานธุรกิจโดยเฉพาะการเพิ่มกําไรใหมากชึ้นเชนเดียวกับองคการธุรกิจอื่นๆ ที่ทําการคาเพื่อ
หวังผลกําไร แตอยูภายในขอบเขตศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ (Conrad
C. Fink, 1988)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเรื่องวัฒนธรรมขององคการหนังสือพิมพตอเรื่องจริย
ธรรมของนักหนังสือพิมพ เนื่องจากวัฒนธรรมองคการเปนสวนหนึ่งที่จะขัดเกลา ชี้นํา แนะแนว
การปฏิบัติตนไดเปนอยางดี รวมทั้งยังเปนปจจัยสําคัญภายในใหนักหนังสือพิมพปฏิบัติตัวใหอยู
ในกรอบแนวทางไดเปนอยางดีชองทางหนึ่ง นอกเหนือจากชองทางการเรียนรูดวยตนเองของ
นักหนังสือพิมพเอง
ปญหานําวิจัย
1.วัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพแตละแหงมีลักษณะเปนอยางไร
2.รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพขององคการแตละแหงมีลักษณะอยางไร
3.สมาชิกองคการแตละแหงตระหนักในเนื้อหาจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพเรื่องอะไรบาง

4.วัฒนธรรมองคการความสัมพันธกับการตระหนักรูในจริยธรรมแหงวิชาหนังสือพิมพ
หรือไม
5.วัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพมีความสัมพันธกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพหรือไม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะองคการกับวัฒนธรรมองคการ
2. เพื่อแจกแจงรูปแบบการถายทอดจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพขององคการแตละแหง

3. เพื่อศึกษาความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพของสมาชิกองคการแต
ละแหง
4. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพ

5. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับรูปแบบการถายทอดจริย
ธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
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ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ‘วัฒนธรรมองคการกับการถายทอดและความตระหนักในจริยธรรมแหง
วิชาชีพในองคกรหนังสือพิมพ’ ศึกษาถึงวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพ พรอมทั้งศึกษาถึงความ
ตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ และการถายทอดจริยธรรมทางวิชาชีพหนังสือ
พิมพในองคการหนังสือพิมพภาษาไทย ทั้งประเภทรายวัน ราย 3 วัน และรายสัปดาห ที่
จําหนายในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 14 ชื่อฉบับ ไดแก กรุงเทพธุรกิจ ขาวหุน ขาวสด เดลินิวส ไทยโพสต ไทยรัฐ แนวหนา ผูจัดการรายวัน วัฏจักร มติชน สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ประชา
ชาติธุรกิจ และสยามธุรกิจ
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. วัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture) หมายถึง วัฒนธรรมการบริหารงาน
ขาวที่เปนแบบแผนที่สมาชิกในองคการมีความเขาใจรวมกัน ซึ่งตามแนวคิดของ Cooke และ
คณะ แบงวัฒนธรรมองคการออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1.1. ลักษณะสรางสรรค (Constructive Styles) หมายถึง 1. เนนไมตรีจิตมิตรภาพ
การยอมรับไววางใจระหวางคนในองคการ 2. องคการใหความสําคัญกับเรื่องทรัพยากรบุคคล
สนับสนุนการพัฒนาตนเองของพนักงาน และ 3. พนักงานมีความกระตือรือรน และรูสึกวางานมี
ความทาทายความสามารถอยูตลอดเวลา พรอมทั้งตั้งเปาหมายของการทํางานอยูที่คุณภาพ
มากกวาปริมาณงานที่ไดรับ และพยายามกําจัดสถานการณที่ไมสรางสรรคใหหมดไป สรางงาน
ใหมๆ ขึ้นมาอยางมีประ-สิทธิภาพ
1.2 ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive/Defensive Styles) หมายถึง 1. พนักงานเนน
การคลอยตามความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผน ระบบอาวุโส พึ่งพาผู
บริหาร 2. ทุกคนไมสนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานที่ทาทาย และพยายามหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่ตองรับผิดชอบ เกี่ยงความรับผิดชอบใหเทาๆ กันกับบุคคลอื่น 3. เนนการลงโทษเมื่อ
ทํางานผิดพลาด แตเมื่อทํางานประสพความสําเร็จไมไดรับรางวัลอะไร และ 4. พนักงานปกปอง
ตนเอง และตั้งรับเปนแนวทางที่ทําใหมั่นคงและปลอดภัยและกาวหนาในการทํางาน
1.3. ลักษณะตั้งรับ-กาวราว (Aggressive/Defensive Styles) คือ 1. องคการที่มีคา
นิยมในลักษณะผูนํามุงเนนผลงานของพนักงาน มีการใชอํานาจ มักแสดงอาการตําหนิและ
ตอตานการเปลี่ยนแปลงหรือตอตานความคิดเห็นของผูอื่นเสมอๆ วัดผลสําเร็จจากปริมาณของ
ผลงานที่ปรากฏโดยการเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น 2. ขาดการวางแผนลวงหนา ตอง

7
แกไขปญหาเฉพาะหนา จนกอใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลอื่นเปนประจํา 3. พนักงานเอาแพ
ชนะกัน ไมไวใจบุคคลอื่น มุงการทํางานที่ตองสมบูรณแบบ ยึดหลักการทํางานหนักและปกปอง
ตนเอง ปราศจากความยืดหยุนในการทํางาน และ 4. พนักงานดิ้นรนที่จะกาวไปสูตําแหนงสูง
กวาเพื่อจะไดปกครองคนอื่น
2. จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ หมายถึงแนวประพฤติปฏิบัติหรือมาตรฐานทาง
วิชาชีพหนังสือพิมพที่นักหนังสือพิมพใชยึดถือเปนคานิยม คาเชื่อ บรรทัดฐาน พฤติกรรม ของ
การดําเนินงานภายในองคการและตัวนักหนังสือพิมพเอง มี 5 ประการ ไดแก
2.1 หลักการพูดความจริง (The Principle of Truth Telling) หมายถึง หลักการที่แสวง
หาขาวสารที่ถูกตอง ยุติธรรม และปราศจากอคติ การตรวจสอบความถูกตองขอมูลกอนที่จะมี
การนําเสนอ ซื่อสัตยตอขอเท็จจริง
2.2. หลักความยุติธรรม (The Principle of Justice) หมายถึง ขาวใดที่จะทําการเสนอ
ออกไปแกสาธารณชนจะตองประกอบดวย ความตรงประเด็น ความซื่อสัตยตอผูอาน และ ความ
ตรงไปตรงมา ไมใชภาษาที่ยอกยอนชี้นํา
2.3. หลักเสรีภาพ (The Principle of Freedom) หลักเสรีภาพ หมายถึง การที่หนังสือ
พิมพมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใดๆ โดยบริสุทธิ์ใจ
2.4. หลักมนุษยธรรม (Principle of Humane) หมายถึง หลักการที่หนังสือพิมพ จะไม
สรางความเจ็บปวดและความทุกขใหผูอื่น การเสนอขาวใดๆ จะตอง คํานึงถึงหลักมนุษยธรรม
2.5. หลัก ของผู พิ ทั กษ สาธารณะ (Principle of Stewardship) หมายถึ ง หลั กการของ
ความรับผิดชอบในการจัดเสนอขาว โดยคํานึงถึงสิทธิของผูอื่น คํานึงถึงสิทธิของสาธารณะ และ
คํานึงถึงจรรยาบรรณของตนเอง
3. องคการหนังสือพิมพ หมายถึง องคการสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพไทยที่ทํา
หนาที่เสนอขาวสารขอมูล ความรู ความคิดเห็นออกเผยแพรแกสาธารณะ รายวัน ราย 3 วัน
และรายสัปดาห ที่จําหนายในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 14 ชื่อฉบับ ไดแก กรุงเทพธุรกิจ
ขาวหุน ขาวสด เดลินิวส ไทยโพสต ไทยรัฐ แนวหนา ผูจัดการรายวัน มติชน วัฏจักร สยามรัฐ
ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ และสยามธุรกิจ อาจมีลักษณะเดน 4 ประการดังนี้
3.1 ขนาดขององคการหนังสือพิมพ หมายถึง การจําแนกขนาดขององคการหนังสือ
พิมพเปนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยวัดจากจํานวนบุคลากรในกองบรรณาธิการ
ขาวทุกสายงานเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่ทํางานเต็มเวลา โดยองคการหนังสือพิมพขนาด
เล็กมีจํานวนบุคลากรในกองบรรณาธิการตั้งแต 1-50 คน ไดแก หนังสือพิมพขาวหุน แนวหนา
ผูจัดการรายวัน วัฎจักร และสยามธุรกิจ รวม 5 แหง องคการหนังสือพิมพขนาดกลางมีจํานวน
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บุคลากรในกองบรรณาธิการตั้งแต 51-199 คน ไดแก กรุงเทพธุรกิจ ขาวสด เดลินิวส ไทยโพสต
มติชน สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ และประชาชาติธุรกิจ รวม 8 แหง และองคการหนังสือพิมพขนาด
ใหญมีจํานวนบุคลากรในกองบรรณาธิการตั้งแต 200 คนขึ้นไป จํานวน 1 แหง ไดแก ไทยรัฐ
3.2 ความยาวนานของการตอตั้งองคการหนังสือพิมพ หมายถึง ระยะขององคการ
หนังสือพิมพท่จี ัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจตามระยะเวลา โดยแบงออกเปน 3 ชวง ไดแก 3.2.1.
องคการที่เพิ่งกอตั้ง ในชวงแรกจะเปนชวงของการหลอหลอมลักษณะเดน ลักษณะเฉพาะ
ขณะที่วัฒน-ธรรมจะมีอิทธิพลและเปนที่มาของเอกลักษณขององคการ พรอมทั้งเปนเครื่องมือ
ยึดเหนี่ยวคนในองคการเขาดวยกัน รวมทั้งจะเนนเกี่ยวกับระบบสังคมเพื่อใหเกิดการยอมรับ
ภายในองคการ แตวัฒนธรรมอาจยังไมชัดเจนนักเปนลักษณะผสมผสาน ในที่นี้กําหนดใหระยะ
เวลาการกอตั้งตั้งแต 1-10 ป เปนองคกรที่เพิ่งกอตั้ง ไดแก ขาวหุน วัฎจักร ไทยโพสต และ
สยามธุรกิจ รวม 4 แหง
3.2.2. องคการที่ไดพัฒนามาแลวชวงหนึ่ง การพัฒนาระยะนี้ขององคการมีขอสังเกต
ที่เดนชัดมากขึ้น ไดแก มีการขยายกิจการ ผลผลิต มีการปรับตัวใหอยูในสภาพที่มั่นคง มีการ
ขยายตัวทางสภาพภูมิศาสตร เชน ขยายตึก ขยายพื้นที่ มีสัดสวนกําไรเพิ่มมากขึ้น ขณะที่วัฒน
ธรรมจะมีแนวโนมของการผสมผสานวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะของการแตกขยายออกเปนวัฒน
ธรรมยอยๆ อาจมีการเบี่ยงเบนวิกฤตของเอกลักษณ และมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒน
ธรรม ในที่นี้กําหนดระยะเวลาการกอตั้งองคการตั้งแต 11-20 ป ไดแก กรุงเทพธุรกิจ ขาวสด
และผูจัดการ รวม 3 แหง
3.2.3 องคการเจริญที่เต็มที่ จะทําใหองคการมีความมั่นคงภายในมากขึ้น แตในบาง
ครั้งมีสภาพความเฉื่อยชา ขาดแรงกระตุนในการเปลี่ยนแปลง ขณะหนาที่ของวัฒนธรรมกลับ
กลายมาเปนสิ่งที่ยับยั้งการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งวัฒนธรรมจะอยูในลักษณะรักษาสภาพเดิม
ของคานิยมเกาๆ ที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และใชวัฒนธรรมในการปกปองตนเอง ในที่นี้
กําหนดใหการกอตั้งองคการตั้งแต 21 ปขึ้นไป ไดแก สยามรัฐ เดลินิวส แนวหนา มติชน ฐาน
เศรษฐกิจ ประชาชาชาติธุรกิจ และไทยรัฐ รวม 7 แหง
3.3. ประเภทการเปนเจาของและการดําเนินการขององคการหนังสือพิมพ หมาย
ถึง ลักษณะประเภทการเปนเจาของและการดําเนินกิจการขององคการหนังสือพิมพที่แบงออก
เปน 3 ประเภท ไดแก 4.1. เจาของแบบครอบครัว ไดแก เดลินิวส และไทยรัฐ รวม 2 แหง 4.2.
บริษัทจํากัด ไดแก ขาวหุน ไทยโพสต แนวหนา วัฎจักร ผูจัดการรายวัน สยามธุรกิจ ฐาน
เศรษฐกิจ และสยามธุรกิจ รวม 8 แหง และ 4.3.บริษัทจํากัด (มหาชน) ไดแก กรุงเทพธุรกิจ ขาว
สด มติชน และประชาชาติธุรกิจ รวม 4 แหง
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3.4. ประเภทของหนังสือพิมพ หมายถึงเนื้อหาในหนังสือพิมพที่มีการนําเสนอสูสา
ธารณชน แบงเนื้อหาออกเปน 2 ประเภท คือ
3.4.1. หนังสือพิมพทั่วไป หมายถึง หนังสือพิมพที่เสนอขาวที่ไมไดเนนหนักทางดาน
ขาวเศรษฐกิจ แตเปนการเสนอขาวครอบคลุมทุกเนื้อหา ไดแก ขาวการเมือง ขาวอาชญากรรม
สังคม การศึกษา เทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬา เปนตน ในการวิจัยนี้ คือ ขาวสด เดลิ
นิวส ไทยโพสต ไทยรัฐ แนวหนา มติชน และสยามรัฐ รวม 7 ฉบับ
3.4.2. หนังสือพิมพขาวเศรษฐกิจ หมายถึง หนังสือพิมพที่เนนการเสนอขาวทางดาน
เศรษฐกิจเปนหลัก ไดแก ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมภาคการผลิต
การลงทุน การตลาด เปนตน ในการวิจัยนี้ คือ กรุงเทพธุรกิจ ขาวหุน ผูจัดการรายวัน วัฎจักร
ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ และสยามธุรกิจ รวม 7 ฉบับ
4. ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ หมายถึง 4.1. การรับทราบ
และความตระหนักรูเขาใจความหมายหรือเนื้อหาของจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
(Realization/Understanding) ประกอบดวย หลักการพูดความจริง หลักความยุติธรรม หลักเสรี
ภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ ของนักหนังสือพิมพที่สังกัดอยูในองค
การแตละแหง
4.2. ความมีศรัทธาในจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ประกอบดวย หลักการพูดความ
จริง หลักความยุติธรรม หลักเสรีภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ และนํา
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใชยึดเปนหลักประจําใจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
4.3 การยอมปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ การเขาใจความหมายและเนื้อ
หา ตลอดจนมีความศรัทธาของจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพจะไมมีประโยชน หากในเวลา
ปฏิบัติงานจริง นักหนังสือพิมพมิไดปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพหนังสือพิมพ
5. การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ หมายถึง การทําใหหลักจริยธรรม
ในวิชาชีพหนังสือพิมพไดรับการยอมรับโดยสมาชิกขององคการ
และมีการถายทอดใหแก
สมาชิกในองคการจากกลุมหนึ่งไปสูอีกกลุมหนึ่ง แบงรูปแบบการการถายทอดตามชนิดของการ
เรียนรู 4 ประเภท ไดแก 1. การเรียนรูโดยตนเอง 2. การเรียนรูและการถายทอดสวนบุคคล 3.
การเรียนรูวัฒนธรรมองคการผานการถายทอดของกลุม และ 4. การเรียนรูผานการถายทอดของ
องคการ ประกอบดวย พิธีการและงานฉลองตางๆ การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การใหรางวัล
และการลงโทษ แบบอยางจากพนักงานดีเดนและหัวหนางาน เรื่องเลาตํานาน เพลงประจํา
หนวยงาน และการประกวดหรือแขงขัน

10
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.เพื่อเปนการศึกษาถึงวัฒรธรรมองคการหนังสือพิมพในปจจุบันวามีลักษณะอยางไร
2.เพื่อเปนการศึกษาเรื่องความตระหนัก และการถายทอดวัฒนธรรมองคการของหนังสือพิมพที่จะ
ถายทอดไปยังคนบุคคลอื่นๆ ที่จะกาวเขามาในวิชาชีพหนังสือพิมพ
3.เพื่อองคการวิชาชีพจะไดนําไปประยุกตใชในการถายทอดจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพไปยัง
บุคคลอื่นๆ ที่จะกาวเขามาในวิชาชีพหนังสือพิมพ

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง ‘วัฒนธรรมองคการกับการถายทอดและความตระหนักในจริยธรรมแหง
วิชาชีพในองคการหนังสือพิมพ’ ผูวิจัยใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
2. แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมองคการ
3. แนวคิดเรื่องการเรียนรู และการถายทอดจริยธรรม
4. แนวคิดเกี่ยวกับการหลอหลอมขัดเกลาขององคการ
5. งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
คําวา จริยธรรม นั้นไดมีผูรูเปนจํานวนมากใหความหมายไวมากมาย โดยสวนใหญมัก
จะเนนถึงความถูกตองดีงาม รวมถึงการประพฤติปฏิบัติในสังคมทื่ถือวาถูกตอง ดีงาม และหลีก
เลี่ยงการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นที่ถือวาเปนสิ่งที่ไมควรทํา นอกจากนี้ยังหมายถึง
ความรูสึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งยังหมายถึงเปนความคิดที่เกี่ยวของกับหลักความยุติธรรมเปน
หลัก ตลอดจนมีความหมายถึงการทําใหคนมีความประพฤติที่สูงขึ้น เกรงกลัวและละลายตอ
ความการทําบาป ตามแนวคิดเกี่ยวกับทางศาสนา เปนตน
Black, Steel, Barney (1995) ใหความหมายและคําจํากัดความของคําวา จริยธรรม
(Ethics) หรือ ศีลธรรม (Morality) ไววา เปนคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ (Character) ของมนุษย
ในดานความดี หรือคุณลักษณะของคนดีที่จะตองมีหรือปฏิบัติ เรื่องจริยธรรมนั้นถือวาเปน
ปรัชญาแขนงหนึ่งที่วาดวยเรื่องที่เกี่ยวของกับความคิดในเรื่องศีลธรรม โดยจะตองคิดวาจะตอง
ปฏิบัติอยางไร และตัดสินใจในลักษณะใดถึงจะถูกตองตามศีลธรรม ซึ่งเปนการรวมเอาคําวา “สิ่ง
ที่ตองทํา (Owes)” และ “ควรจะทํา (Ought)” มารวมกันไว โดยสิ่งไหนที่เราตองทํา หรือสิ่งใดที่
เราควรจะตองรับผิดชอบตอความเปนมนุษย และอะไรเปนสิ่งที่ควรจะทําที่จะกอใหเกิดความ
สงบสุข หากสามารถนําแนวความคิดดังกลาวไปประพฤติปฏิบัติ จึงถือไดวาประพฤติตามจริย
ธรรม หรือการตัดสินใจทางจริยธรรม (Doing Ethics)
ทั้ง 3 คน ยังอธิยายเพิ่มเติมอีกวา การตัดสินใจทางจริยธรรม (Doing Ethics) นั้น ถือวา
เปนเรื่องของศิลปะ (Craft) และ ทักษะ (Skill) ที่สามารถเทียบไดกับการเขียนขาว การถายภาพ
และบทบรรณาธิการที่ดีที่ตองมีศิลปะและความชํานาญ โดยการตัดสินใจทางจริยธรรมจะตอง
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ผานการเรียนรูและพัฒนา (Learned and Developed) เพื่อใหการตัดสินใจทางจริยธรรมเปนไป
ตามดวยเหตุและผล หลักการ และการไมขัดแยงซึ่งเกี่ยวกับหนาที่ของหนังสือพิมพที่จะตอง
ความจริงใหไดความจริงมากที่สุด ในขณะที่สรางความเจ็บปวดใหกับแหลงขาวและเหยื่อขาว
นอยที่สุด ซึ่งเรื่องการตัดสินใจทางจริยธรรมจะปฏิบัติหรือไมนั้นเปนเรื่องของความรับผิดชอบ
ของแตละบุคคล ซึ่งนักหนังสือพิมพที่ดีจะตองปฏิบัติ เนื่องจากการตัดสินใจทางจริยธรรม หมาย
ถึงสิ่งที่เมื่อประพฤติปฏิบัติแลวก็จะนําไปสูผลประโยชนตอสังคม
เชนเดียวกับ Richard M. Steers & J. Stewart Black (1994) ที่ใหความหมายเรื่องจริยธรรมและวัฒนธรรม วา จริยธรรมเปนสิ่งสําคัญสําหรับแตละบุคคล เนื่องจากจริยธรรมนั้นเครื่อง
ชวยในการสรางมาตรฐานทางพฤติกรรมในการที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และยังเปนสิ่งที่
ชักชวนพนักงานใหประพฤติปฏิบัติตามอยางหนักแนนเพื่อใหบรรลุเปาหมายซึ่งจะนําไปสูสิ่งที่
เปนประโยชนในอนาคต และจริยธรรมยังเปนวัฒนธรรมที่สะสมรวบรวมมาจากคนในสังคมที่
เปนคานิยมรวมที่ถายทอดไปยังสมาชิกรุนใหมในการสรางมุมมองที่มีตอจริยธรรม
Milton Friedman อางถึงใน Peter Madsen & Jay M. Shafritz (1990) ใหความหมาย
คําวา จริยธรรม หมายถึง ความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งความรับผิดชอบดังกลาวเปน
ความรับผิดชอบตอสังคมและความรับผิดชอบตอสังคมนั้นที่มีตอธุรกิจของตนเองจะนําไปสูการ
เพิ่มผลกําไรใหกับองคการ
Tom L. Beauchamp & Norman E.Bowie (1993) กล าวว า จริ ย ธรรม คื อ กฎระเบี ย บ
ของจรรยาบรรณในวิช าชี พ ที่ สมาชิกในองคการรับ นํ าเอามายึดถื อ ซึ่ งเรื่องจริยธรรมเป นสิ่ง
สําคัญขององคการที่เปนการรวบรวมมาตรฐานความรูตางๆ โดยสมาชิกที่มีการถายทอดจากคน
รุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งจากประเพณี กฎระเบียบ เปนตน วาสิ่งใดเปนสิ่งที่ถูก สิ่งใดเปนสิ่งที่ผิด
และจริยธรรมยังเปนจุดสําคัญในการนําไปสูการยกระดับความเปนมาตรฐานของการเปนมือ
อาชีพ (The role of Professional Standards) ที่จะตองมีความรับผิดชอบตอธุรกิจหรือเปนสิ่งที่
จะตองเอาใจใส
สํ า หรั บ แนวคิ ด ทางทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ จรรยาบรรณนั้ น ติ น ปรั ช พฤทธิ์ (2540)
อธิบายวาจรรยาบรรณของพนักงานมืออาชีพจะประสบความสําเร็จหรือพนักงานพรอมที่จะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ
1. พ นั ก งานเหล า นั้ น มี ค วามซึ บ ซาบถึ ง เรื่ อ งคุ ณ ค า ของจรรยาบรรณ หรื อ ไม
(Realization/Understanding) มากหรือน อยอยางไร ซึ่งหมายถึงความเขาใจความหมายและ
เนื้อหาของพฤติกรรรมที่เสี่ยงหรือลอแหลมตอการกระทําผิดจรรยาบรรณ ดังจะเห็นไดจากผล
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งานของ H.Finer, F.A. Nigro and L.G. Nigro และของ G.E. Caiden เป นตน ในทรรศนะของ
Finer นั้น พฤติกรรมที่อาจเสี่ยง/ลอแหลมตอการกระทําผิดจรรยาบรรณมีอยู 3 ประการ คือ การ
ไมปฏิบัติตามที่กฎหมายระบุไว การปฏิบัติงานที่นอยกวาที่กฎหมายระบุไว และการปฏิบัติที่
เกินกวากฎหมายระบุไว
Nigro and Nigro ชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมที่เสี่ยง/ลอแหลมตอการกระทําผิดจรรยาบรรณมี
อยู 9 ประการ ดั งนี้ การกระทํ าที่ ไมสุ จริต (dishonesty) การกระทํ าที่ ปราศจากจรรยาบรรณ
(unethical behavior) การกระทําตนอยูเหนือกฎหมาย (overriding the law) การกลั่นแกลงผูใต
บังคับบัญชา (unfair treatment of employees) การละเมิดบทบัญ ญัติวาดวยสิทธิพื้นฐานของ
ประชาชน (violations of procedural due Process) การละเลยไม ป ฏิ บัติ ต ามเจตนารมยข อง
ฝายนิติบัญญั ติ (failure to respect legisative intent) การปฏิบัติงานที่ไรประสิทธิภาพพอยาง
ชั ด เจน (gross inefficiency) การพยายามปกป ด การกระทํ า ผิ ด ของตนเอง (covering – up
mistakes) และประการสุดทายคือ การไมยอมแสดงความคิดริเริ่ม (failure to show initative)
2. ความซึบ ซาบคุณ ค าหรือความสําคัญ ของจรรยาบรรณ (Internalization) หมายถึ ง
พนักงานมืออาชีพไมเพียงแตจะตองเขาใจความหมายและเนื้อหาจรรยาบรรณ แตตองมีศรัทธา
หรือมองเห็นคุณ คาและนําเอาคุณ คาของจรรยาบรรณเหลานั้นมาเปนหลักประจําใจ หรือคติ
เตือนใจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และ 3. การยอมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Practice)
การเขาใจความหมายและเนื้อหา ตลอดจนความซึบซาบหรือความสําคัญของจรรยาบรรณจะไร
ประโยชนอยางสิ้นเชิง หากในเวลาปฏิบัติงานจริง พนักงานมิไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานจรรยา
บรรณในวิชาชีพของตนเอง
ดังนั้น ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ หมายถึง 1. การรับทราบเขา
ใจความหมายหรือเนื้อหาของจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ 2. ความมีศรัทธาในจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพ ประกอบดวย หลักการพูดความจริง หลักความยุติธรรม หลักเสรีภาพ หลัก
มนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ และนําหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใชยึด
เปนหลักประจําใจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และ 3. การยอมปฏิบัติตามจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพ การเขาใจความหมายและเนื้อหา ตลอดจนมีความศรัทธาของจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพจะไมมีประโยชน หากในเวลาปฏิบัติงานจริง นักหนังสือพิมพมิไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณในวิชา-ชีพหนังสือพิมพ
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ติน ปรัชพฤทธิ์ ยังรวมรวมแนวคิดตางๆ แลวนํามาประมวลเปน ความสําคัญของจริย
ธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4 ประการดวยกัน ไดแก 1. จรรยาบรรณมีความสําคัญตอ
ธุรกิจ เนื่องจากการตัดสินใจของฝายจัดการ มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนความอยู
ดีกินดีของประชาชน ทางฝายจัดการจะตองจําหนายจายแจก และแบงปนทรัพยากรทางบริหาร
อยางยุติธรรม นั่นก็คือ ตองเฉลี่ย/เกลี่ยความสุข ความทุกขของผูคน รวมทั้งฝายบริหารเปนผู
สรางระเบียบกฎเกณฑ และวางนโยบายที่มีผลกระทบตอผูอื่น ตลอดจนการตัดสินใจของผู
บริหารจะเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวาผูบริหารเปนประเภทใด เชน เสียสละ มีจรรยาบรรณหรือไม
ซึ่งเปนแนวคิดของ M.Mendenhall และคณะ (1995)
2. บริษัทจะมีผลกําไรในระยะยาวไมได หากการดําเนินงานของตนกอใหเกิดความยุติ
ธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ฉะนั้นบริษัทจะตองคืนกําไรใหกับสังคมดวย ตามแนว
คิดของ J.H. Van Buren III (1995)
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความสําคัญมาก เพราะอาจจะทําใหธุรกิจ
ประสพความสําเร็จหรือลมละลายก็ได และจรรยาบรรณควรเริ่มที่พนักงานแตละคน จากบท
ความในเรื่อง “Ethics is Good Business” ของ M. Patterson (1995)
และ 4. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานมีความสําคัญมาก เพราะชีวิตของคนขึ้นอยูกับ
งาน การเลือกทํางานหรือเลือกประกอบอาชีพทางดานใด และทํางานอยางมีจรรยาบรรณหรือไม
สะทอนใหเห็นวาบุคคลนั้นเปนคนอยางไร ตามแนวคิดของ J.Kultgen (1988) ในบทความเรื่อง
Ethics and Professionalism
สุกัญญา ตีระวนิช (2529) อธิบายความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม หมายถึง
ปรัชญา หรือระบบที่เกี่ยวของกับศีลธรรม ซึ่งเปนหลักประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมใดสังคม
หนึ่ง หรือในแขนงวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง วิชาความรูที่วาดวยจริยธรรม เรียกวา จริยศาสตร
(Ethics) เปนสาขาหนึ่งของปรัชญา เรียกวา ปรัชญาศีลธรรม หรือ Moral Philosohy และเรื่อง
จริยธรรมนั้น เปนเรื่องของความประพฤติสวนบุคคล ซึ่งเกี่ยวเนื่องดวยศีลธรรม และจริยธรรม
ถือวามีความสําคัญตอการสื่อสารมวลชน สื่อมวลชนจึงตองสรางจรรยาบรรณ (Code of ethics)
ของตนเพื่อเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติใหสอดคลองกับหนาที่ตอไป โดยหลักการประพฤตินี้
ถือวาเปนเรื่องของความสมัครใจ (voluntary) ซึ่งจรรยาบรรณจะใหหลักเกณฑในการชี้แนะใหติด
สินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมได โดยหลักเกณฑเหลานั้นไมใชขอบังคับ แตนําไปตัดสินไดวา
สิ่งใดผิดหรือถูก ดีหรือเลว รับผิดชอบหรือไมรับผิดชอบ
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สําหรับนักหนังสือพิมพที่ตองการจะเปนผูมีจริยธรรมนั้นจะตองประกอบดวย 1. สติ
ปญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู ความสามารถและประสบการณ 2. ความอดกลั้น
(Temperance) คือความสามารถในการผสมผสาน การใชเหตุผลของตนเองกําจัดความโลภได
และ 3. ความยุติธรรม (Justice) คือ ความคํานึงถึงความยุติธรรมอันบุคคลในสังคมพึงจะไดรับ
เปนสิ่งที่นักขาวตองคํานึงถึงกอนการเขียนขาว
นอกจากนี้สิ่งสําคัญสําหรับพื้นฐานของจริยธรรมสําหรับนักหนังสือพิมพ ควรจะประกอบ
ดวย 1. ความสํานึกวาทุกขอความที่เขาเขียนนั้นคือขอมูลที่ผูอานตองนําไปตัดสินใจ ดังนั้นเขา
จึงตองเปนผูรูจริง เปนผูมองเห็นวาสิ่งที่เขียนลงไปนั้นอาจกอใหเกิดปฏิกิริยาอยางหนึ่งอยางใด
ในสังคมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จะตองตระหนักวาความเห็นของเขาเปนเพียงความเห็นหนึ่ง
ยังมีคนอื่นอีกมากมายที่จะมีความเห็นแตกตางจากเขาและเขาตองรับฟง
2. ในการเสนอขอเท็จจริงหรือความเห็นจะตองรักษาความถูกตอง ไมบิดเบือนปดบัง
หรือขยักขอเท็จจริงบางประการไวที่ทราบวาผูอานตองการขอมูลนั้นๆ ไปประกอบในการตัดสิน
ใจไดวา การเสนอความเห็นของเขาถูกตองหรือไม เขาจะตองไมเลือกเสนอขอมูลที่สนับสนุน
ความคิดของเขาเทานั้น เขาจะตองไมใชเลเหลี่ยมของนักโฆษณาชวนเชื่อหรือใชเหตุผลอยางมี
เลศนัยหรือใชอารมณ
3. นักหนังสือพิมพตองแถลงแหลงขอมูลและที่มาของความเห็นของเขา เพื่อใหผูอาน
สามารถพิจารณาชั่งน้ําหนักแหลงขอมูลซึ่งอาจเปนตนตอของความอคติของผูเขียน นั่นคือ ผู
เขียนตองยุติธรรมตอผูอาน นักหนังสือพิมพจะตองไมทําตนเปนผูพิพากษาเสียเอง แตเขาจะ
กลับกลายเปนจําเลยที่ประชาชนคนอานพิพากษาเขา ตองตอบตัวเองวาเขาซอนแหลงขาวหรือ
ซอนอคติสวนตัวของเขาไวที่ไหนหรือเปลา ซึ่งถาเปดเผยออกมาแลวจะทําใหคนเชื่อความเห็น
ของเขานอยลง
4. เขาจะตองรับรูและยอมรับความเห็นที่แตกตางไปจากตน การเสนอความเห็นจะตอง
แสดงใหเห็นถึงความนอมรับในความแตกตางอันพึงจะมีนั้น แตขอเขียนของเขาจะไมทําลาย
หลักการของเขาเอง เพื่อการประณีประนอมเขาจะตองยอมรับขอขัดแยงมากกวายอมรับความ
จํานน โดยไมโตตอบในสิ่งที่เขาคิดวาถูก
เอ็ดมันด แลมเบ็ธ (อางถึงใน ตวงพร อัศววิไล, 2539) ไดวางกรอบจริยธรรมที่เรียกวา
ระบบ Eclectic ที่เปนกฎจริยธรรมที่ชัดเจนใหสําหรับนักหนังสือพิมพสามารถนําไปใชเปนหลัก
ปฏิบัติได ซึ่งเปนการผสมผสานแนวคิดปรัชญาจริยธรรมสําคัญๆ 2 แนวคิดเขาดวยกัน ระหวาง
หลักการที่เนนที่ผลกระทบ (Teleological) ซึ่งเปนหลักการที่เนน “ผลกระทบ” ที่จะเกิดขึ้นตอ
สังคม และหลักการที่เนนหนาที่ (Deontiological) ซึ่งเปนหลักการที่เนนถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ
ตามดวยความซื่อสัตยมารวมกัน โดยแบงกรอบจริยธรรมออกเปน 5 หลักเกณฑที่สําคัญ ไดแก
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1. หลั ก การพู ด ความจริง (The Principle of Truth Telling) เป น หลั ก การที่ นั ก หนั งสื อ
พิมพพยายามเต็มที่ทุกรูปแบบที่จะแสวงหาขาวสารที่ถูกตอง ยุติธรรม และปราศจากอคติ นัก
หนังสือ-พิมพจะตองตรวจสอบแลวตรวจสอบอีกเพื่อใหแนใจวาขอมูลนั้นถูกตองอยางแทจริง
ตองตรวจสอบอยางพินิจพิเคราะหความแท-ไมแทของขอมูล และแหลงขาว ตองซื่อสัตยตอขอ
เท็จจริง แมจะมีความจําเปนเรื่องเวลาที่ตองออกขาวใหทันเวลาก็ไมใชขออางที่จะเสนอขาวโดย
ไมไดตรวจสอบกอน
ในการทําหนาที่ของนักขาว นอกจากจะใชวิธีตางๆ เชน คนควาเอกสาร สัมภาษณแบบ
เจาะลึกหรือดวยการสังเกต มีความรูในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม และตองเขาใจในความจริง
ของสังคมหรือกระแสบริบทของสังคมเปนอยางดี ในการคนหาความจริง นักขาวจําเปนตองใชวิธี
การที่มีศีลธรรม แตแลมเบ็ธ ยอมรับวา บางครั้งวิธีการที่ไมถูกตองดวยศีลธรรมอาจจะตองนํามา
ใช เพียงแตวาวิธีดังกลาวจะตองไดรับการชี้แจงแสดงเหตุผล และความจําเปนอยางเปดเผยใน
เนื้อหาขาวดวย
2. หลั กความยุติ ธ รรม (The Principle of Justice) ในเรื่องนี้ค วามยุติธรรม มาตรฐาน
ของหนังสือพิมพ วอชิงตัน โพสต กําหนดขาวที่ยุติธรรมออกเปน 4 ประการ คือ 1. ขาวที่ยุติ
ธรรม ตองไมละเลยประเด็นสําคัญของเรื่อง ดังนั้นความยุติธรรม หมายถึง ความครบถวนของ
ขาว 2. ขาวยุติธรรม จะตองไมหยิบยกประเด็นรองมาแทนประเด็นหลัก ดังนั้น ความยุติธรรม
หมายถึง ความตรงประเด็น 3. ขาวยุติธรรม ตองไมสรางความเขาใจผิดและจะตองไมหลอกลวง
ผูอาน ดังนั้นความยุติธรรม จึงหมายถึง ความซื่อสัตยตอผูอาน และ 4. ขาวที่ยุติธรรม จะตองไม
กลบเกลื่อนอารมณหรืออคติของผูเสนอ ความยุติธรรมหมายถึง ความตรงไปตรงมา ไมใชภาษา
ที่ยอกยอนชี้นาํ
3. หลักเสรีภาพ (The Principle of Freedom) หลักเสรีภาพ แทที่จริงคือหลักที่เปนหัวใจ
ของความยุติธรรม การลิดรอนสิทธิเสรีภาพนํามาซึ่งความอยุติธรรม หนังสือพิมพจําเปนที่จะ
ตองใหเสรีภาพกับการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ
4. หลักมนุษยธรรม (Principle of Humane) หมายถึง หลักการที่หนังสือพิมพจะไมสราง
ความเจ็บปวดและความทุกขใหผูอื่น นักหนังสือพิมพตองตัดสินใจวาจะเซนเซอรขาวนั้นดวยตน
เองในระดับใด แตไมไดหมายถึงการยอมตามผูมีอํานาจโดยปราศจากการพิจารณาอยางถี่ถวน
อันหมายถึงวา จะทําใหความเปนตัวของตัวเองลดนอยลงไปดวย หนังสือพิมพจะตองพิจารณา
ด ว ยมโนสํ า นึ ก ว า จะป ด กั้ น ข า วนั้ น หรื อ ไม หรื อ ถ า จะนํ า เสนออย า งไร โดยคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก
มนุษยธรรม
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5. หลักของผูพิทักษสาธารณะ (Principle of Stewardship) หมายถึง หลักการของความ
รับผิดชอบในการจัดการวิถีชีวิตและทรัพยสินของตนเอง โดยคํานึงถึงสิทธิของผูอื่นดวย หนังสือ
พิมพ คือผูที่อยูในฐานะที่จะเฝากระแสแหงการอภิปรายถกเถียงในสังคมใหโปรงใสอยูในฐานะที่
จะผดุงความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม เพราะหนังสือพิมพคือ นายทายเรือแหงเสรีภาพ เปนผู
ที่ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงสิทธิของผูอื่น คํานึงถึงสิทธิของสาธารณะ และคํานึงถึงจรรยาบรรณ
ของตนเอง
ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพดังกลาวนี้ ผูวิจัยใชเปนแนวทาง
หลักในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
สุ ภ า ศิ ริ ม านนท (2530) ได ก ล าวถึ งหลั ก เกณฑ ห รือ ข อ จํ ากั ด ที่ สํ าคั ญ ของจริ ย ธรรม
หนังสือพิมพวามี 4 ประการ คือ 1. หลักวาดวย ความจริงที่แทจริง (Objectivity) เปนหลักที่เชื่อ
วานักหนังสือพิมพยอมไดรับความคาดหวังจากผูอานทั่วไปวา คําบอกเลาขาวสารที่รายงาน จะ
หมดจดครบถ ว น ไม ลํ าเอี ย ง ไม ว า จะเป น แง ใดของข าว นั่ น คื อ คาดหวั งว าจะไม ส อดแทรก
ทรรศนะสวนตัวหรือความรักความชังสวนตัวลงไปในรายงานขาวนั้นๆ
ลักษณะของความจริงที่แทจริงมีอยูดวยกัน 5 ประการ คือ ความไมเปนฝกเปนฝาย
(Impartiality) ความปราศจากข อ ขั ด แย งทางผลประโยชน ห รือ ทางความสนใจ (Absence of
Conflict of Interest) โอกาสของการปฏิเสธ (Opportunity of Denial) การละเวนเสียจากความ
ลําเอียงตอผูใกลชิด (Avoidance of Cronyism) และ การละเวนเสียจากความเคียดแคนพยาบาท
(Avoidance of Vengence)
2. หลักวาดวย ความซื่อสัตย (Honesty) หลักการในขอนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ใน
อดีตมีนักหนังสือพิมพบางคนเขียวขาวในลักษณะ “เขียนขึ้นมาเอง” หรือ”นั่งเทียนเขียนขาว” ดัง
นั้นจึงไดมีการกําหนดจริยธรรมขอนี้ขึ้นมา ซึ่งความสัตยจริงมีดวยกัน 2 ประการ คือ 1. การ
เสนอรายงานขาวที่เปนจริงไมเสนอนิยาย และ 2. การรักษาวาจาที่ใหคํามั่นไปแลว
3. ความบังควรและไมบังควรซึ่งมนุษ ยพึงปฏิบัติ (Human Decency) หลักการนี้เปน
การปองกันไมใหหนังสือพิมพใชความรูสึกสวนตัวในการเสนอขาว ความบังควรและไมบังควรนี้
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนตางเชื้อชาติ ตางศาสนา และเหตุการณที่นารังเกียจ ซึ่งนักหนังสือ
พิมพตองยึดหลัก 3 ประการ คือ 1. ปราศจากความลําเอียงตอคนตางเชื้อชาติหรือคนตางภาษา
2. ปราศจากความลําเอียงตอศาสนา และ 3. การใชถอยคําที่ทําใหเกิดความชิงชังรังเกียจ
4. การคัดลอกเรื่องของคนอื่นแลวทึกทักเอาเปนของตัว (Plagiarism) หลักการในขอนี้
ถือวาการที่นักหนังสือพิมพคนใดคนหนึ่งจะใชประโยชนจากขอเขียนหรือรายงานขาวของนัก
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หนังสือพิมพอีกคนหนึ่งวาเปนแหลงเบาะแสของคําบอกเลาขาวารที่เขากระทําขึ้นหรือสรางสรรค
ขึ้น ไมอยูในเกณฑที่วาดวยความผิดจริยธรรมการขโมยเรื่องของคนอื่นแลวทึกทักวาเปนของตน
เอง และเมื่อประกอบเขากับคําบอกเลาขาวสารที่เพิ่มเติมใหมแลว รายงานชิ้นนั้นเทากับเปนของ
ใหม แตถาการคัดลอกนั้น เปนการคัดลอกจริงๆ ไมวาจะเปนการคัดลอกแตเพียงบางสวนหรือ
ลอกแบบคําตอคําแลวใสชื่อตนเองลงไป เชนนี้ถือวาเปนเรื่องที่ผิดจริยธรรม
ในประเทศไทยมีสมาคมทางวิชาชีพหลายแหงตางไดบัญญัติจริยธรรมของนักหนังสือ
พิมพไวเพื่อเพื่อสงเสริมใหผูสื่อขาวประกอบอาชีพใหถูกตองตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ
เปนหลัก
ทั้งนี้สมาคมวิชาชีพที่มีการกําหนดกรอบจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพไดแก
สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมผูสื่อขาว
เศรษฐกิจ และสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ เปนตน
ทั้งนี้สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย และสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ได
รวมตัวกันเขา โดยจัดตั้งสมาคมทางวิชาชีพขึ้นใหมโดยใชชื่อวา “สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย” (สขนท.) หรือเรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Reports and Journalists
Association of Thailand (RJAT) เพื่อลดความซับซอนในหนาที่ที่มีความคลายคลึงกัน โดยใหมี
การยุบสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย และใหสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยรับรอง
สมาชิกของสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย และใชขอกําหนดจริยธรรมของสมาคมนักขาวแหง
ประเทศไทยเปนหลัก
จริยธรรมของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย

1. สงเสริมและรักษาไวซึ่งเสรีภาพของการเสนอขาวและความคิดเห็น
2. ใหประชาชนไดทราบขาวเฉพาะที่เปนจริง การเสนอขาวสารใดๆ ออกพิมพโฆษณา
เผยแพร ถาปรากฏวาไมตรงตอความเปนจริงตองรีบจัดการแกไขใหถูกตองโดยเร็ว
3. ในการไดมาซึ่งขาว ภาพ หรือขอมูลอื่นใด มาเปนของตน ตองใชวิธีการที่สุภาพและ
ซื่อสัตยเทานั้น
4. เคารพในความไววางใจของผูใหขาว และรักษาไวซึ่งความลับของแหลงขาว
5. ปฏิบัติหนาที่ของตน โดยมุงหวังตอสาธารณประโยชนไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือหมูคณะใดๆ โดยไมชอบธรรม
6. ไมกระทําการอันเปนการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อน
รวมวิชาชีพ
ระเบียบสมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค

19
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนและชี้แนะใหการประกอบวิชาชีพของผูสื่อขาวเศรษฐกิจเปนไป
โดยถูกตองตามหลักวิชาการ มีจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติเปนหลัก
2. เพื่อชวยเหลือสมาชิกของสโมสรแกไขขออุปสรร ขอขัดของตางๆ ในการประกอบ
อาชีพและใหความชวยเหลือสวัสดิการแกสมาชิก
3.
เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานความรวมมือกับรัฐบาลและองคกรโดยชอบดวย
กฎหมายของเอกชนสําหรับการแลกเปลี่ยน เผยแพรความรูทางวิชาการและหรือขาวสารทาง
ดานเศรษฐกิจ
4. เพื่อเปนศูนยกลางที่จะประสานความรวมมือกับรัฐบาลในการแกปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศและติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
5. สงเสริมความสามัคคีในมวลสมาชิกของสโมสรและการประนีประนอมขอพิพาทที่เกิด
ขึ้นระหวางสมาชิก
ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
พ.ศ.2541
คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพแหงชาติออกขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพประกาศ ณ
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2541 ไวดังตอไปนี้
หมวด 2 เรื่องจริยธรรมของหนังสือพิมพ
ขอ 4 หนังสือพิมพตองยึดถือขอเท็จจริง ความถูกตองแมนยําและความครบถวน ขอ 5 หนังสือพิมพ
ตองนําเสนอขาวเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยไมแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือหมูคณะ ขอ 6 หนังสือพิมพ
ตองแสดงความพยายาม ในการใหความเปนธรรมแกทุกฝาย ขอ 7 หนังสือพิมพตองไมแตงเติมเนื้อหาสาระ
ของขาว จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเปนจริง ขอ 8 หนังสือพิมพ ตองละเวนการเสนอขาวเพราะความ
ลําเอียง หรือมีอคติจนเปนเหตุใหขาวนั้นคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเปนจริง ขอ 9 หนังสือพิมพตองไม
สอดแทรกความคิดเห็นลงในขาว ขอ 10 เมื่อคัดลอกขอความใดจากหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ หรือแหลงขอมูล
อื่นๆ ตองบอกที่มาของขอความนั้น
ขอ 11 การเสนอขาวที่มีการพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือองคกรใดๆ ตองแสดงถึง
ความพยายามในการเปดโอกาสใหฝายที่ถูกกลาวหาแสดงขอเท็จจริงดวย ขอ 12 ในกรณีที่มีการเสนอขาวผิด
พลาด ตองพิมพแกไขขอผิดพลาดดังกลาวโดยไมชักชา ขอ 13 หนังสือพิมพตองไมเสนอขาวโดยเลื่อนลอย
ปราศจากแหลงที่มาพึงระบุชื่อบุคคลที่ใหสัมภาษณ หรือใหขาวอยางเปดเผย เวนแตจะมีเหตุอันควรปกปด
เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหลงขาว
และตองเปนประโยชนตอสิทธิในการรับรูขาวสารของสา
ธารณชน
ขอ 14 หนังสือพิมพตองปกปดชื่อและฐานะของบุคคลที่ใหขาวไวเปนความลับ หากไดใหคํามั่นแก
แหลงขาวนั้นไว หนังสือพิมพตองปกปดนามปากกาหรือนามแฝงที่ปรากฎในหนังสือพิมพฉบับนั้นไวเปนความ
ลับ ขอ 15 ในการเสนอขาวหรือภาพใดๆ หนังสือพิมพตองคํานึงมิใหลวงละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
บุคคลที่ตกเปนขาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหความคุมครองอยางเครงครัดตอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและ
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ผูดอยโอกาส ในการเสนอขาวตามวรรคแรกตองไมเปนการซ้ําเติมความทุกขหรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแกเด็ก
สตรีและผูดอยโอกาสนั้นไมวาทางใดทางหนึ่ง
ขอ 16 การพาดหัวขาวและความนําของหนังสือพิมพ ตองไมเกินไปจากขอเท็จจริงในขาวและตอง
สะทอนใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลักของขาว ขอ 17 หนังสือพิมพจะตองไมเสนอภาพขาวที่อุจาด ลามก
อนาจาร หรือนาหวาดเสียวโดยไมคํานึงถึงความรูสึกของสาธารณชนอยางถี่ถวน ขอ 18 ในการแสดงความคิด
เห็นหรือการวิพากษวิจารณ หนังสือพิมพตองใหความเที่ยงธรรมแกฝายที่ถูกพาดพิงเสมอ ขอ 19 ขอความที่
เปนประกาศโฆษณา ที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพ ตองแสดงใหเห็นชัดวาเปนประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเปน
การเสนอขาวหรือความคิดเห็นมิได
หมวด 3 จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ
ขอ 20 ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ตองไมประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ ขอ 21 ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ตองไมอวดอางหรืออาศัยตําแหนงหนาที่ เพื่อ
เรียกรองสิทธิหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไมชอบธรรม ขอ 22 ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ตองละเวนการรับ
อามิสสินจางอันมีคา หรือผลประโยชนใดๆ เพื่อใหกระทําการหรือไมกระทําการใดอันจะขัดตอการปฏิบัติหนา
ที่ เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตองรอบดาน
หมวด 4 แนวปฏิบัติของหนังสือพิมพและผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ
ขอ 23 ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ พึงละเวนการรับอภิสิทธิ์ หรือตําแหนง เพื่อใหกระทําการ
หรือไมกระทําการใดอันจะขัดตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตองรอบดาน
ขอ 24 การเสนอขาวของหนังสือพิมพ พึงตระหนักถึงความสําคัญของขาวตอสาธารณชนและไมเสนอขาวใน
ทํานองชวนเชื่อในเรื่องที่ไมเปนประโยชนตอสาธารณะ ขอ 25 การไดมาซึ่งขาวสาร หนังสือพิมพพึงใชวิธีที่
สุภาพและซื่อสัตย ขอ 26 ในการแสดงความคิดเห็น หนังสือพิมพพึงกระทําโดยบริสุทธิ์ใจ และไมมีพันธะกรณี
อื่นใด นอกจากมุงปฏิบัติหนาที่เพื่อสาธารณชน โดยไมยอมใหอิทธิพลอื่นใดมาครอบงําความคิดเห็น ขอ 27
พึงละเวนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล เวนแตกรณีเพื่อประโยชนสาธารณะ ขอ 28 หนังสือพิมพพึงใชความ
ระมัดระวังอยางรอบคอบใหประกาศโฆษณาทั้งหลายอยูภายในขอบเขตของศีลธรรมและวัฒนธรรม หนังสือ
พิมพพึงระมัดระวังที่จะไมเปนเครื่องมือในการเผยแพรประกาศโฆษณาที่นาสงสัยวาจะเปนภัยแกสังคมหรือสา
ธารณชน ขอ 29 หนังสือพิมพพึงหลีกเลี่ยงการเผยแพรประกาศโฆษณาที่มีเหตุใหนาเชื่อวาเจาของประกาศ
โฆษณานั้น เจตนาจะทําใหผูอานหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย ขอ 30 ภาษาที่ใชในหนังสือพิมพพึงหลีกเลี่ยงคําที่ไม
สุภาพ หรือมีความหมายเหยียดหยาม
ติน ปรัชพฤทธิ์ (2540) อางงานศึกษาของไวเลนสกี (Wilenski) และของริทเซอรและไทรซ (Ritzer
and Trice, 1969) วา งานที่จะจัดวาเปนวิชาชีพนิยมไดนั้นจะตองมีลักษณะตามเกณฑ 18 ประการดวยกัน ดัง
นี้ 1.มีการประกอบอาชีพเต็มเวลา กลาวคือ ตองอุทิศใหกับอาชีพนั้นๆ อยางเต็มที่นั่น 2.มีการจัดแผนงานการ
ศึกษาโดยสมาคมวิชาชีพ หมายถึง มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3.สถานภาพของสมาคมวิชาชีพตองมี
กฎหมายรองรับ เพื่อใหมีผลผูกมัดทางกฎหมายซึ่งจะทําใหสาธารณชนยอมรับทั้งยังเปนการปกปองอาชีพ
และปองกันมิใหผูประกอบอาชีพนั้นเอารัดเอาเปรียบลูกคาหรือประชาชน 4.การมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือ
มาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ
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5.มีองคความรูที่เปนระบบหรือองคความรูที่เปนทฤษฎีซึ่งไดมีการสั่งสมมาเปนเวลา
นาน 6.การเปนที่ยอมรับของสังคม วิชาชีพที่สมบูรณมีพื้นฐานอยูบนความรอบรู ความเชี่ยว
ชาญ และความยุติธรรม ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหประชาชนและรัฐบาลมีศรัทธาและยอมรับ 7.การมี
ความรอบรูในวิชาชีพ ความรอบรูดังกลาวรวมถึงความรอบรูแบบเบ็ดเสร็จ และความรอบรูเกี่ยว
กับแนวโนม
8.การใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ปริมาณ คุณภาพ สนราคา และเงื่อนไข การจาย
เงิน ควรเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 9.การมีความเปนอิสระในวิชาชีพ การตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานมีพื้นฐานที่อยูบนขอเท็จจริงและมาตรฐานวิชาชีพโดยปราศจากความรักและความเก
ลีด และไมตกอยูภายใตอาณัติของผูหนึ่งผูใดหรือของอคติทั้งปวง
10.การไดรับการศึกษาตามสาขาวิชาชีพที่ตนใชในการประกอบอาชีพ 11.การมีผูคอย
สนับสนุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจหมายถึง ครู อาจารย รุนพี่ หรือบุคคลที่เคารพนับถือ 12.
มีการวางแผนลวงหนาที่จะประกอบอาชีพที่จะประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่ตนเรียนมาอยาง
เต็มที่ 13.มีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะเขาสูตลาดแรงานตามที่ไดวางแผนไวแลว 14.มีความ
กระตือรือรนในวิชาชีพ ซึ่งอาจแสดงใหเห็นจากการเขารวมเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพและการ
อานเขียนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
15.การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มืออาชีพจะตองปฏิบัติตนใหอยูในกรอบวินัย
ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมและวินัยที่บุคคลในแวดวงวิชาชีพถือวาเปนสิ่งที่ดีงานควรยึดถือและ
ปฏิบัติ 16.มีความจงรักภักดีและผูกพันในวิชาชีพ 17.การมองเห็นอนาคตในการประกอบอาชีพ
ซึ่งรวมถึงการมีเสนทางอาชีพ (Career Path) ไวลวงหนา และ 18.การมีความเจริญกาวหนาใน
อาชีพของตน
Bruce Garrison (1992) กล าวถึ งความเป น มื อ อาชี พ นั ก หนั งสื อ พิ ม พ ได นั้ น จะต อ งมี
ลักษณะ 3 สวนสําคัญ คือ 1. มีทักษะความเชี่ยวชาญที่นักขาวพึงมี แบงเปนทักษะความเชี่ยว
ชาญของนักขาวโดยทั่วไป และทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะสําหรับนักขาวในแตละสื่อ 2. มีอุดม
การณ ในเรื่องเสรีภาพและวิชาชีพนิยมเปนเปาหมาย (Professionalism as a Goal) และ 3. มี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ คลายกับ David Keith Cohler (1994) กลาววานักขาวที่จะมี
ความเปนมืออาชีพไดนั้นจะตองยึดมั่นใน 3 ประการ คือ 1. การทํางานอยางถูกตองเที่ยงตรง
แมนยํา (To be accurate) 2. การทํางานดวยความเปนธรรม มีจรรยาบรรณ และความรับผิด
ชอบ (To be Fair) และ 3. การทํางานดวยความรวดเร็วและนําหนาอยูเสมอ
ขณะที่ ติน ปรัชพฤทธิ์ (2540) เอง ที่ใหคําจํากัดคําวา “วิชาชีพนิยม” หรือ
Professionalism ที่มาจากรากศัพทภาษาลาติน ‘Profitere’ (Pro + Fateri) หมายถึง องคความรู
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หรือความรอบรูเกี่ยวกับอาชีพของคนกลุมใดกลุมหนึ่งซึ่งคนเหลานั้นเห็นวามีคาและพยายาม
ผลักดันใหสาธารณชนยอมรับสภาพอาชีพของตน ซึ่งจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ การยึดถือเอา
ทฤษฎีที่เปนระบบเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การมีความรูความสามารถในวิชาชีพของตน
เอง การไดรับการฝกอบรมมาโดยเฉพาะ การมีจรรยาบรรณ การมีวัฒนธรรมเฉพาะกลุม
แนวคิดวัฒนธรรมองคการ
สําหรับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคการนักวิชาการจํานวนมากตางใหความสําคัญ เนื่อง
จากเปนเครื่องมือในการเขาใจพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในองคการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตอระเบียบแบบแผนกฎเกณฑตางๆ ที่มนุษยแสดงออกในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม
องคกรนั้นๆ ตามแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู และเปนที่ยอมรับรวมกันของสมาชิก
และถายทอดไปสูสมาชิกรุนตอๆ มา ดังนั้นจึงมีผูศึกษาและใหความหมายเกี่ยวกับความหมาย
ของคําวา ‘วัฒนธรรมองคการ’ ไวเปนจํานวนมากทั้งในวิชามานุษวิทยา (anthropology) และ
ทางสังคมวิทยา (sociology) โดยเฉพาะแนวคิดของวิชามนุษยวิทยาที่เปนแนวคิดที่นักทฤษฎี
องคการหยิบยืมมาเปนพื้นฐานความคิดของวัฒนธรรมองคการเปนจํานวนมาก ซึ่งแตละมุมมอง
ของนักทฤษฎีก็มีความแตกตางกัน
J. Steven Ott (1989) มองวา ‘วัฒนธรรมองคการ’ หมายถึง สัญลักษณ สิ่งประดิษฐ
แบบแผนพฤติกรรม ความเชื่อ และคานิยมรวม ขอสมมติฐานเบื้องตน วัฒนธรรมยอยและ
ประเพณี ที่สมาชิกในองคการรับรู รับทราบ เขาใจ และใชยึดถือเปนแบบอยางจนเปนเอกลักษณ
ตลอดจนใชเปนแนวทางการควบคุมแบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกในองคการใหเปนในแนว
ทางเดียวกันอันเปนผลมาจากการตกลงรวมกัน
Buchanan (1975) มองวา จริยธรรมหรือจรรยาบรรณขององคการ เชน จริยธรรมใน
การใหบริการกับลูกคา สอดคลองกับการใหความหมายของ Ouchi, Pascale และ Athos
(1981) หมายถึง แนวนโยบายขององคการที่เกี่ยวกับเรื่องระบบปรัชญาซึ่งรวมถึงเรื่องจริยธรรม
Etzioni (1975) มองวาวัฒนธรรมองคการ หมายถึง ระดับของขอตกลงหรือขอคิดเห็น
ของคนสวนใหญในขอบเขตของคานิยม เปาหมายขององคการ ความหมาย นโยบาย ขอกําหนด
ในการปฏิบัติ การรับรู ระหวางสมาชิกในองคการ สวน Wharton & Worthley (1983) อธิบาย
ความหมายวา วัฒนธรรมองคการ คือ แหลงของบรรทัดฐาน กฎระเบียบ ทัศนคติของกลุม ธรรม
เนียมประเพณี และบทบาท ขณะที่ Lippit, Langseth & Mossop (1985); Miles & Schmuck
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(1971); Tagiuri & Litwin (1968) หมายถึง ธรรมเนียมประเพณีขององคการที่มีตอการทํางาน
และระดับความรับผิดชอบงานของสมาชิกในองคการ
Greenberg & Baron (1995) ใหความหมายวา วัฒนธรรมองคการ เปนแบบแผน ทัศ
นคติ คานิยม บรรทัดฐาน และความคาดหวังตางๆ ซึ่งเปนที่ยึดมั่นและรับรูระหวางสมาชิกใน
องคการ วัฒนธรรมองคการถือเปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติของสมาชิกในองคการ
ซึ่งจะมีการถายทอดจากคนรุนเกาไปยังคนรุนใหมอยูตลอดเวลา แตละองคการมีลักษณะของ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป และสมาชิกภายในองคการจะไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมใน
องคการที่ตนปฏิบัติงานอยูเพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และการเรียนรูตอไป
Charles Conrad (1990) Moore & Snyder (1988) และ Trice & Beyer (1984) มองวา
วัฒนธรรมองคการ หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอยางสม่ําเสมอ ขณะที่บุคคลติดตอเกี่ยวของ
กับผูอื่น เชน พิธีการตางๆ ในหนวยงาน ธรรมเนียมหรือแนวปฏิบัติในองคการ งานฉลองใน
โอกาสตางๆ ของหนวยงาน
Davis (1984) Gregory (1983) Sackman (1991) Sathe (1985) Smircich (1985;
1992) มองวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ ขอสมมติพื้นฐาน (basic
assumption) และหรือคานิยมที่มีอยูรวมกันภายในจิตใจของคนจํานวนหนึ่งหรือคนสวนใหญ
ภายในองคการ คนกลุมดังกลาวใชระบบความรูความคิดรวมนี้เปนแนวทางในการคิด ตัดสินใจ
และทําความเขาใจสภาพแวดลอมภายในองคการ ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา ระบบความรูความคิด
รวมมีลักษณะเปนนามธรรมที่อยูภายในจิตใจหรือความคิดของคน ไมใชพฤติกรรมภายนอกที่
สังเกตไดอยางเปนรูปธรรม
Draft (1991) Dyer (1985) Hunt (1991) Rousseau (1990) และ Tunstall (1983) กลับ
มอง วัฒนธรรมองคการ หมายถึง สิ่งตางๆ อันประกอบดวย สิ่งประดิษฐ แบบแผน พฤติกรรม
บรรทัดฐาน ความเชื่อ คานิยม อุดมการณ ความเขาใจ และขอสมมติฐาน ของคนจํานวนหนึ่ง
หรือสวนใหญภายในองคการ
การนิยามวัฒนธรรมองคการในลักษณะนี้เปนการรวมหลายๆ
ความหมายเขาดวยกัน
เปนการนิยามในลักษณะที่วาวัฒนธรรมองคการประกอบดวยองค
ประกอบตางๆ (Elements) หลายองคประกอบรวมกันเขา
Edgar H. Schein (1985) ใหคํานิยามคําวา วัฒนธรรมองคการ ไววา เปนรูปแบบหรือ
แบบแผนสมมติฐานการกระทําเบื้องตนที่ถูกสรางขึ้น คิดคน สั่งสม และพัฒนาขึ้น ที่ผาน
กระบวนการเรียนรูโดยกลุมสมาชิกในองคการ เพื่อการรองรับการปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในองค
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การ รวมทั้งกระบวนการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกอีกดวย นอกจากนี้แบบแผน
ดังกลาวจะตองเหมาะสม และสอดคลองกับการทํางานหรือพฤติกรรมของสมาชิกในองคการเพื่อ
ใหสมาชิกสามารถถายทอดไปใหกับสมาชิกรุนใหมขององคการไดอยางถูกตองที่เปนแนวทางใน
การสรางใหเกิดความคิด การรับรู ความรูสึกที่เกี่ยวของกับองคการ ทั้งนี้สมมติฐานดังกลาวถือ
วาเปนสิ่งที่ยอมรับและเปนขอตกลง เปนสิ่งที่สามารถควบคุมและจัดการได ที่จะตองมีการทบ
ทวนและสืบทอดอยางตอเนื่องที่จะสรางความตระหนักถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมในองคการ
อิสระ สุวรรณบล (2540) และ สมชาย หิรัญกิตติ (2542) ใหความหมายและมองวัฒน
ธรรมองคการที่คลายคลึงกัน หมายถึง คานิยม ความเชื่อ การรับรู และการประเมินสิ่งตางๆ ที่
สมาชิกของกลุมมีประสบการณรวมกันและถายทอดสิ่งเหลานั้นจากคนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่งกอ
ใหเกิดพฤติกรรมที่สมาชิกเห็นวาเปนสิ่งที่เหมาะสม ยอมรับ และปฏิบัติทําใหแตกตางกับกลุมอื่น
จนกลายเปนสภาพแวดลอมภายในองคการที่มผี ลกระทบตอการดําเนินงาน ซึ่งมีผลตอการสราง
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาขององคการนั้นตอมาก็หลอหลอมจนกลายเปนวัฒนธรรมองคการอยาง
ไรก็ตามพนักงานอาจมีการประเมินลักษณะความแตกตางดานวัฒนธรรมองคการ โดยบุคคลคน
หนึ่งอาจรับรูวัฒนธรรมองคการในทางลบ แตบางคนอาจรับรูในทางบวกก็ได
สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540) ใหคําจํากัดความหมายของคําวา วัฒนธรรมองคการ
หมายถึง สิ่งตางๆ อันประกอบดวยสิ่งประดิษฐ แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ คา
นิยม อุดมการณ ความเขาใจและขอสมมติฐานของคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญภายในองคการ
เห็นไดวา นักทฤษฎีองคการมีความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการออกเปน 2 แนวทาง
หลัก คือ แนวทางที่เห็นวา วัฒนธรรมองคการเปนตัวแปรหนึ่งในองคการ (Culture as a
variable) ที่เห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได และเปนตัวแปรหนึ่งใน
หลายๆ ตัวแปรที่องคการมีอยู เชน Etzioni, Conrad, Moore & Snyder และ Trice & Beyer
สวนมุมมองอีกแนวทางหนึ่งมองวา องคการเปรียบเสมือนวัฒนธรรมหนึ่ง (Culture as a root
metaphor) ที่เชื่อวาวัฒนธรรมองคการเปนความคิด ความเชื่อที่อยูภายใตจิตใจของคนกลุมหนึ่ง
และไมใชเปนเพียงตัวแปรตัวหนึ่งในองคการ แตตัวองคการคือวัฒนธรรมหนึ่งที่ทุกสิ่งทุกอยาง
ภายในองคการเปนปรากฎการณทางวัฒนธรรม นักทฤษฎีประเภทนี้ ไดแก Davis, Gregory,
Sackman, Sathe, Smircich, Draft, Dyer, Hunt, Rousseau และ Tunstall
แตอยางไรก็ตาม มีนักทฤษฎีองคการอีกสวนหนึ่งไดนําแนวคิดของทั้ง 2 ลักษณะมา
ผสมผสานกันจนเกิดเปนแนวคิดที่มองวัฒนธรรมองคการเปนแนวทางที่สาม ที่เห็นวา วัฒธรรม
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องคการเปนทั้งพฤติกรรมของคนในองคการที่แสดงออกมา และเปนทั้งคานิยมความคิดภายใน
จิตใจคนดวย ซึ่งเปนมุมมองของ Schein และ สุนทร วงศไวศยวรรณ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําแนวความคิดในการมองวัฒนธรรมองคการแบบที่สามมาประยุกตใช
เพื่อชวยใหการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคการมีความเขาใจ และครอบคลุมครบถวนมากขึ้น โดย
มองวาวัฒนธรรมองคการเปนเรื่องที่สามารถควบคุม และสามารถใชเปนเครื่องมือชวยในการจัด
การไดในระดับหนึ่ง โดยมีมุมมองวา วัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพ คือ ความรู ความคิด
ความเชื่อ ขอสมมติพื้นฐาน และหรือคานิยมที่มีอยูรวมกันภายในจิตใจของนักหนังสือพิมพ
จํานวนหนึ่งหรือนักหนังสือพิมพสวนใหญภายในองคการหนังสือพิมพที่มีความคิดเห็นรวมกัน
และนําเอาแนวความคิดรวมมาเปนแนวทางในการคิด ตัดสินใจ และทําความเขาใจสภาพแวด
ลอมภายในองคการ พรอมทั้งมีการสั่งสอนถายทอดตอไปยังสมาชิกทั้งรุนหลังหรือสมาชิกรุน
ใหมตอไป โดยศึกษาคานิยม บรรทัดฐาน แนวประพฤติปฏิบัติ และพฤติกรรมการแสดงออกของ
กลุมบุคคลในองคการในการบริหารงานขาว
นอกจากนี้ ยังนําแนวความคิดของคุกและคณะ ที่พัฒนาแนวคิดในการวัดและแบงวัฒน
ธรรมองคการ ที่เรียกวา The Organizational Culture Inventory : OCI ซึ่งผูวิจัยใชแนวดังกลาว
นี้มาดัดแปลง และใชเปนหลักเกณฑในการทําวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงลักษณะวัฒนธรรมองค
การหนังสือพิมพ โดยแบงลักษณะวัฒนธรรมองคการออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 1. ลักษณะสราง
สรรค (Constructive Styles) 2. ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive/Defensive Styles) และ 3.
ลักษณะตั้งรับ-กาวราว (Aggressive/Defensive Styles) ดังนี้
1.1. ลักษณะสรางสรรค (Constructive Styles) หมายถึง 1. เนนไมตรีจิตมิตรภาพ
การยอมรับไววางใจระหวางคนในองคการ 2. องคการใหความสําคัญกับเรื่องทรัพยากรบุคคล
สนับสนุนการพัฒนาตนเองของพนักงาน และ 3. พนักงานมีความกระตือรือรน และรูสึกวางานมี
ความทาทายความสามารถอยูตลอดเวลา พรอมทั้งตั้งเปาหมายของการทํางานอยูที่คุณภาพ
มากกวาปริมาณงานที่ไดรับ และพยายามกําจัดสถานการณที่ไมสรางสรรคใหหมดไป สรางงาน
ใหมๆ ขึ้นมาอยางมีประ-สิทธิภาพ
1.2 ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive/Defensive Styles) หมายถึง 1. พนักงานเนน
การคลอยตามความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผน ระบบอาวุโส พึ่งพาผู
บริหาร 2. ทุกคนไมสนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานที่ทาทาย และพยายามหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่ตองรับผิดชอบ เกี่ยงความรับผิดชอบใหเทาๆ กันกับบุคคลอื่น 3. เนนการลงโทษเมื่อ
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ทํางานผิดพลาด แตเมื่อทํางานประสพความสําเร็จไมไดรับรางวัลอะไร และ 4. พนักงานปกปอง
ตนเอง และตั้งรับเปนแนวทางที่ทําใหมั่นคงและปลอดภัยและกาวหนาในการทํางาน
1.3. ลักษณะตั้งรับ-กาวราว (Aggressive/Defensive Styles) คือ 1. องคการที่มีคา
นิยมในลักษณะผูนํามุงเนนผลงานของพนักงาน มีการใชอํานาจ มักแสดงอาการตําหนิและ
ตอตานการเปลี่ยนแปลงหรือตอตานความคิดเห็นของผูอื่นเสมอๆ วัดผลสําเร็จจากปริมาณของ
ผลงานที่ปรากฏโดยการเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น 2. ขาดการวางแผนลวงหนา ตอง
แกไขปญหาเฉพาะหนา จนกอใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลอื่นเปนประจํา 3. พนักงานเอาแพ
ชนะกัน ไมไวใจบุคคลอื่น มุงการทํางานที่ตองสมบูรณแบบ ยึดหลักการทํางานหนักและปกปอง
ตนเอง ปราศจากความยืดหยุนในการทํางาน และ 4. พนักงานดิ้นรนที่จะกาวไปสูตําแหนงสูง
กวาเพื่อจะไดปกครองคนอื่น
จากการศึกษาตามแนวคิดของคุกและคณะ พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค
แสดงถึงวัฒนธรรมองคการทางบวก (Excellent Organization) ที่ใหประสิทธิภาพกับองคการสูง
สุด โดยวัฒนธรรมองคการทางบวกเนนใหความสําคัญกับความพึงพอใจของบุคคลในองคการ
ซึ่งมีวัฒนธรรมองคการที่เนนความสําเร็จ สัจการแหงตน บุคคล การกระตุนและมุงไมตรีสัมพันธ
บุคลากรในวัฒนธรรมองคการ การใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เนนการทํางานเปนทีม มีการ
พัฒนาบุคลากร และเปาหมาย บุคลากรในองคการยอมรับแนวความคิดหรือการปรับตัวสราง
สรรคกับสิ่งที่เกิดใหม และใหการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงไปในทางดี ผูบริหารในองคการ
จะตองเปนผูนําที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคปรับเปลี่ยนองคการใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
พนักงานในองคการเปนปจจัยที่สําคัญในการทํางานใหองคการประสบผลสําเร็จ
ในทางตรงกันขามลักษณะวัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะตั้งรับ-กาวราว และลักษณะตั้ง
รับ-เฉื่อยชาที่มีการตั้งบรรทัดฐานการทํางานที่ใหความสําคัญกับความตองการความมั่นคง-ผูนํา
มุงงาน ตองการมั่นคง-ผูนําบุคคล ซึ่งมีรูปแบบวัฒนธรรมองคการที่เนนมุงการเห็นพอง ยึดระบบ
การพึ่งพา การหลีกเลี่ยง เจาระเบียบ มุงการแขงขัน ตองการแขงขัน ตองการอํานาจ และมุง
เห็นตรงกันขาม ในกรณีนี้พนักงานที่มีความคิดริเริ่มสิ่งใหมๆ หรือทํางานไดสําเร็จจะไดรับ
รางวัลเล็กนอย ตรงกันขามหากกระทําความผิดจะมีการลงโทษ คือ การเนนการเสริมแรงทางลบ
ทําใหสรางผูบริหารที่จําเปนตองยึดการทํางานที่มีระเบียบกลัวการกระทําผิด และมุงเนนงานสูง
รวมถึงการคลุมเครือในบทบาท โครงสรางการทํางาน รวมทั้งการติดตอการสื่อสารที่ไม
มีคุณภาพจะทําใหบุคลากรในองคการที่มีรูปแบบวัฒนธรรมลักษณะนี้ จะเปนการพึ่งพาผูบริหาร
มากที่สุด การที่ไมมีหนวยสรรหา บํารุงรักษา และพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบที่ดี การไมให
ความสําคัญกับบุคลากรในองคการ ในการที่จะสนับสนุนความกาวหนา การชวยเหลือ การสง
เสริมและไมมีไมตรีสัมพันธกับทุกๆ ฝายทําใหองคการมีลักษณะของวัฒนธรรมองคการในทาง
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ลบ ซึ่งวัฒนธรรมองคการลักษณะนี้กอใหเกิดความเครียดในการทํางานสูง ความพึงพอในใจงาน
ลดลงและมีสวนสัมพันธอยางสูงกับการลาออกโอนยายของพนักงานในองคการ
นอกจากนี้ยังพบวารูปแบบวัฒนธรรมตั้งรับ-เฉื่อยชา
และแบบตั้งรับ-กาวราวจะมี
ลักษณะบุคลิกภาพขององคการ คือ การหลีกเลี่ยงจากความผิด เนนความคงที่ ไมชอบการ
เปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานในรูปแบบเกาๆ ที่เคยทํากันมาเนนการตรวจสอบหนาที่และระเบียบ
วินัย ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนํามาซึ่งผลสําเร็จขององคการลดต่ําลง ตลอดจนการทําใหการริเริ่ม
สรางสรรคและพัฒนาบุคลากรนอยลง
กริช สืบสนธิ์ (2537) แบงองคประกอบของวัฒนธรรมองคการออกเปน 4 องคประกอบ
คือ 1. สภาแวดลอมขององคการ องคการแตละแหงจะมีลักษณะที่แตกตางกันขึ้นอยูกับผลผล
ผลิต คูแขง ลูกคา ฯลฯ สภาพแวดลอมจะเปนกําหนดวาจะตองทําอะไรเพื่อใหประสพความ
สําเร็จ
2. คานิยม หมายถึง แนวคิดและความเชื่อพื้นฐานขององคการ คานิยมเสมือนหัวใจ
ของวัฒนธรรมองคการ หากมีคานิยมในความหมายที่เห็นเดนชัดสําหรับบุคลากรแลวก็จะชี้ถึง
ความสําเร็จ คานิยมจึงชวยสรางมาตรฐานความสําเร็จในองคการเพื่อใหการทํางานบรรลุเปา
หมาย
3. วีรบุรุษ คนที่จะเปนวีรบุรุษจะสะทอนคานิยมทางวัฒนธรรมและเปนแบบอยางให
บุคลากรคนอื่นๆ เห็นและทําตาม องคการจึงตองพยายามชี้นําคนของตนใหเลนบทวีรบุรุษ โดย
เชื่อวา คนอื่นพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของเขา
4. ขนบธรรมเนียมประเพณี แตละองคการจะมีระบบและมีรูปแบบที่วางไว ซึ่งแสดง
ใหบุคลากรเห็นถึงพฤติกรรมที่องคการคาดหวัง ในระดับสูงขึ้นไปจะมีพิธีการ ประเพณีตางๆ
เปนตัวอยางเดนชัดที่องคการยึดถือและปฏิบัติ เชน การยกยองบุคลากรดีเดน เปนตน
5. ขายวัฒนธรรม หมายถึง ชองทางการสื่อสารอยางไมเปนทางการอันสําคัญภายใน
องคการ การควบคุมขายการสื่อสารใหทรงพลังเปนวิธีที่จะชวยใหคนอื่นๆ รับรูเขาใจเรื่องราว
ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางถูกตองและเปนตัวการสรางวัฒนธรรมที่แข็งแกรง
นอกจากนี้วัฒนธรรมองคการยังมีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางพลังไปสูความสําเร็จ
หรือวัฒนธรรมเปนคานงัดชี้นําพฤติกรรมอันทรงพลังที่ชวยใหบุคคลทํางานดีขึ้นใน 2 ลักษณะ
ดังนี้ 1. วัฒนแข็งแกรง (strong culture) คือ กฎ ระเบียบไมเปนทางการที่บอกบุคลากรวาเขา
ควรประพฤติปฏิบัติตนอยงไรในเรื่องตางๆ ความคาดหวังขององคการที่จะทําใหลดระยะเวลาใน
การตัดสินใจในสถานการณ สวนวัฒนธรรมที่ไมแข็งแกรง สมาชิกในองคการจะเสียเวลาในการ
พยายามคนหาวา เขาควรทําตัวอยางไร หรือควรทําอะไร และ 2. วัฒนธรรมแข็งแกรงทําให
สมาชิกในองคการมีความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งที่ตนทําดีขึ้น และมีแนวโนมที่จะทํางานหนักมากขึ้น
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ซึ่งเมื่อมีความรูสึกที่ดีตอตัวองคการเองแลวผลงานก็จะดีเพิ่มมากขึ้น และองคการที่มีวัฒนธรรม
แข็งแกรงจะชวยลดการลาออก หรือการเขามารวมงานอยางฉาบฉวยของพนักงานใหมได เนื่อง
จากสมาชิกใหมสวนใหญมักขาดความซาบซึ้ง ความเขาใจในวัฒนธรรมองคการทําใหยากที่จะ
ปรับตัวใหสอดคลองกับวัฒนธรรม หากองคการที่มีวัฒนธรรมแข็งแกรงก็จะขจัดความไมแนใจนี้
ลงได รวมทั้งองคการเปนสถาบันสุดทายของสังคมที่สามารถมีบทบาทในการหลอหลอมคานิยม
อันถูกตองแกคนรุนใหมในเรื่องการทํางาน
ทั้งนี้วัฒนธรรมที่แข็งแกรงนั้น Sathe (1985) กลาววา คุณลักษณะที่จะกําหนดความแข็ง
แกรงของวัฒนธรรมองคการมี 3 ประการดวยกัน คือ 1. ความหนาแนนของวัฒนธรรม
(thickness of culture) หรือจํานวนขอสมมติพื้นฐานที่สมาชิกเห็นรวมกัน 2. ระดับการเห็นรวม
กัน (extent of sharing) และ 3. ความชัดเจนในระดับความสําคัญของขอสมมติฐาน (clarity of
ordering) หรือสามารถศึกษาไดจากปริมาณสมาชิกที่เห็นรวมกัน ระดับการเห็นรวมกัน และ
ความเครงครัดในการปฏิบัติตาม
สําหรับหนาที่ของวัฒนธรรมองคการ ตามที่นักทฤษฎีองคการมองไวมี ทั้งหมด 7
ประการ คือ 1. สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกองคการยอมรับวา วิธีการคิด การทํางานใด
ที่ทําแลวไดรับคําชมเชยหรือไดรางวัล หรือไดรับการลงโทษ บุคลากรจะคอยๆ เรียนรูจนทราบ
ถึงวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เปนสิ่งปรารถนาสําหรับองคการ 2. จัดระเบียบในองคการ เมื่อพนักงาน
เรียนรู เขาใจ และยอมรับวิธีคิดวิธีทํางานจนกลายเปนบรรทัดฐานของกลุมใหสมาชิกยึดถือและ
ปฏิบัติตาม 3. กําหนดนิยามความหมายใหกับพฤติกรรมตางๆ ที่อยูรอบตัว วัฒนธรรมองคการ
จะชวยใหสมาชิกของหนวยงานเขาใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมหรือความเปนไปตางๆ ในหนวย
งานของตน 4. ลดความจําเปนที่จะตองตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูเสมอ เมื่อสมาชิกในองค
การปฏิบัติสิ่งที่เปนความเชื่อจนเปนนิสัย ดังนั้นสมาชิกขององคการสามารถทํากิจกรรมเหลานั้น
ไดโดยอัตโนมัติไมตอ งตัดสินใจมากวาในแตละชวงจะตองทําอะไร อยางไร
5. แกไขปญหาและตอบสนองความตองการพื้นฐานขององคการ วัฒนธรรมองคการมี
หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ชวยแกไขปญหาพื้นฐานขององคการเพื่อใหองคการอยูรอด 6.
ชวยชี้แนะแนวทางในการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตัว การถายทอดวัฒนธรรมองคการให
กับสมาชิกใหมก็เพื่อเปนบุคคลเหลานั้นเรียนรูและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมในองคการที่เขา
เปนสมาชิก และ 7. การสรางเอกลักษณรวมกันในหมูสมาชิก เปนการชวยใหสมาชิกของหนวย
งานตระหนักถึงวาแตละคนเปนพวกเดียวกันหรืออยูในกลุมเดียวกัน เพราะวามีความเชื่อ คา
นิยม และการประพฤติปฏิบัติที่คลายคลึงกันและเปนเอกลักษณที่แตกตางจากคนอื่น
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เชนเดียวกับ Greenberg & Baron มองวา วัฒนธรรมองคการมีบทบาทสําคัญตอองค
การทุกแหง 3 ประการ คือ 1. วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่กอใหเกิดเอกลักษณขององคการทําให
สมาชิกไดรูถึงลักษณะเดนๆ และคานิยมหลักขององคการ หากมีการกําหนดวัฒนธรรมที่ชัดเจน
ก็จะยิ่งทําใหสมาชิกไดรับรูถึงแนวทางปฏิบัติขององคการไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งทําใหเกิดความรูสึก
ไดรับรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการมากยิ่งขึ้น และ 2. วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่ทําใหสมาชิกรู
สึกผูกพันตอองคการทําใหรับรูถึงจุดยืนและภาระหนาที่ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติขององคการ
ทําใหสมาชิกรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ และทราบวาองคการมีบทบาทอยางไร และ 3. วัฒน
ธรรมชวยสรางมาตรฐานของพฤติกรรม (Standard of behavior) เปนกรอบระเบียบปฏิบัติทําให
สมาชิกไดทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานและทราบวาสิ่งใดควรทํา ไมควรทํา
สวนคุณลักษณะของวัฒนธรรมองคการตามมุมมองของนักทฤษฎีองคการ มี 6 ประการ
ไดแก 1. เปนคานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมรวมของกลุมคน 2. เปนสิ่งที่ตองใชเวลาในการ
สั่งสม การยอมรับใดๆ ที่เกิดขึ้นตองอาศัยเวลาในการสั่งสม ผานการทดสอบ และพิสูจนจนเปนที่
ยอมรับรวมกันแลววาสามารถชวยแกปญหา และสนองความตองการของหนวยงานได
3. เปนสิ่งที่สมาชิกขององคการเรียนรูจากการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น โดยพนักงาน
จะเรียนรูวัฒนธรรมองคการผานวิธีการตางๆ เชน การเขาฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ของหนวย
งาน และการเรียนรูดวยตนเองโดยการสังเกต 4. เปนสิ่งที่สมาชิกองคการไมคอยตระหนักถึง
โดยคนในองคการจะคิด เชื่อ และทําสิ่งนั้นๆ ซ้ําๆ จนกลายเปนเรื่องปกติธรรมดาไป ทําใหสิ่งที่
คิดหรือกระทํานั้นเปนไปโดยอัตโนมัติ จึงทําใหไมคอยตระหนักถึงการดํารงอยูของสิ่งนี้
5. การสื่อสารถึงวัฒนธรรมองคการพึ่งพาการใชสัญลักษณ หมายถึง การใชสัญลักษณ
สื่อความหมายในการสื่อสาร โดยเปนเรื่องที่หนวยงานพยายามถายทอดวัฒนธรรมองคการไปยัง
สมาชิกใหมในเรื่องคานิยม ความเชื่อ และใหพนักงานทําตามสัญลักษณตางๆ เชน เรื่องเลา พิธี
การ และ 6. เปนสิ่งที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได การเกิดวัฒนธรรมองคการตองใชระยะเวลาในการ
พัฒนาจนเปนหนทางที่กลุมยอมรับวาชวยแกปญหาและสนองความตองการของกลุมได ดังนั้น
วัฒนธรรมองคการที่เกิดขึ้นจึงมักติดไปกับกลุมและเปลี่ยนแปลงไดคอนขางยาก แตวัฒนธรรม
องคการเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เปลี่ยนไป
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู และการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
แนวคิดเรื่องการเรียนรูและการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพนี้ ผูวิจัยดัด
แปลงแนวความคิดของเรื่องการถายทอดวัฒนธรรมในองคการของ กริช สืบสนธิ์ (2537) และ
แนวคิดของ Martin & Siehl (1983) อางถึงใน ott (1989) มาใชในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเมื่อพิจารณาในมุมมองของนักทฤษฎีองคการแลวนักทฤษฎีองคการ
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จัดใหจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปนสวนหนึ่งในองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ ที่วา
จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปนสิ่งที่จะตองมีการเรียนรูและการถายทอดสืบตอกันไป เพื่อ
ใหกระจายไปทั่วองคการ เกิดกาเรียนรูยอมรับ และการถายทอดจะคอยๆ พัฒนาไปตามลําดับ
โดยอาศัยการสื่อสารในองคทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ การเรียนรูเรื่องราว
เกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพในองคการของแตละคนบุคคลจะแตกตางกันไป โดย
สามารถแบงการเรียนรูและการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพแบงออกเปน 4 แนว
ทาง ดังนี้
1. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง
2. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยผานการถายทอดสวนบุคคล
3. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยผานการถายทอดของกลุม
4. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยผานการถายทอดขององคการ
1. การเรียนรูจริยธรรมองคการโดยตนเอง เปนการเรียนรูดวยการกระทํา การลอง
ผิดลองถูกโดยตัวบุคลากรเอง ภายหลังจากที่องคการไดคัดเลือกบุคลากรและบรรจุเขาทํางาน
ซึ่งเปนการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง การรูจักสังเกตการใช
ชีวิตของเพื่อนรวมงาน ความเชื่อ คานิยม ก็จะขึ้นอยูกับความสามารถเฉพาะตัวของคนในการตี
ความหรือใหความหมายในสิ่งที่ตนไดประสบ ซึ่งอาจเกิดการตีความผิดหรือใหความหมายในสิ่ง
ที่ตนไดประสบ ซึ่งอาจเกิดการตีความผิด ซึ่งจะตองใชเวลานานในการเรียนรู
การเรียนรูในลักษณะนี้ ขึ้นอยูกับพื้นฐานเดิมที่แตละบุคคลไดสั่งสอนมา ไมวาจะเปนพื้น
ฐานดานการศึกษาอบรม การเลี้ยงดูในครอบครัว สถาบัน กลุมเพื่อน ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของกลุม
สิ่งเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอการตีความหรือใหความหมายในสิ่งที่มา
กระทบ หรือไดพบเห็นของแตละคน นําไปสูความแตกตางกันดานความคิด ความรู ความเขาใจ
การที่องคการปลอยใหบุคลากรเรียนรูจริยธรรมดวยตนเองจึงมักไมทันเหตุการณและจะ
เปนการเสี่ยงมากเกินไปที่จะสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ และวิธีการเชนนี้มักจะไมใชกับองค
การที่มีการทํางานโดยปกติ เพราะองคการมักจะมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่จะปลูกฝงจริยธรรมแก
ผูมาใหมโดยไมปลอยใหเรียนรูเอง แตขณะเดียวกันในองคการหลายๆ แหงปลูกฝงจริยธรรม
โดยอาศัยความเคยชิน เชน การชี้แจงใหทราบกฎระเบียบ กฎเกณฑ อยางที่เคยทําอยูทุกครั้ง
ซึ่งรวมไปถึงการใหความรูในเรื่องวัฒนธรรมองคการโดยไมมีความรูความเขาใจถึงอิทธิพลของ
วัฒนธรรมองคการ สวนการใหความรูเรื่องคานิยม ความเชื่อขององคการ อิทธิพลของคานิยม
ความเชื่อที่มีผลตอวิธีการทํางาน พรอมกับสิ่งที่พนักงานใหมควรปฏิบัติใหสอดคลองกับวัฒน
ธรรมองคการมักจะถูกละเลย
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2. การเรียนรูจริยธรรมองคการโดยผานการถายทอดสวนบุคคล เปนการถาย
ทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตัวบุคลากรเกาที่ปฏิบัติงานในองคการ ที่แบงเปน 2
ลักษณะ คือ
2.1 การถายทอดอยางเปนทางการ หมายถึง การที่องคการไดนําเอาระบบพี่เลี้ยงมา
ใช โดยมอบหมายใหบุคลากรเกาคอยดูแล อบรม ถายทอดเรื่องหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ
พิมพ คานิยม ความเชื่อ วิธีการทํางานนอกเหนือจากที่บุคลากรใหมจะไดรับทราบแลวจากการ
ปฐมนิเทศกอนเขาทํางาน พนักงานเกาจะคอยๆ บอกเลาเรื่องราวและวิธีการตางๆ แกพนักงาน
ใหมตามความรูความเขาใจของตนเอง
2.2 การถายทอดอยางไมเปนทางการ มีลักษณะคลายกับการปลอยใหพนักงานใหม
เรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ตลอดจนวัฒนธรรมองคการดวยตนเอง เพียงแตจะมีคน
เกาที่สนใจพนักงานใหมผูนั้น หรือพนักงานรูสึกวามีพนักงานเกาที่นาจะพอเชื่อถือ สนิทสนม
ดวย ก็จะมีการสนทนาพูดคุยกันอยางไมเปนทางการถึงเรื่องราวตางๆ ในรายละเอียด
ทั้งนี้การถายทอดทั้งอยางเปนทางการ หรือไมเปนทางการ เมื่อผานการตีความของ
บุคคลผูหนึ่งแลวสงตอไปยังบุคคลอีกผูหนึ่งยอมมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรืออาจจะมีการ
เสริมแตงทัศนคติสวนตัวของผูถายทอดลงไปดวย ขึ้นอยูกับบทบาททางวัฒนธรรมของผูที่ถาย
ทอดนั้นวาจะเปนอยางไร ซึ่งหลายองคการนิยมการถายทอดในลักษณะวิธีการนี้ เนื่องจากเกรง
วาการสื่อสารถายทอดวัฒนธรรมโดยไมมีการมอบหมายผูถายทอดมีอิทธิพลเหนือพนักงานใหม
ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดวัฒนธรรมยอยที่ขัดแยงกับวัฒนธรรมองคการโดยสวนรวมจะมีมากขึ้น
3. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยผานการถายทอดของกลุม เปน
การเรียนรูจริยธรรมของบุคคลเมื่อเขาไปอยูในหนวยงานที่สังกัดอยูภายใตองคการ โดยหนวย
งานนั้นจะประกอบดวยกลุมคน
จึงเปนที่หวังวากลุมคนนั้นจะถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพ คานิยม ความเชื่อขององคการโดยสวนรวมไปยังพนักงานใหม ซึ่งความคาดหวัง
เชนนี้อาจผิดพลาด เนื่องจากกลุมพยายามที่จะถายทอดเฉพาะแตวัฒนธรรมยอยของกลุม หรือ
เปนการ “กลืน” บุคลากรใหเห็นดีเห็นงามกับความเชื่อ คานิยมเฉพาะกลุมไปดวย รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติซึ่งองคการไมยอมรับเนื่องจากขัดกับความเชื่อ คานิยมสวนรวม
กลุมยอยจะมีอิทธิพลตอตัวบุคคล เนื่องจากเปนธรรมชาติแหงความตองการของมนุษย
ที่ตองการการยอมรับ ตองการกลุมที่ตนสังกัด ตองการเพื่อน ดังนั้นเมื่อกาวเขาสูองคการ การ
สรางสายสัมพันธจะเกิดขึ้น หากองคการขาดการวางแผนและมีกลวิธีในการใหเรียนรูจริยธรรม
ในวิชาชีพหนังสือพิมพ ตลอดจนวัฒนธรรมองคการเปนหลัก คนใหมก็จะเขาสังกัดกลุมยอยและ
ยึดถือบรรทัดฐานของกลุมเปนหลัก และกลายเปนแรงเสริมใหวัฒนธรรมยอยแข็งแกรงยิ่งขึ้น
ทันทีที่วัฒนธรรมหลักหรือโดยองคการสวนรวมออนตัวลง วัฒนธรรมกลุมยอยก็จะเขม
แข็งและแพรกระจายไปทั่ว การลอกเลียนแบบจากกลุมอื่นๆ จะมีมากขึ้น หากวัฒนธรรมยอย
เปนแรงเสริมวัฒนธรรมขององคการก็จะยิ่งผลักดันใหวัฒนธรรมองคการแข็งแกรงยิ่งขึ้นเชนกัน
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และในทางกลับกันก็จะกลายเปนมูลแหงความเปลี่ยนแปลงดานคานิยม ความเชื่อ และวัฒน
ธรรมองคการ การแบงกลุม แบงพวก ทําใหการเดินไปสูเปาหมายขององคการทําไดลาชาลง
4. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยผานการถายทอดขององคการ
ในองคการที่ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมในวิชาชีพ ตลอดจนวัฒนธรรม โดย
ตองการจะหลอหลอมคนใหมกับคนเกาเขาดวยกัน มุงที่จะใหคนใหมไดรูวา จริยธรรมในวิชาชีพ
คานิยมและความเชื่อขององคการนํามาซึ่งนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการ
ในการตัดสินใจผูบริหารก็จะพยายามใหแนวทางแกแผนกตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับพนักงาน
ใหมใหยึดแนวนโยบายโดยเริ่มจากการประกาศรับสมัคร โดยแจงใหทราบลวงหนาวาตองการคน
ประเภทใด มีลักษณะการทํางานอยางไร ตองยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพอยางไร อะไรคือคา
นิยมที่ยอมรับไดและไมยอมรับ มีความเชื่อในเรื่องใด มีขนบธรรมเนียมอยางไรในการทํางาน
ทั้งนี้องคการจะคอยๆ ถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพ และวัฒนธรรมขององคการโดยสวน
รวมไปยังบุคลากรใหมทีละนอยๆ ในการฝกอบรมระยะแรก รวมทั้งจัดการอบรมทบทวนอยาง
ตอเนื่อง แตทั้งนี้ในเรื่องวัฒนธรรมองคการนั้นจะไมมีเรื่องที่เกี่ยวของกับการสื่อสารวัฒนธรรมใน
องคการโดยตรง แตจะแฝงอยูในเรื่องตางๆ ของการอบรมแตละครั้ง ซึ่งจะเปนเหตุใหวัฒนธรรม
องคการแข็งแกรง สามารที่จะสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบในคานิยมที่จะชวยผนึกทุกๆ คน
เขาดวยกัน และนําองคการไปสูความสําเร็จ
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงปรับตัวไปไดเมื่อเวลาผานไป คานิยม
ความเชื่อตางๆ อันเปนรากฐานสําคัญขององคการอาจไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง
ภายนอก ดวยเหตุนี้บุคลากรขององคการควรมีโอกาสรวมกันในการทบทวนจุดยืนของตนเอง
ทบทวนเพื่อตระหนักถึงคานิยมที่มีอยูรวมกันวายังคงทันสมัย สมควรยึดถือตอไปหรือไม การ
เรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมระหวางบุคลากรอยางเปนทางการผานเครือขายการสื่อสารตาม
ลักษณะการจัดองคการและผานเครือขายการสื่อสารวัฒนธรรม จะมีผลตอการรักษาวัฒนธรรม
โดยการยอมรับและยึดถือ พอๆ กับการสรางแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อถือซึ่ง
เบี่ยงเบนจากเดิม
กริช ยังเนนถึงบทบาทความสําคัญของผูบริหารในถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพ และ
วัฒนธรรมขององคการ เนื่องจากเมื่อสมาชิกในองคการทํางานไประยะหนึ่งจะมีสิ่งตอบสนอง
ความตองการตางระดับสูงขึ้นไป ตองการตําแหนง ตองการอํานาจ สรางอิทธิพลของแตละคน
ดังนั้นบทบาทสําคัญของผูบริหารจะตองพยายามถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพ ตลอดจนวัฒน
ธรรมที่ชวยใหองคการแข็งแกรงอยูเสมอ แตการถายทอดนี้มิไดเปนการตอตานความเปลี่ยน
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แปลงในองคการ แตเปนความพยายามในการรักษาวัฒนธรรมองคการโดยมิใหวัฒนธรรมยอยที่
กลุมบุคคลสรางขึ้นนั้นมีอิทธิพลเหนือบุคลากร และนําองคการไปสูความเสื่อมอยางไมคาดคิด
ขณะที่กลุมบุคคลดังกลาวก็ตกอยูในความประมาทและขาดความเขาใจในเรื่องวัฒน
ธรรมองคการ โดยไมรูตัววาวัฒนธรรมยอยใหมๆ ที่ตนสรางขึ้นมาไปสูความแตกแยก และทําให
องคการชะลอหรือไมสามารถบรรลุเปาหมายได ในองคการที่มีวัฒนธรรมแข็งแกรง ผูบริหารรู
และเขาใจวัฒนธรรมองคการของตนเองเปนอยางดีก็จะทําหนาที่เปนผูนําในการเสริมสรางวัฒน
ธรรมองคการใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น โดยสวมบทบาทเปนผูนําในการถายทอด ตอกย้ํา วัฒนธรรม
เหลานั้น บุคลากรจะเห็นพฤติกรรมที่เปนแบบอยาง และปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ในองคการที่มีวัฒนธรรมออนแอ บทบาทของผูนําหรือผูบริหารมักจะขาดเปาหมาย
ไมเปนที่เชื่อถือของบุคลากร ขณะเดียวกับบุคลากรก็เกิดความเคยชินกับวัฒนธรรมที่ออนแอ
เพราะคุนเคยกับความไมมีระบบ ไมมีระเบียบ โดยยึดถือวานั่นคือ ความมีระบบ และหากจะดึง
คานิยมเกากลับมาใชอีกก็จะไดรับการตอตาน เพราะสมาชิกองคการคุนเคยกับวัฒนธรรมที่ออน
แอเสียแลว และก็จะตองใชระยะเวลานานกวาจะประสบความสําเร็จ
อยางไรก็ตาม ในองคการใดก็ตามถาหากวัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรมของกลุม แยก
ตัวออกไปโดยเห็นวาวัฒนธรรมองคการออนแอ เมื่อกลุมสรางวัฒนธรรมยอยที่เขมแข็งได และ
ไดแรงสนับสนุนจากผูบริหารวัฒนธรรมยอยนั้นก็จะเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางยิ่งขึ้น และ
กลายเปนวัฒนธรรมของสวนรวมทั้งองคการในที่สุด ถาหากวัฒนธรรมยอยนั้นมุงที่ผลประโยชน
ในไมชาก็จะเกิดการขัดแยงและเกิดวัฒนธรรมยอยที่เขมแข็งขึ้นมาใหมอีก เปลี่ยนแปลงไปเชนนี้
จนกวาคานิยม ความเชื่อ หรือวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีและเหมาะสมบางอยางจะถูกนํากลับมาใช
โดยริเริ่มจากกลุมยอย
แนวคิดในเรื่องการเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยผานการถายทอดขององค
การ ยังสอดคลองกับแนวความคิดเรื่อง การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ (Organizational
Socialization : OS) แตขณะที่นักวิชาการบางทานใชคําวาการขัดเกลาของการทํางาน
(Occupational Socialization)
สําหรับความหมายของการหลอหลอมขัดเกลาขององคการ ตามที่ Schein ใหความ
หมายไววา เปนกระบวนการเรียนรู และถายทอดวัฒนธรรม ในที่นี้หมายถึงจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพที่องคการพยายามปลูกฝงใหพนักงานยอมรับจริยธรรมในวิชาชีพ และวัฒนธรรม
ขององคการที่สมาชิกถูกสั่งสอนในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบของวัฒนธรรมจากคานิยม บรรทัด
ฐาน ความเชื่อ ขอสมมติพื้นฐาน และพฤติกรรมที่พึงปรารถนาซึ่งทําใหพวกเขากลายเปน
สมาชิกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ รวมทั้งยังเปนการทําใหพนักงานเกาและ
ใหมเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเขากับองคการอีกดวย
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Haire อางถึงใน Schein (1987) กลาวถึงปจจัยที่มีผลทําใหเกิดการสืบสานและดํารงอยู
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตอจริยธรรมในวิชาชีพ และวัฒนธรรมองคการที่เกี่ยวกับสมาชิกใน
องคการตางๆ มี 5 ปจจัย คือ 1. การรับสมาชิกใหมเขาในองคการ 2. การลาออกของสมาชิกเกา
ในองคการ 3. การเลื่อนระดับ ตําแหนง ภายในองคการ 4. การเปลี่ยนแปลงหนาที่ บทบาท
ความรับผิดชอบในองคการ และ 5. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ
Schein (1987) และ Greet Hofstede (1997) อธิบายถึงความแตกตางของกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมที่เหมือนกันระหวางสถานะ กลุม ตําแหนง กระบวนการการหลอหลอมขัดเกลา
ขององคการก็จะแตกตางกันไป เชน เมื่ออยูในระหวางการศึกษาการขัดเกลาทางสังคมก็จะเกิดขึ้น
ในสถาบันการศึกษา และก็จะเกิดขึ้นใหมและเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขาทํางาน และก็จะเกิดขึ้นอีก
เมื่อเปลี่ยนแปลงการทํางานทั้งไปทํางานที่ใหมหรือการเปลี่ยนฝายงาน และกระบวนการขัดเกลา
จากสถาบันศึกษาก็จะเกิดขึ้นใหม หากบุคคลกลับไปศึกษาตอ ความแตกตางกันระหวางการขัด
เกลาทางสังคมในระดับสถาบันศึกษาเปนการสรางใหบุคคลรับรูความเกี่ยวกับอาชีพ (Profession)
ขณะที่การหลอหลอมขององคการเปนการขัดเกลาใหเปนสมาชิกขององคการ
สําหรับพื้นฐานองคประกอบของการหลอหลอมขององคการ (Basic Elements of
Organizational Socialization) ที่สมาชิกเรียนรูจากคานิยม คาเชื่อ บรรทัด และแบบแผนพฤติ
กรรมนั้นจะเกี่ยวกับ 5 สวนสําคัญ คือ 1. เปาหมาย (goals) ขององคการ 2. วิธีการ ความหมาย
(means)
ในการที่จะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย
3.
หนาที่ความรับผิดชอบ
(responsibilities) ของการเปนสมาชิกภายใตกฎระเบียบขององคการ 4. แบบแผนพฤติกรรม
(behavior) ที่เปนสิ่งที่ตองการในการทํางานภายใตกฎระเบียบ และ 5. การดํารงไวซึ่งเอกลักษณ
และความสามัคคีขององคการ
การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ เปนทั้งกระบวนการที่เปนทางการ และไมเปนทาง
การ แตกระบวนการที่ไมเปนทางการนั้นจะชวยใหสมาชิกในองคการสามารถปรับตัวและเปลี่ยน
แปลงใหเขากับคานิยมขององคการไดดีกวาการฝกอบรมและปฐมนิเทศที่หนวยงานจัดขึ้นอยาง
เปนทางการ ดังนั้น การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ หมายถึง การทําใหหลักจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพไดรับการยอมรับโดยสมาชิกขององคการ และมีการถายทอดใหแก
สมาชิกในองคการจากกลุมหนึ่งไปสูอีกกลุมหนึ่ง แบงรูปแบบการการถายทอดออกเปน 4
ประเภท ไดแก 1. การเรียนรูโดยตนเอง 2. การเรียนรูและการถายทอดสวนบุคคล 3. การเรียนรู
วัฒนธรรมองคการผานการถายทอดของกลุม และ 4. การเรียนรูผานการถายทอดขององคการ
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ประกอบดวย พิธีการและงานฉลองตางๆ การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การใหรางวัลและการลง
โทษ แบบอยางจากพนักงานดีเดนและหัวหนางาน เรื่องเลาตํานาน เพลงประจําหนวยงาน และ
การประกวดหรือแขงขัน
สําหรับการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสืบคนดวยวิธีแบบสิ่งบงชี้หลายประเภทประกอบกัน
(Generalist cultural research) เนื่องจากจะเปนสิ่งที่ยืนยันผลการวิจัยใหมีความถูกตองและนา
เชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากวัฒนธรรมองคการในเรื่องจริยธรรมนั้นเปนสิ่งที่เขาใจไดยาก การสืบ
คนสิ่งบงชี้เพียงประเภทเดียว (Specialist cultural research) นั้นจะตองมั่นใจวาไดเลือกสิ่งบงชี้
ตัวที่สําคัญที่สุด ซึ่งเปนเรื่องคอนขางยากในทางสังคมศาสตรที่จะทราบวาสิ่งบงชี้ตัวไหนสําคัญ
หรือสะทอนถึงวัฒนธรรมในองคการไดดีที่สุด
รวมทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของ J. Steven Ott (1989) และ Daft, Richard L.(1998)
ที่เชื่อวา เรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณที่ปรากฏในวัฒนธรรมองคการเปนระดับที่ 2 ที่เปนเรื่อง
ของคานิยมและความเชื่อ มักเปนสิ่งที่สมาชิกในองคการไมคอยตระหนักถึง นอกจากนี้ทั้งเห็น
ดวยกับขอสังเกตของ Schein ที่วาในบางองคการไมมีวัฒนธรรมองคการอีกดวย
สําหรับประเภทสิ่งบงชี้วัฒนธรรมองคการที่ใชในการสืบคนนั้น นักวิชาการสวนใหญมัก
จะแบงรูปแบบและประเภทสิ่งบงชี้วัฒนธรรมองคการไมแตกตางกันมากนัก ดังนี้ Schein (1985)
เสนอใหสืบคนวัฒนธรรมองคการจากสิ่งบงชี้ 4 ประเภท ไดแก 1. หนทางที่วัฒนธรรมองคการ
ลงหลักปกฐาน (embed) ในหนวยงาน เชน เอกสารที่เปนทางการของหนวยงาน เรื่องเลา
ตํานาน ความเชื่อดั้งเดิม และการสัมภาษณ 2. คนหาจากสิ่งที่สมาชิกหนวยงานเรียนรู สิ่งที่
สมาชิกหนวยงานเรียนรูวาควรจะหลีกเลี่ยงหรือควรจะเปนเบาะแสชี้นําไปสูวัฒนธรรมในองคการ
ไดเปนอยางดี 3. สัมภาษณผูทําหนาที่ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการใหแกสมาชิกหนวยงาน เนื่อง
จากจะไดขอมูลที่ไดจากบุคคลเหลานี้สามารถบงชี้ไปถึงวัฒนธรรมองคการไดเปนอยางดี และ 4.
สืบคนจากวิกฤตการณที่เคยเกิดขึ้นในหนวยงาน ในแตละวิกฤติการณใหสังเกตดูวาหนวยงาน
แกปญหาอยางไร เหตุใดจึงทําเชนนั้น และผลลัพธเปนอยางไร
แตอยางไรก็ตาม Schein ตั้งขอสังเกตวา การสืบคนวัฒนธรรมองคการเปนเรื่องที่เขาใจ
ยาก (highly elusive) แมจะทําการสืบคนเปนเวลาหลายเดือนก็ตาม และในบางครั้งจําเปนตอง
ลงความเห็นวาในองคการนั้นไมมีวัฒนธรรม เพราะสมาชิกองคการขาดประวัติศาสตรในการ
ทํางานรวมกัน
สําหรับการสืบคนนี้ ผูวิจัยนําปจจัยภายขององคการหนังสือพิมพที่นาจะมีความสัมพันธ
ตอวัฒนธรรมองคการจํานวน 4 ปจจัยมาเปนเครื่องชี้ (Indicator) และใชในการสืบคนวัฒนธรรม
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องค-การ ไดแก 1. ระยะเวลาการตอตั้งองคการ 2. ขนาดขององคการ 3. ประเภทการเปนเจา
ของหรือการดําเนินกิจการของหนังสือพิมพ และ 4. ประเภทหนังสือพิมพ
ความยาวนานของการตอตั้งองคการหนังสือพิมพ Schein (1983) กลาวถึงวัฒน
ธรรมองคการกับพัฒนาการขององคการมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางมาก และองคการใดๆ
ก็ตามยอมมีการพัฒนาไปตามลําดับ พัฒนาการขององคการยอมเกิดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาหรือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งบทบาทของ
วัฒนธรรมที่มีในแตละชวงของพัฒนาการขององคการยอมแตกตางกันออกไป ทั้งนี้พัฒนาการ
ขององคการจะมีความสัมพันธกับสาระและหนาที่ของวัฒนธรรม โดยแบงออกเปน 3 ชวง ไดแก
1. องคการที่เพิ่งกอตั้ง ในชวงแรกจะเปนชวงของการหลอหลอมลักษณะเดน ลักษณะ
เฉพาะ ขณะที่วัฒนธรรมจะมีอิทธิพลและเปนที่มาของเอกลักษณขององคการ พรอมทั้งเปน
เครื่องมือยึดเหนี่ยวคนในองคการเขาดวยกัน รวมทั้งจะเนนเกี่ยวกับระบบสังคมเพื่อใหเกิดการ
ยอมรับภายในองคการ แตวัฒนธรรมอาจยังไมชัดเจนนักเปนลักษณะผสมผสาน
2. องคการที่ไดพัฒนามาแลวชวงหนึ่ง การพัฒนาระยะนี้ขององคการมีขอสังเกตที่
เดนชัดมากขึ้น ไดแก มีการขยายกิจการ ผลผลิต มีการปรับตัวใหอยูในสภาพที่มั่นคง มีการ
ขยายตัวทางสภาพภูมิศาสตร เชน ขยายตึก ขยายพื้นที่ มีสัดสวนกําไรเพิ่มมากขึ้นและอาจมี
การรวมตัวของหนวยงาน
ขณะที่วัฒนธรรมจะมีแนวโนมของการผสมผสานวัฒนธรรมซึ่งมี
ลักษณะของการแตกขยายออกเปนวัฒนธรรมยอยๆ อาจมีการเบี่ยงเบนวิกฤตของเอกลักษณ
และมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
3 องคการเจริญที่เต็มที่ จะทําใหองคการมีความมั่นคงภายในมากขึ้น แตในบางครั้งมี
สภาพความเฉื่อยชา ขาดแรงกระตุนในการเปลี่ยนแปลง ขณะหนาที่ของวัฒนธรรมกลับกลายมา
เปนสิ่งที่ยับยั้งการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งวัฒนธรรมจะอยูในลักษณะรักษาสภาพเดิมของคานิยม
เกาๆ ที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และใชวัฒนธรรมในการปกปองตนเอง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแบงระยะเวลาการกอตั้งขององคการหนังสือพิมพออกเปน 3 ชวง
ไดแก 1. องคการเพิ่งกอตั้ง ระยะเวลาตั้งแต 1- 10 ป ประกอบดวย ขาวหุน วัฎจักร ไทยโพสต
และ สยามธุรกิจ รวม 4 แหง 2. องคการที่ไดพัฒนามาแลวชวงหนึ่ง ระยะเวลาตั้งแต 11-20 ป
ประกอบดวย กรุงเทพธุรกิจ ขาวสด และผูจัดการ รวม 3 แหง และ 3. องคการเจริญเต็มที่ ระยะ
เวลามากกวา 21 ป ประกอบดวย สยามรัฐ เดลินิวส แนวหนา มติชน ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติ
ธุรกิจ และ ไทยรัฐ รวม 7 แหง
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ขนาดองคการกับวัฒนธรรมองคการ
Stephem P. Robbins (1990) กลาววา การที่วัฒนธรรมองคการจะมีรูปแบบใดนั้น นัก
ทฤษฎีองคการยังเห็นวาความแตกตางของขนาดองคและความซับซอนจะมีผลตอวัฒนธรรมองค
การดวยเชนกัน โดยองคการขนาดใหญมีแนวโนมที่จะมีระดับของความชํานาญเฉพาะสูง องค
การที่ซับซอนมีแนวโนมที่จะใชพนักงานมืออาชีพและผูเชี่ยวชาญจํานวนมากในการหาวิธีการแก
ปญหา โดยผูวิจัยในทฤษฎีองคการมากกวา 80% กําหนดขนาดขององคการโดยใชจํานวน
บุคลากรที่ทํางานเต็มเวลาในการแบงขนาดองคการ ซึ่งจะเปนการวัดประสิทธิผลและประสิทธิ
ภาพที่ไดจากตัวบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ทั้งนี้ Stephem P. Robbins แบงขนาดองคการโดยใชบุคลากรเปนตัวกําหนดและ
เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพและโครงสรางองคการพบวา องคการที่มีบุคลากรขนาดไมเกิน
500 คน เปนองคการขนาดเล็ก สวนองคการขนาดกลางมีบุคลากรตั้งแต 501- 1,999 คน และ
องคการที่มีจํานวนบุคลากรตั้งแต 2,000 คนขึ้นไป ถือวาเปนองคการขนาดใหญ
เชนเดียวกับ W. Richard Scott (1992) ที่กลาววา การศึกษาขนาดขององคการสวน
ใหญมักจะนิยมใชจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาเปนเครื่องชี้ขนาดขององคการ
ซึ่ง
จํานวนของบุคลากรในองคการดังกลาวนี้ยังเปนการวัดถึงแนวโนมความสามารถในการผลิต
ตลอดจนประสิทธิภาพขององคการไดอีกอยางหนึ่งดวย
การวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยแบงขนาดองคการหนังสือพิมพตามจํานวนบุคลากรในกอง
บรรณาธิการขาวเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่ทํางานเต็มเวลาโดยกําหนดใหองคการหนังสือ
พิมพที่มีจํานวนบุคลากรในกองบรรณธิการขาวตั้งแต 1-50 คน เปนองคการขนาดเล็ก ไดแก ได
แก หนังสือพิมพขาวหุน แนวหนา ผูจัดการรายวัน วัฎจักร และสยามธุรกิจ รวม 5 แหง สวนองค
การขนาดกลางมีจํานวนบุคลากรในกองบรรณาธิการตั้งแต 51-199 คน ไดแก กรุงเทพธุรกิจ
ขาวสด เดลินิวส ไทยโพสต มติชน สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ และประชาชาติธุรกิจ รวม 8 แหง
และองคการหนังสือพิมพขนาดใหญมีจํานวนบุคลากรในกองบรรณาธิการตั้งแต 200 คนขึ้นไป
จํานวน 1 แหง ไดแก ไทยรัฐ
ประเภทการเปนเจาของและการดําเนินงานองคการหนังสือพิมพกับวัฒนธรรม
มุมมองของนักทฤษฎียังมองวา ทั้งนี้จะเห็นไดวาการพัฒนาวัฒนธรรมจะไดรับอิทธิพล
จากลักษณะขององคการ สําหรับการแบงลักษณะองคการหนังสือพิมพนั้น สามารถแบงออกเปน
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3 ลักษณะ คือ 1. ประเภทการเปนเจาของแบบครอบครัว หมายถึง บริษัทที่มีการดําเนินงานโดย
เจาของเพียงคนเดียวหรือบริหารงานโดยสมาชิกภายในครอบครัว ในการวิจัยนี้คือ เดลินิวส และ
ไทยรัฐ รวม 2 แหง 2. ประเภทการเปนเจาของแบบบริษัทจํากัด หมายถึง บริษัทที่มีการดําเนิน
งานโดยมีผูถือหุนตั้งแต 7 คนขึ้นไป ไดแก ขาวหุน ไทยโพสต แนวหนา วัฎจักร ผูจดั การรายวัน
สยามธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ และสยามธุรกิจ รวม 8 แหง และ 3. ประเภทการเปนเจาของแบบ
บริษัทจํากัด (มหาชน) หมายถึง การที่บริษัทดังกลาวจดทะเบียนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไดแก กรุงเทพธุรกิจ ขาวสด มติชน และประชาชาติธุรกิจ รวม 4 แหง
ประเภทของหนังสือพิมพ
ประเภทของหนังสือพิมพ หมายถึงเนื้อหาในหนังสือพิมพที่มีการนําเสนอสูสาธารณ
ชน ที่สามารถแบงเนื้อหาออกเปน 2 ประเภท คือ 1. หนังสือพิมพทั่วไป หมายถึง หนังสือพิมพ
ที่เสนอขาวที่ไมไดเนนหนักทางดานขาวเศรษฐกิจ แตเปนการเสนอขาวครอบคลุมทุกเนื้อหา ได
แก ขาวการเมือง อาชญากรรม สังคม การศึกษา เทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬา เปนตน
ในการวิจัยนี้ คือ ขาวสด เดลินิวส ไทยโพสต ไทยรัฐ แนวหนา มติชน และสยามรัฐ รวม 7 ฉบับ
2. หนังสือพิมพขาวเศรษฐกิจ หมายถึง หนังสือพิมพที่เนนการเสนอขาวทางดาน
เศรษฐกิจเปนหลัก ไดแก ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมภาคการผลิต
การลงทุน การตลาด เปนตน ในการวิจัยนี้ คือ กรุงเทพธุรกิจ ขาวหุน ผูจัดการรายวัน วัฎจักร
ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ สยามธุรกิจ รวม 7 ฉบับ
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กรอบแนวความคิด

องคการหนังสือพิมพ
วัฒนธรรมองคการ
1. ลักษณะสรางสรรค
(Constructive Styles)
2. ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา
(Passive-Defensive
Styles)
3. ลักษณะตั้งรับ-กาวราว
(Aggressive/Defensive
Styles)
1.
2.
3.
4.

ลักษณะองคการ
ขนาดขององคการ
ความยาวนานของการกอ
ตั้งองคการ
ประเภทเจาของกิจการ
ประเภทหนังสือพิมพ

รูปแบบการถายทอด
1. การเรียนรูโดยตนเอง
2. การเรียนรูผานการถาย
ทอดสวนบุคคล
3. การเรียนรูผานการถาย
ทอดของกลุม
4. การเรียนรูผานการถาย
ทอดขององคการ

ความตระหนัก
ในจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสือ
พิมพ
1. หลักการพูด
ความจริง
2. หลักความยุติ
ธรรม
3. หลักเสรีภาพ
4. หลัก
มนุษยธรรม
5. หลักผูพิทักษ
สาธารณะ
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมองคการนั้นมีผูวิจัยคอนขางมากโดยใชการศึกษาวัฒนธรรม
องคการในมุมมองแบบที่สามที่มองวา วัฒนธรรมองคการคือสิ่งที่มองเห็นได โดยการศึกษาจาก
สมาชิกในองคการที่มีความคิด ความรู คานิยม แบบอยาง บรรทัดฐานที่มีความเขารวมกัน เชน
ผลการวิจัยของ สุมาลี มาโนชนฤมล (2539) ที่ทําการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมสังคมไทย วัฒน
ธรรมองคการ และลักษณะผูนําที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจสื่อสารของประเทศไทย จากผูบริหาร
ระดับกลางของธุรกิจสื่อสารในประเทศไทย ตามโครงการวิจัย Global Leadership and
Organizational Effectiveness Research Project : Globe จํานวน 200 คน พบวา ลักษณะที่
เปนอยูของวัฒนธรรมสังคมไทยมากที่สุดคือ ลักษณะการใชอํานาจ รองลงมาคือลักษณะความมี
มนุษยธรรม ความเปนปจเจกบุคคล ความเปนเพศชาย เนนความสําเร็จ เนนอนาคต และสุด
ทายคือลักษณะหลีกเลี่ยงความไมแนนอน
ขณะที่ลักษณะที่ปรากฏเปนวัฒนธรรมองคการ คือ ลักษณะการใชอํานาจ ลักษณะความ
มีมนุษยธรรม ลักษณะความเปนเพศชาย ลักษณะความเปนปจเจกบุคคล สวนปจจัยทางดาน
ลักษณะเนนอนาคต เนนความสําเร็จ และลักษณะหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ขณะที่การวัด
ลักษณะผูนําที่มีประสิทธิภาพพบวา ลักษณะที่พบมากที่สุด คือ ลักษณะเนนอนาคต รองลงมา
คือลักษณะเนนความสําเร็จ ลักษณะหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ลักษณะความเปนเพศชาย
ลักษณะความมีมนุษยธรรม ลักษณะความเปนปจเจกบุคคล และลักษณะการใชอํานาจเปน
ลักษณะที่พบนอยที่สุด
ธวัชชัย รุงโรจนชาทิพย (2542) ก็ใชแนวทางการวิจัยของ Globe ในการทําการวิจัย
เรื่องวัฒนธรรมองคการของพรรคการเมืองไทย 6 พรรค คือ พรรคประชาธิปตย ความหวังใหม
ชาติไทย ชาติพัฒนา กิจสังคม และเสรีธรรม จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบกลับ 125 คน หรือเพียง
รอยละ 35 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 361 คน พบวา พรรคการเมืองไทยทั้ง 6 พรรค มีวัฒนธรรม
ลักษณะความเปนเพศชาย ลักษณะปจเจกบุคคล ลักษณะการใชอํานาจ ลักษณะการหลีกเลี่ยง
ความไมแนนอน และลักษณะเนนอนาคต ขณะที่ลักษณะเนนความมีมนุษยธรรมและเนนความ
สําเร็จไมแตกตางกัน
ทั้งนี้ คาเฉลี่ยของพรรคการเมืองที่สูงกวาปจจัยอื่นๆ คือ ลักษณะเนนอนาคต เนื่องจาก
ทุกพรรคตระหนักถึงความจําเปนในการวางแผนเพื่อบรรลุเปาหมายทางการเมืองสูงสุด ขณะที่
คาเฉลี่ยลักษณะเนนความเปนปจเจกบุคคลมีปานกลางคอนขางสูง ซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหมี
ผลกระทบตอวัฒนธรรมองคการของพรรคการเมือง โดยปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธกับการมุง
แสวงหาผลประโยชนสวนตน หากสมาชิกพรรคมีความเปนปจเจกบุคคลมากเทาใดก็จะยิ่งแสวง
หาผลประโยชนสวนตนมากเพิ่มขึ้นเทานั้น และความเปนปจเจกบุคคลดังกลาวนี้จะแสดงออกมา
ในรูปของการที่กลุมยอยๆ ภายในยึดถือผลประโยชนเพื่อกลุมของตนมากกวาพรรค
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สวนวัฒนธรรมองคการในการทํางานของขาราชการไทย ตามที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน
(2538) ทําการวิจัยพบวา ขาราชการไทยมีปญหาทางจิตใจ 6 ประการในการทํางาน คือ 1. ขาด
ความสุขในการทํางาน เนื่องจากกลัวทําผิดพลาดและลงโทษ 2. มีทัศนคติไมดีตอสภาพการ
ทํางาน 3. มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา ซึ่งหมายถึงการเห็นแกตัวและพวกพองมากกวาจะเห็นแก
ประเทศชาติ 4. ขาดลักษณะมุงอนาคต เนื่องจากโดนบังคับและควบคุม 5. ขาดความเชื่ออํานาจ
ในตน และ 6. ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ในการที่จะฝาฟนอุปสรรค ซึ่งทําใหเกิดพฤติกรรมการ
ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Cooke ที่จัดอยูในลักษณะตั้งรับ-เฉื่อย
ชา ทําใหขาดการพัฒนาและริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่จะขจัดสิ่งไมดีงามออกไป
วัฒนธรรมองคการของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนองคการที่ปรับเปลี่ยนวัฒน
ธรรมองคการโดยการริเริ่มของระดับผูนําในองคการ เมื่อประมาณป 2542 โดยสํารวจความคิด
เห็นพนักงานจํานวน 1,150 คน ทั้งจากผูบริหารระดับกลาง และพนักงานระดับลาง ตอบแบบ
สอบถามจํานวน 103 ขอ พบวา พนักงานรอยละ 87 พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และ
พนักงานสวนใหญเห็นวาตองเนนการฝกอบรมใหตรงกับสวนงาน และพนักงานมากยิ่งขึ้น สอด
คลองกับแนวคิดของ Schein ที่เห็นวา พนักงานที่พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยูในกลุมบุคคล
ประเภทความคิดริเริ่ม
สุภัทรา เอื้อวงศ (2538) และ วรนุช เนตรพิศาลวนิช (2538) ทําการศึกษาวัฒนธรรม
องคการในสถาบันการศึกษาพยาบาล ก็ยังพบวา มีวัฒนธรรมองคการในการทํางานไมแตกตาง
กัน โดยมีการใชวิธีการวิจัยแบบคุณภาพตามกรอบแนวความคิดของ Schein (1985) และการ
วิจัยในเชิงปริมาณตามแนวความคิดของ Cooke พบวา วัฒนธรรมองคการโดยภาพรวมของ
สถาบันมีความคลายคลึงกันในลักษณะเชิงวิชาชีพ คือ สมาชิกตองมีความเสียสละ มีความรับผิด
ชอบ การกระทําเนนความเรียบรอยสมบูรณ ความสัมพันธในองคการยึดระบบอาวุโส สมาชิกมี
ลักษณะคลอยตามกัน ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาวถือวาเปนวัฒนธรรมที่แข็งแกรงของสถาบัน สวน
วัฒนธรรมที่ออนแอเกี่ยวกับความขัดแยงของความสัมพันธใน 2 รูปแบบ คือ ระบบอาวุโสยศ
และอาวุโสรุน ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการของ Cooke ที่ทําใหทราบวา วัฒนธรรมองค
การของฝายการพยาบาลอยูในลักษณะตั้งรับ-กาวราวมากที่สุด รองลงมา คือ ลักษณะตั้งรับเฉื่อยชา และลักษณะสรางสรรค
ประเสริฐ จริยานุกูล (2536) วิเคราะหวัฒนธรรมองคการจากพฤติกรรมของกลุมผู
บริหารและคณาจารย ในการบริหารงานหลักของวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช พบวา วัฒนธรรม
องคการของวิทยาลัย มีลักษณะเดนของรูปแบบวัฒนธรรมราชการ และรูปแบบวัฒนธรรมครอบ
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ครัว อาจารยมีความสัมพันธระหวางบุคคลสูง ผูกพันกันดวยความเชื่อถือ ศรัทธาปฏิบัติตามแนว
ประเพณี และตัดสินใจอยูในกรอบของกฎระเบียบของทางราชการ มีปณิธานของสถาบันคือการ
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่มีผลการปฏิบัติชัดเจนในรูปของการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส ใหบริการทางวิชาการแกสถาบันศึกษาในทองถิ่น ผูบริหารแสดง
ภาวะผูนําในลักษณะของที่ปรึกษา และผูประสานความสอดคลอง กุศโลบายหลัก คือ การให
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลและองคการเปลี่ยนแปลงเพื่อการชยายฐานทางวิชาการที่เนน
งานการผลิตบัณฑิต
ประภาพร เหลืองชวยโชค (2539) ทําการศึกษาเรื่องการรับรูวัฒนธรรมองคการและ
ความรูสึกผูกพันตอองคการ โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ประกอบดวยพนักงานรัฐ
วิสาหกิจ 200 คน และบริษัทเอกชน 2 แหงๆ ละ 100 คน พบวา พนักงานรูสึกวาองคการมีวัฒน
ธรรมองคการตามที่เปนจริงแตกตางกับตามที่ตองการในมิติความเหลือมล้ําของอํานาจ กลุม
นิยม สวนวัฒนธรรมองคการในมิติอื่น พนักงานรับรูตามที่เปนจริงไมแตกตางกับตามที่ตองการ
พนักงานรัฐวิสากิจมีการรับรูวัฒนธรรมตามที่เปนจริงกับตามที่ตองการไมแตกตางกันในมิติ
ปจเจกนิยม พนักงานเอกชนมีการรับรูวัฒนธรรมองคการตามที่เปนจริงกับตามที่ตองการไมแตก
ตางกันในมิติการหลักเลี่ยงความไมแนนอนและความเปนชาย
ผลงานวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา องคการแตละแหงจะตองมีวัฒนธรรมองคการสอด
แทรกอยูอยางเห็นไดชัด โดยวัฒนธรรมองคการที่ปรากฏนั้นมีทั้งที่สามารถมองเห็นไดคือพฤติ
กรรมที่แสดงออกในรูปแบบความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนา และวัฒนธรรมองคการในแนว
ทางที่สองที่ไมสามารถมองเห็นได โดยปรากฏอยูในลักษณะของความเชื่อ ขอตกลงที่ไมเปนทาง
การของสมาชิกในองคการนั้นๆ แลวนําขอตกลงรวมที่เกิดขึ้น เชน คานิยม ความเขาใจ และขอ
สมมติพื้นฐาน ภายหลังจากที่มีการสราง พัฒนาขึ้นมาจนเปนที่ยอมรับกับคนสวนใหญแลววา
เหมาะสมกับองคการของตนเอง และยึดถือมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดย
ศึกษาจากสมาชิกในองคการนั้นๆ เปนตัวแปร และนํามาขยายความในรูปขององคการรวม
ขณะที่วัฒนธรรมองคการขององคการหนังสือพิมพนั้น พอจะสามารถอางอิงได เชน ผล
การวิจัยของ ยุวดี มณีกุล (2538) ที่ทําการศึกษาถึงวัฒนธรรมองคการสื่อสิ่งพิมพกับขีดความ
สามารถในการขยายธุรกิจขามสื่อขององคการเนชั่น พบวาลักษณะสําคัญขององคการเนชั่น คือ
การมีผูนําเปนตนแบบ ไดแก ธนาชัย ธีรพฒนวงศ และ สุทธิชัย หยุน ทําใหสามารถสรางภาพ
ลักษณของนักสื่อสารมวลชนแบบอุดมคติไดเต็มที่ และใชภาพลักษณนี้เปนขุดขายขององคการ
และสรางเงื่อนไขในการทํางานรวมกับผูอื่นเมื่อตองรวมมือกับองคการเพื่อการขามสื่อ สวนใน
เรื่องกระบวนการทํางานขาวซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคการเนชั่นมีการนําเสนอขาวใหเบาลง เพื่อ
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ใหสอดคลองกับธรรมชาติของสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน และพบวาองคการมีคุณลักษณะกาวราว
เชนเดียวกับกลุมผูนํารุนใหมมีคุณลักษณะพองกันในเรื่องความกาวราว
เชนเดียวกับผลการวิจัยของ บุญมี ดนตรีเสนาะ (2540) ชี้ใหเห็นวา วัฒนธรรมองคการ
ในเชิงการทํางานหรือการบริหารงานจะเนนเรื่องการสรางความพึงพอใจใหกับสมาชิกที่สังกัดอยู
โดยเฉพาะในเรื่องการสรางความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการบริหารงานขององคกร
ในเรื่องความพึงพอใจกับงานที่ไดรับมอบหมาย
หากมองถึงเรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณที่เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการแลว
ตามแนวคิดของ Buchanan, Ouchi, Pascale และ Athos พบวา ผลการวิจัยในที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพที่มีเปนจํานวนมากสามารถสะทอนไดวา องคการหนังสือพิมพ
เองก็มีการนําเอาเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพรวมเขาไวในวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพดวยเชน
ปทมน สินานุเคราะห (2537) ทําการศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของ
นักขาวเศรษฐกิจในทัศนะของนักขาวเองและบรรณาธิการขาวพบวา คุณลักษณะที่เปนจริงของ
บรรณาธิการและนักขาวในดานสํานึกในวิชาชีพ 3 อันดับแรก คือ การเสนอขาวที่เปนจริง ให
โอกาสผูที่ตกเปนขาวไดชี้แจง และการรักษาความลับของแหลงขาว คุณลักษณะที่คาดหวังโดย
รวม 3 อันดับแรก คือ ไมรับสินบนในรูปแบบใดๆ ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือหมูคณะ
และมีความรับผิดชอบตอสังคม
อรรถวุฒิ จันทรบุษราคัม (2539) ทําการทดลองเกี่ยวกับแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังของการ
ตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนในกลุมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยแบงออก
เปน 2 กลุม ระหวางผูที่มีจริยธรรมสูงกับกลุมผูที่มีจริยธรรมในระดับต่ํา พบวา แรงจูงใจที่กอให
เกิดการตัดสินใจทางจริยธรรมของทั้ง 2 กลุมมีความแตกตางกัน
โดยผูที่มีการตัดสินใจใน
จริยธรรมต่ําจะมีปจจัยที่ยึดถือจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนในลักษณะการทําตามผูที่มีอํานาจ
สาธารณชน และบรรทัดฐาน การไมมีความรูความสนใจในจริยธรรมและแรงจูงใจเกี่ยวกับความ
กาวหนาของตัว สวนกลุมผูที่มีจริยธรรมสูงจะมีแรงจูงใจที่ประกอบดวยเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน
ในวิชาชีพ ความเชื่อถือของประชาชน หลักกฎหมาย และความเชื่อทางศาสนา
ธิดารัตน นอยสุวรรณ (2541) ทําการศึกษาความคิดเห็นเรื่องการรับผลประโยชนตอบ
แทนกับการรับตามธรรมเนียมไทยระหวางนักหนังสือพิมพระดับบริหารและนักหนังสือพิมพ
ระดับปฏิบัติพบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกันที่มีความเห็นในเรื่องการรับตามธรรมเนียมไทย
เปนการรับผลประโยชนตอบแทน และยังพบวาการพัฒนาการของกลุมตัวอยางอยูในระดับตาม
เกณฑ (conventional) ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ที่มีการตัดสินใจ
กระทําขึ้นอยูกับคนรอบขางหรือผูมีสวนใหโทษหรือรางวัลแกกลุมตัวอยางโดยตรงเปนหลัก
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Steinberg & Austern (1990) ชี้ถึงปจจัยที่ทําใหขาดจรรยาบรรณ ไดแก 1. เจตนาดีเกิน
ไป (good intentions) ทนความลาชาไมไดเลยขามขั้นตอน 2. ไมทราบหรือไมเขาใจในกฎหมาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติ 3. กระทําลงไปเพราะคิดวาผูบังคับบัญชาประสงคจะใหทําเชนนั้น (Ego
Powertrip) 4. ความโลภ 5. ตําแหนงหนาที่เอื้อใหทําเชนนั้น 6. มิตรภาพ 7. อุดมการณ หมาย
ถึง ผูที่ยึดมั่นในอุดมการณของตนเชื่อวาสักวันหนึ่งประวัติศาสตรจะจารึกวาตนทําลงไปนั้นถูก
ตอง หรืออุดมการณอยูเหนือกฎหมาย 8. ผลประโยชนสวนตัวหรือครอบครัว 9. มีปญหาและแรง
กดดันทางดานการเงิน 10. ความโง 11. กระทําลงไปเพราะคิดวาตนเองถูกเอาเปรียบหรือไม
เห็นคุณคาจากผูบังคับบัญชาจึงตองการแกแคน 12. เลนเกมเพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของไดรับผล
ประโยชน 13. กระทําลงไปเพราะที่ไหนๆ เขาก็ทํากัน (Going along) 14. กระทําเพราะอางวา
ตนปฏิบัติตามคําสั่ง และ 15. กระทําลงไปเพียงเพื่อใหตนอยูในตําแหนงตอไปไดนานๆ
ศรีลักษณ ศิลป (2538) และ จิตนา ตันสุวรรณนนท (2541) ศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหนัก
หนังสือพิมพขาดความรับผิดชอบทางจริยธรรมในมุมมองของนักหนังสือพิมพเองที่มีผลออก
คลายคลึงกัน ที่พบวา นักหนังสือพิมพมีปญหาในเรื่องการขาดความรับผิดชอบทางจริยธรรม
แหงวิชาชีพหนังสือพิมพ มีสวนทัศนคติตอจรรยาบรรณวิชาชีพในทางบวก แตไมสามารถปฏิบัติ
ไดจริง เนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจที่ตองแขงขันกับหนังสือพิมพอื่น ปจจัยที่เห็นวามีผลตอการ
ขาดความรับผิดชอบทางจริยธรรมมากที่สุด คือ ความคลุมเครือของปญหาทางจริยธรรม ปจจัย
ที่เกิดจากธรรมชาติในการดําเนินงานของหนังสือพิมพ คือ ขอจํากัดทางดานเวลา และปจจัยใน
การควบคุมและตรวจสอบกันเองในแวดวงวิชาชีพไมมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับ อรนุช วานิชทวีวัฒน (2539) ที่ศึกษากระบวนการตรวจสอบกันเอง
ระหวางหนังสือพิมพรายวันเปนชวงระยะเวลา 3 ป ในป พ.ศ. 2537-2539 พบวา การตรวจสอบ
กันเองระหวางหนังสือพิมพสวนใหญจะเปนเรื่องของความผิดพลาด และความไมถูกตองในเนื้อ
หาที่หนังสือพิมพฉบับที่ถูกตรวจสอบนําเสนอ และการตรวจสอบจะหยุดไปเฉยๆ หากหนังสือ
พิมพที่ถูกตรวจสอบเปลี่ยนแปลงทาทีหรือยุติการนําเสนอไปกอน สําหรับเหตุผลที่จะเขาหรือไม
เขาสูกระบวนการตรวจสอบกันเองพบวา หนังสือพิมพที่เขาตรวจสอบมองวาเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ
ถึงแมไมใชนโยบายชัดเจนก็ตาม สวนหนังสือพิมพที่ไมเขาสูกระบวนการตรวจสอบใหเหตุผลวา
ไมใชหนาที่ที่จะตรวจสอบกันเองเปนหนาที่ของประชาชน รวมทั้งการไมเขาสูกระบวนการตรวจ
สอบเพราะอาจสงผลกระทบถึงธุรกิจหนังสือพิมพของตนเองได
สุชาดา เพ็ชรแกว (2536) วิเคราะหลักษณะของอุตสาหกรรมขาวในประเทศไทย พบวา
ผูประกอบการมักมีการเลียนแบบซึ่งกันและกันทั้งในสวนของการจัดการดานบรรณาธิการ และ
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ธุรกิจ เพื่อลดความลมเหลวที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหสอดคลองกับการแขงขันทางธุรกิจ ซึ่งปรา
กฎการณดังกลาวทําใหทิศทางการดําเนินงานของอุตสาหกรรมขาวในภาพรวมมีความคลายคลึง
กัน และเสี่ยงตอความสูญเสียจากการสรางสรรค
สําหรับการเลียนแบบทางดานบรรณาธิการมักใหความสําคัญกับการเลียนแบบในดาน
เนื้อหา โดยการที่สมาชิกอุตสาหกรรมตองคอยติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง เพื่อนํามา
ปรับใชกับหนังสือพิมพของตนไมวาจะเปนหนังสือพิมพขนาดใหญหรือเล็ก เพื่อเอาใจตลาด และ
พฤติกรรมการเลียนแบบของสมาชิกเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา โดยตั้งใจและความเคยชินที่จะตอง
ปรับตัวไปตามพลวัติการเปลี่ยนแปลงภายนอกขององคการ
สวนการเลียนแบบทางธุรกิจ คือ การแปรรูปเปนบริษัทมหาชน และดําเนินธุรกิจสื่อสาร
มวลชนครบวงจร และการเลียนแบบสินคามักปรากฎในรูปแบบตายตัว เพราะการผลิตขาวจะถูก
ควบคุมโดยผูบริหาร กฎเกณฑ และรูปแบบของแตละองคการ รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของอุตสาหกรรม รวมทั้งการกําหนดราคาสินคาขาวระหวางผูประกอบการและกลุมโฆษณามัก
ไมไดพิจารณาถึงคุณคาแทจริงของเนื้อหา แตเปนการคํานึงถึงยอดจําหนายมากกวา
Warren Brees (1958) ศึกษาการเรียนรูการทํางานของผูสื่อขาวในองคการที่เรียกวา
Social Control in the news Room พบวา นักขาวเรียนรูงานจากการเขียนขาว การเขียนบท
บรรณาธิการ การครอบคลุมเนื้อหาของขาว โดยอาศัยวิธีการอาน และการสังเกตการณหนังสือ
พิมพที่ตนเองทํางานอยูดวย นอกจากนี้ยังไดอาศัยวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพูดคุย
กับเพื่อนรวมงานหรือการประชุมปรึกษากัน เปนตน
ผลการวิจัยดังกลาวจึงสะทอนไดวา องคการหนังสือพิมพเองก็มีวัฒนธรรมองคการอยู
เชนกัน และวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพยังนําเรื่องจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพเขาไป
เปนสวนหนึ่งในการทํางานขององคการหนังสือพิมพแตละแหง ที่สมาชิกจํานวนหนึ่งหรือสวน
ใหญในองคการนํามายึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการเรียนรูหรือถายทอดจาก
สมาชิกภายในองคการเองอีกดวย
สมมติฐานการวิจัย
1.ลักษณะองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน
2.รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับเนื้อหาทางจ
ริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่ไดรับแตกตางกัน

3.ลักษณะองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชา
ชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกัน
4.วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความตระหนักในจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกัน
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5. วัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับรูปแบบการถายทอดจ
ริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกัน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ‘วัฒนธรรมองคการกับการถายทอดและความตระหนักในจริยธรรมแหง
วิชาชีพในองคกรหนังสือพิมพ’ ใชการวิจัยโดยวิธีเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึงลักษณะวัฒนธรรม
ขององคการหนังสือพิมพแตละแหง พรอมทั้งศึกษาถึงการรับรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
และการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
1. ประชากร

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแก องคการหนังสือพิมพ ผูบริหารองคการหนังสือพิมพ
และนักหนังสือพิมพที่ปฏิบัติหนาที่ที่ผลิตหนังสือพิมพรายวัน ราย 3 วัน และรายสัปดาห เปน
ภาษาไทย มีสํานักงานตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 14 แหง ดังนี้
1. ประเภทของหนังสือพิมพทั่วไป ไดแก หนังสือพิมพขาวสด เดลินิวส ไทยโพสต
ไทยรัฐ แนวหนา มติชน และสยามรัฐ รวมจํานวน 7 ฉบับ
2. หนังสือพิมพขาวเศรษฐกิจ ไดแก หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ขาวหุน ผูจัดการราย
วัน วัฎจักร ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ และสยามธุรกิจ รวม 7 ฉบับ
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมระดับผูบริหาร
องคการ และกลุมระดับปฏิบัติการ จากกลุมประชากรทั้ง 14 แหง รวม 312 คน ดังนี้
1. กลุมระดับผูบริหาร ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือกเฉพาะ
ผูบริหารขององคการหนังสือพิมพแตละแหงที่มีอํานาจในการควบคุม ตัดสินใจ ในระดับนโยบาย แตละองค
การหนังสือพิมพ ฉบับละ 3 คน จากทั้งหมด 14 แหง รวม 42 คน

2. กลุมระดับปฏิบัติการ ประกอบดวยนักหนังสือพิมพที่ทําหนาที่ในการจัดทําและผลิต
ขาวในกองบรรณาธิการแตละองคการทุกคน เฉพาะผูที่เปนบรรณาธิการ บรรณาธิการขาว หัว
หนาขาว รีไรทเตอร ซับเอดิเตอร และผูสื่อขาว เทานั้นที่ปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการขาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,060 คน ใชการสุมตัวอยางแบบอัตราสวน (Quota
Sampling) ในกลุมระดับปฏิบัติการ โดยใชอัตราสวน 3:1 สําหรับองคการหนังสือพิมพขนาดเล็ก
อัตราสวน 4:1 ในองคการหนังสือพิมพขนาดกลาง และอัตราสวน 5:1 ในสวนขององคการ
หนังสือพิมพขนาดใหญ ดังนี้
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องคการหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพขาวหุน
หนังสือพิมพขาวสด
หนังสือพิมพเดลินิวส
หนังสือพิมพไทยโพสต
หนังสือพิมพไทยรัฐ
หนังสือพิมพแนวหนา
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน
หนังสือพิมพมติชน
หนังสือพิมพวัฏจักร
หนังสือพิมพสยามรัฐ
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพสยามธุรกิจ
รวม

พนักงานในกองบ.ก. (คน)
71
17
113
120
74
200
50
42
105
24
88
57
64
35
1,060 คน

กลุมตัวอยาง (คน)
18
6
28
30
19
40
17
14
26
8
22
14
16
12
270 คน

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยเปนไปตามปญหานําการวิจัย และสมมติฐาน ตั้งขึ้นตามวัตถุ
ประสงคการวิจัยครั้งนี้ โดยกําหนดตัวแปรไวดังตอไปนี้
สมมติฐานขอที่ 1. ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับวัฒน
ธรรมองคการที่แตกตางกัน
ตัวแปรอิสระ ลักษณะองคการหนังสือพิมพ ประกอบดวย 1. ขนาดขององคการ
หนังสือ-พิมพ 2. ความยาวนานของการกอตั้งองคการ 3. ประเภทการเปนเจาของกิจการ และ 4.
ประเภทหนังสือพิมพ
ตัวแปรตาม คือ วัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Cooke ที่แบงออกเปน 3 ลักษณะ
ไดแก 1. ลักษณะสรางสรรค 2. ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และ 3. ลักษณะตั้งรับ-กาวราว
สมมติฐานขอที่ 2.
ลักษณะองคหนังสือพิมพที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับการ
ตระหนักจริยธรรมแหงวิชาชีพที่แตกตางกัน

49
ตัวแปรอิสระ ลักษณะองคการหนังสือพิมพ ประกอบดวย 1. ขนาดขององคการหนังสือพิมพ 2.
ความยาวนานของการกอตั้งองคการ 3. ประเภทการเปนเจาของกิจการ และ 4. ประเภทหนังสือพิมพ

ตัวแปรตาม ความตระหนักในจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ไดแก 1. การรับทราบ
ความหมายหรือเนื้อหาของจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
ที่วาดวยหลักการพูดความจริง
หลักความยุติ-ธรรม หลักเสรีภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ ของนัก
หนังสือพิมพที่สังกัดอยูในองคการแตละแหง
2.
ความมีศรัทธาในจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่วาดวยหลักการพูดความจริง
หลักความยุติธรรม หลักเสรีภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ และนํา
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใชยึดเปนหลักประจําใจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
3 การยอมปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ที่วาดวยหลักการพูดความจริง
หลักความยุติธรรม หลักเสรีภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ
สมมติ ฐ านข อ ที่ 3. ความตระหนั ก ในจริย ธรรมแห งวิช าชี พ หนั งสื อ พิ ม พ ที่ แ ตกต างกั น มี ค วาม
สัมพันธกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกัน

ตัวแปรอิสระ ความตระหนักในเนื้อหาแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ไดแก 1. การรับทราบ
เขาใจความหมายหรือเนื้อหาของจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ที่วาดวยหลักการพูดความ
จริง หลักความยุติ-ธรรม หลักเสรีภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ ของนัก
หนังสือพิมพที่สังกัดอยูในองคการแตละแหง
2. ความมีศรัทธาในจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ที่วาดวย หลักการพูดความจริง
หลักความยุติธรรม หลักเสรีภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ และนํา
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใชยึดเปนหลักประจําใจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
3 การยอมปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ที่วาดวยหลักการพูดความจริง
หลักความยุติธรรม หลักเสรีภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ
ตั ว แปรตาม รูป แบบการถ ายทอดจริย ธรรมในวิช าชี พ หนั งสื อ พิ ม พ แ บ งตามชนิ ด การเรีย นรู 4
ประเภท ไดแก 1. การเรียนรูดวยตนเอง 2. การเรียนรูผานการถายทอดสวนบุคคล 3. การเรียนรูผานการถาย
ทอดของกลุม และ 4. การเรียนรูผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม พิธี
การและงานฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดนและหัวหนางาน ระบบการประเมินผลการใหรางวัล บท
กําหนดการลงโทษ เรื่องเลา/ตํานาน/วีรบุรุษ เพลงประจําหนวยงาน และการประกวดหรือแขงขัน

สมมติฐานขอที่ 4 วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับการตระหนัก
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกัน
ตัวแปรอิสระ วัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Cooke ที่แบงออกเปน 3 ลักษณะ ได
แก 1. ลักษณะสรางสรรค 2. ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และ 3. ลักษณะตั้งรับ-กาวราว
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ตัวแปรตาม ความตระหนักเนื้อหาแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ไดแก 1. การรับทราบเขา
ใจความหมายหรือเนื้อหาของจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ที่วาดวยหลักการพูดความจริง
หลักความยุติธรรม หลักเสรีภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ ของนัก
หนังสือพิมพที่สังกัดอยูในองคการแตละแหง
2. ความมีศรัทธาในจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ที่วาดวย หลักการพูดความจริง
หลักความยุติธรรม หลักเสรีภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ และนํา
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใชยึดเปนหลักประจําใจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
3 การยอมปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ที่วาดวยหลักการพูดความจริง
หลักความยุติธรรม หลักเสรีภาพ หลักมนุษยธรรม และหลักของผูพิทักษสาธารณะ
สมมติฐานขอที่ 5 วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับรูปแบบการถาย
ทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกัน
ตัวแปรอิสระ วัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Cooke ที่แบงออกเปน 3 ลักษณะ ได
แก 1. ลักษณะสรางสรรค 2. ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และ 3. ลักษณะตั้งรับ-กาวราว
ตัวแปรตาม รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพแบงตามชนิดการ
เรียนรู 4 ประเภท ไดแก 1. การเรียนรูดวยตนเอง 2. การเรียนรูผานการถายทอดสวนบุคคล 3.
การเรียนรูผานการถายทอดของกลุม และ 4. การเรียนรูผานการถายทอดขององคการ ประกอบ
ดวย พิธีการและงานฉลองตางๆ การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การใหรางวัลและการลงโทษ แบบ
อยางพนักงานดีเดนและหัวหนางาน เรื่องเลา ตํานาน เพลงประจําหนวยงาน และการประกวด
หรือแขงขัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามประกอบดวย คําถามใหเลือกตอบ
(Close-Ended Questions) และคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale Questions)
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคําถาม 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลดานสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ระดับรายได ระยะเวลาการทํางาน องคการที่สังกัด
ตําแหนง และสายงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 9 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการสํารวจและการวัดลักษณะวัฒนธรรมองคการ เปนคํา
ถามแบบประเมินคา (Rating Scale) ตามวิธีการของ Rensis Likert (Likert Scale) ประเมินคา 5
ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย เห็นดวยนอยที่สุด ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยมากที่สุด มี
จํานวนทั้งสิ้น 15 ขอ ดังนี้
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คําถามขอที่ 1-5 เปนคําถามเพื่อวัดลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค
(Constructive Styles) ประกอบดวย
-องคการของทานเนนไมตรีจิตมิตรภาพ การยอมรับนับถือ และการไววางใจกันระหวาง
บุคคลในองคการ
-องคการของทานใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ
-พนักงานในองคการของทานมีความกระตือรือลน
และรูสึกวามีงานที่ทาทายความ
สามารถตลอดเวลา
-องคการเห็นวาเปาหมายของการทํางานขึ้นอยูกับคุณภาพมากกวาปริมาณงานที่ทํา
-องคการของทานมักรวมมือกันลดอุปสรรคปญหาตางๆ และพยายามสรางสรรคงาน
ใหมๆ ขึ้นแทน
คําถามขอที่ 6-10 เปนคําถามเพื่อวัดลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อย
ชา (Passive/Defensive Styles) ประกอบดวย
-พนักงานในองคการของทานมักคลอยตามความคิดเห็นของผูบริหาร
-พนักงานในองคการตองยึดถือกฎระเบียบแบบแผน และระบบอาวุโส อยางเครงครัด
-พนักงานในองคการพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่ตองรับผิดชอบ และเกี่ยงความรับ
ผิดชอบใหเทาๆ กัน
-องคการของทานเนนการลงโทษเมื่อทํางานผิดพลาด แตเมื่อทํางานประสพความสําเร็จ
กลับไมไดรับรางวัลอะไร
-พนักงานในองคการมักปกปองตนเอง เพื่อความมั่นคง และความกาวหนาในการ
ทํางานของตนเอง
คําถามขอที่ 11-15 เปนคําถามเพื่อวัดลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาว
ราว (Aggressive/Defensive Styles)
-องคการของทานมักแสดงการใชอํานาจ และแสดงอาการตําหนิ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หรือตอตานความคิดเห็นของผูอื่นเสมอๆ
-องคการของทานตองแกไขปญหาเฉพาะหนาอยูเปนประจํา จนกอใหเกิดความขัดแยง
กับบุคคลอื่นๆ
-พนักงานรูสึกวาการทํางานจะตองมีการแพชนะกัน ตองทํางานหนักที่ขาดความยืดหยุน
ในการทํางาน
-องคการของทานวัดผลสําเร็จของงาน กระตุนใหเกิดการแขงขันกันเพื่อตําแหนงที่สูงขึ้น
หรือเลื่อนขั้น
-พนักงานถูกรตรวจสอบการทํางานจากผูที่มีตําแหนงสูงกวา และจะถูกตําหนิเมื่อทํางาน
ผิดพลาด
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เกณฑการใหคะแนน
-เห็นดวยมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นเปนลักษณะวัฒนธรรมขององคการที่เกิดขึ้น
มากที่สุดหรือเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอเปนประจํา
-เห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นเปนลักษณะวัฒนธรรมขององคการที่เกิดขึ้นมากหรือ
ปรากฏขึ้นบอยครั้ง
-เห็นดวยนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นเปนลักษณะวัฒนธรรมขององคการที่เกิดขึ้น
นานๆ ครั้ง
-ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นเปนลักษณะวัฒนธรรมขององคการที่เกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียว
-ไมเห็นดวยมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นเปนลักษณะวัฒนธรรมขององคการที่ไมเคย
เกิดขึ้นเลย
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนการวัดลักษณะวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพ
ใชระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง วัฒนธรรมองคการอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง วัฒนธรรมองคการอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง วัฒนธรรมองคการอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง วัฒนธรรมองคการอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง วัฒนธรรมองคการอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการตระหนักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพขององคการ
แตละแหง มีคําถามจํานวนทั้งสิ้น 18 ขอ แบงเปน 3 สวน โดยวัดแบบประเมินคา (Rating
Scale) ตามวิธีการของ Rensis Likert (Likert Scale) ประเมินคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และไมเลย ดังนี้
สวนที่ 1. คําถามเพื่อวัดการรับทราบที่มีตอจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ 5
ประการตามที่ไดนิยามไว จํานวน 6 ขอ ตั้งแตขอที่ 1-6 ไดแก
-ในการปฏิบัติงานของทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทานแสวงหาและนํา
เสนอตองถูกตองครบถวนทุกแงมุมตามความเปนจริงและปราศจากอคติ
-ในการปฏิบัติงานของทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทานแสวงหาและนํา
เสนอตองมีความยุติธรรมตอผูตกเปนขาว และซื่อสัตยตอผูอาน
-ในการปฏิบัติงานของทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวา ทานคือนักหนังสือพิมพที่มี
เสรีภาพ เปนอิสระจากการควบคุมแทรกแซงของรัฐ
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-ในการปฏิบัติงานของทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวา ทานคือนักหนังสือพิมพที่
เปนอิสระจากปจจัยทางธุรกิจทั้งปจจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจขององคการ หรือผลประโยชนของตนเอง
-ในการปฏิบัติงานของทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทานแสวงหาและนํา
เสนอตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตกเปนขาว
-ในการปฏิบัติงานของทาน
ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทานคือนักหนังสือ
พิมพที่พิทักษประโยชนของสาธารณะ และเปนผูหมุนกลไกแหงความรูในสังคม
สวนที่ 2. คําถามเพื่อวัดความศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
เปนหลักประจําใจ จํานวน 6 ขอ ตั้งแตขอที่ 7-12 ไดแก
-ทานมีความศรัทธาในวิชาชีพหนังสือพิมพวาเปนฐานันดร 4 ที่พิทักษประโยชนของ
ประชาชน
-ทานคิดวาหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพไมปฏิบัติตามก็ได (ดานลบ)
-หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพของสภาหนังสือพิมพและขององคการของทานมี
ความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติไดเปนอยางดี
-หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปนเรื่องของอุดมการณในอดีตไมสอดคลองกับ
ปจจุบัน (ดานลบ)
-หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพทําใหผลงานของทานมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
-หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปนอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติตัว รวมทั้งการ
เสนอขาว (ดานลบ)
สวนที่ 3. คําถามเพื่อวัดการยอมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
จํานวน 6 ขอ ตั้งแตขอที่ 13-18 ไดแก
-ทานปฏิบัติและปรับตัวเขากับระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑของหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
-การทําใหนักหนังสือพิมพยึดถือ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
เปนสิ่งที่ยาก (ดานลบ)
-ทานมักศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
-เมื่อเกิดสถานการณที่ตองเลือกระหวางจริยธรรมกับผลประโยชนของหนังสือพิมพ ทาน
จะใหความสําคัญกับจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
-ทานปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเพราะใครๆ เขาก็ทํากัน (ดานลบ)
-การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพนําไปสูความกาวหนาในอาชีพการ
งานของทาน
คะแนนของคําตอบ
ดานบวก
ดานลบ
มากที่สุด
5 คะแนน
มากที่สุด
1 คะแนน
มาก
4 คะแนน
มาก
2 คะแนน
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ปานกลาง
นอย
ไมเลย

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ปานกลาง
นอย
ไมเลย

3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ตอนที่ 4 แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับรูปแบบการถาย
ทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพขององคการแตละแหง โดยใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่อง
หมายลงในชองวางที่เวนไว
รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ 4 รูปแบบ ไดแก 1. การเรียนรู
จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบงเปน การศึกษาจากเอกสาร การสังเกตจาก
บุคคลในองคการ การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการ 2. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพผานการถายทอดสวนบุคคล คือ การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท 3. การเรียนรูจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ไดแก การปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อน
รวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา และ 4. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ
พิมพผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม พิธีการและงาน
ฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน ระบบการประเมินผลการใหรางวัล บทกําหนดการลงโทษ
เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษในองคการ เพลงประจําหนวยงาน และการประกวดหรือแขงขัน
เนื้อหาจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพประกอบดวย หลักการเสนอขาวตามขอเท็จจริง
หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรม หลักการเสรีภาพในการเสนอขาว การเสนอขาวที่คํานึงถึง
หลักมนุษยธรรม และการปกปองผลประโยชนสาธารณะ
สวนที่ 2 เปนคําถามแบบเพื่อวัดทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชา
ชีพหนังสือพิมพ โดยวัดแบบประเมินคา (Rating Scale) ตามวิธีการของ Rensis Likert (Likert
Scale) ประเมินคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และไมมีเลย จํานวน 4 ขอ ดังนี้
-การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใด ทําใหทานตระหนักถึงจริยธรรมในวิชา
ชีพหนังสือพิมพ
-การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใด ทําใหทานศรัทธาจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพ
-การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใด ทําใหทา นสามารถนําจริยธรรมในวิชา
ชีพหนังสือพิมพไปปฏิบัติได
-การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพรูปแบบใด มีความเหมาะสมเปนเครื่องมือ
ในการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพตอไปได
เกณฑการใหคะแนน
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มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
นอย
2 คะแนน
ไมมีเลย
1 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนของรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพใชระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุด
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ในการตรวจสอบความเที่ยงตรง ตลอด
จนความสมบูรณของเนื้อหา เพื่อหาขอบกพรองของคําถาม ทั้งดานภาษา ถอยคํา และขอเท็จ
จริง แลวนํามาแกไข เพื่อใหแบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงค กอนนําไปเก็บขอมูลจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี คือ 1. การนําแบบสอบถามไปใหแกนักหนังสือ
พิมพในองคการหนังสือพิมพ และจัดเก็บแบบสอบถามกลับดวยตนเอง พรอมทั้งใหคําแนะนําใน
การตอบแบบสอบถามในกรณีที่เกิดขอสงสัยในระหวางการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลหลัก และ 2. การนําแบบสอบถามไปใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เลขานุการกอง
บรรณาธิการ และผูประสานงานในแตละองคการหนังสือพิมพ เพื่อขอความรวมมือแจกแบบสอบ
ถามใหผูสื่อขาวในองคการนั้นๆ กรอกแบบสอบถาม หลังจากนั้น 2 สัปดาหจะไปเก็บรวบรวม
หากยังไมครบจํานวนจะมาเก็บรวบรวมอีกครั้งใน 2 สัปดาหขางหนา
ขอจํากัดในการวิจัย
การเก็บขอมูลกับผูสื่อขาวหนังสือพิมพในครั้งนี้มีขอจํากัดในการจัดเก็บขอมูลโดยไม
สามารถจัดเก็บขอมูลจากลุมตัวอยางของหนังสือพิมพไทยรัฐได ดังนั้น กลุมตัวอยางองคการ
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หนังสือพิมพจึงลดลงเหลือ 13 แหงจากเดิม 14 แหง และมีประชากรกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 269 คน
จากเดิม 312 คน รวมทั้งยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ตองไปประจําหนวยงาน
สําคัญตางๆ ตลอดจนชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ผูสื่อขาวมักจะเขาปฏิบัติงานทั้งในออฟฟศ
และหนวยงานที่ประจําไมเปนเวลาที่แนนอน จึงยากตอการที่จะนําแบบสอบถามใหผูสื่อขาวตอบ
แบบสอบถามไดทุกคนที่ระบุไวในกลุมตัวอยางการวิจัย
ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถามจึงมีแบบสอบถามที่นํากลับมาวิจัยจํานวน 259
ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.28 ของจํานวนกลุมตัวอยาง 269 คน และเมื่อนําแบบสอบถามที่ไดรับ
กลับมาพบวา ตรงกับกลุมเปาหมายที่ศึกษา 249 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.56 โดยแบบสอบถาม
ที่ไมตรงกับกลุมเปาหมาย เนื่องจากเปนการกรอกของเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เจาหนาที่จัด
หนา เจาหนาที่ขอมูล และไมสมบูรณ เนื่องจากกรอกขอมูลเพียงบางสวน จํานวน 10 ฉบับ คิด
เปนรอยละ 3.71 ของแบบสอบถามที่ไดรับคืน
การวิเคราะหขอมูล

หลังจากที่ผูวิจัยทําการเก็บแบบสอบถามแลวก็จะนําแบบสอบถามดังกลาวมาลงรหัสให
ขอมูลอยูในรูปของคาสัญลักษณที่คอมพิวเตอรจะนําไปคํานวนได แลวจึงนําไปประมวลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social
Science / Personal Computer) ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution) และคารอยละ (Percentage) เสนอผลในรูปตารางประกอบ
การแปลความเชิงบรรยาย
ตอนที่ 2 เปนคําตอบเกี่ยวกับการสํารวจและการวัดลักษณะวัฒนธรรมองคการ เปนคํา
ถามแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย เห็นดวยปานกลาง
ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยมากที่สุด โดยกําหนดคะแนนในแตละคาระดับเทากับ 5,4,3,2,1 ใช
ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบหาผลความเปนจริง (Interval
Consistency Reliability) คาอัลฟา เสนอผลในรูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย
ตอนที่ 3 เปนคําตอบเกี่ยวกับการตระหนักจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ เปนคํา
ถามแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และไมเลย
โดยกําหนดคะแนนในแตละคาระดับเทากับ 5,4,3,2,1 ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency
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Distribution) และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เสนอผลในรูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย
ตอนที่ 4 ทั้งสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 เปนคําตอบเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรม
ในวิชาชีพหนังสือพิมพ ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คารอยละ
(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แจกแจงพรอมทั้งเสนอผลใน
รูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมองคการกับการถายทอดและความตระหนักในจริยธรรมแหง
วิชาชีพในองคการหนังสือพิมพ” สรุปผลการวิเคราะหขอมูลออกตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะวัฒนธรรมองคการ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวลักษณะทางประชากรในเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
โดยแสดงผลเปนจํานวน และรอยละ (Percentage) เกี่ยวกับลักษณะของกลุมตัวอยางในเรื่อง
เพศ อายุ การศึกษา สาขาที่สําเร็จการศึกษา รายได สังกัด ระยะเวลาการทํางาน ตําแหนง สาย
งาน ปรากฏผลดังนี้
1.1 เพศ
การสํารวจกลุมผูตอบแบบสอบถามที่สงั กัดในองคกรหนังสือพิมพ 13 ฉบับ พบวา กลุม
ตัวอยางเปนเพศชายจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 49.8 และเพศหญิงจํานวน 125 คน คิดเปน
รอยละ 50.2
1.2 อายุ
การสํารวจอายุของกลุมตัวอยางแบงเปน กลุมผูที่มีอายุระหวาง 26-30 ป มากที่สุด
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 35.3 กลุมผูที่มีอายุระหวาง 31-35 ป เปนอันดับที่สอง จํานวน 80
คน คิดเปนรอยละ 32.1 กลุมผูที่มีอายุระหวาง 36-40 ป เปนอันดับที่สาม จํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 14.1 กลุมผูที่มีอายุต่ํากวา 25 ป เปนอันดับที่สี่ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 11.6
กลุมผูที่มีอายุระหวาง 41-45 ปจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.6 กลุมผูที่มีอายุระหวาง 46-50 ป
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.0 และกลุมผูที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไปจํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 1.2
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1.3 ระดับการศึกษา
การสํารวจพบกลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 227 คน
คิดเปนรอยละ 91.2 รองลงมากลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 7.2 และกลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีจํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 1.6
1.4 สาขาที่สําเร็จการศึกษา
การสํารวจพบวา กลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร จํานวน 132 คน
คิดเปนรอยละ 53.0 รองลงมาคือสาขาศิลปศาสตรจํานวน 42 คน คิดเปน 16.9 สาขารัฐศาสตร
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.6 สาขาพาณิชยและบัญชี (บริหาร) จํานวน 17 คน คิดเปน 6.8
สาขาเศรษฐศาสตร จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.6 สาขามนุษยศาสตร จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 3.6 สาขานิติศาสตร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.6 สาขาอักษรศาสตรจํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 0.8 และสาขาอื่นๆ จํานวน 10 คน ไดแก คุรุศาสตร (2) วิศวกรรม (2) พืชศาสตร
บัญชี ระดับปวส. (2) เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และประวัติศาสตร คิดเปนรอยละ 4.0
1.5 รายได
การสํารวจพบวากลุมตัวอยางมีรายไดในชวงระหวาง 10,001-15,000 บาท มากที่สุด
จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 40.2 รายไดระหวาง 8,000-10,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเปน
รอยละ 25.3 รายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 16.1 รายได
ระหวาง 20,001-25,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.2 รายไดระหวาง 25,001-30,000
บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.0 และรายไดมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป จํานวน 18 คน
คิดเปนรอยละ 7.2
1. 6 สังกัด
การสํารวจพบวา กลุมตัวอยางสังกัดหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ จํานวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 8.4 หนังสือพิมพขาวหุน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.4 หนังสือพิมพขาวสด จํานวน
28 คน คิดเปนรอยละ 11.2 หนังสือพิมพเดลินิวสจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 12.4 หนังสือ
พิมพไทยโพสต จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 7.6 หนังสือพิมพแนวหนา 18 คน คิดเปนรอยละ
7.2 หนังสือพิมพผูจัดการ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.8
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หนังสือพิมพมติชนจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 11.6 หนังสือพิมพวัฎจักรโลกวันนี้
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.6 หนังสือพิมพสยามรัฐ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.2
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.8 หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.4 และหนังสือพิมพสยามธุรกิจ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
6.0
1.7 ระยะเวลาการทํางาน
การสํารวจพบกวา กลุมตัวอยางที่มีอายุการทํางานนอยกวา 3 ป จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 14.0 อายุการทํางานระหวาง 3-5 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 20.9 อายุการทํางาน
ระหวาง 6-10 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 39.0 และอายุการทํางานมากกวา 10 ป จํานวน
65 คน คิดเปนรอยละ 26.1
1.8 ตําแหนง
การสํารวจพบวา กลุมตัวอยางดํารงตําแหนงบรรณาธิการขาวจํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 7.2 ตําแหนงซับเอดิเตอร จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตําแหนงหัวหนาขาว จํานวน
38 คน คิดเปนรอยละ 15.3 ตําแหนงรีไรทเตอร จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.2 ตําแหนงผูสื่อ
ขาวจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 64.3 และอื่นๆ จํานวน 9 คน ไดแก ผูสื่อขาวอาวุโส (4) รอง
หัวหนาขาว (3) ผูชวยหัวหนาขาว (1) และรองบรรณาธิการ (1) คิดเปนรอยละ 3.6
1.9 สายงาน
การสํารวจพบวา กลุมตัวอยางอยูในสายงานดานเศรษฐกิจจํานวน 97 คน คิดเปนรอย
ละ 39.0 การเมืองจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 15.0 อาชญากรรมจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ
3.2 การศึกษา 19 คน คิดเปนรอยละ 7.6 บันเทิง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.4 ภูมิภาค
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.0 กีฬา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.6 ตางประเทศ จํานวน
11 คน คิดเปนรอยละ 4.4 ไอที จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และอื่นๆ จํานวน 27 คน ได
แก ดูแลทั่วไป (6) ดูแลหนา 1 (5) เฉพาะกิจ (4) สกูป และบทความพิเศษ (3) กทม. (3) เกษตร
(2) และสิ่งแวดลอม (2) คิดเปนรอยละ 10.8
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 1)

61
ตารางที่ 1
แสดงจํานวน และรอยละของลักษณะทางประชากร
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชากร

จํานวน (N=249) รอยละ (%)

เพศ
ชาย

124

49.8

หญิง

125

50.2

ต่ํากวา 25 ป

29

11.6

26-30 ป

88

35.3

31-35 ป

80

32.1

36-40 ป

35

14.1

41-45 ป

9

3.6

46-50 ป

5

2.0

51 ป ขึ้นไป

3

1.2

4

1.6

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

227

91.2

ปริญญาโท

18

7.2

นิเทศศาสตร

132

53

เศรษฐศาสตร

9

3.6

มนุษยศาสตร

9

3.6

นิติศาสตร

4

1.6

รัฐศาสตร

24

9.6

พาณิชยศาสตร (บริหาร)

17

6.8

ศิลปศาสตร

42

16.9

อักษรศาสตร

2

0.8

อื่นๆ

10

4.0

อายุ

การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี

สาขาการศึกษา
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ตารางที่ 1 (ตอ)
แสดงจํานวน และรอยละของลักษณะประชากร
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชากร

จํานวน (N=249)

รอยละ (%)

8,000-10,000 บาท

63

25.3

10,001-15,000 บาท

100

40.2

15,001-20,000 บาท

40

16.1

20,001-25,000 บาท

23

9.2

25,001-30,000 บาท

5

2.0

มากกวา 30,000 บาท

18

7.2

กรุงเทพธุรกิจ

21

8.4

ขาวหุน

6

2.4

ขาวสด

28

11.2

เดลินิวส

31

12.4

ไทยโพสต

19

7.6

แนวหนา

18

7.2

ผูจัดการรายวัน

17

6.8

มติชน

29

11.6

วัฎจักรโลกวันนี้

9

3.6

สยามรัฐ

23

9.2

ฐานเศรษฐกิจ

17

6.8

ประชาชาติธุรกิจ

16

6.4

สยามธุรกิจ

15

6.0

นอยกวา 3 ป

35

14.0

3-5 ป

52

20.9

6-10 ป

97

39.0

มากกวา 10 ป

65

26.1

รายได

สังกัด

ระยะเวลา
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ตารางที่ 1 (ตอ)
แสดงจํานวน และรอยละของลักษณะประชากร
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชากร

จํานวน (N=249) รอยละ (%)

ตําแหนง
บรรณาธิการขาว

18

7.2

ซับเอดิเตอร

1

0.4

หัวหนาขาว

38

15.3

รีไรทเตอร

23

9.2

ผูสื่อขาว

160

64.3

9

3.6

เศรษฐกิจ

97

39.0

การเมือง

37

15.0

อาชญากรรม

8

3.2

การศึกษา

19

7.6

บันเทิง

16

6.4

ภูมิภาค

10

4.0

กีฬา

9

3.6

ตางประเทศ

11

4.4

ไอที

15

6.0

อื่นๆ

27

10.8

อื่นๆ
สายงาน
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะวัฒนธรรมองคการ
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพ ใชการวัดลักษณะ
วัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพใน 3 รูปแบบ ไดแก ลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค
(Constructive Styles) ลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive/Defensive
Styles) และลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว (Aggressive/Defensive Styles)
จากคําถามจํานวน 15 ประเด็น และคะแนนแตละขอจะแทนคาโดย เห็นดวยมากที่สุด =5 เห็น
ดวย = 4 เห็นดวยปานกลาง = 3 ไมเห็นดวย = 2 และไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 1 รวมกันแลวหา
คาเฉลี่ยตอไป มีดังนี้
2.1 วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค
วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคในประเด็นเรื่อง องคการของทานเนนไมตรีจิต
มิตรภาพ การยอมรับนับถือ และการไววางใจกันระหวางบุคคลในองคการ พบวา ผูตอบแบบ
สอบถามสวนใหญรอยละ 44.6 เห็นดวยในระดับมาก รองลงมา รอยละ 24.9 เห็นดวยในระดับ
ปานกลาง และรอยละ 23.7 เห็นดวยมากที่สุด
วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคในประเด็นเรื่อง องคการของทานใหความสําคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 40.2 เห็นดวยใน
ระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 33.7 เห็นดวยในระดับมาก และรอยละ 14.9 ไมเห็นดวย
วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคในประเด็นเรื่อง พนักงานในองคการของทานมีความ
กระตือรือรน และรูสกึ วามีงานที่ทาทายความสามารถตลอดเวลา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญรอยละ 45.8 เห็นดวยในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 30.5 เห็นดวยในระดับมาก
และรอยละ 13.7 เห็นดวยมากที่สุด
วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคในประเด็นเรื่อง องคการของทานเห็นวาเปาหมาย
ของการทํางานขึ้นอยูกับคุณภาพมากกวาปริมาณงานที่ทํา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
รอยละ 39.0 เห็นดวยในระดับมาก รองลงมา รอยละ 28.5 เห็นดวยในระดับปานกลาง และรอย
ละ 20.9 เห็นดวยในระดับมากที่สุด
วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคในประเด็นเรื่อง องคการของทานมักรวมมือกันลด
อุปสรรคปญหาตางๆ และพยายามสรางสรรคงานใหมๆ ขึ้นแทน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
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สวนใหญรอยละ 43.0 เห็นดวยในระดับปานกลาง รองลงมา รอยละ 34.5 เห็นดวยในระดับมาก
และรอยละ 14.9 ไมเห็นดวย
ผลการวิจัยขางตน และจากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผูสื่อขาวสวนใหญเห็นวา องคการ
หนังสือพิมพของตนเองสังกัดอยูมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค ประเด็นเรื่ององค
การของทานเนนไมตรีจิตมิตรภาพ การยอมรับนับถือ และการไววางใจกันระหวางบุคคลในองค
การในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.84) องคการของทานมักรวมมือกันลดอุปสรรคปญหาตางๆ และ
พยายามสรางสรรคงานใหมๆ ขึ้นแทน ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.68) พนักงานในองคการของ
ทานมีความกระตือรือลน และรูสึกวามีงานที่ทาทายความสามารถตลอดเวลา ในระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย=3.47) องคการของทานใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.38) และเรื่ององคการของทานเห็นวาเปาหมายของการทํางานขึ้นอยูกับ
คุณภาพมากกวาปริมาณงานที่ทํา ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.29)
ตารางที่ 2 ลักษณะวัฒนธรรมแบบสรางสรรค
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ประเด็น

ลักษณะวัฒนธรรมแบบสรางสรรค (N=24 คาเฉลี่ย S.D.
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ปานกลาง
มากที่สุด
อยางยิ่ง

องคการของทานเนนไมตรีจิต
มิตรภาพ การยอมรับนับถือ แล 59
111 62
15
การไววางใจกันระหวางบุคคล (23.7) (44.6) (24.9) (6.0)
องคการ
องคการของทานใหความสําคั
26
84 100
37
กับการพัฒนาบุคลากรในดาน
(10.4) (33.7) (40.2) (14.9)
ตางๆ
พนักงานในองคการของทานมี
76 114
22
ความกระตือรือรน และรูสึกวา 34
งานที่ทาทายความสามารถ (13.7) (30.5) (45.8) (8.8)
ตลอดเวลา
องคการของทานเห็นวาเปา
หมายของการทํางานขึ้นอยูกับ 52
97
71
27
คุณภาพมากกวาปริมาณงานที (20.9) (39.0) (28.5) (10.8)
ทํา
องคการของทานมักรวมมือกัน
15
86 107
37
ลดอุปสรรคปญหาตางๆ และ
(6.0) (34.5) (43.0) (14.9)
พยายามสรางสรรคงานใหมๆ

2
(0.8)

3.84 0.88

2
(0.8)

3.38 0.89

3
(1.2)

3.47 0.88

2
(0.8)

3.68 0.95

4
(1.6)

3.29 0.85

รวม
3.53 0.62
2.2 วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา
วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาในประเด็นเรื่อง พนักงานในองคการมักคลอย
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 44.6 เห็นดวยใน
ระดับปานกลาง รองลงมา รอยละ 27.3 เห็นดวยในระดับมาก และรอยละ 15.7 ไมเห็นดวย

วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาในประเด็นเรื่อง พนักงานในองคการตองยึดถือ
กฎระเบียบ แบบแผน และระบบอาวุโสอยางเครงครัด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอย
ละ 43.4 เห็นดวยในระดับปานกลาง รองลงมา รอยละ 26.5 เห็นดวยในระดับมาก และรอยละ
19.3 ไมเห็นดวย
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วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาในประเด็นเรื่อง พนักงานในองคการพยายาม
หลีกเลี่ยงการกระทําที่ตองรับผิดชอบ และเกี่ยงความรับผิดชอบใหเทาๆ กัน พบวา ผูตอบแบบ
สอบถามสวนใหญรอยละ 44.2 ไมเห็นดวย รอยละ 28.1 เห็นดวยปานกลาง และรอยละ 12.0
เห็นดวยในระดับมาก
วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาในประเด็นเรื่อง องคการของทานมักเนนการลง
โทษเมื่อทํางานผิดพลาด แตเมื่อทํางานประสพความสําเร็จกลับไมไดรับรางวัลอะไร พบวา ผู
ตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 39.8 ไมเห็นดวย รอยละ 29.3 เห็นดวยในระดับปานกลาง
และรอยละ 12.4 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาในประเด็นเรื่อง พนักงานในองคการมักปกปอง
ตนเอง เพื่อความมั่นคง และความกาวหนาในการทํางานของตนเอง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญรอยละ 39.0 เห็นดวยในระดับปานกลาง รอยละ 27.3 เห็นดวยในระดับมาก และรอย
ละ 22.5 ไมเห็นดวย
ผลการวิจัย และตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผูสื่อขาวสวนใหญเห็นวา องคการหนังสือ
พิมพของตนเองสังกัดอยูมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาในประเด็นเรื่อง
พนักงานในองคการของทานมักคลอยตามความคิดเห็นของผูบริหารในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
=3.35) พนักงานในองคการตองยึดถือกฎระเบียบแบบแผน และระบบอาวุโส อยางเครงครัด ใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.18) พนักงานในองคการมักปกปองตนเอง เพื่อความมั่นคง และ
ความกาวหนาในการทํางานของตนเองในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.13) องคการของทานเนน
การลงโทษเมื่อทํางานผิดพลาด แตเมื่อทํางานประสพความสําเร็จกลับไมไดรับรางวัลอะไร ใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.62) และพนักงานในองคการพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่ตองรับ
ผิดชอบ และเกี่ยงความรับผิดชอบใหเทาๆ กัน ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.51)
ตารางที่ 3 ลักษณะวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา
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ประเด็น

ลัก ษณะวัฒ นธรรมแบบตั้ง รับ -เฉื่อ ยชา (N=2 คา เฉลี่ย S.D.
เห็น ดว ย
เห็น ดว ย ไมเห็น ไมเห็น ดว ย
เห็น ดว ย
มากที่ส ุด
ปานกลาง ดว ย
อยา งยิ่ง

30
68
111
39
พนัก งานในองคก ารมัก คลอ
(12.0) (27.3) (44.6) (15.7)
ตามความคิด เห็น ของผูบ ริห า

1
(0.4)

3.35 0.90

พนัก งานในองคก ารตอ งยึด ถื
20
กฎระเบีย บ แบบแผน และ
(8.0)
ระบบอาวุโสอยา งเครงครัด

66
108
48
(26.5) (43.4) (19.3)

7
(2.8)

3.18 0.93

พนัก งานในองคก ารพยายาม
หลีก เลี่ย งการกระทํา ที่ต อ งรับ 9
ผิด ชอบ และเกี่ย งความรับ ผิ (3.6)
ชอบใหเทา ๆ กัน

30
70
110
(12.0) (28.1) (44.2)

30
(12.0)

2.51 0.98

26
73
99
(10.4) (29.3) (39.8)

31
(12.4)

2.62 1.09

68
97
56
(27.3) (39.0) (22.5)

9
(3.6)

3.13 0.97

องคก ารของทา นมัก เนน การ
20
ลงโทษเมื่อ ทํา งานผิด พลาด
(8.0)
แตเมื่อ ทํา งานประสพความ
สํา เร็จ กลับ ไมไดรับ รางวัล อะ
พนัก งานในองคก ารมัก ปก
ปอ งตนเอง เพื่อ ความมั่น คง 19
(7.6)
และความกา วหนา ในการ
ทํา งานของตนเอง
รวม

2.95 0.58

2.3 วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว
วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวในประเด็นเรื่อง องคการของทานมักแสดงการใช
อํานาจ และแสดงอาการตําหนิ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตอตานความคิดเห็นของผูอื่นเสมอๆ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 36.9 ไมเห็นดวย รอยละ 33.3 เห็นดวยในระดับ
ปานกลาง และรอยละ 18.9 เห็นดวยในระดับมาก
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วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวในประเด็นเรื่อง องคการของทานตองแกไขปญหา
เฉพาะหนาอยูเปนประจําจนกอใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลอื่นๆ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญรอยละ 48.2 ไมเห็นดวย รอยละ 22.9 เห็นดวยในระดับปานกลาง และรอยละ 15.3 ไม
เห็นดวยอยางยิ่ง
วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวในประเด็นเรื่อง พนักงานรูสึกวาการทํางานจะ
ตองมีการแพชนะกัน ตองทํางานหนักที่ขาดความยืดหยุนในการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบ
ถามสวนใหญรอยละ 42.6 ไมเห็นดวย รอยละ 25.7 เห็นดวยในระดับปานกลาง และรอยละ
15.3 เห็นดวยในระดับมาก
วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวในประเด็นเรื่อง องคการของวัดผลสําเร็จของาน
กระตุนใหเกิดการแขงขันกัน เพื่อตําแหนงที่สูงขึ้นหรือเลื่อนขั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญรอยละ 41.0 เห็นดวยในระดับปานกลาง รอยละ 27.3 ไมเห็นดวย และรอยละ 25.3 เห็น
ดวยในระดับมาก
วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวในประเด็นเรื่อง พนักงานถูกตรวจสอบการทํางาน
จากผูที่มีตําแหนงสูงกวา และจะถูกตําหนิเมื่อทํางานผิดพลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญรอยละ 38.2 เห็นดวยในระดับปานกลาง รอยละ 36.1 เห็นดวยในระดับมาก และรอยละ
13.3 ไมเห็นดวย
ผลการวิจัย และตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาผูสื่อขาวสวนใหญเห็นวา องคการหนังสือ
พิมพของตนเองสังกัดอยูมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว
ในประเด็นเรื่อง
พนักงานถูกตรวจสอบการทํางานจากผูที่มีตําแหนงสูงกวา และจะถูกตําหนิเมื่อทํางานผิดพลาด
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.37) ประเด็นเรื่อง องคการของทานวัดผลสําเร็จของงาน กระตุน
ใหเกิดการแขงขันกันเพื่อตําแหนงที่สูงขึ้น หรือเลื่อนขั้น ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.96)
ประเด็นเรื่อง องคการของทานมักแสดงการใชอํานาจ และแสดงอาการตําหนิ เมื่อมีการเปลี่ยน
แปลงหรือตอตานความคิดเห็นของผูอื่นเสมอๆ ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.83) ประเด็นเรื่อง
พนักงานรูสึกวาการทํางานจะตองมีการแพชนะกัน ตองทํางานหนักที่ขาดความยืดหยุนในการ
ทํางาน ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.56) และประเด็นเรื่อง องคการของทานตองแกไขปญหา
เฉพาะหนาอยูเปนประจํา จนกอใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลอื่นๆ ในประดับนอย (คาเฉลี่ย
=2.37)
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ตารางที่ 4 ลักษณะวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-กาวราว
ประเด็น

ลัก ษณะวัฒ นธรรมแบบตั้ง รับ -กา วรา ว (N=2 คา เฉลี่ย S.D.
เห็น ดว ย
เห็น ดว ย ไมเห็น ไมเห็น ดว ย
เห็น ดว ย
อยา งยิ่ง
ปานกลาง ดว ย อยา งยิ่ง

องคก ารของทา นมัก แสดงกา
ใชอ ํา นาจ และแสดงอาการ
ตํา หนิ เมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปล
หรือ ตอ ตา นความคิด เห็น ของ
อื่น เสมอๆ
องคก ารของทา นตอ งแกไข
ปญ หาเฉพาะหนา อยูเปน
ประจํา จนกอ ใหเกิด ความขัด
แยงกับ บุค คลอื่น ๆ
พนัก งานรูส ึก วา การทํา งานจ
ตอ งมีก ารแพช นะกัน ตอ ง
ทํา งานหนัก ที่ข าดความยืด
หยุน ในการทํา งาน
องคก ารของวัด ผลสํา เร็จ ขอ
งาน กระตุน ใหเกิด การแขงขั
กัน เพื่อ ตํา แหนงที่ส ูงขึ้น หรือ
เลื่อ นขั้น
พนัก งานถูก ตรวจสอบการ
ทํา งานจากผูท ี่ม ีต ํา แหนงสูง
กวา และจะถูก ตํา หนิเมื่อ
ทํา งานผิด พลาด
รวม

14
(5.6)

47
83
92
(18.9) (33.3) (36.9)

13
(5.2)

2.83 0.98

6
(2.4)

28
57
120
38
(11.2) (22.9) (48.2) (15.3)

2.37 0.96

10
(4.0)

38
64
106
31
(15.3) (25.7) (42.6) (12.4)

2.56 1.02

7
(2.8)

63
102
68
(25.3) (41.0) (27.3)

9
(3.6)

2.96 0.89

24
(9.6)

90
95
33
(36.1) (38.2) (13.3)

7
(2.8)

3.37 0.93
2.81 0.60
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ลักษณะวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพโดยรวม
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพโดยรวมทุกดาน พบ
วา ผูสื่อขาวมีความเห็นในเรื่องวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพในลักษณะแบบสรางสรรคใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.53) รองลงมา วัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพในลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.95) และวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพในลักษณะตั้งรับ-กาว
ราวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.81)
ตารางที่ 5 ลักษณะวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพโดยรวม
ลักษณะวัฒนธรรม
สรางสรรค
ตั้งรับ-เฉื่อยชา
ตั้งรับ-กาวราว

คาเฉลี่ย
3.53
2.95
2.81

คาอัลฟา
0.75
0.55
0.62

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ แบงออกเปน
3 ดาน ไดแก ดานการรับทราบในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ดานความศรัทธาและการยึด
หลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพเปนหลักประจําใจ และดานการยอมปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ในวิชาชีพหนังสือพิมพ ในลักษณะผกผัน กลาวคือ แบบสอบถามจะมีขอความเชิงบวก แทนคา
โดย มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 นอย=2 และไมเลย=1 สวนขอความเชิงลบ แทนคาโดย
มากที่สุด=1 มาก=2 ปานกลาง=3 นอย=4 และไมเลย=5
3.1 การวิเคราะหขอมูลดานความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
ดานการรับทราบของผูสื่อขาวมีรายละเอียด ดังนี้
การรับทราบในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพประเด็นเรื่อง ในการปฏิบัติงานของ
ทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทานแสวงหาและนําเสนอตองถูกตองครบถวนทุกแง
มุมตามความเปนจริงและปราศจากอคติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 49.0
ตระหนักรูมากที่สุด รอยละ 43.0 ตระหนักรูในระดับมาก และรอยละ 7.2 ตระหนักรูปานกลาง
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การรับทราบในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพประเด็นเรื่อง ในการปฏิบัติงานของ
ทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทานแสวงหาและนําเสนอตองมีความยุติธรรมตอผูตก
เปนขาว และซื่อสัตยตอผูอาน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 55.0 ตระหนักรูมากที่
สุด รอยละ 40.6 ตระหนักรูในระดับมาก และรอยละ 4.0 ตระหนักรูปานกลาง
ทานรับทราบอยูตลอดเวลาวา ทานคือนักหนังสือพิมพที่มีเสรีภาพ เปนอิสระจากการ
ควบคุมแทรกแซงของรัฐ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 46.6 ตระหนักรูในระดับ
มากที่สุด รอยละ 36.9 ตระหนักรูในระดับมาก และรอยละ 14.9 ตระหนักรูปานกลาง
ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวา ทานคือนักหนังสือพิมพที่เปนอิสระจากปจจัยทางธุรกิจ
ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจขององคการหรือผลประโยชนของทานเอง พบวา ผูตอบแบบสอบ
ถามสวนใหญรอยละ 39.0 ตระหนักรูมากที่สุด รอยละ 34.5 ตระหนักรูมาก และรอยละ 22.1
ตระหนักรูปานกลาง
ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทานแสวงหาและนําเสนอตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของผูตกเปนขาว พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 45.8 ตระหนักรู
มาก รอยละ 43.4 ตระหนักรูมาก และรอยละ 10.0 ตระหนักรูปานกลาง
ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทานคือนักหนังสือพิมพที่พิทักษประโยชนของ
สาธารณะ และเปนผูหมุนกลไกแหงความรูในสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ
45.8 ตระหนักรูมากที่สุด รอยละ 40.6 ตระหนักรูมาก และรอยละ 13.7 ตระหนักรูปานกลาง
ผลการวิจัย และตารางที่ 6 การศึกษาถึงเรื่องความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพ ในดานการรับทราบในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ผูตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นในประเด็นเรื่อง ในการปฏิบัติงานของทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทาน
แสวงหา และนําเสนอตองถูกตองครบถวนทุกแงมุมตามความเปนจริงและปราศจากอคติ ใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.40) ประเด็น ในการปฏิบัติงานของทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวา
ขาวที่ทานแสวงหาและนําเสนอตองมีความยุติธรรมตอผูตกเปนขาว และซื่อสัตยตอผูอาน ใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.50) ประเด็นเรื่อง ในการปฏิบัติงานของทาน ทานตระหนักรูอยู
ตลอดเวลาวา ทานคือนักหนังสือพิมพที่มีเสรีภาพ เปนอิสระจากการควบคุมแทรกแซงของรัฐ ใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.29) ประเด็นเรื่อง ในการปฏิบัติงานของทาน ทานตระหนักรูอยูตลอด
เวลาวา ทานคือนักหนังสือพิมพที่เปนอิสระจากปจจัยทางธุรกิจไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจของ
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องคการหรือผลประโยชนของทานเอง ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.06) ประเด็นเรื่อง ในการปฏิบัติ
งานของทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทานแสวงหาและนําเสนอตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของผูตกเปนขาว ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.32) และประเด็นเรื่อง ในการปฏิบัติ
งานของทาน ทานตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาขาวที่ทานคือนักหนังสือพิมพที่พิทักษประโยชน
ของสาธารณะ และเปนผูหมุนกลไกแหงความรูในสังคม ในประดับมาก (คาเฉลี่ย=4.32)
ตารางที่ 6 ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพดานการรับทราบ
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ประเด็น
การรับ ทราบจริย ธรรมวิช าชีพ หนังสือ พิม พ
(N=249)
มากที่ส ุด มาก ปานกลาง นอ ย ไมเลย
ทา นตระหนัก รูอ ยูต ลอดเวลาวา ขา
ทา นแสวงหาและนํา เสนอตอ งถูก ต 122
107
18
2
0
ครบถว นทุก แงม ุม ตามความเปน จริ (49.0) (43.0) (7.2)
(0.8) (0.0)
และปราศจากอคติ
ทา นตระหนัก รูอ ยูต ลอดเวลาวา ขา
แสวงหาและนํา เสนอตอ งมีค วามยุ 137
101
10
1
0
ธรรมตอ ผูต กเปน ขา ว และซื่อ สัต ยต (55.0) (40.6) (4.0)
(0.4) (0.0)
ผูอ า น
ทา นตระหนัก รูอ ยูต ลอดเวลาวา ทา
คือ นัก หนังสือ พิม พท ี่ม ีเสรีภ าพ เปน 116
92
37
4
0
อิส ระจากการควบคุม แทรกแซงขอ (46.6) (36.9) (14.9) (1.6) (0.0)
รัฐ
ทา นตระหนัก รูอ ยูต ลอดเวลาวา ทา
คือ นัก หนังสือ พิม พท ี่เปน อิส ระจาก
97
86
55
7
4
ปจ จัย ทางธุรกิจ ที่เกี่ย วกับ ธุรกิจ ขอ
(39.0) (34.5) (22.1) (2.8) (1.6)
องคก ารหรือ ผลประโยชนข องทา น
เอง
ทา นตระหนัก รูอ ยูต ลอดเวลาวา ขา
แสวงหาและนํา เสนอตอ งคํา นึงถึง 108
114
25
2
0
ศัก ดิ์ศ รีค วามเปน มนุษ ยข องผูต กเป (43.4) (45.8) (10.0) (0.8) (0.0)
ขา ว
ทา นตระหนัก รูอ ยูต ลอดเวลาวา ขา
ทา นคือ นัก หนังสือ พิม พท ี่พ ิท ัก ษ
114
101
34
0
0
ประโยชนข องสาธารณะ และเปน ผู (45.8) (40.6) (13.7) (0.0) (0.0)
หมุน กลไกแหง ความรูใ นสังคม
รวม

คา เฉลี่ย S.D.

4.40 0.66

4.50 0.60

4.29 0.77

4.06 0.93

4.32 0.68

4.32 0.70

4.31 0.53

3.2 การวิเคราะหขอมูลความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ดาน
ความศรัทธา และการยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปนหลักประจําใจ มีดังนี้
ความศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพประเด็นเรื่อง ทานมีความ
ศรัทธาในวิชาชีพหนังสือพิมพวาเปนฐานันดร 4 ที่พิทักษประโยชนของประชาชน พบวา ผูตอบ
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แบบสอบถามสวนใหญรอยละ 43.4 มีความความคิดเห็นในระดับมาก รอยละ 33.7 มีความคิด
เห็นในระดับมากที่สุด และรอยละ 18.5 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ความศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพประเด็นเรื่อง ทานคิดวา
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพไมปฏิบัติตามก็ได (ดานลบ) พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญรอยละ 59.0 มีความเห็นดวยในระดับนอยมากที่สุด รอยละ 25.3 มีความเห็นดวยใน
ระดับนอย และรอยละ 10.4 มีความเห็นดวยในระดับปานกลาง
ความศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพประเด็นเรื่อง หลักจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพของสภาหนังสือพิมพและขององคการของทานมีความชัดเจน
สามารถนําไปปฏิบัติไดเปนอยางดี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 42.6 มีความคิด
เห็นในระดับปานกลาง รอยละ 34.9 มีความคิดเห็นในระดับมาก และรอยละ 10.4 มีความคิด
เห็นในระดับมากที่สุด
ความศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพประเด็นเรื่อง หลักจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปนเรื่องของอุดมการณในอดีตไมสอดคลองกับปจจุบัน (ดานลบ)
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 33.7 มีความเห็นดวยในระดับปานกลาง รอยละ
30.5 มีความเห็นดวยในระดับนอยมากที่สุด และรอยละ 22.5 มีความเห็นดวยในระดับนอย
ความศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพประเด็นเรื่อง หลักจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพทําใหผลงานของทานมีคุณภาพเพิ่มขึ้น พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญรอยละ 46.2 มีความคิดเห็นในระดับมาก รอยละ 33.7 มีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง และรอยละ 15.3 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ความศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพประเด็นเรื่อง หลักจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปนอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติตัว รวมทั้งการเสนอขาว (ดานลบ)
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 32.9 มีความเห็นดวยนอยมากที่สุด รอยละ 25.7 มี
ความเห็นดวยในระดับนอย และระดับปานกลางเทากัน
ตารางที่ 7 ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ดานความศรัทธา และ
การยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
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ประเด็น
ความตระหนัก จริย ธรรมวิช าชีพ หนัง สือ พิม พ (ความศรัท ธ คา เฉลี่ย S.D.
(N=249)
มากที่ส ุด มาก ปานกลาง นอ ย ไมเลย
ทา นมีค วามศรัท ธาในวิชาชีพ
84
108
46
7
4
หนังสือ พิม พว า เปน ฐานัน ดร 4
4.05 0.88
(33.7) (43.4) (18.5) (2.8)
(1.6)
พิท ัก ษป ระโยชนข องประชาชน
* ทา นคิด วา หลัก จริย ธรรมในวิช
4
9
26
63
147
ชีพ หนังสือ พิม พไมป ฏิบ ัต ิต ามก็
4.37 0.92
(1.6)
(3.6) (10.4) (25.3) (59.0)
ได
หลัก จริย ธรรมในวิช าชีพ หนังสือ
พิม พข องสภาหนังสือ พิม พแ ละ
26
87
106
22
8
ขององคก ารของทา นมีค วามชัด
3.41 0.91
(10.4) (34.9) (42.6) (8.8)
(3.2)
เจนสามารถนํา ไปปฏิบ ัต ิไดเปน
อยา งดี
* หลัก จริย ธรรมในวิช าชีพ
หนังสือ พิม พเปน เรื่อ งของอุด ม 9
24
84
56
76
3.67 1.12
การณใ นอดีต ไมส อดคลอ งกับ (3.6)
(9.6) (33.7) (22.5) (30.5)
ปจ จุบ ัน
หลัก จริย ธรรมในวิช าชีพ หนังสือ
38
115
84
7
5
พิม พท ํา ใหผ ลงานของทา นมีค ุณ
3.70 0.83
(15.3) (46.2) (33.7) (2.8)
(2.0)
ภาพเพิ่ม ขึ้น
* หลัก จริย ธรรมในวิช าชีพ
หนังสือ พิม พเปน อุป สรรคสํา คัญ 4
35
64
64
82
3.74 1.11
ในการปฏิบ ัต ิต ัว รวมทั้งการ
(1.6) (14.1) (25.7) (25.7) (32.9)
เสนอขา ว
รวม
3.82 0.57

ผลการวิจัย และตารางที่ 7 การศึกษาถึงเรื่องความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพ ดานความศรัทธา และการยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปนหลักประจํา
ใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นในประเด็นเรื่อง ทานมีความศรัทธาในวิชาชีพหนังสือพิมพ
วาเปนฐานันดร 4 ที่พิทักษประโยชนของประชาชน ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.05) ทานคิดวา
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพไมปฏิบัติตามก็ได (ดานลบ) ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.37)
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพของสภาหนังสือพิมพและขององคการของทานมีความชัด
เจนสามารถนําไปปฏิบัติไดเปนอยางดี ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.41) หลักจริยธรรมในวิชา

77
ชีพหนังสือพิมพเปนเรื่องของอุดมการณในอดีตไมสอดคลองกับปจจุบัน (ดานลบ) ในระดับมาก
(คาเฉลี่ย=3.67) หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพทําใหผลงานของทานมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.70) และหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปนอุปสรรคสําคัญใน
การปฏิบัติตัว รวมทั้งการเสนอขาว (ดานลบ) ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.74)
3.3 การวิเคราะหขอมูลความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ดาน
การยอมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ มีดังนี้
การยอมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพในประเด็นเรื่อง ทานปฏิบัติ
และปรับตัวเขากับระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑของหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ สวน
ใหญรอยละ 47.4 เห็นดวยในระดับมาก รอยละ 35.3 เห็นดวยในระดับปานกลาง และรอยละ
14.1เห็นดวยในระดับมากที่สุด การทําใหนักหนังสือพิมพยึดถือ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพเปนสิ่งที่ยาก (ดานลบ) สวนใหญรอยละ 38.6 เห็นดวยในระดับปานกลาง
รอยละ 22.1 เห็นดวยในระดับมากที่สุด และรอยละ 18.1 เห็นดวยในระดับมาก และนอยเทากัน
ทานมักศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ สวนใหญ
รอยละ 45.4 เห็นดวยในระดับปานกลาง รอยละ 24.5 เห็นดวยในระดับมาก และรอยละ 19.3
เห็นดวยในระดับนอย และเมื่อเกิดสถานการณที่ตองเลือกระหวางจริยธรรมกับผลประโยชนของ
หนังสือพิมพ ทานจะใหความสําคัญกับจริยธรรม สวนใหญรอยละ 45.8 เห็นดวยในระดับมาก
รอยละ 28.5 เห็นดวยในระดับปานกลาง และรอยละ 22.5 เห็นดวยในระดับมากที่สุด ประเด็น
เรื่อง ทานปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเพราะวาใครๆ เขาก็ทํากัน (ดานลบ)
สวนใหญรอยละ 34.9 เห็นดวยในระดับมากที่สุด รอยละ 28.9 เห็นดวยในระดับปานกลาง และ
รอยละ 21.3 เห็นดวยในระดับมาก และ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพนํา
ไปสูความกาวหนาในอาชีพการงานของทาน สวนใหญรอยละ 35.7 เห็นดวยในระดับปานกลาง
รอยละ 27.3 เห็นดวยในระดับมาก และรอยละ 15.3 ไมเห็นดวย
ผลการวิจัย และตารางที่ 8 การศึกษาถึงเรื่องความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือ
พิมพ ดานการยอมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ประเด็นเรื่อง ทานปฏิบัติ
และปรับตัวเขากับระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑของหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ใน
ระดับมาก (3.87) การทําใหนักหนังสือพิมพยึดถือ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพเปนสิ่งที่ยาก (ดานลบ) ในระดับมาก (3.38) ทานมักศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยว
กับหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ในระดับปานกลาง (3.04) เมื่อเกิดสถานการณที่ตอง
เลือกระหวาง จริยธรรมกับผลประโยชนของหนังสือพิมพ ทานจะใหความสําคัญกับจริยธรรมใน
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วิชาชีพหนังสือพิมพ ในระดับมาก (3.88) ทานปฏิบัติตามหลัก จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
เพราะวาใครๆ เขาก็ทํากัน (ดานลบ) ในระดับมาก (3.73) และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพนําไปสูความกาวหนาในอาชีพการงานของทาน ในประดับปานกลาง (3.10)
ตารางที่ 8 ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ดานการยอมปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
ประเด็น
ความตระหนัก จริย ธรรมวิช าชีพ หนังสือ พิม พ (การปฏิ คา เฉลี่ย S.D.
(N=249)
มากที่ส ุด มาก ปานกลาง นอ ย
ไมเลย
ทา นปฏิบ ัต ิแ ละปรับ ตัว เขา กับ
ระเบีย บขอ บังคับ กฎเกณฑ 35
118
88
5
3
3.71 0.78
ของหลัก จริย ธรรมในวิช าชีพ (14.1) (47.4) (35.3) (2.0)
(1.2)
หนังสือ พิม พ
* การทํา ใหน ัก หนังสือ พิม พย ึด
ถือ และปฏิบ ัต ิต ามหลัก จริย
8
45
96
45
55
3.38 1.11
ธรรมในวิช าชีพ หนังสือ พิม พ (3.2) (18.1) (38.6) (18.1) (22.1)
เปน สิ่งที่ย าก
ทา นมัก ศึก ษาหาความรูเพิ่ม
13
61
113
48
14
เติม เกี่ย วกับ หลัก จริย ธรรมใน
3.04 0.93
(5.2) (24.5) (45.4) (19.3)
(5.6)
วิช าชีพ หนังสือ พิม พ
เมื่อ เกิด สถานการณท ี่ต อ งเลือ
ระหวา งจริย ธรรมกับ ผล
56
114
71
8
0
ประโยชนข องหนังสือ พิม พ
3.88 0.79
(22.5) (45.8) (28.5) (3.2)
(0.0)
ทา นจะใหค วามสํา คัญ กับ จริย
ธรรมในวิช าชีพ หนังสือ พิม พ
* ทา นปฏิบ ัต ิต ามหลัก จริย ธรร
7
30
72
53
87
ในวิช าชีพ หนังสือ พิม พเพราะ
3.73 1.14
(2.8) (12.0) (28.9) (21.3) (34.9)
ใครๆ เขาก็ท ํา กัน
การปฏิบ ัต ิต ามหลัก จริย ธรรม
ในวิช าชีพ หนังสือ พิม พน ํา ไปสู 29
68
89
25
38
3.10 1.20
ความกา วหนา ในอาชีพ การงา (11.6) (27.3) (35.7) (10.0) (15.3)
ของทา น
รวม
3.47 0.48
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ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพโดยรวม
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพโดยรวมทุกดาน พบ
วา ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.10) โดยดานการรับ
ทราบในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.31) รองลงมา มีความศรัทธา และการยึด
หลักจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.82) และยอมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมวิชา
ชีพหนังสือพิมพในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.47)

ตารางที่ 9 ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพโดยรวม

ความตระหนัก จริย ธรรมวิช าชีพ หนัง สือ พิม พคา เฉลี่ย
การรับ ทราบ
4.31
ความศรัท ธา
3.82
การปฏิบ ัต ิ
3.47
รวม
3.87

คา อัล ฟา
0.83
0.63
0.33
0.79

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
ตอนที่ 4.1 การศึกษาเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ไดแก หลักการเสนอขาวตามขอเท็จจริง
หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรม หลักการเสรีภาพในการเสนอขาว หลักการเสนอขาวที่คํานึงถึงหลัก
มนุษยธรรม และหลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชนสาธารณะ ผานรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชา
ชีพหนังสือพิมพ
และรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ 4 รูปแบบ ไดแก 1. การเรียนรูจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบงเปน การศึกษาจากเอกสาร การสังเกตจากบุคคลในองคการ การศึกษา
จากงานขาวในกองบรรณาธิการ 2. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดสวนบุคคล
คือ การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท 3. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม
ไดแก การปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อนรวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา และ 4. การเรียนรูจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม พิธีการ
และงานฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน ระบบการประเมินผลการใหรางวัล บทกําหนดการลงโทษ เรื่อง
เลา ตํานาน วีรบุรุษในองคการ เพลงประจําหนวยงาน และการประกวดหรือแขงขัน

ตอนที่ 4.2 การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานความตระหนักรูจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ดานความ
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ศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพเปนหลักประจําใจ ดานการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ และดานการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ผาน
รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ 4 รูปแบบ ไดแก
1. การเรียนรู จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบงเปน การศึกษาจาก
เอกสาร การสังเกตจากบุคคลในองคการ การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการ 2. การ
เรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดสวนบุคคล คือ การปรึกษาพูดคุยกับ
เพื่อนสนิท 3. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ไดแก การ
ปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อนรวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา และ 4. การเรียนรูจ
ริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การ
ฝกอบรม พิธีการและงานฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน ระบบการประเมินผลการให
รางวัล บทกําหนดการลงโทษ เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษในองคการ เพลงประจําหนวยงาน และ
การประกวดหรือแขงขัน แทนคาโดย มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 นอย=2 และไมเลย=1
ตอนที่ 4.1 การศึกษาเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ไดแก หลักการเสนอขาว
ตามขอเท็จจริง หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรม หลักการเสรีภาพในการเสนอขาว หลัก
การเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรม และหลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชนของ
สาธารณะ ผานรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
และรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ 4 รูปแบบ ไดแก 1. การเรียน
รู จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบงเปน การศึกษาจากเอกสาร การสังเกตจาก
บุคคลในองคการ การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการ 2. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพผานการถายทอดสวนบุคคล คือ การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท 3. การเรียนรูจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ไดแก การปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อน
รวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา และ 4. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ
พิมพผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม พิธีการและงาน
ฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน ระบบการประเมินผลการใหรางวัล บทกําหนดการลงโทษ
เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษในองคการ เพลงประจําหนวยงาน และการประกวดหรือแขงขัน ดังนี้
รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ และเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือ
พิมพที่มีการถายทอดนั้น พบวา การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเองจาก
เอกสารประกอบดวยเรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ 44.6 หลักการเสนอขาว
ดวยความยุติธรรมรอยละ 4.4 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ 16.5 หลักการเสนอขาว
ที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 5.6 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชนของสาธารณะ
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รอยละ 9.2 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอยละ 18.9 และไมพบหลัก
จริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 0.8
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเองจากการสังเกตจากบุคคล
ในองคการประกอบดวยเรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ 41.4 หลักการเสนอ
ขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 9.2 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ 14.5 หลักการเสนอ
ขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 3.2 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชนของ
สาธารณะรอยละ 14.5 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอยละ 15.7 และไม
พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 1.6
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเองจากการศึกษาจากงานขาว
ในกองบรรณาธิการ ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ 36.5 หลัก
การเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 4.8 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ 12.4 หลัก
การเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 4.8 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชน
ของสาธารณะรอยละ 14.9 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอยละ 25.7
และไมพบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 0.8
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพโดยผานการถายทอดสวนบุคคลจาก
การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ
26.5 หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 7.2 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ
14.1 หลักการเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 4.8 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผล
ประโยชนของสาธารณะรอยละ 10.9 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอย
ละ 14.9 และไมพบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 21.7
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุมจากการ
ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ
30.5 หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 7.2 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ
13.3 หลักการเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 4.8 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผล
ประโยชนของสาธารณะรอยละ 18.1 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอย
ละ 19.7 และไมมีการพูดคุยกันถึงเรื่องหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 6.4
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การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุมจากการ
ปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร บรรณาธิการหรือหัวหนา ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาว
ตามขอเท็จจริงรอยละ 32.9 หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 1.6 หลักการเสรีภาพ
ในการเสนอขาวรอยละ 11.2 หลักการเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 2.8 หลักการ
เสนอขาวที่ปกปองผลประโยชนของสาธารณะรอยละ 14.1 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือ
พิมพทั้ง 5 ประการ รอยละ 34.9 และไมพบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 2.4
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการจากการ
ปฐมนิเทศ ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ 27.7 หลักการเสนอ
ขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 1.6 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ 4.8 หลักการเสนอ
ขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 2.0 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชนของ
สาธารณะรอยละ 6.8 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอยละ 19.3 และไม
พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 37.8
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการจากการ
ฝกอบรม ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ 28.5 หลักการเสนอ
ขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 3.6 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ 5.2 หลักการเสนอ
ขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 2.4 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชนของ
สาธารณะรอยละ 13.3 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอยละ 22.9 และไม
พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 24.1
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการจากพิธี
การ และงานฉลองตางๆ ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ 13.3
หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 5.2 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ 3.2
หลักการเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 6.8 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผล
ประโยชนของสาธารณะรอยละ 6.4 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอยละ
4.4 และไมพบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 60.6
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการจาก
แบบอยางพนักงานดีเดน ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ 20.9
หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 2.8 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ 6.8
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หลักการเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 1.6 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผล
ประโยชนของสาธารณะรอยละ 24.5 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอย
ละ 16.5 และไมพบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 26.9
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการจากการ
ศึกษาจากการประเมินผลการใหรางวัล ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริง
รอยละ 20.9 หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 2.4 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาว
รอยละ 3.6 หลักการเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 0.8 หลักการเสนอขาวที่ปกปอง
ผลประโยชนของสาธารณะรอยละ 32.1 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ
รอยละ 12.4 และไมพบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 27.7
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการจากบท
กําหนดการลงโทษ ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ 43.4 หลัก
การเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 0.8 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ 1.6 หลัก
การเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 1.2 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชน
ของสาธารณะรอยละ 5.2 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอยละ 14.1 และ
ไมพบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 33.7
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการจากการ
ศึกษาจากเรื่องเลา ตํานานหรือวีรบุรุษในองคการ ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตาม
ขอเท็จจริงรอยละ 10.0 หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 5.2 หลักการเสรีภาพในการ
เสนอขาวรอยละ 36.5 หลักการเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 1.2 หลักการเสนอ
ขาวที่ปกปองผลประโยชนของสาธารณะรอยละ 9.2 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5
ประการ รอยละ 17.3 และไมพบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 20.5
การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการจาก
เพลงประจําหนวยงาน ประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ 0.0 หลัก
การเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 1.2 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ 3.2 หลัก
การเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 0.4 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชน
ของสาธารณะรอยละ 2.0 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอยละ 2.8 และ
ไมพบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 90.4
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การถายทอดเนื้อหาจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการจากการ
ประกวดหรือแขงขันประกอบดวย เรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงรอยละ 15.3 หลัก
การเสนอขาวดวยความยุติธรรมรอยละ 2.0 หลักการเสรีภาพในการเสนอขาวรอยละ 16.9 หลัก
การเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรมรอยละ 0.4 หลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชน
ของสาธารณะรอยละ 20.9 พบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ รอยละ 12.4
และไมพบหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ รอยละ 32.1
ดังรายละเอียดในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 รูปแบบการถายทอด และเนื้อหาจริยธรรมที่ไดรับในวิชาชีพหนังสือพิมพ
เนื้อ หาจริย ธรรมที่ไดรับ ในวิชาชีพ หนังสือ พิม พ (N=249)
รู ป แบบการถ า ย การเสนอ การเสนอขาว เสรีภ าพใน การเสนอขาวที่ การปกป อ ง พบเนือ้ หา ไมพ บเนื้อ
ทอดจริย ธรมวิช า ข า ว ต า ม ดว ยความยุต ิ ก าร เ สน อ คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก ผลประโยชน จริ ย ธรรม ห า ห ลั ก
ชีพ หนังสือ พิม พ ขอ เท็จ จริง ธรรม
ขา ว
มนุษ ยธรรม สาธารณะ ทั้งหมด จริย ธรรม
111
11
41
14
23
47
2
ศึก ษาจากเอกสาร (44.6)
(4.4)
(16.5)
(5.6)
(9.2)
(18.9)
(0.8)
สังเกตบุค คลใน
103
23
36
8
36
39
4
องคก าร
(41.4)
(9.2)
(14.5)
(3.2)
(14.5)
(15.7)
(1.6)
ศึก ษาจากงานขา 91
12
31
12
37
64
2
ในกองบก.
(36.5)
(4.8)
(12.4)
(4.8)
(14.9)
(25.7)
(0.8)
ปรึก ษาพูด คุย กับ 66
18
35
12
27
37
54
เพื่อ นสนิท
(26.5)
(7.2)
(14.1)
(4.8)
(10.8)
(14.9) (21.7)
ปรึก ษาพูด คุย กับ 76
18
33
12
45
49
16
เพื่อ นรว มงาน
(30.5)
(7.2)
(13.3)
(4.8)
(18.1)
(19.7)
(6.4)
ปรึก ษาพูด คุย กับ 82
4
28
7
35
87
6
ผูบ ริห าร/หัว หนา (32.9)
(1.6)
(11.2)
(2.8)
(14.1)
(34.9)
(2.4)
69 (27.7)

4 (1.6)

12 (4.8)

5 (2.0)

17 (6.8) 48 (19.3) 94 (37.8)

การฝก อบรม
71 (28.5)
พิธ ีก าร และงาน 23
ฉลอง
(9.2)
แบบอยา ง
52
พนัก งานดีเดน
(20.9)
ระบบการประเมิน 52
ผลการใหรางวัล (20.9)

9 (3.6)
9
(3.6)
7
(2.8)
6
(2.4)

13 (5.2)
30
(12.0)
17
(6.8)
9
(3.6)

6 (2.4)
2
(0.8)
4
(1.6)
2
(0.8)

33 (13.3) 57 (22.9)
25
11
(10.0)
(4.4)
61
41
(24.5)
(16.5)
80
31
(32.1)
(12.4)

บทกํา หนดลงโทษ108 (43.4)

2 (0.8)

4 (1.6)

3 (1.2)

13 (5.2) 35 (14.1) 84 (33.7)

เรื่อ งเลา ตํา นาน 25 (10.0)

13 (5.2)

91 (36.5)

3 (1.2)

23 (9.2) 43 (17.3) 51 (20.5)

เพลง

0 (0.0)

3 (1.2)

8 (3.2)

1 (0.4)

5 (2.0)

38 (15.3)

5 (2.0)

42 (16.9)

1 (0.4)

การปฐมนิเทศ

การประกวด

60 (24.1)
149
(59.8)
67
(26.9)
69
(27.7)

7 (2.8) 225 (90.4)

52 (20.9) 31 (12.4) 80 (32.1)
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ตอนที่ 4.2 การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานความตระหนักรูจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ดานความ
ศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพเปนหลักประจําใจ ดานการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ และดานการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ผาน
รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ 4 รูปแบบ ไดแก
1. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบงเปน การศึกษาจาก
เอกสาร การสังเกตจากบุคคลในองคการ การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการ 2. การ
เรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดสวนบุคคล คือ การปรึกษาพูดคุยกับ
เพื่อนสนิท 3. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ไดแก การ
ปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อนรวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา และ 4. การเรียนรูจ
ริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การ
ฝกอบรม พิธีการและงานฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน ระบบการประเมินผลการให
รางวัล บทกําหนดการลงโทษ เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษในองคการ เพลงประจําหนวยงาน และ
การประกวดหรือแขงขัน แทนคาโดย มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 นอย=2 และไมเลย=1
ดังนี้
4.2.1 รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพที่ทําใหตระหนักรูถึงจริยธรรม
วิชาชีพหนังสือพิมพ พบวา ผูสื่อขาวมีความเห็นวา รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพ
หนังสือพิมพจากการศึกษาจากเอกสารทําใหตระหนักรูถึงจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ใน
ระดับปานกลางรอยละ 33.7 ระดับมากรอยละ 29.7 และระดับมากที่สุด รอยละ 18.5 การสังเกต
จากบุคคลในองคการ ทําใหตระหนักรูในระดับมากรอยละ 39.8 ปานกลางรอยละ 38.6 และมาก
ที่สุด รอยละ 12.9
การศึกษางานขาวในกองบรรณาธิการ ระดับมากรอยละ 62.7 ปานกลางรอยละ 24.9
และมากที่สุดรอยละ 8.8 การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท ระดับมากรอยละ 37.8 ปานกลางรอย
ละ 34.5 และนอยรอยละ 16.1 การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน ระดับมากรอยละ 51.4 ปาน
กลางรอยละ 32.9 และมากที่สุดรอยละ 9.2 การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร บรรณาธิการหรือหัว
หนาขาว ระดับมากรอยละ 49.0 ปานกลางรอยละ 34.1 และมากที่สุด 9.2
การปฐมนิเทศ ระดับปานกลางรอยละ 39.8 ระดับนอยรอยละ 32.9 และมากรอยละ
12.0 การอบรม ระดับปานกลางรอยละ 40.2 ระดับนอยรอยละ 26.5 และระดับมากรอยละ 20.1
พิธีการและงานฉลองตางๆ ระดับนอยรอยละ 48.2 ปานกลาง 30.9 และไมเลยระดับรอยละ 14.9
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แบบอยางพนักงานดีเดน ระดับนอยรอยละ 36.1 ปานกลางรอยละ 31.3 และมากรอยละ 18.1
ระบบการประเมิลผลการใหรางวัล ระดับปานกลางรอยละ 37.3 และระดับนอยรอยละ 33.3
บทกําหนดลงโทษ ระดับปานกลางรอยละ 33.3 ระดับนอยรอยละ 30.1 และระดับมาก
20.9 เรื่องเลาตํานานหรือวีรบุรุษในองคการ ระดับนอยรอยละ 28.1 ปานกลาง 25.7 และระดับ
มากรอยละ 25.3 เพลงประจําหนวยงาน ไมเลยรอยละ 47.4 ระดับนอยรอยละ 35.7 และปาน
กลางรอยละ 11.6 การประกวดหรือแขงขัน ระดับนอยรอยละ 36.1 ปานกลางรอยละ 30.1 และ
ไมเลยรอยละ 25.7
ตารางที่ 11 รูปแบบการถายทอดที่ทําใหตระหนักรูในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
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รูป แบบการถา ยทอด

ความตระหนัก รูใ นจริย ธรรมวิช าชีพ หนังสือ พิม พ (N=249คา เฉลี่ย S.D.
มากที่ส ุด มาก ปานกลาง นอ ย
ไมเลย
46 (18.5) 74 (29.7) 84 (33.7) 42 (16.9) 3 (1.2) 3.47 1.02

ศึก ษาจากเอกสาร
สังเกตจากบุค คลในองค
การ
32 (12.9)
ศึก ษาจากงานขา วในกอ
บก.
22 (8.8)
ปรึก ษาพูด คุย กับ เพื่อ น
สนิท
25 (10.0)
ปรึก ษาพูด คุย กับ เพื่อ น
รว มงาน
23 (9.2)
ปรึก ษาพูด คุย กับ ผู
บริห าร/หัว หนา
23 (9.2)
การปฐมนิเทศ
11 (4.4)
การอบรม
10 (4.0)
พิธ ีก าร และงานฉลอง 1 (0.4)
แบบอยา งพนัก งานดีเดน 9 (3.6)
ระบบการประเมิน ผลกา
ใหรางวัล
3 (1.2)
บทกํา หนดการลงโทษ 10 (4.0)
เรื่อ งเลา ตํา นาน วีรบุรุษ 20 (8.0)
เพลงประจํา หนว ยงาน 1 (0.4)
การประกวดหรือ แขงขัน 3 (1.2)
รวม

99 (39.8) 96 (38.6) 21 (8.4)

1 (0.4)

3.56 0.84

156 (62.7) 62 (24.9)

1 (0.4)

3.76 0.67

94 (37.8) 86 (34.5) 40 (16.1)

4 (1.6)

3.39 0.93

128 (51.4) 82 (32.9) 13 (5.2)

3 (1.2)

3.62 0.77

8 (3.2)

122 (49.0)
30 (12.0)
50 (20.1)
14 (5.6)
45 (18.1)

85 (34.1)
99 (39.8)
100 (40.2)
77 (30.9)
78 (31.3)

13 (5.2)
82 (32.9)
66 (26.5)
120 (48.2)
90 (36.1)

6 (2.4)
27 (10.8)
23 (9.2)
37 (14.9)
27 (10.8)

3.57
2.66
2.83
2.29
2.67

0.83
0.97
0.99
0.80
1.01

40 (16.1)
52 (20.9)
63 (25.3)
12 (4.8)
17 (6.8)

93 (37.3)
83 (33.3)
64 (25.7)
29 (11.6)
75 (30.1)

83 (33.3)
75 (30.1)
70 (28.1)
89 (35.7)
90 (36.1)

30 (12.0)
29 (11.6)
32 (12.9)
118 (47.4)
64 (25.7)

2.61
2.76
2.88
1.75
2.22
2.93

0.94
1.04
1.17
0.87
0.95
0.46

ผลการวิจัย และตารางที่ 11 การศึกษาถึงรูปแบบการถายทอดจริยธรรมที่ทําให
ตระหนักรูถึงจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ พบวา ผูสื่อขาวมีความเห็นวา การศึกษาจากงาน
ขาวในกองบรรณาธิการทําใหตระหนักรูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.76) ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อน
รวมงานในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.62) ปรึกษาพูดคุยกับผูบริหารหรือหัวหนาในระดับมาก (คา
เฉลี่ย=3.57) สังเกตจากบุคคลในองคการ ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.56) การศึกษาจากเอกสาร
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.47) การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อสนิทในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
=3.39) เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.88) การอบรมในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย=2.83) บทกําหนดลงโทษในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.76) แบบอยาง
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พนักงานดีเดนในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.67) การปฐมนิเทศในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
=2.66) ระบบการประเมินผลการใหรางวัลในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.61) พิธีการและงาน
ฉลองในระดับนอย (คาเฉลี่ย=2.29) การประกวดหรือแขงขันในระดับนอย (คาเฉลี่ย=2.22) และ
เพลงประจําหนวยงานในระดับนอย (คาเฉลี่ย=1.75)
4.2.2 รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพที่ทําใหศรัทธาในจริยธรรมวิชา
ชีพหนังสือพิมพ พบวา ผูสื่อขาวมีความเห็นวา รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพจากการศึกษาจากเอกสารทําใหศรัทธาในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ในระดับปานกลาง
รอยละ 34.5 ระดับมาก 30.9 และระดับนอย 17.7 การสังเกตจากบุคคลในองคการ ทําให
ตระหนักรูในระดับมากรอยละ 40.6 ปานกลางรอยละ 36.1 และมากที่สุด 14.9
การศึกษางานขาวในกองบรรณาธิการ ระดับมากรรอยละ 54.6 ปานกลางรอยละ 28.5
และมากที่สุดรอยละ 11.6 การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท ระดับมากรอยละ 39.0 ปานกลาง
รอยละ 36.9 และนอยรอยละ 15.3 การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน ระดับมากรอยละ 45.0
ปานกลางรอยละ 39.4 และนอยรอยละ 7.2 การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร บรรณาธิการหรือหัว
หนาขาว ระดับมากรอยละ 41.8 ปานกลางรอยละ 34.1 และมากที่สุด 13.3
การปฐมนิเทศ ระดับปานกลางรอยละ 38.6 ระดับนอยรอยละ 32.5 และมากรอยละ
14.1 การอบรม ระดับปานกลางรอยละ 37.3 ระดับนอยรอยละ 32.1 และระดับมากรอยละ 15.3
พิธีการและงานฉลองตางๆ ระดับนอยรอยละ 49.0 ปานกลาง 29.3 และไมเลยรอยละ 16.5
แบบอยางพนักงานดีเดน ระดับปานกลางรอยละ 34.9 นอยรอยละ 29.7 และมากรอยละ 17.3
ระบบการประเมิลผลการใหรางวัล ระดับปานกลางรอยละ 39.4 ระดับนอยรอยละ 33.3 และไม
เลยรอยละ 12.9
บทกําหนดลงโทษ ระดับปานกลางรอยละ 32.9 ระดับนอยรอยละ 32.5 และระดับมาก
18.1 เรื่องเลาตํานานหรือวีรบุรุษในองคการ ระดับปานกลางรอยละ 28.9 นอยรอยละ 27.7 และ
ระดับมากรอยละ 21.7 เพลงประจําหนวยงาน ไมเลยรอยละ 43.8 ระดับนอยรอยละ 34.9 และ
ปานกลางรอยละ 17.7 การประกวดหรือแขงขัน ระดับนอยรอยละ 38.6 ปานกลางรอยละ 27.3
และไมเลยรอยละ 26.1 ดังรายละเอียดในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 รูปแบบการถายทอดที่ทําใหศรัทธาในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
รูปแบบการถายทอด

ความศรัทธาในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ (N=249) คาเฉลี่ย S.D.
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย
ไมเลย

ศึกษาจากเอกสาร

36 (14.5) 77 (30.9) 86 (34.5) 44 (17.7)

6 (2.4)

3.37 1.01
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สังเกตจากบุคคลในองค 37 (14.9) 101 (40.6) 90 (36.1) 19 (7.6)
การ

2 (0.8)

3.61

.86

ศึกษาจากงานขาวใน
กองบก.

29 (11.6) 136 (54.6) 71 (28.5) 12 (4.8)

1 (0.4)

3.72

.75

ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อน
สนิท

17 (6.8) 97 (39.0) 92 (36.9) 38 (17.3)

5 (2.0)

3.33

.89

ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อน
รวมงาน

17 (6.8) 112 (45.0) 98 (39.4) 18 (7.2)

4 (1.6)

3.48

.79

ปรึกษาพูดคุยกับผู
บริหาร/หัวหนา

33 (13.3) 104 (41.8) 85 (34.1) 24 (9.6)

3 (1.2)

3.56

.88

การปฐมนิเทศ

12 (4.8) 35 (14.1) 96 (3.6) 81 (32.5) 25 (10.0)

2.71

.99

การอบรม

12 (4.8) 38 (15.3) 93 (37.3) 80 (32.1) 26 (10.4)

2.72 1.00

พิธีการ และงานฉลอง

0 (0.0)

13 (5.2) 73 (29.3) 122 (49.0) 41 (16.5)

2.23

แบบอยางพนักงานดีเดน 11 (4.4)

43 (17.3) 87 (34.9) 74 (29.7) 34 (13.7)

2.69 1.05

ระบบการประเมินผลการ 8 (3.2)
ใหรางวัล

28 (11.2) 98 (39.4) 83 (33.3) 32 (12.9)

2.59

บทกําหนดการลงโทษ

45 (18.1) 82 (32.9) 81 (32.5) 34 (13.7)

2.64 1.02

เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ 18 (7.2) 54 (21.7) 72 (28.9) 69 (27.7) 36 (14.5)

2.80 1.15

7 (2.8)

เพลงประจําหนวยงาน

0 (0.0)

9 (3.6)

การประกวดหรือแขงขัน

3 (1.2)

17 (6.8) 68 (27.3) 96 (38.6) 65 (26.1)

รวม

44 (17.7) 87 (34.9) 109 (43.8) 1.81
2.18

.78
.96

.85
.94

2.89 0.49

ผลการวิจัย และตารางที่ 12 การศึกษาถึงรูปแบบการถายทอดจริยธรรมที่ทําใหศรัทธา
ใน จริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ พบวา ผูสื่อขาวมีความเห็นวา การศึกษาจากงานขาวในกอง
บรรณาธิการทําใหศรัทธาในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.72) สังเกตจากบุคคลในองคการ ในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย=3.61) ปรึกษาพูดคุยกับผูบริหารหรือหัวหนาในระดับมาก (คาเฉลี่ย
=3.56)ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงานในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.48) การศึกษาจาก
เอกสารระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.37) การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อสนิทในระดับปานกลาง (คา
เฉลี่ย=3.33)
เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.80) การอบรมในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย=2.72) การปฐมนิเทศในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.71) แบบอยางพนักงานดี
เดนในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.69) บทกําหนดลงโทษในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.64)
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ระบบการประเมินผลการใหรางวัลในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.59) พิธีการและงานฉลองใน
ระดับนอย (คาเฉลี่ย=2.23) การประกวดหรือแขงขันในระดับนอย (คาเฉลี่ย=2.18) และเพลง
ประจําหนวยงานในระดับนอย (คาเฉลี่ย=1.81)
4.2.3 รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพที่ทําใหสามารถนําจริยธรรม
วิชาชีพหนังสือพิมพไปปฏิบัติได พบวา ผูสื่อขาวมีความเห็นวา รูปแบบการถายทอดจริยธรรม
วิชาชีพหนังสือพิมพจากการศึกษาจากเอกสารทําใหนําจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพปฏิบัติได
ในระดับปานกลางรอยละ 34.5 ระดับมาก 33.3 และระดับมากที่สุด 16.1 การสังเกตจากบุคคล
ในองคการ ทําใหปฏิบัติไดในระดับมากรอยละ 50.6 ปานกลางรอยละ 31.3 และมากที่สุด 12.4
การศึกษางานขาวในกองบรรณาธิการ ระดับมากรรอยละ 53.4 ปานกลางรอยละ 29.3
และมากที่สุดรอยละ 13.7 การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท ระดับมากรอยละ 40.6 ปานกลางรอย
ละ 34.9 และนอยรอยละ 13.3 การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน ระดับมากรอยละ 49.8 ปาน
กลางรอยละ 31.7 และมากที่สุดรอยละ 10.0 การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร บรรณาธิการหรือหัว
หนาขาว ระดับมากรอยละ 49.4 ปานกลางรอยละ 27.3 และมากที่สุด 14.1
การปฐมนิเทศ ระดับปานกลางรอยละ 40.6 ระดับนอยรอยละ 28.9 และมากรอยละ
17.3 การอบรม ระดับปานกลางรอยละ 41.0 ระดับมากรอยละ 22.5 และระดับนอยรอยละ 22.1
พิธีการและงานฉลองตางๆ ระดับนอยรอยละ 48.2 ปานกลาง 30.1 และไมเลยรอยละ 16.9
แบบอยางพนักงานดีเดน ระดับนอยรอยละ 34.1 ปานกลางรอยละ 30.9 และมากรอยละ 16.1
ระบบการประเมิลผลการใหรางวัล ระดับปานกลางรอยละ 37.3 ระดับนอยรอยละ 34.9 และมาก
รอยละ 12.9
บทกําหนดลงโทษ ระดับนอยรอยละ 32.5 ระดับปานกลางรอยละ 28.5 และระดับมาก
19.7 เรื่องเลาตํานานหรือวีรบุรุษในองคการ ระดับนอยรอยละ 29.7 ปานกลางรอยละ 28.9 และ
ระดับมากรอยละ 21.7 เพลงประจําหนวยงาน ไมเลยรอยละ 44.2 ระดับนอยรอยละ 40.2 และ
ปานกลางรอยละ 12.4 การประกวดหรือแขงขัน ระดับนอยรอยละ 37.8 ปานกลางรอยละ 26.9
และไมเลยรอยละ 26.5
ดังรายละเอียดในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 รูปแบบการถายทอดที่ทําใหนําจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพไปปฏิบัติ
รูปแบบการถายทอด

การนําจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพไปปฏิบัติ
มากที่สุด

ศึกษาจากเอกสาร

มาก

ปานกลาง

นอย

คาเฉลี่ย S.D.

ไมเลย

40 (16.1) 83 (33.3) 86 (34.5) 37 (14.9)

3 (1.2)

3.48

.97

สังเกตจากบุคคลในองค 31 (12.4) 126 (50.6) 78 (31.3) 13 (5.2)
การ

1 (0.4)

3.69

.77

ศึกษาจากงานขาวใน
กองบก.

34 (13.7) 133 (53.4) 73 (29.3)

1 (0.4)

3.77

.74

ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อน
สนิท

23 (9.2) 101 (40.6) 87 (34.9) 33 (13.3)

5 (2.0)

3.42

.90

ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อน
รวมงาน

25 (10.0) 124 (49.8) 79 (31.7) 19 (7.6)

2 (0.8)

3.61

.80

ปรึกษาพูดคุยกับผู
บริหาร/หัวหนา

35 (14.1) 123 (49.4) 68 (27.3) 15 (6.0)

8 (3.2)

3.65

.91

การปฐมนิเทศ

12 (4.8) 43 (17.3) 101 (40.6) 72 (28.9) 21 (8.4)

2.81

.98

การอบรม

13 (5.2) 56 (22.5) 102 (41.0) 55 (22.1) 23 (9.2)

2.92 1.01

พิธีการ และงานฉลอง

2 (0.8)

2.24

8 (3.2)

10 (4.0) 75 (30.1) 120 (48.2) 42 (16.9)

.81

แบบอยางพนักงานดีเดน 13 (5.2) 40 (16.1) 77 (30.9) 85 (34.1) 34 (13.7)

2.65 1.07

ระบบการประเมินผลการ 8 (3.2)
ใหรางวัล

32 (12.9) 93 (37.3) 87 (34.9) 29 (11.6)

2.61

บทกําหนดการลงโทษ

49 (19.7) 71 (28.5) 81 (32.5) 39 (15.7)

2.63 1.08

เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ 10 (4.0) 54 (21.7) 72 (28.9) 74 (29.7) 39 (15.7)

2.69 1.10

9 (3.6)

เพลงประจําหนวยงาน

1 (0.4)

7 (2.8)

การประกวดหรือแขงขัน

1 (0.4)

21 (8.4) 67 (26.9) 94 (37.8) 66 (26.5)

รวม

31 (12.4) 100 (40.2) 110 (44.2) 1.75
2.18

.96

.81
.94

2.94 0.50

ผลการวิจัย และตารางที่ 14 การศึกษาถึงรูปแบบการถายทอดที่นําจริยธรรมวิชาชีพ
หนังสือพิมพไปปฏิบัติได พบวา ผูสื่อขาวมีความเห็นวา การศึกษาจากงานขาวในกอง
บรรณาธิการนําไปปฏิบัติไดในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.77) สังเกตจากบุคคลในองคการ ในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย=3.69) ปรึกษาพูดคุยกับผูบริหารหรือหัวหนาในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.65)
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ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงานในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.61) การศึกษาจากเอกสารระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย=3.48) การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อสนิทในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.42)
การอบรมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.92) การปฐมนิเทศในระดับปานกลาง (คา
เฉลี่ย=2.81) เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.69) แบบอยางพนักงานดี
เดนในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.65) บทกําหนดลงโทษในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.63)
ระบบการประเมินผลการใหรางวัลในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.61) พิธีการและงานฉลองใน
ระดับนอย (คาเฉลี่ย=2.24) การประกวดหรือแขงขันในระดับนอย (คาเฉลี่ย=2.18) และเพลง
ประจําหนวยงานในระดับนอย (คาเฉลี่ย=1.75)
4.2.4 รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพที่คิดวาเหมาะสมสําหรับเปน
เครื่องมือในการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ พบวา ผูสื่อขาวมีความเห็นวา รูปแบบ
การถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพจากการศึกษาจากเอกสารเหมาะสมเปนเครื่องมือใน
การถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพปฏิบัติได ในระดับมากรอยละ 36.9 ระดับปานกลาง
31.7 และระดับมากที่สุด 20.9 การสังเกตจากบุคคลในองคการ ระดับมากรอยละ 52.2 ปาน
กลางรอยละ 25.3 และมากที่สุด 18.9
การศึกษางานขาวในกองบรรณาธิการ ระดับมากรอยละ 55.8 มากที่สุดรอยละ 24.5
และปานกลางรอยละ 17.3 การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท ระดับมากรอยละ 38.2 ปานกลาง
รอยละ 30.9 และมากที่สุดรอยละ 17.7 การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน ระดับมากรอยละ
46.6 มากที่สุดและปานกลางเทากันรอยละ 22.9 การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร บรรณาธิการ
หรือหัวหนาขาว ระดับมากรอยละ 41.4 มากที่สุดรอยละ 30.9 และปานกลาง 20.9
การปฐมนิเทศ ระดับปานกลางรอยละ 32.1 ระดับมากรอยละ 29.3 และมากที่สุดรอยละ
17.7 การอบรม ระดับปานกลางรอยละ 33.1 ระดับมากรอยละ 31.9 และมากที่สุดรอยละ 19.3
พิธีการและงานฉลองตางๆ ระดับปานกลางรอยละ 39.8 นอยรอยละ 30.5 และมากรอยละ 14.1
แบบอยางพนักงานดีเดน ระดับปานกลางรอยละ 40.6 มากรอยละ 26.9 และนอยรอยละ 19.3
ระบบการประเมิลผลการใหรางวัล ระดับปานกลางรอยละ 36.9 ระดับมากรอยละ 32.5 และนอย
รอยละ 18.1
บทกําหนดลงโทษ ระดับมากรอยละ 31.3 ระดับปานกลางรอยละ 28.9 และระดับนอย
รอยละ 24.1 เรื่องเลาตํานานหรือวีรบุรุษในองคการ ระดับปานกลางรอยละ 30.1 นอยรอยละ
27.3 และมากรอยละ 24.5 เพลงประจําหนวยงาน นอยรอยละ 37.3 ไมเหมาะสมเลยรอยละ
30.9 และปานกลางรอยละ 24.1 การประกวดหรือแขงขัน ระดับปานกลางรอยละ 33.3 นอยรอย
ละ 28.5 และไมเลยรอยละ 18.5
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ดังรายละเอียดในตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 รูปแบบการถายทอดที่เหมาะใชถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
รูปแบบการถายทอด

เครื่องมือในการถายทอดจริยธรรมหนังสือพิมพ
มากที่สุด

ศึกษาจากเอกสาร

มาก

ปานกลาง

นอย

52 (20.9) 92 (36.9) 79 (31.7) 22 (8.8)

คาเฉลี่ย S.D.

ไมเลย
4 (1.6)

3.67

.96

สังเกตจากบุคคลในองค 47 (18.9) 130 (52.2) 36 (25.3)
การ

8 (3.2)

1 (0.4)

3.86

.77

ศึกษาจากงานขาวใน
กองบก.

61 (24.5) 139 (55.8) 43 (17.3)

5 (2.0)

1 (0.4)

4.02

.73

ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อน
สนิท

44 (17.7) 95 (38.2) 77 (30.9) 31 (12.4)

2 (0.8)

3.59

.95

ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อน
รวมงาน

57 (22.9) 116 (46.6) 57 (22.9) 19 (7.6)

0 (0.0)

3.85

.86

ปรึกษาพูดคุยกับผู
บริหาร/หัวหนา

77 (30.9) 103 (41.4) 52 (20.9) 14 (5.6)

3 (1.2)

3.95

.92

การปฐมนิเทศ

44 (17.7) 73 (29.3) 80 (32.1) 43 (17.3)

9 (3.6)

3.40 1.08

การอบรม

48 (19.3) 79 (31.9) 83 (33.3) 28 (11.2) 11 (4.4)

3.50 1.06

พิธีการ และงานฉลอง

8 (3.2)

35 (14.1) 99 (39.8) 76 (30.5) 31 (12.4)

2.65

.98

แบบอยางพนักงานดีเดน 19 (7.6) 67 (26.9) 101 (40.6) 48 (19.3) 14 (5.6)

3.12

.99

ระบบการประเมินผลการ 18 (7.2) 81 (32.5) 92 (36.9) 45 (18.1) 13 (5.2)
ใหรางวัล
บทกําหนดการลงโทษ 23 (9.2) 78 (31.3) 72 (28.9) 60 (24.1) 16 (6.4)

3.18

.99

เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ 20 (8.0) 61 (24.5) 75 (30.1) 68 (27.3) 52 (10.0)

2.93 1.11

เพลงประจําหนวยงาน

2.10

5 (2.0)

14 (5.6) 60 (24.1) 93 (37.3) 77 (30.9)

3.13 1.08
.97

การประกวดหรือแขงขัน 11 (4.4) 38 (15.3) 83 (33.3) 71 (28.5) 46 (18.5)

2.59 1.09

รวม

3.30 0.57

ผลการวิจัย และตารางที่ 14 การศึกษาถึงรูปแบบการถายทอดจริยธรรมที่เหมาะสมใช
ถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ พบวา ผูสื่อขาวมีความเห็นวา การศึกษาจากงานขาวใน
กองบรรณาธิการเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.02) ปรึกษาพูดคุยกับผูบริหารหรือหัวหนา
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.95) สังเกตจากบุคคลในองคการ ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.86)
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ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงานในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.85) การศึกษาจากเอกสารระดับมาก
(คาเฉลี่ย=3.67) การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อสนิทในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.59)
การอบรมในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.50) การปฐมนิเทศในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
=3.40) ระบบการประเมินผลการใหรางวัลในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.18) บทกําหนดลงโทษ
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.13) แบบอยางพนักงานดีเดนในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.12)
เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.93) พิธีการและงานฉลองในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย=2.65) การประกวดหรือแขงขันในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.59) และเพลง
ประจําหนวยงานในระดับนอย (คาเฉลี่ย=2.10)
การถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพโดยรวม
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพโดยรวม
ทุกดาน พบวา รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพที่ทําใหตระหนักรูในจริยธรรม
วิชาชีพหนังสือพิมพโดย การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบงเปน การ
ศึกษาจากเอกสาร การสังเกตจากบุคคลในองคการ การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการ
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.59) การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอด
สวนบุคคล คือ การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.39) การเรียน
รูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ไดแก การปรึกษาพูดคุยกับกลุม
เพื่อนรวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.59) และ 4.
การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐม
นิเทศ การฝกอบรม พิธีการและงานฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน ระบบการประเมินผล
การใหรางวัล บทกําหนดการลงโทษ เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษในองคการ เพลงประจําหนวยงาน
และการประกวดหรือแขงขันอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.81)
สําหรับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพที่ทําใหเกิดความศรัทธาในจ
ริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ พบวา การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบง
เปน การศึกษาจากเอกสาร การสังเกตจากบุคคลในองคการ การศึกษาจากงานขาวในกอง
บรรณาธิการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.56) การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผาน
การถายทอดสวนบุคคล คือ การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
=3.33) การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ไดแก การปรึกษา
พูดคุยกับกลุมเพื่อนรวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
=3.52) และ 4. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการ
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ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม พิธีการและงานฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน
ระบบการประเมินผลการใหรางวัล บทกําหนดการลงโทษ เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษในองคการ
เพลงประจําหนวยงาน และการประกวดหรือแขงขันอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย=2.48)
รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่ทําใหผูสื่อขาวสามารถนําไป
ปฏิบัติได พบวา การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบงเปน การศึกษาจาก
เอกสาร การสังเกตจากบุคคลในองคการ การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย = 3.64) การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดสวนบุคคล
คือ การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.42) การเรียนรูจริยธรรม
ในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ไดแก การปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อนรวม
งาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.63) และ 4. การเรียน
รูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม พิธีการและงานฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน ระบบการประเมินผลการให
รางวัล บทกําหนดการลงโทษ เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษในองคการ เพลงประจําหนวยงาน และ
การประกวดหรือแขงขันอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย=2.50)
ขณะที่รูปแบบการถายทอดจริยธรรมที่เหมาะสมใชเปนเครื่องมือการถายทอดจริยธรรม
วิชาชีพหนังสือพิมพ พบวา การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบงเปน การ
ศึกษาจากเอกสาร การสังเกตจากบุคคลในองคการ การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการ
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.85) การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอด
สวนบุคคล คือ การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.59) การเรียนรูจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ไดแก การปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อน
รวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.90) และ 4. การ
เรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐม
นิเทศ การฝกอบรม พิธีการและงานฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน ระบบการประเมินผล
การใหรางวัล บทกําหนดการลงโทษ เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษในองคการ เพลงประจําหนวยงาน
และการประกวดหรือแขงขันอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.95)
รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คา
เฉลี่ย=3.01) ประกอบดวย รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพที่ทําใหเกิดความ
ตระหนักรูในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.93) รูป
แบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพที่ทําใหเกิดความศรัทธาในจริยธรรมวิชาชีพ
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หนังสือพิมพโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=2.89) รูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพ
หนังสือพิมพที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=2.94) และรูปแบบการ
ถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพที่เหมาะสมเปนเครื่องมือในการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือ
พิมพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.30)

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกัน ไดแก ขนาด
ขององคการหนังสือพิมพ ความยาวนานของการกอตั้งองคการ ประเภทการเปนเจาของกิจการ
และประเภทหนังสือพิมพ มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมแตกตางกัน แสดงผลการทดสอบ ตาม
ตารางที่ 15-18 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 15 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (t-test) ประเภทองคการ
หนังสือพิมพ ระหวางหนังสือพิมพประเภททั่วไป และหนังสือพิมพขาวเศรษฐกิจ กับวัฒนธรรม
องคการหนังสือพิมพ
วัฒ นธรรม

ประเภทหนังสือ พิม พ
ทั่ว ไป (N=101)
เศรษฐกิจ (N=148)
คา เฉลี่ย
S.D.
คา เฉลี่ย S.D.
สรา งสรรค
3.40
0.61
3.61
0.62
2.95
0.61
2.95
0.56
ตั้งรับ -เฉื่อ ยชา
2.80
0.58
2.82
0.61
ตั้งรับ -กา วรา ว

t

-0.26
0.40
-0.29

*P<.05
จากตารางที่ 15 พบวา ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันในประเภทหนังสือ
พิมพทั่วไปกับหนังสือพิมพเศรษฐกิจ มีลักษณะวัฒนธรรมองคการไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 16 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (t-test) ลักษณะองคการ
หนังสือพิมพ ระหวางขนาดเล็ก และขนาดกลาง กับวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพ
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วัฒ นธรรม

ขนาดขององคก ารหนังสือ พิม พ
ขนาดเล็ก (N=65) ขนาดกลาง (N=184)
คา เฉลี่ย
S.D.
คา เฉลี่ย S.D.
สรา งสรรค
3.47
0.59
3.55
0.63
ตั้งรับ -เฉื่อ ยชา
3.01
0.65
2.93
0.55
2.78
0.57
2.82
0.61
ตั้งรับ -กา วรา ว

t

-0.81
0.84
-0.51

* P<.05
จากตารางที่ 16 พบวา ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันในขนาดขององคการ
หนังสือพิมพที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลางมีลักษณะวัฒนธรรมองคการไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 17 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (One-way Anova) ลักษณะ
องคการหนังสือพิมพ ในเรื่องการรูปแบบการบริหารองคกรกับวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพ
วัฒ นธรรม

รูป แบบการบริห าร
แบบครอบครัว
บริษ ัท จํา กัด
บริษ ัท จํา กัด (มหาชน
(N=31)
(N=124)
(N=94)
คา เฉลี่ย S.D.
คา เฉลี่ย S.D.
คา เฉลี่ย S.D.
สรา งสรรค
3.43
0.61
3.52
0.60
3.57
0.66
ตั้งรับ -เฉื่อ ยชา
3.24x
0.49
2.93x
0.62
2.89x
0.52
3.2x
0.56
2.75x
0.57
2.77x
0.61
ตั้งรับ -กา วรา ว

F

0.57
4.58*
7.5*

*P<.05
จากตารางที่ 17 พบวา ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันในเรื่องของรูปแบบ
การบริหารองคกรมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
โดยการบริหารแบบครอบครัวมีความลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชามากกวาการ
บริหารแบบบริษัทจํากัด และบริษัท จํากัด และบริษัท จํากัด (มหาชน) และยังมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวมากกวาบริษัท จํากัด และบริษัท จํากัด (มหาชน)
ขณะที่ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันในเรื่องของรูปแบบการบริหารองคการ
ไมแตกตางกันในลักษณะวัฒนธรรมองคืการแบบสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญ
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ตารางที่ 18 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (One-way Anova) ลักษณะ
องคการหนังสือพิมพ ในเรื่องระยะเวลาการกอตั้งองคการหนังสือพิมพกับวัฒนธรรมองคการ
หนังสือพิมพ
วัฒ นธรรม

ระยะเวลาการกอ ตั้ง องคก ร
1-10 ป
11-20 ป
มากกวา 20 ป ขึ้น ไป
(N=49)
(N=66)
(N=134)
คา เฉลี่ย S.D.
คา เฉลี่ย S.D.
คา เฉลี่ย S.D.
สรา งสรรค
3.45
0.58
3.55
0.67
3.54
0.62
ตั้งรับ -เฉื่อ ยชา
2.80
0.67
2.97
0.61
3.00
0.51
2.61x
0.59
2.82
0.61
2.89x
0.58
ตั้งรับ -กา วรา ว

F

0.43
2.15
3.92*

*P<.05
จากตารางที่ 18 พบวา ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันในเรื่องของระยะเวลา
การกอตั้งองคกรมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
โดยองคกรที่มีการกอตั้งตั้งแต 1-10 ป มีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวนอยกวา
องคการหนังสือพิมพที่กอตั้งมาแลวมากกวา 20 ปขึ้นไป
ขณะที่ระยะเวลาการกอตั้งองคกรที่แตกตางกันไมมีความแตกตางกันในลักษณะวัฒน
ธรรมองคการแบบสรางสรรค และแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา อยางมีนัยสําคัญ
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สมมติฐานที่ 2 ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกัน ไดแก ขนาดขององคการความยาว
นานของการกอตั้ง ประเภทการเปนเจาของกิจการ และประเภทหนังสือพิมพ มีความสัมพันธกับ
ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางกัน แสดงผลการทดสอบตามตาราง
ที่ 19-22 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 19 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (t-test) ประเภทองคการ
หนังสือพิมพ ระหวางหนังสือพิมพประเภททั่วไป และหนังสือพิมพขาวเศรษฐกิจ กับความ
ตระหนักใน จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
ความตระหนัก ในจริย
ธรรมแหงวิช าชีพ
หนังสือ พิม พ

การรับ ทราบ
ความศรัท ธา
การปฏิบ ัต ิ
โดยรวม

ประเภทหนังสือ พิม พ
ทั่ว ไป (N=101)
เศรษฐกิจ (N=148)
คา เฉลี่ย S.D.
คา เฉลี่ย S.D.
4.27
0.54
4.34
0.52
3.81
0.59
3.82
0.56
3.51
0.50
3.40
0.44
3.83
0.41
3.89
0.42

t

-0.96
-0.21
-1.80
0.48

*P<.05
จากตารางที่ 19 พบวา ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันในประเภทหนังสือ
พิมพที่มีลักษณะทั่วไปกับหนังสือพิมพเศรษฐกิจ มีความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
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ตารางที่ 20 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (t-test) ลักษณะองคการ
หนังสือพิมพ ระหวางขนาดเล็ก และขนาดกลาง กับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพ
ความตระหนัก ในจริย
ธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือ พิม พ

การรับ ทราบ
ความศรัท ธา
การปฏิบ ัต ิ
โดยรวม

ขนาดองคก าร
ขนาดเล็ก (N=65) ขนาดกลาง (N=184)
คา เฉลี่ย S.D.
คา เฉลี่ย S.D.
4.21
0.54
4.35
0.53
3.62
0.58
3.89
0.55
3.36
0.43
3.51
0.49
3.73
0.40
3.91
0.42

t

-1.75
-3.32*
-2.1*
-3.06*

*P<.05
จากตารางที่ 20 พบวา ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันในเรื่องของขนาด
ขององคการหนังสือพิมพทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยองคการหนังสือพิมพขนาด
กลางมีความศรัทธา ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ และการรับทราบจริยธรรม
โดยรวมมากกวาขนาดองคการหนังสือพิมพขนาดเล็ก
ขณะที่ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันในเรื่องขนาดขององคการหนังสือพิมพ
ทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ดานการรับ
ทราบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ตารางที่ 21 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (One-way Anova) ลักษณะ
องคการหนังสือพิมพ ในเรื่องรูปแบบการบริหารองคกร กับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชา
ชีพหนังสือพิมพ
ความตระหนัก ในจริย
ธรรมแหงวิช าชีพ
หนังสือ พิม พ

รูป แบบการบริห ารองคก าร
แบบครอบครัว
(N=31)

การรับ ทราบ
ความศรัท ธา
การปฏิบ ัต ิ
โดยรวม

บริษ ัท จํา กัด
(N=124)

F

บริษ ัท จํา กัด (มหาชน
(N=94)

คา เฉลี่ย S.D. คา เฉลี่ย S.D. คา เฉลี่ย
4.4
0.45
4.29
0.54
4.31
3.98
0.46
3.78
0.61
3.81
3.54
0.51
3.45
0.47
3.47
3.98
0.37
3.84
0.43
3.86

S.D.
0.54
0.55
0.47
0.41

0.56
1.57
0.42
1.28

*P<.05
จากตารางที่ 21 พบวา ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันในเรื่องของรูปแบบ
การบริหารองคกรมีความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพไมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
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ตารางที่ 22 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (One-way Anova) ลักษณะ
องคการหนังสือพิมพ ในเรื่องระยะเวลาการกอตั้งองคการหนังสือพิมพกับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
ความตระหนัก ในจริย
ธรรมแหงวิช าชีพ
หนังสือ พิม พ

การรับ ทราบ
ความศรัท ธา
การปฏิบ ัต ิ
โดยรวม

ระยะเวลาการกอ ตั้ง
1-10 ป (N=49) 11-20 ป (N=66) 20 ปข ึ้น ไป (N=134
คา เฉลี่ย S.D. คา เฉลี่ย S.D. คา เฉลี่ย S.D.
4.26
0.56 4.19x
0.62 4.39x
0.46
3.76
0.64 3.66x
0.59 3.91x
0.52
3.38
0.45 3.38x
0.51 3.54x
0.46
3.80
0.46 3.75x
0.45 3.95x
0.37

F

3.19*
4.69*
3.68*
6.11*

*P<.05 x หมายถึงกลุมที่แตกตางกัน
จากตารางที่ 22 พบวา ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันในเรื่องระยะเวลาการ
กอตั้งองคกรหนังสือพิมพมีความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยองคการหนังสือพิมพที่มีการกอตั้งมากกวา 20 ปขึ้นไปมี
การรับทราบหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพมากกวาองคการหนังสือพิมพที่มีการกอตั้งมา
11-20 ป
เชนเดียวกันองคการหนังสือพิมพที่มีการกอตั้งมามากกวา 20 ปขึ้นไป มีความศรัทธา
การปฏิบัติตาม และความตระหนักในจริยธรรมโดยรวมมากกวาองคการหนังสือพิมพที่กอตั้งมา
11-20 ป
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การทดสอบสมมติฐานที่ 3 รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับเนื้อหาทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ
พิมพที่ไดรับแตกตางกัน แสดงผลการทดสอบ ตามตารางที่ 23 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 23 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (One-way Anova) รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพกับเนื้อหาจริยธรรมc
แหงวิชาชีพหนังสือพิมพที่ไดรับ
รูปแบบการถาย
ทอดจริยธรรม

ศึกษาจากเอกสาร
สังเกตจากบุคคล
ศึกษาจากงานขาว
ปรึกษากับเพื่อนสนิท
ปรึกษากับเพื่อนรวม
งาน
ปรึกษากับผูบริหาร/
หัวหนา

เนื้อหาทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่ไดรับ (N=249)
ดานการเสนอขาว
ตามขอเท็จจริง
คาเฉลี่ย
S .D .
1 1 1 (3 .8 4 ) 0 .4 5
1 0 3 (3 .8 0 ) 0 .4 1
9 1 (3 .8 1 ) 0 .4 3
6 6 (3 .8 5 ) 0 .4 3
7 6 (3 .9 0 )

ดานการเสนอขาว
บนหลักยุติธรรม
คาเฉลี่ย
S .D .
1 1 (3 .8 7 ) 0 .4 3
2 3 (3 .9 9 ) 0 .4 8
1 2 (3 .9 9 ) 0 .4 2
1 8 (3 .7 1 ) 0 .4 4

ดานเสรีภาพใน
การเสนอขาว
คาเฉลี่ย
S .D .
4 1 (3 .9 7 ) 0 .3 1
3 6 (3 .9 2 ) 0 .3 8
3 1 (3 .9 7 ) 0 .4 3
3 5 (3 .9 1 ) 0 .4 2

ดานการเสนอขาว
บนหลัก
คาเฉลี่ย
S .D .
1 4 (3 .8 6 ) 0 .4 9
8 (3 .9 4 ) 0 .3 8
1 2 (3 .9 3 ) 0 .4 9
1 2 (3 .9 6 ) 0 .4 1

ดานการปกปอง
ผลประโยชน
คาเฉลี่ย
S .D .
2 3 (3 .7 1 ) 0 .4 7
3 6 (3 .7 5 ) 0 .4 4
3 7 (3 .8 6 ) 0 .4 0
2 7 (3 .8 6 ) 0 .5 3

F
พบหลักจริยธรรม
ไมพบหลักจริย
ทั้งหมด
ธรรมใดๆ เลย
คาเฉลี่ย
S .D . คาเฉลี่ย
S .D .
4 7 (3 .9 0 ) 0 .3 5 2 (3 .9 7 ) 0 .3 5
3 9 (4 .0 1 ) 0 .3 6 4 (3 .9 3 ) 0 .5 0
6 4 (3 .8 7 ) 0 .3 9 2 (3 .5 5 ) 0 .5 5
3 7 (3 .9 0 ) 0 .3 7 5 4 (3 .8 7 ) 0 .3 8

1 .0 5
2 .1 3
1 .0 0
0 .5 8

0 .4 2 1 8 (3 .9 6 ) 0 .4 0 3 3 (3 .8 8 ) 0 .4 6 1 2 (3 .7 1 ) 0 .3 8 4 5 (3 .8 7 ) 0 .4 1 4 9 (3 .8 0 ) 0 .4 3 1 6 (3 .8 7 ) 0 .3 5 0 .6 7

8 2 (3 .9 5 )x 0 .4 1

4 (3 .5 8 )

0 .1 3 2 8 (3 .8 1 )x 0 .3 9 7 (3 .9 2 )x 0 .5 4 3 5 (3 .9 1 )x 0 .4 1 8 7 (3 .8 3 )x 0 .4 2 6 (3 .3 5 )x 0 .2 6 2 .6 5 *
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ตารางที่ 23 (ตอ) ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย (One-way Anova) รูปแบบการถายทอดจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพกับเนื้อหา
จริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพที่ไดรับ
เนื้อ หาทางจริย ธรรมในวิช าชีพ หนังสือ พิม พท ่ไี ดรับ (N=249) ตอ

F

รูป แบบการถา ย ดา นการเสนอขา วดา นการเสนอขา วดา นเสรีภ าพในกา ดา นการเสนอขา ว ดา นการปกปอ งผล พบหลัก จริย ธรรม ไมพ บหลัก จริย ธรรม
ทอดจริย ธรรม ตามขอ เท็จ จริง บนหลัก ยุต ิธ รรม
เสนอขา ว บนหลัก มนุษ ยธรรม ประโยชนส าธารณะ
ทั้งหมด
ใดๆ เลย
คา เฉลี่ย
การปฐมนิเทศ
69 (3.83)
การฝก อบรม
71 (3.89)
พิธ ีก าร งานฉลอง 23 (3.91)
แบบอยา งพนัก งาน
52 (3.87)
ดีเดน
ระบบการประเมิน
ผลการใหรางวัล 52 (3.97)x
บทกํา หนดลงโทษ 108 (3.88)
เรื่อ งเลา ตํา นาน 25 (3.86)
เพลง
การประกวดหรือ
38 (3.94)
แขงขัน

S.D. คา เฉลี่ย S.D.
0.43 4 (3.72) 0.31
0.42 9 (3.91) 0.36
0.45 9 (3.83) 0.37

คา เฉลี่ย
12 (3.92)
13 (3.91)
30 (3.98)

S.D. คา เฉลี่ย
0.44 5 (4.22)
0.46 6 (3.82)
0.38 2 (4.77)x

S.D. คา เฉลี่ย
0.41 17 (3.88)
0.30 33 (3.80)
7.80 25 (3.84)

S.D. คา เฉลี่ย S.D. คา เฉลี่ย S.D.
0.43 48 (3.83) 0.38 94 (3.89) 0.43 0.86
0.43 57 (3.82) 0.40 60 (3.90) 0.44 0.42
0.40 11 (3.72) 0.48 149 (3.84) 0.41 2.33*

0.37 7 (3.37) 0.41 17 (3.99) 0.42

4 (3.61)

0.24 61 (3.94)x

0.4

0.45
0.39
0.45
-

0.35
0.37
0.39
0.16

2 (3.97)
3 (4.00)
3 (3.87)
1 (3.72)

0.43 80 (3.84)
0.43 13 (3.77)
0.39 23 (3.69)x
- 5 (3.75)

0.39 31 (3.82) 0.45 69 (3.81)x
0.41 35 (3.88) 0.44 84 (3.84)
0.41 43 (3.86) 0.43 51 (3.86)
0.51 7 (3.92) 0.42 225 (3.87)

0.43 5 (3.57) 0.48 42 (3.87) 0.48

1 (3.77)

6 (3.93)
2 (4.19)
13 (3.81)
3 (3.75)

* P< 0.5 x หมายถึงกลุมที่แตกตางกัน

0.42
0.11
0.58
0.44

9 (4.04)
4 (3.84)
91 (3.92)x
8 (3.93)

-

52 (3.84)

41 (3.91) 0.48 67 (3.77)x 0.42 1.62*
0.41
0.45
0.41
0.43

1.09
0.41
0.93
0.18

0.36 31 (3.91) 0.46 80 (3.85) 0.39 0.69
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จากตารางที่ 23 ผลการการทดสอบพบวา รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพจากการศึกษาดวยตนเอง ทั้งจากการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตจากบุคคล และ
การศึกษาจากงานขาวมีการเนื้อหาทางจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพที่ไดรับทั้งในเรื่องหลัก
การเสนอขาวตามขอเท็จจริง การเสนอขาวดวยความยุติธรรม หลักเสรีภาพในการเสนอขาว
หลักการเสนอขาวบนหลักมนุษยธรรม การปกปองผลประโยชนสาธารณะไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
สวนรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพจากการปรึกษากับเพื่อนสนิท
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ทั้งจาก
การปรึกษากับกลุมเพื่อนรวมงาน และการปรึกษากับบรรณาธิการและหรือหัวหนาขาวไมแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5 แตอยางไรก็ตาม รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพจากการปรึกษากับบรรณาธิการและหรือหัวหนามีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.5 ระหวางกลุมที่มีการปรึกษากับบรรณาธิการและหรือหัวหนาที่ไมพบ
วามีการถายทอดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพกับกลุมที่มีปรึกษาแลวพบวามีการถาย
ทอดหลักจริธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพทั้ง 5 ประการ และมีการถายทอดหลักจริยธรรมในวิชา
ชีพหนังสือพิมพเรื่องการเสนอขาวตามขอเท็จจริงมากที่สุด
สําหรับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยองคการที่แตกตางผาน
รูปแบบการถายทอดจากพิธีการ และงานฉลอง รูปแบบการถายทอดจากแบบอยางพนักงานดี
เดน รูปแบบการถายทอดจากระบบการประเมินการใหรางวัล และรูปแบบการถายทอดจากเรื่อง
เลา ตํานานหรือวีรบุรุษ มีการรับรูตอจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ขณะที่รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานชอง
ทางการปฐมนิเทศ การฝกอบรม บทกําหนดการลงโทษ เพลงประจําหนวยงาน และการประกวด
หรือแขงขันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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การทดสอบสมมติฐานที่ 4 วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความตระหนัก
ในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางกัน แสดงผลการทดสอบ ตามตารางที่ 24 ดังตอ
ไปนี้
ตารางที่ 24 การวิเคราะหคาสหสัมพันธ Correlations แบบ Bivariate วัฒนธรรมองค
การกับการรับรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
การวิเคราะหค า สหสัม พัน ธระหวา งวัฒ นธรรมองคก ารกับ ความตระหนัก ในจริย ธรรม
การรับ รูจ ริย ธรรมแบบสรา งสรรค ต ั้งรับ -เฉื่อ ยชา ตั้งรับ -กา วรา ว
ความตระหนัก
ในจริย ธรรม คา สหสัม พัน ธ
1.00
.333**
-.144*
-.198*
Sig
0.00
0.023
0.002
จํา นวน (N)
249
249
249
249
แบบสรา งสรรค คา สหสัม พัน ธ
.333**
1.00
-.252**
-.258**
Sig
0.00
0.00
0.00
จํา นวน (N)
249
249
249
249
ตั้งรับ -เฉื่อ ยชา คา สหสัม พัน ธ
-.144*
-.252**
1.00
.549**
Sig
0.023
0.00
0.00
จํา นวน (N)
249
249
249
249
ตั้งรับ -กา วรา ว คา สหสัม พัน ธ
-.198**
-.258**
.549**
1.00
Sig
0.002
0.00
0.00
จํา นวน (N)
249
249
249
249

** คาสหสัมพันธที่ระดับ .01
* คาสหสมพันธที่ระดับ .05
จากตารางที่ 24 พบวา ลักษณะวัฒนธรรมองคการที่แตกตางมีความสัมพันธแตกตางกับ
ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และที่ระดับ .01
ทั้งนี้ วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคจะมีคาผกผันกับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพโดยความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพจะปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 33
ขณะที่วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาจะทําใหความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
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หนังสือพิมพลดลงรอยละ 14 และวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวจะทําใหความตระหนัก
ในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพลดลงรอยละ 19

การทดสอบสมมติฐานที่ 5 วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับรูปแบบ
การถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกัน แสดงผลการทดสอบ ตาม ตารางที่ 25
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 25 การวิเคราะหคาสหสัมพันธ Correlations แบบ Bivariate วัฒนธรรมองค
การกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
รูป แบบการถา ยทอดจริย ธรร
วิช าชีพ หนัง สือ พิม พ

ลัก ษณะวัฒ นธรรมองคก าร

สรา งสรรค (Sig.)ตั้ง รับ -เฉื่อ ยชา (Sig.)ตั้ง รับ -กา วรา ว (Sig.
ศึก ษาจากเอกสาร
.112 (.076)
.027 (.668)
-.069 (.280)
สังเกตบุค คลในองคก าร
.145* (.022)
-.027 (.669)
-.137* (.031)
ศึก ษาจากงานขา วในกองบก.
.033 (.603)
.016 (.797)
-.106 (.095)
ปรึก ษาพูด คุย กับ เพื่อ นสนิท
.037 (.558)
.083 (.190)
.006 (.925)
ปรึก ษาพูด คุย กับ เพื่อ นรว มงาน -.053 (.409)
.062 (.332)
.004 (.950)
ปรึก ษาพูด คุย กับ ผูบ ริห าร/หัว หนา .019 (.768)
.104 (.102)
-.005 (.938)
การปฐมนิเทศ
.066 (.302)
.129* (.042)
.062 (.331)
การฝก อบรม
-.038 (.551)
.057 (.369)
.060 (.343)
พิธ ีก าร และงานฉลอง
-.055 (.384)
.031 (.623)
.003 (.963)
แบบอยา งพนัก งานดีเดน
-.012 (.847)
.014 (.830)
-.023 (.723)
ระบบประเมิน ผลการใหรางวัล
-.078 (.218)
.018 (.772)
.058 (.362)
บทกํา หนดลงโทษ
.068 (.285)
-.027 (.674)
-.054 (.398)
เรื่อ งเลา ตํา นาน วีรบุรุษ
.035 (.581)
.007 (.912)
-.116 (.067)
เพลงประจํา หนว ยงาน
.074 (.246)
-0.83 (.191)
-.079 (.212)
การประกวดหรือ แขงขัน
-.020 (.752)
.054 (.398)
-0.87 (.171)

** คาสหสัมพันธที่ระดับ .01
* คาสหสมพันธที่ระดับ .05
จากตารางที่ 25 ผลการทดสอบพบวา วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธ
กับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
โดยวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคจะทําใหรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือ
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พิมพโดยการศึกษาดวยตนเองจากเอกสารการจะเพิ่มขึ้นรอยละ 12 การสังเกตจากบุคคลในองค
การเพิ่มขึ้นรอยละ 14 การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ขณะที่การ
ถายทอดสวนบุคคลโดยการปรึกษาจากเพื่อนสนิทเพิ่มขึ้นรอยละ 3
การถายทอดจริยธรรมของกลุมโดยการปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงานลดลงรอยละ 5
แตการปรึกษาพูดคุยกับผูบริหารหรือหัวหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1 สวนการถายทอดขององคการโดย
การปฐมนิเทศเพิ่มรอยละ 6 การฝกอบรมลดลงรอยละ 3 พิธีการหรืองานฉลองลดลงรอยละ 5
แบบอยางพนักงานดีเดนลดลงรอยละ 1 ระบบการประเมินผลการใหรางวัลลดลงรอยละ 7 ขณะ
ที่บทกําหนดลงโทษเพิ่มขึ้นรอยละ 6 เรื่องเลาตํานานเพิ่มขึ้นรอยละ 3 เพลงประจําหนวยงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 7 การประกวดหรือแขงขันลดลงรอยละ 2
ขณะที่วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาจะทําใหรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชา
ชีพหนังสือพิมพโดยการศึกษาดวยตนเองจากเอกสารจะเพิ่มขึ้นรอยละ 2 การสังเกตจากบุคคล
ในองคการลดลงรอยละ 2 การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ขณะที่
การถายทอดสวนบุคคลโดยการปรึกษาจากเพื่อนสนิทเพิ่มขึ้นรอยละ 8
การถายทอดจริยธรรมของกลุมโดยการปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงานเพิ่มขึ้นรอยละ 6
การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหารหรือหัวหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 10 สวนการถายทอดขององคการโดย
การปฐมนิเทศเพิ่มรอยละ 12 การฝกอบรมเพิ่มขึ้นรอยละ 5 พิธีการหรืองานฉลองลดลงรอยละ 3
แบบอยางพนักงานดีเดนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ระบบการประเมินผลการใหรางวัลเพิ่มขึ้นรอยละ 1
ขณะที่บทกําหนดลงโทษลดลงรอยละ 2 เรื่องเลาตํานานเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 เพลงประจําหนวย
งานลดลงรอยละ 8 การประกวดหรือแขงขันเพิ่มขึ้นรอยละ 5
ขณะที่วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวจะทําใหรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชา
ชีพหนังสือพิมพโดยการศึกษาดวยตนเองจากเอกสารจะลดลงรอยละ 6 การสังเกตจากบุคคลใน
องคการลดลงรอยละ 13 การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการลดลงละ 10 ขณะที่การถาย
ทอดสวนบุคคลโดยการปรึกษาจากเพื่อนสนิทเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6
การถายทอดจริยธรรมของกลุมโดยการปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงานเพิ่มขึ้นรอยละ
0.4 การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหารหรือหัวหนาลดลงรอยละ 0.5 สวนการถายทอดขององคการ
โดยการปฐมนิเทศเพิ่มรอยละ 6 การฝกอบรมเพิ่มขึ้นรอยละ 6 พิธีการหรืองานฉลองเพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.3 แบบอยางพนักงานดีเดนลดลงรอยละ 2 ระบบการประเมินผลการใหรางวัลเพิ่มขึ้นรอย
ละ 5 ขณะที่บทกําหนดลงโทษลดลงรอยละ 5 เรื่องเลาตํานาน วีรบุรุษลดลงรอยละ 116 เพลง
ประจําหนวยงานลดลงรอยละ 7 และการประกวดหรือแขงขันลดลงรอยละ 8
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ตารางที่ 26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
ตัว แปรลัก ษณะองคก าร
สรา งสรรค

รูป แบบการเปน เจา ของ

ระยะเวลาที่ก อ ตั้ง

ลัก ษณะวัฒ นธรรมองคก าร
ตั้งรับ -กา วรา ว
ตั้งรับ -เฉื่อยชา
แบบครอบครัว มีก ารรับ แบบครอบครัว มีก ารรับ
มากกวา การบริห ารแบ มากกวา การบริห ารแบ
บริษ ัท จํา กัด และบริษ ั บริษ ัท จํา กัด และบริษ ั
จํา กัด (มหาชน)
จํา กัด (มหาชน)
องคก ารหนังสือ พิม พท ี
กอ ตั้งมากกวา 20 ป มี
การรับ รูม ากกวา กลุม ที
กอ ตั้ง 1-10 ป และ
11-20 ป

จากตารางที่ 26 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 สรุปไดวา ลักษณะองคการหนังสือ
พิมพที่แตกตางกันในรูปแบบการเปนเจาของ และระยะเวลาที่กอตั้งงอคการที่แตกตางกันมีการ
รับรูวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน แตลักษณะองคการดานประเภทหนังสือพิมพ และขนาด
ขององคการที่แตกตางกันมีการรับรูวัฒนธรรมองคการไมแตกตางกัน
ตารางที่ 27 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวา ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกันใน
เรื่องประเภทหนังสือพิมพ และรูปแบบการเปนเจาของ มีความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพไมแตกตางกัน ขณะที่ขนาดขององคการหนังสือพิมพ และระยะเวลาที่กอตั้งองค
การที่แตกตางกันมีความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางกัน
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ลัก ษณะองคก าร

ขนาดองคก าร

ความตระหนัก ในจริย ธรรมแหงวิช าชีพ หนังสือ พิม พ
การรับ ทราบ
ศรัท ธา
การปฏิบ ัต ิ
องคก ารขนาดกลางศรัท ธ องคก ารขนาดกลางปฏิบ ั
มากกวา องคก ารขนาดเล็กมากกวา องคก ารขนาดเล็

องคก ารที่ก อ ตั้งนานกวา องคก ารที่ก อ ตั้งนานกวา 2 องคก ารที่ก อ ตั้งนานกวา
20 ป ตระหนัก รูม ากกวาป ศรัท ธารูม ากกวา องคก าร 20 ป ปฏิบ ัต ิม ากกวา อง
ระยะเวลาที่ก อ ตั้ง
องคก ารที่ก อ ตั้งมา 1-10ปกอ ตั้งมา 1-10ป และ 11-2 การที่ก อ ตั้งมา 1-10ป
และ 11-20 ป
และ 11-20 ป
ป

ตารางที่ 28 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3
รูป แบบการถา ยทอดจริย ธรรมในวิช าชีพ หนัง สือ พิมหลั
พ ก จริย ธรรมในวิช าชีพ หนัง สือ พิม
การถา ยทอดจากกลุม
พบการถา ยทอดหลัก การเสนอขา วมาก
การปรึก ษากับ ผูบ ริห ารและหรือ หัว หนา
สุด แตกตา งจากกลุม ที่ไมพ บหลัก จริย ธร
ในวิช าชีพ หนังสือ พิม พ
การถา ยทอดจากองคก าร
พบการถา ยทอดหลัก การเสนอขา วที่ต 
พิธ ีก าร และงานฉลอง
อยูบ นหลัก มนุษ ยธรรมแตกตา งกับ กา
เสนอขา วตามขอ เท็จ จริง
แบบอยา งพนัก งานดีเดน

พบการถา ยทอดหลัก การปกปอ งผล
ประโยชนส าธารณะแตกตา งกับ กรณีท ี
พบหลัก จริย ธรรมในวิชาชีพ หนังสือ พิม

จากตารางที่ 28 สรุปไดวา รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผาน
การเรียนรูดวยตนเองมีการถายทอดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพไมแตกตางกัน เชน
เดียวกับการถายทอดจริยธรรมสวนบุคคลมีการถายทอดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
ไมแตกตางกัน
การถายทอดจริยธรรมของกลุมที่แตกตางกันมีการถายทอดหลักจริยธรรมในวิชาชีพ
แตกตางกันโดยการปรึกษากับผูบริหารและหัวหนาพบหลักการเสนอขาวตามขอเท็จจริงแตก
ตางจากกลุมที่ไมพบหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
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การถายทอดจริยธรรมขององคการที่แตกตางกันมีการถายทอดหลักจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพแตกตางกัน โดยพิธีการ และงานฉลองพบหลักการเสนอขาวที่ตั้งอยูบนหลัก
มนุษยธรรมแตกตางกับการเสนอขาวตามขอเท็จจริง สวนแบบอยางพนักงานดีเดนพบการถาย
ทอดหลักการปกปองผลประโยชนสาธารณะแตกตางจากกับกรณีที่ไมพบหลักจริยธรรมในวิชา
ชีพหนังสือพิมพ
ตารางที่ 29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 4
ผลการทดสอบพบวา วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความตระหนัก
ในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางอยางกัน โดยวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคจะ
มีผลทําใหความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพเพิ่มขึ้นรอยละ 33 วัฒนธรรมองค
การแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาจะทําใหความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพลดลงรอยละ
14 และวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว ทําใหความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพลดลงรอยละ 19
ตารางที่ 29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 4
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ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความตระหนักในจริยธรรม
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ลักษณะวัฒนธรรมองคการ

การรับรูจริยธรรม

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 5
สรุปไดวา การทดสอบวัฒนธรรมองคการที่แตกตากันมีความสัมพันธกับรูปแบบการถาย
ทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางกัน โดยวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคจะทําให
การศึกษาเอกสารเพิ่มขึ้นรอยละ 11 แตวัฒนธรรมองคการตั้งรับ-กาวราวจะลดลงรอยละ 6 ขณะ
ที่การสังเกตบุคคลในองคการจะเพิ่มขึ้นรอยละ 14 หากองคการหนังสือพิมพมีลักษณะวัฒนธรรม
องคการแบบสรางสรรค แตวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวจะลดลงรอยละ 13
การถายทอดขององคการโดยการปฐมนิเทศพบวา วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อย
ชาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 12 ขณะที่วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค และตั้งรับ-กาวราวเพิ่มขึ้นรอย
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ละ 6 รูปแบบระบบการประเมินผลการใหรางวัลพบวา วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคจะลด
ลงรอยละ 7 แตจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5 หากองคการหนังสือพิมพมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบ
ตั้งรับ-กาวราว
ตารางที่ 30 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 5
รูป แบบการถา ยทอดจริย ธรรมในวิช าชีพ หนัง สือ พิม พ
วัฒ นธรรมองคก าร
การศึก ษาดว ยตนเอง
วัฒ นธรรมองคก ารแบบสรา งสรรคเพิ่ม
การศึก ษาจากเอกสาร
รอ ยละ 11 แตจ ะลดลงรอ ยละ 6 ในวัฒ
ธรรมองคก ารแบบตั้งรับ -กา วรา ว
วัฒ นธรรมองคก ารแบบสรา งสรรคเพิ่ม
สัง เกตจากบุค คลในองคก าร
รอ ยละ 14 แตจ ะลดลงรอ ยละ 13 ในวัฒ
ธรรมองคก ารแบบตั้งรับ -กา วรา ว
การถา ยทอดขององคก าร
วัฒ นธรรมองคก ารแบบตั้งรับ -เฉื่อ ยชา
เพิ่ม ขึ้น รอ ยละ 12 ขณะที่ว ัฒ นธรรมอง
การปฐมนิเทศ
การแบบสรา งสรรค และตั้งรับ -กา วรา
เพิ่ม ขึ้น รอ ยละ 6
วัฒ นธรรมองคก ารแบบตั้งรับ -เฉื่อ ยช
และตั้งรับ -กา วรา วเพิ่ม ขึ้น รอ ยละ 1 แล
ระบบประเมิน ผลการใหรางวัล
รอ ยละ 8 แตว ัฒ นธรรมองคก ารแบบสร
สรรคล ดลงรอ ยละ 7

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองคการกับการถายทอดและความตระหนักในจริยธรรมแหง
วิชาชีพในองคกรหนังสือพิมพ” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สรุปผลการ
วิจัย และอภิปรายผล ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของลักษณะทางประชากร

จากผลการวิจัยสรุปปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ การศึกษา สาขาที่สําเร็จการศึกษา
รายได สังกัด ระยะเวลาการทํางาน ตําแหนง สายงาน ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามเปนผูสื่อขาวเพศหญิงใกลเคียงกับเพศชาย มีอายุระหวาง 26-30 ป
มากที่สุด รองลงมาอายุระหวาง 31-35 ป อายุระหวาง 36-40 ป อายุต่ํากวา 25 ป อายุระหวาง
41-45 ป และอายุมากกวา 50 ป ขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และต่ํากวาระดับปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร
มากที่สุด รองลงมาคือสาขาศิลปศาสตร รัฐศาสตร พาณิชยและบัญชี (บริหาร) เศรษฐศาสตร
มนุษยศาสตร และนิติศาสตร เปนตน มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท รองลงมา
8,000-10,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท ขึ้นไป สวนใหญจะอยูสังกัดหนังสือพิมพประเภท
ปริมาณ และประเภทคุณภาพ มีอายุการทํางานระหวาง 6-10 ป มากกวา 10 ป ขึ้นไป และอายุ
การทํางาน 3-5 ป ปฏิบัติงานในสายงานเศรษฐกิจมากที่สุด การเมือง อาชญากรรม การศึกษา
บันเทิง กีฬา และไอที
ตอนที่ 2 ลักษณะวัฒนธรรมองคการ

ผลการวิจัยสามารถสรุปลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค วัฒนธรรมองคการ
แบบตั้งรับ-เฉื่อยชา และวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว ดังนี้
2.1 ลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค
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สวนใหญเห็นวา องคการหนังสือพิมพของตนเองสังกัดอยูมีลักษณะวัฒนธรรมองคการ
แบบสรางสรรค ในประเด็น องคการเนนไมตรีจิตมิตรภาพ การยอมรับนับถือ และการไววางใจ
กันระหวางบุคคลในองคการ องคการมุงเนนการทํางานที่มีคุณภาพมากกวาปริมาณงานที่ทํา
พนักงานในองคการมีความกระตือรือลน และรูสึกวามีงานที่ทาทายความสามารถตลอดเวลา
องคการใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ และองคการมักรวมมือกันลด
อุปสรรคปญหาตางๆ และพยายามสรางสรรคงานใหมๆ ขึ้นแทน
2.2 ลักษณะวัฒนธรรมองคแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา
สวนใหญเห็นวา องคการหนังสือพิมพของตนเองที่สังกัดอยูมีลักษณะวัฒนธรรมองคการ
แบบตั้งรับ-เฉื่อยชามากที่สุดในประเด็นพนักงานในองคการมักคลอยตามความคิดเห็นของผู
บริหาร พนักงานในองคการตองยึดถือกฎระเบียบแบบแผน และระบบอาวุโส อยางเครงครัด
พนักงานในองคการมักปกปองตนเอง เพื่อความมั่นคง และความกาวหนาในการทํางานของตน
เอง องคการเนนการลงโทษเมื่อทํางานผิดพลาด แตเมื่อทํางานประสพความสําเร็จกลับไมไดรับ
รางวัล และพนักงานในองคการพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่ตองรับผิดชอบ และเกี่ยงความรับ
ผิดชอบใหเทาๆ กัน
2.3 ลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว
สวนใหญเห็นวา องคการหนังสือพิมพของตนเองสังกัดอยูมีลักษณะวัฒนธรรมองคการ
แบบตั้งรับ-กาวราวมากที่สุดในประเด็น พนักงานถูกตรวจสอบการทํางานจากผูที่มีตําแหนงสูง
กวา และจะถูกตําหนิเมื่อทํางานผิด องคการวัดผลสําเร็จของงานจนกระตุนใหเกิดการแขงขันกัน
เพื่อตําแหนงที่สูงขึ้นหรือเลื่อนขั้น บุคคลในองคการเองมักแสดงการใชอํานาจ และแสดงอาการ
ตําหนิ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตอตานความคิดเห็นของผูอื่นเสมอๆ พนักงานรูสึกวาการ
ทํางานจะตองมีการแพชนะกัน และตองทํางานหนักที่ขาดความยืดหยุนในการทํางาน และองค
การตองแกไขปญหาเฉพาะหนาอยูเปนประจําจนกอใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลอื่นๆ
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะวัฒนธรรมองคการแลว พบวา องคการหนังสือพิมพมีลักษณะ
วัฒน-ธรรมองคการแบบสรางสรรคในระดับมาก รองลงมา วัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพใน
ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพในลักษณะตั้งรับ-กาวราวในระดับ
ปานกลาง
ตอนที่ 3 สรุปผลการศึกษารูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ

ตอนที่ 3.1 การศึกษารูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ 4 รูปแบบ
ไดแก 1. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบงเปน การศึกษาจากเอกสาร
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การสังเกตจากบุคคลในองคการ การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการ 2. การเรียนรูจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดสวนบุคคล คือ การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท 3.
การเรียน รูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ไดแก การปรึกษาพูดคุย
กับกลุมเพื่อนรวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา และ 4. การเรียนรูจริยธรรมในวิชา
ชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม พิธี
การและงานฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน ระบบการประเมินผลการใหรางวัล บท
กําหนดการลงโทษ เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษในองคการ เพลงประจําหนวยงาน และการประกวด
หรือแขงขัน สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพดวยตนเองผานการศึกษาจากเอกสาร
การสังเกตจากบุคคลในองคการ และการศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการ พบวา มีการ
ถายทอด จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพในเรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงมากที่สุด
2. การถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดสวนบุคคลจากการ
ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท พบเรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงมากที่สุด รองลงมา
คือ หลักการเสรีภาพในการเสนอขาว หลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชนของสาธารณะ
หลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรม หลักการเสนอขาวที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรม
3. การถายทอดของกลุมจากการปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน และการปรึกษาพูดคุย
กับผูบริหาร บรรณาธิการหรือหัวหนา พบเรื่องหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงมากที่สุด
4. การถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดขององคการจากการ
ปฐมนิเทศ การฝกอบรม และบทกําหนดการลงโทษ พบหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริง
มากที่สุด สวนการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพจากการประเมินผลการใหรางวัล พบ
หลักการเสนอขาวที่ปกปองผลประโยชนของสาธารณะ สวนเรื่องเลา ตํานานหรือวีรบุรุษในองค
การ พบหลักการเสรีภาพในการเสนอขาวมากที่สุด ขณะที่การถายทอดจาก พิธีการ และงาน
ฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน เพลงประจําหนวยงาน และการประกวดหรือแขงขันไมพบ
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
ตอนที่ 3.2 สรุปผลการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมวิชาชีพ
หนังสือพิมพ ผานรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ 4 รูปแบบ ไดแก 1. การ
เรียนรู จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเอง แบงเปน การศึกษาจากเอกสาร การสังเกต
จากบุคคลในองคการ การศึกษาจากงานขาวในกองบรรณาธิการ 2. การเรียนรูจริยธรรมในวิชา
ชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดสวนบุคคล คือ การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท 3. การเรียนรูจ
ริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานการถายทอดของกลุม ไดแก การปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อน
รวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา และ 4. การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ
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พิมพผานการถายทอดขององคการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม พิธีการและงาน
ฉลองตางๆ แบบอยางพนักงานดีเดน ระบบการประเมินผลการใหรางวัล บทกําหนดการลงโทษ
เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ เพลงประจําหนวยงาน และการประกวดหรือแขงขัน ดังนี้
1. การถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพโดยการเรียนรูดวยตนเอง และการถาย
ทอด จริยธรรมของกลุมทําใหตระหนักรูมากที่สุด ขณะที่การถายทอดสวนบุคคล และการถาย
ทอดขององคการสามารถทําใหเกิดความตระหนักรูไดระดับปานกลาง
2. การถายทอดจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพโดยการเรียนรูดวยตนเอง และการถาย
ทอดของกลุมทําใหเกิดความศรัทธามากที่สุด ขณะที่การถายทอดสวนบุคคลทําใหเกิดความ
ศรัทธาในระดับปานกลาง และการถายทอดขององคการทําใหเกิดความศรัทธาในระดับนอย
3. การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยการเรียนรูดวยตนเอง และการถาย
ทอดของกลุมสามารถนําไปปฏิบัติไดมากที่สุด ขณะที่การถายทอดสวนบุคคลสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง และการถายทอดขององคการสามารถนําไปปฏิบัตงิ านไดนอย
4. การถายทอดจริยธรรมโดยการเรียนรูดวยตนเอง การถายทอดสวนบุคคล และการ
ถายทอดของของกลุมเหมาะสมที่จะเปนเครื่องมือในการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพในระดับ
มาก ขณะที่การถายทอดขององคการเหมาะสมที่จะเปนเครื่องมือในการถายทอดจริยธรรมได
ปานกลาง โดยการฝกอบรมเปนเครื่องมือที่เหมาะสมกับการถายทอดจริยธรรมมากที่สุดขององค
การ
สรุปไดวา รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่ผูสื่อขาวใหความ
สําคัญจะขึ้นอยูกับการศึกษาดวยตนเอง และผานการถายทอดของกลุมเปนหลัก ทั้งในเรื่องของ
การสรางความตระหนักรู ความศรัทธา การปฏิบัติ และเครื่องมือในการถายทอดจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพ รองลงมาคือ การเรียนรูผานการถายทอดสวนบุคคล ขณะการถายทอดจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานทางองคการคอนขางนอย สอดคลองกับผลการวิจัยในตอนที่
3.1 ที่พบวา นักหนังสือพิมพมีการถายทอดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพผานชองทาง
การเรียนรูโดยตนเอง การถายทอดของกลุม การถายทอดสวนบุคคล และการถายทอดขององค
การในระดับนอย
ตอนที่ 4 ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ

ผลการวิจัยสามารถสรุปความตระหนักในรูจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ดานการ
รับรับทราบจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ดานความศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมวิชา
ชีพหนังสือพิมพ และดานการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ ดังนี้
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4.1 ความตระหนักจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพดานการรับรู
สวนใหญมีความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพดานการรับทราบมากที่
สุดในเรื่อง ขาวที่แสวงหาและนําเสนอตองมีความยุติธรรมตอผูตกเปนขาว และซื่อสัตยตอผูอาน
เรื่องขาวที่แสวงหา และนําเสนอตองถูกตองครบถวนทุกแงมุมตามความเปนจริง และปราศจาก
อคติ ในการหาและนําเสนอขาวตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตกเปนขาว การ
พิทักษประโยชนของสาธารณะ และเปนผูหมุนกลไกแหงความรูในสังคม และประเด็นเรื่องการมี
เสรีภาพ เปนอิสระจากการควบคุมแทรกแซงของรัฐ พรอมเปนอิสระจากปจจัยทางธุรกิจทั้งที่
เกี่ยวกับธุรกิจขององคการหรือผลประโยชนของตัว สรุปไดวา ผูสื่อขาวมีการรับรูจริยธรรมวิชา
ชีพหนังสือพิมพดานความตระหนักรูในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับมาก
4.2 ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ดานความศรัทธา และ
การยึดหลักจริยธรรม
สวนใหญมีความศรัทธาและการยึดหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพมากที่สุดใน
เรื่อง หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพไมปฏิบัติตามก็ได เนื่องจากเปนดานลบโดยผูสื่อขาว
ไมเห็นดวยกับประเด็นดังกลาว การมีความศรัทธาในวิชาชีพหนังสือพิมพวาเปนฐานันดร 4 ที่
พิทักษประโยชนของประชาชน และผูสื่อขาวมีความไมเห็นดวยวาหลักจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพเปนอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติตัว รวมทั้งการเสนอขาว ขณะที่หลักจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพทําใหผลงานมีคุณภาพเพิ่มขึ้น พรอมทั้งมองวาสามารถใชหลักจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพของสภาหนังสือพิมพและขององคการในสังกัดไปปฏิบัติได และไมเห็นดวย
วา หลัก จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปนเรื่องของอุดมการณในอดีตที่ไมสอดคลองกับ
ปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในทุกประเด็นแลว ผูสื่อขาวมีการรับรูจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
ดานความศรัทธา และการยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับมาก
4.3 ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ ดานการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
สวนใหญยอมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพมากที่สุดเมื่อเกิดสถาน
การณที่ตองเลือกระหวางจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพกับผลประโยชนของหนังสือพิมพ โดย
มองวาตนเองสามารถปฏิบัติ และปรับตัวเขากับระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑของหลักจริยธรรม
ในวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับ การที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเปน
ความยินดีพรอมใจที่จะปฏิบัติไมไดเกิดจากการบังคับแตอยางใด และไมใชเรื่องยากที่นักหนังสือ
พิมพยึดถือ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
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จะนําไปสูความกาวหนาในอาชีพการงานของตัวเองได และนักหนังสือพิมพมักศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพอยูเปนบางครั้งบางคราว เมื่อพิจารณาทุก
ประเด็นแลว ผูสื่อขาวมีการรับรูจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพในการยอมปฏิบัติตามหลักจริย
ธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับปานกลาง
สรุปไดวา ผูสื่อขาวมีการรับทราบจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับมาก (คาเฉลี่ย
=4.31) รองลงมา มีความศรัทธา และการยึดหลัก จริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับมาก
(คาเฉลี่ย=3.82) และมีการยอมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับปานกลาง
ตอนที่ 5 สรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกัน ไดแก ความยาวนาน
ของการกอตั้งองคการ และประเภทการเปนเจาของกิจการมีวัฒนธรรมแตกตางกัน ดังนี้
ระยะเวลาการกอตั้งองคการหนังสือพิมพมาแลวมากกวา 20 ปขึ้นไป มีลักษณะวัฒน
ธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวมากกวาองคการที่กอตั้งมาตั้งแต 1-10 ป
การบริหารองคการแบบครอบครัวมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา และ
ลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวมากกวาบริษัท จํากัด และบริษัท จํากัด (มหาชน)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกันมี
ความสัมพันธกับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางกัน สรุปผลการ
ทดสอบได ดังนี้
การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพของกลุมจากการปรึกษากับบรรณาธิการ
และหรือหัวหนามีการถายทอดหลักจริยธรรมการเสนอขาวตามขอเท็จจริงแตกตางกับการกลุมที่
ไมพบหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยองคการจากพิธีการ และงานฉลอง
พบเรื่องการเสนอขาวดวยหลักมนุษยธรรมแตกตางกับการเสนอขาวตามขอเท็จจริง
การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยองคการจากพนักงานดีเดน พบเรื่อง
การปกปองผลประโยชนแตกตางกันกรณีที่ไมพบหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
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สมมติฐานที่ 3 ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่แตกตางกัน ไดแก ขนาดขององคการ
ความยาวนานของการกอตั้งที่แตกตางกันมีการรับรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางกัน
ดังนี้
องคการหนังสือพิมพขนาดกลางมีความศรัทธา และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชา
ชีพหนังสือพิมพ มากกวาองคการหนังสือพิมพขนาดเล็ก
องคการหนังสือพิมพที่กอตั้งมากกวา 20 ป มีความตระหนักรู ความศรัทธา และการ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพมากกวาองคการหนังสือพิมพที่มีการกอตั้งมา
11-20 ป
สมมติฐานที่ 4 วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับความตระหนักในจ
ริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพแตกตางกัน ดังนี้ วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคจะมีคาผก
ผันกับความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ โดยความตระหนักในจริยธรรมแหง
วิชาชีพหนังสือพิมพจะปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 33 ขณะที่วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาจะ
ทําใหความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพลดลงรอยละ 14 และวัฒนธรรมองค
การแบบตั้งรับ-กาวราวจะทําใหความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพลดลงรอยละ
19
สมมติฐานที่ 5 วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับรูปแบบการถายทอด
จริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพที่แตกตางกัน ดังนี้
รูปแบบการถายทอดจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตนเองจากการศึกษาจาก
เอกสารจะมีคาผกผันกับวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคโดยจะเพิ่มขึ้นรอยละ 11 แตจะลดลง
รอยละ 6 หากเปนลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว ขณะที่การสังเกตจากบุคคลใน
องคการจะเพิ่มขึ้นรอยละ 14 ในวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค และจะลดลงรอยละ 13 หาก
เปนวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว
สวนการถายทอดขององคการโดยการปฐมนิเทศจะเพิ่มขึ้นรอยละ 12 ในวัฒนธรรมองค
การแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา แตวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว และวัฒนธรรมองคการแบบ
สรางสรรคจะเพิ่มขึ้นรอยละ ขณะที่ระบบการประเมินผลการใหรางวัลจะเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ใน
วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว และวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชาเพิ่มขึ้นรอยละ
1 แตวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคจะลดลงรอยละ 7
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อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1

โดยภาพรวมแลว องคการหนังสือพิมพทุกแหงจะมีลักษณะวัฒนธรรมองคการในเชิง
การบริหารงานขาวในลักษณะสรางสรรคมากที่สุด โดยนักหนังสือพิมพที่มีลักษณะทางประชากร
ศาสตรที่แตกตางกันมีการรับรูถึงวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพแบบสรางสรรคไมแตกตางกัน
ขณะที่ลักษณะองคการหนังสือพิมพที่มีการกอตั้งมานานกวา 20 ป จะมีวัฒนธรรมองคการแบบ
ตั้งรับ-กาวราวมากกวาองคการหนังสือพิมพที่มีอายุการกอมา 1-10 ป และประเภทการเปนเจา
ของกิจการที่มีการบริหารงานแบบครอบครัวจะมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา
และวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวมากกวาองคการหนังสือพิมพที่มีการบริหารงานแบบ
บริษัท จํากัด และบริษัท จํากัด (มหาชน)
จุดเดนของวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพแบบสรางสรรคเกิดจากการที่นักหนังสือพิมพ
ในแตละองคการมีความคิดเห็นรวมกันคือมีการไววางใจ มีการยอมรับนับถือ ซึ่งทําใหลดการขัด
แยงในเรื่องการทํางานระหวางแตละฝายลงทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น และสมาชิก
ในองคการหนังสือพิมพเห็นรวมกันวาการทํางานโดยเนนในเรื่องคุณภาพของงานมากกวาจะ
เนนเรื่องปริมาณของงานที่เปดโอกาสใหนักหนังสือพิมพทํางานไดอยางเต็มที่สงผลใหนักหนังสือ
พิมพมีความกระตือรือรนในการทํางาน เนื่องจากไดมีโอกาสไดแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
งานของตัวเองอยางเต็มที่ สอดคลองกับแนวคิดของ Cooke และ Schein ที่เนนวา องคการจะ
ประสบความสําเร็จไดจะตองมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค
รวมถึงการวิจัยของบุญมี ดนตรีเสนาะ (อางแลว) ที่ศึกษาถึงความพึงพอใจของพนักงาน
องคกรหนังสือพิมพที่พบวาพนักงานมีความพึงพอใจกับงานที่ไดรับมอบหมาย ที่เห็นวางานนั้น
เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนผลการศึกษาวัฒนธรรมของฝายการพยาบาลโรงพยาบาลรัฐในเขต
กรุงเทพฯ ตามแนวคิดของ Cooke ของ วรนุช เนตรพิศาลวนิช (อางแลว) ที่พบวาวัฒนธรรม
ของฝายการพยาบาลอยูในลักษณะตั้งรับ-กาวราวมากที่สุด รอลงมาคือ ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา
และลักษณะสรางสรรคตามลําดับ
อยางไรก็ตาม การที่องคการหนังสือพิมพที่กอตั้งมานานกวา 20 ป และนักหนังสือพิมพ
ที่ทํางานมานานในองคการนั้นๆ มีความเห็นแตกตางกันในวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-กาวราวนั้น
เกิดจากการที่พนักงานในองคการยึดถือกฎระเบียบ แบบแผน โดยเฉพาะในเรื่องของระบบ
อาวุโส และตําแหนงงานอยางเครงครัด ที่ผูนอยหรือผูมาใหมตองเคารพยําเกรงแกพนักงานเดิม
ตลอดจนการบังคับบัญชาตามระบบงานที่ถูกจัดขึ้น รวมทั้งพนักงานเดิมที่ปฏิบัติมานานอาจจะ

126
พยายามปกปองตนเอง เพื่อความมั่นคง และความกาวหนาในการทํางานของตนเองเปนสําคัญ
ซึ่งในเรื่องดังกลาวนี้พบไดทั่วไปที่เกิดจากมีการวัดการประสพความสําเร็จของงานเปนหลักจน
กระตุนใหเกิดการแขงขันกันเอง เพื่อใหไดตําแหนงหนาที่สูงขึ้น ตลอดจนเนนความคงที่ ไมชอบ
การเปลี่ยนแปลง และปฏิบัติงานโดยยึดรูปแบบเกาๆ ที่เคยทํา เนนการตรวจสอบหนาที่ และ
ระเบียบวินัย ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนํามาซึ่งผลสําเร็จขององคการลดต่ําลง ตลอดจนการทําให
การริเริ่มสรางสรรค และพัฒนาบุคลากรนอยลง
สอดคลองกับการศึกษาเรื่องลักษณะวัฒนธรรมสังคมไทย วัฒนธรรมองคการ และ
ลักษณะผูนําที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจการสื่อสารของประเทศไทย ของ สุมาลี มาโนชนฤมล
(อางแลว) พบวาลักษณะที่เปนอยูมากที่สุดของสังคมไทย คือ เรื่องการใชอํานาจ และเรื่องการ
หลีกเลี่ยงความไมแนนอน เชนเดียวกับการวิจัยที่ใชทฤษฎีเดียวกันในเรื่องวัฒนธรรมองคการ
ของพรรคการเมืองไทย 6 พรรค ไดแก พรรคประชาธิปตย ความหวังใหม ชาติไทย ชาติพัฒนา
กิจสังคม และ เสรีธรรม ที่พบวา วัฒนธรรมองคการพรรคการเมืองเนนหลักในเรื่องลักษณะ
ความเปนเพศชาย ลักษณะการใชอํานาจ และลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ซึ่งเปนไป
ตามวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-กาว และวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา
และเมื่อนําแนวคิดในดานวัฒนธรรมองคการของ กริช สืบสนธิ์ (อางแลว) ที่มีมุมมองตอเรื่องความแข็ง
แกรงของวัฒนธรรมองคการ จะพบวา วัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพมีลักษณะวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา
และวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-กาว สอดแทรกอยูเปนเครื่องบงชี้สําคัญวา องคการหนังสือพิมพสวนใหญมีวัฒนธรรม
แฝงหรือมีวัฒนธรรมกลุมยอยอยูซึ่งนําไปสูการทําใหวัฒนธรรมองคการไมแข็งแกรงได
สําหรับวัฒนธรรมแฝงหรือวัฒนธรรมกลุมยอยที่เกิดจากความคิดเห็นรวมของสมาชิกในองคการกลุม
หนึ่ง คือ กลุมผูที่มีระยะเวลาการทํางานในองคการมานาน และลักษณะองคการที่มีการกอตั้งมามากกวา 20 ป พบ
วา เปนลักษณะพฤติกรรม และคานิยมถึงการแสดงออกแบบอนุรักษนิยม มีคานิยมของระบบอาวุโส ทั้งการยึดถือ
ถึงเรื่องระบบอาวุโสตําแหนง และระบบอาวุโสรุน เปนจุดเดนมากที่สุด สอดคลองกับลักษณะคานิยมของคนไทย
ที่ผูนอยจะตองเคารพผูอาวุโส เกรงใจผูใหญ หรือผูอาวุโส และมีการอบรมสั่งสอนใหเคารพรุนพี่ตามระบบอาวุโส
อยางเครงครัด นอกจากนี้ กลุมผูอาวุโสยังมีการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่พยายามหลีกเลี่ยงความไมแนนอนที่จะ
เปนผลกระทบตอตําแหนง ยึดประเพณีแบบแผนการปฏิบัติงานที่มีการควบคุม และทําตามกฎระเบียบที่วางไว
โดยจะขัดตอกฎระเบียบไมได เพราะเชื่อวากฎระเบียบที่มีมานานเปนสิ่งที่เชื่อถือไดสูง และมีการบังคับใหบุคคล
อื่นๆ พยายามเห็นพองหรือคลอยตามความคิดเห็นของตัวเอง ที่จะตองมีการควบคุมคนอื่นโดยใชอํานาจหนาที่
และบทบาทของตนเองที่ดํารงตําแหนงอยู ตลอดจนประสบการณที่มีอยู เพื่อแสดงใหเห็นวาตนอยูเหนือผูอื่น

โดยสรุปแลว องคการหนังสือพิมพไทยเปนองคการที่มีวัฒนธรรมองคแข็งแกรง ซึ่งจะ
ชวยชี้นําพฤติกรรมใหบุคคลทํางานดีขึ้นตามความคาดหวังขององคการ ซึ่งจะทําใหลดระยะเวลา
ในการตัดสินใจในสถานการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนทําใหสมาชิกในองคการมีความรูสึกเกี่ยวกับสิ่ง
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ที่ตนทําดีขึ้น และมีแนวโนมที่จะทํางานหนักมากขึ้น ทั้งยังชวยลดการลาออกหรือการเขามารวม
งานอยางฉาบฉวยของพนักงานได เนื่องจากสมาชิกใหมเมื่อกาวเขาสูการทํางานแลวพบวา สวน
ใหญมักขาดความซาบซึ้ง ความเขาใจในวัฒนธรรมองคการทําใหยากที่จะปรับตัวใหเขากับองค
การได และที่สําคัญ คือ วัฒนธรรมองคการที่แข็งแกรงจะสามารถสรางเอกลักษณรวมกันในหมู
สมาชิกที่จะทําใหเกิดความแตกตางกันระหวางบุคคลที่เปนสมาชิกขององคการหนังสือพิมพ กับ
บุคคลภายนอกใหเห็นไดอยางชัดเจน
สมมติฐานที่ 2

ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดวา รูปแบบการถายทอดจริยธรรมโดยการเรียนรูดวยตน
เอง และการถายทอดของกลุมมีอิทธิพลตอหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ โดยเฉพาะการ
เสนอขาวตามขอเท็จจริง แตอยางไรก็ตาม การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยตน
เองนั้น ถือวาเปนการเรียนรูดวยการกระทํา การลองผิดลองถูก อาจกอใหเกิดการตีความผิดหรือ
ตองใชเวลานานในการเรียนรู และการที่ผูสื่อขาวยึดหลักการเรียนรูดวยตนเองคอนขางมากทํา
ใหเกิดการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพไมครอบคลุมจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
ทั้งหมด เนื่องจากมีการเนนหนักในเรื่องการถายทอดหลักจริยธรรมในเรื่องของการเสนอขาว
ตามขอเท็จจริงมากที่สุด ขณะที่หลักจริยธรรมในวิชาชีพดานอื่นๆ ไดแก การเสนอขาวดวย
ความยุติธรรม หลักการเสนอขาวบนหลักมนุษยธรรมถูกมองขามไป
ดังนั้น การตีความในเรื่องของการเสนอขาวตามขอเท็จจริงนั้นยังไมครอบคลุมหลักการ
ทั้งหมดโดยอาจจะมีการตีความเฉพาะในแงของการเสนอขาวตามคําพูดของแหลงขาวตางๆ
เปนหลัก โดยไมไดมีการตรวจสอบวาแหลงขาวที่มีการใหขาวนั้นเสนอขอมูลตามขอเท็จจริงมาก
นอยเพียงใด และอาจจะเปนเพียงการเสนอขาวตามขอเท็จจริงเพียงดานในดานหนึ่ง นอกจากนี้
ยังอาจจะเปนการตีความเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองมีความรู ความเขาใจเทานั้น
สอดคลองกับแนวคิดของ Warren Bress (อางแลว) ที่กลาววา การศึกษาการเรียนรูการ
ทํางานของผูสื่อขาวในองคการที่เรียกวา Social control in the news room พบวา นักขาวเรียนรู
งานจากการเขียนขาว การเขียนบทบรรณาธิการ การครอบคลุมเนื้อหาขาว โดยอาศัยวิธกี าร
อาน และการสังเกตการณหนังสือพิมพที่ตนเองทํางานอยู นอกจากนี้ยังไดอาศัยวิธีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในการพูดคุยกับเพื่อนรวมงานหรือการประชุมปรึกษากัน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบวา การถายทอดของกลุมทั้งในเรื่องการปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน
และการปรึกษาพูดคุยกับผูบริหารหรือหัวหนาอีกดวย ที่มีการถายทอดหลักจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพที่เนนในหลักการการเสนอขาวตามขอเท็จจริงเปนหลัก
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และการถายทอดจริยธรรมของกลุมนี้ยังมีอิทธิพลที่มีตอหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ
พิมพคอนขางมากอีกดวย โดยเฉพาะเรื่องการเสนอขาวตามขอเท็จจริงที่นักหนังสือพิมพให
ความสําคัญมากที่สุดสําหรับการปฏิบัติงานของผูสื่อขาวเอง และถูกสะสมมาอยางตอเนื่องของ
การที่จะทําหนาที่ในการเปนผูสื่อขาว และเมื่อบุคคลกาวเขาไปอยูในหนวยงานที่สังกัด กลุมคน
ที่อยูในหนวยงานนั้นก็จะมีการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ คานิยม ความเชื่อของ
องคการโดยสวนรวมไปยังพนักงานใหม เนื่องจากเปนเรื่องธรรมชาติแหงความตองการของ
มนุษยที่ตองการการยอมรับ ตองการกลุมที่ตนสังกัด จึงเทากับวาเปน “การกลืน” หลักจริยธรรม
ในวิชาชีพหนังสือพิมพดานอื่นๆ ไปในขณะเดียวกันโดยไมรูตัว เนื่องจากเห็นวาหลักการเสนอ
ขาวตามขอเท็จจริงเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดของกลุม
การที่นักหนังสือพิมพตางยึดถือหลักเกณฑขอกําหนดของกลุมที่ตนเองสังกัดอยูยัง ยัง
นําไปสูปรากฏการณที่มีการเสนอขาวของหนังสือพิมพที่เหมือนกันในแตละวัน เนื่องจากมีการ
แบงปนขาวหรือลอกขาวเกิดขึ้นในกลุมที่ตนเองสังกัดอยูอีก สอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง ปจจัย
ในการเสนอขาวสารผิดพลาด และการยอมรับของหนังสือพิมพ ของอภิชาต ศักดิเศรษฐ (อาง
แลว) ที่พบวา ผูสื่อขาวมีการลอกขาวกัน ซึ่งการลอกขาวนั้นนํามาสูการเสนอขาวที่ผิดพลาด
และการลอกขาวที่เกิดขึ้นนี้ ยังสามารถอธิบายไดถึงปรากฎการณที่หนังสือพิมพมักจะ
เสนอขาวตามกระแสตามผลการวิจัยเรื่องลักษณะของอุตสาหกรรมขาวในประเทศไทย ของ
สุชาดา เพ็ชรแกว (อางแลว) ที่พบวา ผูประกอบการมีการเลียนแบบธุรกิจซึ่งกันและกันทั้งใน
สวนของการจัดการดานบรรณาธิการ และธุรกิจ ซึ่งปรากฎการณดังกลาวทําใหทิศทางการ
ดําเนินงานของอุตสาหกรรมขาวในภาพรวมมีความคลายคลึงกัน สวนการเลียนแบบทางดาน
บรรณาธิการมักใหความสําคัญกับการเลียนแบบในดานเนื้อหา โดยการที่สมาชิกอุตสาหกรรม
ตองคอยติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง เพื่อนํามาปรับใชกับหนังสือพิมพของตนเองไมวาจะ
เปนหนังสือพิมพขนาดใหญหรือเล็กก็ตาม เพื่อเอาใจตลาดหรือผูอาน และพฤติกรรมการเลียน
แบบของสมาชิกยังเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจ และความเคยชิน
การวิจัยยังพบอีกวา ถึงแมรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพเกี่ยว
กับเรื่องหลักจริยธรรมในเรื่องการเสนอขาวตามหลักขอเท็จจริง เปนหลักการสําคัญที่มีการถาย
ทอดและเรียนรูกัน แตปรากฏวา ในดานการปฏิบัติยังคงมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยมีสาเหตุที่ทําใหมีการเสนอขาวผิดพลาดไมถูกตองครบถวน ตามผลการวิจัยของ อภิชาต
ศักดิเศรษฐ (อางแลว) ที่พบวา สาเหตุที่มีการเสนอขาวผิดพลาดเกิดทั้ง ทั้งที่เกิดจากปจจัยภาย
ในกองบรรณาธิการหรือนักขาวเอง ไดแก การไมตรวจสอบที่มาของแหลงขาว การไมทําขาว
ดวยตนเอง การทําตัวเปนแหลงขาวเอง การแขงขันกับเพื่อนผูสื่อขาวดวยกันเอง ซึ่งการละเมิด
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หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ และมักจะอางถึงเรื่องเวลาที่มีอยูจํากัด เปนเหตุหรือเงื่อน
ไขที่ทําใหหนังสือพิมพสามารถทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพได
สมมติฐานที่ 3
ผลการวิจัยพบวา องคการหนังสือพิมพมีความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือ
พิมพไมแตกตางกัน โดยมีการรับทราบ ความศรัทธาในระดับมาก แตมีการปฏิบัติตามหลักจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับวงการ
หนังสือพิมพเปนจํานวนมาก เชน ศรีลักษณ ศิลป (อางแลว) วิโรจน ศรีหิรัญ (อางแลว) และกิ่ง
ปรางค สมจิตต (อางแลว) ที่พบวา วงการหนังสือพิมพมีปญหาในดานการปฏิบัติตามหลักจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ โดยการทดสอบกลุมสมาชิกในองคการหนังสือพิมพทุกแหงจะอาง
วาเมื่อเกิดปญหาที่จะตองตัดสินใจที่มีความหมิ่นเหมตอจริยธรรมแลว นักหนังสือพิมพ และชาง
ภาพจะใหความสําคัญกับการเลือกปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพมากกวา แต
เมื่อมีการทดสอบแลวพบวา นักหนังสือพิมพ และชางภาพมักจะเลือกการตัดสินใจที่ยึด
ประโยชนของตนเอง องคการที่สังกัดเปนหลักมากกวา หรือกลาววา นักหนังสือพิมพมีจิตสํานึก
เทียมในดานจริยธรรมหนังสือพิมพมากกวาที่จะเปนจิตสํานึกแทที่เกิดจากการจิตใจภายในของ
ตนเอง
นอกจากนี้ การที่นักหนังสือพิมพมีการแสวงหาความรูเกี่ยวกับหลักจริยธรรมที่คอนขาง
นอยยังเปนสาเหตุที่ทําใหนักหนังสือพิมพละเลยการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได ซึ่งผลการวิจัย
พบวา ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทมีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมมากกวาผูที่สําเร็จ
การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีความรู ความเขาใจ และให
ความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพมากกวา สอดคลองกับผล
การวิจัยของวิโรจน ศรีหิรัญ ที่พบวา ชางภาพที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทจะมีการปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพมากกวาชางภาพที่จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาตรี โดยจะเลือกปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่คํานึงถึงผูตกเปนขาวหรือเหยื่อขาว
โดยยึดหลักปรัชญาที่เนนผลกระทบตอผูอื่นเปนหลัก ขณะที่ชางภาพที่จบการศึกษาในระดับรอง
ลงมาจะเลือกปฏิบัติทางหนาที่ที่คํานึงถึงผูอานหรือประชาชนมากกวา
การที่นักหนังสือพิมพมองขามความสําคัญในการที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชา
ชีพหนังสือพิมพที่สามารถเปนชองทางในการที่จะทําใหตนเองประสพความสําเร็จในหนาที่การ
งาน ตลอดจนมีความเห็นวา การที่จะปฏิบัติตามตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพขึ้นอยู
กับตัวของนักหนังสือพิมพมากกวาที่จะมีการไปบังคับใหปฏิบัติจึงไมมีการชักชวนใหบุคคลใน
วิชาชีพหนังสือพิมพหันมาปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพจึงสงผลใหมีการ
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ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมคอนขางต่ํา ถึงแมวาการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ
พิมพจะไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติตัวก็ตาม
ความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพไมไดขึ้นอยูกับความรูทางดานนิเทศ
ศาสตร เนื่องจากสังเกตไดวา กลุมสมาชิกในองคการหนังสือพิมพที่จบการศึกษาจากสาขา
นิติศาสตรมีความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพมากกวาผูที่จบการศึกษาจาก
สาขานิเทศศาสตรหรือมีความสํานึกตอหลักจริยธรรมมากกวา ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการที่ผูจบการ
ศึกษามาโดยตรงละเลยหรือไมมีประสบการณในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมมากเพียงพอทําใหไม
สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพได
ดังนั้น การที่นักหนังสือพิมพมีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใน
ระดับกลางคอนลงไปทางดานนอย เปนเพราะเกิดความหยอนยานในการปฏิบัติตามหลักจริย
ธรรม ซึ่งขัดแยงกับความตระหนักรู และความศรัทธาตอหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
อยางชัดเจน โดยสามารถอธิบายไดตามแนวคิดของ Finer (อางแลว) ที่มองวา นักหนังสือพิมพมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงและหรือลอแหลมตอการกระทําผิดจริยธรรมจรรยาบรรณโดยยึดหลักการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุไว สะทอนไดวา ผูสื่อขาวเนนการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพเพียงเพื่อปกปองตนเองใหพนจากหลักกฎหมายที่มีการบังคับกรอบไว เนื่องจาก
เกิดการเกรงกลัวบทลงโทษตามขอกําหนด สวนใดที่ไมมีกรอบของขอกําหนดขีดเสนไว โดยอาง
หลักวารสารศาสตรที่จะตองนําเสนอขาวสารแกประชาชนก็จะมองขาม และไมปฏิบัติตาม
สมมติฐานที่ 4
ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดวา วัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพมีอิทธิพลตอความ
ตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพอยางยิ่ง เนื่องจากการที่องคการหนังสือพิมพมี
ลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคที่เปดโอกาสใหสมาชิกสามารถสรางสรรคงานตางๆ
ได จะทําใหความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพเพิ่มขึ้น เนื่องจากสมาชิกในองค
การจะเนนการทํางานในเชิงคุณภาพมากกวาที่จะเนนในเรื่องของปริมาณงานที่ทาํ โดยจะให
ความสําคัญและความเอาใจใสกับงานที่ไดรับมอบหมายมาอยางดี พรอมทั้งพยายามสรางสรรค
งานใหมๆ ออกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหพนักงานมีความรูสึกวางานตางๆ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมเปนเรื่องที่ทาทาย และจะตองดําเนินการตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพใหได
ซึ่งจะนําไปสูความรู ความชํานาญ ตลอดจนทักษะที่เพิ่มมากขึ้นในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
หากองคการหนังสือพิมพมีวัฒนธรรมองคการลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และลักษณะวัฒน
ธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว แลวจะทําใหความตระหนักในจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือ
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พิมพลดลง เนื่องจากวัฒนธรรมองคการทั้ง 2 ประเภทนั้น สมาชิกที่สังกัดในองคการหนังสือ
พิมพไมวาจะเปนแหงใดก็ตามก็จะประสบกับปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และมีความขัด
แยงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทําใหตองมีการแกไขปญหาเฉพาะหนาอยูตลอดเวลา ขณะที่นัก
หนังสือพิมพเองก็พยายามปกปองตนเอง เพื่อความมั่นคง และความกาวหนาในการทํางานของ
ตนเอง เพื่อใหอยูรอด โดยพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่ตองรับผิดชอบ และเกี่ยงความรับผิด
ชอบระหวางนักหนังสือพิมพกันเองใหเทาๆ กันจนทําขาดความสนใจ และการใหความสําคัญกับ
หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพลดลง
สมมติฐานที่ 5

ผลการวิจัยอธิบายไดวา วัฒนธรรมองคการของหนังสือพิมพมีความสัมพันธคอนขาง
นอยกับการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ เพราะไมวาจะเปนนักหนังสือพิมพจะลง
ความเห็นวาองคการของตนเองมีลักษณะแบบสรางสรรค แบบตั้งรับ-เฉื่อยชา และแบบตั้งรับกาวราว การถายทอดจริยธรรมก็ไมแตกตางกัน โดยการถายทอดจริยธรรมหนังสือพิมพนั้น ยัง
ยึดหลักการเสนอขาวตามขอเท็จจริงมากที่สุดที่ผานการเรียนรูดวยตนเอง และการถายทอดของ
กลุมเปนสําคัญ และยังพบวา วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา และตั้งรับ-กาวราว มีการใช
รูปแบบการถายทอดขององคการ เชน ระบบการประเมินผลการใหรางวัล บทกําหนดลงโทษ
การประกวดหรือการแขงขันตางๆ เปนชองทางในการปกปองผลประโยชนของตนเอง เพื่อ
ตําแหนงงานที่สูงขึ้นหรือปกปองตนเองใหพนจากความผิด เพื่อความมั่นคงและความกาวหนาใน
การทํางานของตนเอง ตลอดจนใชแสดงถึงอํานาจหนาที่ที่ตนเองที่มีอยูทําใหเกิดความขัดแยง
และเกิดปญหาในการทํางานอยูเปนประจําอันเนื่องมาจากขาดความยืดหยุนในการทํางาน รวม
ถึงปญหาการไมยอมรับนับถือไววางใจกันของสมาชิกในองคการเอง
แตมองขามความสําคัญในการถายทอดขององคการ และองคการหนังสือพิมพเองก็มอง
ขามความสําคัญ และปลอยปละละเลยในการที่จะใชชองทางตางๆ ขององคการเองเปนชองทาง
ในการสอดแทรกหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใหกับผูสื่อขาว สงผลใหผูสื่อขาวยึดติดกับ
ความรู ความเขาใจ ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติที่มีตอหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพจาก
การศึกษาดวยตนเอง และการถายทอดผานทางกลุมเปนหลัก ทั้งๆ ที่การถายทอดขององคการ
มีสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรูทั้งในดานจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ตลอดจนวัฒน
ธรรมองคการ ความเชื่อ คานิยม และวิธีการทํางานไดเปนอยางดี เนื่องจากจะเปนการหลอ
หลอมบุคลากรใหม และเกาเขาดวยกัน เพื่อใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใตคานิยม ความเชื่อ
วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการในการตัดสินใจที่ผูบริหารองคการตองการ

132
นอกจากนี้ การถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพยังสอดคลองกับแนวคิดในเรื่อง
การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ (Organizational Socialization : OS) หรือ การหลอหลอม
ขัดเกลาการทํางาน (Occupational Socialization) ตามแนวคิดของ Schein และ Greet
Hofstede (อางแลว) ที่มองวา กระบวนการหลอหลอมขัดเกลาทางสังคมโดยองคการนั้นจะถาย
ทอดทั้งในเรื่องการปฏิบัติหนาที่ในการเปนนักหนังสือพิมพ รวมทั้งยังชวยใหสมาชิกเรียนรูถึง
เรื่องเปาหมายขององคการ วิธีการ ความหมายในการที่จะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบของการเปนสมาชิกภายใตกฎระเบียบขององคการ แบบแผนพฤติกรรมที่
ตองการในการทํางานภายใตกฎระเบียบ และการดํารงไวซึ่งเอกลักษณ และความสามัคคีของ
องคการ ตลอดจนหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพอีกดวย
วิชาชีพหนังสือพิมพในประเทศไทยนั้น เริ่มขึ้นมาชานาน สิ่งหนึ่งที่ดํารงอยูควบคูมากับวิชาชีพหนังสือ
พิมพก็คือ จริยธรรมและจรรยาบรรณหนังสือพิมพ อันเปรียบเสมือนหางเสือเรือควบคุมการปฎิบัติหนาที่ของผู
สื่อขาวใหเที่ยงตรงไมออกนอกลูนอกทาง ประกอบการดวยความสุจริต ยุติธรรม ภายใตสํานึกในความรับผิดชอบ
กับผลงานที่กระทําที่ เพราะสิ่งที่พิมพลงไปนั้นขอความตางๆ สามารถแพรหลายกวางขวางอยางไมมีขอบเขตที่กอ
ใหเกิดประโยชน และผลกระทบอยางมากมายมหาศาล
ดังนั้น วิชาชีพหนังสือพิมพที่มีมาชานานจึงตองมีการถายทอดหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
จากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งอยางตอเนื่อง ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถอธิบายถึงเนื้อหาการถายทอดจริยธรรมในวิชา
ชีพหนังสือพิมพไดวา นักหนังสือพิมพมีแนวประพฤติปฏิบัติหรือมาตรฐานทางวิชาชีพหนังสือ

พิมพที่นักหนังสือพิมพใชยึดถือเปนคานิยม คาเชื่อ บรรทัดฐาน พฤติกรรมของการ
ดําเนินงานภายในองคการและตัวนักหนังสือพิมพเอง และการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพในลักษณะการถายทอดของกลุมที่ไดจากการปรึกษาจากเพื่อนรวมงาน การปรึกษาพูดคุยกับหัวหนา
เปนหลัก โดยผูสื่อขาวจะรับเอาแนวคิด ความเชื่อ ซึ่งในบางครั้งแนวคิดดังกลาวอาจจะไมใชเรื่องจริงหรืออาจจะ
ไมใชสิ่งถูกตองทั้งหมดที่ยึดถือแตก็รับไปเปนแนวทางการปฏิบัติในกลุมของตัวเอง
พรอมกับนําเอาความรู ความเขาใจ ประสบการณ ที่ไดจากการเรียนดวยของตนเองเขามาผสมผสาน
เพื่อใชเกณฑในการตัดสินใจทางจริยธรรม และนําผลลัพธที่ไดนั้นมาถายทอดใหกับคนในกลุมของตนเองรับรูรับ
ทราบตอไป เพื่อใชเปนบรรทัดฐานของกลุม สายงานและขยายเพิ่มขึ้นในระดับองคกร เมื่อเกิดเหตุการณที่จะตอง
ตัดสินใจในเชิงจริยธรรมแลว ก็จะนําเอาบรรทัดฐานของกลุมนั้นมาใชตัดสินใจ

สําหรับการถายทอดขององคการนั้นพบวา นักหนังสือพิมพเองจะมองขามความสําคัญ
กับการถายทอดในชองทางนี้ โดยเฉพาะการปฐมนิเทศ และการฝกอบรม ซึ่งเปนชองทางในการ
ที่จะนิเทศงานใหกับผูสื่อขาวรับทราบถึงเรื่องหนาที่ในการปฏิบัติงาน พรอมๆ กับแนวทางใน
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมไดเปนอยางดี สงผลใหนักหนังสือพิมพหันมายึดถือบรรทัดฐานหรือกฎ
เกณฑของกลุมที่เกี่ยวกับหลักจริยธรรมเปนหลัก เพื่อใหตนเองสามารถเขารวมเปนสมาชิกใน
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กลุมได ที่จําเปนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ความเห็นรวมของสมาชิกในกลุมที่ผานกระบวนการ
ตัดสินใจรวมแลววาเปนสิ่งที่เหมาะสมกับสมาชิก และเมื่อมีสมาชิกใหมเขาในกลุมเพิ่มเติมแลว
สมาชิกเกาในกลุมก็จะถายทอดแนวทางตางๆ ใหกับสมาชิกใหมรับรู และปฏิบัติตามตอไป
สวนแนวทางอื่นๆ ที่นักหนังสือพิมพยึดถือเปนเกณฑในการปฏิบัติจริยธรรมก็จะเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับตัวเองเปนหลัก เชน การเรียนรูหลักจริยธรรมผานการประเมินผลการให
รางวัล และบทกําหนดลงโทษที่แตละองคการกําหนดขึ้น ในการที่จะแจงใหผูสื่อขาวทราบวาจะ
ตองปฏิบัติตัวอยางไร เพื่อใหไดรางวัลเปนการตอบแทน และหากปฏิบัติตัวผิดจากกฎระเบียบ
ขอบังคับขององคการแลวจะตองไดรับโทษที่ละเมิดไมปฏิบัติตาม
ขอหัวหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่มีการถายทอดระหวางสมาชิกในกลุมทั้งที่
เปนกลุมใหญภายในองคการ และกลุมระหวางเพื่อนรวมสายงานพบวา เนนหนักในหลักการ
เสนอขาวตามขอเท็จจริงมากที่สุด ขณะที่หลักเสรีภาพในการเสนอขาวที่เปนพื้นฐานของวิชาชีพ
หนังสือพิมพ การปกปองผลประโยชนของสาธารณะที่เปนแนวทางในการเสนอขาวของหนังสือ
พิมพพบมากเปนอันดับรองลงมา สวนหลักการเสนอขาวดวยความยุติธรรม และหลักการเสนอ
ขาวดวยบนความพื้นฐานมนุษยธรรมที่เปนผลกระทบจากการเสนอขาวมีคอนขางนอย เนื่องจาก
นักหนังสือพิมพใหน้ําหนักความสําคัญกับหลักจริยธรรมในวิชาชีพใน 3 ประเด็นแรกคอนขาง
มาก และทําใหนักหนังสือพิมพถายทอดแนวคิดดังกลาวสูงตามไปดวย
อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยในดานหนังสือพิมพที่ปรากฏออกมาเปนจํานวนมาก เชน ผล
การวิจัยถึงปจจัยในการเสนอขาวผิดพลาด และการยอมรับของหนังสือพิมพ โดย อภิชาต ศักดิ
เศรษฐ (อางแลว) การวิจัยเรื่องจิตสํานึกทางวารสารศาสตร และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ
ชางภาพ การศึกษาถึงปจจัย และแนวทางที่มีอิทธิพลในการคัดเลือกภาพขาวอาชญากรรมที่มี
เนื้อหาความรุนแรงของ กิ่งปรางค สมจิตต (อางแลว) และปญหาดานจริยธรรมที่เกิดจากการนํา
เสนอขาวอาชญากรรม ของ ศรีลักษณ ศิลป (อางแลว)พบวา วงการหนังสือพิมพยังคงมีปญหา
ในดานจริยธรรมคอนขางมาก เนื่องจากไมสามารถปฏิบัติตามได ทั้งที่เกิดจากปจจัยสวนตัวของ
นักหนังสือพิมพเอง ปจจัยหรือขอจํากัดในการปฏิบัติงาน และปจจัยสภาพแวดลอมของธุรกิจที่
จะตองแขงขันกันเอง เพื่อเสนอขาวใหสามารถตอบสนองความตองการของผูอานใหได
รวมทั้งยังสามารถอธิบายถึงปจจัยที่ทําใหหนังสือพิมพยังไมสามารถปฏิบัติตามหลักจริย
ธรรมได ทั้งๆ ที่นักหนังสือพิมพทุกคนตางตระหนัก ศรัทธาตอหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ
พิมพแตปฏิบัติตามไมได สาเหตุสวนหนึ่งเกิดเนื่องจากการที่นักหนังสือพิมพยึดความคิดรวม
ของกลุมที่ตนเองสังกัด และปฏิบัติตามแนวคิดดังกลาวโดยไมไดพิจารณาใหถองแทถึงปญหา
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ทางดาน จริยธรรมที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการรับเอาแนวความคิด ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐานที่
ไมถูกตองหรือไมเปนจริงทั้งหมดมาเปนแบบแผนในการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดการตัดสินใจ
เกิดความผิดพลาดหรือไมครอบคลุมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด ตลอดจนละเลยที่จะ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหากความคิดของกลุมเห็นพองกันวาไมจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามใน
กรณีที่เห็นวาไมสําคัญนอกเหนือจากหลักการเสนอขาวตามขอเท็จจริง
การที่นักหนังสือพิมพยึดกลุมของตนเองเปนหลักยังสงผลใหเกิดปญหาในเชิงจริยธรรม
ตามมาอีกดวย เชน การลอกขาวหรือแบงปนขาวในระหวางกลุมเพื่อนรวมสายงาน เพื่อปองกัน
การ “ตกขาว” สงผลใหขาวของหนังสือพิมพในแตละวันในแตละฉบับที่เปนประเภทเดียวกัน
เหมือนกันหรือมีความคลายคลึงกันตลอด นอกจากนี้ปญหาเรื่องการลอกขาวยังสงผลใหเกิด
ปญหาการเสนอขาวผิดพลาดของหนังสือพิมพตามมาอีกดวยตามผลจากการวิจัย เนื่องจากสวน
หนึ่งผูสื่อขาวไมไดมกี ารตรวจสอบขอมูลที่ถูกตองกอนที่จะสงลงตีพิมพ
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรนุช วานิชทวีวัฒน (อางแลว) ที่พบวา นัก
หนังสือพิมพดวยกันเองไมมีการตรวจสอบกันเอง เนื่องจากสวนหนึ่งมาจากความเปนเพื่อนรวม
วิชาชีพดวยกัน ตลอดจนเกรงกลัววาหากมีการตรวจสอบกันเองแลวอาจจะสงผลกระทบตอธุรกิจ
หนังสือพิมพของตนเองได โดยปลอยใหเปนหนาที่ของประชาชนเปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหนังสือพิมพเทานั้น
และผลจากการที่หนังสือพิมพหวังผลในเชิงธุรกิจเปนหลักยังทําใหมีการเสนอขาวตามกระแสความ
สนใจของผูอานที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันหนังสือพิมพเองก็สรางกระแสขาวใหกับผูอานสนใจติดตามอาน
หนังสือพิมพของตนเอง เพื่อผลประโยชนที่จะตามมาทั้งในดานของยอดขาย และยอดโฆษณาเปนสําคัญ ทํา
ใหหนังสือพิมพเองตางลอกเลียนแบบทั้งโครงสรางการจัดการดานบรรณาธิการ และเชิงธุรกิจ สงผลใหทิศทาง
การดําเนินงานของหนังสือพิมพมีความคลายคลึงกัน และเสี่ยงตอความสูญเสียจากการสรางสรรค
ทั้งนี้ การเลียนแบบทางดานบรรณาธิการมักใหความสําคัญกับการเลียนแบบในดานเนื้อหาเปน
สําคัญ ที่ทําใหองคการหนังสือพิมพแตละองคการคอยติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง เพื่อนํามาปรับใชกับ
หนังสือพิมพของตนไมวาจะเปนหนังสือพิมพขนาดใหญ หรือเล็กก็ตาม เพื่อเอาใจตลาดหรือผูอาน และพฤติ
กรรมการเลียนแบบของสมาชิกเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา โดยตั้งใจและความเคยชินที่จะตองปรับตัวไปตามการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกขององคการ เชน การนําเสนอภาพเปลือยบนหนา 1 ของหนังสือพิมพประเภททั่วไปใน
ฉบับวันอาทิตย โดยใหคําตอบวาเปนการนําเสนอเพื่อสนองความตองการของผูอานเปนสําคัญ รวมถึงกรณี
การเสนอขาวกีฬาที่มีการใหราคาตอรองเพื่อการเลนพนันอยางเปดเผยในหนาขาวกีฬาทุกฉบับ โดยมีนัย
สําคัญเพื่อสนองความตองการของผูอานที่ตองการจะหาขอมูลประกอบการเลนการพนัน
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สรุปภาพรวมของการวิจัย : แสดงวัฒนธรรมองคการที่สัมพันธกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและปญหาที่เกิด
ขึ้น

สมาชิกในกลุม

สมาชิกในกลุม

สมาชิกในกลุม

-วัฒนธรรมองคการในเชิงการ
บริหารงานขาวแบบสรางสรรค
- ยึดกลุมที่ตนเองสังกัด
- ความคิดเห็นรวมของกลุม
- จริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
เนนในเรื่องการเสนอขาวตามขอ
เท็จจริง

การตัดสินใจเชิงจริยธรรม
- ยึดหลักความคิดของกลุม
- เนนการเสนอขาวตามขอ
เท็จจริง

ถูกตองตาม
หลักจริยธรรม
ในแตละกรณี

การเสนอขาว
ผิดพลาดจาก
ขอเท็จจริง

กอใหเกิดปญหาทาง
จริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพ

การลอกขาว
ระหวางกลุม
เพื่อปองกัน
การตกขาว

การเสนอขาว
ตามกระแส
โดยลอก
เลียนแบบ
เนื้อหา

การไมตรวจ
สอบกันเอง
เพราะความ
เปนกลุม
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ขณะเดียวกันกับที่องคการหนังสือพิมพมีการกอตั้งมานานก็จะทําใหเกิดวัฒนธรรมเฉพาะขององค
การหนังสือพิมพเชนกัน ซึ่งวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพที่เกิดขึ้นนี้เปนการรับรูถึงพฤติกรรม ความเชื่อ
บรรทัดฐาน แนวทาง ตลอดจนกฎระเบียบขององคการหนังสือพิมพที่สมาชิกในองคการนั้นๆ ยอมรับ และ
ปฏิบัติรวมกัน โดยมีการถายทอดไปยังอีกรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง องคการหนังสือพิมพก็มีการถายทอดวัฒน
ธรรมองคการที่มีอยูดวยเชนกัน
เนื่องจากในการทํางานพบวา ผูสื่อขาวที่เปนสมาชิกในองคการหนังสือพิมพใหความสําคัญกับการ
ยอมรับ นับถือที่มุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการเปนอยางดี มีการรวมมือกันประสานงานในการ
ทํางานกันเปนทีม เพื่อลดอุปสรรค และขอจํากัดรวมกัน ซึ่งเปนบรรยากาศการทํางานแบบเปด ขณะที่องคการ
เองใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร เนื่องจากพนักงานในองคการเปนปจจัย
สวนสําคัญในการทําใหองคการประสบความสําเร็จ และมุงเนนการทํางานในเชิงคุณภาพมากกวาปริมาณงาน
ที่ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายของวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคที่มองวาพฤติกรรมตางๆ
ดังกลาวขางตนเปนวัฒนธรรมองคการทางบวกที่ใหประสิทธิผลกับองคการสูงสุด
นอกจากนี้ องคการหนังสือพิมพยังมีวัฒนธรรมองคการยอยแทรกอยูในวัฒนธรรมองคการแบบตั้ง
รับ-เฉื่อยชา และวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราว ที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่มุงเนนความ
ตองการความมั่นของพนักงาน โดยการคลอยความความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผน และ
จะมีการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหนาที่หรือตําแหนงงาน โดยสมาชิกในองคการจะตองทํา
ตามกฎระเบียบตามที่วางไวอยางเครงครัดไมสามารถขัดตอกฎระเบียบไมได พรอมกับคานิยมของระบบ
อาวุโสที่ผูนอยจะตองเชื่อฟงผูอาวุโส
วัฒนธรรมกลุมยอยดังกลาว จะพบเฉพาะกลุมนักหนังสือพิมพที่มีอายุการทํางานในองคการมามาก
กวา 10 ป ขึ้นไปที่มองวา การยึดระบบอาวุโสจะชวยใหการทํางานสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคการทํางานได
เนื่องจากเชื่อวาแนวคิดดังกลาวของตนเองนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองที่ผานการพิสูจนมาแลว หรือมีแนวคิดในเชิง
อนุรักษนิยม เจาระเบียบที่ตอตานการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเกรงกลัววาจะมีผล
กระทบตอการทํางานของตนเอง และพยายามรักษาอํานาจหนาที่ และบทบาทของตนเองที่ดํารงตําแหนงอยู
เพื่อรักษาความรูสึกการมีคุณคาของตนเองจากการแบงระดับในที่ทํางาน โดยเชื่อวาการทํางานหนัก และยึด
มั่นในระบบการทํางานมากจะนําไปสูความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดจากเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นหรือการไดควบ
คุมพนักงานที่มีระดับต่ํากวา
นอกจากนี้ ยังพบวารูปแบบการบริหารการเปนเจาของกิจการองคการหนังสือพิมพแบบครอบครัว
และองคการหนังสือพิมพที่มีการกอตั้งมามากกวา 20 ป ยังมีความสัมพันธคอนขางมากที่ทําใหวัฒนธรรมองค
การแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา และแบบตั้งรับ-กาวราวเกิดขึ้นอีกดวย ซึ่งสะทอนใหเห็นวา บุคลากรในองคการ
หนังสือพิมพมีการคลอยตามความคิดเห็นของผูบริหารหรือเจาของเปนสําคัญ พึ่งพาผูบริหาร ยอมรับการมอบ
หมายงานจากผูบริหารเปนหลัก และพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่ตองรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานที่มีการ
เสี่ยงนอยที่สุดที่จะมีผลกระทบตอหนาที่ของตนเอง เพื่อความมั่นคง และความกาวหนาในการทํางาน
เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาการกอตั้งองคการหรือระยะพัฒนาการขององคการแลวจะยังสามารถ
อธิบายไววา องคการหนังสือพิมพที่กอตั้งมากกวา 20 ปขึ้นไปหรือเปนระยะองคการที่มีการเจริญเต็มที่นั้น
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วัฒนธรรมองคการก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากที่วัฒนธรรมองคการเคยเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวคนในองคการเขา
ดวยกันจนเปนที่มาของเอกลักษณเฉพาะขององคการแตละแหง โดยวัฒนธรรมองคการมีการปรับเปลี่ยนจาก
ลักษณะแบบสรางสรรคก็จะกลายมาเปนวัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ-กาวราวที่ทําใหวัฒนธรรมกลับกลายมา
เปนสิ่งยับยั้งการพัฒนาขององคการ โดยวัฒนธรรมถูกรักษาใหอยูในสภาพเดิมที่ผูกติดกับคานิยมเกาๆ ที่ทํา
ใหเกิดความภาคภูมิใจของนักหนังสือพิมพรุนอาวุโส และใชการปกปองตนเอง
แผนภาพลักษณะวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพ

วัฒนองคการหนังสือพิมพแบบสรางสรรค

-เนนไมตรีจิต
-การทํางานรวมกันเปนทีม
-เนนคุณภาพของงาน
-ใหความสําคัญกับบุคลากร
ตั้งรับ- เฉื่อยชา
ตั้งรับ- กาวราว

-เนนการแขงขัน
- อํานาจ

-ระบบอาวุโส
- กฎระเบียบ

ขอเสนอแนะ

สําหรับผูสื่อขาวหรือนักหนังสือพิมพ
1. ควรศึกษาหาความรูในเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ และความรูทางดานการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเปนการยกระดับตนเองใหกาวขึ้นสูการเปนนักหนังสือพิมพมืออาชีพ โดยไมใช
แคทําหนาที่ในการรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวันเทานั้น
2. ตองมีการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพอยางตอเนื่อง และถูกตอง
ครบถวนถึงหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพทั้งจากขอกําหนดขององคการเอง ตลอดจนขอ
บังคับของสมาคมทางวิชาชีพ เพื่อใหการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพขยาย
วงกวางออกไป

138
3. ตองปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพอยางเครงครัด เนื่องจากเมื่อได
มีการปฏิบัติอยูเปนกิจวัตรจะทําใหการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพทําได
งายมากขึ้น เนื่องจากเปน “พันธกิจ” ที่ตองปฏิบัตินอกเหนือจาก“ภารกิจ”ที่จะตองกระทํา
4. จะตองมีการสอดสองดูแล และดําเนินการกับผูสื่อขาวที่มีละเมิดตอหลักจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพในทางที่ผิดใหลดลงหรือใหเกิดนอยที่สุด
สําหรับองคการหนังสือพิมพ

1. ตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพอยาง
เครงครัดเชนเดียวกับผูสื่อขาว เนื่องจากองคการมีสวนสําคัญในการที่จะผลักดันใหผูสื่อขาว
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
2. ตองใหความสําคัญกับการเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับการทํางาน และหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพอยางตอเนื่อง
3. ตองมีการกําหนดแนวทาง หลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพของตนเองใหชัดเจน
เพื่อที่จะเปนแนวทางในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมใหกับสมาชิกในองคการ นอกเหนือจาก
การกําหนดเสนทางความกาวหนาทางอาชีพ
สําหรับสมาคมวิชาชีพ

1. จะตองมีการจัดฝกอบรมใหความรูในการปฏิบัติงาน ควบคูไปกับการใหความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
2. จะตองมีการตรวจสอบ สอบสวน และลงโทษอยางจริงจังทั้งตอตัวผูสื่อขาวทั้งในสวน
กลางหรือสวนภูมิภาค และองคการหนังสือพิมพ ในกรณีที่มีการไมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพอยางจริงจัง พรอมทั้งการเปดเผยตอสาธารณะใหรับทราบ เพื่อกอใหเกิด
การตระหนักรู ระมัดระวัง และเปนบทเรียนใหกับผูที่อยูในวิชาชีพหนังสือพิมพ
3. การกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพใหมีความ
ชัดเจนงายตอการที่จะนําไป เพื่อปองกันไมใหเกิดการละเมิดตอหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ
พิมพ
4. การเผยแพรหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพที่เปนแนวทางการวางตัว การ
ปฏิบัติงานใหแกสาธารณะชนรับรู รับทราบ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการที่จะติดตาม ตรวจสอบการ
ทํางานของหนังสือพิมพเองอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่
กันเอง
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สําหรับสถาบันการศึกษา

1. ตองจัดใหมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
เนนการสรางความรู ความเขาใจ เหตุผล และการนําไปปฏิบัติใหเกิดขึ้น นอกเหนือจากการเรียน
การสอนที่เนนเรื่องการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาชีพควบคูกันไปดวย
2. การใหคําชี้แนะทั้งในดานทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติตอวิชาชีพหนังสือพิมพ หาก
ไมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ตลอดจนการมีสวนรวมกับสมาคมวิชาชีพ
หนังสือพิมพในเรื่องการวางแผนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพหนังสือพิมพใหสูงขึ้น
สําหรับผูอานที่เปนสาธารณะ

1. ตองใหความสําคัญ และใสใจในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
ขององคการหนังสือพิมพเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะเปนการตรวจสอบการทํางานของหนังสือพิมพ
2. การกําหนดบทลงโทษทางสังคมกับองคการหนังสือพิมพที่มีการละเมิดตอหลักจริย
ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

1. การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพของไทย และตางประเทศ
เพื่อเปรียบเทียบถึงลักษณะวัฒนธรรมองคการหนังสือพิมพวามีความแตกตางกันหรือไม และ
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงเรื่องหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพของผูสื่อขาวไทยและตาง
ประเทศวามีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม
2. การศึกษาเปรียบเทียบถึงวัฒนธรรมองคการ และการรับรูถึงจริยธรรมในวิชาชีพ
ระหวางวิชาชีพสื่อสารมวลชนในดานอื่น เชน วิทยุโทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนสื่อ
ออนไลน
3. การศึกษาถึงระดับความรู ความเขาใจ ที่ผูเรียนรูไดรับการถายทอดหลักจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพในเชิงการทดสอบ เพื่อวัดระดับความเขาใจในเนื้อหาที่มีการถายทอดจาก
สมาชิกในวิชาชีพหนังสือพิมพ
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถาม
คําชี้แจง แบบสอบถาม เรื่อง “วัฒนธรรมองคการ การเรียนรู และการถายทอดจริยธรรมแหงวิชา
ชีพในองคการหนังสือพิมพ” เปนสวนหนึ่งของการวิจัยในทางนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แบบ
สอบถามชุดนี้มีทั้งหมด 4 ตอน กรุณาตอบคําถามทุกขอ เนื่องจากคําตอบทุกขอของทานมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งทําตอบของทานทุกขอถือเปนความลับในการทําวิจัย และคําตอบของทานไม
มีผลใดๆ ตอหนาที่และตําแหนงงานในองคการของทานทั้งสิ้น
ตอนที่ 1 : ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีทั้งสิ้น 9 ขอ กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง
( ) ที่เวนไว หรือกรอกขอความลงในสวนที่เวนวางไว
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 25 ป
( ) 26-30 ป
( ) 31-35 ป
( ) 36-40 ป
( ) 41-45 ป
( ) 46-50 ป
( ) 50 ปขึ้นไป
3. การศึกษา
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
( ) ปริญญาเอก
( ) ปริญญาโท
( ) อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………
………………………………………………………………..
4. สาขาที่จบการศึกษา
5. รายได (เงินเดือน คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ) ของทานตอเดือน
( ) 8,000–10,000 บาท ( ) 10,001–15,000 บาท
( ) 15,001–20,000 บาท ( ) 20,001–25,000 บาท
( ) 25,001–30,000 บาท ( ) มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป
6. หนังสือพิมพที่ทานสังกัด……………………………
7. ระยะเวลาที่ทานทําปฏิบัติงานในวิชาชีพหนังสือพิมพ
( ) นอยกวา 3 ป
( ) 3-5 ป
( ) มากกวา 10 ปขึ้นไป
( ) 5–10 ป

8. ตําแหนงที่ทานดํารงอยูในปจจุบัน
( ) บรรณาธิการขาว
( ) ซับเอดิเตอร
( ) หัวหนาขาว
( ) รีไรทเตอร
( ) อื่นๆ โปรดระบุ…………………..
( ) ผูสื่อขาว
9. สายงานขาวที่รับผิดชอบ………………………………………………..
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ตอนที่ 2 : แบบสอบถามการวัดลักษณะวัฒนธรรมองคการ มีทั้งสิ้น 15 ขอ
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง ( ) ที่ตรงกับความเปนจริงในองคการของทานมากที่สุด
ลักษณะการทํางาน พฤติกรรม /เหตุการณที่เกิดขึ้น เห็นดวย
เห็นดวย ไมเห็น ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ของในองคการของทาน
อยางยิ่ง
ปานกลาง ดวย อยางยิ่ง
1. องคก ารของทา นเนนไมตรีจ ิตมิต รภาพการยอมรับนับ
ถือ และการไวว างใจกัน ระหวา งบุค คลในองคก าร

2. พนัก งานในองคก ารของทา นมัก คลอ ยตามความคิด
เห็น ของผูบ ริห าร
3. องคก ารของทา นตอ งแกไขปญ หาเฉพาะหนาอยูเปน
ประจํา จนกอ ใหเกิด ความขัด แยง กับ บุค คลอื่น ๆ
4. องคการของทา นใหค วามสํา คัญกับการพัฒ นาบุค ลากร
ในดา นตา งๆ
5. พนัก งานในองคก ารตอ งยึด ถือ กฎระเบีย บแบบแผน
และระบบอาวุโส อยา งเครง ครัด
6. พนัก งานรู ส ึก วา การทํา งานจะตอ งมี ก ารแพช นะกัน
ตอ งทํา งานหนัก ที่ข าดความยืด หยุน ในการทํา งาน
7. พนัก งานในองคก ารของทา นมีค วามกระตือ รือ ลน แ
สึก วา มีง านที่ท า ทายความสามารถตลอดเวลา
8. พนัก งานในองคก ารพยายามหลีก เลี่ย งการกระทําที่
ตอ งรับ ผิด ชอบ และเกี่ย งความรับ ผิด ชอบใหเทา ๆ กัน
9. องคก ารของทา นเนนการลงโทษเมื่อทํา งานผิดพลาด
แตเมื่อ ทํา งานประสพความสํา เร็จ กลับ ไมไดรับ รางวัล
10. องคก ารของทา นเห็นวาเปาหมายของการทํา งานขึ้น
อยูก ับ คุณ ภาพมากกวา ปริม าณงานที่ท ํา
11. องคก ารของทา นมัก แสดงการใชอ ํา นาจ และแสดง
อาการตํา หนิ เมื่อมีก ารเปลี่ย นแปลงหรือตอ ตา นความคิด
เห็น ของผูอ ื่น เสมอๆ
12. องคก ารของทา นวัดผลสํา เร็จของงาน กระตุนใหเกิด
การแขง ขัน กัน เพื่อ ตํา แหนง ที่ส ูง ขึ้น หรือ เลื่อ นขั้น
13. องคก ารของทา นมัก รว มมือ กัน ลดอุป สรรคปญ หา
ตา งๆ และพยายามสรา งสรรคง านใหมๆ ขึ้น แทน
14. พนัก งานในองคก ารมักปกปอ งตนเอง เพื่อความมั่น
คง และความกา วหนา ในการทํา งานของตนเอง
15. พนัก งานถูก ตรวจสอบการทํา งานจากผูท ่มี ีต ํา แหน
กวา และจะถูก ตํา หนิเมื่อ ทํา งานผิด พลาด

148

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ มีทั้งหมด 18 ขอ
กรุณทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง ( ) หรือกรอกขอความลงในสวนที่เวนวางไว
ขอความ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไมเลย
1. ทานตระหนัก รู อยู ตลอดเวลาวา ขาวที่ ทานแสวง
หาและนํา เสนอตองถูก ตองครบถวนทุก แง มุม ตาม
ความเปนจริงและปราศจากอคติ

2. ทานตระหนัก รู อยู ตลอดเวลาวา ขาวที่ ทานแสวง
หาและนําเสนอตองมีความยุติธรรมตอผูตกเปนขาว
และซื่อสัตยตอผูอาน
3. ทาน ตระหนัก รู อยู ตลอด เวลา วา ทาน คือ นัก
หนังสือ พิมพ ที่มี เสรีภาพ เปนอิสระจากการควบคุม
แทรกแซงของรัฐ
หนังสือ-พิมพ ที่ เปน อิสระจากปจจัย ทางธุรกิจ ไดแก
ปจจัย ที่ เกี่ยว กับ ธุรกิจ ของ องค การ หรือ ผล
ประโยชนของทานเอง
5. ทานตระหนักรูอยู ตลอดเวลาวา ขาวที่ ทานแสวง
หาและนําเสนอตองคํานึง ถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของผูตกเปนขาว
6. ทาน ตระหนัก รู อยู ตลอด เวลา วา ทาน คือ นัก
หนังสือ พิมพ ที่ พิทักษ ประโยชน ของสาธารณะ และ
เปนผูหมุนกลไกแหงความรูในสังคม
7. ทานมีความศรัทธาในวิชาชีพหนังสือ พิมพ วาเปน
ฐานันดร 4 ที่พิทักษประโยชนของประชาชน
8. ทานคิด วา หลักจริย ธรรมในวิชาชีพ หนังสือ พิมพ
ไมปฏิบัติตามได
9. หลักจริย ธรรมในวิชาชีพ หนังสือ พิมพ ของ สภา
หนังสือพิมพและขององคการมีความชัดเจนสามารถ
นําไปปฏิบัติไดเปนอยางดี
10. หลักจริย ธรรมในวิชาชีพ หนังสือ พิมพ เปน เรื่อง
ของอุดมการณในอดีตไมสอดคลองกับปจจุบัน
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ตอนที่ 3 (ตอ) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ มีทั้งหมด 18 ขอ
กรุณทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง ( ) หรือกรอกขอความลงในสวนที่เวนวางไว

ขอความ
มากที่สุด มาก
11. หลักจริย ธรรมในวิชาชีพ หนังสือ พิมพ ทํา ให
ผลงานของทานมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
12. หลักจ ริย ธรรม ใน วิชา ชีพ หนังสือ พิมพ เปน
อุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติตัว รวมทั้งการเสนอ
ขาว
13. ทาน ปฏิบัติ และ ปรับ ตัว เขา กับ ระเบียบ ขอ
บังคับ กฎเกณฑ ของ หลักจริย ธรรมใน วิชา ชีพ
หนังสือพิมพ
14. การทํา ให นัก หนังสือ พิมพ ยึด ถือ และปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ เปนสิ่ง
ที่ยาก
15. ทาน มัก ศึกษา หา ความ รู เพิ่ม เติม เกี่ยว กับ
หลักจริย-ธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
16. เมื่อ เกิด สถานการณ ที่ ตองเลือกระหวางจริย
ธรรมกับ ผลประโยชน ของหนังสือ พิมพ ทานจะ
ใหความสําคัญกับจริยธรรมของวิชาชีพ

ปานกลาง นอย

ไมเลย
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ตอนที่ 4 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดเนื้อหาจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
กรุณาขีดเครื่องหมาย / ลงในชองวาง ( ) ที่ทานพบหลักจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพจากรูปแบบการถายทอด
เนื้อหาจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ

เนื้อหาจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
รูป แบบ การ ถาย หลัก การ การ เสนอ หลัก การ การ เสนอ ขาว การปกปอง
พบเนื้อ หา ไม พบ เนื้อ
ทอด จริย ธรรม ใน เสนอ ขาว ขาว ดวย เสรี ภาพ ที่ คํานึง ถึง ผล
ประโยชน จริย ธรรม หา หลัก
วิชา ชีพ หนังสือ ตาม ขอ เท็จ ความ ยุติ ของ การ หลัก
จริง
ธรรม เสนอขาว มนุษยธรรม ของสังคม ทั้งหมด จริยธรรม
พิมพ
ศึกษาจากเอกสาร
สังเกต บุคคล ใน องค
การ
ศึกษางานขาวในกอง
บก.
พูดคุยกับเพื่อนสนิท
ปรึกษาพูดคุยกับกลุม
เพื่อนรวมงาน
ปรึกษา พูด คุย กับ ผู
บริหารหรือหัวหนา
การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม
พิธีการ และงานฉลอง
แบบอยางพนักงานดี
เดน
ระบบการประเมิน ผล
การใหรางวัล
บทกําหนดการลงโทษ
เรื่องเลา ตํานาน
วีรบุรุษ
เพลงประจําหนวยงาน
การประกวดหรือแขง
ขัน
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ตอนที่ 4 สวนที่ 2 แบบสอบถามวัดทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ
พิมพ
กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง ( ) ที่เวนไว
1. การถายทอดจริยธรรมรูปแบบใด ทําใหทานมีความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
รูปแบบการถายทอด จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ มากที่สุด
มาก ปานกลาง
ศึกษาจากเอกสาร

สังเกตจากบุคคลในองคการ
ศึกษาจากงานขาวในกอง บก.
ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท
ปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อนรวมงาน
ปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา
การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม
พิธีการ และงานฉลอง
แบบอยางพนักงานดีเดน
ระบบการประเมินผลการใหรางวัล
บทกําหนดการลงโทษ
เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ
เพลงประจําหนวยงาน
การประกวดหรือแขงขัน

นอย

ไมมีเลย
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2. การถายทอดจริยธรรมรูปแบบใด ทําใหทานศรัทธาในจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ
รูปแบบการถายทอด จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
ศึกษาจากเอกสาร
สังเกตจากบุคคลในองคการ
ศึกษาจากงานขาวในกอง บก.
ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท
ปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อนรวมงาน
ปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา
การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม
พิธีการ และงานฉลอง
แบบอยางพนักงานดีเดน
ระบบการประเมินผลการใหรางวัล
บทกําหนดการลงโทษ
เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ
เพลงประจําหนวยงาน
การประกวดหรือแขงขัน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง นอย ไมมีเลย
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3.การถายทอดจริยธรรมรูปแบบใด ทําใหทานสามารถนําจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพไปปฏิบัติได
รูปแบบการถายทอด จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมีเลย

ศึกษาจากเอกสาร
สังเกตจากบุคคลในองคการ
ศึกษาจากงานขาวในกอง บก.
ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท
ปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อนรวมงาน
ปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา
การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม
พิธีการ และงานฉลอง
แบบอยางพนักงานดีเดน
ระบบการประเมินผลการใหรางวัล
บทกําหนดการลงโทษ
เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ
เพลงประจําหนวยงาน
การประกวดหรือแขงขัน

4. การถายทอดรูปแบบใด เหมาะสมเปนเครื่องมือในการถายทอดจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
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รูปแบบการถายทอด จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ มากที่สุด
ศึกษาจากเอกสาร
สังเกตจากบุคคลในองคการ
ศึกษาจากงานขาวในกอง บก.
ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนสนิท
ปรึกษาพูดคุยกับกลุมเพื่อนรวมงาน
ปรึกษาพูดคุยกับผูบริหาร/หัวหนา
การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม
พิธีการ และงานฉลอง
แบบอยางพนักงานดีเดน
ระบบการประเมินผลการใหรางวัล
บทกําหนดการลงโทษ
เรื่องเลา ตํานาน วีรบุรุษ
เพลงประจําหนวยงาน

มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมีเลย
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
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