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บทคัดย่อ 
     รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์

บันเทิง” เป็นการศึกษาศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งค้นหาสาเหตุของปัญหา
จรรยาบรรณที่เกิดขึ้นในการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิง โดยศึกษาจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง ซึ่งปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของกองบรรณาธิการและเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหา
จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง การศึกษาในส่วนนี้จะใช้กรอบทฤษฏีของ Denis McQuail เกี่ยวกับ
การบริหารงานองค์การสื่อภายใต้แรงกดดันเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังศึกษาครอบคลุมไปถึง
ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวโดยเทียบวัดจากหลักจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ซึ่ง
เป็นแนวทางอันพึงปฏิบัติของนักหนังสือพิมพ์ทุกแขนง และตรวจสอบไปถึงประเด็นจรรยาบรรณที่ปรากฏ
ในกระบวนการผลิตข่าวเพื่อให้เห็นถึงปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงอย่างชัดเจน  

     การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาจากหนังสือพิมพ์บันเทิง 4 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง 
หนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง และหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์บันเทิง
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการ
น าเสนอข่าวอยู่เสมอจนเกิดกระแสต่อต้านการท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงดังที่เห็นในปัจจุบัน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม การศึกษาครั้ง
นี้จะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้รู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์บันเทิง ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร หัวหน้าข่าว และผู้สื่อข่าว รวมไปถึงการเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร ต ารา งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาดังกล่าว (Documentary Analysis) และ
ด าเนินการศึกษาโดยใช้กรอบทฤษฎีที่เก่ียวข้องเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
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     ผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์บันเทิง พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์บันเทิงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส าหรับ
ปัจจัยภายในนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารขององค์การเป็นส่วนส าคัญ ผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนด
กฎเกณฑ์และวางรูปแบบการท างานให้บุคลากรปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแม้จะต้องใช้วิธีการที่ขัด
ต่อจรรยาบรรณก็ตาม ในขณะเดียวกันบุคลากรคือฟันเฟืองส าคัญในกระบวนการท างาน หากองค์การใดมี
บุคลากรที่มีคุณภาพก็จะท าให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยด้านบุคลากรนี้
สอดคล้องไปถึงการอบรมสั่งสอนและวัฒนธรรมภายในองค์การที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพราะถึงแม้ผู้สื่อข่าว
จะมีจรรยาบรรณมากน้อยเพียงใดแต่ที่สุดแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่คนส่วนใหญ่เห็นชอบเป็นส าคัญ รวมไปถึง
ปัจจัยด้านธรรมชาติของการท าข่าวที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลาท าให้หลายครั้งการตัดสินใจกระท าการ
ใดๆของผู้สื่อข่าวไม่รอบคอบและไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้อง ส่งผลให้ข่าวที่น าเสนอออกไปเกิดข้อผิดพลาด 

     ปัจจัยภายนอก มีทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ความสนใจและความ
ต้องการของผู้อ่าน และแรงกดดันทางสังคมและการเมือง ในแง่ของแรงกดดันทางเศรษฐกิจนั้นเกิดจากการ
แข่งขันของธุรกิจหนังสือพิมพ์และสื่อบันเทิงอ่ืนๆที่แข่งขันกันสูงท าให้ผู้สื่อข่าวต้องการชนะคู่แข่งมากกว่าที่
จะค านึงถึงสาธารณประโยชน์ อีกท้ังหนังสือพิมพ์ยังต้องค านึงถึงความนิยมของผู้อ่าน ผู้อ่านจึงมีอิทธิพลต่อ
การก าหนดรูปแบบของหนังสือพิมพ์ สุดท้ายคือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การน าเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่เซ็กซ่ีหวือหวาท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นวงกว้าง 
เสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบการต้องพิจารณาความเหมาะสมของหนังสือพิมพ์ตนเองและ
ปรับแก้ให้อยู่ในขอบเขตที่สังคมยอมรับได้ อีกท้ังยังต้องพิจารณาถึงข้อกฎหมายเป็นส าคัญโดยการน าเสนอ
ข่าวต้องหลีกเลี่ยงประเด็นที่เสี่ยงต่อกฎหมาย แต่ในเรื่องจรรยาบรรณนั้นความคลุมเครือของมาตรการ
ควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้สื่อข่าวกระท าผิดจรรยาบรรณโดยไม่เกรงกลัว 

     ส าหรับประเด็นความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าว พบว่าผู้สื่อข่าวโดยส่วน
ใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการท างานและจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ แต่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ไม่สามารถยึดถือหลักจรรยาบรรณดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนเนื่องด้วยปัจจัยกดดันหลายๆประการ ผู้สื่อข่าว
บางส่วนยังมีความรู้สึกขัดแย้งและต่อต้านแนวทางการท างานขององค์การแต่ที่สุดแล้วก็ไม่สามารถปฏิเสธ
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ ในส่วนของประเด็นจรรยาบรรณที่ปรากฏในกระบวนการผลิตข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิง เมื่อเทียบวัดจากหลักจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์แล้วจะพบว่ากระบวรการผลิตข่าว
ของหนังสือพิมพ์บันเทิงมีลักษณะที่เข้าข่ายการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหลายประการ โดยเฉพาะ
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ประเด็นการบิดเบือนเนื้อหาข่าว การหาข่าวและภาพข่าวด้วยวิธีที่ไม่สุจริต การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การ
น าเสนอข่าวด้วยถ้อยค าที่ไม่สุภาพและข่าวที่น าเสนอออกไปนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างประโยชน์อันใด
ให้แก่สังคม นอกเสียจากผลประโยชน์ทางธุรกิจขององค์การเพียงเท่านั้น 
 
ค าส าคัญ : ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์เฉพาะทางประเภทบันเทิง จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน 
จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง ความตระหนัก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาตรการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน 
 

Abstract 
     The dissertation in the topic of ‘The Factors of Effectiveness for Entertaining 

Press in Term of the Morality’ which has been considered individually by mentioned of 
the qualitative research. The aim of this paper has focused in the topic of the worker’s 
morality in the entertaining of press or newspaper. Besides, the impact of working from 
editorial department has been found in several ways such as the internal or external 
factors. Obviously, all of these factors have several effects as the outcome of the worker’s 
decision to create their action for working as an editorial department. 
      Consequently, the theory of ‘Denis McQuail’ has been mentioned for 
researching in this paper in term of the management under the pressure situation for 
analysis of data. Moreover, it is very significantly to focusing the role of worker in term of 
the morality when take their action for working by comparing the ethics of press’s journalist 
as the guideline in the overall of other press. Nevertheless, the researcher found that the 
process of checking in the morality of worker has appeared apparently in the press 
production’s system. 
      This paper has been researched by the beneficial material of four newspapers 
namely Siam-Banterng Press, Siam-Dara Press, Super-Banterng Press, and Dara-Daily Press, 
which were very famous of entertaining newspaper. However, those newspaper have been 
considered as criticism by people in term of appropriateness of the way of presentation in 
the newspaper. Also, the outcome has occurred as resisting from those people who are 
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the consumers in Thailand. Therefore, it is necessary to focus this problem as mentioned 
from above for finding the way to solve the problem suitably.  
      The method has been used in this paper. First of all, combining all of the data 
as the way of the (Observation). Secondly, the interview by mentioned in the detail of data 
(In-Depth Interview). Moreover, the group of interview should be participating in the reality 
of working in the real situation. Therefore, the researcher will focus in the position of 
editorial, head of reporter, and reporter including with collecting the data, journal or other 
articles, which will be usefully for solving this problem (Documentary analysis). Also, the 
method has played an important role for the process of researching in analysis system. 
      The result of researching in this topic has showed effectiveness under the 
morality of working for entertaining press or newspaper. And, the researcher has found that 
the factors have been categorized in two types of the effectiveness, which namely internal 
and external factors. First of all, the internal factor based on the management policy of 
the organization apparently. While, the administrator will play an important role for 
defining and setting the working method as a guideline plan to action and set out the goal 
in the process. Even though, it will be conflicted for the culture of morality. Moreover, the 
personnel are significantly in the working process. Obviously, if those organizations have 
the good character of personnel, the result will show out as the best of effectiveness such 
the positive side apparently. The factor as personnel has related with the culture in those 
organization from past to the present day. Noticed, the researcher can not collect all data 
by considering only the morality of worker but also cultural in those organization should 
be realized wholly. Including the period of time because making some news has related 
with the short of time, therefore, decision in the morality of worker should be more 
carefully when making their news. All of those reasons have the effectiveness for 
presenting the news in the present day. 
 
      On the other hand, the external factor has been divided in three topics, namely, 
the economical pressure, the interesting from consumer, and socio-political factor. The 
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researcher has noticed that the economic competition of entertaining communication has 
a high rate in nowadays. It means that the reporters have concerned in their outcome 
more than the public facilities. Also, most of the topic in their journal always defined by 
the readers (consumer), therefore, the reader has play and important role in this part. 
Lastly, the social and cultural factors. In the present day, most of the entertaining news 
was beyond expected for people, which lead to the famous analytically in the society. 
Therefore, the entrepreneur should be recognized in the standard of the product as the 
topic in newspaper with regard of the morality in the personnel. 
      Finally, the reporter should be recognized in the morality when they are 
working. The researcher has found that the work’s method and morality of worker 
should be together on their line. Nevertheless, the recognition of morality can not work 
in the full rate when we mentioned in the several of factors on above. Also, most of 
personnel still work under their administrator. Therefore, the process of working in the 
entertaining press still illegal and infringement in the national legally. 

 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
     แม้ว่าดาราและสื่อมวลชนจะท างานแบบพ่ึงพาอาศัยกันเสมือนน้ าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า แต่ก็

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีขัดแย้งระหว่างดาราและสื่อบันเทิงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หนังสือพิมพ์บันเทิงที่มักจะมีกรณีฟ้องร้องกันอยู่บ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากการที่หนังสือพิมพ์บันเทิงมักจะ
น าเสนอข่าวในเชิงลบของดารา อาทิ ประเด็นมือที่สาม ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ภาพหลุด ภาพแอบ
ถ่าย ซึ่งไม่สร้างคุณประโยชน์ใดๆให้แก่สังคมอีกทั้งยังท าให้ผู้ตกเป็นข่าวเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมไปถึงวิธีการ
หาข่าวที่รุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน การเขียนข่าวโดยใช้ค าที่รุนแรง และคอลัมน์ซุบซิบที่ผู้เขียนมัก
สอดแทรกความคิดเห็นของตนทั้งในเชิงยกย่อง สนับสนุน ต าหนิติเตียน ล้อเลียน ชักจูงผู้อ่าน โดยใช้
ถ้อยค าเสียดสี การกระท าในลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของหนังสือพิมพ์บันเทิงและท าให้
สังคมเริ่มตั้งค าถามถึงจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงว่ามีอยู่จริงหรือไม่ 

     การศึกษาในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง” เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพที่มุ่งค้นหามูลเหตุแห่งปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง ซึ่งเป็น
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หนังสือพิมพ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานและประสบความส าเร็จอย่างมากทางธุรกิจ แต่ในแง่คุณธรรม 
จริยธรรมนั้นยังคงเป็นเรื่องคลุมเครือว่าหนังสือพิมพ์บันเทิงเหล่านี้มีจรรยาบรรณหรือไม่ ผู้ศึกษาจึงต้องการ
ที่จะค้นหาค าตอบว่าแท้จริงแล้วปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงเกิดจากสาเหตุอะไร การ
ท างานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิงต้องเผชิญกับปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจทาง
จริยธรรมของผู้สื่อข่าว ด้านผู้สื่อข่าวเองนั้นตระหนักถึงจรรยาบรรณมากน้อยเพียงใดและได้น ามาปฏิบัติใช้
ในกระบวนการท างานอย่างไรบ้าง ผู้ศึกษาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
กระตุ้นให้หนังสือพิมพ์บันเทิงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาจรรยาบรรณและร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเพ่ือรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของหนังสือพิมพ์สืบต่อไป  

      
วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
     2. เพ่ือศึกษาความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง 
     3. เพ่ือศึกษาจรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 

 
วิธีกำรวิจัย 

      การค้นหาองค์ความรู้ที่เป็นค าตอบของการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์บันเทิง” ได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเครื่องมือใน
การศึกษา โดยอาศัยการเก็บข้อมูลผ่านวิธีการสังเกตการณ์ (Observation) ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนจากหนังสือพิมพ์บันเทิง 4 ฉบับ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง หนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง และหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ 
ผู้ศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกบุคลากรใน
กองบรรณาธิการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานในทุกขั้นตอนและมีความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายการบริหารขององค์การเป็นอย่างดี ส าหรับกระบวนการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
     1. การสังเกตการณ์ (Observation) 

           การเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์จะกระท าควบคู่ไปในระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้
ศึกษาจะสังเกตจากการวางสีหน้า กริยาท่าทาง การใช้ภาษา และน้ าเสียงของผู้ให้ข้อมูล ประกอบกับการ
สังเกตการณ์ในพ้ืนที่การท างานจริงของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิง เพ่ือศึกษากระบวนการ
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ท างานของหนังสือพิมพ์บันเทิงตั้งแต่ขั้นตอนการประชุมคัดเลือกประเด็นข่าว การกระจายหมายงาน การ
สัมภาษณ์ การเขียนข่าว การเลือกข่าวหน้าหนึ่ง ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการตีพิมพ์และจัดจ าหน่าย โดยอาศัย
ความสนิทสนมในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด 
           2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)     
      การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักผ่านการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ
เพ่ือหาค าตอบจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้รู้ (Key Informant) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน
ของหนังสือพิมพ์บันเทิง ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร หัวหน้าข่าว และผู้สื่อข่าว โดยผู้ศึกษาได้วางโครงสร้าง
ค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและใช้ค าถามที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-
Ended Question) ซึ่งจะไม่ชี้น าไปในทางใดทางหนึ่งและไม่จ ากัดขอบเขตของค าตอบ เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูล
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและปราศจากอคติ 

      
ผลกำรวิจัยและอภิปรำย 

 
ข้อสรุปที่ 1  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้จรรยำบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
           ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
บันเทิง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน ประกอบไปด้วยนโยบายการบริหารขององค์การ 
ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สื่อข่าว วัฒนธรรมองค์การ และธรรมชาติของการท าข่าว ส าหรับนโยบาย
การบริหารขององค์การนั้นเปรียบเสมือนกฎข้อบังคับที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือให้บริษัทบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งนโยบายในการด าเนินธุรกิจนั้นมี
เป้าหมายคือผลก าไรจึงท าให้องค์การละเลยจรรยาบรรณของวิชาชีพไป ความสามารถทางวิชาชีพเป็นอีก
ปัจจัยที่ส าคัญเพราะหากผู้สื่อข่าวไม่มีความรู้และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาชีพก็จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่
นั้นบกพร่องในหลายๆประการ รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความประพฤติของผู้สื่อข่าว เพราะใน
การท างานนั้นต้องท างานร่วมกับคนจ านวนมากจึงต้องปฏิบัติตามที่คนส่วนใหญ่ท ากันเพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน รวมไปถึงธรรมชาติของการท าข่าวที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา ท าให้หลาย
ครั้งการตัดสินใจกระท าการใดๆของผู้สื่อข่าวไม่รอบคอบและไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้อง ข่าวที่น าเสนอ
ออกไปจึงมีข้อผิดพลาดทั้งในแง่ข้อเท็จจริงและในแง่ของจรรยาบรรณ 
           ปัจจัยภายนอก มีทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ความสนใจและความ
ต้องการของผู้อ่าน และแรงกดดันทางสังคมและการเมือง ในแง่ของแรงกดดันทางเศรษฐกิจนั้นเกิดจากการ
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แข่งขันของธุรกิจหนังสือพิมพ์และสื่อบันเทิงอ่ืนๆที่แข่งขันกันอย่างสูง ท าให้หลายครั้งผู้สื่อข่าวต้องท าเพ่ือ
เอาชนะคู่แข่งมากกว่าที่จะค านึงถึงสาธารณประโยชน์ ส าหรับผู้อ่านยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดรูปแบบ
ของข่าวหนังสือพิมพ์ เพราะหนังสือพิมพ์ต้องท าข่าวเพ่ือสนองต่อความนิยมของผู้อ่าน ซึ่งปัจจุบันความ
ต้องการของผู้อ่านนั้นเป็นไปในทิศทางที่รุนแรงขึ้นท าให้สื่อต้องน าเสนอข่าวที่รุนแรงมากขึ้นไปด้วย สุดท้าย
คือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่เซ็กซี่
หวือหวาท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นวงกว้าง เสียงวิพ ากษ์วิจารณ์เหล่านี้ท าให้
ผู้ประกอบการต้องพิจารณาความเหมาะสมของหนังสือพิมพ์ตนเองและปรับแก้ให้อยู่ในขอบเขตที่สังคม
ยอมรับได้ อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงข้อกฎหมายเป็นส าคัญโดยการน าเสนอข่าวต้องหลีกเลี่ยงประเด็นที่
เสี่ยงต่อกฎหมาย สุดท้ายคือความคลุมเครือของมาตรการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์ ซึ่งยังไม่สามารถ
ควบคุมดูแลการท างานของหนังสือพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงสามารถน าเสนอ
ข่าวได้โดยไม่มีขอบเขตและไม่มีใครคอยขีดเส้นก ากับว่าสิ่งใดควรและไม่ควรปฏิบัติ  
 
ข้อสรุปที่ 2  ควำมตระหนักในจรรยำบรรณวิชำชีพของผู้สื่อข่ำวหนังสือพิมพ์บันเทิง 
           บุคลากรเป็นปัจจัยหลักที่มีส่วนขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์การ เป็นผู้ที่สามารถก าหนด
ว่าในปฏิบัติหน้าที่นั้นจะอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่ อย่างไร ก็คือกองบรรณาธิการนั่นเอง 
ทั้งนี้การตัดสินใจกระท าการใดๆของบุคลากรข้ึนอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล 2 ประการ ได้แก่ ความรู้ในวิชาชีพ
และทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพของบุคลากรในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิงนั่นเอง ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าผู้สื่อข่าวโดยส่วนใหญ่มีความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท างานของสื่ อมวลชนจากที่ได้ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา แต่ในการท างานจริงนั้นไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากองค์การอย่างเป็นกิจจะลักษณะ 
รวมไปถึงทัศนคติที่ผู้สื่อข่าวนั้นมีต่อวิชาชีพของตนซึ่งปัจจุบันผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่มีทัศนคติและความเคารพใน
วิชาชีพน้อยลงท าให้เกิดการกระท าผิดจรรยาบรรณอยู่บ่อยครั้ง จากการศึกษาในประเด็นความตระหนักใน
จรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิง สามารถสรุปผลโดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ดังนี้ 
           1. ความตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้สื่อข่าวต้องน าเสนอข่าวหรือการแสดง
ความคิดเห็นด้วยความสุภาพสุจริต ปราศจากความมุ่งหวังในประโยชน์ส่วนตน ต้องน าเสนอแต่ความจริง
โดยไม่ต่อเติมเสริมแต่งหากปรากฏว่าข่าวใดไม่ตรงต่อความจริง ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว ต้องหาข่าวและภาพ
ข่าวต่างๆด้วยวิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์ และต้องไม่กระท าการใดๆอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของ
วิชาชีพหรือความสามัคคีของเพ่ือนร่วมวิชาชีพ จากการศึกษาพบว่าในกระบวนการผลิตข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงนั้น มีลักษณะที่เข้าข่ายการกระท าผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพหลายประการ โดยเฉพาะ
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ประเด็นการบิดเบือนเนื้อหาข่าวให้ผิดไปจากความจริง การรับสินบนของผู้สื่อข่าว และโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
การหาข่าวและภาพข่าวนั้นส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้มาด้วยวิธีการที่สุภาพดังเช่นที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณ 
และมีลักษณะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของดาราผู้ตกเป็นข่าวด้วย แม้ว่าผู้สื่อข่าวจะกระท าโดย
ตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่ก็ถือว่าผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           2. ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณในข้อนี้ประกอบไปด้วยการที่
ผู้สื่อข่าวต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ ต้องเคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของตน และการปฏิบัติหน้าที่โดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นส าคัญ 
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลพบว่าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงส่วนใหญ่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้สึกต่อต้านเมื่อต้องน าเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ต่อคนในสังคม แต่
หากมองในแง่ของการปฏิบัติงานจริงนั้นข่าวต่างๆที่ถูกน าเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์บันเทิงไม่ได้สร้าง
ประโยชน์อันใดให้แก่สังคม นอกเหนือไปจากการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่องค์การเท่านั้น ซึ่งไม่
นับว่าเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณ 
 
ข้อสรุปที่ 3  จรรยำบรรณในกระบวนกำรผลิตข่ำวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
           จากการศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยาม
บันเทิง หนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิง และหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่  จ านวนทั้งสิ้น 11 
ท่าน สามารถสรุปผลการศึกษาในประเด็นจรรยาบรรณในกระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
โดยแบ่งออกตามขั้นตอนการผลิตข่าว 3 ขั้นตอนดังนี้ 
           1. ขั้นเตรียมการผลิต กระบวนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิงจะต้องมีการเตรียมการ
วางแผนก่อนการผลิต โดยในขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นจากการประชุมภายในกองบรรณาธิการเพ่ือคัดเลือก
ประเด็นข่าวที่จะน าเสนอ ส่วยใหญ่จะเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่านและต้องพิจารณาจาก
ชื่อเสียงของดาราที่ตกเป็นข่าวเป็นส าคัญ จากนั้นบรรณาธิการข่าวจะมอบหมายหน้าที่ให้ผู้สื่อข่าวแต่ละคน
ออกไปเก็บรวบรวมข่าวซึ่งหมายงานต่างๆนั้นจะถูกส่งมาล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์ การรวบรวมข่าวนั้น
จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ดาราตามงานต่างๆและข่าวที่ได้จากกระแสในอินเทอร์เน็ต เช่น เมื่อดาราโพสท์รูปที่
ส่อเค้าถึงปัญหาก็เป็นหน้าที่ของหนังสือพิมพ์บันเทิงที่ต้องติดตามประเด็น นอกจากนี้ยังมีแหล่งข่าววงในซึ่ง
เป็นคนใกล้ชิดกับดาราคนนั้นๆมาให้ข้อมูล ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวต้องมีกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข่าวอย่างเข้มงวดเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง ส าหรับประเด็นจรรยาบรรณที่พบในกระบวนการผลิต
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ข่าวนั้นโดยหลักจะเป็นการคัดเลือกประเด็นข่าวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นฉาวและสร้างผลกระทบต่อ
บุคคลที่ตกเป็นข่าว และในขั้นตอนการสัมภาษณ์ยังใช้ค าถามที่ไม่เหมาะสม เข้าถึงความเป็นส่วนตัวของ
ดาราจนเกินงาม อีกทั้งการใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าววงในยังเป็นวิธีการหาข้อมูลที่ไม่สุจริต ผิดจากหลัก
จรรยาบรรณท่ีก าหนดว่าการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นต้องเป็นไปด้วยวิธีการที่สุภาพสุจริต  
        2. ขั้นตอนการผลิตข่าว หลังจากผู้สื่อข่าวออกภาคสนามเก็บรวบรวมข่าวและตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข่าวแหละแหล่งข่าวเป็นที่เรียบร้อย จะเข้าสู่กระบวนการผลิตคือขั้นตอนการเขียนข่าว โดย
ผู้สื่อข่าวแต่ละคนจะมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์ของส่วนงานที่ตนรับผิดชอบว่า
ต้องน าเสนอออกมาในรูปแบบใด วิธีการเขียนข่าวของผู้สื่อข่าวนั้นจะมีทั้งที่ตรงตามหลักการเขียนข่าว
หนังสือพิมพ์และที่แตกต่างออกไป เนื่องจากหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นเน้นการน าเสนอข่าวบันเทิงเป็นหลักจึง
ต้องสร้างอรรถรสในการอ่านให้ผู้อ่าน หากใช้ภาษาท่ีเป็นทางการอาจท าให้เนื้อข่าวไม่น่าสนใจและไม่เป็นที่
พูดถึง รวมไปถึงการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักของหนังสือพิมพ์ กลยุทธ์การพาดหัว
ข่าวด้วยถ้อยค ารุนแรง หรือจงใจบิดเบือนความจริงโดยใช้ค าพูดสองแง่สองง่ามเป็นวิธีที่มีใช้อยู่เสมอใน
กระบวนการผลิตข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงเพราะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้เป็นอย่างดี การเลือก
ข่าวและภาพข่าวหน้าหนึ่งจะเลือกประเด็นใหญ่ที่ประชาชนให้ความสนใจ แต่สิ่งที่ท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิง
ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอคือการใช้ภาพเซ็กซี่ของดาราบนหน้าปกซึ่งบางครั้งมีลักษณะลามกอนาจารจน
เกินงาม แม้ว่ากลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้จะขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแต่ในแง่ของธุรกิจนั้นสามารถสร้าง
ยอดขายให้หนังสือพิมพ์ได้มากมายท าให้หนังสือพิมพ์บันเทิงยังต้องรักษารูปแบบการน าเสนอข่าวเช่นนี้
ต่อไป อีกทั้งยังมีนโยบายขององค์การเป็นข้อบังคับท าให้กองบรรณาธิการไม่สามารถหลีกเลี่ยงวิธีการ
ดังกล่าวได้ ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นปัญหาที่ค้นพบในขั้นตอนการผลิตข่าวของหนังสือพิมพ์บันเทิง 
      3. ขั้นตอนหลังการผลิต ก่อนที่จะส่งต้นฉบับข่าวไปยังฝ่ายศิลปกรรมเพ่ือจัดหน้าหนังสือพิมพ์ 
ต้องผ่านกระบวนการสุดท้ายของขั้นตอนการผลิตข่าวนั่นคือการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของต้นฉบับ 
ส่วนใหญ่บรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวจะเป็นผู้ตรวจต้นฉบับที่ผู้สื่อข่าวส่งมาในกล่องข่าวรวมในขั้นแรก 
โดยจะตรวจแก้การใช้ภาษาไม่ให้หยาบคายจนเกินไป ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
ของบุคคลในข่าว ปรับเปลี่ยนการพาดหัวข่าวให้ ปรับเพิ่มหรือลดความยาวของข่าวให้พอดีกับหน้ากระดาษ
เพ่ือความสวยงาม และที่ส าคัญต้องตรวจสอบในประเด็นที่เสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมาย ส าหรับกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางฉบับจะต้องส่งไปยังฝ่ายพิสูจน์อักษรเพ่ือตรวจความถูกต้องในภาพรวมอีก
ขั้นตอนหนึ่ง นอกจากนี้หนังสือพิมพ์บันเทิงบางฉบับที่ให้ความส าคัญกับข้อกฎหมายจะต้องส่งต้นฉบับไป
ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากฉบับนั้นมีการน าเสนอข่าวที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด
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สิทธิส่วนบุคคล หมิ่นประมาท หรือใช้รูปภาพที่ไม่ระบุแหล่งที่มาซึ่งเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กล่าว
ได้ว่ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บันเทิงให้ความส าคัญกับความถูกต้องของข่าวและมีการตรวจสอบ
ทางด้านกฎหมายอย่างรัดกุม แต่การที่มีข่าวที่มีลักษณะผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายออกมาอยู่เสมอ
จะเป็นปัญญาที่เกิดจากการพยายามหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายในขั้นตอนการผลิตมากกว่า 
      จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมีปัจจัย
หลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายขององค์การ ความสามารถทางวิชาชีพ การอบรมสั่ง
สอน แรงกดดันทางเศรษฐกิจ คู่แข่ง ลูกค้า และยังต้องค านึงถึงข้อกฎหมายและแรงกดดันจากสังคมอีกด้วย 
ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อรูปแบบการท างานและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้สื่อข่าว กล่าวคือเมื่อต้อง
อยู่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและการบีบคั้นจากหลายฝ่ายท าให้ผู้สื่อข่าวต้องค านึงถึงผลประโยชน์
ขององค์การเป็นส าคัญและจ าเป็นต้องละทิ้งจรรยาบรรณวิชาชีพ แม้ว่าผู้สื่อข่าวโดยส่วนใหญ่จะมีความรู้สึก
ต่อต้านเมื่อต้องกระท าในสิ่งที่ขัดต่อจรรยาบรรณและมโนส านึก อาทิ การสัมภาษณ์ด้วยค าถามที่รุนแรง 
การบิดเบือนเนื้อหาข่าวเพ่ือให้ข่าวนั้นน่าสนใจ การน าเสนอภาพลามกอนาจาร หรือการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของดารา แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่อาจเสนอความคิดเห็นขัดแย้งหรือปฏิเสธที่จะไม่กระท าได้เพราะเป็นค าสั่ง
ของผู้บริหารซึ่งมีอ านาจสูงสุดในการตัดสินใจ ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่ากองบรรณาธิการนั้นเป็นเพี ยง
ฟันเฟืองหนึ่งในธุรกิจหนังสือพิมพ์บันเทิง แม้ว่าจะมีความส าคัญมากเพียงใดแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ขององค์การ และที่ส าคัญยังมีปัจจัยแวดล้อมจากภายนอกเป็นแรงกดดันส าคัญที่ท าให้ผู้สื่อข่าวต้องละซึ่ง
จรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่มักจะให้น้ าหนักกับปัจจัยภายนอก
มากกว่าว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาจรรยาบรรณ 
           ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงเกิดจากปัจจัย
ภายนอกมากกว่าปัจจัยภายใน อาจวิเคราะห์ได้ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะปกป้องตนเองและให้
เหตุผลที่ดีกับการกระท าของตนเอง หากผลของการกระท านั้นออกมาไม่ดีก็จะอ้างว่าเกิดจากปัจจัย
ภายนอกที่ท าให้ต้องเป็นเช่นนั้น ประเด็นนี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Brown and Rogers (1991) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็น Self-Serving Bias โดยอธิบายว่าธรรมชาติของมนุษย์มักจะให้ เหตุผลกับการ
กระท าของตนเอง หากผลออกมาดีก็มักจะอวดอ้างว่าเกิดจากความสามารถของตน แต่หากผลการกระท า
ออกมาในทางลบก็มักจะอ้างว่าเกิดจากปัจจัยภายนอก เพราะคนเราต่างก็คาดหวังที่จะประสบความส าเร็จ 
หากผลออกมาดีก็มักจะอวดอ้างว่าเกิดจากตนเองเพ่ือให้ได้รับค าชื่นชม ในทางตรงกันข้ามหากผลที่ได้ไม่ดี
ตามที่คาดหวังก็มักจะปกป้องตนเองโดยหาเหตุผลให้ตนพ้นผิด การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงซึ่งเป็นเรื่องในทางลบ การที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้
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น้ าหนักกับปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการปกป้องตนเองและอีกส่วนหนึ่ง
ต้องการปกป้องวิชาชีพ เพราะนักหนังสือพิมพ์ย่อมมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง หากกล่าวว่า
ปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของตนหรือองค์การอาจท าให้ความน่าเชื่อถือของหนังสือพิมพ์ลดน้อยลง 
           แม้ว่าปัจจัยต่างๆจะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้สื่อข่าว แต่อย่างไรก็ตามความ
ส านึกในจรรยาบรรณก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้สื่อข่าวว่าจะเลือกหยิบยกเรื่องใดมาน าเสนอและจะ
น าเสนอในรูปแบบใด วิจารณญาณนี้เกิดจากหลักการผสมกับประสบการณ์จากที่เคยผ่านงานมาจนช านาญ 
สามารถรู้ได้ในทันทีว่าข่าวใดขายได้หรือไม่ได้และยังต้องค านึงถึงหลักกฎหมายเป็นส าคัญ เพราะข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงนั้นมีลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อความผิดทางด้านกฎหมายหลายประการจึงต้องตรวจสอบให้
แน่ชัดว่าข่าวนั้นๆจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาฟ้องร้องตามมาในภายหลัง ผู้สื่อข่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ใน
หลักการท างานควบคู่ไปกับส านึกในจรรยาบรรณเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลสูงสุด จากการศึกษาพบว่ากองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บันเทิงทั้ง 4 ฉบับ โดยส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานบันเทิงมายาวนาน มีความรู้และทักษะในการท าข่าวเป็นอย่างดี แต่
บางส่วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การท างานในระดับหนึ่งซึ่งยังขาดความช านาญการในการท างาน 
อีกทั้งยังไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากหัวหน้างานหรือรุ่นพ่ีอย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการ
ท างาน รวมไปถึงการที่ต้องเผชิญกับเหตุปัจจัยแวดล้อมหลายประการตามที่ได้กล่าวไว้ในผลการศึกษาข้อที่
หนึ่ง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยเหล่านั้นมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของกองบรรณาธิการ แม้ผล
การศึกษาในประเด็นความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สื่อข่าวจะพบว่าผู้สื่อข่าวมีความตระหนัก
ในจรรยาบรรณและรู้ขอบเขตการท างานของตน แต่เมื่อต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันนานัปการทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กรท าให้ต้องละทิ้งจรรยาบรรณในบางส่วน ดังที่ปรากฏในกระบวนการผลิตข่าวของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงว่ายังมีการกระท าท่ีละเมิดต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์หลายประการ 
            

สรุปและข้อเสนอแนะ 
     1. จากการศึกษาพบว่าการอบรมสั่งสอนภายในองค์การระหว่างหัวหน้า-ลูกน้อง หรือรุ่นพี่-รุ่น

น้อง มีส่วนส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมของผู้สื่อข่าว แต่ปัญหาที่พบคือผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ
อบรมสั่งสอนที่ดีนักจากคนในองค์การ ด้วยปัจจัยที่เกิดจากความเร่งรีบในการท างานท าให้หัวหน้างานหรือ
รุ่นพ่ีไม่มีเวลามากนักที่จะอบรมสั่งสอนรุ่นน้อง และมักจะให้ผู้สื่อข่าวใหม่ๆเรียนรู้ผิดถูกด้วยตัวเอง เมื่อ
ผู้สื่อข่าวกระท าผิดและไม่มีใครชี้แนะให้แก้ไขจึงท าให้การกระท าที่ผิดพลาดนั้นยังคงเกิดขึ้นอยู่ซ้ าๆ ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องให้ความส าคัญกับการจัดอบรมพนักงานทั้งในเรื่องหลักการท างานและ
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ด้านจรรยาบรรณ เพ่ือปลูกฝังให้ผู้สื่อข่าวตระหนักในบทบาทหน้าที่และด าเนินการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้บุคลากรระดับหัวหน้าก็จะต้องให้ความส าคัญกับการอบรมสั่งสอนผู้ที่อยู่ใต้
การดูแลให้มากกว่านี้ เพราะที่สุดแล้วค าสั่งและค าสอนจากหัวหน้าก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติ
ตาม แนวทางความประพฤติของผู้สื่อข่าวจึงอยู่ที่การสั่งสอนของหัวหน้าเป็นส าคัญ  

     2. สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวและ
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือแม้กระทั่งสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงเองก็ตาม จะต้องปรับปรุงมาตรการ
ควบคุมกันเองที่ยังคลุมเครือให้กระจ่างชัดกว่านี้  โดยเฉพาะบทลงโทษผู้กระท าผิดจรรยาบรรณ เพราะ
จรรยาบรรณเป็นเรื่องของจิตส านึกที่ไม่มีบทลงโทษชัดเจนเฉกเช่นข้อกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของสมาคม
วิชาชีพที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบและก าหนดมาตรการต่างๆเพ่ือกดดันไม่ให้สมาชิกในวิชาชีพกระท าผิด
จรรยาบรรณ และต้องให้ความส าคัญกับหนังสือพิมพ์ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือใหญ่อย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์บันเทิงซึ่งถูกตรวจสอบน้อยมากจนไม่เกรงกลัวที่จะกระท าความผิด  
           3. การปฏิรูปปัญหาจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บันเทิงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อ่าน
ที่จะต้องรวมพลังการตรวจสอบหนังสือพิมพ์ให้มากขึ้น เพราะประชาชนนั้นมีอ านาจในการก าหนดรูปแบบ
และเนื้อหาที่หนังสือพิมพ์จะน าเสนอต่อสังคม แต่ในขณะเดียวกันผู้อ่านก็สามารถที่จะตัดสินการกระท า
ของหนังสือพิมพ์บันเทิงด้วยการสนับสนุนว่าจะซื้ออ่านหรือไม่ หากประชาชนยังคงซื้อหาเป็นปกติ
หนังสือพิมพ์บันเทิงก็สามารถอ้างได้ว่าประชาชนสนับสนุนแม้ว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็ตาม 
ดังนั้นประชาชนจึงต้องเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงจุดยืนของตนและจะต้องมีบทบาทในการตรวจสอบ
หนังสือพิมพ์บันเทิงให้มากขึ้น หากทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือกันได้อย่างดีก็เชื่อว่าแนวโน้มของ
หนังสือพิมพ์บันเทิงรวมไปถึงสื่อมวลชนทั้งหมดจะมีการพัฒนามากข้ึนทั้งด้านรูปแบบที่จะน าเสนอและการ
แสดงความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณต่อสาธารณชน 
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