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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิจัยฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำและสนับสนุนของ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญรอด บุญเกิด อดีตคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ในครั้งที่
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติยังด ำเนินกำรเรียน กำรสอน อำจำรย์ปำจำรีย์ ปุรินทวรกุล อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ประจ ำวิชำฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และนิตยสำรมหำวิทยำลัยบูรพำ ตลอดจนผู้ให้ข้อมูลในกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกเก่ียวกับหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลำนมะพร้ำวฉบับกระดำษทุกท่ำนที่ได้กรุณำที่ให้ข้อมูล
ต่องำนวิจัยด้วยดีมำโดยตลอด จนค้นคว้ำหำข้อมูลในกำรจัดท ำวิจัยครั้งนี้ของผู้วิจัยส ำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอกรำบขอบพระคุณไว้ ณ โอกำสนี้ 
 ทั้งนี้ขอกรำบขอบพระคุณ เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่ให้ควำมสะดวกด้ำนอ ำนวยกำร และ
ประสำนงำนในกำรท ำวิจัยของผู้วิจัยมำโดยตลอด 
 ท้ำยนี้ผู้วิจัยขอน้อมร ำลึกถึงอ ำนำจบำรมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย
ที่อยู่ในสำกลโลก อันเป็นที่พ่ึงให้ผู้เขียนมีสติปัญญำในกำรจัดท ำวิจัยให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัย
ขอให้เป็นกตเวทิตำแด่บิดำ มำรดำ ครอบครัวของผู้วิจัย ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทควำมต่ำง ๆ 
ที่ให้ควำมรู้แก่ผู้วิจัยจนสำมำรถให้งำนวิจัยฉบับนี้ส ำเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 

 งำนวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนกำรผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลำนมะพร้ำว 
ฉบับกระดำษ เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษำโดยกำรถอดบทเรียนกำรผลิต
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลำนมะพร้ำว ฉบับกระดำษ ทั้งนี้เมื่อเข้ำสู่วิชำฝึกปฏิบัติของนิสิตสำขำวิชำ
วำรสำรศำสตร์ ชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนในวิชำ ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และนิตยสำร เพ่ือฝึกทักษะพ้ืนฐำน
ของกำรเป็นนักวำรสำรศำสตร์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภำษณ์แบบเจำะลึก มีกำรสุ่มตัวอย่ำงผู้ให้
สัมภำษณ์แบบเฉพำะเจำะจง เพ่ือให้กำรคัดเลือกตัวอย่ำงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย โดย
เลือกเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้บริหำรคณะฯ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
2. กลุ่มผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลำนมะพร้ำว ฉบับกระดำษ 3. กลุ่มผู้อ่ำนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และ 4. กลุ่มองค์กรวิชำชีพสื่อ 
 จำกกำรศึกษำ พบว่ำ 1) ด้ำนนโยบำย เป็นกำรมุ่งเน้นน ำเสนอข่ำวเพ่ือสร้ำงสรรค์
ประชำคมและข่ำวชุมชนในภูมิภำคตะวันออกรวมถึงในระดับประเทศ โดยท ำข่ำวตำมปรัชญำวิชำชีพ
ของวำรสำรศำสตร์แบบมืออำชีพ 2) ด้ำนผู้ผลิต มีกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนเป็น 3 กอง คือ กองกำร
จัดกำร กองบรรณำธิกำรและกองผลิต เช่นเดียวกับองค์กรสื่อในระดับประเทศ 3) ด้ำนผู้อ่ำน โดย
ผู้อ่ำนมีทั้งที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบ 4) ด้ำนสมำคมวิชำชีพ มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
พัฒนำวิชำกำรด้ำนวำรสำรศำสตร์และส่งเสริมกำรฝึกปฏิบัติ 5) ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
กำรพัฒนำชุมชนและสังคม โดยกำรน ำเสนอควำมถูกต้อง ควำมเป็นธรรมและเป็นที่พ่ึงให้แก่สังคม 
และ 6) ด้ำนเสรีภำพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ยังไม่ได้รับเสรีภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสื่อมวลชน
เท่ำท่ีควร เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนในสังกัดของมหำวิทยำลัย อีกทั้งผู้บริหำรยังมีควำมเข้ำใจไม่ตรงกัน
ในบทบำท หน้ำที่ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 
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Abstract 

 This research has objectives to take off the production lesson of the 
practice newspaper (COCO News). Is a qualitative research. Researcher focused on 
the study by taking off the lesson of the production of the practice newspaper 
(COCO news). This is because when entering the practice course of the 3rd Journalism 
students will study in Practice in newspapers and magazines. Which is the production 
of COCO News.To practice the basic skills of being a journalist. Using the tools as an 
in – depth interview. Purposive sampling was chosen for the interviewees in order to 
be consistent with the research objectives. By selecting criteria for selection of key 
informants 
 The results of the study revealed that 1) Policy, focusing on presenting news 
to create community and community news in the Eastern region to the professional 
philosophy of professional journalism 2) Producers are divided into 3 divisions: 
Management Division, Editorial Division and Production Division. Like a national media 
organization. 3) Readers receiving benefits and impacts  4) Professional associations 
Play a very important role in academic development in journalism and promote 
practice 5) Social responsibility It is community and social development witch 
presenting accuracy fairness and dependency for society to the society and 6) 
Regarding the freedom of the newspaper, practice Have not received the freedom to 
perform the duties of the media as they should Since it is an agency under the 
university In addition, executives do not have a clear understanding of the role. The 
duties of practice newspapers. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันสื่อมวลชนที่เป็นเสาหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ยังคงเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
และโทรทัศน์ เพราะสามารถกระจายข่าวสารได้กว้างขวาง เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด แม้จะเกิดสื่อ
สมัยใหม่หรือสื่อทางเลือกขึ้น อันได้แก่ สื่อออนไลน์ สื่อดิจิตอล แต่การเข้าถึงผู้รับข่าวสารยังอยู่ใน
วงจ ากัด ดังนั้น สื่อกระแสหลักดั้งเดิมคือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ จึงยังมีอิทธิพลต่อผู้คน
เช่นเดิม 
 ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการศึกษาและทิศทางการพัฒนาเติบโตด้าน
เศรษฐกิจเป็นหลัก ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ด้วยปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุให้ปัจจุบันและอนาคตของการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ ได้เปลี่ยนจาก
แนวคิดเดิมกลายเป็นการศึกษาเพ่ือการรู้เท่าทันในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม จึงอาจสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการวิชาชีพปัจจุบันต้องมีความรู้ ความตระหนัก และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ต้องถูกหล่อหลอมจากกระบวนการท างาน และจากสถาบันการศึกษา เพ่ือให้
พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ในสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้มีความพยายามส ารวจข้อมูลเพ่ือวางแผน ทบทวนและประเมินผลการผลิต
บัณฑิตออกไปสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาทบทวนและพัฒนาการเรียนการสอนให้
เหมาะสม และผลการส ารวจมักพบว่า ภาพสะท้อนที่ปรากฏให้เห็น การเรียนการสอนนิเทศศาสตร์
ยังคงมีปัญหาที่ควรได้รับการทบทวนและวางมาตรการด าเนินการแก้ไขจากผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น 
ขาดความรอบรู้ในด้านกว้างอันเป็นพ้ืนฐานการแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวม ท าให้ขาดความลุ่ม
ลึกทางความคิด (รัชพรรณ รัฐวัฒนานนท์, 2543, น. 144 อ้างถึงใน สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2554) 
 หากพิจารณาถึงสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนขึ้นในประเทศไทย สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นับเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความสนใจและมีผู้นิยมเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก นับแต่มี
การเปิดสอนเป็นครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.2482 ในหลักสูตรอนุปริญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อุบลรัตน์ 
ศิริยุวศักดิ์, 2530, น. 26) จากนั้นได้พัฒนาเป็นหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
เมื่อ พ.ศ. 2497 และขยายไปสู่ภูมิภาคเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยจัดตั้งแผนกวิชาการสื่อสาร มวลชน สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนไปเป็นก าลัง
ส าคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และรองรับการขยายระบบสื่อสารมวลชนในอันที่จะเป็นส่วน
ส าคัญของการพัฒนาประเทศ (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2533, น. 18 – 19)  
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 โดยนิเทศศาสตร์เป็นสาขาท่ีมีความส าคัญโดยตรงกับสังคม ด้วยปรัชญาของหลักสูตรซึ่งมุ่ง
ผลิตบุคลากรไปท าหน้าที่สื่อมวลชนอันมีบทบาทเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ในสังคม 
และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ทัศนคติ ความคิดเห็นสู่สาธารณชนโดยอาศัยสื่อมวลชนเป็นช่องทาง
ส าคัญ ซึ่งเป็นภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนจึงมีบทบาท
ส าคัญในการเป็นสื่อกลางและเป็นเครื่องชี้วัดสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมส่วนต่างๆ (สมควร กวียะ, 2547, น. 117) 
 การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา นับเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างสูง และมีการเปิดสอนหลายแขนงวิชาเพ่ิมมากขึ้น โดยหนึ่งในนั้นคือ สาขาวารสารศาสตร์ ทาง
สาขาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จึงเล็งเห็นความส าคัญของการผลักดันให้เกิดฟันเฟืองที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้และต้องการมุ่งผลิต
บุคลากรไปท าหน้าที่สื่อมวลชน จึงได้จัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ภายใต้ชื่อ “ลานมะพร้าว” เพ่ือมี
วัตถุประสงค์ส าหรับฝึกปฏิบัติกระบวนการได้มาซึ่งข่าวจากแหล่งข่าว การเขียนข่าว การรายงานใน
รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนทักษะในการเรียนรู้ วิธีการท างานของการท าหน้าที่สื่อมวลชนที่แท้จริงขึ้น 
 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ถือเป็นการฝึกงานหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารตามที่ก าหนดโดยจัดให้มีการวางแผนการผลิตทั้งด้านเนื้อหา การบริหารกองบรรณาธิการ 
ด้านการบริหารธุรกิจการตลาด เผยแพร่และประเมินผลงาน โดยที่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว
เป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในหลักสูตรของสาขาประชาสัมพันธ์และวาทวิทยา ซึ่งฉบับแรกได้ถูก
ตีพิมพ์ออกมาเมื่อ กันยายน ปี 2541 จากนั้น 6 ปีผ่านไป หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ได้แจ้งเกิดอย่าง
เป็นทางการในปี 2547 โดยนิสิตสาขาวารสารศาสตร์ รุ่นที่ 1 เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย และถือได้ว่าเป็นการวางแบบแผนที่ส าคัญซึ่งส่งต่อไปยังนิสิตรุ่นต่อไป โดยในทุกปี
การศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ท าหน้าที่ในการจัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวขึ้นเพ่ือเป็น
การฝึกทักษะในการเรียนรู้ วิธีการท างานของการท าหน้าที่สื่อมวลชนผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นไปสู่บุคคลในมหาวิทยาลัยและสังคม โดยได้เน้นย้ าไปในเรื่องละเมิดสิทธิ
ที่จะเกิดข้ึนกับเด็กเป็นหลัก 
 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติถือเป็นที่ยอมรับในการฝึกหัดของนักเรียนวารสารศาสตร์ทั่วโลกว่า
เป็นด่านทดสอบที่ส าคัญก่อนได้รับปริญญาด้านวารสารศาสตร์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจึงเป็นวิชาหลัก
ที่โรงเรียนวารสารศาสตร์ทั่วโลกบรรจุรายวิชานี้เป็นหนึ่งในหลักสูตร  ทั้งนี้ ในการเรียนการสอน
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีการ
เรียนการสอนในวิชาที่เก่ียวข้องกับปรัชญาวิชาชีพของวารสารศาสตร์ และเข้าสู่วิชาเตรียมความพร้อม
และทักษะในการเป็นนักวารสารศาสตร์ ได้แก่ วิชาการรายงานข่าวและการสื่อข่าว การเขียนเชิง
สร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ กฎหมายจริยธรรมของสาขาวิชาวารสารศาสตร์ เป็นต้น เมื่อเข้าสู่ วิชา
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ฝึกปฏิบัติ นิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนในวิชา ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร ซึ่งเป็นการผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวฉบับกระดาษ เพ่ือฝึกทักษะพ้ืนฐานของการเป็นนัก
วารสารศาสตร์เบื้องต้นและนิสิตชั้นปีที่ 4 จะได้เรียนในวิชา สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะผลิตข่าว
ลงในเว็บไซต์ coconews.in.th เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ให้นิสิตเกี่ยวกับการกระบวนการข่าวผ่าน
สื่อดิจิทัล เพ่ือเป็นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถท างานได้ในวงการวิชาชีพในยุคปัจจุบัน  
(สุกัญญา บูรณเดชาชัย, ผู้วิจัย) 
 ในวงการนักเรียนวารสารศาสตร์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการสะท้อน
ศักยภาพของบัณฑิตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับจะสะท้อนตัวตน ผลงานและความ
รับผิดชอบ ตั้งแต่กระบวนการสร้างเนื้อหาก่อนพิมพ์และกิจกรรมหลังการพิมพ์ ระบบความคิดความ
อ่าน ทั้งยังบูรณาการแนวคิดด้านศิลปะการออกแบบและการตลาดเอาไว้ด้วยกัน หนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติในหลายมหาวิทยาลัยจึงเป็นที่จับตามองของสังคมและแวดวงสื่อสารมวลชนว่าน าเสนอประเด็น
ใด บางเรื่องราวข่าวชิ้นหนึ่งอาจมีความประณีต ลึกซึ้งและเป็นข่าวสืบสวนสอบสวน (Investigative 
Report) กว่าข่าวที่ปรากฏในพ้ืนที่สื่อกระแสหลักด้วยซ้ าไป 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาและผู้สอนวิชาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “ลานมะพร้าว” มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาวิจัยเพ่ือถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ อันจะท า
ให้ทราบและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและการบริหารจัดการองค์กรการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ อีกทั้งได้แนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับ
กระดาษ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับ
กระดาษ ในอนาคต และสามารถน าผลการวิจัยไปใช้อ้างอิงทางวิชาการและใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาเรื่องที่มีความเก่ียวข้องและเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกันนี้ได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 

 
ลักษณะและขอบเขต 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษา
โดยการถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อ
เข้าสู่วิชาฝึกปฏิบัติของนิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่  3 จะได้เรียนในวิชา ฝึกปฏิบัติ
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ซึ่งเป็นการผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ เพ่ือฝึกทักษะ
พ้ืนฐานของการเป็นนักวารสารศาสตร์เบื้องต้นและนิสิตชั้นปีที่ 4 จะได้เรียนในวิชา สื่อสิ่งพิมพ์
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อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะผลิตข่าวลงในเว็บไซต์ coconews.in.th เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ให้นิสิต
เกี่ยวกับการกระบวนการข่าวผ่านสื่อดิจิทัล เพ่ือเป็นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถท างานได้ใน
วงการวิชาชีพในยุคปัจจุบัน โดยที่หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดในระดับประเทศจ านวนกว่า 40 รางวัล (สุกัญญา บูรณเดชชาชัย, ผู้วิจัย) การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการท างานในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการ
สัมภาษณ์ คือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าสาขาวารสาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวฝ่ายศิลปกรรมหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
ฝ่ายสนับสนุนหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวและผู้อ่านหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ซึ่งเป็น Key Informants 
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือน าองค์ความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนและเป็น
แนวทาง รวมถึงเป็นต้นแบบให้แก่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

 
ระยะเวลำในกำรศึกษำวิจัย 
 ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2562 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ถอดบทเรียนให้ทราบและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและการบริหารจัดการองค์กรการ
ผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
 2. ได้แนวทางการพัฒนาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
 3. ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับ
กระดาษ ในอนาคต 
 4. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้อ้างอิงทางวิชาการและใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องที่มี
ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกันนี้ได้ต่อไป 
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นิยำมศัพท์ 
 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ หมายถึง หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่เป็นแบบจ าลองของความเป็น
สถาบันแห่งวิชาชีพและแบบจ าลองของหนังสือพิมพ์พลเมือง ซึ่งจัดท าโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชา
นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ 
 หนังสือพิมพ์ลำนมะพร้ำว หมายถึง หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฉบับกระดาษ ที่มีวัตถุประสงค์
ส าหรับฝึกปฏิบัติกระบวนการได้มาซึ่งข่าวจากแหล่งข่าว การเขียนข่าว การรายงานในรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดจนทักษะในการเรียนรู้ วิธีการท างานของการท าหน้าที่สื่อมวลชนที่แท้จริงขึ้น 
 กระบวนกำรผลิต หมายถึง กระบวนการในการผลิตสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่น
พับ หนังสือ ฯลฯ โดยผลิตให้ได้ตามรูปแบบและจ านวนที่ต้องการ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์เริ่มต้น
จากการรับต้นฉบับที่เป็นอาร์ตเวิร์ค และสิ้นสุดเป็นชิ้นงานพร้อมส่งมอบให้ผู้รับสาร 
 กำรบริหำรกำรจัดกำรหนังสือพิมพ์ หมายถึง ความพยายามร่วมกัน และการประสานงาน
อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ เพ่ือด าเนินการผลิตหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพ 
และมีคุณสมบัติสามารถเจาะตลาดเข้าไปแข่งขันในพ้ืนที่การขายของตลาดหนังสือพิมพ์ให้ได้ ทั้งในมิติ
กว้างและมิติลึก 
 ผู้ อ่ำน  หมายถึง ผู้ที่ เปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนิสิตนักศึกษา 
รวมถึงชุมชนใกล้เคียงของจังหวัดชลบุรี 
 สมำคมวิชำชีพ หมายถึง สมาคมที่ก ากับดูแลสื่อมวลชนในระดับชาติ ได้แก่ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา เป็นต้น 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ: หนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกรอบ
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับหนังสือพิมพ์และบทบาทของหนังสือพิมพ์ 
 2. คุณลักษณะของหนังสือพิมพ์ 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าหนังสือพิมพ์ 
 4. แนวคิดการบริหารหนังสือพิมพ์ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพมิพ์และบทบำทของหนังสือพิมพ์ 
 ค าว่า “หนังสือพิมพ์” ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 ระบุว่า หนังสือพิมพ์ 
หมายถึง สิ่งพิมพ์ซึ่งมีจ่าหน้าเช่นเดียวกัน ออกหรือเจตนาจะออกตามล าดับเรื่องไป มีก าหนด
ระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม (ดรุณี หิรัญรักษ์, 2529, น. 1 อ้างถึงใน
ธนวรรณ กัมมารเจษฎากุล, 2547, น. 16 – 17) 
 คาร์เตอร์ วี. กูต (Carter V. Good, 1965 p. 637) ได้ให้ความหมายว่า หนังสือพิมพ์ คือ
สิ่งตีพิมพ์ที่ออกตามระยะเวลาที่ก าหนดติดต่อกันไปตามล าดับ ลักษณะเป็นกระดาษขนาดใหญ่มี
จ านวนหลายแผ่นพับได้ จุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอข่าวสาร หรือสิ่งที่หน้าสนใจทั่วไป ตามปกติออกเป็น
รายวัน หรือรายสัปดาห์แต่ถ้าเพ่ือการศึกษาอาจออกเป็นรายปักษ์หรือรายเดือนก็ได้ 
 ซามูเอล เบคออฟ (Samuel Beckoff, 1965, p. 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หนังสือพิมพ์
เป็นอุปกรณ์การสื่อสารมวลชนประเภทตีพิมพ์ออกจ าหน่ายเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 
 จูเลี่ยน อาดัมส์ (Julian Adams, 1959, p. 29) ได้ให้ความหมายว่า หนังสือพิมพ์เป็น
สิ่งพิมพ์ที่ออกจ าหน่ายอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกวัน มักจะพิมพ์ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ๆ ลง
ข่าวทุกชนิด อาทิ ข่าวธุรกิจ ข่าวกีฬา ข่าวสังคม และข่าวบันเทิง เป็นต้น ข่าวที่น ามาลงเป็นข่าวสด ซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 – 3 วัน 
 จากการให้นิยามความหมายของค าว่า สื่อหนังสือพิมพ์ จากนักสื่อสารมวลชนและนักนิเทศ
ศาสตร์ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์ คือ สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนึ่ง ที่มีการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรายวันมีความคลุมในประเด็นของแต่ละด้านที่เกิดขึ้นใน
สังคม ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลที่เป็นที่น่าสนใจของประชาชน โดยมีการก าหนดระยะเวลาพิมพ์ออกมาใน
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ลักษณะของรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อ่านข่าวสารซึ่งโดยทั่วไป
การจัดแบ่งประเภทหรือรูปแบบของหนังสือพิมพ์ อาจจ าแนกได้หลายรูปแบบ ตามลักษณะดังต่อไปนี้ 
(สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 162) 
 1. ความถี่ของการตีพิมพ์ หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่ถูกแบ่งประเภทโดยก าหนดระยะเวลาที่
ออกจ าหน่ายในครั้งหนึ่งๆ โดยมากจะมีระยะเวลาในการจ าหน่าย 2 แบบ คือ 
  1.1 หนังสือพิมพ์รายวัน (Dailies) เป็นหนังสือพิมพ์ที่ต้องตีพิมพ์ให้หมดตลาดภายในแต่
ละวัน อายุของหนังสือพิมพ์จึงสั้น ลักษณะเด่นอยู่ที่ความสดและความรวดเร็ ว ในการเสนอข่าว
โดยเฉพาะ จะต้องมีราคาถูกเนื่องจากต้องการให้ลูกค้าซื้อทุกวัน ดังนั้นหนังสือพิมพ์จึงจ าเป็นต้องมี
โฆษณาและยอดจ าหน่ายสูง เพ่ือทดแทนก าไรต่อฉบับที่น้อย เช่น หนังสทอพิม์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นต้น 
  1.2 หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ (Weeklies) คือ หนังสือพิมพ์ที่ก าหนดออกทุก 7 วัน จึง
ไม่ได้เน้นความสดของข่าว แต่ยังคงเน้นการเสนอข้อเท็จจริง สนเทศ ข้อมูล สารคดี และบทวิเคราะห์
ที่ทันสมัย เช่น หนังสือพิมพ์ผู้จัดการและหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 2. ปริมาณการไหลเวียนหรือจ านวนพิมพ์ (Circulation Size) โดยจ าแนกได้เป็น 2 ระดับ 
  2.1 ขนาดใหญ่ ส่วนมากเป็นหนังสือพิมพ์ที่ด าเนินกิจการอยู่ในกรุงเทพฯ มียอดการ
จ าหน่ายสูงและมักเปิดตลาดทั่วประเทศท าให้กลายเป็นหนังสือพิมพ์ระดับชาติ บางฉบับอาจต้อง
จัดพิมพ์เป็นหลายกรอบใน 1 วัน อาทิ กรอบแรก และกรอบหลัง เพ่ือประโยชน์ในการวางตลาดให้
กว้างมากขึ้น ดังนั้นหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่จะมีอิทธิพลต่อสังคมการเมือง ค่อนข้างสูง เช่นไทยรัฐ 
เดลินิวส์ และสยามรัฐ เป็นต้น 
  2.2 ขนาดเล็ก มักเป็นหนังสือพิมพ์ที่ด าเนินกิจการตามภูมิภาค หรือที่เรียกว่า
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มียอดพิมพ์น้อยเฉพาะผู้อ่านในท้องที่เท่านั้น ขอบเขตตรงเนื้อหาจึงแคบเฉพาะ
ข่าวท้องถิ่น ดังนั้น ความส าคัญและอิทธิพลต่อสังคมการเมืองในระดับประเทศจึงน้อย และมักประสบ
ปัญหาในการด าเนินกิจการและการลงทุน 
 3. หนังสือพิมพ์เฉพาะทาง (Special – Service Newspaper) คือหนังสือพิมพ์ที่ด าเนิน
กิจการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม หรือเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) ท าให้การเสนอสารสนเทศมี
ลักษณะเฉพาะไปด้วย จึงเสมือนเป็นหนังสือพิมพ์ส ารอง เหมาะกับความสนใจเป็นพิเศษที่เพ่ิมเติมจาก
หนังสือพิมพ์ทั่วไป เช่น หนังสือพิมพ์ธุรกิจ หนังสือพิมพ์จีน เป็นต้น 
 4. ทางด้านเนื้อหาของหนังสือพิมพ์นั้น สามารถจ าแนกลักษณะออกได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
(มาลี บุญศิริพันธ์, 2550, น. 3) 
  4.1 หนังสือพิมพ์ประเภทปริมาณ (Popular Newspaper) คือหนังสือพิมพ์ที่ให้
ความส าคัญกับข่าวประเภทเร้าอารมณ์ ตื่นเต้น เช่น ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง ข่าว
ภัยพิบัติต่างๆ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเพศ ข่าวบุคคล ตลอดจนข่าวความขัดแย้งรุนแรงต่าง  ๆ ที่คนทั่วไป
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สนใจ บางทีเราเรียกข่าวนี้ว่า ข่าวเบา (Soft News) โดยเนื้อหาสามารถเข้าใจได้ทันที ไม่ต้องน าไปคิด
ต่อ จึงเป็นที่นิยมส าหรับผู้อ่านระดับกลางลงไป ลักษณะการจัดหน้าค่อนข้างฉูดฉาด พาดหัวโตเน้น
ภาพประกอบเป็นส่วนส าคัญในการจูงใจให้คนอ่าน ตลอดจนใช้ภาษาและลีลาเร้าความรู้สึกผู้อ่าน 
หนังสือพิมพ์ประเภทนี้มุ่ งที่ปริมาณการจ าหน่ายนักวิชาการจัดข่าวประเภทนี้ เป็นข่าวที่ ให้
ผลตอบสนองทางอารมณ์โดยทันที รูปแบบการเขียนมีสีสันจินตนาการ และมักใช้ภาษาสามัญเสมอ 
เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด เป็นต้น 
  4.2 หนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ (Quality Newspaper) หนังสือพิมพ์ประเภทนี้เน้น 
ที่คุณภาพ หมายถึงลักษณะการเสนอเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อสังคม ลักษณะเนื้อหาสาระค่อนข้างหนัก
(Hard News) เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวต่างประเทศ เน้นการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นประกอบในคอลัมน์หน้าในด้วย ลักษณะการจัดหน้าหนึ่งมักจะเรียบง่าย เป็น
ระเบียบไม่หวือหวา หนังสือพิมพ์ประเภทนี้จ านวนจ าหน่ายไม่มากนัก ผู้อ่านประเภทนี้มักอยู่ในวง
ค่อนข้างจ ากัด เฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในความเคลื่อนไหวของข่าวสารการเมืองมากกว่าผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์ประเภทปริมาณ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง สังคมการศึกษา ผู้นิยมอ่านมักจะเป็น
ผู้บริหาร ผู้ที่มีการศึกษาพอสมควร ข่าวประเภทนี้มุ่งสนองความรู้ความคิดเห็นเป็นส าคัญ ให้ผลตอบ 
แทนแก่ผู้อ่านในระยะยาว ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น รูปแบบการ
เขียนไม่เร้าอารมณ์ ค่อนข้างจริงจังใช้เหตุผลมากกว่าใช้ส านวนโวหาร เช่น หนังสือพิมพ์มติชน เป็นต้น 
 
บทบำทและหน้ำที่ของหนังสือพิมพ์ 
 ในระบอบประชาธิปไตย หนังสือพิมพ์เป็นผู้ให้ข่าวสารที่ เกิดขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และเป็นเวทีการต่อสู้ทางอุดมการณ์ของบุคคลกลุ่มต่างๆ หนังสือพิมพ์ไม่ได้เป็นสื่อของ
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นสื่อของมวลชนทั้งหมดในสังคม ดังนั้น หนังสือพิมพ์ต้องมีเสรีภาพ ในการ
น าเสนอความจริงอย่างถูกต้องครบถ้วน และปราศจากอคติ 
 บทบาทหลักของหนังสือพิมพ์ในระบอบประชาธิปไตยมี 4 ประการ คือ 
 1. บทบาททางการเมือง หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการ
บริหารบ้านเมืองแก่ประชาชน ท าให้ประชาชนรู้ว่า รัฐบาลผู้ปกครองประเทศก าลังท าอะไรอยู่  
และท าตามสัญญาที่ให้ไว้แก่ประชาชนหรือไม่ ท าให้มีผู้เรียกหนังสือพิมพ์ว่าเป็น “สุนัขเฝ้าบ้าน” 
(Watchdog) ของประชาชน 
 2. บทบาทในการให้การศึกษา หนังสือพิมพ์ให้ความรู้ด้วยข้อมูลข่าวสาร และมีการน าเสนอ
ความคิดเห็นที่หลากหลาย ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารรอบด้านที่ครบถ้วน เพ่ือน าไปตัดสินใจ
เลือกวิถีทางด าเนินชีวิตของตนเองและสังคม หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่สนองสิทธิการรับรู้ของประชาชน
ดังกล่าว โดยต้องน าเสนอข่าวสารเพ่ือสังคมโดยรวม ไม่ใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 
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 3. บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม หนังสือพิมพ์มีบทบาทในการเป็นกระจกสะท้อนสังคม 
ประชาชนรับรู้ความเป็นไปของสังคมได้จากการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ เช่น ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวภัย
ธรรมชาติ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าววัฒนธรรม ทั้งยังได้รับรู้พฤติกรรมของผู้ คน ได้
ซึมซับกฎเกณฑ์ทางสังคม ความคิด ความเชื่อ และระเบียบแบบแผน ตลอดจนประเพณีที่ถ่ายทอดกัน
มา ท าให้เข้าใจความเป็นมาของบ้านเมืองตนเองรวมทั้งวัฒนธรรมที่จะต้องธ ารงรักษาและสืบทอดกัน
ต่อไป 
 4. บทบาทในการเป็นป้ายประกาศสาธารณะ หนังสือพิมพ์ท าหน้าที่ประกาศโฆษณา 
ข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เหตุการณ์ ประชาชนจ าเป็นต้องบริโภคข่าวสาร ไม่แตกต่างไปจากการ
ใช้น้ าประปาและไฟฟ้า หนังสือพิมพ์จึงเป็นเสมือนสาธารณูปโภคชนิดหนึ่ง ที่ท าให้ประชาชนมีชีวิต
สะดวกสบาย ปลอดภัย และเพลิดเพลินมากข้ึน 
 
บทบำทของสื่อสำรมวลชนหรือสื่อมวลชน 
 องค์การด้านสื่อมวลชนหรือสถาบันสื่อมวลชนมีบทบาทต่าง ๆ ในสังคมที่สื่อมวลชนด าเนิน
กิจการอยู่ ดังต่อไปนี้ 
 1. บทบาทขององค์กรด้านสื่อสารมวลชนในฐานะที่เป็นสื่อกลางของความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ในสังคมองค์กรด้านสื่อสารมวลชนนับเป็นหน่วยงานผลิตและกระจายความรู้หรือข้อมูลข่าวสาร อย่าง
กว้างขวางที่สุด แต่ความรู้และข้อมูลเหล่านี้แตกต่างจากความรู้และข้อมูลจากสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคมที่
มีอยู่มากมาย เช่น ศิลปะ ศาสนา วิทยาศาสตร์ การศึกษาที่มาจากหน่วยงานหรือสถาบันนั้น ๆ 
โดยตรง ความแตกต่างของความรู้และข้อมูลจากองค์กรด้านสื่อสารมวลชนกับสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม
นั้นมีในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 สื่อมวลชนท าหน้าที่เป็นผู้น าข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ทั้งหลายของสถาบันต่าง ๆ ใน
สังคมออกสู่สาธารณชนอีกต่อหนึ่ง 
  1.2 สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงสมาชิกหรือมวลชนทุกระดับ หรือทุกสถาบันได้อย่างเต็ม
ใจ (ใครพอใจจะดู ฟัง หรืออ่านตามที่ตนเองต้องการ) และอย่างเปิดเผยโดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ า 
  1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน กับสาธารณชนหรือมวลชนผู้รับสารมีความพอดี
กัน (สื่อมวลชนเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งที่สาธารณชนเองก็อยากรู้ ถ้าเขาไม่อยากรู้สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านั้นจากสื่อเขาก็ไม่บริโภค ไม่ซื้อหรือไม่ติดตามชมนั่นเอง) 
  1.4 สื่อมวลชนสามารถส่งข่าวสารถึงประชาชนได้จ านวนมากกว่าและในระยะยาวกว่า
การส่งข่าวสารของสถาบันอ่ืน ๆ ที่กระท าการส่งสารถึงผู้รับสารโดยตรงโดยไม่พยายามอาศัย
สื่อมวลชนที่มีอยู่ในสังคมนั้น ๆ ดังนั้น ความคิด ความเชื่อ ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม 
สาธารณชนสามารถรับรู้ รับทราบได้จากสื่อมวลชนทั้งหลาย แม้ว่ากลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมจะมี
ความคิดความเชื่อเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล แต่ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้รับข่าวสาร 
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หรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน ความคิด ความเชื่อโดยทั่วไปก็อาจคล้ายกันได้ ปรากฏการณ์
ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่สังคมได้รับทีละเล็กทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัว 
 2. บทบาทของสื่อมวลชนในฐานะท่ีเป็นสื่อกลางของสาธารณชน สถาบันสื่อมวลชนนับเป็น
ตัวกลางระหว่างผู้รับสารหรือสาธารณชนหรือมวลชนกับสถาบันอ่ืน ๆ หรือระหว่างสถาบันต่าง ๆ ใน
สังคมด้วยกันเอง ทั้งนี้เพราะผู้รับสารมีโอกาสติดต่อโดยตรงกับคนหรือบุคคลต่าง ๆ ในสังคม หรือ
รัฐบาลและนักการเมืองน้อยมากดังนั้นความเข้าใจของผู้รับสารต่อกลุ่มคน หรือบุคคลเหล่านี้จะเป็น
อย่างไรหรือเป็นไปในทิศทางใดนั้น ส่วนหนึ่งมาจากสื่อมวลชนเท่านั้น เพราะไม่ค่อยมีใครจะรับ
ข่าวสาร หรือข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างจากสื่อมวลชนไปเสียทั้งหมด แต่ในทางปฏิบัติจริ งแล้วปรากฏว่า 
ผู้รับสารส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับข่าวสารจากแหล่งข่าวอ่ืน ๆ ยกเว้นแต่จะรับจากสื่อมวลชน เพราะสะดวก
รวดเร็ว และรับได้ง่ายกว่าการจะเข้าไปหาข่าวสารจากแหล่งข่าวนั้น ๆ โดยตรงด้วยตนเอง 
 นอกจากนั้นยังมีการเปรียบสื่อมวลชนว่าเป็นเสมือนสถานที่เชื่อมโยงระหว่างผู้รับสารกับ
คนอ่ืน ๆ และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในที่ไกลหรือใกล้ในเวลาต่าง ๆ กัน สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางได้โดยวิธี
ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมผู้รับสาร หรือสาธารณชนกับความเป็นจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นแห่งหน
ต าบลใด ในซีกโลกใด สื่อมวลชนก็น าเหตุการณ์นั้น ๆ มาเสนอสู่สายตาของสาธารณชนได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อโลกพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารก็พัฒนาตามไปด้วยเช่นกันความทันสมัยความรวดเร็ว
ในการส่งข่าวก็ยังมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ จนท าให้มีความรู้สึกเหมือนว่าโลกใบนี้แคบลงทุกที คนที่อยู่ใน
ทุกที่ทุกทางสามารถติดต่อถึงกันได้และรวดเร็วด้วย เพราะฉะนั้นสื่อมวลชนในสายตาของผู้รับสารหรือ
สาธารณชนโดยทั่วไปจะมีภาพพจน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นหน้าต่างสู่ประสบการณ์ กล่าวคือท าให้ผู้รับสารมีโลกทัศน์กว้างขึ้นโดยไม่มีอคติต่อ
การรับรู้หรือรับข่าวสารจากสื่อมวลชน 
 2. เป็นผู้ให้ความกระจ่างแจ้งกับประเด็นหรือปมปัญหาของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 3. เป็นเวทีหรือผู้รับและส่งข้อมูลและความคิดเห็นในกรณีหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปสู่
สาธารณชน 
 4. เป็นตัวกลางในการปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้รับและผู้ส่งสารในแต่ละเหตุการณ์หรือแต่ละ
สถานการณ์ 
 5. เป็นตัวชี้น าทิศทาง และแนวโน้มของสังคมนั้น ๆ ได้ 
 6. เป็นตัวกรองข่าว ว่าข่าวไหนควรเสนอต่อสาธารณชนหรือไม่โดยจะมีการกระท าอย่าง
ตั้งใจและอย่างเป็นระบบหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของสื่อนั้น ๆ 
 7.  เป็นกระจกสะท้อนภาพของสังคม โดยภาพนี้จะเป็นไปตามท่ีสังคมต้องการเสมอ 
 8.  เป็นบังตาหรือสิ่งกีดขวางที่คอยซ่อนเร้นความเป็นจริง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หรือ
ปกป้องตนเองหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือบุคคลที่เอ้ืออ านวยผลประโยชน์ให้กับตนหรือบางครั้งก็หลบ
หลีกการเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ได้เช่นกัน 
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คุณลักษณะของหนังสือพิมพ์ 
 ส าหรับการบริหารงานหนังสือพิมพ์ รูเซอร์ และ วิลเลี่ยม (Rucker, F.W. & Williams, 
H.L., 1974) กล่าวว่า การด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์มีลักษณะโดยทั่วไปดังต่อไปนี้ 
 1. บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของมักจะเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น
เสียเอง 
 2. การมีหุ้นส่วนคือการที่บุคคลสองคนหรือมากกว่าได้ตกลงร่วมกันที่จะด าเนินกิจการ
หนังสือพิมพ์ 
 3. การจัดตั้งเป็นรูปบริษัท 
 4. ด าเนินการแบบหนังสือพิมพ์ลูกโซ่ (Newspaper chain) 
 5. ด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์โดยมีลูกจ้างหรือผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 
 6. ด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์โดยจัดโรงพิมพ์ให้เจ้าของหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ใช้แหล่ง
พิมพ์เดียวกัน 
 7. ผู้ด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์อยู่แล้วและมีการจัดท ากิจการอย่างอ่ืนเพ่ิมขึ้นเพ่ือสนับสนุน
กิจการหนังสือพิมพ์เช่นด าเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์ตลอดจนการรับโฆษณาทางสื่อเหล่านี้  เพ่ือน า
รายได้จุนเจือกิจการหนังสือพิมพ์ 
 8. การด าเนินการของหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นการท าธุรกิจเพื่อความอยู่รอดจึงมีการ
แข่งขันอยู่ตลอดเวลา 
 
กำรจัดองค์กำรหนังสือพิมพ์ 
 ในการด าเนินกิจการด้านหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกับธุรกิจอ่ืนที่ต้องมีการบริหารภายในองค์กร 
เพ่ือให้มีการกระจายงาน และเสริมความคล่องตัวในการท างาน โดยทั่วไปแล้วองค์กรหนังสือพิมพ์ 
มักแบ่งเป็น 3 กอง ดังนี้ 
 1. กองจัดการ 
 2. กองบรรณาธิการ 
 3. กองผลิต 
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กองจัดกำร 
 กองจัดการมีหน้าที่ควบคุมการจัดจ าหน่ายบัญชี งานการโฆษณา บุคลากร การตลาด
อาคารสถานที ่หน่วยฝึกอบรม เป็นต้น โดยในองค์กรหนังสือพิมพ์กองจัดการมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากองอ่ืน เพราะถ้าขาดกองนี้แล้วหนังสือพิมพ์ก็คงประสบปัญหาในการด าเนินกิจการเพราะกอง
จัดการจะเป็นผู้ดูแลอ านวยความสะดวกทั้งหมดในองค์กรทั้งการหารายได้จากโฆษณาซึ่งเป็นรายได้
หลักของหนังสือพิมพ์ดูแลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดูแลด้านการขายและขนส่ง ใน
บางองค์กรมีการแบ่งกองจัดการเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. ฝ่ายโฆษณาเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบติดต่อหาโฆษณามาลงในหนังสือพิมพ์ฝ่ายนี้ต้อง
ท างานประสานงานกับฝ่ายที่มีหน้าที่จัดหน้าและบรรณาธิการเพ่ือน าร่างพื้นที่โฆษณาไปเสนอต่อลูกค้า 
โดยเหตุที่กิจการพิมพ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหนังสือพิมพ์จ าเป็นต้องจัดหน้าไว้ส าหรับการโฆษณาสินค้า
เพ่ือน ารายได้สมทบทุนการบริหารงานรายได้ 1/3 มาจากการโฆษณาท้ังหมด 
 2. ฝ่ายจัดจ าหน่าย มีหน้าที่รับผิดชอบการขายหนังสือพิมพ์ ดูแลการจัดส่งและเก็บเงิน 
หนังสือพิมพ์หลายฉบับพยายามจัดหาตัวแทนจ าหน่ายตามท้องที่ต่าง ๆ เพ่ือให้หนังสือพิมพ์จ าหน่าย
ได้มากที่สุดนอกจากรายได้จากการบอกรับเป็นสมาชิกแล้วการวางหนังสือตามร้านและตามแผง
หนั งสือจะท าให้หนั งสือพิมพ์จ าหน่ายได้มากและรวดเร็วขึ้นบางแห่ งอาจต้องอาศัยผู้ เ ร่
ขาย (Newspaper Boy) 
 
กองบรรณำธิกำร 
 กองบรรณาธิการเป็นแหล่งผลิตต้นฉบับ นับว่าเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการท าหนังสือพิมพ์
กองบรรณาธิการประกอบไปด้วยหลายฝ่ายเช่นบรรณาธิการ หัวหน้าฝ่ายข่าวนักข่าวช่างภาพฝ่ายศิลป์
เป็นต้น เพ่ือควบคุมดูแลและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการหาข้อมูลข่าวสารรวบรวมบทความ 
สารคดี ดูแลในแต่ละหน้าคอลัมน์และเรื่องที่รับผิดชอบจัดท าต้นฉบับในแต่ละวัน โดยบรรณาธิการ
ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาที่เสนอทางหน้าหนังสือพิมพ์ให้เป็นไปตามนโยบายของหนังสือพิมพ์ฉบับ
นั้น ๆ ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของบรรณาธิการฝ่ายจัดการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ชั้นสูงในกองบรรณาธิการที่รองมาจากบรรณาธิการใหญ่ (Editor in chief) 
 ในฝ่ายหรือกองบรรณาธิการ นอกจากบรรณาธิการใหญ่แล้วยังประกอบด้วยบรรณาธิการ
ข่าว เป็นผู้รับผิดชอบการแสวงหาและรวบรวมข่าวและการเขียนข่าวซึ่งมีนักเขียนข่าวและช่างภาพ
เป็นผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจแก้ต้นฉบับซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับ Copy 
editor มักนั่งอยู่ร่วมกันอาจเป็นโต๊ะรูปตัวยูเพ่ือความสะดวกในการไต่ถามตรวจสอบความถูกต้องมี
หัวหน้าผู้รับผิดชอบ คือ “Slot man” หรือ “Chief of the Desk” copyreader นี้นอกจากตรวจแก้
ต้นฉบับให้ถูกต้องตามหลักการเขียนแล้วต้องเป็นผู้เขียนพาดหัวข่าวให้พอดีกับเนื้อที่ที่ก าหนดไว้ด้วย 
  



13 
 

 ในกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โดยทั่วไปจะประกอบด้วยบุคลากร ดังต่อไปนี้ 
 1. บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณาหรือเจ้าของหนังสือพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมาย
ทุกกรณ ีนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารงานของหนังสือพิมพ์ 
 2. บรรณาธิการบริหารเป็นบรรณาธิการใหญ่มีความรับผิดชอบสูงสุดควบคุมดูแลนโยบาย
หนังสือพิมพ์และวางแผนการด าเนินงานในกองบรรณาธิการ เพ่ือควบคุมให้การท างานมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกองบรรณาธิการ และป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมาย 
 3. หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Editor) มีหน้าที่ควบคุมดูแลการท างานและประสาน งานใน
แต่ละฝ่าย คอยเร่งรัดให้พนักงานทุกฝ่ายผลิตต้นฉบับให้ทันตามก าหนดและดูแลพนักงานให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ซับเอดิเตอร์ (Sub Editor) ท าหน้าที่ช่วยหัวหน้าข่าวในการพาดหัวข่าว ตีดัมม่ี (Dummy) 
ของหน้าหนังสือพิมพ์เพ่ือบรรจุเนื้อหาที่จะลงตีพิมพ์หรือท าหน้าที่ตัดข่าวที่ยาวเกินไป เพ่ือให้พอเหมาะ
กับหน้าที่มีอยู่จ ากัด นอกจากนี้ซับเอดิเตอร์ต้องตรวจหน้าหนังสือพิมพ์หลังจากฝ่ายศิลป์จัดหน้า
เรียบร้อยแล้วว่าอาร์ตเวิร์ค (Artwork) ที่ท าไปนั้นตรงกับท่ีตีดัมม่ีไว้หรือไม่ 
 5. หัวหน้าข่าวหน้าหนึ่ง ต าแหน่งนี้มีความส าคัญมากรองจากหัวหน้ากองบรรณาธิการ มี
หน้าที่รวบรวมข่าวจากนักข่าวและรีไรเตอร์ เพ่ือคัดเลือกข่าวลงในหน้าหนึ่ง และยังสามารถสั่งให้
นักข่าวไปเจาะข่าวที่ก าลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจคอยติดตามเรียกประชุมหัวหน้าฝ่ายข่าวต่าง ๆ  เพ่ือ
ขอข่าวที่ส าคัญมาลงหน้าหนึ่ง 
 6. รีไรเตอร์ (Rewriter) มีหน้าที่คอยรับข่าวทางโทรศัพท์มาเขียนหรือน าข่าวจากนักข่าวมา
แก้ไขขัดเกลาให้มีความสมบูรณ์และไม่หมิ่นเหม่ต่อกฎหมาย รวมทั้งมีหน้าที่คอยประสานงานกับ
นักข่าวเพ่ือให้ไปติดตามข่าวและเตรียมข่าวให้เพียงพอที่จะลงในหน้าหนึ่ง 
 รีไรเตอร์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในข่าวและมีประสบการณ์มากต้องคอยติดตามและอ่านข่าว
เพ่ือตรวจสอบความคืบหน้าของข่าวอย่างต่อเนื่อง 
 7. หวัหน้าข่าว ต าแหน่งหัวหน้าข่าวจะมีหลายคนเพราะทุกโต๊ะข่าวจะมีหัวหน้าข่าว ได้แก ่
หัวหน้าข่าวการเมืองหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หัวหน้าข่าวต่างประเทศ หัวหน้า
ข่าวสังคม-สตรีหัวหน้าข่าวภูธร หัวหน้าข่าวการศึกษาและสาธารณสุขหัวหน้าข่าวกีฬา หัวหน้าข่าว
บันเทิง โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวที่
เกี่ยวข้องกับตนอย่างใกล้ชิดมีหน้าที่ควบคุมดูแล รวบรวมข่าวและเขียนข่าวให้พอลงในหน้า 
 8. ผู้พิสูจน์อักษร (Proof Reader) ท าหน้าที่อ่านและตรวจแก้ต้นฉบับทั้งข่าวและโฆษณา
เพ่ือแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนจะส่งพิมพ์ เช่น แก้ตัวสะกด ชื่อ สถานที่เว้นวรรค เป็นต้น 
 9. หัวหน้าช่างภาพ เป็นผู้ควบคุมดูแลด้านภาพถ่ายที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์จัดแบ่งช่างภาพ 
ไปประจ าฝ่ายต่าง ๆ เช่นการเมือง เศรษฐกิจ สตรีกีฬา และบันเทิง รับผิดชอบเครื่องมือในการถ่ายภาพ 
เช่นกล้อง ฟิล์มและห้องแล็บให้มีภาพเพียงพอในแต่ละวันและส าเร็จออกมาทันเวลา ท างานประสาน 
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กับหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่ง และหัวหน้าข่าวโต๊ะอ่ืน ๆ เพ่ือความคล่องในการท าภาพข่าว ในปัจจุบันมี
เทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ทันสมัย มีกล้องดิจิตอล ที่ใช้ได้สะดวกข้ึน มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก 
นักข่าวบางคนจึงไม่ต้องอาศัยช่างภาพในการถ่ายภาพข่าว 
 10. หัวหน้าฝ่ายศิลป์มีหน้าที่ควบคุมดูแลในการท าดัมมี่ให้ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลการจัดหน้าและ
การรูปเล่มเพื่อให้มีความสวยงาม ลงตัวกับหน้านอกจากนี้ยังต้องคอยประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายข่าว
ต่าง ๆในการจัดหน้า ลงเรื่องและภาพ 
 11. ผู้สื่อข่าว (Reporters) รับผิดชอบในการหาข่าวเพื่อส่งให้รีไรเตอร์เขียน หรือให้หัวหน้า
ข่าวน าไปพิจารณาเพ่ือลงตีพิมพ์ โดยมีนักข่าวแบ่งเป็นสายต่าง ๆ 
 ทั้งนี้ ถาวร  บุญปวัตน์  (2538) ไดแ้บ่งประเภทของนักข่าวอย่างกว้าง ๆ ดังนี้ 
 1. นักข่าวหรือผู้สื่อข่าวประจ า จะถูกส่งไปประจ าตามแหล่งข่าวตามประเภทของข่าว  
เช่น สายการเมืองไปประจ าตามรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ สายเศรษฐกิจ 
ไปประจ าตามกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศ ธนาคารพาณิชย์ตลาดหุ้น 
 2. นักข่าวพิเศษเป็นนักข่าวส าหรับท าข่าวพิเศษทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดคอยเจาะ
ข่าวใหญ่ส าคัญ ๆ นักข่าวพิเศษอาจมีความสามารถในการท าข่าวเจาะลึก (Exclusive) 
 3. นักข่าวภายนอกเป็นนักข่าวที่รับงานเป็นชิ้นไม่สังกัดส านักพิมพ์อาจเป็นนักเขียนอิสระที่
ส่งผลงานเข้ามาและรับค่างานเป็นชิ้น ๆส่วนใหญ่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ จะส่งทั้งเนื้อหาและภาพ
เข้ามาห้องข่าว 
 
กองผลิต 
 กองผลิตหรือกองโรงงานรับงานต่อจากกองบรรณาธิการและฝ่ายโฆษณาน าต้นฉบับมา
เรียงพิมพ์ข้อความในต้นฉบับถ่ายเพลท (Plate) จัดบล็อกหรือแม่พิมพ์ตามแบบ หรือตกแต่งแบบ 
(Engraving) เข้าสู่แท่นพิมพ์และพิมพ์หนังสือออกมาเป็นเล่ม แล้วห่อส่ง “สายส่ง” เพ่ือจัดส่งไป
วางตลาด 
 
เนื้อหำของหนังสือพิมพ์ 
 ในหน้าหนังสือพิมพ์มีเนื้อหาที่หลากหลายนอกเหนือจากข่าวซึ่งเป็นส่วนส าคัญแล้วยังมีส่วน
อ่ืน ๆ อีกอาทิบทความ สารคด ีคอลัมน์บทบรรณาธิการฯลฯ 
 ข่าวเป็นเนื้อหามูลฐานของหนังสือพิมพ์ มีความส าคัญต่อหนังสือพิมพ์มากสมัยเริ่มแรกที่มี
หนังสือพิมพ์แข่งขันกันน้อยนั้น  มักเสนอเนื้อหาข่าวสารเป็นส่วนใหญ่  เช่นข่าวการเมือง ข่าว
อาชญากรรม เป็นต้น แต่ในปจัจุบันหนังสือพิมพ์มีคู่แข่งขันประเภทอ่ืน ๆ มากจึงต้องมีการเน้นเนื้อหา
ด้านสาระบันเทิงด้วยเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสื่อมวลชนประเภทอ่ืน ๆ ได้อย่างไรก็ตามเนื้อหา
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สาระบันเทิงเป็นเพียงผลพลอยได้ที่จะช่วยให้หนังสือพิมพ์มีจ านวนจ าหน่ายสูงขึ้นและมีความหนามาก
ขึ้นเท่านั้น 
 การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็น“ข่าว” หรือคุณลักษณะของข่าวมีดังนี้ 
 1. เป็นข้อเท็จจริง เหตุการณ์หรือข้อคิดเห็นตามที่เป็นจริง 
 2. เป็นรายงานของเรื่องราวต่าง ๆ ในข้อ 1. 
 3. มีความสดใหม่ ซึ่งอาจไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพ่ิงเกิดขึ้น แต่อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา
นานแล้วเมื่อเราไปรู้ก็เขียนขึ้นมาหรืออาจเป็นสิ่งที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ก็ได้ 
 4. ต้องมีความส าคัญและน่าสนใจต่อประชาชนคนอ่าน 
 5. ข่าวที่มีคนสนใจมากที่สุดถือเป็นข่าวดีที่สุด  
 นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเก่ียวกับข่าวเพ่ิมเติมได้แก่ 
 1. ข่าวส าคัญของสังคมหนึ่งอาจไม่ส าคัญส าหรับอีกสังคมหนึ่ง 
 2. สิ่งที่เป็นข่าวของวันนี้อาจไม่เป็นข่าวของวันพรุ่งนี้ 
 3. ข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งอาจไม่เป็นข่าวของหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับนโยบายของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ 
 4. สิ่งที่เป็นข่าวของวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของวันพรุ่งนี้ 
 5. เรื่องท่ีเข้าข่ายลามก อนาจารและหมิ่นประมาทไม่ถือเป็นข่าว 
 6. สิ่งที่ส าคัญที่สุดของข่าวควรประกอบด้วยความสนใจ และความส าคัญกล่าวคือข่าวที่
น่าสนใจอาจไม่มีความส าคัญเลย และข่าวที่มีความส าคัญมักไม่น่าสนใจ  ซึ่งโดยทั่วไปหนังสือพิมพ์
มักจะผสมผสานสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันในการเสนอข่าวเสมอ 
 มาลี บุญศิริพันธ์ (2550) กล่าวไว้ว่า ข่าวที่แท้จริงควรประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน  
3 ประการ คือ ความน่าสนใจ (Interest) ข้อเท็จจริง (Facts) และผู้อ่าน (Readers) ดังนั้นงานส าคัญ
ของนักข่าวก็คือท าให้ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อกลุ่มผู้อ่านของตนให้มากที่สุดจาก
คุณลักษณะนี้เอง หลักการคัดเลือกและวินิจฉัยคุณค่าของข่าวจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก
ส าหรับนักหนังสือพิมพ์ เพราะจ าเป็นต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงใดน่าสนใจพอที่จะรายงานเป็นข่าว
ไปสู่ผู้อ่านหรือไม่ คุณค่าของข่าวพิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้ ได้แก่ความรวดเร็ว(Immediacy) 
ความใกล้ชิด (Proximity)  ความเดน่ (Prominence)  ผลกระทบ (Consequence) ความแปลกหรือ
ผิดไปจากธรรมชาติ (Oddity, Unusualness) ความน่าสงสัย (Suspense) ความขัดแย้ง (Conflict) 
ภัยพิบัติ (Disaster) และความก้าวหน้าองค์ประกอบทางเพศ (Sex) และลักษณะเกี่ยวข้องกับมนุษย์
(Human Interest) เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั่ว ๆ ไปและข่าวแบบเดียวกันนี้บุคคลอ่ืนก็อาจจะ
ประสบเข้าบ้างก็ได้จึงย่อมเป็นที่สนใจของผู้อ่านโดยทั่วไป 
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 ในการพิจารณาคุณภาพข่าวว่าเป็นข่าวที่ดีและไม่ดี หรือคุณลักษณะพิเศษของข่าวต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
 1. ความถูกต้อง (Accuracy) ได้แก่ ข่าวซึ่งต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือ ข้อเท็จจริงที่
ถูกต้อง ความถูกต้องในรายละเอียดโดยปราศจากอคติหรือความล าเอียงใดๆ 
 2. ความสมดุล (Balance) ข่าวที่มีความสมดุลหมายถึงการเลือกการจัดรวบรวมข้อเท็จจริง
เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุมไม่มีส่วนใดขาดหายหรือส่วนใดเกินความจ าเป็นเพ่ือให้เหตุการณ์
ในข่าวมีความเหมาะสม ในแง่การเน้นข่าวความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นรวมทั้งการให้ความส าคัญต่อสาระของข่าวทั้งหมด ความสมดุลของข่าวเป็นการน าเอา
รายละเอียดที่ส าคัญมาเสนอให้ผู้รับสารได้รับทราบและเข้าใจเรื่องราวได้เป็นอย่างดี เกิดภาพพจน์ที่
ถูกต้องของเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นข่าวขัดแย้งต้องเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้รับ
รายงานข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกัน 
 3. ความเป็นกลาง (Objective) โดยรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ปราศจากอคติและ
ความล าเอียงใด ๆ ทั้งสิ้น การรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาด้วยความสุจริตใจ ต้องอธิบายเหตุการณ์ 
(Interpretative) ให้ผู้รับสารได้เข้าใจสถานการณ์และภูมิหลังของเรื่องราวต่าง ๆ ได้ และจะต้องไม่ใช้
อารมณ์ของนักข่าวในการรายงานข่าวจนท าให้มีความอคติและล าเอียง ความยุติธรรม และความเป็น
กลาง เป็นสิ่งส าคัญที่นักข่าวจะต้องระลึกถึงและปฏิบัติตามให้ได้ 
 4. ความกะทัดรัดและชัดเจน (Concise and Clear) โดยใช้รูปแบบการเขียนที่กระจ่างแจ้ง 
ใช้ภาษาที่สั้น รัดกุม ใช้ค าธรรมดาเข้าใจง่ายทันที มีประสิทธิภาพ ชวนอ่าน ปราศจากความคิดเห็น
ส่วนตัว มีความสมดุลในตัวของมันเอง Balance and Fair และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 
 5. ทันต่อเหตุการณ์ (Recentness) เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งของข่าวโดยปกติบรรณาธิการ 
จะเลือกข่าวที่สดและทันต่อเหตุการณ์มาเสนอให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นั้นอาจจะเกิดข้ึนมานานแล้วแต่มีผลกระทบบางอย่างต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
 บรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวจะท าหน้าที่เป็น “นายประตูข่าว” (Gatekeeper) ซึ่งมีหน้าที่
เลือกและจัดล าดับความส าคัญของข่าวบรรจุลงหน้าหนังสือพิมพ์ โดยนายประตูข่าวจะใช้หลักประเมิน
คุณค่าข่าว เป็นตะแกรงคอยกรองข่าวสารที่ไหลเข้ามายังโต๊ะหัวหน้าข่าวหรือห้องประชุมบรรณาธิการ
ข่าว เพ่ือเลือกทิ้งหรือน าเสนอสู่สาธารณชน โดยหลักใหญ่ ๆ ที่ใช้คือ ความสด มีผลกระทบน่าสนใจ
ฯลฯ 
 สิริวรรณา นันทจันทูล (2543) บทบรรณาธิการมีความส าคัญหลายประการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องแสดงทิศทางและจุดยืนของหนังสือพิมพ์ต่อปัญหาสาธารณะ และช่วยให้
หนังสือพิมพ์เสนอความคิดท่ีมีเอกภาพ 
 2. ให้ข้อมูลทางความคิดแก่ผู้อ่านใช้ประกอบการตัดสินใจ และท าความเข้าใจเหตุการณ์
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
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 3. มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้เขียน และเป็นผู้น าทางความคิดอันน่าเชื่อถือ 
 วัตถุประสงค์ของการน าเสนอบทบรรณาธิการ 
 1. เพ่ือแสดงจุดยืน หรือ เสียง ของหนังสือพิมพ์ ที่มีต่อปัญหาสาธารณะ 
 2. เพ่ือโน้มน้าวและหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่านทั่วไปให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จนเป็นประชามติ (Public Opinion) 
 3. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ตัดสินใจก าหนดนโยบาย ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้
เต็มความสามารถและสมบูรณ์ 
 4. เพ่ือชี้ให้เห็นจุดอ่อนของการใช้อ านาจที่เกินขอบเขต ในทางที่ไม่ถูกต้อง และหย่อน
สมรรถนะในการปฏิบัติงานงานขององค์กรรัฐและรัฐบาล พร้อมทั้งชี้แนะข้อปรับปรุงแก้ไข 
 5. เพ่ือเพ่ิมพูนข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นภูมิหลังของเหตุการณ์ที่เป็นข่าว เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความ
กระจ่างมากขึ้น 
 6. เพ่ืออธิบายความส าคัญของแนวความคิดหรือการกระท าบางอย่าง และตีความหมาย 
แนว ความคิดหรือเหตุการณ์ด้วยการอธิบายถึงมูลเหตุและแรงจูงใจของที่มาของแนวความคิดนั้น 
รวมทั้งอธิบายผลกระทบที่อาจตามมา 
 7. เพ่ือแก้ปัญหาที่ก าลังเป็นความยุ่งยากใจของผู้คนในชุมชนนั้น ๆ โดยให้ข้อคิดที่เป็น
ค าแนะน าหรือเป็นแนวทางซึ่งน่าจะปฏิบัติแก่ผู้อ่าน เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา เพ่ือให้ความเพลิดเพลินแก่
ผู้อ่าน จากการใช้ส านวน ลีลา ค าเสียดสี ค าเปรียบเปรย ล้อเลียน ที่จะสร้างความสนุกสนานในการ
อ่านบทบรรณาธิการ 
 คอลัมน์ (Column) หมายถึง บทความหรือสารคดีที่ปรากฏเป็นประจ าในหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร โดยมีผู้เขียนประจ าเพียงคนเดียว หรือ กลุ่มเดียว มีชื่อคอลัมน์ก าหนดต าแหน่งไว้แน่นอน 
 มาลี  บุญศิริพันธ์  (2550) แบ่งประเภทคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ไว้ดังนี้ 
 1. คอลัมน์วิเคราะห์ข่าว ข่าวในปัจจุบันมีมากมาย ท าให้ผู้อ่านต้องการอ่านบทวิเคราะห์
เพราะอยากทราบความซับซ้อนของข่าว บทวิเคราะห์ข่าวที่พบเป็นจ า คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
กีฬา เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในวงกว้าง เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ก าลังเป็นข่าว 
 2. คอลัมน์จดหมายจากผู้อ่าน คอลัมน์นี้เปิดเป็นเวทีสาธารณะ เพ่ือให้ผู้อ่านหรือประชาชน
ทั่วไปเขียนจดหมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์ มิได้เป็นจดหมายร้องทุกข์ คอลัมน์
จดหมายจากผู้อ่านส่วนใหญ่จะจัดอยู่หน้าบรรณาธิการ หรือหน้าตรงข้ามหน้าบรรณาธิการ 
 3. คอลัมน์บทความ เป็นข้อเขียนของนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องที่เป็นข่าว หรือ
เป็นประเด็นที่อยากให้ผู้อ่านทราบ เป็นบทความที่ให้ความรู้ 
 4. คอลัมน์ซุบซิบ (Gossip) คอลัมน์ชนิดนี้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านหนังสือพิมพ์ เนื่องจาก
ประชาชนส่วนมากต้องการรู้ความเคลื่อนไหวและเรื่องส่วนตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเรื่องราว
เบื้องหลังที่ไม่อยากเปิดเผย คอลัมน์นี้ใช้ลีลา ส านวน และภาษาการเขียนที่หวือหวาเป็นกันเอง มีการ
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หยอกล้อกับบุคคลที่ตกเป็นข่าวซุบซิบนั้นด้วย แหล่งข้อมูลอาจได้มากจากเพ่ือนคอลัมน์นิสต์เอง หรือ
เพ่ือนของบุคคลที่ตกเป็นข่าวส่งมาให้ หรือบุคคลที่เป็นข่าวส่งมาให้เองเพราะอยากมีชื่อเป็นข่าวจะได้
มีคนรู้จักมาก ๆ และอาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันในหมู่คอลัมน์นิสต์ด้วยกัน 
 5. คอลัมน์ซุบซิบการเมือง คอลัมน์นี้เน้นที่บุคคลในคณะรัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง 
เรื่องที่ซุบซิบเกี่ยวกับเรื่องระดับชาติหรือระหว่างประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลเบื้อหลังที่เป็นความนัยซุก
ซ่อนอยู่ ซึ่งไม่ปรากฏในข่าว ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวภายใน 
 6. คอลัมน์แนะน าวิธีท า เป็นคอลัมน์ที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ให้ได้รับความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ 
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน มักปรากฏในหน้าสตรี หน้าเกษตร หน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือช่วย
แก้ปัญหา และแนะน าแนวทาง หรือวิธีท า 
 7. คอลัมน์ข าขันเป็นการน าเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาเขียนล้อ ประชดประชัน คอลัมน์นี้มุ่ง
ให้ความบันเทิง บางครั้งอาจแฝงสาระ 
 8. คอลัมน์วิจารณ์ส่วนใหญ่คอลัมน์ชนิดนี้มักเป็นคอลัมน์วิจารณ์ศิลปะประเภทต่าง ๆ ใน
วงการบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ เพลง ดนตรี เป็นการต าหนิติชมกิจกรรมบันเทิง ตัวศิลปิน หรือคุณภาพ
ผลงานของศิลปิน คอลัมน์นิสต์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย จึงจะสามารถวิจารณ์ได้และ
น่าเชื่อถือ 
 9. คอลัมน์จิปาถะเป็นข้อเขียนมุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งละอันพันละน้อยที่เกิดขึ้นในชีวิต 
ประจ าวันเช่น เรื่องการเมือง กีฬา เศรษฐกิจ มักใช้ขนาดอักษรที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นความ
แตกต่างของแต่ละเรื่อง 
 รูปแบบการเขียนคอลัมน์แต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะพัฒนาไปในแนวที่ถนัด ลีลา 
เป้าหมายที่ต่างกัน ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่ต้องเขียน Style เดียวกัน ต้องมีเอกลักษณ์ประจ าตัว 
ประจ าคอลัมน์ เป็นเสน่ห์ดึงดูด เขียนให้น่าอ่าน น่าสนใจ แฝงความเพลิดเพลิน 
 สิริวรรณ นันทจันทูล (2543) กล่าวว่า บทความในหนังสือพิมพ์มีลักษณะ ดังนี้ 
 1. มีเนื้อหาไม่ยาวมาก มักเป็นบทความสั้น ๆ 
 2. บทความใช้ย่อหน้าสั้น ๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าหนังสือพิมพ์มีเนื้อทีท่ีจ่ ากัด โดยบางบทความมี
ความกว้างของคอลัมน์เพียงคอลัมน์เดียวและมีบทความจ านวนน้อยที่ได้ตีพิมพ์เต็มหน้า ดังนั้นเมื่อมี
เนื้อท่ีแคบจึงต้องซอยเป็นย่อหน้าสั้น ๆ 
 3. บทความที่เขียนให้คนทั่ว ๆ ไปอ่าน มักน าเรื่องพ้ืน ๆ ที่รู้กันอยู่แล้วมาตีพิมพ์ 
 4. บทความอาจน าเรื่องเล็ก ๆ ที่หลายคนมองข้าม มาเติมสีสันให้น่าอ่าน 
 5. บทความเน้นเนื้อหาที่ตัวเหตุการณ์ และแนวโน้มในอนาคต 
 6. การจัดระเบียบโครงสร้างในบทความอาจไม่ค่อยเป็นระเบียบนัก เพราะเวลาจ ากัด 
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 7. ภาษาท่ีใช้ในบทความ มักเขียนให้เห็นภาพ ใช้ภาพพจน์ แทรกอารมณ์ขัน เสียดสีประชด
ประชัน เหน็บแนม ยั่วล้อ 
 สุกัญญา บูรณะเดชาชัย (2548) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความมีดังนี้ 
 1. เพ่ือบอกเล่า เป็นการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารให้ผู้อ่านทราบ 
 2. เพ่ือแสดงความคิดเห็น ทัศนะหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 3. เพ่ือตีความ เป็นรายเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน เพ่ือตีความความหมาย 
 4. เพ่ือโต้แย้งแสดงเหตุผล เป็นการแสดงความคิดเห็นในทางเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยมี
หลักฐานหรือข้อมูลอ้างอิง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระท า ให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและกระท าในสิ่งที่ถูก
ละเลยหรือมองข้าม และสร้างประชามติในเรื่องนั้น ๆ อีกด้วย 
 บทวิจารณ์ (Criticism) ต้องอาศัยการพิจารณาและตัดสินอย่างมีประสบการณ์หนังสือพิมพ์
จะรับนักข่าวที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถอย่างมากมารับงานด้านการเขียนบทวิจารณ์ แต่ใน
บางครั้งหนังสือพิมพ์จะให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านในผลงานเหล่านั้นเป็น
ผู้เขียนบทวิจารณ์เองซึ่งบุคคลเหล่านี้  มีความสามารถในการวิจารณ์ได้อย่างดียิ่ง  เพราะเขาประเมิน
คุณค่าของผลงานนั้นได้ตามความถนัดและความช านาญที่เขาเคยคลุกคลีและจับงานเหล่านั้นมา
ก่อน อย่างไรก็ตามการเขียนของเขาต้องเขียนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอคติ  จึงจะท าให้ข้อเขียนของ
เขามีคุณค่าแก่ผู้อ่านงานที่น ามาวิจารณ์ มีหลายประเภทด้วยกัน คือ หนังสือและข้อเขียนดนตรี การ
แสดง ภาพยนตร์ ศิลปกรรมต่าง ๆ รายการทางสื่อมวลชน ภาพเขียน ภาพวาด ภาพถ่ายวรรณคดี 
ฯลฯ 
 สารคดี (Features) มาจากค าว่า สาระ กับ คดี เป็นเรื่องราวที่ให้สาระ ความรู้ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน สารคดี คืองานเขียนที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริง (Fact) ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นจาก
จินตนาการผู้เขียน เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความคิด และความกระจ่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
Features เป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนประเภท Non - fiction มักลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
เป็นส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือความบันเทิง เพ่ือเสนอเรื่องราวบางประการที่ผู้เขียนต้องการเสนอ 
และเพ่ือชักจูงโน้มน้าวความคิดและเร้าความรู้สึกให้เกิดข้ึนในใจผู้อ่าน 
 
กำรเขียนและตกแต่งต้นฉบับ 
 สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2544) กล่าวว่า การตรวจแก้และปรับปรุงต้นฉบับเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ที่เรียกว่าการบรรณาธิกร ซึ่งหมายถึง “การเตรียมการตรวจแก้ต้นฉบับการเลือกเฟ้นเรื่องการเลือก
อักษรพิมพ์การพาดหัว การเขียนชื่อเรื่อง การใช้ภาพ การวางรูปแบบ ฯลฯ เพ่ือน าลงพิมพ์” ส าหรับ
การบรรณาธิกร คือ การจัดเตรียมและจัดท าต้นฉบับให้เสร็จเป็นรูปเล่มหนังสือที่สมบูรณ์ หน้าที่ของ
การบรรณาธิกร (Editing) ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของบรรณาธิการ  (Editor) หรือ
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ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Sub-Editor) ในหนังสือพิมพ์ฉบับขนาดธรรมดาลงไปอาจให้บรรณาธิการ หรือ
หัวหน้าข่าวท าหน้าที่นี้แทน 
 สิริทิพย์ ขันสุวรรณ (2539) ให้ความหมายการบรรณาธิกรต้นฉบับว่า หมายถึง การ
รวบรวม จัดเตรียม เลือกเฟ้น ตกแต่งปรับปรุงการเขียนและการให้ชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์
เผยแพร่สู่ผู้อ่าน 
 สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2542) ได้กล่าวถึงข้อดีของการตรวจแก้ต้นฉบับให้เรียบร้อยก่อนส่งไปโรง
พิมพ์ ว่าจะได้ข้อความที่ถูกต้องตามหลักภาษาไวยากรณ์และข้อเท็จจริง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิมพ์ลง เพราะไม่ต้องมีการแก้ไขอีกภายหลังจากส่งให้โรงพิมพ์แล้ว ท าให้เกิดความรวดเร็วเพราะ
ไม่มีการย้อนกลับมาแก้ไขอีก ท าให้สิ่งพิมพ์มีคุณค่าขึ้นและท าให้รูปแบบของหนังสือพิมพ์มีความ
สม่ าเสมอสอดคล้องกันทั้งเล่ม 
 อวยพร พวนิช และคณะ (2548) กล่าวว่า หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับจะพาดหัวข่าวด้วย
ตัวอักษรขนาดใหญ่ ใช้ภาษาที่หวือหวา น่าสนใจ เพราะพาดหัวข่าวที่หวือหวาย่อมกระทบใจผู้อ่าน
มากกว่าพาดหัวข่าวที่ราบเรียบ สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ สนองตอบความต้องการใฝ่รู้ของผู้อ่าน และ
เพ่ือแข่งขันแย่งตลาดผู้อ่านกัน ในการใช้ถ้อยค าภาษาส าหรับพาดหัวข่าวมีความเด่นอยู่ไม่น้อย วิธีการ
สร้างความเด่นความน่าสนใจ พาดหัวข่าวท าได้หลายวิธี เช่น ใช้ภาษาปาก การเลือกค ามาใช้ผิด ๆ  ใช้
ความสั้นยาวของถ้อยค า การใช้ค าที่สร้างสีสันสร้างอารมณ์ ลักษณะประโยคในพาดหัวข่าวส่วนมาก
นิยมขึ้นต้นด้วยประโยคค ากริยาลอยๆ การตั้งสมญานามให้กับบุคคลที่เป็นข่าว การใช้บุคลาธิษฐาน
และการใช้ถ้อยค าส านวนแปลก ๆ เป็นต้น 
 สุรสิทธ์ วิทยารัฐ (2544) กล่าวว่า การเลือกใช้ขนาดอักษรพิมพ์ ผู้ท าการบรรณาธิกรควร
ค านึงถึงปัจจัย ดังนี้ 
 1. ประเภทและลักษณะเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ หรือวัตถุประสงค์ในการจัดท า สิ่งพิมพ์ประเภท
หนังสือเรียนผู้อ่านต้องใช้เวลาอ่านแบบเพ่ง เพ่ือพิจารณาเนื้อหา ควรเลือกใช้ขนาดค่อนข้างใหญ่ คือ 
อักษรภาษาไทย ประมาณ 16 พอยท์ อักษรภาษาอังกฤษ ประมาณ 12 พอยท์ ถ้าเป็นสิ่งพิมพ์
ประเภทหนังสือพิมพ์ผู้อ่านใช้เวลาอ่านไม่นานนัก สามารถเลือกใช้อักษรขนาดค่อนข้างเล็ก ประมาณ 
12 – 14 พอยท์ ส าหรับภาษาไทย หรือ 8 – 10 พอยท์ ส าหรับภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สามารถบรรจุ
ข้อความได้มากและประหยัดกระดาษที่ใช้พิมพ์ 
 2. กลุม่ผู้อ่าน กลุ่มผู้อ่านมีหลายประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ด้วยวัยที่
ต่างกันท าให้ความสามารถในการมองตัวหนังสือต่างกัน การเลือกใช้อักษรจึงควรค านึงถึงความ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน ให้สามารถอ่านง่าย 
 3. แบบอักษรพิมพ์ ตัวอักษรอาจดูมีขนาดเล็กหรือใหญ่นั้น ขึ้นอยู่กับแบบอักษรพิมพ์ 
ตัวอักษรขนาดเดียวกันอาจดูเล็กถ้าใช้แบบอักษรพิมพ์แบบหนึ่ง หรืออาจดูใหญ่ถ้าใช้กับแบบอักษร
พิมพ์อีกแบบ
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กำรผลิต 
 ในงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดแม้จะมีลักษณะประเภทรูปแบบ วัตถุประสงค์วัสดุที่ใช้พิมพ์
และกรรมวิธีในการพิมพ์แตกต่างกัน ซึ่งที่นิยมมีอยู่ 2 รูปแบบคือ ระบบเลตเตอร์เพรส (Letterpress 
Printing) และระบบออฟเซ็ต (Offset Printing) แต่สิ่งพิมพ์ทุกชนิดจะต้องผ่านกระบวนการพิมพ์
เหมือนๆ กัน กล่าวคือ 
 1. การเตรียมต้นฉบับเป็นผลงานที่เกิดจากการเขียนของผู้เขียน ซึ่งมีข้อความ ค าบรรยาย
แผนภูม ิรปูภาพฯลฯเหมือนกับที่จะน าไปพิมพ์ ซึ่งผู้เขียนต้องตรวจให้เรียบร้อยก่อนน าไปส่งพิมพ์  
สิ่งที่จะต้องตรวจต้นฉบับได้แก่ข้อเท็จจริงถูกต้องตามเนื้อหาหรือไม่ส านวนภาษาถ้อยค าและตัวสะกด
การันต์ต้องให้ถูกต้องตามหลักภาษาด้วย 
 2. การจัดหน้าหรือการวางหน้า (Lay out) เป็นการออกแบบสิ่งพิมพ์เป็นโครงร่างแบบย่อ
แสดงรูปลักษณะของหน้าพิมพ์แต่ละหน้าซึ่งอาจประกอบด้วยค าบรรยายหรือภาพตามต้นฉบับอันเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานการพิมพ์ในการผลิตสิ่งพิมพ์ให้มีลักษณะตามที่ผู้จัดพิมพ์หรือผู้ออกแบบ
สิ่งพิมพ์ต้องการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดล าดับหน้าของสิ่งพิมพ์ 
 ก าหนดการวางภาพ  ตัวอักษร ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในแต่ละหน้าว่าควร
วางณ ต าแหน่งใดของกระดาษ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน  สิ่งพิมพ์ที่จัดหน้าได้ดี สะดุดตาเร้า
อารมณ์จูงใจและมีเอกภาพชวนอ่านเพ่ือให้ผู้อ่านติดตามอ่าน 
 การก าหนดรูปแบบขนาดของตัวพิมพ์ตลอดจนการวางต าแหน่งของภาพ จัดช่วงว่างให้
เหมาะสมจะช่วยท าให้สิ่งพิมพ์นั้น ๆ อ่านง่ายขึ้น เพ่ือสร้างลักษณะเฉพาะให้กับสิ่งพิมพ์นั้น ๆ สิ่งพิมพ์
แต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะอย่างในตัวของมันเองการก าหนดรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ ในหน้า
สิ่งพิมพ์แต่ละหน้าจึงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสิ่งพิมพ์นั้น ๆ ว่าเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทใด และช่วย
ให้ช่างเรียง ช่างเข้าหน้า ช่างพิมพ์ช่างท าแม่พิมพ์ ช่างเข้าเล่ม สามารถด าเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดพิมพ์ 
 3. งาน (Art work) ในการพิมพ์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะงานพิมพ์ประเภทวารสารและ
หนังสือพิมพ์มีภาพประกอบ จึงจ าเป็นต้องอาศัยช่างเขียนแต่หนังสือเล่มส่วนใหญ่จะใช้ในส่วนที่เป็น
ปกเท่านั้น 
 4. การสร้างภาพประกอบภาพประกอบที่ใช้อาจเป็นภาพวาด ภาพถ่าย ภาพขาวด าหรือ
ภาพสี ภาพประกอบนี้ถ้าน าไปพิมพ์ในระบบเลตเตอร์เพรสต้องน าไปท าแม่พิมพ์หรือท าบล็อกก่อน 
 5. การเรียงพิมพ์คือการถ่ายทอดตัวหนังสือจากต้นฉบับลงเป็นตัวพิมพ์ตามแบบที่ได้จัด
หน้าพิมพ์ไว้ อาจเรียงพิมพ์ด้วยมือแต่ละตัวหรือเรียบด้วยเครื่องเรียงชนิดใดชนิดหนึ่ง ในการเรียงพิมพ์
นี้เกี่ยวพันกับระบบการพิมพ์เพราะการเรียงพิมพ์ในบางวิธีไม่สามารถน ามาใช้พิมพ์ในการพิมพ์บาง
ระบบได้ หรืออาจจะท าได้แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จ าเป็น 
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 6. การท าแม่พิมพ์ เป็นการน าเอาต้นฉบับซึ่งเป็นงานศิลปะประกอบตัวหนังสือ ภาพประกอบ 
ตัวหนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมาท าแม่พิมพ์หรือแผ่นพิมพ์อีกทีหนึ่งเพื่อจะใช้พิมพ์ต่อไป  
ส่วนการท าแม่พิมพ์ประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์ 
 7. การตีพิมพ์หลังจากการเรียงพิมพ์และการตรวจแก้การเรียงพิมพ์แล้วงานพิมพ์ทั้งหมดจะ
ถูกน าเข้าแท่นพิมพ์ต่อไป ส่วนการพิมพ์ในระบบใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและจ านวนที่ต้องการ
พิมพ์ ระบบการพิมพ์ในเมืองไทยที่นิยมใช้ในการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์นิยมใช้กัน 2 ระบบคือระบบ
เลตเตอร์เพรส และระบบออฟเซ็ตส่วนระบบอ่ืน ๆ นิยมใช้เฉพาะบางงานเท่านั้นงานพิมพ์ที่ต้องการ
คุณภาพสูงและพิมพ์เป็นจ านวนมากควรใช้ระบบออฟเซ็ต แต่ถ้างานพิมพ์นั้นต้องการจ านวนน้อยและ
ไม่มีภาพสีก็ควรใช้ระบบเลตเตอร์เพรส 
 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตีพิมพ์ก็คือ กระดาษและหมึกพิมพ์กระดาษที่ใช้พิมพ์สิ่งพิมพ์ใน
ปัจจุบันมีหลายชนิดแตกต่างกันทั้งในด้านน้ าหนัก คุณภาพ ราคาแบบ ลวดลาย และยี่ห้อ ผู้จัดพิมพ์จึง
จ าเป็นต้องก าหนดชนิดของกระดาษไว้ด้วย เพ่ือให้สิ่งพิมพ์นั้นมีความเหมาะสม และคุ้มค่า ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการผลิต 
 8. การท าเล่มเมื่องานพิมพ์ใดตีพิมพ์ลงในแผ่นกระดาษเรียบร้อยแล้วสิ่งพิมพ์นั้นจะถูกส่งไป
พับเข้าเล่มเย็บเล่มเจาะรูร้อยห่วงตัดเล่มท าปกฯลฯสิ่งพิมพ์ที่ต้องเย็บเล่มอาจเย็บได้หลายวิธี เช่น เย็บ
มุงหลังคา เย็บลวดทากาวที่สันหรือเจาะรูร้อยดัวยลวดหรือพลาสติก 
 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ขั้นต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานของงาน
พิมพ์โดยทั่วไปนับตั้งแต่การผลิตต้นฉบับ จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งพิมพ์ตามแบบที่ต้องการ สิ่งพิมพ์ 
ที่ผลิตออกมาจะมีคุณภาพดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการด าเนินงานที่พิถีพิถันและด้วยความรอบคอบ  
เมื่อสิ่งพิมพ์นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็สามารถน าสิ่งพิมพ์นั้นเผยแพร่ต่อไปได้ 
 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดท ำหนังสือพิมพ์ 
 มาลี บุญศิริพันธ์ (2550) กล่าวว่าระยะเวลาอันยาวนานของการต่อสู้เพ่ือสิทธิและเสรีภาพ
ของหนังสือพิมพ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชนสามารถประสบความส าเร็จได้ใน
ระดับท่ีค่อนข้างน่าพอใจ ส่วนการจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามคาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร 
ย่อมขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ และการตระหนักถึงภาระหน้าที่อันส าคัญยิ่งของผู้ประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ในยุคสังคมข่าวสารที่ต้องมีความรู้ เป็นฐานส าคัญ คุณภาพของผู้ที่ เรียกตนเองว่า 
“นักหนังสือพิมพ์” จึงเป็นหัวใจส าคัญที่องค์กรเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ทั้งหลายต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษ จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ ได้กลายเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อไปที่จะสามารถรับรองความเชื่อถือ
จากสังคมได้หลังจากท่ีให้สิทธิเสรีภาพที่เรียกร้องกันมาแสนนานได้รับการยอมรับแล้วอย่างเปิดเผยใน
รัฐธรรมนูญ 
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 วัลลภ  สวัสดิวัลลภ  (2535) ได้กล่าวว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพของหนังสือพิมพ์มีอยู่
หลายประการ กล่าวคือ 
 1. นายทุนหรือเจ้าของหนังสือพิมพ์การด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์ต้องอาศัยการลงทุน
สูง จึงต้องมีนายทุนที่เป็นนักธุรกิจสนับสนุนกิจการ การด าเนินงานของหนังสือพิมพ์จึงมีลักษณะเป็น
ธุรกิจด้วยตามแนวนโยบายของนายทุนหรือผู้สนับสนุนหนังสือพิมพ์จึงมักละเลยอุดมการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ต้องท าตามความประสงค์ของนายทุนหรือเจ้าของกิจการดังนั้นสิ่ ง
ใดที่ควรคัดค้านหรือทักท้วงก็ต้องละเลยไป สิ่งใดที่ดีถูกต้องชอบธรรมอยู่แล้วก็ต้องคัดค้าน อันเป็นการ
กระท าท่ีไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชน ทั้งนี้นักหนังสือพิมพ์ยอมผิดจรรยาบรรณเพ่ือความอยู่รอดของตนเอง
เป็นการกระท าท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ 
 ในการป้องกันมิให้หนังสือพิมพ์ต้องตกอยู่ในอิทธิพลของนายทุนสามารถท าได้ 2 กรณี คือ
หนังสือพิมพ์ต้องสร้างอิทธิพลของหนังสือพิมพ์เองโดยสร้างปริมาณผู้อ่านให้มากขึ้นผู้อ่านยิ่งมาก
เท่าไหร่ย่อมมีพลังต่อรองกับนายทุนมากขึ้นเพราะรายได้จากการลงโฆษณา  และการบริหารนั้น
สามารถท าให้หนังสือพิมพ์เลี้ยงตัวเองอยู่ได้ ฝ่ายนายทุนย่อมเกรงใจหนังสือพิมพ์เพราะยังต้องการ
รักษาผลประโยชน์นี้ไว้ หรือตัดนายทุนออกไปโดยรวมหุ้นมหาชน ตั้งบริษัทขึ้นด าเนินการ แต่เป็นเรื่อง
ที่ค่อนข้างท าได้ยากเพราะต้องอาศัยผู้ที่สังคมให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ 
 2. ผู้จัดท าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการท าให้หนังสือพิมพ์ละทิ้งอุดมการณ์มี 2 ประการ คือ 
กิเลสภายใน ได้แก่ โลภะโทสะ โมหะ หรือความโลภความโกรธความหลงโดยอ านาจเงินท าให้มี
การ “ขายตัว” หรือซื้อขาย “ปากกา” เกิดข้ึน ยอมละทิ้งอุดมการณ์และเกียรติยศ และอคติ คือ 
ความล าเอียงมี 4 อย่างได้แก ่ทัศนคติล าเอียงเพราะความรัก โทสาคติล าเอียงเพราะโกรธทยาคติ  
คือล าเอียงเพราะกลัว และโมหะคติ คือล าเอียงเพราะไม่รู้ ทั้ง 4 อย่างนี้เป็นปัจจัยสกัดก้ันเสรีภาพของ
หนังสือพิมพ์เพราะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมกล่าวคือถ้ารักก็จะสนับสนุนและปกป้องแต่ถ้าไม่ชอบ
หรือโกรธก็จะขัดขวางและท าลายล้างถ้ากลัวก็ไม่กล้าขัดขวางและยังต้องฝืนสนับสนุนด้วย และถ้า
เพราะไม่รู้ก็จะสนับสนุนหรือขัดขวางอย่างผิด ๆ เช่น การรายงานโดยบิดเบือนจากข้อเท็จจริง ท าให้
คนอ่ืนเสียหาย การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้สามารถท าได้โดยการสร้างจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ให้เป็น
หลักในทางปฏิบัติ และเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทุกคน สร้างผู้อ่านในด้าน
ปริมาณคุณภาพ และความผูกพันต่อหนังสือพิมพ์ซึ่งจะเป็นพลังเงียบให้แก่หนังสือพิมพ์จนกลายเป็น
อ านาจต่อรองให้พ้นจากการถูกบีบค้ันด้วยอิทธิพลต่างๆ ได้ และสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
ตนเองเพ่ือจะได้ต่อสู้กับอิทธิพลมืดที่ใช้อ านาจบีบบังคับให้หนังสือพิมพ์กระท าในสิ่งที่ขัดต่ออุดมการณ์ 
 3. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ต้องอาศัยรายได้จากการจ าหน่ายจึงมีการแข่งขันกันท าหนังสือพิมพ์
เพ่ือให้ถูกใจผู้อ่าน มิฉะนั้นจะจ าหน่ายไม่ได้นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ยังมีรายได้จากการลงโฆษณาสินค้า
และบริการ ที่น ามาช่วยจุนเจือให้หนังสือพิมพ์ยืนหยัดอยู่ได้ ซึ่งในปัจจุบันการลงโฆษณากลายมาเป็น
รายได้หลักของหนังสือพิมพ์ ดังนั้นหนังสือพิมพ์ต้องเอาใจทั้งผู้อ่านและบริษัทโฆษณาจึงเป็นเหตุให้
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อุดมการณ์หนังสือพิมพ์ลดน้อยลง ทั้งนี้เพ่ือความอยู่รอดของกิจการและเป็นการเอาก าไร ด้วยเหตุนี้
หนังสือพิมพ์จึงควรระมัดระวังและตระหนักในจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน 
รับผิดชอบในการเสนอเรื่องราวข่าวสารมิให้ใช้เสรีภาพเกินขอบเขตเพราะหนังสือพิมพ์มีอิทธิพลในการ
สร้างนิสัยและเจตคติแก่ผู้อ่านโดยไม่รู้ตัว 
 4. นักธุรกิจเนื่องจากหนังสือพิมพ์มีรายได้จากการลงแจ้งความและโฆษณาจากนักธุรกิจ
หนังสือพิมพ์จึงต้องระมัดระวังมิให้ความรู้และข่าวสารที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ของตน
กระทบกระเทือนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจของผู้ลงโฆษณาหรือแจ้งความมิฉะนั้นอาจได้รับ
การบอกเลิกสัญญาซึ่งจะท าให้หนังสือพิมพ์ขาดรายได้ 
 5. นักการเมืองและรัฐบาลสิ่งที่นักการเมืองปรารถนาคือ อยากให้ประชาชนนิยมและได้รับ
อ านาจทางการเมืองจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองให้มีชื่อเสียงและได้รับความ
สนับสนุนจากประชาชนการใช้อิทธิพลกับหนังสือพิมพ์เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้หนังสือพิมพ์ถูกบีบคั้น
โดยการใช้เงินปิดปากซื้อคนหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็ด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์เสียงเอง  เพ่ือหาเสียงหรือ
คะแนนนิยมให้แก่ตนเองหรือพรรคการเมืองฝ่ายตน 
 หนทางแก้ไขปัญหานี้ คือ นักหนังสือพิมพ์ต้องไม่ยอมท าตัวฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่
ยอมรับทุนรอนจากแหล่งการเมืองใด ๆ ตลอดจนอามิสสินจ้างต่าง ๆ อันเป็นเงื่อนไขผูกมัดให้การ
ด าเนินงานหนังสือพิมพ์ถูกจ ากัดเสรีภาพ 
 6. กฎหมายควบคุมการพิมพ์การด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหลาย
ฉบับ สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้หนังสือพิมพ์ต้องท างานด้วยความระมัดระวังในขอบเขตที่ค่อนข้างจ ากัดการ
รายงานข่าวสารและเสนอความคิดเห็นเสี่ยงต่อการถูกสั่งปิดหรือถูกฟ้องได้ในด้านของกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามในด้านของจรรยาบรรณก็ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังจึงมีการจัดตั้งองค์กร
ทางด้านสื่อเพ่ือควบคุมกันเองทางด้านวิชาชีพ  ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์วิธีหนึ่งเพ่ือให้สื่อ
สิ่งพิมพ์มีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ไม่ค่อยจะได้ผลมากนัก ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์
บางครั้งจึงไร้คุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่ งนักหนังสือพิมพ์ควรคุณสมบัติความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือให้การเสนอข่าวสารถูกต้องเที่ยงธรรมไม่ตกอยู่ในอ านาจของผู้ อ่ืนภายใต้กรอบของ
จรรยาบรรณและกฎหมาย 
 

แนวคิดกำรบริหำรหนังสือพิมพ์ 
 การบริหารงานหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน แม้จะปฏิเสธแนวคิดการบริหารธุรกิจดั้งเดิมโดยทั่วไป 
แต่แนวคิดเหล่านั้นก็มีอิทธิพลต่อธุรกิจหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน ซึ่งได้น าแนวคิดต่างๆ นั้นมาปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นแนวทางและเทคนิคในการบริหารงานอยู่ไม่น้อย 
 แนวคิดการบริหารธุรกิจดั้งเดิมแนวคิดแรก เรียกว่า Scientific Management Style ที่
รู้จักกันว่า “ทฤษฎีเอ็กซ์” (Theory X) ของ เฟรดิค ดับบลิว เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) 
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แนวคิดนี้ แม้จะใช้กันบ้างในหนังสือพิมพ์บางฉบับ แต่ก็ไม่ได้รับความเชื่อถือนัก เทย์เลอร์มีความเชื่อ
ว่า การผลิตที่ไร้ประสิทธิผลนั้น สืบเนื่องมาจากการที่นายจ้างให้ค่าตอบแทนการท างานแก่ลูกจ้างไม่
สมเหตุสมผลเพียงพอ เทย์เลอร์มีความเห็นคล้ายคลึงกับ อดัมสมิท (Adam Smith) ที่ว่าการตอบแทน
ทางการเงินเป็นแรงกระตุ้นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการท างาน และยิ่งกว่านั้นก็คือ เทย์เลอร์ประเมินค่า
ความผูกพันทางจิตใจของลูกจ้างที่มีต่อการปฏิบัติของนายจ้างต่ าเกินไป แนวคิดนี้จึงไม่ใคร่ประสบผล
ในการบริหารงานธุรกิจหนังสือพิมพ์ 
 แม็กซ์เวเบอร์ (Max Weber) เป็นนักบริหารคนต่อมาที่ได้วางแนวคิดการบริหารธุรกิจใน
ลักษณะที่มีการปกครองตามล าดับชั้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดองค์กรหนังสือพิมพ์โดยแบ่งเป็นสายงาย
อย่างชัดเจนขึ้น ทว่าหัวเลี้ยงหัวต่อส าคัญที่น าไปสู่เทคนิคการบริหารหนังสือพิมพ์สมัยใหม่เกิดขึ้นเมื่อ
นักทฤษฎีทั้งหลายเริ่มตระหนักว่า มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationships) ที่มีอยู่ในแรงงานนั้น มี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพการท างานเท่ากับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นกัน จึงก่อให้เกิดแนวคิดที่
เรียกว่า Human Relation Theory of Management หรือที่เรียกว่า“ทฤษฎีวาย” (Theory Y) 
ของ ดักลาส แม็คเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ขึ้น แนวคิดนี้เชื่อว่า ลูกจ้างแต่ละคนผิดแผก
แตกต่างกันทั้งในด้านบุคลิกภาพ (Personality) และในด้านท่าที (Attitude) ซึ่งความแตกต่างกันนี้ 
ท าให้ลูกจ้างต้องการตอบแทน (Rewards) แตกต่างกันด้วย ขณะเดียวกัน แนวคิดนี้ยังเชื่อมั่นในตัว
ลูกจ้างว่า มีความสามารถและต้องการที่จะอุทิศแรงงานให้แก่การท างาน ดังนั้น จึงไม่มีแรงจูงใจเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จะใช้ได้ผลกับลูกจ้างส่วนใหญ่ แต่การบริหารที่ประสบผลส าเร็จนั้น 
แนวคิดนี้เห็นว่ามาจากความเข้าใจ (Understanding) ที่ลูกจ้างมีต่อองค์กร และการที่ผู้บริหาร
ยอมรับว่าลูกจ้างแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรขององค์กรด้วย 
 แนวคิดการบริหารธุรกิจอีกบางแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์ เช่น 
แนวคิดของ วิลเลียม โออุชิ (William Ouchi, 1981) ซึ่งเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) 
เป็นทรัพยากรที่มีค่าท่ีสุด ดังนั้น การตัดสินใจใด ๆ ที่จะน ามาใช้ในการบริหารธุรกิจจึงควรได้รับการ 
เห็นพ้องจากลูกจ้าง ซึ่งจะเป็นผู้ได้นับผลกระทบจากการบริหารนั้น โออุชิเห็นว่าคุณภาพของชีวิตการ
ท างาน มีอิทธิพลที่ส าคัญต่อคุณภาพของงานที่ผลิตออกมา จะเห็นว่า แนวคิดนี้ให้ความส าคัญต่อความ
ไว้วางใจ ซึ่งจะต้องมีในกันและกัน ระหว่างลูกจ้างกับผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ค่อนข้างจะเห็น 
ผลช้า เมื่อน ามาใช้บริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์ เนื่องจาก กว่าที่ลูกจ้างและผู้บริหารจะยอมรับซึ่งกันและกัน
อย่างจริงจังจนกระทั่งเกิดความไว้วางใจในกันและกันได้นั้น ต้องใช้เวลานานพอสมควร นอกจากนี้  
โดยธรรมชาติของ “คนหนังสือพิมพ์” นั้น ยังได้รับการฝึกฝนมามิให้ “วางใจ” ผู้ใดง่ายๆ แต่ให้เป็นช่าง 
“สงสัย” อยู่เสมออีกด้วย 
 แนวคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับ และน ามาใช้ในการบริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์หลายฉบับในปัจจุบัน 
คือ แนวคิดที่เรียกว่า “ทฤษฎีความยืดหยุ่น” (The Contingency Theory) และทฤษฎีระบบงาน 
(The Systems Theory) ซึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาพฤติกรรมของลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นในด้านท่าที 
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(Attitude) ของลูกจ้างเอง หรือวิธีจูงใจให้ลูกจ้างปฏิบัติงานได้ดีขึ้น แนวคิดแรกคือทฤษฎีความ
ยืดหยุ่นนั้น เน้นหลักการให้ผู้บริหารพยายามปรับวิธีการบริหารให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสภาวการณ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่หนังสือพิมพ์ก าลังเผชิญหน้าอยู่ในแต่ละขณะ อาทิ 
เมื่อตลาดหนังสือพิมพ์ หรือ การแข่งขันในตลาดหนังสือพิมพ์เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ก็ต้อง
ปรับการบริหารเชิงบรรณาธิการ และการบริหารเชิงธุรกิจ ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและ
การแข่งขันในตลาดด้วย 
 ส่วนทฤษฎีระบบงานนั้น เน้นหลักการให้ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ขจัดการ “ต่างคนต่างท างาน” 
ของ แต่ละหน่วยงาน ขณะเดียวกัน ก็ต้องพยายามรวบรวมความอุตสาหะ พยายามของแต่ละหน่วยงาน
นั้น ให้มาท างาน “เป็นทีม” ให้มากข้ึน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกหน่วยงานในองค์กรยอมรับว่า 
ปัญหา (Problem) หรือโอกาส (Opportunity) ใดๆ ที่หน่วยงานหนึ่งได้รับ ย่อมจะส่งผลกระทบถึงการ
ปฏิบัติงานของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับได้ 
 ในการด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์ให้อยู่รอด ตลอดจนสามารถสร้างผลก าไรตอบแทนการลงทุน
และขยายกิจการให้เป็นองค์กรท่ีทรงอิทธิพล กล้าแกร่ง สมสถานะ “สถาบันสาธารณะ” ได้นั้น สมาคม
การตลาดหนังสือพิมพ์ระหว่างประเทศ (International Newspaper Marketing Association) ได้
รวบรวมแนวทางการบริหารธุรกิจของหนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับ และสร้างเป็นแนวคิดหนังสือพิมพ์
เบ็ดเสร็จ (The Total Newspaper Concept) ขึ้น แนวคิดนี้กล่าวถึง แนวทางการบริหารงาน
หนังสือพิมพ์ (อ้างถึงในสิรินทิพย์ ขันสุวรรณ, 2539) ไว้ว่า 
 1. เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์บรรลุผลสมเจตนารมณ์ หน่วยงานต่างๆ ของ
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับต้องมีการติดต่อสื่อสาร (Communication) ซึ่งกันและกัน มีการร่วมมือ 
(Cooperate) ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความพยายามร่วมกัน (Coordinate Efforts) ที่จะผลิต
หนังสือพิมพ์ชั้นน าออกสู่ตลาด ขณะเดียวกันหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้นต้องพร้อมเผชิญหน้ากับการ 
ท้าทายนานารูปแบบที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะขึ้นในตลาดหนังสือพิมพ์  
 2. ในการเผชิญหน้ากับการท้าทายของตลาดหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจ 
และสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายภายนอกของหนังสือพิมพ์ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นประจ า (Readers) กลุ่มท่ีมิได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น (Non-readers) 
กลุ่มผู้ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นประจ า (Advertisers) และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยลงโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้น (Non-advertisers) ด้วย 
 นอกจากกลุ่มเป้าหมายส าคัญ 4 กลุ่มนี้แล้ว แนวคิดดังกล่าวยังให้ข้อคิดที่น่าสนใจแก่
ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ว่า ผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญของกลุ่มเป้าหมายอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้อ่านซึ่งมิได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นประจ า (Infrequent readers) และกลุ่มผู้ลงโฆษณาที่มิได้
ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นประจ า (Infrequent advertisers) ด้วย เพราะหากว่า
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หนังสือพิมพ์สามารถติดตาม และรับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มนี้แล้ว ก็มีความ
เป็นไปได้อย่างยิ่ง ที่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ จะสามารถเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้มาเป็นลูกค้าประจ าได้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 การสื่อสารและการร่วมมือปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของหนังสือพิมพ์ 
ขณะเดียวกันสื่อสารและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายภายนอกที่ส าคัญ 4 กลุ่มในตลาด 
 ที่มา: ปรับปรุงจาก Jim Willis, Surviving in the Newspaper Business, (N.T.: 
Praeger Publishers, 1988) อ้างถึงในสิรินทร์ทิพย์ ขันสุวรรณ, 2539. 

 ความพยายามร่วมกัน และการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของ
หนังสือพิมพ์ เพ่ือด าเนินการผลิตหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติสามารถเจาะตลาดเขาไป 
แข่งขันในพ้ืนที่การขายของตลาดหนังสือพิมพ์ให้ได้ ทั้งในมิติกว้างและมิติลึก ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้  
คือภาระหน้าที่ ที่เรียกว่า “การจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์” หรืออีกนัยหนึ่ง “การบริหารงานหนังสือพิมพ์” 
(Journalism Management)  

 จากแนวคิดหนังสือพิมพ์เบ็ดเสร็จข้างต้น หากพิจารณาภาพที่ 1 จะเห็นว่าตรงกึ่งกลางของ
วงกลม แสดงถึงหน่วยงานภายในของหนังสือพิมพ์ อันประกอบด้วย เจ้าของ/ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา 
(Publisher) ฝ่ายบัญชี (Accounting department) ฝ่ายส่งเสริมการขาย (Promotion department) 
และฝ่ายผลิต (Mechanical department) ทุกฝ่ายนอกจากจะต้องมีการสื่อสารซึ่งกันและกัน และ 
ความร่วมมือประสานงานท างานอย่างใกล้ชิด ต้องสื่อสารและร่วมมือกันท างานอย่างเต็มความสามารถ 
กับอีกสามหน่วยงานระหว่างกลาง อันได้แก่ กองบรรณาธิการ (Editorial department) ฝ่ายโฆษณา 
(Advertising department) และฝ่ายจัดจ าหน่าย (Circulation department) ซึ่งต้องสื่อสารและ 
ปฏิบัติหน้าที่สนองตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายภายนอกหน่วยงานหนังสือพิมพ์ 
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 งานหนังสือพิมพ์ทุกที่ในโลก บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องยอมรับเส้นตาย (Deadline)  
ที่หนังสือพิมพ์ก าหนดขึ้น กองบรรณาธิการจะตระหนักดีว่า เส้นตายในการส่งต้นฉบับไปตีพิม พ์เป็น
หนังสือพิมพ์แต่ละกรอบ (edition) นั้นจะไม่สามารถยืดหยุ่นเด็ดขาด เพราะการที่หนังสือพิมพ์จะ
สามารถออกจ าหน่ายในตลาดได้ตรงตามเวลา หนังสือพิมพ์แต่ละกรอบต้องได้รับการตีพิมพ์ตาม
สมรรถนะของฝ่ายผลิตของหนังสือพิมพ์ และตามก าหนดเวลาเข้ามารับหนังสือพิมพ์ออกไปจ าหน่าย
ของกองทัพผู้จัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ (Distributors) และตัวแทนจ าหน่าย หรือเอเยนต์ (Agents) 
หนังสือพิมพ์ 

 การจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์แต่ละวันก็เช่นกัน ฝ่ายจัดจ าหน่ายตระหนักดีว่าหนังสือพิมพ์
ของตนเอง ต้องแข่งขันกับหนังสือพิมพ์คู่แข่งอ่ืน ๆ อีกหลายต่อหลายฉบับ เพ่ือแย่งส่วนแบ่งการตลาด 
(Marketing share) ซึ่งการได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้น
น าเสนอ รวมทั้งประเภทของหนังสือ เนื้อหาอ่ืน ๆ ในฉบับ และคุณภาพการผลิต ทางกลับกันตลาด
หนังสือพิมพ์ ซึ่งได้รับการก าหนดขึ้นจากผู้อ่านตามระดับชนชั้นอาชีพ และรายได้ ฯลฯ ก็จะมีอิทธิพล
ต่อการก าหนดเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ เพื่อที่จะสนองความต้องการ และความสนใจของผู้อ่านด้วย 
 ขอบเขตของการจัดจ าหน่ายดังกล่าว มิได้มีอิทธิพลแต่เพียงต่อเนื้อหาของหนังสือพิมพ์
เท่านั้น ยังมีผลกระทบไปถึงโฆษณาที่หนังสือพิมพ์ดึงดูดเข้ามาลงด้วย กล่าวคือ เมื่อหนังสือพิมพ์ขาย
เนื้อหาแก่ผู้อ่าน และขายแก่ผู้ลงโฆษณาไปพร้อม ๆ กัน ภาพรวมของผู้อ่านเป็นสิ่งที่ผู้ลงโฆษณา
ตัดสินใจลงโฆษณาสินค้าของตนในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น การขยายจ านวนจ าหน่ายเพ่ือดึงกลุ่มผู้อ่าน
กลุ่มใหม่เข้ามาในตลาดและปรับเนื้อหาเพ่ือสนองความต้องการของผู้อ่านกลุ่มใหญ่นี้ จึงเป็นเรื่องที่
ฝ่ายจัดจ าหน่าย และฝ่ายโฆษณาของหนังสือพิมพ์ต้องร่วมกันพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน 
มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดการถอนโฆษณาครั้งใหญ่ และอาจมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์
ได ้
 ขณะเดียวกัน ฝ่ายโฆษณายังมีความเกี่ยวพันอันซับซ้อนอยู่กับกองบรรณาธิการ โฆษณาที่
ลงในหนังสือพิมพ์ มิได้น ามาเพียงรายได้อันมหาศาล และเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของหนังสือพิมพ์เท่านั้น 
หากโฆษณายังเป็นตัวก าหนดพ้ืนที่ที่จะตีพิมพ์เนื้อหาแต่ละหน้าของหนังสือพิมพ์ด้วย และถ้าพิจารณา
กันตามความเป็นจริงแล้ว จะพบว่าผู้ลงโฆษณาคือ ผู้ที่ก าหนดหน้าตาของหนังสือพิมพ์ในแต่ละวันด้วย
ซ้ าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิมพ์หน้าสีของหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการพิมพ์สีของชิ้น
โฆษณา ทั้งนี้  เนื่องจากค่าโฆษณาสี 1 ชิ้น สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายการพิมพ์หน้าสีของ
หนังสือพิมพ์ได้ถึง 2 หน้า 
 การออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์ก็เช่นกัน โฆษณาท่ีลงในในแต่ละวันมักจะก าหนด
ต าแหน่งที่จะวางชิ้นโฆษณาเอาไว้ในต้นแบบร่างจัดหน้า หรือ “ดัมม่ี” (Dummy) จากฝ่ายโฆษณา
ก่อนที่จะส่ง “ดัมม่ี” นั้นไปให้ห้องข่าว ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ท าหน้าที่บรรณาธิกร (Sub – editor) ต้อง 
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ให้ความร่วมมือประสานกับฝ่ายโฆษณาด้วยการออกแบบจัดหน้า และบรรจุเนื้อหาที่จะน าเสนอให้เนื้อ
ที่ที่เหลืออยู่ของหน้า 
 ส าหรับความคิดสร้างสรรค์เชิงบรรณาธิการ (Editorial Creativity) ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัว
เรียงพิมพ์ (Typography) การออกแบบจัดหน้า (Layout) การใช้กราฟิก (Graphics) และการใช้สี 
(Coloring) นั้น กองบรรณาธิการก็มิได้มีอิสระเต็มที่ในการท างาน หากแต่ถูกจ ากัดด้วยสมรรถนะของ
ฝ่ายผลิต ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของแท่นพิมพ์ ก าลังความเร็วในการพิมพ์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่
วนกลับไปหาผู้โฆษณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากผู้ลงโฆษณาจะต้องพิจารณาการผลิตของหนังสือพิมพ์
อย่าง ถี่ถ้วน ขณะที่ก าลังเลือกหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งเพื่อให้ลงโฆษณาสินค้าของเขาด้วย 
 ความเกี่ยวพันส าคัญ ซึ่งเป็นเหตุให้หน่วยงานต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ต้องมีการสื่อสารและ
ประสานงานกันมากขึ้นในปลายศตวรรษที่ 20 นี้อีกประการหนึ่ง คือ การน าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เป็นผลให้ผู้สื่อข่าวและ
บรรณาธิการต้องก าหนดตัวเรียงพิมพ์เอง และบางขณะก็ต้องออกแบบจัดหน้าเองบนจอคอมพิวเตอร์ 
ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานหนังสือพิมพ์ 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายผลิต และฝ่ายข่าว มี
ความเกี่ยวพันใกล้ชิดยิ่งขึ้น และท าให้กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์รวดเร็วขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาใน
อดีตอย่างยิ่ง 
 ในเรื่องนี้ อาชาล เมฮ์รา (AchalMehra, 1988) กล่าวไว้ในข้อเขียนของเขาเรื่อง 
“Newspapers in the New Multimedia Age” ว่า ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับใดที่สามารถดึงตัวเอง
ออกมาจากความเกี่ยวพันกับกลุ่มพลังหลายๆ กลุ่มในสังคม กลุ่มพลังซึ่งจะมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความ
อยู่รอดของหนังสือพิมพ์ ทั้งในการเป็นสถาบันสาธารณะควบคู่กับการเป็นธุรกิจเอกชนเหล่านี้ จะเป็น
ตัวก าหนดโครงสร้าง รูปลักษณ์ เนื้อหาเชิงบรรณาธิการ และรูปแบบของการน าเสนอเนื้อหาต่าง ๆ 
ของหนังสือพิมพ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความจ าเป็นของผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาโดยไม่ 
ขัดต่อปทัสถาน (Norm) และมาตรฐาน (Profession) ทางวิชาชีพของกลุ่มนักวิชาชีพและวิชาการ 
รวมทั้งต้องไม่ขัดต่อกฎหมายสื่อสารมวลชน และธรรมชาติการควบคุมหนังสือพิมพ์ของรัฐบาล คุณค่า
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนังสือพิมพ์เช่นกัน (ดังภาพประกอบที่ 2) 
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 ภาพที่ 2 กลุ่มพลังต่าง ๆ ในสังคม และอิทธิพลของกลุ่มพลัง ซึ่งมีผลต่อการก าหนด
โครงสร้าง เนื้อหา รูปลักษณ์ และรูปแบบของเนื้อหาหนังสือพิมพ์ 
 ที่มา: ปรับปรุงจาก AchalMehra, “Newspaper in the New Multimedia Age” in 
Newspaper Management, [Singapore: Asian Mass Communication Research and 
Information Centre, 1988] อ้างถึงในสิรินทร์ทิพย์ ขันสุวรรณ, 2539. 
 ขณะที่ส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสื่อโทรทัศน์ได้รับ กลับเพ่ิมสูงกว่าครึ่งหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
 ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้านคู่แข่งใหม่ และผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่
หนังสือพิมพ์ได้รับนั้น ท าให้เจ้าของหนังสือพิมพ์และผู้บริหารของหนังสือพิมพ์เริ่มตระหนักว่ า
หนังสือพิมพ์ไม่สามารถก าอ านาจผูกขาดการเสนอข่าวสารไว้แต่ผู้เดียวได้อีกแล้ว การเข้ามาแข่งขัน
ของสื่อโทรทัศน์ในตลาดข่าวสาร จนเป็นสาเหตุให้จ านวนจ าหน่ายของหนังสือพิมพ์ชะงักงันและส่วน
แบ่งทางการโฆษณาของหนังสือพิมพ์ทรุดตังลงนั้น เป็นแรงกระตุ้นอันใหญ่หลวงที่หนังสือพิ มพ์
จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาปรับปรุงตัวเอง และให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อม
รอบ ๆ ข้าง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ให้ลึกยิ่งขึ้น 
ด้วยการอธิบายความหมาย (Interpret) ของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น หรือปรับปรุงการออกแบบจัดหน้า 
ให้ดูมีชีวิตชีวาน่าอ่านยิ่งขึ้น รวมทั้งพยายามที่จะหาส่วนแบ่งทางการตลาดให้สูงขึ้น เพ่ือดึงดูดใจผู้ลง
โฆษณา  
 ขณะเดียวกัน ก็พยายามแสวงหาเทคนิคการจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ และให้
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ก่อนที่สื่อหนังสือพิมพ์จะกลายเป็น “ซากไดโนเสาร์ในโลกของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไป  
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แนวคิดเดนิส แมคเควล ปัจจัยกดดันจำกสังคมที่มีต่อหนังสือพิมพ์ 
 เดนิส แมคเควล (DanisMcQuail, 1983) นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน กล่าวว่า องค์กร
สื่อสารมวลชนตกอยู่ท่ามกลางแรงกดดัน ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ
องค์กรดังแบบจ าลองต่อไปนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3 องค์กรสื่อท่ามกลางปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปัจจัยอื่นๆ 
 ที่มา: ปรับปรุงจาก Denis McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, 
1983. อ้างถึงในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ เบื้องต้นเกี่ย วกับสื่อสิ่ ง พิมพ์ หน่วยที่  15 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับปรับปรุง), 2546. 
 เมื่อพิจารณาตามแบบจ าลอง พบว่า องค์กรสื่อมวลชนอยู่ภายใต้แรงกดดันทางสังคม 
การเมือง และที่ส าคัญคือ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์เป็นส่วน
หนึ่งในระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงการผลิตของสื่อจึงอยู่ภายใต้ความกดดันเหล่านี้ ยิ่งกว่านั้น ยัง
มีแรงกดดันอ่ืน ที่ท าให้องค์กรสื่อมวลชนต้องปรับเปลี่ยนเสมอเพ่ือความอยู่รอดขององค์กร เช่น การ
บริหารจัดการ เทคโนโลยี ความต้องการและความสนใจของผู้รับสาร 

 

กำรด ำเนินธุรกิจหนังสือพิมพ ์

 แฟรงค์ ดับบลิว รัคเกอร์ และ เฮอร์เบิร์ต ลี วิลเลี่ยมส์ (Frank W. Rucker and Herbert 
Lee Williams, 1974) ได้จัดรูปแบบการด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์ตามลักษณะของการเป็นเจ้าของ
หนังสือพิมพ์เอาไว้ 7 รูปแบบคือ 

เหตุกำรณ์ แหล่งข้อมูล                                                

และวัฒนธรรมที่สนับสนุน 

แรงกดดันทำงสังคม/กำรเมือง 

ควำมต้องกำรหรือควำม

สนใจของผู้รับสำร                                            

ช่องทำงแพร่กระจำยสื่อ 

- คู่แข่งขันโฆษณา 
- หน่วยงานด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
- เจ้าของกิจการ 
- สหภาพแรงงาน 

 

 
การบริหารจัดการเทคโนโลยี 
ความเป็นวิชาชีพสื่อมวลชน 

- กฎหมายหรือ
การควบคุมทาง
การเมือง 

- สถาบันทาง
สังคม 
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 1. รูปแบบที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ (Individual ownership) 
 2. รูปแบบที่เป็นห้างหุ้นส่วน (Partnership) 
 3. รูปแบบบริษัท (Corporation) 
 4. รูปแบบบริษัทลูกโซ่ (Group or Chain ownership) 
 5. รูปแบบที่ลูกจ้างเป็นเจ้าของ (Employee ownership) 
 6. รูปแบบบริษัทเครือข่าย (Vertical ownership) 
 7. รูปแบบกิจการร่วมทุน (Joint Operation) 
 การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบที่เอกชนเป็นเจ้าของ เจ้าของหนังสือพิมพ์มักจะท า
หน้าที่เป็นบรรณาธิการ เป็นผู้จัดการ และท าหน้าที่อ่ืน ๆ ด้วยถ้าจ าเป็น การที่เจ้าของเป็นผู้ควบคุม 
ดูแลกิจการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเช่นนี้ ท าให้เจ้าของมีอ านาจการตัดสินใจสูง ทั้งด้านธุรกิจ หรือ 

ด้านนโยบายทางการบรรณาธิการ (Editorial policy) ดังนั้น ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการด าเนิน
ธุรกิจจึงอยู่กับความสามารถในการบริหารงานและความน่าเชื่อถือ (credit) ในตัวเจ้าของหนังสือพิมพ์
แต่เพียงผู้เดียว 

 การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบที่เป็นห้างหุ้นส่วน เป็นการด าเนินกิจการของบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมตกลงกัน ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อตั้ง 
ซื้อ – ขาย และด าเนินการผลิตหนังสือพิมพ์ร่วมกัน การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบนี้ ความ
รับผิดชอบในการบริหารงานจะกระจายออกไปยังบุคคลที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วน อันเป็นผลให้ต้องมีการ
ตัดสินใจร่วมกัน ในการด าเนินงาน และด้วยเหตุที่การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบที่เป็นห้าง
หุ้นส่วนนี้ เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถและมีฐานะทางการเงินแตกต่างกันเข้ามาร่วมงาน
ด้วยกันได้ ดังนั้น บุคคลที่มีฐานะทางการเงิน พอที่จะเข้ามาร่วมหุ้น แต่ไม่คุ้นเคยกับธุรกิจหนังสือพิมพ์
มาก่อน ก็อาจน าเงินของตนมาลงทุนในกิจการนี้ได้  
 การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบบริษัท แตกต่างจากการด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์
รูปแบบที่เป็นห้างหุ้นส่วน ตรงที่บุคคลที่จะเข้ามาร่วมด าเนินธุรกิจ มีจ านวนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปและมี
ความรับผิดชอบต่อหนี้สินในวงเงินจ ากัด อย่างไรก็ดี การด าเนินธุรกิจรูปแบบบริษัทนี้ นับว่าเป็น
รูปแบบที่นิยมปฏิบัติกันในวงธุรกิจโดยทั่วไป เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อหนี้สิน
ของผู้ลงทุนอยู่ในวงเงินจ ากัดตามท่ีผู้ลงทุนลงเงินไป และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมทุน ธุรกิจก็ไม่
กระทบกระเทือนในทันทีนัก นอกจากนี้ การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบนี้ เจ้าของหนังสือพิมพ์
มักจะเป็นผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา (Publisher) ด้วยนั้น ก็มักจะถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ
หนังสือพิมพ์ จึงท าให้มีอ านาจในการควบคุมนโยบายการบริหารของหนังสือพิมพ์ด้วย  
 การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบบริษัทลูกโซ่ กลุ่มบริษัทอีกนัยหนึ่ง “หนังสือพิมพ์ลูกโซ่” 
นั้น เป็นการรวมตัวกันทางธุรกิจ (Consolidation) อย่างหนึ่งของธุรกิจหนังสือพิมพ์ โดยหนังสือพิมพ์ 
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ทีม่ีปัญหาทางด้านการเงิน ได้ถูกหนังสือพิมพ์ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงกว่าซื้อกิจการเข้ามาด าเนินงาน
ภายใต้นโยบายการบริหารงานของหนังสือพิมพ์ “บริษัทแม่” การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบนี้ 
หนังสือพิมพ์เล็กๆ จะเข้ามารวมตัวทางธุรกิจเป็นบริษัทในเครือของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ เพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเงินและธุรกิจ โดยยอมรับอ านาจของการบริหารงานและนโยบายของ “บริษัทแม่” 

ซึ่งท าให้เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ “บริษัทแม่” ได้เปรียบตรงที่สามารถผลิตหนังสือพิมพ์ออกขาย 2 - 3 
ฉบับหรือมากกว่านั้น ด้วยการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และทุนการผลิตของ“บริษัทแม่” เท่านั้น 
 การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบที่ลูกจ้างเป็นเจ้าของ รูปแบบนี้ลูกจ้างหนังสือพิมพ์จะ
เป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ ซึ่งมีผลให้ลูกจ้างมีแรงจูงใจ (Incentive) ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของ
หนังสือพิมพ์เอาไว้ให้ดีที่สุด ด้วยความหวังว่า จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากหุ้นส่วนที่ถืออยู่ นอกจาก
ไปจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับ ขณะเดียวกันปัญหาการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราค่าจ้าง
แรงงาน หรือชั่วโมงการท างาน ก็สามารถเจรจาตกลงกันง่ายขึ้น เพราะความรู้สึกเหลื่อมล้ าระหว่าง
บุคคลในองค์กรได้รับการขจัดออกไปก่อนแล้ว และที่ส าคัญคือ การที่ลูกจ้างมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
หนังสือพิมพ์นั้น ช่วยให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานสูงขึ้น     
 การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบบริษัทเครือข่าย บริษัทเครือข่ายนี้ อาจจะอยู่ใน
รูปการเป็นเจ้าของข้ามสื่อ (Cross - Media ownership) คือ บริษัทแม่เป็นเจ้าของสื่อหลายประเภท 
หรืออาจอยู่ในรูปของการรวมกลุ่มธุรกิจหลายประเภท (Conglomerates) ซึ่งบริษัทแม่มิได้
ด าเนินการค้าเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์มาก่อน แต่ต่อมาได้รวมกิจการหนังสือพิมพ์เข้ามาร่วมในเครือของ
บริษัท การด าเนินธุรกิจรูปแบบนี้ จึงมักจะเห็นกันอยู่เสมอว่า บริษัทที่เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์นั้นจะ
เป็นเจ้าของธุรกิจอ่ืน ๆ ด้วย อาทิ เป็นเจ้าของสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์ เจ้าของโรงงานกระดาษ 
เจ้าของบริษัทขนส่ง เจ้าของเอเยนซี่โฆษณา ฯลฯ บริษัทเครือข่ายเหล่านี้ นอกจากเป็นพันธมิตรแก่กัน
แล้ว ยังจะเอ้ือผลประโยชน์ในการด าเนินงาน และผลก าไรให้แก่กันและกันด้วย  
 การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบกิจการร่วมทุน เป็นลักษณะที่หนังสือพิมพ์ 2 - 3 ฉบับ 
ซึ่งมีเจ้าของคนละเจ้าของ มีกองบรรณาธิการและกองจัดการของตนเอง รวมทั้งมีนโยบายทางด้านการ
บรรณาธิการของตนเองได้มาร่วมตกลงที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสือพิมพ์ ด้วยการใช้
อุปกรณ์การผลิต อาทิ แท่นพิมพ์ร่วมกัน หรือหาโฆษณาร่มกัน โดยตกลงจะแบ่งผลก าไรจากการ
ด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ กระนั้น การด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์รูปแบบนี้จึงไม่เป็น
ที่นิยมนัก เนื่องจากเป็นการด าเนินธุรกิจที่มีผลท าให้การแข่งขันในเชิงธุรกิจของหนังสือพิมพ์ลดลง 
ขณะเดียวกัน ก็ท าให้เจ้าของหนังสือพิมพ์มุ่งแสวงหาก าไรสู่ธุรกิจ มากกว่าที่จะให้บริการสาธารณะแก่
ผู้อ่าน 
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ผู้บริหำรงำนหนังสือพิมพ์ 
 ปกติหนังสือพิมพ์มักจะสนับสนุนเลื่อนต าแหน่งบุคลากรภายในขึ้นมาเป็นผู้บริหารในระดับ
ต่าง ๆ ขององค์กร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และผลงานที่บุคลากรนั้นแสดงออกมา ซึ่งอาจแบ่ง
ระดับผู้บริหารงานหนังสือพิมพ์ออกมาได้เป็น 3 ระดับ ตามความรับผิดชอบ ทั้งในด้านปฏิบัติการ 
(Operation) และในด้านยุทธการ (Strategy) คือ 

 1. ผู้บริหารระดับต้น (First -level Managers) ผู้บริหารระดับนี้เป็นผู้บริหารในระดับ
ปฏิบัติการ ซึ่งต้องรับหน้าที่น านโยบายการท างานของผู้บริหารระดับสูงกว่า มาปฏิบัติร่วมกับลูกจ้าง
ใต้บังคับบัญชาทุก ๆ วัน ในลักษณะของการ “ท างานเป็นทีม” ขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ส่งผ่านปัญหา 
และความต้องการของลูกค้าใต้บังคับบัญชา กลับขึ้นไปให้ผู้บริหารระดับสูงกว่าได้รับข้อมูลและหาทาง
แก้ไข ผู้บริหารระดับต้นนี้ มักเป็นคนหนุ่มสาวและมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารน้อยในหนังสือพิมพ์ 
ผู้บริหารระดับนี้ได้แก่ หัวหน้าแผนกต่าง ๆ อาทิ หัวหน้าโต๊ะข่าว หัวหน้าแผนกสายส่ง ฯลฯ 

 2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle – level Managers) ผู้บริหารระดับนี้ เป็นระดับผู้บริหาร
ที่มีการใช้อ านาจการบริหารงานหนังสือพิมพ์ที่เด่นชัดกว่าผู้บริหารระดับต้นและเป็นผู้ท าหน้าที่สื่อสาร
นโยบายการบริหารงานจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่ผู้บริหารระดับเดียวกัน และลงสู่ผู้ บริหารระดับต้น 
ผู้บริหารระดับนี้ อาทิ บรรณาธิการบริหาร (Managing Editor) บรรณาธิการข่าว (News Editor) 
และผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ   
 3. ผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officers) ผู้บริหารระดับนี้ นับตั้งแต่เจ้าของผู้
พิมพ์ผู้โฆษณา (Publisher) บรรณาธิการ (Editor) บรรณาธิการอ านวยการ (Editor-in-chief) จนถึง
ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) จะเป็นผู้รับผิดชอบก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงาน
ของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ รวมทั้งรับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในของหนังสือพิมพ์
ทั้งหมดให้เกิดประสิทธิผล จนหนังสือพิมพ์สารถที่จะปรับการบริหารงาน รับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของตลาดหนังสือพิมพ์หรือการ
แข่งขันในตลาดหนังสือพิมพ์ได้ 
 ในบรรดาผู้บริหารงานระดับสูงและระดับกลางที่ส าคัญ ๆ ของหนังสือพิมพ์นั้น มีผู้บริหาร
ต าแหน่งที่จะตอ้งกล่าวถึงโดยละเอียด คือ บรรณาธิการ (Editor) โดยต าแหน่งผู้บริหารคนส าคัญของ
หนังสือพิมพ์ต าแหน่งนี้เรียกกันในหลายชื่อ หนังสือพิมพ์บางฉบับเรียกว่า บรรณาธิการ (Editor) บาง
ฉบับเรียกว่า บรรณาธิการอ านวยการ (Editor-in-chief) แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไร บรรณาธิการหรือ
บรรณาธิการอ านวยการนี้ ก็คือ ผู้บริหารสูงสุดของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 

 เนื่องจากว่าบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการอ านวยการเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อ
การผลิตเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ที่เป็นข่าวและเป็นข้อเขียนต่าง ในการบริหารงานกอง
บรรณาธิการ บรรณาธิการหรือบรรณาธิการอ านวยการผู้นี้ จึงมีหน้าที่ก าหนดแนวทาง หรือนโยบายที่
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เหมาะสมในการน าเสนอข่าว และข้อเขียนต่าง ๆ เหล่านั้น รวมทั้งดูแลในแนวทางที่ตนก าหนดไว้
ดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตาม จากบุคคลในกองบรรณาธิการ 

 บรรณาธิการบริหาร (Managing Editor) ในขณะที่บรรณาธิการ หรือ บรรณาธิการ
อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อการบริหารงานกองบรรณาธิการทั้งหมดตลอดเวลา บรรณาธิการบริหาร
จะรับผิดชอบในการบริหารงานของห้องข่าว ในลักษณะวันต่อวัน ซึ่งบรรณาธิการบริหารจะเป็นผู้รับ
แนวทาง หรือนโยบายในการเสนอข่าว ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ดูแลให้หนังสือพิมพ์สามารถออกวางตลาด
ได้ตามก าหนดทุกวัน 

 การบริหารงานในห้องข่าว บรรณาธิการบริหารข่าวต่าง ๆ ประชุมโต๊ะข่าว เพ่ือพิจารณา
ประเมินคุณค่าข่าวที่โต๊ะข่าวได้รับมาในแต่ละวัน แล้วจัดล าดับความส าคัญของข่าวเหล่านั้น พร้อมกับ
คัดเลือกภาพประกอบข่าวที่จะน าเสนอในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ 

 ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่ใช้ความสามารถในการรวบรวม
ความพยายามของลูกจ้างแต่ละคน แต่ละกลุ่ม และของลูกจ้างทั้งหมด เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ภายใต้ความกดดันจากสภาวะแวดล้อม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้ง
ภายในหนังสือพิมพ์เอง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในหมู่ลูกจ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ
ลูกจ้าง ฯลฯ และจากสภาวะแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะในตลาดหนังสือพิมพ์แล้ว คณะผู้
บริหารงานหนังสือพิมพ์ทุกระดับยังต้องมีภารกิจเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่ง  คือ 
การตัดสินใจที่ถูกต้องในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในตลาดหนังสือพิมพ์เพ่ือการท าก าไร
ให้แก่ธุรกิจ 

 

กำรบริหำรงำนหนังสือพิมพ์ 
 ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของการด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์ ระหว่างความรับผิดชอบด้าน
สังคม และความรับผิดชอบด้านธุรกิจ คือ การท าก าไรให้แก่ธุรกิจนั้น ความรับผิดชอบ ประการหลัง
ถือเป็นเรื่องแรกที่หนังสือพิมพ์จะต้องปฏิบัติ ความรับผิดชอบนี้จะบรรลุผลตามเจตนารมณ์ได้ ก็
ต่อเมื่อหนังสือพิมพ์ได้วางแผนการบริหารงานอย่างรอบคอบเพ่ือการ “ปรับหมุน” (Tune) การ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ (Product) ของตน ทั้งในส่วนของ “ข่าว” และ “โฆษณา” รวมทั้งการส่งเสริมการ
ขายและกลยุทธ์ ทั้งหมด ให้สอดคล้องสนองความจ าเป็น (Needs) ของตลาดหนังสือพิมพ์ และ
สามารถ “ตี” คู่แข่งขันออกไปจากตลาดนั้นได้    
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ลักษณะของตลำดหนังสือพิมพ์ (Newspaper’s Market) 

 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การตลาด คือ การปฏิบัติงาน
หรือการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มีผลท าให้การก ากับให้สินค้าและบริการไหลผ่านจาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้สินค้าและบริการ โดย ธงชัย สันติวงษ์ (2531) ตีความของ ตลาด ได้ว่า 
คือ กิจกรรมทางธุรกิจซึ่งก ากับให้สินค้าและบริการไหลผ่านจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้สินค้าและ
บริการ 

 วารี พงษ์เวช (2522) ได้ให้ความหมายค าว่า ตลาด (Market) คือ สถานที่ ซึ่งผู้ซื้อผู้ขายมา
พบกันเพ่ือขายละซื้อสินค้า แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ ค าว่า ตลาด ไม่หมายถึงสถานที่ซึ่งซื้อและขาย
สินค้าเท่านั้น แต่มีความหมายกว้างกว่านั้น กล่าวคือ หมายถึง สินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ซึ่งผู้
ซื้อและผู้ขายต่างแข่งขันกัน  

 ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายของตลาดได้อย่างชัดเจน คือ เจ.โธมัสรัซเซลล์, เกล็นน์
เวอร์ริลล์ และ ดับบลิว.โรนัลด์ เลน ซึ่งกล่าวว่า (J. Thomas Russell, Glenn Verrill and 
W. Ronald Lane, 1988) 
 “ตลาด” คือ กลุ่มของผู้คน (Group of people) ผู้ซึ่ง 
 1. ระบุได้จากบุคลิก (Characteristics) ความสนใจ (Interest) หรือปัญหา (Problem) ที่
มีร่วมกันบางอย่าง 
 2. ใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์บางชนิด 
 3. มีก าลังซื้อผลิตภัณฑ์นั้น 
 4. สามารถเข้าถึงได้ด้วยสื่อบางสื่อ 
 ตลาดหนังสือพิมพ์ จึงหมายถึง ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ต่อเนื่องกัน เช่น 
เมือง (City) และชุมชน (Community) โดยรอบ ซึ่งในตลาดนั้นจะมีความสนใจในข่าว รวมทั้งมี
ผลประโยชน์และความสนใจทางเศรษฐกิจ อาทิ การจ้างแรงงาน (Employment) การจับจ่ายซื้อ
สินค้าที่คล้ายคลึงร่วมกัน อันเป็นผลให้หนังสือพิมพ์สามารถเข้าถึงและรับใช้ตลาดดังกล่าว โดยการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าว และโฆษณาได้ในวงกว้างและน่าดึงดูด ทว่า ตลาดหนังสือพิมพ์ อาจจะมี
ความแตกต่างบางอย่างผิดแผกไปจากตลาดธุรกิจอ่ืนๆ บ้าง ตรงที่หนังสือพิมพ์ต้องท างานอยู่ภายใน
ตลาดทางภูมิศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ของหนังสือพิมพ์ ทั้งข่าวและโฆษณา เป็นสินค้าที่ “บูด” (Perish) ได้ 
ดังนั้น หนังสือพิมพ์จึงต้องรวบรวม (Collect) วัตถุดิบ ผลิตสินค้า (Manufacture) และน าออกตลาด
ปฐมภูมิก่อน (คือ ตลาดที่หนังสือพิมพ์ได้ตัดสินใจที่จะบริการทางด้านวารสารศาสตร์และด้านโฆษณา
เป็นเบื้องแรก) 
 โรเบิร์ตกอร์ดอน มาร์บุต (Robert Gordon Marbut) เจ้าของกิจการบริษัทสื่อเครือข่ายที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดผู้หนึ่งของสหรัฐ ได้กล่าวถึงความส าคัญของ “ตลาดหนังสือพิมพ์” ว่า“หนังสือพิมพ์” 
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อาจถูกซ้ือกิจการหรือตั้งขึ้นมาได้ อาคารที่ท าการก็ก่อสร้างขึ้นมาได้ คณะท างานอาจจ้างเข้ามาหรือฝึก
ขึ้นมาได้ แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีความหมาย ความปราดเปรื่องทางวารสารศาสตร์และทรัพย์สินเงินทอง อาจ
ได้รับการทุ่มเทลงทุนไปในกิจการหนังสือพิมพ์ นอกเสียจากว่าผู้บริหารหนังสือพิมพ์ทุกคน ทุกระดับ จะ
เข้าใจความต้องการ (Needs) ของตลาด และความต้องการสินค้า (Demands) รวมทั้งเข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติงานของหนังสือพิมพ์ ที่จะต้องปรับให้สนองความประสงค์ 
 ด้วยเหตุนี้ ในการวิเคราะห์ตลาดหนังสือพิมพ์ ผู้บริหารจึงต้องศึกษาแยกแยะให้ได้เกี่ยวกับ
ลักษณะและขนาดของประชากรที่อยู่ในตลาด รายได้ของประชากรในตลาด ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ก าลังซื้อ (Buying Power) สินค้า วิถีชีวิต (Lifestyle) ของประชากรในตลาด เช่น การนับถือศาสนา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อุปนิสัยในการซื้อ รวมทั้งต้องศึกษาถึงความสนใจ (Interest) ความต้องการ 
(Want) ความจ าเป็น (Needs) ที่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ของผู้อ่าน  
 ข้อมูลประชากรศาสตร์ที่ผู้บริหารได้รับจากการวิเคราะห์ตลาดดังกล่าว หนังสือพิมพ์ไม่
เพียงแต่จะน ามาใช้ เพ่ือประโยชน์ในการ “ขายผลิตภัณฑ์ข่าวและโฆษณา” ให้แก่ “ผู้อ่าน” เท่านั้น  
แต่เนื่องจากหนังสือพิมพ์ยังต้อง “ขายผู้อ่าน” ให้แก่ “ผู้ลงโฆษณา” อีกโสดหนึ่ง ข้อมูลประชากรศาสตร์
เหล่านี้ จึงเป็นภาพรวมของผู้อ่าน (Reader’s Profile) ทั้งทางด้านก าลังพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ และ
คุณสมบัติทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่จะซื้อสินค้า (Psycho-graphic Quality) (Conrad C. 
Fink, 1988) 
 อย่างไรก็ตาม ในตลาดหนังสือพิมพ์นั้นมักจะเกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงบางประการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องติดตามความ
เคลื่อนไหวของความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตลาดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดแรงกระทบ (Impact) ต่อการด าเนินงาน หนังสือพิมพ์ท า
ให้การบริหารงานติดขัดและยุ่งยากข้ึนได้ในภายหลัง 
 
กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ (Product Analysis) 
 ธงชัย สันติวงษ์ ให้ความหมายของ “ผลิตภัณฑ์” (Product) ว่าคือสินค้าหรือบริการที่
สามารถตอบสนองความพอใจ และรวมถึงลักษณะที่อาจจะมองเห็นได้ของสิ่งนั้นทั้งในในแง่ที่เป็นสิ่ง
จับต้องได้ (Tangible) และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) คือ ทั้งรูปธรรม และนามธรรม 
 ดังนั้นการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Product Analysis) ในที่นี่ จึงเป็นการตรวจสอบจุดอ่อน 
(Weakness) และจุดแข็ง (Strengths) ของเนื้อหาหนังสือพิมพ์ ทั้งในส่วนที่เป็น “ข่าว” และในส่วนที่
เป็น “โฆษณา” รวมทั้งเป็นการตรวจสอบทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือพิมพ์ ไม่ว่า
จะเป็นด้านทรัพยากรมนุษย์ การเงิน เทคโนโลยี และเวลา ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นจะต้องทราบข้อมูลอย่าง
ละเอียด เพ่ือน าไป “ปรับหมุน” แผนการผลิตหนังสือพิมพ์ให้เนื้อหาทั้งส่วนที่เป็น “ข่าว” และส่วนที่
เป็น “โฆษณา” สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของตลาดต่อไป 
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กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์หนังสือพิมพ์ในส่วนที่เป็น “ข่ำว” (News) 
 ผลิตภัณฑ์หนังสือพิมพ์ในส่วนที่เป็น “ข่าว” (News) ในที่นี้ หมายความรวมทั้งที่น าเสนอ
ในรูปของข่าว (News story) ในรูปของบทบรรณาธิการ (Editorial) ในรูปของสารคดี (Features) ใน
รูปที่เป็นเนื้อหาเชิงบรรณาธิการ (Editorial Contents) อ่ืนๆ เลยไปถึงการใช้กราฟิก (Graphics) 
และการออกแบบจัดหน้า (Layout) ด้วย 
 คอนราด ซี. ฟิงค์ (Conrad C. Fink) (1988) ได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ว่า 
ควรจะตรวจสอบในด้านต่างๆดังนี้ 
 1. ในด้านคุณภาพการเขียนและการรายงาน (Quality of writing and reporting) 
ผู้บริหารควรตรวจสอบว่า การเขียนและการรายงานเนื้อหาต่างๆ ของหนังสือพิมพ์ของตนมีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับระดับการศึกษาและความสนใจของตลาดหรือไม่ หากหนังสือพิมพ์
วางเป้าหมายว่า ต้องการยาย การเจาะตลาด (Penetration) ไปสู่ครอบครัวที่มีรายได้สูง มีระดับ
การศึกษาดี และอาศัยอยู่ในเขตนครหลวงแล้ว การเขียนและการรายงานเนื้อหาในส่วนที่เป็น “ข่าว” 
ของหนังสือพิมพ์ จะมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับระดับของตลาดในตลาดนี้หรือไม่ 
 2. ในด้านผู้อ่านซึ่งแบ่งกลุ่มตามระดับอายุ (Age groups) ผู้บริหารควรตรวจสอบว่า
หนังสือพิมพ์ที่ผลิตออกมา มีเนื้อหาดึงดูดใจผู้อ่านทุกกลุ่มอายุอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
เนื้อหาที่ดึงดูดใจกลุ่มผู้อ่านระดับอายุน้อย ซึ่งจะเป็นผู้อ่านหลักของหนังสือพิมพ์ในอนาคตอันใกล้
เพียงพอแล้วหรือไม่ และท่ีส าคัญก็คือหนังสือพิมพ์มีเนื้อหาที่ดึงดูดใจผู้อ่านทุกกลุ่มอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้
ลงโฆษณาสนใจหรือไม่ 
 3. ในด้านผู้อ่านซึ่งแบ่งกลุ่มตามระดับรายได้ (Income groups) สิ่งที่ผู้บริหารควร
ตรวจสอบ ก็คือ หนังสือพิมพ์นั้น มีแรงดึงดูดใจกลุ่มผู้อ่านในแต่ละระดับรายได้ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางการตลาดทั้งแผนหรือไม่ และถ้าหากผู้ลงโฆษณาต้องการขยายตลาดไปสู่กลุ่มผู้อ่านที่มีรายได้
ระดับสูง และมีพ้ืนที่อาศัยอยู่ในเขตใกล้เคียงตลาดเดิมแล้ว เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ในส่วนที่เป็น 
“ข่าว” จะสามารถดึงดูดใจผู้อ่านกลุ่มนี้ได้ด้วยหรือไม่ 
 4. ในด้านอัตราส่วนที่เหมาะสมของเนื้อหาในส่วนที่เป็น “ข่าว” ชนิดต่างๆ ผู้บริหารควร
ตรวจสอบเนื้อหาในส่วนที่เป็น “ข่าว” ด้วยว่า หนังสือพิมพ์ได้น าเสนอเนื้อหาข่าวชนิดต่างๆ ที่เป็นข่าว
ในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวภูมิภาค ฯลฯ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของตลาดแล้วหรือไม่ ตลาดของหนังสือพิมพ์บางฉบับมีความต้องการเน้นที่เป็นข่าว
ภูมิภาค แต่ตลาดของหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่ง อาจมีความต้องการอ่านข่าวต่างประเทศมากกว่าก็ได้ 
 ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หนังสือพิมพ์ ในส่วนที่เป็น “ข่าว” นี้ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์
สามารถหาข้อมูลได้หลายวิธีด้วยกัน อาทิ ผู้บริหารในระดับหนึ่ง อาจเดินทางออกไปส ารวจตลาด
ร่วมกับตัวแทนฝ่ายจัดจ าหน่าย หรือเข้าร่วมประชุมตัวแทนจ าหน่าย เพ่ือรับฟังว่าผู้อ่านมีความรู้สึก
เช่นไรต่อหนังสือพิมพ์ และเนื้อหาที่หนังสือพิมพ์เสนอ การวิจัย (Research) ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่ง
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ผู้บริหารจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาดที่มีต่อเนื้อหาที่หนังสือพิมพ์น าเสนอ อาจท า
ในลักษณะของการวิจัยทัศนคติ (Attitudinal Research) หาเหตุผลว่าเหตุใดผู้อ่านจึงชอบอ่าน 
ไม่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ นอกจากนั้น ก็อาจจะใช้วิธีการส ารวจ (survey research) ความคิดเห็นของ
ผู้อ่านที่มีต่อเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือพิมพ์เป็นระยะ ๆ เช่น ทุก 5 ปี ก็ได ้

 

กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์หนังสือพิมพ์ในส่วนที่เป็น “โฆษณำ” (Advertising) 
 การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ในส่วนที่เป็น “โฆษณา” นั้น เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกว่าการ
วิเคราะห์เนื้อหาในส่วนที่เป็น “ข่าว” ในกรณีนี้ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์จะต้องวิเคราะห์ปริมาณเนื้อหา
โฆษณาที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือว่า มีอัตราส่วนที่เหมาะสมกับปริมาณเนื้อหาในส่วนที่เป็น “ข่าว” และ
สอดคล้องกับการบริหารงานเพ่ือสร้างก าไรให้แก่องค์กรแล้วหรือไม่ กล่าวคือ การที่หนังสือพิมพ์จะ
สามารถด ารง “สถานะความเป็นธุรกิจเอกชน” ได้นั้น หนังสือพิมพ์จะต้องมีโฆษณาในปริมาณที่ไม่
น้อยเกินไป จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ประสบปัญหาทางการเงิน ขณะเดียวกัน การที่หนังสือพิมพ์จะคง
ได้รับความเชื่อถือศรัทธาในความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็น “สถาบันสาธารณะ” ตลอดไปนั้น 
หนังสือพิมพ์ก็ไม่ควรเสนอเนื้อหาที่เป็น “โฆษณา” ในปริมาณท่ีสูงเกินไป จนกระทั่งเนื้อที่ที่จะน าเสนอ
เนื้อหาที่เป็น “ข่าว” ถูกเบียดบัง 

 นอกจากจะวิเคราะห์อัตราส่วนปริมาณเนื้อหาโฆษณา กับปริมาณเนื้อหาที่เป็นข่าวแล้ว 
ผู้บริหารหนังสือพิมพ์จะต้องวิเคราะห์อัตราค่าโฆษณาด้วยว่า อัตราค่าโฆษณาที่หนังสือพิมพ์ของตนได้
เสนอต่อผู้ลงโฆษณานั้น ไม่เพียงแต่จะสามารถจูงใจผู้ลงโฆษณา ได้ดีกว่าอัตราค่าโฆษณาของสื่อคู่แข่ง
อ่ืนทุกๆ สื่อ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์เท่านั้น แต่ต้ององค์กรด้วย 

 

กำรวิเครำะห์แข่งขันในตลำด (Competitive analysis) 
 การแข่งขันในการตลาดนั้น หมายถึง ความพยายามระหว่างผู้ขายซึ่งต้องการจะขายสินค้า
ของตนให้ได้ในราคาที่ดีที่สุด รวมทั้งพยายามใช้กลยุทธ์ในการดึงผู้ซื้อจากผู้ขายอ่ืนให้หันมาซื้อสินค้า
นั้นที่ตนอีกด้วย ดังนั้น การแข่งขันในตลาดหนังสือพิมพ์ จึงหมายถึง ความพยายามของหนังสือพิมพ์
ในตลาดที่จะต่อสู้กันเอง และต่อสู้กับสื่ออ่ืน ๆ เพือ่แย่งชิงเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ของผู้อ่านและเงินของ
ผู้ลงโฆษณาให้หันมาทุ่มเทให้แก่หนังสือพิมพ์นั้น ๆ ในการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด ผู้บริหารจึง
ต้องศึกษาความเคลื่อนไหวทั้งของสื่อหนังสือด้วยกันเอง และของสื่ออ่ืน  ๆ ที่เสนอตัวอยู่ในตลาด ใน
ฐานะที่เป็นคู่แข่งขันหนังสือพิมพ์ของตน 

 

กำรวิเครำะห์กำรแข่งขันระหว่ำงสื่อหนังสือพิมพ์ด้วยกันเอง 

 ในตลาดหนังสือพิมพ์แต่ละตลาด อาจมีหนังสือพิมพ์คู่แข่ง 2 ฉบับ ที่มีจ านวนจ าหน่าย
ใกล้เคียงกัน และมีลักษณะการน าเสนอเนื้อหาคล้าย ๆ กัน เสนอตัวแก่ผู้อ่าน การแข่งขันกันระหว่าง
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หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับนั้น แน่นอนว่าจะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากทางรายได้ของหนังสือพิมพ์ฉบับใด
ฉบับหนึ่ง หรือทั้งสองฉบับ อันเนื่องมาจากการแย่งชิงผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาจากอีกฝ่ายหนึ่ง และที่
รุนแรงกว่านั้นก็คือ แนวโน้มซึ่งปรากฏชัดขึ้นในปัจจุบันว่า ผู้ลงโฆษณาพร้อมที่จะทุ่มโฆษณาของเขา
ลงไปให้แก่หนังสือพิมพ์ฉบับที่มีจ านวนจ าหน่ายน าหน้าอยู่ในตลาด มากกว่าที่จะให้โฆษณาแก่
หนังสือพิมพ์ฉบับที่มีจ านวนจ าหน่ายรองลงมา แม้ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นจะมีขอบเขตการจัดจ าหน่าย
แคบกว่า มีขนาดเนื้อที่การลงโฆษณาแคบกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับรอง และแม้ว่าหนังสือพิม พ์ฉบับรอง
นั้นจะมีความสมบูรณ์กว่าในเชิงวารสารศาสตร์ก็ตาม 

 แนวโน้มดังกล่าวนับว่ามีแรงกระทบต่อหนังสือพิมพ์ฉบับรองอย่างมหาศาล เนื่องจาก
หนังสือพิมพ์ฉบับรองนี้ จะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตอย่างหนัก เพ่ือรักษาจ านวน
จ าหน่ายให้คงที่เอาไว้ให้ได้ โดยที่รายได้จากค่าโฆษณาที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้รับนั้น ไม่อาจช่วย
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตได้เต็มท่ีนัก 

 
กำรวิเครำะห์กำรแข่งขันระหว่ำงสื่อหนังสือพิมพ์กับสื่ออ่ืน 
 ในตลาดหนังสือพิมพ์ ยังมีสื่ออ่ืนๆ ที่เป็นคู่แข่งขัน ซึ่งไม่เพียงจะแย่งเวลาของผู้อ่านไปจาก
หนังสือพิมพ์เท่านั้น หากยังแย่งชิงค่าโฆษณาที่หนังสือพิมพ์ควรจะได้รับไปอีกด้วย สื่อเหล่านั้น ได้แก่ 
นิตยสารเฉพาะด้าน (Special interest magazines) โดยเฉพาะนิตยสารข่าวธุรกิจ (Business 
magazines) ซึ่งมีความได้เปรียบหนังสือพิมพ์อยู่มาก ตรงที่นิตยสารประเภทนี้ มักจะจัดเสนอข้อมูล
ประชากรศาสตร์ (Demographics) เกี่ยวกับผู้อ่านซึ่งจูงใจผู้ลงโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้น สื่ออ่ืนที่น่าจับตามองก็คือ สื่อที่เป็นโฆษณากลางแจ้ง และสิ่งพิมพ์โฆษณาสินค้า
เลียนแบบหนังสือพิมพ์ (Shoppers) ซึ่งแจกจ่ายให้ผู้อ่านโดยไม่คิดมูลค่า สื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็น
สื่อที่ดึงเงินค่าลงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาไปจากหนังสือพิมพ์ทั้งสิ้น 
 ทว่า สื่ออ่ืนซึ่งเป็นคู่แข่งตัวฉกาจแย่งชิงเงินค่าโฆษณาไปจากบัญชีรายรับของหนังสือพิมพ์
จนท าให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันในตลาด ก็คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ ง
โทรทัศน์ และวิทยุ ในการเตรียมการวางแผนบริหารงานหนังสือพิมพ์นั้น ผู้บริหารจะต้องศึกษาให้ดี 
ถึงส่วนแบ่งของโฆษณา (Share of advertising) ในตลาดที่สื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุได้รับและถึงระดับ
ต้นทุนการผลิตที่หนังสือพิมพ์จะต้องใช้จ่าย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันในตลาดกับสื่อเหล่านี้ 
 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาการแข่งขันในตลาดดังกล่าว ผู้บริหารหนังสือพิมพ์สามารถ
น ามาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค และสมรรถนะทั้งมวลของสื่อทุกสื่อที่เป็นคู่แข่งขันในตลาด 
ที่จะสนองความต้องการของผู้บริโภค 
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กำรบริหำรงำนกองบรรณำธิกำร (สิริทิพย์ ขันสุวรรณ, 2539) 

 หลักการส าคัญของแนวคิด “การบริหารงานของหนังสือพิมพ์ที่มุ่งเน้นที่ระบบงาน” ก็คือ 
การประชุมปรึกษา ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะระหว่างบรรณาธิการกับหัวหน้าโต๊ะข่าวต่างๆเท่านั้น แต่ต้อง
รวมทั้งการประชุมปรึกษาระหว่างหัวหน้าโต๊ะข่าวกับสมาชิกทุกคนของกองบรรณาธิการด้วย 
บรรณาธิการควรต้องเข้าร่วมประชุมเป็นประจ า 
 
กำรบริหำรงำนงำนโฆษณำ (สิริทิพย์ ขันสุวรรณ, 2539) 
 รายได้ของหนังสือพิมพ์นั้น ทางหนึ่งเป็นรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ดี การที่
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับต้องเผชิญกับการแข่งขันกันอย่างหนักในตลาด ท าให้หนังสือพิมพ์จ าเป็นต้อง
ใช้ต้นทุนในการผลิตสูง ทั้งในด้านการจ้างบุคลากร การใช้วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ เป็นเหตุ
ให้ราคาต้นทุนการผลิตหนังสือพิมพ์ต่อฉบับสูงกว่าราคาขายของหนังสือพิมพ์ต่อฉบับตามไปด้วย 
ฉะนั้น รายได้จากการขายเพียงทางเดียวจึงไม่อาจสนับสนุนให้หนังสือพิมพ์ด ารงสถานะ “ความเป็น
ธุรกิจเอกชน” อยู่ได้ หนังสือพิมพ์จ าเป็นต้องหารายได้ทางอ่ืนมาชดเชยต้นทุนการผลิต และสร้างผล
ก าไรในการด าเนินงาน รายได้ทางอ่ืนที่ส าคัญและมีปริมาณมหาศาลกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมดของ
หนังสือพิมพ์ก็คือ รายได้จากการขายเนื้อที่ในหน้าหนังสือพิมพ์เพ่ือการโฆษณา (Advertising 
revenue) ด้วยเหตุนี้ ระดับรายได้จากการขายโฆษณาของหนังสือพิมพ์จึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจ  
 กระนั้น ความเป็นจริงที่ปรากฏให้เห็นก็คือ ระดับรายได้จากการโฆษณาของหนังสือพิมพ์
แต่ละฉบับนั้นไม่คงที่ หากมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงกระทบที่มาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ แรง
กระทบจากสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นตกต่ า แรงกระทบจากการที่หนังสือพิมพ์ยังเจาะตลาดโฆษณาไม่
ลึกพอ หรือหนังสือพิมพ์ยังด าเนินการส่งเสริมการขายโฆษณาไม่เพียงพอ หรือแรงกระทบอันเกิดจาก
การที่หนังสือพิมพ์ละทิ้งผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายส าคัญ หรือมิฉะนั้นก็เป็นแรงกระทบจากการที่ผู้อ่าน
ปฏิเสธเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ จนปฏิเสธการอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ท าให้ภาพรวมของผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวไม่เป็นที่สนใจของผู้ลงโฆษณา หรืออาจจะเป็นแรงกระทบที่มาจากเนื้อหา
ของหนังสือพิมพ์ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านในตลาด ฯลฯ หรือท้ังหมด 
 เรื่องนี้ จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
จะต้องพิจารณาหาทางขจัดแรงกระทบและเหตุต่าง ๆ ดังที่กล่าวเหล่านั้นให้พ้นไปจากเส้นทางการ
ด าเนินงาน ด้วยการบริหารงานการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กำรเลือกใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อเพื่อกำรโฆษณำ 
 การเลือกซื้อและเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งที่ออกจ าหน่ายในท้องตลาดของ
ผู้อ่านหนังสือพิมพ์นั้น โดยแท้ที่จริงแล้ว ผู้อ่านซื้อข้อมูลข่าวสาร (Information) ที่อยู่ในรูปของข่าว 
(News) สารคดี (Features) บทวิเคราะห์และบทวิจารณ์ (Commentaries and critiques) การ์ตูน 
(Comics) เป็นต้น รวมทั้งซื้อข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูปโฆษณา (Advertisement) ซื้อเนื้อที่ใน
หนังสือพิมพ์นั้นก็เพ่ือสื่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product) ของตนไปยังผู้อ่านในรูปของ
โฆษณาด้วย และเหตุนี้ การที่ผู้ลงโฆษณาจะตัดสินใจลงโฆษณาสินค้าของตนในหนังสือพิมพ์ฉบับใด
ฉบับหนึ่ง ผู้ลงโฆษณาจึงต้องใช้กลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมที่สุดและอย่างรอบคอบที่สุด 
โดยเฉพาะต้องพิจารณาว่า สื่อนั้นเป็นสื่อที่กลุ่มเป้าหมาย (Target group) ของผู้ลงโฆษณาเลือกเพ่ือ
รับสารในเปอร์เซ็นต์ที่สูงพอ สื่อนั้นเป็นสื่อที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการโฆษณาไปยังผู้รับ
สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เนื้อหาต่าง ๆ ที่สื่อน าเสนอ มีคุณภาพดีพอที่จะดึงดูดผู้รับ
สารให้เลือกรับสารจากสื่อนั้น และพลอยรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือการโฆษณาในสื่อดังกล่าวด้วย กลยุทธ์
ในการเลือกสื่ออีกประการหนึ่ง คือ ผู้ลงโฆษณาต้องมีงบประมาณเพียงพอที่ใช้เพ่ือใช้เพ่ือการรณรงค์
ในสื่อ ซึ่งผู้ลงโฆษณาเชื่อมั่นว่าจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนจนเกิด
ประสิทธิผล 
 ในบรรดาสื่อทั้งหลายนั้น แม้ว่า หนังสือพิมพ์จะมีข้อจ ากัดที่เสียเปรียบสื่ออ่ืน  ๆ อยู่หลาย
ประการ อาทิ หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่มีอายุสั้น ผู้อ่านทั่วไปจะไม่อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับวานนี้ ซึ่งเป็น
เหตุให้อายุของโฆษณาที่ตีพิมพ์พลอยสั้นตามไปด้วย และถ้าหากผู้ อ่านต้องอ่านหนังสือพิมพ์ในเวลา
เร่งรัด ก็อาจเป็นเหตุให้ผู้อ่านไม่มีเวลาที่จะอ่านโฆษณาในหนังสือพิมพ์นั้น นอกจากนั้นต้นทุนที่ใช้เพ่ือ
การณรงค์โฆษณาให้เกิดประสิทธิผล ทั้งในด้านขนาด และการใช้สีของชิ้นโฆษณา ที่จะตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์นั้นมีราคาสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืน ที่ส าคัญคือ การโฆษณาสินค้าบางประเภท 
เช่น เครื่องส าอาง สถานที่ท่องเที่ยว ต้องการการผลิตที่สวยงาม โฆษณาชิ้นนั้นจึงจะดึงดูดความสนใจ
ผู้บริโภค ทว่า การผลิตของหนังสือพิมพ์ไม่สวยงามเท่ากับการผลิตของสื่อบางประเภท เช่น นิตยสาร 
แต่กระนั้นข้อจ ากัดเหล่านี้ก็มิได้ท าให้เจ้าของสินค้าปฏิเสธที่จะเลือกใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อเพ่ือโฆษณา
สินค้าของเขา ทั้งนี้เพราะหนังสือพิมพ์ก็มีข้อได้เปรียบต่อสื่ออ่ืน ๆ เช่นกัน คือ  
 1. หนังสือพิมพ์นั้นถือได้ว่าเป็น “อาหาร” ชนิดหนึ่งที่ผู้อ่านต้องบริโภคเป็นประจ า 
คุณสมบัติข้อนี้เป็นข้อได้เปรียบของหนังสือพิมพ์เพราะท าให้ผู้ลงโฆษณามั่นใจได้ว่า ถ้าผู้ลงโฆษณา
เลือกลงโฆษณาสินค้าในหนังสือพิมพ์แล้ว ข้อมูลข่าวสารเพื่อการโฆษณาสินค้านั้นจะได้รับการเผยแพร่
ไปสู่ผู้อ่านได้อย่างต่อเนื่องกว่าสื่ออ่ืนๆ 
 2. แม้หนังสือพิมพ์จะเป็นสื่อท่ีเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือมวลชนก็ตาม แต่หากจะพิจารณากันให้
ลึกซึ้ง จะเห็นว่าผู้อ่านหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะผู้อ่านเป็นประจ านั้น จะเป็นผู้ที่มีลักษณะข้อมูล
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ประชากรศาสตร์ในด้านระดับการศึกษาและระดับรายได้สูง คุณสมบัติของผู้รับสารเช่นนี้ เป็น
คุณสมบัติที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงโฆษณาได้สูงกว่าสื่ออ่ืน ๆ อีกหลายสื่อทีเดียว 
 3. หนังสือพิมพ์เป็นสื่อซึ่งประชาชนทั่วไปใช้เป็นคู่มือการซื้อขายสินค้า โฆษณาในหน้า
หนังสือพิมพ์ถือได้ว่าคือ บัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขายในตลาด เมื่อมีการลงโฆษณาสินค้าต่าง  ๆ ใน
หน้าหนังสือพิมพ์ จึงท าให้สินค้านั้นขายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ยัง
สามารถใช้เทคนิคการจูงใจที่เข้าถึงอุปนิสัยของประชาชนผู้บริโภคบางประการได้อย่างมีประสิทธิผล 
อาทิ การให้ตัดชิ้นส่วนลดราคาสินค้าจากการโฆษณาที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ซึ่งข้อปฏิบัติเช่นนี้ สื่อ
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์และวิทยุไม่สามารถจะท าได้ 
 4. ในการน าเสนอโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์นั้น จะเห็นว่าหนังสือพิมพ์เป็นสื่อซึ่งสามารถ
อธิบายภาพของผลิตภัณฑ์ และเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเสนอขาย เช่น รูปลักษณะราคา 
ที่อยู่ของผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์นั้นได้ละเอียดและดีกว่าสื่ออ่ืนๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งเสนอ
ได้แต่เพียงภาพลักษณ์ (Image) ของผลิภัณฑ์เท่านั้น 
 5. ความได้เปรียบของหนังสือพิมพ์อีกประการหนึ่ง คือ การที่หนังสือพิมพ์สามารถน าเสนอ
โฆษณาได้หลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดซึ่งลงเป็นโฆษณาย่อย (Classified advertising) ไปจนถึง
โฆษณาขนาดเต็มหน้า และเต็มสองหน้า ความยืดหยุ่นในเรื่องขนาดของโฆษณาที่จะตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์เช่นนี้ ท าให้หนังสือพิมพ์ได้เปรียบโทรทัศน์อยู่มาก เนื่องจากโทรทัศน์มักจะน าเสนอ
ประกาศโฆษณาสินค้า ในความยาวเพียง 15 วินาที 30 วินาที 45 วินาที (เคยมีการน าเสนอประกาศ
โฆษณาบางชิ้นที่มีความยาวเพียง 7.5 วินาที และความยาวถึง 60 วินาที หรือกว่านั้นบ้างเหมือนกัน) 
 6. ข้อได้เปรียบของหนังสือพิมพ์เมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ ข้อนี้เนื่องมาจากความสุภาพที่มีอยู่
ในตังของสื่อหนังสือพิมพ์ กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ไม่เคยแย่งเวลาการปฏิบัติกิจอ่ืนของผู้อ่านให้หันมารับ
สารในหนังสือพิมพ์ ผู้อ่านสามารถควบคุมการใช้เวลารับสารจากหนังสือพิมพ์ได้ว่าผู้อ่านเต็มใจจะ
เปิดรับเมื่อไร ที่ส าคัญ คือ ผู้อ่านยังสามารถใช้เวลาในการอ่านเนื้อหาเชิงบรรณาธิการ และอ่าน
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ได้นานกว่าการดูโฆษณาในโทรทัศน์ด้วย 
 ส่วนปัจจัยที่ผู้ลงโฆษณาใช้ตัดสินใจเลือกหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งลงโฆษณาสินค้าของ
ตนนั้น นอกจากผู้ลงโฆษณาจะพิจารณาจากจ านวนจ าหน่ายของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น รวมทั้งข้อมูล
ประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นภาพรวมของผู้อ่านของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น และลักษณะที่แตกต่างระหว่ าง
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นกับหนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืน ๆ ในท้องตลาดแล้ว ผู้ลงโฆษณายังต้องพิจารณาต้นทุน
ค่าใช้จ่ายโฆษณาที่ใช้ในการเข้าถึงผู้อ่านต่อ 1,000 คน (Cost per thousand or cost per mille, 
C.P.M.) ด้วย เพื่อจะได้เปรียบเทียบค่าโฆษณาและตัดสินใจเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม 
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กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ (Image) ที่น ำเชื่อถือของหนังสือพิมพ์ 
 ส าหรับการสร้างเสริมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้หนังสือพิมพ์ได้รับความเชื่อถือศรัทธานั้น 
สุชิน วัชรพงษ์ปรีชา ได้แปลและเรียบเรียงบทความเรื่อง “Credibility” ตีพิมพ์ในวารสาร Editorial 
Tips ฉบับประจ าเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2528 ซึ่งแนะน าว่า หนังสือพิมพ์จะปฏิบัติได้ดังนี้ (อ้างถึง
ใน สุชิน วัชรพงษ์ปรีชา, 2530)  
 1. เป็นสื่อมวลชนที่ดี กล่าวคือจะต้องมีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง การเสนอข้อเท็จจริง
จะต้องสมบูรณ์ถูกต้อง และเป็นไปในแบบของนักวิชาชีพอย่างแท้จริง 
 2. เป็นสื่อที่ผู้อ่านเข้าถึงได้ หนังสือพิมพ์จะต้องยึดหลักให้ผู้อ่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยการเปิดทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือคอลัมน์จดหมายถึงบรรณาธิการ ซึ่งเปิดโอกาสให้
สาธารณชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสาธารณะต่าง ๆ ได้อย่างเสรี  
 3. นับถือประชาชน โดยจะต้องให้เกียรติแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่ดูถูกดูหมิ่น ใส่ไคล้ หรือท า
ตนเป็นผู้พิพากษาเสียเอง แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าหนังสือพิมพ์จะต้องลดความจริงจังของเนื้อข่าวลง
ไปด้วย 
 4. เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของประชาชน หนังสือพิมพ์จะต้องแสดงให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์
นั้น เปรียบเสมือนทนายความผู้คอยปกป้องประชาชน ไม่เป็นสถาบันที่อยู่สูงเกินเอ้ือม หรือสร้างความ
ตื่นตระหนกให้แก่ผู้อ่าน 
 5. ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนบางกลุ่มเป็นการ
เฉพาะกลุ่มผู้อ่านนั้นมีมากมายหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้มีการศึกษาน้อย กลุ่มปัญญาชน กลุ่มเยาวชน 
หรือชนกลุ่มน้อยในประเทศ หนังสือพิมพ์จะต้องประสานพลังความคิดและความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับ เพ่ือท าให้กลุ่มผู้อ่านเหล่านี้ เกิดความเชื่อมั่นหนังสือพิมพ์ของตนให้จงได้ โดยการท าให้กลุ่ม
ผู้อ่านเหล่านี้ประจักษ์ว่า หนังสือพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะต่าง ๆ ให้แก่เขาได้  
 6. ระมัดระวังการน าเสนอข่าวและข้อเขียนที่ไวต่อความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับสตรี เยาวชน บุคคลอาวุโส ชนกลุ่มน้อย นักการเมืองและผู้เคร่งศาสนา ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ การท าแท้ง ปัญหาความมั่นคงของประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก 
หนังสือพิมพ์จึงจ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการน าเสนอข่าว และข้อเขียนเกี่ยวกับเรื่อง
เหล่านี้ 
 7. เป็นแหล่งข่าวสารของคนในท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ต้องน าเสนอข่าวครอบคลุมอุบัติการณ์
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ เพ่ือผูกพันให้ประชาชนจ าเป็นต้องอ่านและรับรู้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเป็นประจ า 
 8. ให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน พยายามให้ประชาชนได้
ตระหนักว่า สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้น โดยแท้ที่จริงแล้วก็คือ สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง 
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การที่ประชาชนยังมีสิทธิ เสรีภาพอยู่ ได้ ก็ เนื่องจากสื่อมวลชนยังคงได้รับสิทธิ เสรีภาพนี้อยู่ 
หนังสือพิมพ์จะต้องรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะเยาวชนได้รับทราบความจริงข้อนี้ 
 ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์นั้น สามารถท าได้หลายรูปแบบโดยใช้สื่อ
ต่างๆ เป็นเครื่องมือ รูปแบบแรกซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมกัน คือ การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของตนเอง 
ที่เรียกว่า House advertising หรือลงโฆษณาในสื่ออ่ืน ๆ เช่น ในนิตยสาร ในสื่อโทรทัศน์ 
 รูปแบบที่สอง เป็นรูปแบบการสร้างเสริมภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ด้วยการให้บริการ
สาธารณะแก่ชุมชน รูปแบบนี้จึงเป็นรูปแบบของการประชาสัมพันธ์องค์กรที่ให้ประสิทธิผลที่ดียิ่ง ท า
ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก ประทับใจ และศรัทธาหนังสือพิมพ์มากขึ้น เช่น การจัดหรือร่วมสัมมนา 
อภิปรายทางวิชาการ เพ่ือประโยชน์ทางวิชาชีพของกลุ่มผู้อ่าน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม การรับนักศึกษาทางด้านการหนังสือพิมพ์เข้าฝึกงานในองค์กร ฯลฯ 
 อีกรูปแบบหนึ่ง ที่หนังสือพิมพ์น ามาใช้เสริมสร้างภาพลักษณ์ของตน คือ รูปแบบการร่วม
กิจกรรมเพ่ือการขาย (Sales activities) เช่น การออกร้านงานแสดงสินค้าและตลาดนัดแรงงานของ
หน่วยราชการและสถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะท าให้หนังสือพิมพ์เป็นที่รู้จักของผู้มาร่วมงานมาก
ขึ้นแล้ว ยังท าให้สามารถขยายจ านวนจ าหน่ายได้ด้วย 
 
กำรวำงแผนน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำใช้ในองค์กร 
 เพ่ือให้การวางแผนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในองค์กรเกิดประสิทธิผล ผู้บริหาร
จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ด้วย กล่าวคือ 
 1. การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในองค์กรควรมีการปรึกษาหารือและได้รับความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
นั้นในอนาคตเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 2. การลดก าลังแรงงาน การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพ่ิมสมรรถนะของเครื่องจักร
นั้น จะต้องสามารถลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และสร้างก าไรได้มากกว่าเดิมจริงๆ ตัวอย่าง เช่น เรื่อง
การพิมพ์ในอดีต กว่าที่หนังสือพิมพ์จะปฏิบัติการแล้วเสร็จนับตั้งแต่พิมพ์ ตัด แทรก นับจ านวนฉบับ 
มัดห่อ แยกส่งสายส่งนั้น ต้องใช้ก าลังคนปฏิบัติงานนับเป็นร้อย ๆ คน เสียเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง 
แต่ปัจจุบันระบบการพิมพ์ซึ่งควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้น เครื่องพิมพ์อันทันสมัยมีขีด
ความสามารถในการพิมพ์ที่รวดเร็วมากถึง 50,000 กว่าฉบับต่อชั่วโมง มีเครื่องป้อนกระดาษ ต่อ
กระดาษเข้ากับกระดาษม้วนใหม่ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องหยุดเครื่องพิมพ์ มีระบบสายพานล าเลียง
หนังสือพิมพ์ไปสู่เครื่องนับจ านวนฉบับ และมีเครื่องมัดบรรจุห่อหนังสือพิมพ์และแยกส่งห่อให้สายส่ง 
รวมเวลาปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง 10 – 15 นาที โดยใช้ก าลังแรงคนเพียง 30 – 40 คน 
เท่านั้น 
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 3. การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้จะต้องสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของหนังสือพิมพ์
ให้มีคุณภาพทางวารสารศาสตร์บางอย่างที่จะใช้จูงใจผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาสูงขึ้น เช่น ให้ผลิตภัณฑ์ที่
พิมพ์ได้ชัดเจนกว่าเดิม ให้สีที่สวยสดงดงามกว่าเดิม ในเรื่องของการพิมพ์สีนั้น หนังสือพิมพ์ทุกฉบับได้
ข้อพิสูจน์แล้วว่า “สี” สามารถขายหนังสือพิมพ์ได้ทั้งแก่ผู้อ่านและแก่ผู้ลงโฆษณา หนังสือพิมพ์ที่
วางขายตามแผงหนังสือหากส่วนเหนือรอยพับกลางเล่มของหน้าหนึ่งได้รับการออกแบบจัดหน้า วาง
เนื้อหาที่น่าสนใจ และพิมพ์ด้วยสีที่สวยงามคมชัด สะดุดตา จะสามารถดึงดูดสายตาของผู้เดินผ่านไป
มาให้มาซื้อหนังสือพิมพ์ได้มากขึ้น นอกจากนั้น การพิมพ์ในภาพถ่าย แผนผัง แผนที่ เส้นกราฟิกอ่ืน ๆ 
ยังท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาที่หนังสือพิมพ์ต้องการน าเสนอได้ดียิ่งขึ้น ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ โฆษณาสีนั้นสามารถขายให้แก่ลูกค้าผู้ลงโฆษณาได้ง่ายขึ้น แม้ว่าลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
พิมพ์โฆษณาสีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ก็ตาม 
 4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น าเข้ามาใช้ในองค์กรนั้น ควรจะน ามาช่วยในการขยายธุรกิจของ
หนังสือพิมพ์ สร้างมูลค่าเพ่ิมของข่าวและข้อมูลข่าวสารในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของหนังสือพิมพ์
ด้วย 
 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี” พบว่า  

 1. พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เคยอ่าน
นาน ๆ ครั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นศรีราชามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
35.5 เหตุผลที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากที่สุดเนื่องจากมีข่าวสารของของท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ 
คิดเป็นร้อยละ 54.3 ส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ส่วนใหญ่อ่าน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นน้อยกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.3 ส่วนใหญ่อ่านข่าวสังคมมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 45.3 ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากท่ีสุด คือ เพื่อได้รับทราบข่าวสารทั่วไปใน
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 82.0 
 2. ผู้บริภาคในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น ในด้านความรับผิดชอบและจริยธรรมของหนังสือพิมพ์มากที่สุด 
 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ าแนกตามระกับความผูกพัน 
พบว่า 
  3.1 ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไม่แตกต่าง 
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  3.2 ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นศรีราชา และเสียงมหาชนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนหนังสือพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
  3.3 ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน มีเหตุผลในการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
  3.4 ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี 
มีสถานที่ในการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.5 ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน มีระยะเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.6 ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน มีประเภทของเนื้อหาในการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ได้แก่ ข่าว เศรษฐกิจ ธุรกิจ รายงาน
พิเศษ ข่าวการศึกษาและข่าวการเมือง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเนื้อหา
ประเภทอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
  3.7 ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในด้านได้รับ
ทราบข่าวสารทั่วไปในท้องถิ่น การรับทราบข่าวการเมือง ได้รับค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.8 ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในด้านบทบาทหน้าที่ 
และวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ การบริหารงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ความรับผิดชอบและ
จริยธรรมของหนังสือพิมพ์ เนื้อหา การเขียนและตกแต่งต้นฉบับ และการผลิตและจ าหน่าย 
 อีกทั้งยังพบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีในภูมิภาคตะวันออกยังปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ได้ไม่ดีพอ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฯ ต้องเข้าใจและตระหนักถึงข้อจ ากัด 
และสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น อีกทั้งปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการที่จะน าไปสู่การน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารของสังคมท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุถึงพันธกิจทางสังคมต่อชุมชนท้องถิ่นของ
ตนจากผลของการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกยัง
เป็นที่กังขาของผู้รับสารว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ตามบทบาทของการสื่อสารเพ่ือความเป็น
พลเมืองหรือไม่มากน้อยเพียงใด 
 ณัฏฐชา หน่อทอง (2541) ที่ศึกษาวิจัยเรื่ อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดท า
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันราชภัฏ” พบว่า นักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ในสถาบันราชภัฏที่มี
การจัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดท าหนังสือพิมพ์อยู่ในระดับ
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ดี ทั้งด้านการสื่อข่าวและเขียนข่าว การออกแบบ – จัดหน้าหนังสือพิมพ์ การบรรณาธิกรณ์ (  = 
15.393) โดยมีความพร้อมในการจัดท าอยู่ในระดับปานกลางที่ค่อนข้างไปทางน้อย (  = 2.825) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ายังขาดความพร้อมในเรื่องบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือพิมพ์มาให้
ค าปรึกษาแนะน า ขาดงบประมาณส าหรับการด าเนินงานและจ้างโรงพิมพ์ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่
อ านวยความสะดวกในการจัดท าหนังสือพิมพ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และขาดความพร้อมในเรื่อง
ห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ในส่วนของ การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการจัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันราชภัฏตามระยะในการออกหนังสือพิมพ์
พบว่า  หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันราชภัฏที่มีระยะเวลาการออกแตกต่างกัน แต่ทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีต่อวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ความรู้ในหลักการจัดท าหนังสือพิมพ์ของนักศึกษา และความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สุรสิทธิ วิทยารัฐ (2554) หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์ในมหาวิทยาลัย พบว่า สื่อ
อินเตอร์เน็ต และสื่อเครือข่ายสังคม ได้กลายเป็น “สื่อใหม”่ ของสังคมไทยพร้อมๆ กับกับบทบาทของ 
“หนังสือพิมพ์ออนไลน์” ท าให้วงวิชาชีพหนังสือพิมพ์ปรับตัวขนานใหญ่ส่งผลไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมีเนื้อหาที่สอดรับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่อย่างเห็นได้ชัด รวมทั้ง
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นหนังสือพิมพ์กระดาษมีปัญหาอุปสรรคการจัดท าหลาย
มหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาเงินทุนการจัดท า เสรีภาพตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นต้น กระทั่ ง
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบรางวัลพิราบน้อยขึ้นในปี 
พ.ศ. 2536 ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยไทย นับเป็น
ความส าเร็จในการกระตุ้นเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็น
ความส าคัญของหนังสือพิมพ์ปฏิบัติ 
 กระนั้น ผลของสื่อใหม่นับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของวงวิชาการการเรียนการสอนด้าน
นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยไทย ซึ่ง
เปรียบเสมือนสนามฝึกประสบการณ์จริงของนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ หลายวิทยาลัยมีการปรับตัว
เป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์แล้ว รวมทั้งภาควิชาชีพสื่อสารมวลชนก็เริ่มสนใจให้หนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติออนไลน์เป็นเครื่องมือพัฒนานักศึกษานิเทศศาสตร์ ก่อนเป็นนักข่าวรุ่นใหม่ในยุคสื่อ
ออนไลน์อย่างท่ีเคยประสบความส าเร็จมาแล้วในโครงการ “หนังสือพิมพ์ปฏิบัติพิราบน้อย” 
 ภัทรธิรา รัตนวราหะ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดาวแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา (สัมภาษณ์, 
2552) ที่ได้กล่าวถึง การแก้ปัญหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่าคู่แข่งของหนังสือพิมพ์ดาวแปดริ้ว คือ 
สื่อกระแสหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหนังสือพิมพ์ส่วนกลางดังนั้นการก าหนดวาระการพิมพ์เผยแพร่ให้
มีความถี่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือแข่งขันในเรื่องเวลาในการเสนอข่าว ท าให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสามารถอยู่
รอดได้ 
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 จักรกฤชณ์ แววคล้ายหงส์ บรรณาธิการและบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ประชามติ 
จังหวัดตราด (สัมภาษณ์, 2552) กล่าวว่า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานท าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
เนื่องจากการที่หนังสือพิมพ์ประชามติ เน้นข่าวสืบสวนซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และจรรยาบรรณ
ของนักข่าว จึงมักจะมีปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้องในข่าว ถูกซื้อเก็บจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล และโดนขู่ท าร้าย
ร่างกายบ่อยครั้ง อีกทั้งประสิทธิ์ แสงรุ่งเรื่อง เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชายแดนจังหวัด
สระแก้ว (สัมภาษณ์, 2552) กล่าวว่าหนังสือพิมพ์ชายแดนเป็นหนังสือพิมพ์ที่ผลิตเองโดยคนคนเดียว
ไม่มีทุนอ่ืนอุดหนุน จึงท าให้ประสบปัญหาในด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากปัญหา
เศรษฐกิจในปัจจุบันและด้วยการยึดมั่นในจรรณยาบรรณในการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ชายแดน 
เจ้าของหนังสือพิมพ์จึงถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้หนังสือพิมพ์น าเสนอข่าวในด้านลบ
ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เสมอรวมถึงสุริยา กองกะมุดบรรณาธิการและบรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.ข่าว
ไทจังหวัดระยอง (สัมภาษณ์, 2552) ที่ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนอกจากปัญหาเรื่องเงินที่ไม่ค่อยพอกับรายจ่ายแล้วการที่เป็น
หนังสือพิมพ์ฯนั้นอาจก่อให้เกิดผู้ประสงค์ร้ายขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะเคยถูกข่มขู่จากคนที่เสียประโยชน์
บางกลุ่มหรือจากนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลของท้องถิ่น  ท าให้เกิดความหวาดกลัวในการท างานและ
เคยมีการขู่ฆ่าจากอิทธิพลมืด แต่ก็ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประชาชนที่ยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพมา
ยาวนานจึงท าให้ผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยดี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเช่น
หนังสือพิมพ์รายใหญ่แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์เป็นอย่างดียิ่ง เพราะ
ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมตลอดเวลาว่าสิ่งใดควรท ามิควรท า 
 สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2549) ศึกษาเรื่อง จรรยาบรรณ : การควบคุมกันเองที่ยังมีปัญหา 
ว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณมีความต่อการท างานในทุกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชน ซึ่งเป็น
องค์กรธุรกิจและสถาบันสาธารณะ ผลที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลขนที่มี
อิทธิพลต่อประชาชนผู้นับสารนานัปการ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ด้วยการใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจึงต้องมีขอบเขต 
นอกเหนือจากกระบวนการควบคุมทางกฎหมายเป็นมาตรการหนึ่งที่เป็นรูปธรรมอยู่แล้ว สื่อมวลชน
เองยังได้จัดตั้งองค์กรวิชาชีพขึ้นมาควบคุมกันเอง โดยใช้หลักการพ้ืนฐานแห่งจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นข้อบังคับส าคัญ เพื่อไม่ให้สื่อมวลชนน าสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ไปละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพผู้อ่ืน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมวิชาชะของสื่อมวลชนนั่นเอง สภา
การหนังสือแห่งชาติเป็นองค์กรหลักควบคุมทางจริยธรรม ที่จัดตั้งขึ้นมาได้เกือบทศวรรษแล้ว และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติหลายประการ แต่การควบคุมกันเองโดยสภา
การหนังสือพิมพ์ฯกลับมีข้อกังขาและถูกจับตามองจากประชาสังคมว่า การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนยัง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความละเมิดอยู่บ่อยครั้ง และบทบาทของสภาหนังสือพิมพ์ฯ ในการด าเนินการนั้น
เป็นรูปธรรมชัดเจนเพียงพอน่าเชื่อถือหรือไม่ จากข้อมูลการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิจัย รวมทั้งสถิต
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การเรียกร้องของสภาการหนังสือพิมพ์ฯเอง เป็นสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนสมญานาม “เสือกระดาษ” ของ
สภาการหนังสือพิมพ์ฯได้เป็นอย่างดี เพราะในแต่ละปีหนังสือพิมพ์ได้ท าหน้าที่ตามหลักการของ
ปรัชญาวิชาชีพจนละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนอยู่เสมอ ตั้งแต่กรณีเล็กๆ ที่ผู้เสียหายไม่ร้องเรียน 
จนถึงเหตุการณ์ใหญ่โตเช่น “คดีวีซีดีไฮโซ” ก็มีมาแล้ว ดังนั้น การที่จะท าให้หลักการควบคุมกันเองนี้
เป็นจริงได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ประกอบการวิชาชีพ สภาการ
หนังสือพิมพ์ฯ ประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาด้านสื่อมวลชนต้องปลูกฝังจริยธรรมในวิชาชี พ
ให้แก่ผู้ศึกษาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีจรรยาวิชาชีพต่อไป 
 อารดา เทิดธรรมคุณ (2547) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความตระหนักของผู้สื่อข่าวต่อจริยธรรม
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ไทย” เพ่ือศึกษาถึงระดับความตระหนักของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยต่อจริยธรรม
วิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยส่วนใหญ่มีความตระหนักสูง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนอันเป็นที่พ่ึงของประชาชนในทุกบริบทของสังคมอย่างแท้จริง 
 จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2541) ยังพบว่า ปัจจัยที่นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เห็นว่ามีผลต่อ
การขาดความรับผิดชอบทางจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยในด้านความ
คลุมเครือของปัญหาทางจริยธรรมของหนังสือพิมพ์  รองลงมาคือ ปัจจัยอันเกิดจากธรรมชาติในการ
ด าเนินงานของหนังสือพิมพ์ (ข้อจ ากัดด้านเวลา) ปัจจัยในด้านมาตรการและกลไกในการตรวจสอบ
ควบคุมกัน เองในแวดวงวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไม่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยในด้านผู้ อ่ าน
ตามล าดับ  นอกจากนี้ นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพหนังสือพิมพ์ใน
ทางบวก โดยเห็นว่าจรรยาบรรณวิชาชีพมีประโยชน์ช่วยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณีที่เกิด
ปัญหาทางจริยธรรมขึ้นและจรรยาบรรณยังสามารถควบคุมความประพฤติให้นักหนังสือพิมพ์มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนอกจากนี้บ ารุงสุขพันธ์ (2549) ยังพบอีกด้วยว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเห็นว่า มีผลต่อบทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนา
ชนบทตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ปัจจัยเรื่องต้นทุนการผลิต/รายได้ของหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นว่ามีบทบาทมากที่สุด นั่นคือ 4.42 รองลงมาได้แก่ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 
4.38 และอุปกรณ/์เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.3 ตามล าดับ          
 สุกัญญา บูรณเดชาชัย ศึกษาเรื่อง การบริหารและบทบาทของหนังสือพิมพ์ไทยในแอลเอ
(LA) ที่มีต่อชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา Management 
and Roles of Thai Newspaper in Los Angeles จากการศึกษาค้นคว้าอิสระของการอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (2556) ผลการวิจัยพบว่าชุมชนไทยในแอลเอมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์มีความส าคัญและมีบทบาทมีอ านาจและอิทธิพล 
มีพลังในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน หนังสือพิมพ์มีความจ าเป็นต่อ
ชุมชนมาก หนังสือพิมพ์เติบโตพร้อม ๆ กับชุมชน เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร  สื่อผลักดัน
กระจายข่าว ไม่มีสื่อชุมชนก็อยู่ไม่ได้ สื่อเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของชุมชน สื่อท าให้
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กิจกรรมของชุมชนด าเนินต่อไปได้ ซึ่งเป็นการยกระดับและการสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง นอกจากให้
ข่าวสารแล้วหนังสือพิมพ์ยังให้ความบันเทิงให้บริการชุมชนและช่วยเหลือชุมชนในทุก ๆ ด้านโดยผู้รับ
สารส่วนใหญ่เห็นว่า หนังสือพิมพ์ไทยในแอลเอควรมีการปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน โดยด้านที่ควร
ปรับปรุงมากที่สุดคือ ด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบมากที่สุด นอกจากนี้ยังระบุว่าเห็นด้วยกับ
การที่หนังสือพิมพ์ควรผลิตทั้งฉบับกระดาษ (Print) และออนไลน์ทั้งสองประเภทควบคู่กันไปใน
อนาคต 

 ฐิติ วิทยสรณะ (2548) วิจัยเรื่อง ‘บทบาทและการด ารงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน
กระแสโลกาภิวัตน์’ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นของประชาชน รวมทั้งศึกษาบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาประชาสังคม ตลอดจนศึกษาแนวทางการบริหารงาน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน 4 ภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน 4 ภูมิภาค เลือกเปิดรับ
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกประเภท ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง แต่พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เนื้อหาข่าวสารประเภทการเมือง อาชญากรรม อุบัติเหตุ เกี่ยวกับเรื่องเพศ และเรื่องประหลาด
มีการเปิดรับข่าวสารสูง ผลวิจัยยังพบอีกว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ในการ
รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของท้องถิ่นอย่างละเอียดในระดับสูง นอกจากนี้ประชาชนยังให้
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นควรแสดงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง เพ่ือการด ารงอยู่
ในกระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ลักษณะต่าง ๆ ในระดับมาก ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็น
หรือร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนน าเสนอข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชนได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ในอนาคต 
 ประกอบเกียรติ อ่ิมศิริ และคณะ (2551) วิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการ
เปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโดยพิจารณาจาก เนื้อหาข่าวสารมากที่สุด ประเภทข่าว กลุ่มตัวอย่างสนใจ
ข่าวการเมืองท้องถิ่นมากที่สุดและสาเหตุที่อ่านเพ่ือการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส าหรับลักษณะของ
หนังสือพิมพ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างคือต้องมีความเป็นกลางเชื่อถือได้ 
 ทศพล คุ้มสุพรรณ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง ลักษณะการบริหารงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน
เขตภาคเหนือ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของและ/หรือบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 18 คนประชาชนในท้องถิ่น 25 คนจาก 3 จังหวัดภาคเหนือ คือ 
สุโขทัย พิษณุโลกและเชียงใหม่ นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์และสื่อมวลชนในเขตภาคเหนือจาก
มหาวิทยาลัย พบว่าการบริหารองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นองค์กรแบบ
ไม่เป็นทางการและเป็นการดึงบุคคลใกล้ชิด อาทิ บุคคลในครอบครัวและเพ่ือนมาท างานหนังสือพิมพ์
ร่วมกัน เป็นระบบการบริหารงานแบบครอบครัวไม่มีการจัดโครงสร้างองค์กรการวางแผน รวมทั้งการ



52 
 

ควบคุมจริยธรรมวิชาชีพที่ชัดเจน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ยังมีการบริหารงาน
แบบเจ้าของคนเดียวเป็นกิจการภายในครอบครัวและปรับเป็นองค์กรแบบเป็นทางการเป็นส่วนน้อย 
ปัจจุบันพบว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสามารถแบ่งตามสถานภาพการด ารงอยู่ได้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เริ่มก่อตั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่อยู่มานานและหนังสือพิมพ์ที่ก าลังปรับปรุงให้
สามารถอยู่รอดได้ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ก าลังจะหายไปโครงสร้างองค์กรหนังสือพิมพ์มี 3 
รูปแบบด้วยกันคือมีเพียงกองบรรณาธิการเพียงอย่างเดียว มีเพียงกองบรรณาธิการและฝ่ายผลิตและมี
การแบ่งเป็นกองบรรณาธิการ กองจัดการและฝ่ายผลิต ด้านการบริหารเนื้อหาและการผลิตถามพบว่า
การบริหารเนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการบริหารเนื้อหารูปแบบกองบรรณาธิการเป็นส่วน
น้อย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันมีกรอบระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจนกว่าหนังสือพิม พ์รายสัปดาห์ 
รายปักษ์ รายลอตเตอรี่ และรายเดือนเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นข่าวประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองมาคือข่าวสังคมบทความข่าวอาชญากรรม
ตามล าดับ กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมี 3 รูปแบบด้วยกัน คือ ผลิตเองทั้งกระบวน จ้าง
ผลิตเป็นบางส่วน และจ้างผลิตทั้งกระบวนการเพียงแค่เตรียมข้อมูลไปให้โรงพิมพ์เท่านั้น ด้านการ
บริหารองค์กรมีรายได้ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือมาจาก 4 ทางด้วยกันคือการจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์การขายพ้ืนที่โฆษณาธุรกิจโรงพิมพ์การส ารวจเอกสารพบว่า ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ 
รายได้จากการโฆษณาส่วนใหญ่มาจากการซื้อพ้ืนที่โฆษณาของนักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก าลังเผชิญอยู่คือสภาพปัญหา
ทางด้านบุคลากรที่มีข้อจ ากัดทั้งด้านคุณภาพและปริมาณคู่แข่งทางธุรกิจโฆษณาและธุรกิจสื่อมวลชน
ที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ข้อจ ากัดทางด้านทุนสภาพตลาดที่เล็กและไม่ขยายตัวและลักษณะของท้องถิ่น
ที่มีลักษณะเฉพาะด้านประเพณีความเชื่อและค่านิยม การพ่ึงพานักการเมืองปัญหาต่างๆเหล่านี้ท าให้
การพัฒนาและขยายตัวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นท าได้ยาก 
 พัชราภรณ์ ครุฑเมือง (2552, หน้า บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การด ารงอยู่ของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เอกราช ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม” การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ  
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและการด าเนินงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเอกราชที่ยั งคงเป็น
เอกลักษณ์ความเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมึงฟังไว้  
 2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มอนาคตและปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเอก
ราชท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 3. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการบริหารและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ในการ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเอกราชงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ทั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบการศึกษาเชิงเอกสารในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลจาก
การศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์เอกราชเกิดขึ้นจากอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้ง คือนางเล็ก พิชญกุล และคณะ
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ท าหนังสือพิมพ์เพ่ือเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาร่วมครึ่งศตวรรษมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
 1. ปรับการบริหารหนังสือพิมพ์ให้ด ารงอยู่ได้ด้วยกลยุทธ์นโยบายทุนเทคนิคและส่วนผสม
ทางการตลาด  
 2. ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้หนังสือพิมพ์เอกราชต้องปรับตัวคือการ
บริหารการตลาดและการโฆษณาเพ่ิมขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ท าให้สามารถ
ลดปัญหาการขาดแคลนคลากรได้  
 3. ใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ในการวิเคราะห์พบว่าจุดแข็ง
อยู่ที่ความเก่าแกเป็นที่รู้จักมายาวนานในท้องที่ล าปางชื่อหัวหนังสือพิมพ์เอกราชเป็นที่รู้จักของผู้อ่าน
แบรนด์หรือตราสินค้าเอกราชมีมูลค่าเชิงธุรกิจที่สร้างความเชื่อถือได้ ด้านจุดอ่อนพบว่าเป็น
หนังสือพิมพ์ขนาดเล็กขาดสีสันอย่างไรก็ดีโอกาสที่จะเติบโตของหนังสือพิมพ์ดีมากเพราะความเก่าแก่
และคนติดตามอ่านมาหลายส่วน อุปสรรคคือคู่แข่งที่พัฒนาจนล้ าหน้าจึงต้องสร้างความแตกต่างโดย
ปรับรูปรักและเนื้อหาหนังสือพิมพ์และพยายามออกหนังสือพิมพ์ให้ตรงตามก าหนดลักษณะการ
น าเสนอข่าวอย่างเป็นกลางไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางธุรกิจเพ่ือท าหน้าที่ให้น่าเชื่อถือและเป็นที่พ่ึงพา
ของคนล าปางได้ต่อไป 
 เมตตา ดีเจริญ (2553, หน้าบทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต้องการ
ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการและ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของผู้อ่านในจังหวัดนครราชสีมาและเพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของกลุ่มอ่านต่อการท าบทบาทความเป็นพลเมืองในจังหวัดนครราชสีมา การศึกษาครั้งนี้มีการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ในจังหวัดนครราชสีมา
จ านวน 400 คนและกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจ านวน 8 คนจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ส าหรับใช้ใน
การจัดกลุ่มสนทนาทั้งสองกลุ่มได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การ
จัดท าเป็นที่สาธารณะกลุ่มเฉพาะและการจัดท าเวทีเพ่ือเผยแพร่ให้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะเลือกอ่านหนังสือพิมพ์โดยพิจารณาจากชื่อหนังสือพิมพ์
ลักษณะการอ่านหนังสือพิมพ์จะอ่านพาดหัวข่าวก่อนและตามด้วยเนื้อหา แหล่งที่มาของหนังสือพิมพ์
มาจากสถานที่ราชการและเอกชน ข่าวที่ต้องการอ่านมากที่สุด คือ ข่าวเศรษฐกิจและการประกอบ
อาชีพคอลัมน์ที่ต้องการอ่านมากที่สุด คือ สังคมท้องถิ่นความต้องการที่จะใช้หนังสือพิมพ์แสดง
บทบาทมากท่ีสุดคือเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในท้องถิ่น  
 2. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์มองการท าบทบาทเพ่ือ ความเป็นพลเมืองของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ของจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับบัลตามีเพียงประเด็นการน าเสนอและปลุกเร้าให้
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ประชาชนในท้องถิ่น ได้ ใส่ ใจและร่วมรักษาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  การกระตุ้น เตือน
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้มีการน าเสนอองค์ความรู้คู่จรรยาบรรณและจริยธรรม และการน าเสนอ
ข่าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีแนวโน้มระดับ
ปานกลางมาถึงมาก  
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ควรมีการเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจการ
ประกอบอาชีพมากขึ้นอีกทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต้องท าหน้าที่ของการเป็นกระบอกเสียงให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างจริงจัง รวมทั้งการท าบทบาทสื่อมวลชนเพ่ือความเป็นพลเมืองโดยมี
เป้าหมายอย่างเข้มแข็งองค์กรวิชาการและวิชาชีพควรมีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านนี้
ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทดังกล่าว 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ: หนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา” ก าหนดรูปแบบการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือ
ศึกษากระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ประกอบการอภิปรายใน
ภาพรวมโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Studies) และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In – Depth Interview) โดยจะน าเสนองานวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 
Description) เพ่ือให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา บทบาท รวมทั้งเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหนังสือพิมพ์ต่อไป 
 

ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ: หนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา” มีการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ทั้งหมด 19 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหำรคณะฯ และอำจำรย์ท่ีปรึกษำ ประกอบด้วย 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร .บุญรอด บุญเกิด อดีตคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารคณะฯ 
 2. อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 3. อาจารย์อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์
และนิตยสารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลำนมะพร้ำว ฉบับกระดำษ ประกอบด้วย 
 4. นางสาวจิตรารัตน์ ประดับวงศ์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว 
ฉบับกระดาษ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. นายอวิรุทธ์ อินแสง บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับ
กระดาษ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 6. นางสาวธนธร วุฒิมานานนท์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว 
ฉบับกระดาษ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 7. นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วอุไร ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 8. นางสาวเบญจมาภรณ์ ชิตพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรมหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับ
กระดาษ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 9. นางสาวอริสรา โพธิ์สิทธิ์  ฝ่ายสนับสนุนหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับ
กระดาษ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้อ่ำนและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 11. อาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 12. พระมหาวรพงศ์ วณะว โส พระวัดแจ้งเจริญดอน 
 13. นายนัฐศรัณย์ สายกระซิบ ประชาสัมพันธ์องค์การนิสิต – สภานิสิต มหาวิทยาลัย
บูรพา  
 14. นางสาวสุขุมาภรณ์ ปานมาก นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการ
สื่อสารการตลาดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มองค์กรวิชำชีพสื่อ ประกอบด้วย 
 15. คุณณภัทร์ ขุนนากลัด เพจข่าวท้องถิ่นชล ทีวีออนไลน์  
 16. คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณ ีประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
 17. คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 18. คุณมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
 19. คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติ
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว ฝ่ายศิลปกรรมหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ฝ่ายสนับสนุนหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  ผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษและผู้ที่ให้รางวัลต่าง ๆ แก่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
 ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลตลอดระยะเวลาด าเนินการเก็บ
รวบรวม ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการ
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ตรวจสอบแหล่งข้อมูลด้านสถานที่ท่ีแตกต่างกัน ตรวจสอบแบบสามเส้าด้านผู้ให้ข้อมูล (Interviewee 
Triangulation) ที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา กองบรรณาธิการและผู้อ่าน โดยตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน (Methodological Triangulation) ในการสัมภาษณ์ 
การสังเกตจากสนามท่ีศึกษาจริง และการสนทนากลุ่ม เพ่ือน ามาประกอบการแปลความหมายร่วมกับ
ผลการถอดเทปและการบันทึกภาคสนาม 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง  ๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนจะรวบรวมข้อมูล และก าหนดแนวทางการตั้งค าถามโดยผู้วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลโดย
จะแบ่งแนวค าถามออกตามความเหมาะสม โดยจะมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร 
ไดแ้ก่  
 1. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  1.1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
  1.2. เอกสารที่เกี่ยวของกับหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
 2. กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-Depth Interview) การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ประเภทบุคคล มีการสุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้
การคัดเลือกตัวอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยเลือกเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) โดยสัมภาษณ์อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หัวหน้า
สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ฝ่าย
ศิลปกรรมหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ฝ่ายสนับสนุนหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวและผู้อ่านหนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว ผู้อ่านและผู้ที่มสี่วนไดส่วนเสียและผู้ที่ให้รางวัลแก่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว 
 

ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง “การถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์

ฝึกปฏิบัติ: หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้มแข็งก่อนจะรวบรวมข้อมูลเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา
และก าหนดแนวทางการตั้งค าถาม หลังจากนั้นได้เริ่มเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลสัมภาษณ์
ทั้งหมดโดยจะมีข้ันตอนดังนี้ 
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ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
 

ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรเก็บรวมรวมข้อมูลแบ่งเป็น รำยบุคคล โดยท ำกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-Depth Interview) 

ระดับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) คือ ผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

บรรณำธิกำรรวมถึงผู้ปฏิบัติกำร ผู้อ่ำน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ให้รำงวัลแก่หนังสือพิมพ์ 

ลำนมะพร้ำว ฉบับกระดำษ 

ด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมเชิงลึก 

สรุปผล และเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง "การถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ: หนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา" เป็นงานวิจัยที่เน้นวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการมีส่วนร่วม
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาน าวิจัย คือ กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเป็นอย่างไร 
หลังจากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยพรรณนาเทียบเคียงกับแนวคิด 
ทฤษฎี ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการท างาน โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่เป็นหัวข้อตามประเด็นที่
ต้องการศึกษา 
 
 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ใช้การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์ จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interviews)  การศึกษาสังเกต และจดบันทึก ( To observe and take notes) ท าการวิเคราะห์ 
โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

กำรน ำเสนอข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่าง  ๆ ในลักษณะ
พรรณาความ อธิบายปรากฏการณ์และสิ่งที่ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้างต้นโดยจะเลือก
น าเสนอข้อมูลที่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเท่านั้นและในการน าเสนอจะเป็นไปตามล าดับขั้นตอน
ของปัญหาน าวิจัยในแต่ละข้อ 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิจัย 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง “การถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ:
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา” ก าหนดรูปแบบการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ประกอบ 
การอภิปรายในภาพรวมโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง (Documentary Studies) และการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) โดยจะน าเสนองานวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
(Analytical Description) เพ่ือทราบถึงพัฒนาการ บทบาท หน้าที่ รวมถึงกระบวนการผลิต เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
 
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์และเอกสำร 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 19 คน ซึ่งประกอบไปด้วย อดีต
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติ
หนังสือพิมพ์และนิตยสารมหาวิทยาลัยบูรพา บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวฝ่ายศิลปกรรมหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ฝ่าย
สนับสนุนหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ประชาสัมพันธ์ ผู้อ่านและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่ให้รางวัลแก่
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว อีกท้ังกลุ่มองค์กรวิชาชีพสื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 
 กระบวนกำรผลิตหนังสือพิมพ์ลำนมะพร้ำว 

1. ด้านนโยบาย 
2. ด้านผู้ผลิต 
3. ด้านผู้อ่าน 
4. ด้านสมาคมวิชาชีพ 
5. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. ด้านเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 
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ผลกำรศึกษำวิจัย 
 1. ด้ำนนโยบำย 
 พัฒนาการของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หมายถึงเป็น

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในหลักสูตรของสาขาประชาสัมพันธ์และวาทวิทยา ซึ่งฉบับแรกได้ถูกตีพิมพ์

ออกมาเมื่อ กันยายน ปี 2541 จากนั้น 6 ปีผ่านไป หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ได้แจ้งเกิดอย่างเป็น

ทางการในปี 2547 

 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “ลานมะพร้าว” ฉบับกระดาษ ถือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่
จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยเป็นตัวกลางในการท าหน้าที่
สอดแทรกข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันการเกิดการละเมิดสิทธิเด็กในทุก ๆ ด้าน สิทธิที่เด็กควรได้รับรู้ 
และต้องได้รับการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่ งส าคัญ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในสังคมของมหาวิทยาลัยบูรพาให้ทุกคนในมหาวิทยาลัย 
รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจได้รับทราบ 
 โดยในทุกปีการศึกษาของการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะท าหน้าที่ในการจัดท าหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ขึ้นเพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการเรียนรู้ วิธีการท างานของการท า
หน้าที่สื่อมวลชนผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นไปสู่บุคคลใน
มหาวิทยาลัยและสังคม โดยได้เน้นย้ าไปในเรื่องละเมิดสิทธิที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเป็นหลักและทางสาขา
วารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มี
โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพิราบส่งเสริมสิทธิเด็กภายใต้ชื่อ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิราบน้อย” เพ่ือฝึกปฏิบัติให้นิสิตสาขาวารสารศาสตร์รุ่นน้องท่ีจะต้องท าหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวต่อ
จากรุ่นพ่ีให้ได้ทราบกระบวนการได้มาซึ่งข่าวจากแหล่งข่าว การเขียนข่าว การรายงานในรูปแบบ  
ต่าง ๆ ตลอดจนทักษะในการเรียนรู้ วิธีการท างานของการท าหน้าที่สื่อมวลชนที่แท้จริงขึ้นซึ่งถือเป็น
การถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะในการเรียนรู้ วิธีการท างานของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลาน
มะพร้าวจากรุ่นพี่ให้แก่รุ่นน้อง เพ่ือให้เข้าใจในกระบวนการท างานของการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ที่ถูกต้อง และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพสื่อมวลชนได้ตามหลัก
วิชาชีพที่ควรปฏิบัติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บุญเกิด อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้บริหารคณะฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในขณะที่มีการเรียน การสอนในรายวิชาดังกล่าว ได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นคณดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวถึงหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว 
ฉบับกระดาษว่า ลานมะพร้าวเป็นหนังสือพิมพ์ที่ผลิตเพ่ือการศึกษาของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ 
สาขาวารสารศาสตร์ เพ่ือฝึกให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการท าหนังสือพิมพ์ทางคณะฯ เองให้
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การสนับสนุนและอนุญาตให้มีรายวิชานี้ เพื่อต้องการให้เด็กมีประสบการณ์การท าข่าวในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งในมหาวิทยาลัยมีข่าวการส่งเสริม สร้างสรรค์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะได้ว่า
ข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์ควรเสนอหรือข่าวอะไรที่น าเสนอไปแล้วจะเกิดความขัดแย้ง เด็ก ๆ ต้องรู้จัก
การวิเคราะห์ข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมูลต้องมีที่มาอย่างถูกต้อง 
 “ในการท าข่าวเราให้สิทธิ เสรีภาพกับสาขาวิชาอย่างเต็มที่ แต่ทางสาขาวิชาต้องรับผิดชอบ
กับผลที่จะตามมาด้วย ต้องเอาจรรยาบรรณสื่อมาใช้ ต้องมีความพึงระวัง มีขอบเขตในการลงข่าว ข่าว
แต่ละข่าวต้องมีมูลความจริง ส่วนตัวแล้วคิดว่านักข่าวต้องมีเสรีภาพมีอิสระในการท าข่ าว ซึ่งใน
ปัจจุบันอ านาจเงินมีผลกับเรื่องนี้มาก อ านาจต่าง ๆ สามารถควบคุมนักข่าวจนท าให้ไม่มีอิสระในการ
ท าข่าวนักข่าวที่ดีจะต้อรับมือกับปัญหาตรงนี้ และเราต้องพร้อมรับทั้งค าชมและค าต าหนิของข่าวที่เรา
น าเสนอไป” (บุญรอด บุญเกิด, สัมภาษณ์) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด กล่าวต่อว่า ในเรื่องความช่วยเหลือทางคณะฯ ให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องของการออกใบขออนุญาตสัมภาษณ์แหล่งข่าวและการขออนุญาตประชาสัมพันธ์
หนังสือพิมพ์เป็นหลัก ในส่วนงานอ่ืน ๆ ทางคณะฯ ยังไม่ได้ยื่นมือลงไปช่วยเหลือ เพราะแต่ละ
สาขาวิชาจะมีการดูแลหรือช่วยเหลือกันอยู่แล้ว 
 “ในอนาคตสื่อหนังสือพิมพ์ค่อนข้างตันเพราะไม่สะดวกในการพกพาและในปัจจุบันมือถือมี
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สามารถเข้าไปอ่านข่าวได้ ถ้าหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดีย
จะถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะตอบโจทย์กับความต้องการของคนในปัจจุบัน และจะต้องคิดว่าอีกไม่เกิน 10 
ปี หนังสือพิมพ์จะยังสามารถอยู่หรือเปล่า ซึ่งถ้าเราปรับตัวได้เร็ว เราจะมีโอกาสมากขึ้น และทางด้าน
เนื้อหาของข่าวเมื่อเราเป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่ค้าก าไรเราควรออกข่าวที่สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ในหลาย ๆ
ด้าน ข่าวที่ส่งเสริม ทั้งการส่งเสริมกิจกรรม วิชาการหรือเรื่องต่างๆที่ควรได้รับการสนับสนุน ข่าวที่
ต าหนิ ต าหนิสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเป็นหูเป็นตาให้กับทางมหาวิทยาลัย และข่าวต้องให้ประโยชน์กับทั้ง
นิสิตและผู้บริโภคคนอื่น ๆ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด กล่าวทิ้งท้าย 
 ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นหัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ดังนี้ หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ของนิสิต
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มุ่งเน้นน าเสนอข่าวเพ่ือ
สร้างสรรค์ประชาคมและข่าวชุมชนในภูมิภาคตะวันออกรวมถึงในระดับประเทศ โดยท าข่าวตาม
ปรัชญาวิชาชีพของวารสารศาสตร์แบบมืออาชีพ 
 “จากที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวได้รับรางวัลสมาคมวิชาชีพหลายสถาบัน กว่า 30 
รางวัล อาทิ สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับรางวัลพาดหัวข่าว
ดีเด่น และ สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รางวัล “พิราบน้อย” ประเภท หนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติดีเด่น และประเภทข่าวดีเด่น รางวัลสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้าปาติยะเสวี”, รางวัลนักข่าว
แห่งอนาคตดีเด่นประจ าภูมิภาค รางวัล FJ2011, รางวัลจากองค์กร UNICEF คือ ข่าวสิทธิเด็กและ
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สารคดเีชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก, ได้รับรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
นอกจากนี้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติร่วมกับสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มอบ
รางวัลให้กับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ในการประกวดการแสดงหัวข้อ  “จริยธรรม
สื่อมวลชน” และยิ่งไปกว่านั้นสมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อสร้างสรรค์
เพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก สมาคมผู้สื่อข่าวชลบุรี  – สภาการสื่อมวลชน จังหวัด
ชลบุรี ยังได้มอบรางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ งปี 2556 
ประเภทอุดมศึกษาให้แก่หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว อีกด้วย” 
 “ล่าสุด ลานมะพร้าวก็สร้างชื่ออีกครั้งกับ 4 รางวัล ทั้งสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภท
ออนไลน์ รวมถึงตัวบุคคล คือ รางวัลประเภทที่หนึ่งได้แก่ รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม
ในสถาบันอุดมศกึษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ านวน 26 ข่าว จาก 10 มหาวิทยาลัย ผลงาน
ข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชมเชยคือ “ข่าวพบโคลิฟอร์มในน้ าแข็งทั่วม.บูรพา” นิสิตหวั่นกระทบ
สุขภาพ หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลประเภทที่สองที่ได้รับคือรางวัลพิราบ
น้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ านวน 
17 ข่าว จาก 7 มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวออนไลน์ที่ได้รับรางวัลชมเชย “ข่าว28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพา
นิสิตหวั่นเกิดเหตุโจรกรรม”โดยมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ยังมีรางวัลประเภทที่สามคือรางวัล
ประเภทบุคคลที่นักข่าวลานมะพร้าวได้รับได้แก่รางวัลนักข่าวลานมะพร้าวได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากผลการตัดสินรางวัลข่าวเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อย
รุ่นที่ 18 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ข่าว/สารคดีเชิงข่าว ยอดเยี่ยม 1 รางวัล 
ได้แก่ ข่าว “นิสิต ม.บูฯ ข้องใจรักษาพยาบาลต้องเสียเงิน ทั้งที่มีประกัน - รอง ผอ.โรงพยาบาลแจง
จ่ายเพ่ิมแค่ยาบางตัวของนายพิทักษ์ จันทร์พลงาม มหาวิทยาลัยบูรพา และรางวัลรองชนะเลิศ ข่าว 
ตึกใน ม.บูฯ 31 แห่ง ไม่มีทางหนีไฟ! ผอ.กองอาคารสถานที่แจงเป็นตึกเก่า สร้างก่อน กม.บังคับ โดย
นายอภิสิทธิ์ ดุจดา มหาวิทยาลัยบูรพา” 
 “สรุปแล้วลานมะพร้าวได้รางวัลประเภททีม 2 รางวัล และประเภทบุคคล 2 รางวัล รวม
เป็น 4 รางวัล ได้รางวัลครบทั้งสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทออนไลน์ รวมถึงตัวบุคคล  “คือ
นักข่าวลานมะพร้าว” นับเป็นความภูมิใจครั้งส าคัญของลานมะพร้าว ที่มีวัฒนธรรมองค์ที่แข็งแกร่ง 
จุดยืนที่มั่นคง เราคือหนังสือพิมพ์ชุมชน เคียงข้างและพิทักษ์ประชาคมเสมอมา” 
 ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าลานมะพร้าว คือ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่เป็นแบบจ าลองของ
ความเป็นสถาบันแห่งวิชาชีพและแบบจ าลองของหนังสือพิมพ์พลเมือง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ของนิสิตและบุคลากรภายในประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายหลัก และ
ชุมชนรอบประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายถัดไป ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของเรามี
เพ่ือเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติแก่นิสิตวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
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เพ่ือน าเสนอข่าวสาร ข้อมูล และความคิดเห็น อันพึงกระท าตามวิชาชีพหนังสือพิมพ์ภายในประชาคม
และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่า แนวปฏิบัติในการน าเสนอเนื้อหาสาระต้องมี
ข้อละเว้นและข้อพึงปฏิบัติ โดยข้อละเว้นนั้นลานมะพร้าวจะไม่น าเสนอเรื่องราวข่าวสารโดยขาดการ
ค้นคว้าหาข้อมูลไม่ใช้ถ้อยค าต าหนิที่หยาบคายและก้าวร้าวและไม่น าเสนอเรื่องของบุคคลที่สามที่เห็น
ว่าอาจท าบุคคลผู้นั้นเสื่อมเสีย โดยเขาไม่มีโอกาสได้ชี้แจง ซึ่งข้อพึงปฏิบัติลานมะพร้าวจะน าเสนอ
เนื้อหาสาระด้วยการค้นคว้างแสวงหาข้อมูลที่เชื่อถือได้และรอบด้าน น าเสนอสารคดีเชิงข่าวอย่าง
สร้างสรรค์ ยึดหลักความเป็นธรรมแก่ผู้ตกเป็นข่าวหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข่าว และยึดมั่นใน
จริยธรรมแห่งวิชาชีพของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
 อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร มหาวิทยาลัยบูรพากล่าวว่า หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว เป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของสาขา
วารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิต
โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวารสารศาสตร์ ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 206462 ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์
และนิตยสาร (Journalism Practice) โดยการแบ่งผังการท างานมีการออกแบบให้สอดคล้องกับธุรกิจ
สื่อหนังสือพิมพ์ นอกจากท าหน้าที่สื่อมวลชนแล้ว ยังต้องเลี้ยงตนเองได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะท า
หน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการและบริหาร และแบ่งนิสิตตามฝ่ายงานต่าง ๆ 
 “ในขั้นตอนการแบ่งงานของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว อันดับแรกจะมีการตั้งฝ่ายบริหาร 
หรือ “บอร์ด” จ านวน 8 คน ซึ่งได้แก่ นิสิตที่ได้รับการลงคะแนนเสียงจากเพ่ือนิสิตให้รับหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายบริหารทั้ง 8 คนจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนกลไกในการผลิต
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ตั้งแต่การวางแผนงานก าหนดตารางการท างาน (Timeline) การ
ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา การประสานงานกับเพ่ือนนิสิตในฝ่ายที่ตนดูแลรับผิดชอบ การ
ประชุมสรุปความคืบหน้าและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกสัปดาห์ รวมถึงการประเมินให้คะแนนเพ่ือน
นิสิตรายบุคคลเมื่อการผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเสร็จสิ้นในแต่ละฉบับ” 
 “ส าหรับการแบ่งงานในแต่ละฝ่ายของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มีการด าเนินการ 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ให้นิสิตลงชื่อแจ้งความประสงค์ท่ีจะท างานในฝ่ายต่าง ๆ ตามความสมัครใจ ขั้นที่ 
2 ฝ่ายบริหารจะน ารายชื่อในขั้นแรกมาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและอัตราก าลังของแต่ละฝ่าย” 
 อาจารย์ปาจารีย์ กล่าวต่อว่า กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์จะเริ่มจากขั้นวางแผนในขั้น
แรก นิสิตจะด าเนินการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร 8 ต าแหน่ง ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร และผู้ช่วย
บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าวและผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรมและ
ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม บรรณาธิการฝ่ายการตลาดและผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายการตลาด ซึ่ง
ผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะต้องมีตัวแทนทั้งจากนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ ทั้ง 8 คน จะท าหน้าที่วาง
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แผนการท างาน ทั้งไทม์ไลน์ การจัดวางอัตราก าลังคน และแผนงานต่างๆ ต่อมาก็จะเป็นส่วนของขั้น
การผลิตนิสิตจะต้องด าเนินการผลิตหนังสือพิมพ์ตามไทม์ไลน์ที่ส่งให้ที่ปรึกษาตั้งแต่ช่วงวางแผน ฝ่าย
ข่าวจะต้องมีการอัพเดตความคืบหน้าในการท าข่าวทุกสัปดาห์ ฝ่ายศิลปกรรมจะต้องมีการวางดัมมี่ 
จัดท าภาพเพ่ือการโฆษณา และอินโฟกราฟฟิกที่ฝ่ายข่าวและฝ่ายการตลาดส่งมาให้ ในขณะที่ฝ่าย
การตลาดต้องส่งรายงานการขายสปอนเซอร์และแผนการตลาด จนกระทั่งหนังสือพิมพ์จัดหน้าเสร็จ
สมบูรณ์ส่งเข้าโรงพิมพ์ และวางแผงจ าหน่าย และในขั้นสุดท้ายขั้นประเมินผลจะมีการประเมินผลแบ่ง
ออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คะแนน ตามการผลิตหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับโดยแต่ละฉบับ จะมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนอย่างเหมาะสม โดยในแต่ละปีจะมีการผลิตปีละ 3 ฉบับ ดังนั้นในช่วงการผลิตหนังสือพิมพ์
ระหว่างปี 2555 – 2562 มีจ านวน 21 ฉบับ 
 “ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาจะท าหน้าที่กระตุ้น เสริมแรง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ
กดดันให้นิสิตผลิตหนังสือพิมพ์ออกมาตามหลักวิชาชีพ ทั้งด้านประเด็นข่าวและการได้มาซึ่งข่าวที่ต้อง
ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ การบรรณาธิกรและการจัดหน้าที่ให้มีการจัดท าคู่มือ (Style book) ซึ่ง
อ้างอิงหลักการใช้ภาษาและการสะกดค าตามราชบัณฑิตยสถาน และการตลาดที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดส่งเสริมการขาย และยึดมั่นในศีลธรรมและความซื่อสัตย์ในการได้มาซึ่ง
สปอนเซอร์ โดยจะมีการคัดเลือกสปอนเซอร์ที่ไม่มีความเกี่ยวพันกับอบายมุข” 
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันความนิยมของหนังสือพิมพ์มีจ านวนน้อยลง ลานมะพร้าวจึงมี
ช่องทางการน าเสนอข่าวช่องทางอ่ืนๆทั้ง coconews.in.th เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ และ coconews.tv 
แชลแนลของลานมะพร้าว โดยเป็นการ Convergence Journalism ซ่ึงเป็นหลักสูตรใหม่ของทาง
สาขาในปีการศึกษา 2559 
 โดยหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษนั้น ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวในการปฏิบัติ โครงสร้างองค์กรและรูปแบบและวิธีการน าเสนอของ
บรรณาธิการหรือที่เรียกกันว่า สไตล์บุ๊ก ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ 
 “ลานมะพร้าว” คือหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่เป็นแบบจ าลองของความเป็นสถาบันแห่ง
วิชาชีพ และแบบจ าลองของหนังสือพิมพ์พลเมือง 
 2. กลุ่มเป้าหมาย 
  2.1 นิสิตและบุคลากรภายในประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา คือกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายหลัก 
  2.2 ชุมชนรอบประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา คือกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายถัดไป 
 3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติแก่นิสิตวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 



66 
 

  3.2. เ พ่ือน าเสนอข่าวสาร ข้อมูล และความคิดเห็น อันพึงกระท าตามวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ภายในประชาคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 2. ด้ำนผู้ผลิต 
 อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว เป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของสาขา
วารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิต
โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวารสารศาสตร์ ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 206462 ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์
และนิตยสาร (Journalism Practice) โดยการแบ่งผังการท างานมีการออกแบบให้สอดคล้องกับธุรกิจ
สื่อหนังสือพิมพ์ นอกจากท าหน้าที่สื่อมวลชนแล้ว ยังต้องเลี้ยงตนเองได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะท า
หน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการและบริหาร และแบ่งนิสิตตามฝ่ายงานต่าง ๆ โดยจะมีการตั้งฝ่ายบริหาร 
หรือ “บอร์ด” จ านวน 8 คน ซึ่งได้แก่ นิสิตที่ได้รับการลงคะแนนเสียงจากเพ่ือนิสิตให้รับหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ซึ่งฝ่ายบริหารทั้ง 8 คนจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนกลไกในการผลิตหนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว ตั้งแต่การวางแผนงานก าหนดตารางการท างาน (Timeline) การประสานงานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา การประสานงานกับเพ่ือนนิสิตในฝ่ายที่ตนดูแลรับผิดชอบ การประชุมสรุปความ
คืบหน้าและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกสัปดาห์ รวมถึงการประเมินให้คะแนนเพ่ือนนิสิตรายบุคคลเมื่อ
การผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเสร็จสิ้นในแต่ละฉบับ 
 “นิสิตจะด าเนินการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร 8 ต าแหน่ง ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร และผู้ช่วย
บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าวและผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรมและ
ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม บรรณาธิการฝ่ายการตลาดและผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายการตลาด ซึ่ง
ผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะต้องมีตัวแทนทั้งจากนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ ทั้ง 8 คน จะท าหน้าที่วาง
แผนการท างาน ทั้งไทม์ไลน์ การจัดวางอัตราก าลังคน และแผนงานต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วองค์กร
หนังสือพิมพ์มักแบ่งเป็น 3 กอง ก็คือ กองจัดการ กองบรรณาธิการ กองผลิตนั่นเอง” 
 ในสไตล์บุ๊กก าหนดว่าว่า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ เป็น
แบบจ าลองของหนังสือพิมพ์อาชีพ จึงต้องมีลักษณะทางกายภาพเสมือนจริง นอกจากท าหน้าที่
สื่อมวลชนแล้ว ยังต้องเลี้ยงตนเองได้ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยมีฝ่ายงานต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 1. ฝ่ายอ านวยการ 
  1.1 บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา: Editor & Publisher 
  1.2 ทีปรึกษา: Advisor 
  1.3 ผู้อ านวยการ: Director 
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 2. ฝ่ายบริหาร (ผู้จัดการฝ่ายบริหาร: Administrative Manager) 
  2.1 แผนกธุรการ (หัวหน้าแผนกธุรการ: Administrative Supervisor) 
  2.2 แผนกบัญชีและการเงิน (หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน: Treasury) 
 3. ฝ่ายบรรณาธิการ (บรรณาธิการบริหาร: Executive Editor, Editor-in-Chief) 
  3.1 แผนกบรรณาธิกร (บรรณาธิกร: Sub-Editor) 
  3.2 แผนกข่าวต่าง ๆ (เพ่ิมลดตามความเหมาะสม ในแต่ละปีการศึกษา) 
   (1) แผนกข่าวหน้าหนึ่ง (บก. ข่าวหน้าหนึ่ง: Front Page News Editor) 
   (2) แผนกบทความ (บก. บทความ: Article Editor) 
   (3) แผนกข่าวการศึกษา (บก. ข่าวการศึกษา: Education News Editor) 
   (4) แผนกข่าวเศรษฐกิจ (บก. ข่าวเศรษฐกิจ: Economic News Editor) 
   (5) แผนกข่าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (บก. ข่าว
วิทยาศาสตร์ฯ: Science, Information Technology & Communication Editor) 
   (6) แผนกข่าวชุมชนและสิ่งแวดล้อม (บก.ข่าวฯ: Community & Environment 
Editor) 
   (7) แผนกข่าวเด็กและเยาวชน (บก. ข่าวฯ: Children & Youth News Editor) 
   (8) แผนกภาพข่าว (บก. ภาพข่าว: Photo Editor) 
 4. ฝ่ายศิลปกรรม (หวัหน้าฝ่ายศิลปกรรม: Art Editor) 
  4.1 แผนกจัดหน้า (หัวหน้าแผนกจัดหน้า: Layout Supervisor) 
  4.2 แผนกออกแบบ (หัวหน้าแผนกออกแบบ: Illustration Supervisor) 
 5. ฝ่ายการตลาด (หัวหน้าฝ่ายการตลาด: Marketing Manager) 
  5.1 แผนกขายพ้ืนที่โฆษณา (หัวหน้าแผนกขายพื้นท่ีโฆษณา: Sales Supervisor) 
  5.2 แผนกจัดจ าหน่าย (หัวหน้าแผนกจัดจ าหน่าย: Distribution Supervisor) 
  5.3 แผนกเผยแพร่และส่งเสริม (หัวหน้าแผนกเผยแพร่และส่งเสริม: Promotion 
Supervisor) 
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แผนผังกำรแบ่งหน้ำที่และกระบวนกำรผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลำนมะพร้ำว ฉบับกระดำษ 
 การแบ่งหน้าที่การท างานของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ แบ่งตาม

ผังดังนี้ 
 

ภาพที่ 4 ผังการแบ่งหน้าที่การท างานของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ  
ที่มา บรรยงค์ สุวรรณผ่อง, 2552 
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 กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ แบ่งขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
  

ขั้นวำงแผน 
นิสิตจะด าเนินการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร 8 ต าแหน่ง ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร และผู้ช่วย

บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าวและผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรมและ
ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม บรรณาธิการฝ่ายการตลาดและผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายการตลาด 

ขั้นกำรผลิต 
นิสิตจะต้องด าเนินการผลิตหนังสือพิมพ์ตามไทม์ไลน์ที่ส่งให้ที่ปรึกษาตั้งแต่ช่วงวางแผน 

ฝ่ายข่าวจะต้องมีการอัพเดตความคืบหน้าในการท าข่าวทุกสัปดาห์ ฝ่ายศิลปกรรมจะต้องมีการ
วางดัมมี่ จัดท าภาพเพ่ือการโฆษณา และอินโฟกราฟฟิกที่ฝ่ายข่าวและฝ่ายการตลาดส่งมาให้ 
ในขณะที่ฝ่ายการตลาดต้องส่งรายงานการขายสปอนเซอร์ และแผนการตลาด จนกระทั่ง
หนังสือพิมพ์จัดหน้าเสร็จสมบูรณ์ส่งเข้าโรงพิมพ์ และวางแผงจ าหน่าย 

ขั้นประเมินผล 
การประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คะแนน ตามการผลิตหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ 

โดยแต่ละฉบับ จะมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
1.คะแนนประเมินรายบุคคลจากฝ่ายบริหาร (นิสิต) 20 คะแนน 
2.คะแนนประเมินรายบุคคลจากอาจารย์ที่ปรึกษา (รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย) 10 คะแนน 
3.คะแนนประเมินรายบุคคลจากอาจารย์ที่ปรึกษา (อ.ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล) 10 คะแนน 
4.คะแนนความสัมฤทธิ์ผล (หนังสือพิมพ์เสร็จทันเวลา-มีคุณภาพทั้งในด้านประเด็นข่าว การ
บรรณาธิกร และการจัดหน้า) 10 คะแนน 
รวมเป็น 100 คะแนน 
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 ทั้งนี้ในสไตล์บุ๊ก (ลานมะพร้าว, 2555) ได้ก าหนดวิธีการจัดรูปแบบ การจัดหหน้าและ
รูปเล่ม โดยรูปเล่มในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ 
(1) ส่วนที่เป็นแนวคิดหลัก ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และ (2) ส่วนที่เป็นแนวคิดรอง ที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งมี
ข้อตกลงหลัก คือ  
 1. เดินเนื้อ 4 คอลัมน์ในหน้าทั้ง เล่ม ยกเว้นหน้ากลาง (สารคด)ี 
 2. อักษร (typeface) ที่เป็นตัวพ้ืนใช้ Cordia New 14 Point ทั้ง เล่ม 
 3. หัวข้อย่อย (ซ้าย) Cordia New 16 เน้น Point 
 4. พาดหัวข่าวใช้ตัว ศรีสยาม ขนาดตามความเหมาะสม 
 5. โปรยข่าว (lead) Cordia New, Regular 18 Point 
 6. หัวเรื่องบทความ KT Head 
 7. หัวเรื่องสารคดีเชิงข่าว ตัว KT Head 
 8. ใช้เลขไทยทั้งเล่ม ยกเว้นตัวเลขที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น สูตรเคมี เป็นต้น 
 9. ใส่โฆษณาตามที่หาได้ (จัดได้ตามสบาย) 
 10. กรณีหน้าเหลือให้ใส่บทความรายงานพิเศษ (ต้องเป็นรายงานเชิงลึก) เคียงข่าว หรือ
บทความ 
 11. ขอบบนของหนังสือพิมพ์ 
  -  หน้า/ปี/ฉบับ/เดือน/พ.ศ.(ด้านนอก) cordia 12 pt B 
  -  ‘ลานมะพร้าว’ (ด้านใน) 
 12. จัดหน้าในพยายามไม่ใส่เส้นขอบ 
 13. ค าถาม ในบทความสัมภาษณ์พิเศษ (ตัวหนา ไม่ย่อหน้า) 
 14. ค าพูด (“………….”) 
 15. ค าเฉพาะ (‘………….’) 
รูปเล่ม 
หน้าหนึ่ง 
 -  ขนาดพาดหัวของข่าว 1 ใหญ่กว่าข่าว 2 และพาดหัวข่าว 2 ใหญ่กว่าข่าว 3 
 -  ใส่ by line ข่าว: ภาพ: ใช้ cordia 11 เอียง ตัวอย่าง ข่าว:_ชื่อ__สกุล__ชื่อ 
 -  เฉพาะพาดหัวข่าวหน้า 1 ใช้ ศรีสยาม นอกนั้น cordia 
 -  ในฉบับ design ตามสบาย ยกเว้น สีและหัวคอลัมน์ 
 -  ไม่ใส่เส้นขอบ+ไม่ขีดเส้นใต้ 
 -  บรรยายใต้ภาพใช้สีเดียวกัน 
 -  4 ข่าว 3 รูป เสมอ 
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หน้า 2 สัมภาษณ์พิเศษ (ใส่ JR) 
 -  รายชื่อกองบรรณาธิการลานมะพร้าว ใช้สี black 5% 
หนา้ 3 บทความและการ์ตูน 
 -  บท บก. Design ตามสบาย เนื้อหาต้องสอดคล้อง... (ไม่ใส่ตัวจบ) 
 -  บทความ 3 คอลัมน์ เนื้อหาสอดคล้อง... (ใส่ตัวจบ) 
 -  ลานการ์ตูน 
หน้า 4 การบริหารจัดการ 
หน้า 5 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
หน้า 6 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน้า 7เด็กและเยาวชน 
หน้า 8 สารคดีท่องเที่ยว 
 -  หน้าสี 
 -  จัดหน้าตามสบาย 
 -  ใส่ เรื่อง: , ภาพ: 
 -  ใส่โฆษณาด้านล่าง 
หน้า 9 สารคดีท่องเที่ยว 
หน้า 10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน้า 11 เศรษฐกิจ 
หน้า 12 ชุมชนและภูมิปญั ญาท้องถิ่น 
หน้า 13 บันเทิงและกีฬา 
หน้า 14 ข่าวต่อ 
 -  sub head ตัวหนา 
 -  ย่อหน้าใหม่ในกรณีข่าวหน้าหนึ่งจบเนื้อความ 
 -  ไม่ย่อหน้าในกรณีที่ข่าวหน้าหนึ่งยังไม่จบความ 
 -  บ้างครั้ง อาจจะมีการใส่เคียงข่าว 
หน้า 15 ข่าวต่อ 
หน้า 16 โฆษณา/ปกหลัง (ไม่ใส่เลขหน้า) 
ตัวอักษรและขนาด 
 1. ตัวอักษรทั้งฉบับใช้ Cordia 16 
 2. พาดหัวหน้า 1 ใช้ตัวอักษร kobori (หรือตามความเหมาะสม) 
 3. by line cordia 11 เอียง 
 4. lead cordia 16 pt B 
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 5. หัวเรื่องแต่ละหน้า cordia 18 pt B 
 6. เลขหน้า cordia 12 pt B (เลขไทย) 
 7. หัวค าบรรยายใต้ภาพ cordia 12 (ตัวหนา:) 
 8. ค าบรรยายใต้ภาพ cordia 12 
 9. รายชื่อกองบรรณาธิการ cordia 12 
 10. ข่าว บทความ ฯลฯ cordial 16 
สีพื้นหลัง 
 1. สีพื้นหลังประมาณ 10-15% 
ขอบหนังสือพิมพ์ 
 1. ขอบบน 0.6 นิ้ว 
 2. ขอบล่าง 0.4 นิ้ว 
 3. ขอบใน 0.5 นิ้ว 
 4. ขอบนอก 0.5 นิ้ว 
 5. stroke บนหัวหนังสือพิมพ์ 2 strokes black 65% 
การใช้ค าน าหน้า By line 
 1. by line ข่าว ใช้ดังนี้ ข่าว: ชลธิชา พระเมเด รสรินทร์ ธงชัย (ระหว่างชื่อกับนามสกุล 1 
เคาะ, ชื่อกับชื่อ 2 เคาะ) 
 2. by line บทความ สารคดี รายงานพิเศษ และลานต่างๆ ใช้ดังนี้ เรื่อง: ชลธิชา พระเมเด 
 3. by line ภาพ ใช้ดังนี้ ภาพ: ชลธิชา พระเมเด 
 4. วาง by line ใต้พาดหัวหรือหัวคอลัมน์ชิดซ้ายสุด โดยให้เรื่องกับภาพอยู่คนละบรรทัด 
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สัญลักษณ์ 
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การใช้ตัวเลข เวลา และวันเดือนปี 
 1. การระบุตัวเลข 
  - ใช้เลขไทยทัง้ ฉบับ 
  - ถ้าข้ึนต้นประโยคด้วยค าว่า ‘แรก’ ให้จบด้วยค าว่า ‘สุดท้าย’ 
  - ถ้าเป็นจ านวนที่ไม่แน่นอนให้ใช้ค าว่า ‘กว่า’ เช่น ๒ พันกว่าคน 
  - ถ้าเป็นจ านวนที่ต้องใส่ตัวเลข เช่น ข้อมูลทางสถิติ ให้ใส่ให้ครบ และถ้าจ านวนถึงหลัก
ล้าน ให้ใช้ตัวเลข+หลัก เช่น ๑.๕ ล้านบาท 
  - ถ้ามีทศนิยมมากให้ใช้ ทศนิยม 2 ต าแหน่งเท่านั้น 
 2. การระบุเวลา 
  - ใช้เขียนเต็ม ๐๐.๐๐ น. 
  - ถ้าระบุเวลา ใช้ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 3. การระบุวัน เดือน ปี 
  - การระบุวัน เช่น ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ไม่ต้องใส่ พ.ศ.) 
  - ถ้าใช้เดือนขึ้นต้นประโยค ให้ใส่ชื่อเต็ม เช่น เดือนมกราคม 
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  - ให้ใช้ปี พ.ศ. ทั้งฉบับ โดยไม่ต้องใส่ค าว่า พ.ศ. กรณีท่ีเป็นบทความอาจจะใส่เป็น 
ค.ศ.ได้ กรณีทีต่้องใส่ทั้งพ.ศ. และค.ศ. ให้วงเล็บ ค.ศ. เช่น ๒๕๕๐ (ค.ศ.๒๐๐๗) 
 
การระบุชื่อบุคคล องค์กร และสถานที่ 
 1. บุคคล 
  - คนสามัญ ให้ใส่ นาย นาง นางสาว (ถ้าไม่แน่ใจให้ใช้นางสาว) 
  - ราชสกุล ใส่ฐานันดรเต็ม เช่น หม่อนเจ้า ย่อหน้าต่อๆไปใช้ตัวย่อ ม.จ. 
  - ยศ ใช้ตัวย่อ เช่น พ.ต.ท.ทักษิณ 
  - ต าแหน่งวิชาการ ใช้ตัวย่อ เช่น ผศ. รศ. ยกเว้นค าว่า อาจารย์ และการพาดหัว 
  - ผู้จบปริญญาเอก ใช้ตัวย่อ ดร. 
  - การเรียงประโยค ให้วางต าแหน่งไว้หลังชื่อ ครั้งแรกใช้ชื่อเต็ม เช่น  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ต่อไปใช้ตัวย่อ เช่น รมว.มหาดไทย 
  - ชื่อนิสิต เรียงดังนี้ (ชื่อ-ชั้น ปี-สาขา-ภาควิชา-ปกต/ิพิเศษ-คณะ) 
  - ชื่อชาวต่างชาติ เขียนเป็นชื่อไทย แล้ววงเล็บชื่อภาษาอังกฤษไว้ ต่อไปให้ใช้ชื่ อ 
ภาษาไทย 
 2. องค์กร 
  - ชื่อองค์กรให้เขียนเต็ม เช่น พรรคประชาธิปัตย์ ต่อไปใช้ตัวย่อ ปชป. 
 
ขนาดอักษร 
หนังสือพมิพ์ฝึกปฏิบัติ cordia 10 pt 

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ cordia 11 pt 

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ cordia 12 pt 

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ cordia 14 pt 

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ cordia 16 pt 

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ cordia 18 pt 

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ cordia 20 pt 

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ cordia 22 pt 

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ cordia 24 pt 
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ cordia 26 pt 
 



76 
 

 นางสาวจิตรารัตน์  ประดับวงศ์  บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หน้าที่ที่บรรณาธิการบริหารต้องท า คือ การจดรายละเอียดประเด็นข่าว
จากเพ่ือนที่เสนอประเด็น ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการท าข่าวแต่ละข่าว การลง
พ้ืนที่แต่ละครั้ง และจะต้องติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวต่าง  ๆ ว่าเรา
สามารถลงพ้ืนที่ได้หรือไม่ หรือแหล่งข่าวสามารถที่จะให้ข่าวในแง่มุมใดได้บ้าง และบรรณาธิการ
บริหารจะต้องประชุมร่วมกับกองบรรณาธิการ อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาหัวข้อข่าวและเนื้อหา
ของข่าวทั้งหมดก่อนตีพิมพ์ลงฉบับจริง รวมไปถึงการดูแลการท างานของฝ่ายศิลปกรรม ช่างภาพและ
ฝ่ายสนับสนุน 
 ด้านนายอวิรุทธ์ อินแสง บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา 
อีกคนหนึ่ง กล่าวว่า ความยากของการท าหนังสือพิมพ์ คือ ต้องแก้ไขปัญหาในการท างานทั้งเล็กและ
ใหญ่ ต้องมีความละเอียดและรอบคอบมากขึ้น เพราะหนังสือพิมพ์ที่จะออกจ าหน่ายไม่ควรมี
ข้อผิดพลาด แต่ส่วนตัวเชื่ออยู่แล้วว่าทีมงานของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวทุกคนมีคุณภาพและรู้
หน้าที่การท างานของตัวเองเป็นอย่างดี แต่ในการท างานต้องเจอปัญหาและอุปสรรคอยู่แล้ว ทั้งการ
คิดประเด็นและการประชุมประเด็นของแต่ละโต๊ะข่าว การติดต่อประสานงานแหล่งข่าว จนถึงการ
ตีพิมพ์ที่สีผิดเพ้ียนจากท่ีก าหนด 
 นายอวิรุทธ์ กล่าวต่อว่า ลานมะพร้าวในวันนี้ยังคงเข้มข้นทั้งในเรื่องเนื้อหาและประเด็น 
นอกจากจะน าเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว ปีนี้ยังเพ่ิมการน าเสนอผ่านทางออนไลน์อีกด้วย แต่ในอนาคต
สื่อสิ่งพิมพ์ก าลังจะกลายเป็นสื่อตกยุค ลานมะพร้าวในวันข้างหน้าควรขยายการน าเสนอไปยัง
แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ เช่น ออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ซึ่งถ้ามีครบทุกด้านก็จะเป็นลานมะพร้าวที่สมบูรณ์
แบบ 
 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วอุไร ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าว
ว่า การเริ่มท าข่าวเราต้องเริ่มจากการแสวงหาประเด็นข่าว เราต้องเสาะแสวงหาประเด็นหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอยู่ในกระแสสังคมที่ก าลังได้รับความสนใจ โดยเริ่มจากการสอบถามจาก
แหล่งข่าวที่หลากหลายระดับเพ่ือให้ได้ข้อมูลรอบด้าน ต่อมาจะสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น เมื่อได้รับรู้
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังอยู่ในกระแสสังคมแล้ว จ าเป็นต้องสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นของ
ประเด็นนั้น ๆ และน ามาตั้งค าถามก่อนการติดต่อขอสัมภาษณ์แหล่งข่าว เมื่อเรามีข้อมูลที่มากพอเรา
จะติดต่อขอสัมภาษณ์แหล่งข่าว เริ่มตั้งค าถามในการสัมภาษณ์สิ่งเหล่านี้จะท าให้รู้ว่าเราต้องการ
ค าตอบแบบใดจากแหล่งข่าว และการที่จะเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีเราควรเตรียมความพร้อมก่อนการ
สัมภาษณ์ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น เทปบันทึกเสียง เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการ
สัมภาษณ์ รวมถึงการศึกษาข้อมูลและเตรียมประเด็นค าถามให้พร้อมก่อนการเริ่มสัมภาษณ์ 
 “ในการสัมภาษณ์แหล่งข่าว คือ การที่เราสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่
ต้องการน าเสนอ การสัมภาษณ์จ าเป็นต้องสัมภาษณ์ทุกแหล่งข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็น
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ดังกล่าว เพ่ือการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน โดยการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งควร
สร้างความคุ้นเคยกับแหล่งข่าวก่อนเพ่ือความราบรื่นระหว่างการสัมภาษณ์ และยังช่วยลดความ
ประหม่าของอีกด้วย แล้วหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวแล้วสิ่งต่อมาที่เราต้องท าคือการเขียน
ข่าว เมื่อสัมภาษณ์แหล่งข่าวและสืบค้นข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงน ามาเรียบเรียงเป็นเนื้อข่าว ตรวจทาน
ความเรียบร้อย และส่งให้กองบรรณาธิการตรวจสอบ” 
 นางสาวรัตนาภรณ์ กล่าวต่อว่า การเป็นผู้สื่อข่าวไม่มีระดับความยากหรือง่าย แต่ความยาก
จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีความรู้สึกรักในหน้าที่ของตนเอง ท าให้มีความเหนื่อยล้า ท้อแท้ และไม่อยากที่จะท า 
เพ่ือประสบความส าเร็จในการท างานจึงควรเลือกหน้าที่ที่เหมาะสมกับความชอบและความสามารถ
ของตนเอง 
 “การจัดท าหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวถือเป็นการรวบรวมความรู้และความสามัคคีของทุก
คนในชั้นปี เพ่ือประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติก่อนการท างานจริง ลานมะพร้าวมีการพัฒนาแบบก้าว
กระโดดเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาจารย์และนิสิตของสาขาวารสารศาสตร์ แน่นอนว่า
แนวโน้มในอนาคตของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากความมุ่งมั่น 
ความพยายามของอาจารย์และนิสิต รวมถึงการจัดท าลานมะพร้าวของแต่ละรุ่นจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากรุ่นพ่ีปีก่อน ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี -รุ่นน้องในสาขาวิชา ช่วยให้
ความสมบูรณ์ในจุดยืนของลานมะพร้าวแข็งแกร่งขึ้นเป็นล าดับในทุกปี”ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว กล่าวทิ้งท้าย 
 ทางด้านนางสาวเบญจมาภรณ์ ชิตพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรมหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในส่วนของฝ่ายศิลปกรรมจะเริ่มจากการวางแผนการจัดหน้าหนังสือพิมพ์
อย่างคร่าวๆ ซึ่งตรงนี้เราจะยังไม่รู้จ านวนเนื้อหาของข่าวที่ชัดเจน นอกจากจะวางเลเอ้าท์ของเนื้อข่าว
แล้วยังต้องเว้นพ้ืนที่ว่างส าหรับโฆษณาท่ีเป็นผู้สนับสนุนในการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว โดยใน
ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุน 
 นางสาวเบญจมาภรณ์  กล่าวต่อว่า เมื่อได้ข่าวมาเราจะน ามาจัดวางตามพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีปัญหาเพราะบางข่าวมีเนื้อหาที่มากไปหรือน้อยไป รวมถึงมีการตัดเนื้อหาข่าว
บางส่วนออกเนื่องจากพ้ืนที่ที่มีอย่างจ ากัด และเม่ือจัดหน้าเสร็จเรียบร้อยจะน าต้นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด
ไปปริ้นแล้วพรูป เพ่ือให้ฝ่ายพิสูจน์อักษรตรวจความถูกต้องครั้งสุดท้ายก่อนส่งโรงพิมพ์ ถือเป็นการ
เสร็จสิ้นกระบวนการของฝ่ายศิลปกรรม 
 นอกจากนี้นางสาวเบญจมาภรณ์  กล่าวว่า ลานมะพร้าวในวันนี้ถือว่าเป็นที่รู้จักมาก
พอสมควรแล้ว และในอนาคตคาดว่าจะเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงมีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ิมขึ้นมาด้วย 
ยิ่งท าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะการท าข่าวนั้นครอบคลุมไปทั้งในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย 
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 ด้านนางสาวอริสรา โพธิ์สิทธิ์ ฝ่ายสนับสนุนหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา 
กล่าวว่า ขั้นตอนการท างานของฝ่ายสนับสนุนจะเริ่มเหมือนฝ่ายอื่นๆ คือเริ่มวางแผนแต่ฝ่ายเราจะต้อง
ตั้งเป้าหมายของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวให้ชัดเจนว่าจะท าอย่างไรให้คนอ่ืนรู้จักหนังสือพิมพ์ของเรา
ทุกช่องทางและยังต้องวางแผนการขายเนื้อที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์อีกด้วย การที่เราจะขายเนื้อที่
โฆษณาในหนังสือพิมพ์เราต้องก าหนดราคาโฆษณาและขนาดของพ้ืนที่ รวมถึ งตั้งเป้าราคาที่
หนังสือพิมพ์ของเราต้องใช้ในการส่งโรงพิมพ์ 
 นางสาวอริสรา กล่าวต่อว่า ในส่วนของการโปรโมทนั้นหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวจะถูกโป
รโมทตามโซเซียลของทีมงานก่อนเป็นล าดับแรก ต่อมาจะเริ่มจัดท าโปรเตอร์และไวนิลต่างๆเพ่ือโป
รโมทอีกช่องทาง รวมไปถึงการจัดท าอีเว้นออกโปรโมทหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ทั้งการจัดอีเว้นตาม
สถานที่ต่าง ๆ ที่มีนิสิต บุคลากรหรือบุคลทั่วไปจ านวนมาก การจัดอีเวนแต่ละครั้งเราต้องท าเรื่องขอ
ใช้พื้นที่ในการโปรโมทซ่ึงบางสถานที่อาจจะให้หรือไม่ให้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่นั้น ๆ การจัดอี
เว้นแต่ละครั้งเราอาจจะแจกใบปลิวหรืออาจจะมีกิจกรรมอย่างอ่ืนเสริมเข้ามาบ้าง อย่างเช่น การเล่น
ดนตรีเพ่ือดึงความสนใจจากคนทั่วไปให้สนใจในสิ่งที่เราก าลังโปรโมทอยู่ และการสร้างกิจกรรมที่ให้
นิสิต บุคลากรหรือบุคลทั่วไปมีส่วนร่วมกับเรา 
 “งบประมาณการผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมาจากการหาสปอนเซอร์ของฝ่าย
สนับสนุน โดยไม่มีการของบประมาณจากภาควิชานิเทศศาสตร์แต่อย่างใด” 
 “การท างานในฝ่ายสนับสนุนคนอ่ืนอาจจะมองว่ามันง่ายกว่าฝ่ายอ่ืน แต่ที่จริงแล้วฝ่ายนี้มี
ความยากในตัวของมันเอง เพราะเราต้องท างานแข่งกับเวลา เราต้องท างานบนความกดดันตลอด เรา
มีเป้าหมายที่จะต้องท าให้ส าเร็จตามที่เราตั้งไว้ ซึ่งตรงนี้คนอ่ืนอาจจะไม่เข้าใจ” นางสาวอริสรา กล่าว
ทิ้งท้าย 
 ด้านนางสาวธนธร วุฒิมานานนท์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวรุ่นสุดท้าย
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 206462 ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และนิตยสาร (Journalism Practice) ตนมักจะได้รับฟัง
เรื่องราวประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวฉบับกระดาษจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลาย ๆ ท่าน
อยู่บ่อยครั้งในเรื่องของอุดมการอันเด็ดเดี่ยวและการต่อสู้เพ่ือให้หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวยังคงอยู่มา
จนถึงรุ่นของตนท าให้ตนและเพ่ือน ๆ รู้สึกกดดันเล็กน้อยในช่วงแรกเริ่ม เนื่องจากรุ่นพ่ีได้ท าผลงาน
เอาไว้อย่างดี แต่เมื่อลองลงมือปฏิบัติจริงจึงได้พบว่า หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวฉบับกระดาษไม่ใช่
เพียงรายวิชาวิชาหนึ่งที่ลงเรียนเพ่ือให้จบ ๆ ไป แต่หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวคือบททดสอบขั้นแรก
ของการเป็นสื่อมวลชนที่ดีที่จะเป็นผู้น าเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์หรือเหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อคนหมู่มากในอนาคตต่อไป 
 “หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมา
พอสมควรจากอาจารย์หลายท่านท าให้รู้สึกกดดันเหมือนกันเพราะรุ่นพ่ีท าผลงานเอาไว้ดีมาก รู้สึก
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กังวลว่ารุ่นเราจะท าได้ดีเท่าเขาหรือเปล่า แต่พอได้ลองลงมือท าร่วมกับเพ่ือน ๆ ในแต่ละฝ่ายก็ค้น
พบว่าการท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติไม่ได้สักแต่ว่าน าเสนอข่าวให้จบ ๆ ไป แต่เราต้องแบกรับอะไรที่
มากกว่านั้น ทั้งความเป็นจริง จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ง
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวนี้ถือเป็นบททดสอบข้ันแรกของการเป็นสื่อมวลชนที่ดีเลยก็ว่าได้” 
 “สื่อมวลชนที่ดีจะต้องน าเสนอแต่ความจริง น าเสนอแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
น าเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางโดยไม่ฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าวฉบับกระดาษก็เป็นเครื่องมือที่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านใช้สั่งสอนพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะอยู่
ฝ่ายใดหรือรับหน้าที่ใดก็ตาม ให้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พวกเราทุกคน
จึงตั้งใจท าให้หนังสือพิมพ์ฉบับสุดท้ายนี้ออกมาอย่างดีที่สุด” 
 ธนธรกล่าวต่ออีกว่า การท างานของทุกฝ่ายในทีมงานลานมะพร้าวนั้นเป็นการลงมือท าด้วย
ตัวเองในทุกกระบวนการ โดยจะต้องวางแผนการท างานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายฝ่ายบริหารที่ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยในภาพรวมของการท า
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติทั้งหมด ฝ่ายข่าวที่จะต้องคอยหาประเด็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับ
ผู้อ่านตามกลุ่มเป้าหมานที่ถูกก าหนดไว้ในตอนแรก น าเสนอประเด็นกับอาจารย์ที่ปรึกษาและลงมือหา
ข้อมูล ติดต่อสัมภาษณ์แหล่งข่าว น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและเขียนขึ้นเป็นข่าวแต่ละชิ้น ฝ่าย
การตลาดที่ต้องคอยหาสปอนเซอร์และวางแผนการตลาดส าหรับการวางขายเมื่อหนังสือพิมพ์ถูก
ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายศิลปกรรมที่เป็นผู้ออกแบบรูปร่างหน้าตาของหนังสือพิมพ์ทั้งหมด รวมถึง
ภาพประกอบและภาพที่ใช้โฆษณา อีกทั้งยังต้องน ามาจัดเรียงให้สวยงามและถูกต้อง ตรงกับ 
สไตล์บุ๊กที่วางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้และน าส่งโรงพิมพ์เพ่ือตีพิมพ์ต่อไป โดยในการปฏิบัติงานดังกล่าว
จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาอยู่เสมอ 
 “อาจารย์ที่ปรึกษาจะปล่อยให้ทุกคนลงมือท าหน้าที่ของตัวเองตามที่ได้วางแผนกันเอาไว้ใน
ตอนแรกหากฝ่ายไหนมีปัญหา ทุกคนจะลองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองก่อน แต่ถ้าหากปัญหา
นั้นใหญ่เกินไป อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเข้ามารับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขหรือช่วยคิดหาทาง
ออกท่ีดีที่สุดส าหรับปัญหานั้นในทันที” 
 “ปัญหาและอุปสรรคของการท างานของฝ่ายบริหารคือ เราจ าเป็นจะต้องเป็นตัวกลางใน
การสื่อสารของทุกฝ่าย เราจ าเป็นจะต้องมีการวางแผน ก าหนดวันส่งงาน ติดตามความคืบหน้าของ
งาน คอยรับฟังปัญหาการท างานและอาจต้องคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของฝ่ายอ่ืนๆ ความไม่
รอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งโรงพิมพ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ส าหรับปัญหาของ
ฝ่ายข่าวคือ บางครั้งเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนได้หากแหล่งข่าวไม่ยินยอม เราจึงต้องเคารพ
การตัดสินใจของเขาและหาข้อมูลจากแหล่งข่าวอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้ยังสามารถน าเสนอข่าวนั้นบน
หน้าหนังสือพิมพ์ต่อไปได้ ซึ่งท าให้ต้องใช้เวลามากขึ้นในการหาข้อมูลเพ่ิมเติมและอาจส่งผลให้ส่งงาน
ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดปัญหาของฝ่ายการตลาดคือการท าเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร
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เสนอขายโฆษณา เอกสารการมัดจ าการจ่ายเงิน ซึ่งทุกคนไม่เคยมีพ้ืนฐานเรื่องการจัดท าเอกสารมา
ก่อน กว่าจะจัดท าเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร อีกทั้งปัญหาเรื่องการขาย
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ทางฝ่ายการตลาดได้ไปน าเสนอให้กับผู้สนับสนุน บางท่านก็อาจรู้สึกว่าการลง
โฆษณากับหนังสือพิมพ์เป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผลในปัจจุบัน ท าให้หาผู้สนับสนุนได้ยากเช่นกัน ส่วน
ปัญหาของฝ่ายศิลปกรรมที่พบเจอคือการที่พวกเขาต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจในการตัดทอนเนื้อหาของข่าว
ที่เกินพ้ืนที่ออกโดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจเนื้อหาในข่าวมากพอจนท าให้เกิดปัญหาเนื้อหาในข่าวไม่
ครบถ้วนอย่างที่ควรจะเป็น” 
 ธนธรกล่าวต่ออีกว่า หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวฉบับกระดาษเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของ
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเสรีภาพในการตั้งค าถามต่อประเด็นต่าง  ๆ ที่
เกิดขึ้น โดยไม่มีอ านาจใดมาปิดกั้นให้ทีมงานเลือกที่จะน าเสนอข่าวใดข่าวหนึ่ง หรือ เลือกที่จะไม่
น าเสนอข่าวใดข่าวหนึ่ง เนื่องจากงบประมาณในการผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวฉบับกระดาษ
ทั้งหมดมาจากการหาสปอนเซอร์โดยตรงและไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด 
ท าให้ผู้อ่านสามารถมั่นใจได้ว่าข่าวที่ถูกน าเสนอออกสู่สาธารณชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนั้นมีความ
ถูกต้อง เป็นกลาง และไม่ข้ึนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอน 
 

 3. ด้ำนผู้อ่ำน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้อ่านและนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ตนเริ่ม
อ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมาตั้งแต่ในยุคแรกเริ่ม ซึ่งสาเหตุที่ตนอ่านและสนับสนุน
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในยุคนั้นเป็นเพราะตนชื่นชอบจุดยืนในอุดมการณ์ของลานมะพร้าว คือ ความ
ชัดเจน และกล้าหาญ กล้าต่อสู้กับความอยุติธรรม เนื่องจาก หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว
สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างตรงไปตรงมา ท้าทาย และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ใน
ยุคนั้นลานมะพร้าวเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และลานมะพร้าว
เลือกที่จะยืนอยู่ข้างฝ่ายความเป็นธรรมซึ่งอุดมการณ์ที่น่าส่งเสริม อีกทั้งยังมีการน าเสนอข่าวอย่า ง
ตรงไปตรงมา จึงท าให้ผู้บริหารในช่วงเวลานั้นรู้สึกว่าลานมะพร้าวเป็นอุปสรรคส าคัญที่จะบริหาร
จัดการในลักษณะอธรรมาภิบาล และเนื่องจากลานมะพร้าวเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติให้นิสิตกล้าที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้อง จากอุดมการณ์ของลานมะพร้าวสู่การฝึกให้นิสิตกล้าที่จะ
ต่อสู้เพ่ือความถูกต้องจึงท าให้ตนเห็นด้วยและสนับสนุนหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมาโดย
ตลอด 
 แม้ในยุคหลังนี้ตนจะไม่ได้ตามหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวในแพลตฟอร์มใดเลยก็
ตาม เนื่องจากตนรู้สึกว่าลานมะพร้าวไม่ใช่ลานมะพร้าวที่ตนเคยรู้จักเหมือนในอดีต หลังจาก คสช. 
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เข้ามาปกครองมหาวิทยาลัยบูรพา ทางมหาวิทยาลัยจึงถูกตั้งค าถามมากมาย ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อน ตน
เชื่อว่าลานมะพร้าวจะอยู่เคียงข้างและคอยหาค าตอบให้กับประชาคม แต่ในปัจจุบันตนรู้สึกว่าอาจจะ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนทางอุดมการณ์ไป เพราะสังเกตได้จากการที่ลานมะพร้าวไม่ได้ท าหน้าที่นั้นเหมือน
อย่างเคย ลานมะพร้าวหายไปจากความทรงจ าของการต่อสู้ จากอุดมการณ์ที่คอยอยู่เคียงข้างผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารของผู้บริหารที่ค่อนไปทางอ านาจนิยมและอธรรมาภิบาล 
 เมื่อพูดถึงเรื่องผลกระทบที่ได้รับตนไม่ได้สนใจมากนัก ในอดีตมีนิสิตจากลานมะพร้าวมาขอ
สัมภาษณ์เพ่ือน าไปลงข่าว ตนจึงมักจะถูกผู้บริหารหรือคนอ่ืน ๆ จับตามอง อยู่เสมอแต่ตนก็รู้สึกยินดี
ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว เนื่องจากตนให้ก าลังใจลานมะพร้าวมา
เสมอ ถึงแม้ว่าตนจะต้องได้รับผลกระทบจากการเป็นแหล่งข่าวและให้สัมภาษณ์กับลานมะพร้าวก็รู้สึก
ยินดี เพราะทั้งตนและลานมะพร้าวต่างก็มีจุดยืนทางอุดมการณ์แบบเดียวกัน และไม่ได้มีการน าเดิน
การใด ๆ กับทางกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวทั้งสิ้น เนื่องจากตนถือว่า
การให้สัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ เป็นวิธีการที่จะท าให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ แม้ในฐานะ
อาจารย์เองก็ต้องต่อสู้เพื่อให้นิสิตได้ฝึกความแข็งแกร่ง ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นการต่อสู้กับความอ
ธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่ยาก คนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับความอยุติธรรมต้องเหน็ดเหนื่อย จึงจ าเป็นที่
จะต้องฝึกให้พวกเขาได้มีความกล้าและความเข้มแข็งในช่วงเวลานั้น 
 โดยส่วนตัวแล้วตนรู้สึกว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวยังคงมีประโยชน์ในมิติอ่ืน ๆ 
อยู่เช่นการ ฝึกให้นิสิตท าข่าว การเขียนข่าว การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการน าเสนอข่าว แต่คงจะไม่
เหมือนกับในสมัยก่อนที่มีการฝึกให้นิสิตอดทนต่อแรงกดดัน ให้อดทนต่อการต่อสู้กับความอยุติธรรม
ด้วย แต่เนื่องจากจุดยืนของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวในอดีตและปัจจุบันมีจุดยืนต่างกัน จึง
อาจท าให้การฝึกฝนแตกต่างกันไปด้วย 
 “ตนคิดว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของมหาวิทยาลัยยังเป็นสิ่งที่ควรจะมีต่อไป แต่ปัญหาของ
การมีหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัตินั้นจะวางสถานะ วางจุดยืนในอุดมการณ์ของตัวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติไว้
ในต าแหน่งใด ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าลานมะพร้าวถูกวิพากษ์วิจารณ์มากตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารก็จะมีปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร เรื่องที่ไม่ถูกต้อง 
ไม่โปร่งใสและเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลมากมาย หากเป็นเมื่อก่อน ลานมะพร้าวจะต้องออกมาตีแผ่และ
ตั้งค าถามกับประเด็นดังกล่าว ทุกคนโหยหาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวในความหมายเดิม แม้
ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวอาจจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนไป จึงขึ้นอยู่กับกอง
บรรณาธิการ นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาจะวางสถานะของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของตนเองอย่างไร
ต่อไป ปัญหาของลานมะพร้าวคือจุดยืนด้านอุดมการณ์ หากต้องการให้หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของตน
เป็นหนังสือพิมพ์ที่ท าให้ผู้อ่านตรึงตาตรึงใจ คิดถึงและเป็นที่พ่ึงให้กับประชาคมได้ ลานมะพร้าวจึงควร
ที่จะวิพากษ์ตนเองอย่างตรงไปตรงมา ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และกลับมายึดมั่นในจุดยืนทาง
อุดมการณ์ในอดีตของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวต่อไป” 



82 
 

 ประเสริฐ ช่วยแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว กล่าวว่า “ตนได้เริ่มอ่าน
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมาตั้งแต่ในช่วงแรกเริ่ม ถึงแม้ว่าในช่วงท้ายของการมีหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวตนจะไม่ได้ติดตามนักก็ตาม โดยตนจะเน้นอ่านในบางคอลัมน์ที่สนใจ หรืออ่าน
ผ่าน ๆ ซึ่งคอลัมน์ที่เลือกอ่าน คือ บทบรรณาธิการและคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวกับการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากมีความสนใจ เพราะ “ลาน
มะพร้าว” เป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยบูรพาที่น าเสนอเรื่องราวส่วนหนึ่งภายใน
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านลบเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น การฉ้อฉล การคอร์รัปชัน ความไม่
โปร่งใสในการบริหารงานของทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบทบรรณาธิการที่กล้าที่จะเขียน
วิพากษ์วิจารณ์ หรือชี้น าสังคมให้เห็นปัญหาภายในมหาวิทยาลัย” 
 ตนเคยได้รับผลกระทบจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวในอดีตที่ตนเคยให้สัมภาษณ์
ในเรื่องการลดเงินเดือนของอาจารย์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก จากการให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ของตนมีความรู้สึกว่าข้อเท็จจริงนั้นคลาดเคลื่อนไป 
ถึงแม้ว่าในข่าวนั้นตนจะไม่ได้กล่าวถึงหรือพาดพิงถึงใครเลยก็ตาม แต่เนื่องจากเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้อง
กับคนหลายคน การให้สัมภาษณ์นี้จึงอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนไปจนท าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบบาง
คนเกิดความไม่พอใจขึ้น เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว ตนได้มีการเข้าไปพูดคุยกับทางนิสิตอย่างไม่เป็น
ทางการ โดยตนพยายามตักเตือนทั้งกองบรรณาธิการเองและโต๊ะข่าวต่าง ๆ ให้ระวังและตรวจสอบ
ข้อมูลให้ชัดเจนถี่ถ้วนและให้แนะน าในเรื่องของการส่งข้อมูลกลับไปให้แหล่งข่าวอ่านก่อนการน าไป
ตีพิมพ์เพ่ือป้องกันความเข้าใจผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางด้านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ลานมะพร้าวเมื่อได้รับค าแนะน าในประเด็นดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขใด ๆ 
 “ส่วนตัวแล้วตนยังเชื่อว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวยังคงมีประโยชน์กับทุก ๆ คน
ในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอย่างมากหากทางนิสิตสามารถติดตามท าข่าวในประเด็นเรื่องการเมือง
ภายในมหาวิทยาลัย และท าหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านที่คอยดมกลิ่นและตรวจสอบสิ่งที่ไม่ชอบมาพากล
ภายในมหาวิทยาลัยตามอุดมการณ์พ้ืนฐานของสื่อมวลชนด้วยการน าเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์
ของส่วนรวมจริง ๆ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจึงยังคงต้องมี และการเรียนการสอนในวิชาฝึกปฏิบัติเพ่ือ
การท าข่าวนั้นยัง จ าเป็นต้องมี แต่ควรปรับปรุงให้เป็นรูปแบบออนไลน์แทน” 
 อาจารย์ประเสริฐกล่าวต่ออีกว่า ในเรื่องจริยธรรมในการน าเสนอข่าวนั้นต้องยอมรับว่า
หลายเรื่องท่ีหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวน าเสนอไปมีความสุ่มเสี่ยง ถึงแม้ว่านิสิตจะได้เรียนกับ
จะมีอาจารย์ที่มคีวามสามารถด้านนี้โดยตรง มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น มีการเข้าค่ายฝึกปฏิบัติ แต่
เมื่อลงมือท าจริง ๆ ก็จะเห็นได้ชัดว่าบางครั้งนิสิตไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีก่อนน าเสนอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามา ทางนิสิตจึงควรมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้
ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดี และศึกษาว่าใครจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบบ้างหากมีการน าเสนอ
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ข่าวนี้ออกไป อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการก ากับดูแลที่ใกล้ชิดขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ใน
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว หรือหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเล่มอ่ืน ๆ เท่านั้น เพราะในสื่อกระแส
หลักก็ยังคงมีปัญหาในด้านจริยธรรมตลอดเวลา ดังนั้นการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ วิชาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติยังคงมีความจ าเป็น ตราบใดที่ยังคาดหวังให้สื่อมวลชนมี
เสรีภาพในการน าเสนอข่าว มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลา 
 ทางด้านการเรียนการสอนวิชาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติควรลดการมองภาพแบบวารสาร
ศาสตร์ดั้งเดิมเพราะในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หนังสือพิมพ์ไม่ได้รับความนิยมเหมือน
อย่างในสมัยก่อน จึงควรสอนให้นิสิตได้รู้หลักการและแนวทางการน าเสนอในปัจจุบันโดยอาศัย
แพลตฟอร์มออนไลน์ ความเข้มแข็งในการน าเสนอข่าว เซ้นส์ในการน าเสนอข่าว ให้นิสิตพยายาม
ขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติม และมุ่งให้นิสิตพยายามฝึกโดยการหมั่นสังเกตและจับประเด็นให้ได้ 
วิเคราะห์ให้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะเกี่ยวข้องกับใครในด้านใดบ้าง ใครได้ประโยชน์ ใครเสีย
ประโยชน์ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร เชื่อมโยงกับมิติใดบ้าง คงไว้ซึ่งรูปแบบแนวทางบางอย่างที่ไม่
ต้องยึดติดกับทฤษฎีมากนัก เพราะในสถานการณ์จริง ทฤษฎีบางอย่างก็ไม่สามารถน ามาปรับใช้กับ
ปัจจุบันได้แล้ว จึงควรเน้นในเรื่องประเด็นส าคัญให้สามารถตอบ 5W1H ได ้
 พระมหาวรงพงศ์ วณะว โส พระวัดแจ้งเจริญดอน ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ได้
กล่าวถึงประสบการณ์ในการอ่านและผลจากข่าวของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ที่มีต่อผู้อ่านและชุมชน 
ว่า “ท่านเคยอ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมาเป็นเวลา 1 – 2 ปี แต่ไม่ได้อ่านบ่อยนัก โดย
ส่วนมากจะได้อ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวที่ภาควิชาและหอสมุดขณะที่ก าลังศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบูรพา เนื้อหาที่เลือกอ่านส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา 
เรื่องราวภายในมหาวิทยาลัยบูรพาและข่าวประชาคมรอบรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องการที่จะรู้
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและติดตามข่าวสารอ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์ 
โดยส่วนตัวแล้วท่านรู้สึกว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวนั้นมีประโยชน์ต่อตัวของท่านเอง 
โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา เนื่องจากท่านเคยน าเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว
ไปเขียนเป็นวิจัยในตอนที่ก าลังศึกษาอยู่ในขณะนั้น” 
 ตัวท่านเองเคยได้รับผลกระทบจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ ในด้านบวก คือ ท่านได้น าข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมาเขียนเป็น
งานวิจัยขณะที่ยังศึกษาอยู่ และได้ติดตามข่าวสาร ได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว ส่วนผลกระทบในด้านลบนั้นเป็นเรื่องในอดีตที่นิสิตตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมกับ
พระสงฆ์เวียนของใส่บาตรและน ามาขายใหม่อีกครั้ง ซึ่งตอนนั้นท่านได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจาก
มีรูปของท่านอยู่ในข่าวโดยไม่ได้มีการเบลอหน้า แต่บทสัมภาษณ์ในข่าวนั้นเป็นของพระรูปอ่ืน จึงท า
ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าท่านเป็นพระที่ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าเพ่ือน าของที่ประชาชนใส่บาตรมาเวียนขาย
อีกครั้ง ถึงแม้ว่าภาพเหตุการณ์ที่นิสิตถ่ายไว้และน าไปตีพิมพ์จะดูเหมือนเป็นความจริ งตามที่
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หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวลงไว้ แต่ความจริงนั้นไม่ใช่ เนื่องจากภาพประกอบและเนื้อหาของ
ข่าวไม่สัมพันธ์กัน 
 เมื่อท่านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ให้ลูกศิษย์ช่วย
หาข้อมูลว่าต้นตอของข่าวมาจากที่ไหน และพบว่าต้นเรื่องนั้นมาจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลาน
มะพร้าวของมหาวิทยาลัยบูรพา ท่านจึงได้ท าจดหมายเปิดผนึกส่งถึงคณบดี ผศ.ดร.บุญรอด บุญอยู่ 
และมีการเปิดห้องประชุม โดยมีทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตอยู่ด้วยเพ่ือพูดคุยชี้แจงถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว โดยทางท่านเองต้องการให้ลบภาพของท่านออกและยุติการเผยแพร่ข่าวนั้น ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวไม่ได้เป็นการเวียนของใส่บาตรเพ่ือน าไปขายใหม่ แต่เป็นเพราะวันนั้นท่านออกไปบิณฑบาต
โดยไม่มีลูกศิษย์ไปด้วย ทางด้านพ่อค้าท่ีขายของอยู่จึงเข้ามาช่วยยกของให้ท่าน 
 แม้ทางนิสิตจะยืนกรานว่าเนื้อหาของข่าวนั้นถูกต้องแล้วและไม่ยอมแก้ไข แต่ทางท่านเองก็
พยายามจะชี้แจงให้เข้าใจตรงกันว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงในสังคม แต่ท่านเองไม่ใช่พระรูปนั้น จึง
ต้องการมาชี้แจง แต่หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยผลก็ยังไม่ออกมาเป็นที่น่าพอใจนัก เนื่องจาก
ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าทางนิสิตจะด าเนินการอย่างไรต่อไป ถึงแม้ในตอนนั้นท่านจะรู้สึกโกรธแต่ก็
ไม่ได้คิดว่าจะต้องน าเรื่องนี้ไปถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเข้าใจว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่นิสิตฝึกปฏิบัติการ
การท าข่าวกัน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และประเด็นที่นิสิตลานมะพร้าวท าออกมาก็แสดง
ให้เห็นถึงความกล้าหาญที่จะตีแผ่ประเด็นดังกล่าวให้สังคมได้เห็น ท าให้พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้กระทั่ง
พระสงฆ์ที่ประพฤติไม่ดีต้องหยุดกระท าการดังกล่าวไป แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน
ถูกต้องก่อนที่จะน าเสนอข่าว เพ่ือไม่ให้น าเสนอข่าวแบบผิด ๆ จนท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ซึ่ งในภายหลัง
นิสิตได้ท าในสิ่งที่ควรท า คือ มีการติดตามผลและพูดคุยเพ่ือให้ท่านได้ชี้แจงเพ่ิมเติม แต่หลังจากที่
พูดคุยกันไปนั้นท่านก็ไม่ได้ติดตามต่อว่าทางนิสิตมีการด าเนินการอย่างไรต่อไปและได้ปล่อยให้เรื่องนี้
เงียบหายไปเอง 
 ท่านคิดว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวนั้นมีประโยชน์และควรให้มีต่อไป เนื่องจาก
เป็นการฝึกให้นิสิตได้ลองผิดลองถูกในวิชาที่จะเป็นอาชีพของตนเองในอนาคต ฝึกให้พวกเขามีความ
กล้าหาญ กล้าแสดงออก แต่การน าเสนอข่าวนั้นจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง
เสียก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาด เนื่องจากบางครั้งเมื่อเกิดความผิดพลาดไปแล้วไม่สามารถท าอะไร
ได้ เมื่อรู้ตัวว่าผิดแล้วต้องยอมรับผิดและแก้ไขข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ให้ถูกต้องทันท่วงที  
 ในปัจจุบัน สื่อมวลชนมีเสรีภาพที่จะน าเสนอข่าวได้อย่างอิสระเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ
สังคม แต่ต้องไม่ลืมในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อและจริยธรรมด้วย ประเด็นไหนที่ก าลังเป็นกระแส 
ก่อนที่จะน าเสนอต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถ้ามีการตรวจสอบแล้วและเป็น
ความจริงจึงจะน าไปเผยแพร่ ดังนั้นสื่อมวลชนควรมีทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมีธรรมะ
ในใจด้วย มีการเอาใจเขามาใส่ใจเราจะท าให้คิดอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบที่
ไม่ดีตามมาได ้
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 ทางด้านนายนัฐศรัณย์ สายกระซิบ ประชาสัมพันธ์ องค์การนิสิต – สภานิสิต มหาวิทยาลัย
บูรพา ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวว่า หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวในความคิดของ
ตนเป็นหนังสือพิมพ์ที่ท าข่าวในมหาวิทยาลัยและรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
ตัวเอง ท าข่าวเป็นกลางและรอบด้าน และยังเป็นแหล่งความรู้ ความรู้ที่ว่าคือ การรับรู้ข่าวสารภายใน
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของตัวนิสิตเองมากที่สุด เป็นสิ่งที่นิสิตพ่ึงได้รับ และถ้ าหากได้รับการ
ส่งเสริมและได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหลายภาคส่วน หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวก็ยังเป็นหนังสือพิมพ์
คุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 “อยากให้หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีความถี่ในการตีพิมพ์มากกว่าปัจจุบัน เพ่ือการติดตาม
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง” นายนัฐศรัณย์ กล่าวทิง้ท้าย 
 ในส่วนของนางสาวสุขุมาภรณ์ ปานมาก นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและ
การสื่อสารการตลาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาผู้อ่านหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว พูดถึงหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวว่า ลานมะพร้าวเป็นหนังสือพิมพ์ที่ท าให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
บางแสนมากขึ้น เป็นข่าวมีความน่าสนใจบางเรื่องที่ตนไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อน เมื่ออ่านแล้วรู้สึก
เหมือนเป็นการเฉลยให้ทราบถึงท่ีมาท่ีไปของข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นให้กระจ่างข้ึนมา 
 นอกจากนี้นางสาวสุขุมาภรณ์ ยังพูดถึงแน้วโน้มในอนาคตของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวว่า 
ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับความนิยมและความสนใจลดน้อยลงเนื่องจากอิทธิพลของสื่อใหม่ที่เข้ามามี
บทบาทมากขึ้น อย่างเช่น สื่อดิจิตอล ทุกอย่างมีความง่ายแค่เปิดโทรศัพท์ใช้เวลาเพียงไม่นานก็
สามารถอ่านข่าวที่อยากรู้ได้แล้ว ยิ่งสมัยนี้มันเป็นยุคของคน Gen C และ Gen Y ที่ให้ความส าคัญกับ
สื่อออนไลน์จนลืมสื่อเก่าอย่างหนังสือพิมพ์ไป ถ้าหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีการปรับตัว ปรับปรุง
รูปแบบเป็นหนังสือออนไลน์อาจจะอยู่รอดได้ 
 

 4. ด้ำนสมำคมวิชำชีพ 
 มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ผู้จัดการประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ใน
สถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” กล่าวว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยริเริ่ม
ให้มีโครงการฝึกอบรมนักข่าวพิราบน้อย และจัดให้มีการประกวดแข่งขันหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติขึ้น
ส าหรับนิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ทั่วประเทศ โดยมี
แนวคิดว่า นิสิต/นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์และจบออกมาท างาน
ในสายวิชาชีพนักข่าว นักสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่นั้นมาจากสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาด้านนิเทศ
ศาสตร์และวารสารศาสตร์ หากทางสมาคมฯ ได้เข้าไปให้ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ตั้งแต่ต้น 
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ในท้ายที่สุดพวกเขาก็จะสามารถส าเร็จการศึกษาและเป็นนักข่าว นักสื่อสารมวลชนที่ดี มีคุณภาพ มี
จริยธรรมในวิชาชีพในที่สุด 
 ด้านประเภทของรางวัลที่จัดการประกวดแข่งขันจะประกอบไปด้วย  รางวัลพิราบน้อย
ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ รางวัลพิราบน้อย
ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าว
ออนไลน์ฝึกปฏิบัติ รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสาร
คดีเชิงข่าว รางวัล TJA Cyber Reporter ซึ่งเป็นการจัดประกวดส าหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยในแต่ละรุ่น ซึ่งในแต่ละประเภทการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรางวัล
ดีเด่น และรางวัลชมเชย 
 การแข่งขันในแต่ละปีจะมีเกณฑ์การให้คะแนนโดยเน้นหลักการของการเขียนข่าวเป็นหลัก 
ว่าจะต้องมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน รอบด้าน มีความถูกต้องและไม่ละเมิดจริยธรรม ซึ่งทางนิสิต /
นักศึกษาบางส่วนจะได้รับการอบรมจากทีมงานในสมาคมฯ และนักข่าวรุ่นพ่ีที่จะมาให้ค าแนะน าใน
ระหว่างการอบรม ท าให้ในบางปีที่จัดการประกวดแข่งขันไม่ได้มีการให้รางวัลครบทุกประเภท ขึ้นอยู่
กับคุณภาพของผลงานที่ทางนิสิต/นักศึกษาส่งเข้ามาประกวด ท าให้ในบางครั้งอาจไม่มีรางวัลดีเด่นใน
ประเภทนั้น ๆ และมีเพียงรางวัลชมเชย เนื่องจากข่าวที่ดีที่สุดในปีนั้น ๆ อาจขาดตกบกพร่องในด้าน
ใดด้านหนึ่ง หรือไม่ได้สมบูรณ์แบบมากพอที่จะได้รางวัลข่าวดีเด่น แต่ยังคงมีความโดดเด่นในด้าน 
อ่ืน ๆ จึงท าให้ได้รับรางวัลชมเชยไป 
 เมื่อเวลาผ่านไป การจัดอบรมและแข่งขันในแต่ละปีจะต้องมีการพัฒนาขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทางสมาคมฯ ต้องศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละปีและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น 
จ านวนของสถาบันที่จะสามารถส่งนิสิต/นักศึกษาเข้ามาอบรม การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ที่ทาง
สมาคมฯ ต้องการให้คัดเลือกนิสิต/นักศึกษาที่มีใจรักที่จะเป็นนักสื่อสารมวลชน อยากเป็นนักข่าว 
จริง ๆ มามากกว่า เพื่อให้ตรงกับแนวคิดแรกเริ่มของทางสมาคมฯ 
 ทางมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความร่วมมือด้านวิชาการกับสมาคมฯ อย่างดีมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย และเนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีต าแหน่งที่ตั้งที่
เหมาะสมในการจัดอบรม จึงท าทางสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยบูรพามีความใกล้ชิดกัน ทางด้าน
อาจารย์มีความพยายามที่จะเรียนรู้และท าความเข้าใจกับสมาคมมาโดยตลอด ท าให้ทางสมาคมฯ มี
โอกาสได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับนิสิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ที่ก าลังฝึกปฏิบัติท าหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว ซึ่งด้านของตนที่เป็นผู้จัดการโครงการการอบรมได้มาให้ค าปรึกษาและช่วยดูแลการท างาน
ของกองบรรณาธิการอยู่บ่อยครั้ง แต่ในเรื่องของการประกวดแข่งขัน ตนก็ไม่ได้มีสิทธิ์ให้คะแนน เพ่ือ
ความเท่าเทียมกัน 
 จุดเด่นของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว คือ อาจารย์ปรึกษาของลานมะพร้าว ตั้งแต่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ที่ส่งต่อมาจนถึงอาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล ที่ทุ่มเท
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ให้กับทั้งการอบรม การฝึกปฏิบัติ และการเข้าประกวด อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในด้านก าลังใจที่ดี 
ท าให้นิสิต/นักศึกษามีก าลังใจ และสามารถผลิตผลงานที่โดดเด่นกว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเล่มอ่ืน ๆ 
ทางด้านศักยภาพในตัวของนิสิตเองมีความกล้าที่จะตรวจสอบ กล้าที่จะสัมภาษณ์และกล้าที่จะชนกับ
ปัญหา ส่วนในด้านผลงานในทุก ๆ รุ่นจะเห็นได้ชัดว่าประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลาน
มะพร้าวจะโดดเด่นมาก ท าให้สามารถผ่านการคัดเลือกในรอบแรกได้ทุก ๆ ครั้ง ถึงแม้ว่าบางครั้งใน
ตอนท้ายจะไม่ได้รางวัลยอดเยี่ยม ได้เพียงรางวัลชมเชย แต่ในภาพรวมแล้วหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลาน
มะพร้าวก็ถือว่ากวาดรางวัลมาแล้วมากมาย 
 ส าหรับจุดอ่อนของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว คือ ทางผู้บริหารยังไม่เห็นถึง
ความส าคัญของการฝึกฝนให้นิสิตให้เป็นนักสื่อสารมวลชน นักตรวจสอบทางสังคม และค่อนข้างจะมี
ความอนุรักษนิยม จึงเป็นอุปสรรคของการฝึกฝนให้นิสิตได้เป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดี เนื่องจากนิสิตที่
ท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมักจะถูกกดดันจากทางผู้บริหารมาโดยตลอด ซึ่งถ้าหากทาง
ผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญ ประกอบกับนิสิตรู้หลักการสื่อสารมวลชน มีความทุ่มเท ประชุมทีมงาน มี
การบริหารจัดการที่ดี แบ่งเวลาได้ดี มีแรงสนับสนุนที่ดีจากอาจารย์และมหาวิทยาลัยก็จะท าให้นิสิต
สามารถผลิตผลงานออกมาให้ดีได้ 
 ในอดีต เส้นทางของการเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์มีความชัดเจนว่าเมื่อ
นิสิต/นักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบการศึกษามาแล้วก็จะเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักข่าว นักสื่อสารมวลชนใน
ที่สุด แต่ในปัจจุบันใคร ๆ ก็สามารถน าข้อมูลข่าวสารเข้าสู่โซเชียลมีเดียได้ แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคน
สามารถเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีได้ เพราะนิยามของนักสื่อสารมวลชนจริง ๆ จะต้องเป็นคนที่ท างาน
ด้านสื่อสารมวลชนเพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ใช่เ พ่ือให้ตนเอง ในเชิงโครงสร้างของทาง
วิชาการท าให้ในบางสถาบันจะยุบสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ไป แต่ตราบใดที่ประชาชนยัง
ต้องการบริโภคข่าวสาร ก็ยังจะต้องมีการสื่อข่าว และพ้ืนฐานของการสื่อข่าวหรือสื่อสารมวลชนก็จะ
ไม่มีวันหายไป การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ยังเป็นเรื่องที่จ าเป็น แต่อาจต้องมี
การเปลี่ยนทิศทาง เปลี่ยนแพลตฟอร์มในการสื่อสารตามเทคโนโลยี แต่หลักของการสื่อข่าว 
จรรยาบรรณ จริยธรรมของการสื่อข่าว สื่อสารมวลชนนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
 ความเป็น ‘ลานมะพร้าว’ ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่เป็น
กระดาษ ขอเพียงแค่จิตวิญญาณของลานมะพร้าวยังคงอยู่ ไม่ว่าจะน าเสนอออกมาในรูปแบบใด 
‘“ลานมะพร้าว” ก็จะยังจะคงอยู่ตลอดไป สิ่งดี ๆ ที่ “ลานมะพร้าว” ได้ท ามาควรได้รับการรวบรวม
เป็นประวัติศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่นิสิตรุ่นใหม่ ๆ สิ่งนี้เองจะเป็นสิ่งที่ท า ให้จิตวิญญาณของลาน
มะพร้าวคงอยู่ได้ต่อไป 
 ในส่วนของ ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงหนังสือ
พิพม์ลานมะพร้าวว ว่า “ในปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 
(หรือ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน) มีนโยบายในการพัฒนาทักษะผู้ที่
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ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนานิสิต – นักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่วิชาชีพ
สื่อสารมวลชนได้อย่างมีคุณภาพ ทางสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการจัดการ
ประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติขึ้นเพ่ือยกระดับการท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 
และต่อมาก็ได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบน้อย” ตามมาเป็นโครงการคู่ขนานกัน” 
 “หลังจากทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และมี
วิชาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเพ่ิมเข้ามา จึงเป็นโอกาสดีที่จะท านิสิตได้มีส่วนร่วมในการส่งหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวเข้าประกวดเพื่อยกระดับคุณภาพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของตนเอง การเข้า
ร่วมการประกวดนี้เองที่ท าให้นิสิตได้มีเวทีที่จะได้รับเสียงสะท้อนกลับจากผลงานของตน และส่งต่อ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ถึงรุ่นน้องเพ่ือแก้ไขปรับปรุงในการท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในครั้งต่อไป ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคของการจัดการประกวดแข่งขันเกิดจากในหลายสถาบันไม่มีอิสระให้นิสิต - นักศึกษาใน
การน าเสนอข่าว ท าให้นิสิต - นักศึกษาเองไม่กล้าที่จะส่งผลงานเข้าประกวด อีกทั้งในบาง
สถาบันการศึกษาก็ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้นิสิต - นักศึกษาได้ทดลองท าหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติ จึงท าให้มีผู้ส่งเข้าประกวดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น” 
 อีกท้ัง ชวรงค์ ยังได้กว่าเพ่ิมเติมว่า “ส าหรับหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว นิสิตที่ท า
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวในรุ่นแรก ๆ ล าบากมาก เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 
ต่าง ๆ ยังขาดแคลน เทคโนโลยีการผลิตหนังสือพิมพ์ในขณะนั้นยังไม่ทันสมัย แต่นิสิตส่วนใหญ่ก็มี
ความตั้งใจ ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรค ท าให้สามารถผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวด
ได้ทุกปี ได้รางวัลบ้าง ไม่ได้รางวัลบ้าง สลับสับเปลี่ยนกันไป แม้หลายครั้งจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคใน
การท างานบ้างแต่ก็ไม่ย่อท้อ ยกตัวอย่างกรณีที่เคยมีต ารวจส่งหนังสือมาเตือนว่าหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติลานมะพร้าวไม่ได้ขอใบอนุญาตการพิมพ์ ตาม พ.ร.บ. การพิมพ์ แต่นิสิตก็ไม่ยอมแพ้และ
เดินทางไปยื่นหนังสือต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอให้ช่วยสนับสนุนเสรีภาพในการท าหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติของนิสิต ซึ่งในเวลานั้นรัฐบาลก็ก าลังพิจารณายกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ์ และเสนอ พ.ร.บ.จด
แจ้งการพิมพ์มาแทน สมาชิกสภานิติบัญญัติบางท่านก็ได้น าเอาเรื่องที่นิสิตร้องเรียนไปอภิปราย
สนับสนุน พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ และผลักดันให้หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องจดแจ้งได้
ส าเร็จ กล่าวได้ว่า กรณีของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมีส่วนช่วยผลักดันให้ออกกฎหมายมา
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้” 
 “หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีจุดเด่นคือนิสิตสามารถมารวมตัวกันได้ง่ายเนื่องจากนิสิตส่วน
ใหญ่อยู่หอพักใกล้กับมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถท างานกันถึงดึก ๆ ได้ รวมถึงมีความขยันและอดทน
ต่อปัญหาและอุปสรรค แต่ก็มีจุดอ่อนด้วยเช่นกันคือนิสิตชอบคิดว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเป็นศูนย์กลาง
ของจักรวาล  จึงไม่ค่อยไปศึกษาว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของสถาบันอ่ืน ๆ เขามีการพัฒนาไปถึงไหน
อย่างไรบ้าง อีกทั้งนิสิตส่วนใหญ่ยังไม่เห็นประโยชน์ในระยะยาวของการท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ จึง
มักจะคิดว่าเป็นการท าให้จบ ๆ ไปเฉย ๆ เนื่องจากวิชาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเป็นอีกหนึ่งในรายวิชาที่
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จะต้องผ่านไปให้ได้ในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ รางวัลที่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวได้จึงไม่
ค่อยต่อเนื่องกันเท่าไรนัก ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง สลับกันไปในแต่ละรุ่น” 
 “ในส่วนของข้อเสนอแนะตนคิดว่า เมื่อปัจจุบันไม่มีหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวฉบับกระดาษ
แล้ว แต่ก็ควรจะให้นิสิตได้มีโอกาสท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์แทนเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป หากไม่มีการเรียนการสอนทั้งในวิชาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและวิชาหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติออนไลน์แล้วก็จะท าให้นิสิตเสียโอกาสในการฝึกฝนตนเองก่อนที่จะเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชน 
ดังนั้นนิสิตควรจะมีทักษะและประสบการณ์ในการน าเสนอข่าวและเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ ให้ครบทุก
แพลตฟอร์ม” คุณชวรงค์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ 
 

 5. ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยเป็นสื่อมวลชนชนิดหนึ่งมีหน้าที่และบทบาทส าคัญ
ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมแต่จากอดีตจนถึงปัจจุบันกลับพบว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท า
หน้าที่ตามบทบาทของสื่ออยู่หลายประการทั้งนี้ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของ
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติกับมหาวิทยาลัย ยังคงมีข้อค าถามอยู่เสมอว่า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติกับ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา จ าเป็นต้องเดินสวนทางกันเสมอไปหรือไม่ อะไรคือทางออกอย่าง
สร้างสรรค์ในเรื่องนี้ได้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพให้ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ระบุไว้ในบทความวิชาการ
เสรีภาพหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ : ปัญหาท้าทายของสื่อมวลชนในสถาบันอุดมศึกษา ของ สุกัญญา 
บูรณเดชาชัย ดังนี้ 
 ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (สัมภาษณ์, 
ธันวาคม 2552 อ้างถึงใน สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2553) ได้ให้ความเห็นว่าควรจะให้เสรีภาพกับ
นักศึกษาตามสมควร พร้อมกับค าแนะน า และต้องรู้ว่าขอบเขตของเสรีภาพของการน าเสนอของ
ข้อมูลคืออะไร ต้องเปิดเสรีภาพในการคิดของเด็ก ไม่ใช่สั่งห้าม และต้องดูแลในเรื่องของความรอบ
ด้าน ไม่ควรปิดกั้นทางความคิดหรือสั่งห้าม 
 ในการให้นักศึกษาวิพากษ์วิจารณ์มหาวิทยาก็ท าได้ แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ต้องหา
ข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาน าเสนอด้วยผู้บริหารต้องท าความเข้าใจ คือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูล
ทั้งในรูปการสัมภาษณ์หรือในรูปของเอกสารต่าง ๆ คือฝึกให้นักศึกษาใช้สิทธิเสรีภาพอย่างถูกต้อง 
 การน าเสนอข่าวจะต้องมีประโยชน์กับส่วนรวม ในฐานะที่เป็นระดับมหาวิทยาลัย และต้อง
เสนออย่างรอบด้าน เป็นธรรม และก็ให้เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง 
 ส่วนทางมหาวิทยาลัยก็มีสิทธิ์วิจารณ์ได้ ว่าควรจะต้องปรับปรุง แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักการวิชาการ ไม่ใช่การสั่งห้ามแต่ถือเป็นการวิจารณ์ข่าวที่ถูกเผยแพร่ ผู้อ่านก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์
ได้ แต่ถ้าเป็นฝ่ายบริหารก็ไม่ควรใช้อ านาจในการสั่งระงับ แต่ควรจะมีข้อแนะน าที่ดีมากกว่า 
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 มานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  (สัมภาษณ์, ธันวาคม 
2552 อ้างถึงใน สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2553) กล่าว่าบทบาทของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ คือ เสนอ
ความจริงอย่างครบถ้วนรอบด้าน หมายความว่าฝ่ายไหนว่ายังไงก็ต้องเสนออย่างนั้น เพราะคนที่จะ
ตัดสิน ก็คือผู้อ่านจะเป็นคนตัดสินว่า เรื่องที่เราเสนอเขาควรจะเชื่อยังไง หรือไม่เชื่ออย่างไร ที่ส าคัญ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าใจเรื่องการฝึกหัดของเราหรือไม่ หัวใจเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อหรือไม่ อันนี้
เป็นเรื่องส าคัญ ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจก็จะส่งคนมาคุมไม่ให้ท าอย่างเช่นที่ตั้ งใจไว้ คือทุกคนถ้าถูกเอา
เรื่องที่ตนเองไม่อยากเปิดเผย มาเปิดเผย เขายิ่งไม่พอใจ เป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือ
คณบดีที่ต้องสนับสนุนให้นักศึกษา ได้ฝึกหัดปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ หรือเป็นอ่ืนใดก็ตาม คือ
การเรียนทฤษฎีอย่างเดียวนั้น คิดว่าไม่เพียงพอที่จะออกไปเผชิญกับ โลกภายนอกไม่เพียงพอที่จะ
ออกไปท างานกับ บุคคลภายนอก เพราะเรารู้ทฤษฎีอย่างเดียวนั้นท าไม่ได้ ต้องรู้ทางปฏิบัติด้วย 
 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (สัมภาษณ์, มกราคม 2553 อ้างถึงใน สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 
2553) กล่าวถึงทางออกของการท าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติว่าต้องมองทั้งสามฝ่ายคือฝ่าย
ผู้อ่านหรือคนอ่านในมหาวิทยาลัยซึ่งมักมีสองประเภทคือไม่เข้าใจกับกลัว ฝ่ายที่สองคือผู้บริหารซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกับบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและฝ่ายที่สามคือผู้ผลิตที่ต้องท าหน้าที่
ของสื่ออย่างมีความน่าเชื่อถือตามจรรยาวิชาชีพต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งสามฝ่ายการท า
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาคม 
  

 6. ด้ำนเสรีภำพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 
 ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพูดถึง
สิทธิ เสรีภาพในการท าข่าวว่า ในการท าข่าวเราให้สิทธิ เสรีภาพกับสาขาวิชาอย่างเต็มที่ แต่ทาง
สาขาวิชาต้องรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาด้วย ต้องเอาจรรยาบรรณสื่อมาใช้ ต้องมีความพึงระวัง มี
ขอบเขตในการลงข่าว ข่าวแต่ละข่าวต้องมีมูลความจริง ส่วนตัวแล้วคิดว่านักข่าวต้องมีเสรีภาพมีอิสระ
ในการท าข่าว ซึ่งในปัจจุบันอ านาจเงินมีผลกับเรื่องนี้มาก อ านาจต่างๆสามารถควบคุมนักข่าวจนท า
ให้ไม่มีอิสระในการท าข่าว นักข่าวที่ดีจะต้อรับมือกับปัญหาตรงนี้ และเราต้องพร้อมรับทั้งค าชมและ
ค าต าหนิของข่าวที่เราน าเสนอไป 
 รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้วิจัยและหัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า แม้สื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจะถูกแทรกแซงและจ ากัดเสรีภาพมาก
ขึ้น  แต่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติก็ได้ใช้ความพยายามที่จะให้โอกาสในการน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยง
ธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาคมอย่างแท้จริง โดยการยืนหยัดในการน าเสนอข่าวและข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะท าให้การท างานเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งเป็นปัญหาที่
ท้าทายของสื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในยุคปัจจุบันแต่สื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติก็ไม่ได้ละความ
พยายามที่จะท าหน้าที่โดยยึดหลักแห่งจรรยาวิชาชีพและได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิชาการ
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วิชาชีพเพ่ือควบคุมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อและของประชาคมอันเป็นรากฐานส าคัญในการ
สร้างคนและสังคมให้เข้มแข็งเพ่ือต่อสู้กับอ านาจของผู้บริหารและระบอบทุนนิยมที่ไม่เป็นธรรมได้ 
 “การพยายามคุกคามหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของผู้มีอ านาจในยุคปัจจุบัน ที่ได้กระท าทุก
รูปแบบไม่ว่าจะเป็น การแทรกแซง การกดดันคุกคาม การใช้เงิน การยึดพ้ืนที่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง ท าให้สื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ปัญหา
อุปสรรคที่ส าคัญต่อการปิดกั้นเสรีภาพของสื่อก็คือ ผู้มีอ านาจและเจ้าของทุน  มีทั้งการใช้กฎหมาย
เพ่ือควบคุมสื่อ ให้ทุนสนับสนุน ผู้มีอ านาจทุนจึงมีอิทธิพลต่อสื่อมากขึ้น  การเข้ามาแทรกแซงสื่อของผู้
มีอ านาจและนายทุนกลายเป็นภัยที่น่าอันตรายต่อสถาบันการศึกษา   เพราะเป็นเรื่องที่ประชาคม
โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตผู้ที่มีสิทธ์มีเสียงน้อยซึ่งเป็นประชาคมส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย อาจไม่รู้ไม่เห็น 
และไม่สามารถลุกข้ึนมาต่อต้านได ้” 
 อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร มหาวิทยาลัยบูรพากล่าวว่า นอกจากจะมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแล้วยังยึดมั่นจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์การผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ของนิสิติสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ภาควิชา
นิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น มีจุดยืนส าคัญคือการเป็น
หนังสือพิมพ์พลเมือง (civil newspaper) ซึ่งต้องท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาคม เปิดพ้ืนที่ให้
ประชาคมมีส่วนร่วม และให้ความเท่าเทียมแก่ทุกคนในประชาคม ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงหรือบุคลากรทั่วไป พร้อมกันนี้ หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว จะเป็นพ้ืนที่ที่นิสิตจะได้เรียนรู้การ
ใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยยึดถือหลักจริยธรรมนักข่าวนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ตามข้อบังคับว่า
ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541 ตั้งแต่การได้มาซึ่ง
ข่าว และการน าเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ซื่อสัตย์ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น และให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ เพศ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 

 อย่างไรก็ตามเมื่อสื่อมวลชนได้รับเสรีภาพก็ควรใช้เสรีภาพนั้นอย่างมีขอบเขต ไม่ไปละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ท าให้ผู้อ่ืนเสียหายหรือเสียชื่อเสียง เสรีภาพของสื่อมวลชนจึง
เป็นเสรีภาพที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน 

 
 6.1 กรณีศึกษำ กำรคุกคำม – แนวทำงกำรต่อสู้เพื่อเสรีภำพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 

 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติผูกพันกับสังคมในสถาบันการศึกษามาโดยตลอดอาจกล่าวได้ว่าการ
เคลื่อนไหวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หนังสือพิมพ์ฯจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอยู่เสมอการให้
เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเท่ากับการให้เสรีภาพแก่ประชาคมเพราะถ้าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 
มีเสรีภาพผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือประชาคม แต่ที่ผ่านมาจากการศึกษากลับพบว่าหนังสือ พิมพ์ฝึก
ปฏิบัติถูกคุกคาม ลิดรอนเสรีภาพในรูปแบบต่าง ๆ เกือบทุกสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตาม
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หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้หาทางออกและหาแนวทางการต่อสู้เพ่ือ
เสรีภาพด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง รูปแบบการถูกลิดรอนเสรีภาพและแนว
ทางการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เพ่ือเป็นกรณีศึกษา ดังนี้ (อ้างถึงใน สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2553) 
 กรณีท่ีหนึ่ง เกิดข้ึนกับหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง กรณีที่เกิดขึ้น
เป็นข่าวใหญ่ทางสื่อมวลชนในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาจ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งแรก กรณีหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาถูกต ารวจในพ้ืนที่ ส่งหนังสือเตือนมายัง
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยแจ้งให้ไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ทั้งๆที่
ไม่ใช่หน้าที่ของต ารวจท้องที่ที่จะออกหนังสือเตือน แต่เป็นหน้าที่ของต ารวจสันติบาล โดยมีการตั้ง
ข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดจากการน าเสนอข่าวกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯที่ท างานแบบ นัก
วิชาชีพ หาข้อมูลวิเคราะห์ เจาะลึก ตามติดเหตุการณ์ เสนอข่าวรอบด้านและยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามหลักวารสารศาสตร์จึงเป็นไปได้ที่จะกระทบต่อแหล่งข่าวหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 กรณีนี้กองบรรณาธิการฯได้ร้องเรียนต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติให้พิจารณาว่า 
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ ที่ทางต ารวจท้องที่ฯ ได้ส่ง
หนังสือเตือนมายังอธิการบดี เพ่ือให้จดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484 นั้นต้องจดแจ้ง
การพิมพ์หรือไม ่
            กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯเดินหน้าต่อสู้เพ่ือเสรีภาพอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่น
ว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ ต้องมีเสรีภาพและไม่ต้องจดทะเบียนเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 6 ของ
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น เนื่องจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเป็น
กิจกรรมส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาการฝึกปฏิบัติผลิตหนังสือพิมพ์ ตามหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนควบคุมดูแล จึงเป็นเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการ การให้จดทะเบียนในครั้งนี้จะเป็น
บรรทัดฐานท าให้หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องจดทะเบียนไปด้วยอันจะเป็นการ
ลิดรอนเสรีภาพทั้งทางวิชาการและในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน 
 ภายหลังการประชุมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี 
เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในขณะนั้นได้แจ้งมติที่ประชุมว่า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติไม่
จ าเป็นต้องจดทะเบียนจดแจ้งตาม พ.ร.บ.การพิมพ์ เพราะถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ของราชการที่มีการยกเว้น
ตามมาตรา 6 พ.ร.บ.การพิมพ์ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ จัดท าขึ้นเพ่ือฝึกปฏิบัติในวิชาชีพให้
นักศึกษาซึ่งจะได้หน่วยกิต หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในมหาวิทยาลัยของรัฐจึงไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียน  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจากผลการชี้ขาดของสภาฯจะท าให้หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฉบับดังกล่าว
สามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่กรณีนี้ก็ท าให้เห็นถึงความพยายามที่จะคุกคาม
สิทธิและเสรีภาพทางวิชาการในสถาบันการศึกษาอย่างยิ่ง ด้วยการยื่นเรื่องให้ไปจดแจ้งการพิมพ์ เพ่ือ
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หาช่องทางเอาโทษจากกฎหมายมาเล่นงานสื่ออย่างไม่เป็นธรรม ทั้งที่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติมีสิทธิ
เสรีภาพสามารถแสดงออกและรับรู้ได้บนพื้นฐานความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมตามกรอบแห่งจริยธรรม
ของวิชาชีพ เรื่องนี้นับเป็นกรณีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ในสถาบันการศึกษากรณีแรกก็ว่าได้ 
 ครั้งที่สอง กรณีหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ ได้น าเสนอข่าวการสรรหาอธิ การบดีคนใหม่ 
เพ่ือให้ประชาคมมหาวิทยาลัยได้ทราบความเคลื่อนไหว เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่ออนาคต
ของมหาวิทยาลัยและต่อบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมใน
การเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ จึงรายงานข่าวเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น แต่
ได้มีกรรมการสรรหาอธิการบดีผู้หนึ่งเห็นว่า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ มีพฤติกรรมการแทรกแซง
กระบวนการสรรหาอธิการบดี จึงได้ต าหนิ พร้อมกับข่มขู่ว่าจะด าเนินการสอบสวนทางวินัยอาจารย์ที่
ปรึกษาและจะขอให้สภามหาวิทยาลัยสั่งปิดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ การคุกคามของกรรมการสรรหา
ฯ ผู้นี้  ได้สร้างความกังวลใจแก่นิสิตนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะนิสิตสาขาวารสารศาสตร์ซึ่งใช้ 
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ ประกอบการศึกษาในรายวิชาของหลักสูตรวารสารศาสตร์ซึ่ง ถ้ามีการสั่งปิด
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ จริงเท่ากับปิดรายวิชาฯ อันจะส่งผลไม่แตกต่างไปจากการปิดสาขาวิชา
วารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นิสิตวารสารศาสตร์ จึงส่งตัวแทน เข้าร้องเรียนเพ่ือขอความคุ้มครอง
และความเป็นธรรมต่อองค์กรวิชาชีพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ และรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาโดยนิสิตที่ร้องเรียนเห็นว่า การกระท าดังกล่าว เป็นการข่มขู่คุกคามเสรีภาพทาง
วิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนิสิตตามมาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 และ
มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติฉบับดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งวงการวิชาชีพและวิชาการเป็นอย่างยิ่ง เกิดความ
เคลื่อนไหวของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างมากมายเพ่ือร่วมกันหาทางออกให้แก่ วิกฤตของ
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในครั้งนี้จนในที่สุดผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ได้ออกแถลงการณ์ว่าจะไม่มีการปิด
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯและไม่มีการสอบวินัยอาจารย์ที่ปรึกษา จากแถลงการณ์นี้จึงท าให้หนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นสามารถน าเสนอข่าวการสรรหาอธิการบดีและข่าวการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยได้ต่อไปท่ามกลางความรู้สึกหวั่นเกรงในความไม่มั่นคงในเสถียรภาพของกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 
 จากกรณีข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลาย ๆ กรณีที่เกิดขึ้นกับหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติใน
สถาบันการศึกษา โดยมีลักษณะที่เกิดขึ้นในท านองเดียวกัน ได้แก่ ประเด็นการบริหารจัดการ ประเด็น
สิทธิเสรีภาพ และประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะอันตกต่ าของเสรีภาพ
สื่อมวลชนไทยซึ่งตรงกันข้ามกับบเจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560 ในยุคปัจจุบัน
การครอบง าและจ ากัดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงและเด่นชัดขึ้นไม่เ ว้น
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แม้แต่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่ควรจะเป็นต้นแบบของ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่ผู้บริหารกลับใช้ รูปแบบการสั่งการโดยผู้มีอ านาจเหมือนในอดีต มีทั้งการ
แทรกแซงและครอบง า จ ากัดในรูปแบบที่แยบยลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบั ติของ
มหาวิทยาลัยที่มีช่องว่างตรงที่เป็นหน่วยงานธุรกิจชนิดหนึ่งที่ต้องมีการลงทุนจะถูกจ ากัดเสรีภาพโดย
สิ้นเชิงจากเจ้าของ เสรีภาพหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในขณะนี้จึงอยู่ท่ามกลางกระแสการต่อสู้ของอ านาจ
และนายทุน 
 จากผลการศึกษา กล่าวโดยสรุปได้ว่า การผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบและเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตหลายด้าน อาทิ ด้านนโยบาย ซึ่งมีทั้งผู้ก าหนดนโยบายที่
บริหารโดยคณะฯ ภาควิชาฯ และสาขาวารสารศาสตร์ โดยก าหนดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงทุก
ประการ ด้านการผลิต เป็นการจ าลองกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ให้มีลักษณะเป็นแบบวิชาชีพ คือ 
มีกองบรรณาธิการ กองจัดการและกองผลิต โดยนิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติการจริงครบวงจร ในด้านผู้อ่าน 
เป็นผู้อ่านที่เป็นประชาคมของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประกอบไปด้วย สายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผู้แทนนิสิต นิสิต รวมถึงประขาชนในชุมชนก็เป็นผู้ อ่านด้วยเช่นกัน อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน คือ สภาวิชาชีพ ทั้ง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
และสถาบันอิศรา ที่ให้การสนับสนุนทั้งการฝึกอบรมให้คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ 
รวมถึงจัดประกวดรางวัลพิราบน้อยเ พ่ือเป็นการส่งเส ริมให้นิสิตได้ เตรียมตัวเข้าสู่ วิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ์อย่างแท้จริง และปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลอย่างมากที่ต่อการผลิตคือความรับผิดชอบและ
เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่จะต้องมีเท่าเทียมกับหนังสือพิมพ์ในวงการวิชาชีพ ดังนั้นจึงพบว่า 
ในทุกสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจะประสบปัญหาการบริหารจัดการและมี
ปัญหาขัดแย้งทางความคิดรวมถึงแนวปฏิบัติระหว่างผู้บริหารกับกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติอยู่เสมอ โดยทั้งสองฝ่ายได้พยายามหาทางออกร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาและ
วิชาชีพอย่าวแท้จริงต่อไป 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง "การถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ: หนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา" ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษากระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว โดยเป็นการศึกษารูปแบบการท างานใน
กระบวนการผลิต ทั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการสัมภาษณ์ คือ หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติ
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว รุ่น 11 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว ฝ่ายศิลปกรรมหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ฝ่ายสนับสนุนหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวและ
ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และรวบรวมข้อมูล
เอกสารต่าง ๆ ผลการวิจัยสามารถสรุปตามปัญหาน าวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ด้ำนนโยบำย 
 จากการศึกษาพบว่า ในทุกปีการศึกษาของการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวารสารศาสตร์

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะท าหน้าที่ในการ
จัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเรียนรู้ วิธีการ
ท างานของการท าหน้าที่สื่อมวลชนผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นไปสู่
บุคคลในมหาวิทยาลัยและสังคม โดยได้เน้นย้ าไปในเรื่องละเมิดสิทธิที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเป็นหลักและ
ทางสาขาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มีโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพิราบส่งเสริมสิทธิเด็กภายใต้ชื่อ  “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพิราบน้อย เพ่ือฝึกปฏิบัติให้นิสิตสาขาวารสารศาสตร์รุ่นน้องที่จะต้องท าหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าวต่อจากรุ่นพ่ีให้ได้ทราบกระบวนการได้มาซึ่งข่าวจากแหล่งข่าว การเขียนข่าว การรายงานใน
รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนทักษะในการเรียนรู้ วิธีการท างานของการท าหน้าที่สื่อมวลชนที่แท้จริงขึ้นซึ่ง
ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะในการเรียนรู้ วิธีการท างานของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ลานมะพร้าวจากรุ่นพ่ีให้แก่รุ่นน้อง เพ่ือให้เข้าใจในกระบวนการท างานของการประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่ถูกต้อง และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพสื่อมวลชนได้ตาม
หลักวิชาชีพที่ควรปฏิบัติ” (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, ผู้วิจัย) 

 



96 
 

 2.ด้ำนผู้ผลิต 
 บริหารงานของหนังสือพิมพ์พบว่า หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวได้มีการแบ่งส่วนของการ
บริหารงาน ออกเป็นแผนกต่างๆดังค ากล่าวของอาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล ที่ว่า นิสิตจะด าเนินการ
เลือกตั้งฝ่ายบริหาร 8 ต าแหน่ง ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร และผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร 
บรรณาธิการข่าวและผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรมและผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่าย
ศิลปกรรม บรรณาธิการฝ่ายการตลาดและผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายการตลาด ซึ่งผู้บริหารแต่ละฝ่าย
จะต้องมีตัวแทนทั้งจากนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ ทั้ง 8 คน จะท าหน้าที่วางแผนการท างาน 
ทั้งไทม์ไลน์ การจัดวางอัตราก าลังคน และแผนงานต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วองค์กรหนังสือพิมพ์มัก
แบ่งเป็น 3 กอง ก็คือ กองจัดการ กองบรรณาธิการ กองผลิตนั่นเอง 
 ในขั้นการวางแผนงาน ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้โครงสร้างของธุรกิจหนังสือพิมพ์และจ าลอง
โครงสร้างดังกล่าวมาใช้ในการท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ทั้งฝ่ายบรรณาธิการ ซึ่งท าหน้าที่ผลิตเนื้อหา 
ฝ่ายศิลปกรรม ท าหน้าที่จัดหน้าและรับผิดชอบงานกราฟฟิก รวมถึงฝ่ายการตลาดที่รับผิดชอบการ
จัดหาสปอนเซอร์และการส่งเสริมการขาย จากนั้นจะให้ร่วมกันวางแผนการผลิตภายใต้เดดไลน์ที่
ก าหนดและลงมือผลิตหนังสือพิมพ์ออกมาอย่างมีคุณภาพ จนถึงขั้นตอนการประเมินผลซึ่งมีกลไกใน
การให้นิสิตประเมินผลการด าเนินงานร่วมกัน เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ในวงการวิชาชีพที่ปฏิบัติการ 
  
 3.ด้ำนผู้อ่ำน 
 ส าหรับด้านผู้อ่าน มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลาน
มะพร้าว ฉบับกระดาษ โดยผู้อ่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกน าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและรับรู้ข่าวสาร อีกนัย
หนึ่งผู้อ่านเองก็ได้รับผลกระทบจากการน าเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวด้วยเช่นกัน 
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลกระทบที่ส่งผลต่อตัวบุคคลโดยตรง เช่น พระมหาวรงพงศ์ วณะว โส 
พระวัดแจ้งเจริญดอน และประเสริฐ ช่วยแก้วที่ได้รับผลกระทบจากการให้สัมภาษณ์ที่คลาดเคลื่อน
จากข้อเท็จจริง แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
ต่อไป 
 
 4.ด้ำนสมำคมวิชำชีพ 
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยริเริ่มให้มีโครงการฝึกอบรมนักข่าวพิราบ
น้อย และจัดให้มีการประกวดแข่งขันหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติขึ้นส าหรับนิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ทั่วประเทศ โดยมีแนวคิดว่า นิสิต/นักศึกษาที่ศึกษาใน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์และจบออกมาท างานในสายวิชาชีพนักข่าว นัก
สื่อสารมวลชนส่วนใหญ่นั้นมาจากสถาบันการศึกษาท่ีมีการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ 
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หากทางสมาคมฯ ได้เข้าไปให้ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ตั้งแต่ต้น ในท้ายที่สุดพวกเขาก็จะ
สามารถส าเร็จการศึกษาและเป็นนักข่าว นักสื่อสารมวลชนที่ดี มีคุณภาพ มีจริยธรรมในวิชาชีพใน
ที่สุด ส าหรับจุดอ่อนของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว คือ ทางผู้บริหารยังไม่เห็นถึงความส าคัญ
ของการฝึกฝนให้นิสิตให้เป็นนักสื่อสารมวลชน นักตรวจสอบทางสังคม และค่อนข้างจะมีความ
อนุรักษนิยม จึงเป็นอุปสรรคของการฝึกฝนให้นิสิตได้เป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดี เนื่องจากนิสิตที่ท า
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมักจะถูกกดดันจากทางผู้บริหารมาโดยตลอด ซึ่งถ้าหากทาง
ผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญ ประกอบกับนิสิตรู้หลักการสื่อสารมวลชน มีความทุ่มเท ประชุมทีมงาน มี
การบริหารจัดการที่ดี แบ่งเวลาได้ดี มีแรงสนับสนุนที่ดีจากอาจารย์และมหาวิทยาลัยก็จะท าให้นิสิต
สามารถผลิตผลงานออกมาให้ดีได้ แต่กระนั้น หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวก็ยังได้รับรางวัลต่าง 
ๆ มากมาย เช่น ได้รับรางวัลพาดหัวข่าวดีเด่นจากสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ รางวัล “พิราบน้อย” ประเภท หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น และประเภทข่าวดีเด่น รางวัล
สารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้าปาติยะเสวี” จากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รางวัล
นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจ าภูมิภาค รางวัล FJ2011, ข่าวสิทธิเด็กและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิ
เด็กจากองค์กร UNICEF รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติร่วมกับสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มอบรางวัลให้กับ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ในการประกวดการแสดงหัวข้อ “จริยธรรมสื่อมวลชน” 
สมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว ภาคตะวันออก สมาคมผู้สื่อข่าวชลบุรี – สภาการสื่อมวลชน จังหวัดชลบุรี ได้มอบรางวัล
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 ประเภทอุดมศึกษาให้แก่
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว อีกด้วย 
 
 5. ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ใช้ความพยายามที่จะให้โอกาสในการน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง
เที่ยงธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาคมอย่างแท้จริง โดยการยืนหยัดในการน าเสนอข่าวและ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะท าให้การท างานเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ท้าทายของสื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในยุคปัจจุบันแต่สื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติก็ไม่ได้ละความ
พยายามที่จะท าหน้าที่โดยยึดหลักแห่งจรรยาวิชาชีพและได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิชาการ
วิชาชีพเพ่ือควบคุมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อและของประชาคมอันเป็นรากฐานส าคัญในการ
สร้างคนและสังคมให้เข้มแข็งเพ่ือต่อสู้กับอ านาจของผู้บริหารและระบอบทุนนิยมที่ไม่เป็นธรรมได้ 
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 6. ด้ำนเสรีภำพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 
 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยมีสถานภาพเป็นสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการตรวจสอบ
เช่นเดียวกันหนังสือพิมพ์ทั่วไปการท าหน้าที่ตรวจสอบผู้บริหารมหาวิทยาลัยนี้ท าให้เกิดการเผชิญหน้า
กันทั้งสองฝ่ายสังคมไทยเป็นสังคมที่ใช้อ านาจสูงการตรวจสอบเรื่องไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่ท าได้ยากมาก หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติต้องการเสรีภาพในการท าหน้าที่สื่อ
ขณะที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็มักจะอ้างความจ าเป็นในการก ากับดูแล เพ่ือให้หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
น าเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิยาลัยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดกรณีความขัดแย้ง
ขึ้นในหลายมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีแนวทางการควบคุมของผู้บริหารและมีแนวทางการ
ต่อสู้ เพ่ือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเพ่ือหาทางออกที่แตกต่างกันออกไป เช่น ถ้าเป็น
มหาวิทยาลัยของเอกชนส่วนใหญ่ผู้บริหารก็จะน าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยของรัฐมีข้อยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนการ
พิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์  พ.ศ. 2484 มาตรา 6 และพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 5 ที่ระบุว่าพระราชบัญญัติฯไม่ใช้บังคับกับ สิ่งพิมพ์ของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐที่เผยแพร่ในสถานศึกษา ทั้งนี้ยังถูกแทรกแซง ลิดรอน และจ ากัดเสรีภาพสื่อด้วยการ
กระท าอย่างเปิดเผย ผ่านการใช้อ านาจของผู้บริหาร ตัวบทกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมถึง การ
คุกคามข่มขู่ การฟ้องร้อง การแทรกแซงกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผ่านการให้ทุนอุดหนุนหรือยึด
ครองเป็นเจ้าของสื่อเพ่ือใช้เป็นกระบอกเสียงของผู้บริหารส่งผลให้เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ในสถาบันการศึกษาลดลง 
 

อภิปรำยผล 
1. ด้ำนนโยบำย 

 จากการศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีแนวปฏิบัติในการน าเสนอเนื้อหาสาระต้อง
มีข้อละเว้นและข้อพึงปฏิบัติ โดยข้อละเว้นนั้นลานมะพร้าวจะไม่น าเสนอเรื่องราวข่าวสารโดยขาดการ
ค้นคว้าหาข้อมูลไม่ใช้ถ้อยค าต าหนิที่หยาบคายและก้าวร้าวและไม่น าเสนอเรื่องของบุคคลที่สามที่เห็น
ว่าอาจท าบุคคลผู้นั้นเสื่อมเสีย โดยเขาไม่มีโอกาสได้ ซึ่งข้อพึงปฏิบัติลานมะพร้าวจะน าเสนอเนื้อหา
สาระด้วยการค้นคว้างแสวงหาข้อมูลที่เชื่อถือได้และรอบด้าน น าเสนอสารคดีเชิงข่าวอย่างสร้างสรรค์ 
ยึดหลักความเป็นธรรมแก่ผู้ตกเป็นข่าวหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข่าว และยึดมั่นในจริยธรรม
แห่งวิชาชีพของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติชี้แจง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ มาลี บุญศิริพันธ์ (2550) 
กล่าวไว้ว่า ข่าวที่มีความสมดุลหมายถึงการเลือกการจัดรวบรวมข้อเท็จจริงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์
ทุกแง่ทุกมุมไม่มีส่วนใดขาดหายหรือส่วนใดเกินความจ าเป็นเพ่ือให้เหตุการณ์ในข่าวมีความเหมาะสม 
ทั้งในแง่การเน้นข่าวความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งการให้
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ความส าคัญต่อสาระของข่าวทั้งหมด ความสมดุลของข่าวจะเป็นการน าเอารายละเอียดที่ส าคัญมา
เสนอให้ผู้รับสารได้รับทราบและเข้าใจเรื่องราวได้เป็นอย่างดี เกิดภาพพจน์ ที่ถูกต้องของเหตุการณ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นข่าวขัดแย้ง ต้องเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้รับรายงานข้อเท็จจริง
อย่างเท่าเทียมกัน และยังสอดคล้องกับ ฐิติ วิทยสรณะ (2548) ซึ่งวิจัยเรื่อง “บทบาทและการด ารงอยู่
ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของประชาชน รวมทั้งศึกษาบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ในด้าน
ต่าง ๆ โดยที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ในการรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของท้องถิ่นอย่างละเอียดในระดับสูง รวมทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ ในระดับมาก ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แสดง
ความคิดเห็นหรือร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารของชุมชนได้ นอกจากนี้ นโยบายการฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ได้ถูกก าหนดไว้ในหลักสูตร
วารสารศาสตร์บัณฑิตในสาขาวิชาการฝึกปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่นิสิตจะต้องฝึกจ าลอง
ผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเพ่ือเป็นการประมวลความรู้ทางด้านวารสารศาสตร์ทั้งหมดมาใช้ในการ
ฝึกปฏิบัติ โดยเป็นการท างานร่วมกันของนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีสไตล์บุ๊กก าหนดนโยบายกลุ่มเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แนวในการปฏิบัติ โครงสร้างองค์กรและรูปแบบและวิธีการน าเสนอของบรรณาธิการ 
โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ “ลานมะพร้าว” ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่เป็นแบบจ าลองของความ
เป็นสถาบันแห่งวิชาชีพ และแบบจ าลองของหนังสือพิมพ์พลเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตและ
บุคลากรภายในประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายหลัก และชุมชนรอบประชาคม
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายถัดไป และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
แก่นิสิตวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ือน าเสนอข่าวสาร ข้อมูล และ
ความคิดเห็น อันพึงกระท าตามวิชาชีพหนังสือพิมพ์ภายในประชาคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
บูรพา (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, ผู้วิจัย) 
 

2. ด้ำนผู้ผลิต 
 จากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล และการมีส่วนร่วมของผู้วิจัยพบว่า 

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวได้มีการแบ่งส่วนของการบริหารงานออกเป็นแผนกต่าง  ๆ โดยนิสิตจะ
ด าเนินการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร 8 ต าแหน่ง ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร และผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร 
บรรณาธิการข่าวและผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรมและผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่า ย
ศิลปกรรม บรรณาธิการฝ่ายการตลาดและผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายการตลาด ซึ่งผู้บริหารแต่ละฝ่าย
จะต้องมีตัวแทนทั้งจากนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ ทั้ง 8 คน จะท าหน้าที่วางแผนการท างาน 
ทั้งไทม์ไลน์ การจัดวางอัตราก าลังคน และแผนงานต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วองค์กรหนังสือพิมพ์มัก
แบ่งเป็น 3 กอง ก็คือ กองจัดการ กองบรรณาธิการ กองผลิตนั่นเอง ในขั้นการวางแผนงาน ผู้เรียน
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จะต้องเรียนรู้โครงสร้างของธุรกิจหนังสือพิมพ์และจ าลองโครงสร้างดังกล่าวมาใช้ในการท า
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ทั้งฝ่ายบรรณาธิการ ซึ่งท าหน้าที่ผลิตเนื้อหา ฝ่ายศิลปกรรม ท าหน้าที่จัดหน้า
และรับผิดชอบงานกราฟฟิก รวมถึงฝ่ายการตลาดที่รับผิดชอบการจัดหาสปอนเซอร์และการส่งเสริม
การขาย จากนั้นจะให้ร่วมกันวางแผนการผลิตภายใต้เดดไลน์ที่ก าหนดและลงมือผลิตหนังสือพิมพ์
ออกมาอย่างมีคุณภาพ จนถึงขั้นตอนการประเมินผลซึ่งมีกลไกในการให้นิสิตประเมินผลกา ร
ด าเนินงานร่วมกัน เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ในวงการวิชาชีพที่ปฏิบัติการ โดยสอดคล้องกับ  
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ  (2544) กล่าวว่า การตรวจแก้และปรับปรุงต้นฉบับเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เรียกว่า 
การบรรณาธิกรณ์ ซึ่งหมายถึง “การเตรียม การตรวจแก้ต้นฉบับ การเลือกเฟ้นเรื่อง การเลือกอักษร
พิมพ์ การพาดหัว การเขียนชื่อเรื่อง การใช้ภาพ การวางรูปแบบ ฯลฯ เพ่ือน าลงพิมพ์” การ
บรรณาธิกร คือ การจัดเตรียมและจัดท าต้นฉบับให้เสร็จเป็นรูปเล่มหนังสือที่สมบูรณ์ หน้าที่ของการ
บรรณาธิกร (Editing) ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของบรรณาธิการ (Editor) หรือผู้ช่วย
บรรณาธิการ (Sub-Editor) ในหนังสือพิมพ์ฉบับขนาดธรรมดาลงไปอาจให้บรรณาธิการ หรือหัวหน้า
ข่าวท าหน้าที่นี้แทนและสุรสิทธิ์ ได้กล่าวถึงข้อดีของการตรวจแก้ต้นฉบับให้เรียบร้อยก่อนส่งไปโรง
พิมพ์ ว่าจะได้ข้อความที่ถูกต้องตามหลักภาษาไวยากรณ์และข้อเท็จจริง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิมพ์ลง เพราะไม่ต้องมีการแก้ไขอีกภายหลังจากส่งให้โรงพิมพ์แล้ว ท าให้เกิดความรวดเร็วเพราะ
ไม่มีการย้อนกลับมาแก้ไขอีก ท าให้สิ่งพิมพ์มีคุณค่าขึ้นและท าให้รูปแบบของหนังสือพิมพ์มีความ
สม่ าเสมอสอดคล้องกันทั้งเล่ม ไม่สอดคล้องกับ ณัฏฐชา หน่อทอง (2541) มีความพร้อมในการจัดท า
อยู่ในระดับปานกลางที่ค่อนข้างไปทางน้อย ยังขาดความพร้อมในเรื่องบุคลกรผู้เชี่ยวชาญด้าน
หนังสือพิมพ์มาให้ค าปรึกษาแนะน า ขาดงบประมาณส าหรับการด าเนินงานและจ้างโรงพิมพ์ ขาด
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในการจัดท าหนังสือพิมพ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และขาด
ความพร้อมในเรื่องห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, ผู้วิจัย) 
นิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นนิสิตที่เรียนในหลักสูตรเชิงลึกด้านวารสาร
ศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผ่ านการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการส่ง
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเข้าประกวดในสมาคมวิชาชีพท าให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและ
อุปสรรคในการจัดท าหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 

 
3. ด้ำนผู้อ่ำน 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้การศึกษา มีความต้องการใช้ประโยชน์จาก
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว และมีความเห็นว่าหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง   
สอดคล้องกับ สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2550) ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีทีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์
ที่จะได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในด้านได้รับทราบข่าวสารทั่วไปในท้องถิ่น การรับทราบ
ข่าวการเมือง ได้รับค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ สุกัญญา  
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บูรณเดชาชัย (2556) ผู้อ่านในจังหวัดชลบุรีที่มีระดับความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด
ชลบุรีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในด้าน
ได้รับทราบข่าวสารทั่วไปในท้องถิ่น การรับทราบข่าวการเมือง ได้รับค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ 
แตกต่างกัน มีความเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับ
กระดาษ โดยผู้อ่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกน าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวที่เกิดข้ึนทั้ง
ภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและรับรู้ข่าวสาร อีกนัยหนึ่งผู้อ่านเอง
ก็ได้รับผลกระทบจากการน าเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวด้วยเช่นกัน ซึ่งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลกระทบที่ส่งผลต่อตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการให้สัมภาษณ์ที่คลาดเคลื่อน
จากข้อเท็จจริง แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
ต่อไป สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของประเสริฐ ช่วยแก้ว (2563) ที่กล่าวว่า ตนยังเชื่อว่าหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวยังคงมีประโยชน์กับทุก ๆ คนในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอย่างมากหากทางนิสิต
สามารถติดตามท าข่าวในประเด็นเรื่องการเมืองภายในมหาวิทยาลัย และท าหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านที่
คอยดมกลิ่นและตรวจสอบสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลภายในมหาวิทยาลัยตามอุดมการณ์พ้ืนฐานของ
สื่อมวลชนด้วยการน าเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ของส่วนรวมจริง ๆ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจึง
ยังคงต้องมี และการเรียนการสอนในวิชาฝึกปฏิบัติเพื่อการท าข่าวนั้นยังจ าเป็นต้องมี และสอดคล้อง
กับพระมหาวรงพงศ์ วณะว โส (2563) ที่พูดถึงเนื้อหาที่เลือกอ่านในหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ส่วน
ใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา เรื่องราวภายในมหาวิทยาลัยบูรพาและข่าวประชาคมรอบรั้ว
มหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องการที่จะรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
และติดตามข่าวสารอ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์ โดยส่วนตัวแลว้ท่านรู้สึกว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลาน
มะพร้าวนั้นมีประโยชน์ต่อตัวของท่านเอง โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับประกอบเกียรติ อิ่มศิริ และคณะ (2551) ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการเปิดรับ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโดยพิจารณาจาก เนื้อหาข่าวสารมากท่ีสุด ประเภทข่าว และสาเหตุที่อ่านเพื่อการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร ส าหรับลักษณะของหนังสือพิมพ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างคือ
ต้องมีความเป็นกลางเชื่อถือได้ 

 
4. ด้ำนสมำคมวิชำชีพ 

 ผลวิจัยพบว่า องค์กรวิชาชีพมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาวิชาการด้านวารสาร
ศาสตร์และส่งเสริมการฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถานบันการศึกษา โดยสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดโครงการฝึกอบรมนักข่าวพิราบน้อย และจัดประกวดหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติส าหรับนิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ทั่วประเทศ 
ในท้ายที่สุดนิสิตนักศึกษาก็จะสามารถส าเร็จการศึกษาและเป็นนักข่าว สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ
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ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยหรือ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน มีนโยบายในการพัฒนาทักษะผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนานิสิต – นักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนได้
อย่างมีคุณภาพ นักสื่อสารมวลชนที่ดี มีคุณภาพ มีจริยธรรมในวิชาชีพได้ แม้หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ลานมะพร้าวจะถูกกดดันจากทางผู้บริหารมาโดยตลอด แต่ก็สามารถได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น 
ได้รับรางวัลพาดหัวข่าวดีเด่นจากสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัล 
“พิราบน้อย” ประเภท หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น และประเภทข่าวดีเด่น รางวัลสารคดีเชิงข่าว  
“รางวัลริต้าปาติยะเสวี” จากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ข่าวสิทธิเด็กและสารคดีเชิง
ข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กจากองค์กร UNICEF รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นจากสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ สมาคมวิชาชีพเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพวารสาร
ศาสตร์ โดยสนับสนุนทั้งวิทยาการ การฝึกอบรมและการจัดเวทีประวดอันเป็นการสร้างแรงจูงใจและ
ความเป็นมืออาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษา อีกทั้ง หากสถาบันใดมีปัญหาด้านการบริหารจัดการหรือ
ปัญหาการถูกคุกคามและความขัดแย้งกับผู้บริหาร องค์กรสื่อก็ควรจะแสดงบทบาทในการก ากับดูแล
และร่วมแก้ไขปัญหากับสถาบันนั้น ๆ สอดคล้องกับสุกัญญา บูรณเดชาชัย (2549) ว่าสภาการหนังสือ
แห่งชาติเป็นองค์กรหลักควบคุมทางจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติหลายประการ แต่การควบคุมกันเองโดยสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กลับมีข้อกังขาและถูกจับตา
มองจากประชาสังคมว่า การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนยังตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความละเมิดอยู่บ่อยครั้ง และ
บทบาทของสภาหนังสือพิมพ์ฯ ในการด าเนินการนั้นเป็นรูปธรรมชัดเจนเพียงพอน่าเชื่อถือหรือไม่ จาก
ข้อมูลการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิจัย รวมทั้งสถิตการเรียกร้องของสภาการหนังสือพิมพ์ฯเอง เป็นสิ่ง
หนึ่งที่สนับสนุนสมญานาม “เสือกระดาษ” ของสภากาหนังสือพิมพ์ฯได้เป็นอย่างดี เพราะในแต่ละปี
หนังสือพิมพ์ได้ท าหน้าที่ตามหลักการของปรัชญาวิชาชีพจนละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นอยู่เสมอ  
 

5. ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 จากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล พบว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติก็ได้ใช้
ความพยายามที่จะให้โอกาสในการน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงธรรมและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาคมอย่างแท้จริง โดยการยืนหยัดในการน าเสนอข่าวและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แม้ว่าสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจะท าให้การท างานเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทายของสื่อหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติในยุคปัจจุบันแต่สื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติก็ไม่ได้ละความพยายามที่จะท าหน้าที่โดยยึดหลัก
แห่งจรรยาวิชาชีพและได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเพ่ือควบคุมและปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของสื่อและของประชาคมอันเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างคนและสังคมให้เข้มแข็งเพ่ือต่อสู้
กับอ านาจของผู้บริหารและระบอบทุนนิยมที่ไม่เป็นธรรมได้ สอดคล้องกับมาลี บุญศิริพันธ์ (2550) 
กล่าวไว้ว่า ข่าวที่แท้จริงควรประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ ความน่าสนใจ 
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(Interest) ข้อเท็จจริง  (Facts) และผู้อ่าน  (Readers) ดังนั้น งานส าคัญของนักข่าว ก็คือท าให้
ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อกลุ่มผู้อ่านของตนให้มากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับจักร
กฤชณ์ แววคล้ายหงส์บรรณาธิการและบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดตราด 
(สัมภาษณ์, 2552) ที่กล่าวว่าปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานท าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เนื่องจากการที่
หนังสือพิมพ์ประชามติ เน้นข่าวสืบสวนซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และจรรยาบรรณของนักข่าว จึง
มักจะมีปัญหากับผู้ที่เก่ียวข้องในข่าว ถูกซื้อเก็บจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล และโดนขู่ท าร้ายร่างกาย
บ่อยครั้ง  อีกท้ังเป็นไปในทิศทางเดียวกับ อารดา เทิดธรรมคุณ (2547) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความ
ตระหนักของผู้สื่อข่าวต่อจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไทย” เพ่ือศึกษาถึงระดับความตระหนักของ
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยต่อจริยธรรมวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยส่วนใหญ่มี
ความตระหนักสูง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนอันเป็นที่พ่ึงของประชาชนในทุก
บริบทของสังคมอย่างแท้จริง และยังสอดคล้องกับ สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2549) ที่กล่าวว่า การ
ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ด้วยการใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจึง
ต้องมีขอบเขต นอกเหนือจากกระบวนการควบคุมทางกฎหมายเป็นมาตรการหนึ่งที่เป็นรูปธรรมอยู่
แล้ว สื่อมวลชนเองยังได้จัดตั้งองค์กรวิชาชีพขึ้นมาควบคุมกันเอง โดยใช้หลักการพ้ืนฐานแห่ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นข้อบังคับส าคัญ เพ่ือไม่ให้สื่อมวลชนน าสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้
ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อ่ืน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมวิชาชะของสื่อมวลชน
นั่นเอง ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับ วัลลภ สวัสดิวัลลภ (2535) ที่กล่าวว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพ
ของหนังสือพิมพ์มีอยู่หลายประการ นั่นคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการท าให้หนังสือพิมพ์ละทิ้งอุดมการณ์
มี 2 ประการ คือ กิเลสภายใน ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ หรือความโลภ ความโกรธ ความหลง โดย
อ านาจเงินท าให้มีการ “ขายตัว” หรือซื้อขาย “ปากกา” เกิดขึ้น ยอมละทิ้งอุดมการณ์และเกียรติยศ 
และอคติ คือ ความล าเอียงมี 4 อย่าง ได้แก่ ทัศนคติ ล าเอียงเพราะความรัก โทสาคติ ล าเอียงเพราะ
โกรธ ทยาคติ คือล าเอียงเพราะกลัว และโมหะคติ คือล าเอียงเพราะไม่รู้ ทั้ง 4 อย่างนี้เป็นปัจจัยสกัด
กั้นเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เพราะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม กล่าวคือ ถ้ารักก็จะสนับสนุนและ
ปกป้อง แต่ถ้าไม่ชอบหรือโกรธก็จะขัดขวางและท าลายล้าง ถ้ากลัวก็ไม่กล้าขัดขวางและยังต้องฝืน
สนับสนุนด้วย และถ้าเพราะไม่รู้ก็จะสนับสนุนหรือขัดขวางอย่างผิด ๆ เช่น อาจรายงานโดยบิดเบือน
จากข้อเท็จจริง ท าให้คนอื่นเสียหาย การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้สามารถท าได้โดยการสร้างจรรยาบรรณ
หนังสือพิมพ์ให้เป็นหลักในทางปฏิบัติ และเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทุกคน 
สร้างผู้อ่านในด้านปริมาณ คุณภาพ และความผูกพันต่อหนังสือพิมพ์ซึ่งจะเป็นพลังเงียบให้แก่
หนังสือพิมพ์  จนกลายเป็นอ านาจต่อรองให้พ้นจากการถูกบีบคั้นด้วยอิทธิพลต่างๆ ได้ และสร้าง
ความมั่นคงทางการเงินของตนเอง  เพ่ือจะได้ต่อสู้กับอิทธิพลมืดที่ใช้อ านาจบีบบังคับให้หนังสือพิมพ์
กระท าในสิ่งที่ขัดต่ออุดมการณ์ 
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6. ด้ำนเสรีภำพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 
 จากการสัมภาษณ์ ดร.บุญรอด บุญเกิด อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาพูดถึงสิทธิ เสรีภาพในการท าข่าวว่า ในการท าข่าวเราให้สิทธิ เสรีภาพกับสาขาวิชา
อย่างเต็มที่ แต่ทางสาขาวิชาต้องรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาด้วย ต้องเอาจรรยาบรรณสื่อมาใช้ ต้อง
มีความพึงระวัง มีขอบเขตในการลงข่าว ข่าวแต่ละข่าวต้องมีมูลความจริง ส่วนตัวแล้วคิดว่านักข่าว
ต้องมีเสรีภาพมีอิสระในการท าข่าว ซึ่งในปัจจุบันอ านาจเงินมีผลกับเรื่องนี้มาก อ านาจต่าง ๆ สามารถ
ควบคุมนักข่าวจนท าให้ไม่มีอิสระในการท าข่าว นักข่าวที่ดีจะต้องรับมือกับปัญหาตรงนี้ และเราต้อง
พร้อมรับทั้งค าชมและค าต าหนิของข่าวที่เราน าเสนอไป เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอาจารย์ปาจารีย์ 
ปุรินทวรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และนิตยสาร หนั งสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว จะเป็นพ้ืนที่ที่นิสิตจะได้เรียนรู้การใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยยึดถือหลักจริยธรรม
นักข่าวนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541 ตั้งแต่การได้มาซึ่งข่าว และการน าเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ซื่อสัตย์
ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน และให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชน
ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เพศ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ในสังคม อย่างไรก็ตามเมื่อสื่อมวลชนได้รับ
เสรีภาพก็ควรใช้เสรีภาพนั้นอย่างมีขอบเขต  ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว  ท าให้
ผู้อ่ืนเสียหายหรือเสียชื่อเสียง  เสรีภาพของสื่อมวลชนจึงเป็นเสรีภาพที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม  และ
ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน สอดคล้องกับสุริยา กองกะมุด บรรณาธิการและบรรณาธิการ
บริหาร น.ส.พ.ข่าวไทจังหวัดระยอง (2552) ที่ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนอกจากปัญหาเรื่องเงินที่ไม่ค่อยพอกับรายจ่ายแล้วการที่เป็น
หนังสือพิมพ์ฯนั้นอาจก่อให้เกิดผู้ประสงค์ร้ายขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะเคยถูกข่มขู่จากคนที่เสียประโยชน์
บางกลุม่หรือจากนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลของท้องถิ่น  ท าให้เกิดความหวาดกลัวในการท างานและ
เคยมีการขู่ฆ่าจากอิทธิพลมืด แต่ก็ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประชาชนที่ยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพมา
ยาวนานจึงท าให้ผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยดี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ มีชื่อเสียงเช่น
หนังสือพิมพ์รายใหญ่แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์เป็นอย่างดียิ่ง เพราะ
ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมตลอดเวลาว่าสิ่งใดควรท ามิควรท า  

 จากการเป็นประธานหลักสูตรและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของนิสิต ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า 
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวในระดับหนึ่ง ในบริบทของการเป็น
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากระชาคมบูรพาและชุมชนใกล้เคียงได้ให้ความเชื่อถือ ศรัทธาใน
หนังสือพิมพ์ จึงให้ความร่วมมือในการให้ข่าวและคิดว่าหนังสือพิมพ์เป็นที่พ่ึงได้ แต่ในขณะเดียวกัน ใน
มุมมองของผู้บริหารจะไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งในการเป็นแหล่งข่าวหรือในการให้
นิสิตได้สืบค้นข้อมูลข่าวสารสาธารณะเพ่ือน ามาเผยแพร่ให้ประชาคมได้ทราบ อีกทั้งผู้บริหารบางทีมก็
มีพฤติกรรมคุกคามสิทธิและเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวด้วยเช่นกัน 
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a. กรณีศึกษำ กำรคุกคำม – แนวทำงกำรต่อสู้เพื่อเสรีภำพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 
 กรณีที่หนึ่ง เกิดขึ้นกับหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง (อ้างถึงใน 
สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2553) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 กรณีหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาถูก
ต ารวจในพ้ืนที่ ส่งหนังสือเตือนมายังอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแจ้งให้ไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม
พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484 ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่ของต ารวจท้องที่ที่จะออกหนังสือเตือน แต่เป็นหน้าที่
ของต ารวจสันติบาล โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดจากการน าเสนอข่าวกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ ที่ท างานแบบ นักวิชาชีพ หาข้อมูลวิเคราะห์ เจาะลึก ตามติดเหตุการณ์ เสนอ
ข่าวรอบด้านและยึดจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักวารสารศาสตร์จึงเป็นไปได้ที่จะกระทบต่อแหล่งข่าว
หรือหน่วยงานต่างๆทั้งภายและภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีนี้กองบรรณาธิการฯได้ร้องเรียนต่อสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติให้พิจารณาว่า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขา
วารสารศาสตร์ ที่ทางต ารวจท้องที่ฯ ได้ส่งหนังสือเตือนมายังอธิการบดี เพ่ือให้จดแจ้งการพิมพ์ตาม 
พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484 นั้นต้องจดแจ้งการพิมพ์หรือไม่ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ
เดินหน้าต่อสู้เพ่ือเสรีภาพอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ ต้องมีเสรีภาพและไม่
ต้องจดทะเบียนเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ที่มีผลบังคับใช้
ในขณะนั้น เนื่องจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาการฝึก
ปฏิบัติผลิตหนังสือพิมพ์ ตามหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนควบคุมดูแล จึงเป็นเรื่องของ
เสรีภาพทางวิชาการ การให้จดทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานท าให้หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องจดทะเบียนไปด้วยอันจะเป็นการลิดรอนเสรีภาพทั้งทางวิชาการและในฐานะ
ที่เป็นสื่อมวลชน ภายหลังการประชุมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี 
เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในขณะนั้นได้แจ้งมติที่ประชุมว่า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติไม่
จ าเป็นต้องจดทะเบียนจดแจ้งตาม พ.ร.บ.การพิมพ์ เพราะถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ของราชการที่มีการยกเว้น
ตามมาตรา 6 พ.ร.บ.การพิมพ์ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ จัดท าขึ้นเพ่ือฝึกปฏิบัติในวิชาชีพให้
นักศึกษาซึ่งจะได้หน่วยกิต หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในมหาวิทยาลัยของรัฐจึงไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียน 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจากผลการชี้ขาดของสภาฯจะท าให้หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฉบับดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่กรณีนี้ก็ท าให้เห็นถึงความพยายามที่จะคุกคามสิทธิและ
เสรีภาพทางวิชาการในสถาบันการศึกษาอย่างยิ่ง ด้วยการยื่นเรื่องให้ไปจดแจ้งการพิมพ์ เพ่ือหา
ช่องทางเอาโทษจากกฎหมายมาเล่นงานสื่ออย่างไม่เป็นธรรม ทั้งที่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติมีสิทธิ
เสรีภาพสามารถแสดงออกและรับรู้ได้บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมตามกรอบแห่งจริยธรรม
ของวิชาชีพ เรื่องนี้นับเป็นกรณีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ในสถาบันการศึกษากรณีแรกก็ว่าได้ 
 กรณีที่สอง ในปี พ.ศ. 2553 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ ได้น าเสนอข่าวการสรรหาอธิการบดี
คนใหม่ เพ่ือให้ประชาคมมหาวิทยาลัยได้ทราบความเคลื่อนไหว เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อ
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อนาคตของมหาวิทยาลัยและต่อบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่
เหมาะสมในการเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ จึงรายงานข่าวเรื่องนี้มา
ตั้งแต่ต้น แต่ได้มีกรรมการสรรหาอธิการบดีผู้หนึ่งเห็นว่า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ มีพฤติกรรมการ
แทรกแซงกระบวนการสรรหาอธิการบดี จึงได้ต าหนิ พร้อมกับข่มขู่ว่าจะด าเนินการสอบสวนทางวินัย
อาจารย์ที่ปรึกษา และจะขอให้สภามหาวิทยาลัยสั่งปิดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ การคุกคามของ
กรรมการสรรหาฯ ผู้นี้ ได้สร้างความกังวลใจแก่นิสิตนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะนิสิตสาขาวารสารศาสตร์
ซึ่งใช้ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ ประกอบการศึกษาในรายวิชาของหลักสูตรวารสารศาสตร์ซึ่ง ถ้ามีการ
สั่งปิดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ จริงเท่ากับปิดรายวิชาฯ อันจะส่งผลไม่แตกต่างไปจากการปิดสาขาวิชา
วารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นิสิตวารสารศาสตร์ จึงส่งตัวแทน เข้าร้องเรียนเพ่ือขอความคุ้มครอง
และความเป็นธรรมต่อองค์กรวิชาชีพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ และรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาโดยนิสิตที่ร้องเรียนเห็นว่า การกระท าดังกล่าว เป็นการข่มขู่คุกคามเสรีภาพทาง
วิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนิสิตตามมาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 และ
มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติฉบับดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งวงการวิชาชีพและวิชาการเป็นอย่างยิ่ง เกิดความ
เคลื่อนไหวของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างมากมายเพ่ือร่วมกันหาทางออกให้แก่ วิกฤตของ
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในครั้งนี้จนในที่สุดผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ได้ออกแถลงการณ์ว่าจะไม่มีการปิด
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯและไม่มีการสอบวินัยอาจารย์ที่ปรึกษา จากแถลงการณ์นี้จึงท าให้หนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นสามารถน าเสนอข่าวการสรรหาอธิการบดีและข่าวการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยได้ต่อไปท่ามกลางความรู้สึกหวั่นเกรงในความไม่มั่นคงในเสถียรภาพของกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฝึก 
 ปฏิบัติจากกรณีข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลาย ๆ กรณีที่เกิดขึ้นกับหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติในสถาบันการศึกษา โดยมีลักษณะที่เกิดขึ้นในท านองเดียวกัน ได้แก่ ประเด็นการบริหารจัดการ 
ประเด็นสิทธิเสรีภาพ และประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะอันตกต่ าของ
เสรีภาพสื่อมวลชนไทยซึ่งตรงกันข้ามกับบเจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560 ในยุคปัจจุบัน
การครอบง าและจ ากัดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงและเด่นชัดขึ้นไม่เว้น
แม้แต่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่ควรจะเป็นต้นแบบของ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่ผู้บริหารกลับใช้ รูปแบบการสั่งการโดยผู้มีอ านาจเหมือนในอดีต มีทั้งการ
แทรกแซงและครอบง า จ ากัดในรูปแบบที่แยบยลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยที่มีช่องว่างตรงที่เป็นหน่วยงานธุรกิจชนิดหนึ่งที่ต้องมีการลงทุนจะถูกจ ากัดเสรีภาพโดย
สิ้นเชิงจากเจ้าของ เสรีภาพหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในขณะนี้จึงอยู่ท่ามกลางกระแสการต่อสู้ของอ านาจ
และนายทุน จากผลการศึกษา กล่าวโดยสรุปได้ว่า การผลิตหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีปัจจัยที่ส่งผล
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กระทบและเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตหลายด้าน อาทิ ด้านนโยบาย ซึ่งมีทั้งผู้ก าหนดนโยบายที่
บริหารโดยคณะฯ ภาควิชาฯ และสาขาวารสารศาสตร์ โดยก าหนดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงทุก
ประการ ด้านการผลิต เป็นการจ าลองกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ให้มีลักษณะเป็นแบบวิชาชีพ คือ 
มีกองบรรณาธิการ กองจัดการและกองผลิต โดยนิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติการจริงครบวงจร ในด้านผู้อ่าน 
เป็นผู้อ่านที่เป็นประชาคมของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประกอบไปด้วย สายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผู้แทนนิสิต นิสิต รวมถึงประชาชนในชุมชนก็เป็นผู้ อ่านด้วยเช่นกัน อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน คือ สภาวิชาชีพ ทั้ง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
และสถาบันอิศรา ที่ให้การสนับสนุนทั้งการฝึกอบรมให้คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ 
รวมถึงจัดประกวดรางวัลพิราบน้อยเ พ่ือเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ เตรียมตัวเข้าสู่ วิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ์อย่างแท้จริง และปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลอย่างมากที่ต่อการผลิตคือความรับผิ ดชอบและ
เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่จะต้องมีเท่าเทียมกับหนังสือพิมพ์ในวงการวิชาชีพ ดังนั้นจึงพบว่า 
ในทุกสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจะประสบปัญหาการบริหารจัดการและมี
ปัญหาขัดแย้งทางความคิดรวมถึงแนวปฏิบัติระหว่างผู้บริหารกับกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติอยู่เสมอ โดยทั้งสองฝ่ายได้พยายามหาทางออกร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาและ
วิชาชีพอย่างแท้จริงต่อไป 
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บทส่งท้ำย 
 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวได้ก าหนดนโยบายกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวใน
การปฏิบัติ โครงสร้างองค์กรและรูปแบบและวิธีการน าเสนอของบรรณาธิการ โดยมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ “ลานมะพร้าว” ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่เป็นแบบจ าลองของความเป็นสถาบันแห่ง
วิชาชีพ และแบบจ าลองของหนังสือพิมพ์พลเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตและบุคลากรภายใน
ประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายหลัก และชุมชนรอบประชาคมมหาวิทยาลัย
บูรพาเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายถัดไป และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติแก่นิสิตวารสาร
ศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ือน าเสนอข่าวสาร ข้อมูล และความคิดเห็น 
อันพึงกระท าตามวิชาชีพหนังสือพิมพ์ภายในประชาคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งที่
ผ่านมากว่า 15 ปีที่ผ่านมา นิสิตลานมะพร้าวได้ด าเนินการมาตามเจตนารมย์ของหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่
รุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้ายตามที่ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพควรจะเป็น ซึ่งเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติลานมะพร้าวนั้น สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2563) ได้ระบุถึงคุณสมบัติของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ลานมะพร้าวไว้เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 “หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจะต้องมีความผูกพันกับผู้อ่าน โดยประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา 
มีความคิดเห็นว่า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวควรมีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ คือ ต้องมี
บทบาทหน้าที่ และวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ การบริหารงานของหนังสือพิมพ์ ความรับผิดชอบ
และจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ เนื้อหา การเขียนและตกแต่งต้นฉบับ และการผลิตและจ าหน่าย เพ่ือ
ประโยชน์ของสาธารณะและประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างแท้จริง ซึ่งจะมีทั้งจุดร่วม เช่น 
โครงสร้าง กระบวนการผลิต คล้ายหนังสือพิมพ์อาชีพ แตเ่นื้อหาต้องเน้นชุมชนประชาคมมหาวิทยาลัย 
อีกท้ังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ โดยหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมีความพร้อมในเรื่องบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือพิมพ์มาให้ค าปรึกษา มีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในการจัดท า
หนังสือพิมพ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มีความพร้อมในเรื่องห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ รวมถึงสิ่ง
ส าคัญที่สุด คือนิสิต ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดตี่อวิชาชีพหนังสือพิมพ์ มีความรู้ในหลักการจัดท าหนังสือพิมพ์
เป็นอย่างด ีแต่ก็ยังมีปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับอ านาจรัฐ อ านาจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ซึ่งส่งผลต่อเสรีภาพในการผลิตและน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในทุกยุคทุกสมัย” 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพ นิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ กองบรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มีทัศคติต่อวิชาวารสารศาสตร์ค่อนข้างดี เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วจะเลือก
เรียนสาขาวารสารศาสตร์เป็นอันดับหนึ่ง และมีความตั้งใจที่จะน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพ โดยใน
ระหว่างการเรียน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 4 ได้มีกระบวนการหล่อหลอมจิตวิญญาณของนักวารสารศาสตร์
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ให้แก่นิสิตในกิจกรรมต่าง ๆ จนนิสิตมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะออกไปเป็นนัก
วิชาชีพที่ดีได้ 
 2. ความรู้ความสามารถในการจัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว กองบรรณาธิการ
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ ทั้งที่เป็นอาจารย์ประจ าและนักวิชาชีพจากสมาคม
นักข่าวและสถาบันอิศรา รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร รุ่นพ่ีรุ่นน้องที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
จากรุ่นสู่รุ่น ท าให้นิสิตมีความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
 3. ความพร้อมในการจัดท าหนังสือพิมพ์ นิสิตมีความพร้อมเนื่องจากได้เรียนรู้กระบวนวิชา
ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมการฝึกปฏิบัติมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 โดยทุกวิชาได้สอดแทรกจิตวิญญาณได้ให้ฝึก
ปฏิบัติ จนมาถึงวิชาลานมะพร้าว นิสิตก็ประมวลความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกปฏิบัติได้อย่างดี อีกทั้ง
นักวิชาชีพได้มาช่วยสอนและฝึกความเป็นมืออาชีพให้แก่นิสิต และผู้สอนก็ได้ให้เสรีภาพในการคิดและ
การเลือกประเด็นข่าว รวมถึงคอยดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด คอยแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ ให้การ
สนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง รวมถึงเมื่อเกิดวิกฤติ ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและองค์กรวิชาชีพก็ร่วมกันหาทาง
ออกให้นิสิตเสมอ ท าให้นิสิตมีความม่ันใจที่จะท างานอย่างมีเสรีภาพและเป็นมืออาชีพ 
 4. ในส่วนของงบประมาณในการจัดท าหนังสือพิมพ์ ในเรื่องของค่าจ้างโรงพิมพ์และอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นการให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการท าหนังสือพิมพ์ได้อย่างครบวงจร ซึ่งต้องฝึกในการผลิตเนื้อหาและ
การท าธุรกิจหนังสือพิมพ์ ผู้สอนได้ให้นิสิตฝึกหาผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
โดยไม่รับเงินงบประมาณจากคณะและมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ตั้งแต่การผลิตเล่มแรกจนถึงเล่ม
สุดท้าย เหล่านี้เองท าให้นิสิตได้ความรู้ในวิชาชีพสื่อและเพ่ือให้นิสิตได้มีเสรีภาพในการแสวงหาข่าวใน
มหาวิทยาลัยและชุมชน หากรับเงินสนับสนุนจากแหล่งข่าวก็จะท าให้เสรีภาพในการท าข่าวลดลง 
 5. นิสิตกองบรรณาธิการลานมะพร้าวมีความรักและผูกพันกันอย่างยิ่ง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีหอพัก มีห้องฝึกปฏิบัติชื่อว่าห้องลานมะพร้าวเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานที่เปิดให้นิสิตสามารถ
มาท างานได้ 24 ชั่วโมง และอาจารย์ที่ปรึกษาก็พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยใกล้เคียง รวมถึงการมี
โซเชียลมีเดียท าให้อาจารย์และนิสิตได้สามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษา
ประเด็นข่าว การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการดูแลเรื่องการใช้ชีวิต การท างานเป็นทีม สิ่งเหล่านี้ท า
ให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดท าหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวได้ประสบความส าเร็จ  
 6. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว แต่เดิมนั้นเป็นหนังสือพิมพ์กระดาษมีปัญหา
อุปสรรคการจัดท า เช่น ปัญหาเงินทุนการจัดท า เสรีภาพตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นต้น 
กระทั่งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบรางวัลพิราบน้อย
ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ที่ถือเป็นจจุดเปลี่ยนส าคัญของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยไทย นับเป็น
ความส าเร็จในการกระตุ้นเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็น
ความส าคัญของหนังสือพิมพ์ปฏิบัติ ซึ่งลานมะพร้าวก็ได้รับรางวัลฉบับกระดาษมากกว่า 40 รางวัล ซึ่ง
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หนังสือพิมพ์ของโครงการ “พิราบน้อย” ซึ่งหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวก็ได้มีหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ควบคู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้น คือ Coconews โดยนิสิตจะได้ฝึกปฏิบัติทั้งฉบับกระดาษและฉบับออนไลน์ 
 7. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่สะท้อนศักยภาพบัณฑิตจึงเป็นที่จับตามองว่า 
น าเสนอประเด็นลึกซึ้งกว่าพ้ืนที่สื่อกระแสหลัก ทั้งนี้ สื่อกระแสหลักในภาคตะวันออกได้ระบุว่า 
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวน าเสนอข่าวได้แบบมีอาชีพ ทั้งประเด็นการเมืองท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและ
สังคม ซึ่งนักข่าวท้องถิ่นไม่สามารถท าได้ (นายณภัทร์  ขุนนากลัด, 2563) และในเรื่องคุณภาพของ
บัณฑิตนั้นพบว่ามีศักยภาพและมีภาวะการได้งานท าของบัณฑิตสาขาวารศารศาสตร์ ภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าสู่วงการวิชาชีพวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศจ านวนมาก 
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน แม้ว่าสาขาวิชาวารสารศาสตร์จะได้ปิดตัวลงแล้วเกิดเป็นสาขา
วารสารศาสตร์หลอมรวมแทน ผู้สอนก็ยังให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ือน าเสนอผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แทน 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การสร้างประชาคมผู้รับข่าวสารให้มี
คุณภาพด้วยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโดยผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ นับเป็นวิธีการที่
จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของสิทธิเสรีภาพกับการท างานของสื่อหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติ รู้เท่าทันสื่อและสามารถตรวจสอบการท างานของผู้บริหารและนายทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามเมื่อสื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้รับเสรีภาพก็ควรใช้เสรีภาพนั้นอย่างมีขอบเขต ไม่ไป
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ท าให้ผู้ อ่ืนเสียหายหรือเสียชื่อเสียง เสรีภาพของสื่อ
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจึงเป็นเสรีภาพที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 จรรยาบรรณมีความส าคัญต่อทุกสาขาอาชีพรวมทั้งอาชีพสื่อสารมวลชนซึ่งถือว่าเป็นอาชีพ
ที่มีบทบาทส าคัญต่อสังคม นั่นคือ สื่อมวลชนมีหน้าที่เป็นตัวกลางที่จะแสดงออกและถ่ายทอดความ
นึกคิดและศิลปวิทยาการทั้งหลายให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป อาจกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม  
เป็นผู้ชี้น าสังคมที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นถ้าผู้ชี้น าสังคมไม่มีจริยธรรมคอยก ากับ
ใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อาจน ามาซึ่งความไม่ถูกต้องเป็นธรรมในสังคมได้   
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติก็ต้องมีจรรยาบรรณ (Ethics) ซึ่งเป็นกรอบที่
ช่วยให้หนังสือพิมพ์ปฏิบัติท าหน้าที่ได้ดีในการเสนอข่าวสารเพราะจรรยาบรรณจะเป็นพลังอ านาจที่
ดลบันดาลให้ผู้เรียนในวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมอันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ของคนและเป้าหมายแห่งอาชีพท่ีดีได้  
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รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ 
2547 ข่าวฝึกปฏิบัติ “ชมเชย” รางวัลพิราบน้อย  
2547 หนังสือพิมพ์ปฏิบัติ “ชมเชย” รางวัลพิราบน้อย  
2547 ข่าวฝึกปฏิบัติ “ดีเด่น” รางวัลพิราบน้อย  
2550 ข่าว / สารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก “ชนะเลิศ”  
2552 ข่าวฝึกปฏิบัติ “ชมเชย” รางวัลพิราบน้อย  
2552 หนังสือพิมพ์ปฏิบัติ “ซมเชย” รางวัลพิราบน้อย  
2553 ข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น “ชนะเลิศ” รางวัลพิราบน้อย 
2553 ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น “รางวัลชมเชย” รางวัลพิราบน้อยพาดหัวดีเด่น “รางวัลชนะเลิศ” 

รางวัลพิราบน้อย 
2553 บทบรรณาธิการดีเด่นรางวัลพิราบน้อย 
2553 นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจ าภูมิภาครางวัล FJA2011 
2553 บทน า “ดีเด่น” สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
2554 สารคดีเชิงข่าว “ชมเชย” รางวัลริต้าปาติยะเสวี 
2554 ข่าวฝึกปฏิบัติ “ชมเชย” รางวัล UNICEFF  
2554 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “ชมเชย” รางวัลพิราบน้อย 
2555 สารคดีเชิงข่าว “ชมเชย” รางวัลริต้าปาติยะเสวี 
2555 สารคดีเชิงข่าวสิทธิเด็ก “ชมเชย” รางวัล UNICEFF 
2555 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “ชมเชย” รางวัลพิราบน้อย 
2556 ข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก “ชมเชยรางวัล UNICEFF 
2557 หนังสือพิมพ์ปฏิบัติ “ยอดเยี่ยม” รางวัลพิราบน้อย 
2557 สารคดีเชิงข่าวสิทธิเด็ก “ชมเชย” รางวัล UNICEFF 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย 

 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาวิจัยเรื่อง“การถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ: 
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ควรพัฒนาความรู้ความสามารถ ของ
บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น เข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมกับสมาคมวิชาชีพหรือสถาบันต่าง  ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถท าประโยชน์ได้รวมไปถึงการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่  ๆ 
และน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาหนังสือพิมพ์ 
 2. บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ควรท าการส ารวจ
ความต้องการข้อมูลข่าวสารของคนในมหาวิทยาลัยและชุมชนเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบของ
หนังสือพิมพ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่านให้มากขึ้น 
 3. อาจารย์ที่ปรึกษา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ควร
พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากร นักเขียนหรือนักข่าวรวมถึงคนพิสูจน์อักษรให้ มี
ทักษะทางด้านวารสารศาสตร์ในการประกอบวิชาชีพ 
 4. สมาคมสื่อมวลชนควรมีบทบาทที่เข้มแข็งในการก ากับดูแลด้านจริยธรรมและความ
รับผิดชอบเพ่ือกระตุ้นเตือนให้หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติตระหนักถึงจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในเรื่อง
การน าเนื้อหาด้วยความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามข้ันตอนของลิขสิทธิ์ 
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ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาถึงความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาค
ตะวันออกรวมทั้งควรศึกษาถึงความตระหนักในจริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถิ่นในสาขาอ่ืนๆ เช่น 
วิทยุชุมชน และเคเบิลทีวี เพ่ือเปรียบเทียบถึงข้อแตกต่าง เพ่ือพัฒนาสื่อมวลชนท้องถิ่นให้เป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
 2. ควรศึกษาวิจัยประเภทการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือทราบถึงบทบาท
ของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่มาก
น้อยเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันปรับปรุงหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าวให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับ
กระดาษ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและทัศนคติที่มีต่อหนังสือพิมพ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการน า
ผลของการวิจัยไปปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนต่อไป 
 4. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ เช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านการบริหารจัดการองค์กร
หนังสือพิมพ์และปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิพลและอ านาจมืดต่าง ๆ ในท้องถิ่นว่า ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม
วิชาชีพมากน้อยเพียงใด 
 5. ควรศึกษาถึงเหตุผลของผู้ให้การสนับสนุนลงโฆษณาและไม่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก ารบริหารจัดการ
หนังสือพิมพ์ให้สามารถอยู่รอดได้ 
 6. ควรศึกษาวิจัยถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ที่มีต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนในด้านต่างๆว่าสามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลที่ได้
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันปรับปรุงหนังสือพิมพ์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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รำยช่ือสัมภำษณ์บุคคล 

1. จิตรารัตน์ ประดับวงศ์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา 
สัมภาษณ์วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

2. ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สัมภาษณ์วันที่ 7 มิถุนายน 2563 
3. ธนธร วุฒมานานนท์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
4. ณภัทร์  ขุนนากลัด เพจข่าวท้องถิ่นชล ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
5. นัฐศรัณย์ สายกระซิบ นักประชาสัมพันธ์ องค์การนิสิต-สภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 
6. บุญรอด บุญเกิด อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ สัมภาษณ์วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
7. เบญจมาภรณ์ ชิตพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรมหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์ 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
8. ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สัมภาษณ์ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 
9. ประเสริฐ ช่วยแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
10. ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 
11. มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สัมภาษณ์วันที่ 10 

มิถุนายน 2563 
12. มานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์วันที่ 12 มิถุนายน 

2563 
13. พระมหาวรพงศ์ วณะว งโส พระวัดแจ้งเจริญดอน สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
14. รัตนาภรณ์ แก้วอุไร ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพาสัมภาษณ์ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
15. สุขุมาภรณ์ ปานมากนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
16. อริสรา โพธิ์สิทธิ์ ฝ่ายสนบัสนุนหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
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17. อวิรุทธ์ อินแสง บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์ 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

18. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติมหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

19. โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 
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ภำคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภำษณ์ส ำหรับผู้บริหำรคณะและอำจำรย์ท่ีปรึกษำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลำนมะพร้ำว 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านตอบค าถามตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อค าถามที่เนื่องกับการวิจัยเรื่อง การ
ถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ: หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีข้อค าถามดังต่อไป 

 
1. วัตถุประสงค์ในการจัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
2. นโยบายหลักของการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวคืออะไร 
3. กลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
4. นโยบายการน าเสนอข่าวเนื้อหาข่าวสารของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
5. หลักปรัชญาวิชาชีพเสรีภาพจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
6. วิธีการมอบหมายงานให้กองบรรณาธิการจัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
7. ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
8. งบประมาณที่น ามาใช้ในการจัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ได้มาจาก

แหล่งใดบ้าง 
9. แนวทางพัฒนาและปรับปรุงส าหรับการจัดท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 

ตามความคิดเห็นของท่าน 
10. ข้อปฏิบัติเรื่องจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
11. บทบาทของอาจารย์ต่อการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวคืออะไร 
12. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมีความส าคัญต่อการเรียน การสอนหรือไม่ อย่างไร 
13. กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวเป็นอย่างไร 
14. เกณฑก์ารให้คะแนนส าหรับนิสิตเป็นอย่างไร 
15. เนื้อหา สาระส่วนใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวเกี่ยวกับเรื่องใด เพราะเหตุใตจึงมี

เนื้อหาในรูปแบบนี้ 
16. หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบใดที่ควรยึดถือเพ่ือน ามาใช้ในการน าเสนอเนื้อหาใน

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว 
17. ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์ส าคัญที่ท าให้หนังสือพิมฝึกปฏิบัติมีความน่าเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารคืออะไร   
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แบบสัมภำษณ์ส ำหรับผู้ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลำนมะพร้ำว ฉบับกระดำษ 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านตอบค าถามตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อค าถามที่เนื่องกับการวิจัย เรื่อง การ
ถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ: หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีข้อค าถามดังต่อไป 

 
1. อธิบายขั้นตอนการท างานในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว 

ฉบับกระดาษ 
2. ความยาก/ง่ายของหน้าที่ตนเองในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบระหว่างกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
4. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ วันนี้เป็นอย่างไร 
5. แนวโน้มของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ในอนาคต 
6. ข้อเสนอแนะต่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
7. หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบใดที่ท่านใช้ในการน าเสนอเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลาน

มะพร้าว 
8. ท่านใช้วิธีการใดในการจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาข่าวที่จะน ามาเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฝึก

ปฏิบัติลานมะพร้าว 
9. รูปแบบหลักของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวเป็นแบบใด เพราะอะไร 
10. เนื้อหา สาระส่วนใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวเกี่ยวกับเรื่องใด เพราะเหตุใตจึงมี

เนื้อหาในรูปแบบนี้ 
11. กลุ่มเป้าหมายหลักของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติคือใคร เหตุใดจึงว่างกลุ่มเป้าหมายไว้ที่กลุ่มนี้ 
12. ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์ส าคัญที่ท าให้หนังสือพิมฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมีความน่าเชื่อถือในข้อมูล

ข่าวสารคืออะไร 
13. เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติมีผลกระทบต่อสังคมหรือไม่ อย่างไร 
14. แหล่งเงินสนับสนุนของการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวมาจากที่ใดบ้าง 
15. ผลสัมฤทธิ์ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเป็นอย่างไร 
16. ท่านรู้สึกอย่างไรกับรางวัลที่ได้รับต่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว 
17. ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว  
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แบบสัมภำษณ์ส ำหรับผู้อ่ำนหนังสือพิมพ์ลำนมะพร้ำว 
ค าชี้แจง ขอให้ท่านตอบค าถามตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อค าถามที่เนื่องกับการวิจัยเรื่อง การ

ถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ: หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีข้อค าถามดังต่อไป 

1. ท่านติดตามอ่านหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมานานเพียงใด 
2. หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีความน่าสนใจทางด้านดเป็นพิเศษ เพราะอะไร 
3. เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเป็นการให้ข่าวสารและความรู้เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
4. ภาพ รูปแบบการจัดหน้าและประเด็นของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีความน่าสนใจหรือไม่ อย่างไร 
5. หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสม ตรงตามประเด็นหรือไม่

อย่างไร 
6. การจัดวางหน้าแต่ละหน้าของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
7. ขนาดของอักษร ภาพ ภาษาของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเข้าใจง่าย ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร 
8. การจัดวางเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
9. ราคาของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
10. สถานที่และช่องทางของการจัดจ าหน่ายของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวมีความเหมาะสมหรือไม่ 

อย่างไร 
11. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
12. ในฐานะผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
13. ท่านคิดว่า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ให้อะไรแก่ผู้อ่านบ้าง 
14. แนวโน้มของ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ในความคิดเห็นของท่าน 
15. ข้อเสนอแนะต่อ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
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แบบสัมภำษณ์ส ำหรับนักวิชำชีพสื่อ 
ค าชี้แจง ขอให้ท่านตอบค าถามตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อค าถามที่เนื่องกับการวิจัยเรื่อง การ

ถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ: หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีข้อค าถามดังต่อไป 

 
1. รายละเอียดส่วนตัว 
2. เหตุผล /ที่มาที่ไปของการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  
3. หลักเกณฑ์การให้คะแนน ของการประกวด คร่าวๆ ในยุคนั้น 
4. ประเภทของรางวัลที่จัดฯ 
5. เหตุผลที่ท าลานมะพร้าว ได้รับรางวัล ทั้งหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่นและ ประเภทข่าวดีเด่น มา

หลายปีติดต่อกัน  
6. จุดอ่อนจุดแข็งของลานมะพร้าว ทั้งในเรื่องของ กระบวนการผลิต เนื้อหา หรืออ่ืนๆ 
7. ข้อเสนอแนะส าหรับ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่ส่งเข้าประกวด  
8. ปัญหาอุปสรรค ของการจัดการประกวด และของการเป็นกรรมการตัดสิน 
9. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่มีต่อลานมะพร้าว 
10. หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มี ความโดดเด่น กว่าจะเป็นอ่ืนอย่างไร 
11. ข้อเสนอแนะต่อ สาขาวารสารศาสตร์ ในการสอนรายวิชาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  
12. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ อันเนื่องมาจาก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง บริบทของสื่อ 
13. กล่าวอะไรก็ได้ ที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์อะไรมะพร้าว เช่นความทรงจ า การต่อสู้ของลานพร้าว 

หรืออ่ืน ๆ การฝึกฯ หลอมให้ทีมลานมะพร้าวให้เข้มแข็ง 
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ภำคผนวก ข 
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
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ภำคผนวก ค 
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 

ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 
หนังสือรับรองการวิจัยในมนุษย์ 
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หนังสือพิมพ์ลำนมะพร้ำวและลำนมะพร้ำวออนไลน์ 
(www.coconews.in.th) 

 
  

ปิดต านานหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวและลานมะพร้าวออนไลน์ ผลงานชาววารสารศาสตร์ 20 ปี เคียง
ข้างประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมรายงานข่าวและน าเสนอข้อเท็จจริง ยึดมั่นในสโลแกน ลาน
ความคิด ตามติดทุกเหตุการณ์ 
  

 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวและลานมะพร้าวออนไลน์ (www.coconews.in.th) เป็น
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ฉบับแรกเป็นผลงานของนิสิตสาขาประชาสัมพันธ์และวาทวิทยา ตีพิมพ์เมื่อ
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2541 จากนั้น 6 ปีผ่านไป หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวได้แจ้งเกิดอย่างเป็น
ทางการในปี 2547 โดยนิสิตสาขาวารสารศาสตร์ รุ่นที่ 1พร้อมกับการเปิดตัวของลานมะพร้าว
ออนไลน์ 
 ตลอดระยะเวลาร่วม 20 ปี หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวและลานมะพร้าวออนไลน์ เป็นสื่อที่
จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชาวมหาวิทยาลัยบูรพาและคนในชุมชนพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดย รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย อาจารย์ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และผู้ก่อตั้ง
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว, ลานมะพร้าวออนไลน์ (www.coconews.in.th) และนิตยสาร ACOCO 
เล่าถึงจุดเริ่มต้นของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวว่า ได้ริเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ซึ่งในตอนนั้นภาควิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ยังไม่มีการจัดตั้งสาขาวิชาวารสาร
ศาสตร์ขึ้นมาแต่หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวนั้นเกิดจากนิสิตสาขาวิชาประชาสัมพันธ์และสาขาวิชาวาท
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วิทยาและสื่อสารการแสดงร่วมกันก่อตั้งและจัดท าขึ้นมาในรายวิชาวารสารศาสตร์เบื้องต้น หลังจาก
นั้นในปีพ.ศ. 2547 จึงมีการจัดตั้งสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และมีการเชิญนักวิชาชีพต่าง ๆ เข้าสอน
เพ่ือท าให้นิสิตในสาขานั้นมีความรู้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 
  

 
รศ.ดร.สุกัญญำ บูรณเดชำชัย  

  
 “ห้องปฏิบัติการลานมะพร้าวนั้น ในช่วงแรกมีการช่วยกันระหว่างนิสิตวารสารศาสตร์รุ่น
แรก อาจารย์อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล และครูช่วยกันหาพ้ืนที่ เพ่ือสร้างห้องปฏิบัติงานลานมะพร้าว
ขึ้นมา เมื่อก่อนห้องนี้เป็นห้องเก็บของ โดยในช่วงนั้นทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ได้ให้
ความเอ้ืออ านวยแก่ห้องลานมะพร้าวมากนัก แต่เมื่อมีการท าเรื่องขอใช้พ้ืนที่อย่างถูกต้องก็ท าให้ห้อง
ลานมะพร้าวอยู่มาจนถึงปัจจุบัน” รศ.ดร.สุกัญญา กล่าว 
 อาจารย์ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาวารสารศาสตร์ กล่าวต่อว่า จุดยืนของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
นั้น คือการท าข่าวเพื่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในช่วงแรกหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวยัง
ไม่ได้มีบทบาทในมหาวิทยาลัยมากนัก แต่เมื่อนิสิตวารสารศาสตร์รุ่นแรกเข้ามาท าข่าวเกี่ยวกับการ
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยบูรพาท าให้ข่าวได้รางวัลของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทยส่งผลให้หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวเป็นที่จับตามองมากยิ่งขึ้น โดยหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าวนั้นเป็นหนังสือพิมพ์ที่ท างานอย่างเป็นมืออาชีพ มีจุดหมายเพ่ือรับใช้ชุมชนอย่างแท้จริง 
 รศ.ดร.สุกัญญา กล่าวต่ออีกว่า ในอนาคตของสาขาวิชาวารสารศาสตร์มีการเปลี่ยน
หลักสูตรเป็นสาขาวิชาวารสารคอนเวอร์เจนซ์ ซึ่งมีเนื้อหาด้วยกัน 3 ส่วน คือ เทคโนโลยี คิดวิเคราะห์ 
และเนื้อหาทางวารสารศาสตร์ ส่วนหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวในอนาคตนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งข้ึน โดยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นการท าสถานีข่าวผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
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ต่าง ๆ แต่ตัวหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวนั้นอาจจะยังมีอยู่เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการท าวารสารศาสตร์
อย่างเข้มแข็ง 
  

  
อำจำรย์ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปำณี  

  
 อาจารย์ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในฐานะผู้สอน
รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน ให้กับสาขาวิชา
วารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้ งแต่
รุ่นที่ 1 – 14 กล่าวว่า การน าเสนอข่าวในปัจจุบันนั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสื่อที่ก้าวหน้าขึ้น 
ซึ่งในยุคสารสนเทศท่ีมีการหลอมรวมสื่อหลากหลายประเภทเข้าด้วยกัน ผู้อ่านนิยมบริโภคสื่อออนไลน์
มากยิ่งขึ้น ทักษะในการน าเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์จึงมีความส าคัญมาก เพราะ การเขียนข่าวมีความ
แตกต่างกันระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม่ รวมถึงแพลตฟอร์มที่ต้องการน าเสนอ อาทิ ยูทูบ (YouTube), 
เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line), ทวิตเตอร์ (Twitter), อินสตราแกรม (Instagram) เป็นต้น ก็มี
ความแตกต่างกันไป 
 อาจารย์ชวรงค์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ ให้ความส าคัญมากที่สุด คือจรรยาบรรณวิชาชีพของ
สื่อมวลชน ซึ่งก่อนที่นิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์จะได้ฝึกปฏิบัติการท าข่าว ได้มีการสอนในรายวิชา
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนก่อน ซึ่งได้ปลูกฝังให้นิสิตมีหลักการท างานที่ดีและรู้ข้อกฎหมายที่
ควรพึงระวัง เนื่องจากสื่อมีการแข่งขันกับเวลาในการน าเสนอข่าว จนเกิดข้อผิดพลาดที่พบเห็นได้ใน
ปัจจุบัน การที่นิสิตให้ความส าคัญในเรื่องนี้จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นและสร้างเกราะคุ้มกันให้พวก
เขา เมื่อต้องก้าวเข้าสู่สนามท างานจริง 
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 “การท าลานมะพร้าวออนไลน์จะช่วยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ได้กลั่นกรองสิ่งที่เรียนมา
ทั้งหมดเพ่ือน ามาใช้ในการท างาน ท าให้เกิดการตกผลึกความรู้อย่างแท้จริง สภาวะกดดันในการ
ท างาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่นิสิตพบเจอ เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปเมื่อท างานจริง ซึ่งในส่วนนี้ 
นิสิตจะได้เปรียบกว่าคนอ่ืน เพราะเคยผ่านการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนมาแล้ว ย่อมสามารถปรับตัวได้
อย่างรวดเร็ว” อาจารย์ชวรงค์ กล่าว 
  

  
อำจำรย์อัครวุฒิ ต ำรำเรียง 

  
 อาจารย์อัครวุฒิ ต าราเรียง ผู้ก่อตั้งบริษัท Marvelic Engine Co., Ltd. และนักพัฒนา 
Open Source CMS ผู้ฝึกสอนการท าเว็บไซต์ให้กับนิสิตสาขาวิชาวารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 14 กล่าวว่า ในปัจจุบัน
เว็บไซต์มีความจ าเป็นต่อการท าธุรกิจ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าเสนอข้อมูลหรือสินค้า 
รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆที่สะดวกและรวดเร็วต่อกลุ่มลูกค้า ซึ่งเว็บไซต์นั้นต้องการผู้ดูแลในการจัดท า
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ท าให้ความรู้ในการสร้างและจัดการเว็บไซต์มีความส าคัญต่อตัวนิสิตที่จะต้องออก
ไปสู่สนามการหางานในอนาคต 
 อาจารย์อัครวุฒิ กล่าวถึงความแตกต่างในการท าเว็บไซต์ในอดีตและปัจจุบันว่า ในยุคแรก
ของการท าเว็บไซต์จะมีลักษณะการท างานเป็นอิสระ รองรับการใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็น
หลัก เน้นการบริหารจัดการในส่วนของโครงสร้างเนื้อหาและเรื่องการใช้พ้ืนที่บนโปรแกรมค้นหา เสิร์ช
เอ็นจิ้น (Search Engine) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียกว่าการท า Search Engine Optimization: 
SEO ให้เว็บของเราสามารถค้นเจอได้จากเว็บเสิร์ชเอ็นจิน ยุคถัดมาเครื่องมือมีการพัฒนาให้มีการ
ท างานหลากหลายและสะดวกใช้งานได้ง่ายขึ้นรองรับการแสดงผล ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แทปเล็ต , 
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มือถือ (Responsive Website) รวมถึงการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์มากขึ้น 
  

 
อำจำรย์อัครวุฒิ ต ำรำเรียงและนิสิตสำขำวิชำวำรสำรศำสตร์รุ่นที่ 14 

  
 ในส่วนของการปิดตัวของลานมะพร้าวออนไลน์ www.coconews.in.th อาจารย์อัครวุฒิ
ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะเป็นที่ฝึกปฏิบัติให้นิสิตได้เรียนรู้การท าเว็บข่าวออนไลน์ 
สร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการท างานจริงได้เจอทั้งปัญหาจากการท าข่าวและเรียนรู้ด้านเทคนิคใน
การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการท าเว็บไซต์สามารถน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้จริงในภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา ซึ่งในส่วนนี้ นิสิตจะได้เปรียบกว่าคนที่เขียนโปรแกรมเป็นอย่างเดียว เพราะสามารถ
สร้างเนื้อหา เขียนข่าวหรือบทความให้มีความน่าสนใจได้ เป็นซึ่งหัวใจหลักของการจัดท าเว็บไซต์ ดัง
ค ากล่าวที่ว่า Content is King 
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อำจำรย์ปำจำรีย์ ปุรินทวรกุล 

  
 อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาวารสาร
ศาสตร์ รุ่นที่ 1 กล่าวว่า ในฐานะท่ีเป็นศิษย์เก่าที่มีโอกาสก้าวเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษในปี 2559 และ
อาจารย์ประจ าในปี 2560 โดยมีส่วนช่วยดูแลนิสิตวารสารศาสตร์ 3 รุ่นสุดท้าย คือ เจอาร์รุ่นที่ 12-14 
มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ทั้งที่เป็นฉบับพิมพ์และ coconews 
พอสมควร ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีพัฒนาไปมากยิ่งขึ้น ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงพฤติกรรม
ผู้อ่านที่มีความหลากหลาย แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือความทุ่มเทของอาจารย์ทุกท่านและนิสิตทุกคน
ตลอดระยะเวลานับสิบปีที่ผ่านมา เพราะงานวารสารศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่าย มีผลกระทบสูง ซึ่งทุกรุ่น
ล้วนเคยผ่านปัญหาและอุปสรรคมาแล้วทั้งสิ้น 
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นิสิตสำขำวิชำวำรสำรศำสตร์ รุ่นที่ 1 

  
 กมลทิพย์ หิรัญประเสริฐสุข บัณฑิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์รุ่นที่ 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับหน้าที่บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติลานมะพร้าวและลานมะพร้าวออนไลน์ กล่าวถึงความประทับใจในการท าหนังสือพิมพ์ว่าใน
สมัยที่ตนเป็นบรรณาธิการข่าว จ าได้ว่าท าข่าวเรื่องอธิการบดี ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ได้นั่งเป็นอธิการบดี
อีกครั้ง พอหนังสือพิมพ์วางแผง มีข่าวว่า อธิการบดีจะมาห้องลานมะพร้าวเพ่ือยึดหนังสือพิมพ์ และ
ถามหาคนที่เป็น บก.ข่าว ซึ่งตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพมหานครก าลังเอาหนังสือพิมพ์มาส่งประกวดที่
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เลยบอกให้เพ่ือน ๆ หนีไปก่อนอย่าไปยืนแถวหน้า
ห้องลานมะพร้าว 
 กมลทิพย์ กล่าวต่อว่า อีกข่าวหนึ่งที่ประทับใจ คือ ข่าวรื้อเสาทรู ซึ่งเป็นข่าวที่ได้รางวัลจาก
สมาคมนักข่าวฯ ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 20,000  บาท จากทรู ที่มาของข่าวนี้คือ มีสุดยอด
แหล่งข่าวมากระซิบบอกว่า เสาส่งสัญญาณมือถือของทรูมูฟมาติดตั้งที่คณะมนุษย์ฯแบบไม่มีการ
สอบถามประชาคม และมีงานวิจัยบ่งบอกว่าคลื่นสัญญาณมือถือจะท าให้เป็นมะเร็งสมอง ทีมข่าวลาน
มะพร้าวจึงติดตามท าข่าวต่อเนื่องมาโดยตลอด ฟางเส้นสุดท้ายที่ท าให้คนของทรูอาจโกรธได้ คือ หลัง
ได้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนมหาวิทยาลัยและคนของทรู ซึ่งก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยได้มีการส่ง
หนังสือให้ทรูระงับการปล่อยสัญญาณมือถือจากเสาที่อยู่บนคณะมนุษย์ฯ ชั่วคราวจนกว่าการประชุมนี้
จะเสร็จสิ้น ซึ่งจะมีมติให้เช่าพ้ืนที่ต่อหรือไม่ก็ต้องรอการประชุมนัดนี้ 
 กมลทิพย์ กล่าวถึงเหตุการณ์ในห้องประชุมว่าตอนนั้นเราคิดแบบง่าย ๆ และยิงค าถามไป
ยังตัวแทนของทรูว่า "พ่ีคะ หนูใช้ทรูอยู่เหมือนกัน สัญญาณก็ยังดีอยู่ ไม่ลดสักขีดเลย คุยกันรู้เรื่อง 
แบบนี้ก็ไม่จ าเป็นต้องมีเสาบนคณะมนุษย์ฯ ก็ได้นี่คะ" ตัวแทนของทรูตอบว่า "อ๋อ เสาก็ส่งสัญญาณ
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ตามปกตินะครับ" นักข่าวลานมะพร้าวจึงตอบกลับไปว่า "อ้าว แต่ที่ ม.ส่งหนังสือให้ทางทรูระงับ
สัญญาณชั่วคราวไว้ก่อนนี่คะ" พร้อมกับชูหนังสือที่ออกโดยมหาวิทยาลัย จากนั้นก็งานเข้าและถูกเชิญ
ให้ออกจากห้องประชุมรอจนเขาประชุมเสร็จ เลยได้พาดหัวกลับมาว่า “รื้อแน่เสาทรู” และก็มีการรื้อ
จริงๆ เพราะทางมหาวิทยาลัยไม่ต่อสัญญา 
 

  
นิสิตสำขำวิชำวำรสำรศำสตร์ รุ่นที่ 2  

  
 กมลทิพย์ กล่าวถึงเรื่องของอุปสรรคการท าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวว่า ความ
เชี่ยวชาญและความถนัดของคนเราไม่เหมือนกันท าให้การมองประเด็นข่าวหรือการท างานมีอุปสรรค 
ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้น คนที่คิดประเด็นข่าวและคนที่มองภาพรวมหนังสือพิมพ์ทั้งเล่มจึงมี
ความส าคัญ โดยเฉพาะหลังหนังสือพิมพ์วางแผงแล้ว ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่คาดว่าทุกรุ่นคงจะเจอ คือ 
ระยะเวลาในการท างานจ ากัด ทั้งเขียนข่าว ท ารูป จัดหน้า ที่ส าคัญคือ การเข้าถึงแหล่งข่าว รวมไปถึง
การวางแผนล่วงหน้าที่มักจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นิสิตจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
จนหลายคนแทบถอดใจไม่อยากท า แต่สิ่งที่ท าให้ตนภาคภูมิใจที่สุด คือ การยกมาตรฐานหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติให้ไม่จ าเป็นต้องจดแจ้งการพิมพ์ หลังมีข้อพิพาทมายาวนานว่า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเข้า
ข่ายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาถือเป็นการศึกษา ไม่จ าเป็นต้องจดแจ้งการพิมพ์หรือขอ
อนุญาตทางราชการ อีกท้ังกฎหมายยังไม่มีความชัดเจน ท าให้หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวจะถูกปิด และ
คนที่ท าหรือนิสิตสาขาวารสารศาสตร์ชั้นปีที่3 อาจจะต้องโดนด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่ก็ผ่านมาได้
ด้วยดีเพราะเรื่องนี้ถูกหยิบยกเข้าไปพูดคุยในเวทีใหญ่ จ าได้ว่าตนมีโอกาสไปติดดอกไม้ให้กับพลเอกสุร
ยุทธ์ จุลานนท์ นายกคนที่ 24 ของประเทศไทย ให้อารมณ์เหมือนเรื่องนี้ถึงนายกฯแล้วจะต้องมี
ทางออกด ีๆ ตามมาแน่นอน 



158 
 

 กมลทิพย์ กล่าวถึงการท างานลานมะพร้าวออนไลน์ว่า ตอนนั้นเกือบท าเว็บไซต์พัง เพราะ
ลืมรหัสผ่านท าให้เข้าระบบหลังบ้านไม่ได้ เรื่องข่าวที่ประทับใจ จ าได้ว่าท าข่าวเรื่องหน้าที่สมาชิกสภา
เทศบาลหรือสท.ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการท างานของพวกนายกเทศมนตรีหรือนายกเทศบาล ถ่วงดุล
อ านาจของฝ่ายบริหาร ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นคนกันเอง เรียกง่ายๆ ว่าเป็นคนของนายกฯ ทั้งนี้ พอโทรไป
สัมภาษณ์แหล่งข่าวที่เป็นสท. เขาก็ยินดีเพราะเห็นเป็นนิสิตนักศึกษา แต่พอถามไปถามมา เขาสงสัย
ว่าท าไมถามเยอะ พอบอกว่าขอเอาความรู้ที่ได้ไปเขียนงานลงเว็บไซต์ ปรากฏว่าถูกตัดสาย พอโทร
กลับไปอีกรอบโดนกดวางสายเฉยเลย คิดในใจนี่ขนาดเป็นเพื่อนแม่ที่รู้จักกันมานานยังโดนเลย 
 กมลทิพย์ กล่าวถึงเรื่องการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการท างานว่า ในอดีตตนเคย
ท างานเป็นนักข่าวเศรษฐกิจ สายตลาดหลักทรัพย์  ที่หนังสือพิมพ์ผู้ จัดการ และเว็บไซต์ 
www.manager.co.th แต่ ปั จ จุ บั น  เป็ นผู้ สื่ อ ข่ า ว โ ต๊ ะ ข่ า ว โ ซ เ ชี ย ล  ขอ ง ไทยรั ฐ
ออนไลน์  www.thairath.co.th โดยในช่วงที่ได้เริ่มงาน คือ พ.ศ. 2551 เป็นยุคก าลังเปลี่ยนผ่านของ
เทคโนโลยี ในช่วงเวลานั้นที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการให้ความส าคัญกับการท าเว็บไซต์มากกว่า
หนังสือพิมพ์ ซึ่งการเรียนท าเว็บไซต์ข่าวที่ชอบเรียกติดปากว่า "โคโค่นิวส์" สามารถน ามาประยุกต์ได้
พอสมควร โดยเฉพาะการน า Code HTML  มาใช้ เนื่องจากเว็บผู้จัดการยังเป็นภาษา HTML ไม่ใช่
เว็บส าเร็จรูปเหมือน CMS ซึ่งพ้ืนฐานเล็กๆ น้อยๆ นี้สามารถน ามาต่อยอดในการท างานได้เป็นอย่างดี
จนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ถือเป็นแบบฝึกหัดแรกก่อนก้าวเข้าสู่การ
ท างานสายสื่อมวลชน ลองผิดลองถูกมาโดยตลอด พอไปท างานจริงๆ แล้วจะเห็นว่าสมรภูมิการ
ท างานของลานมะพร้าวกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลย เพราะในโลกของการท างาน นอกเหนือจากความ
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร การคิดประเด็น หรือการรายงานข่าว มักมีเหตุการณ์ หรือ ค าสั่งพิเศษ  ที่
เราต้องแยกให้ออกระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและผลประโยชน์ ซึ่งตนคิดว่าในการท างานจะท าอะไร
ก็ได้แต่ต้องไม่ผิดต่อสามัญส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวเองถึงจะดีท่ีสุด 
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หนังสือพิมพ์ลำนมะพร้ำว 
  
 สาธินีย์ วิสุทธาธรรม บัณฑิตวารสารศาสตร์ รุ่นที่ 6 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับหน้าที่บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ลานมะพร้าวและลานมะพร้าวออนไลน์ กล่าวถึงความประทับใจในการท าข่าวว่า ประเด็นข่าวของรุ่น
ที่ 6 ล้วนเป็นข่าวส าคัญ มีคุณค่าข่าวที่กระทบในวงกว้างในประชาคมบูรพา เช่น ข่าวการสรรหา
อธิการบดี ลานมะพร้าวได้น าเสนอข่าวผลหยั่งการเสียงในมหาวิทยาลัยถึงคะแนนนิยมต่อผู้ที่จะเป็น 
อธิการบดีคนใหม่ มีการแบ่งหน้าที่ลงเก็บข้อมูล ณ จุดเลือกตั้ง เพ่ือส่งข้อมูลเข้ากอง บก.กลางท าการ
ประมวลผลและน าเสนออย่างตรงไปตรงมาตามข้อมูล เปรียบเสมือนเราได้จ าลองสถานการณ์การ
เลือกตั้งโดยมีพวกเราทั้งรุ่นได้ทดลองสนามข่าวจริง เจอปัญหาทั้งเฉพาะหน้า ระหว่างจัดท า และ
ภายหลังที่น าเสนอไปแล้ว ได้เรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน อดหลับอดนอนไปด้วยกัน เสียน้ าตาไป
ด้วยกันทั้งอาจารย์และนิสิต ประสบการณ์ชีวิตในช่วง “ฝึกปฏิบัติ” ของพวกเราในขณะนั้นจึงมีคุณค่า
มาก 
 สาธินีย์ กล่าวต่อว่า อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญคือ ข่าวตึกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาถล่มขณะท าการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นข่าวด่วน ข่าวใหญ่ มีผู้ได้รับผลกระทบ ในช่วงนั้นการ
สื่อสารที่รวดเร็วเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจากสถานที่เกิดเหตุจึงเป็นสิ่งส าคัญ พวกเราได้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social media) ได้แก่ ทวิตเตอร์ (twitter) ในการพิมพ์รายงานสดให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ และข้อเท็จจริง เพ่ือสื่อสารกับผู้ที่ติดตามข่าว รวมถึงสื่อกระแสหลัก จึงเป็นอีกสถานการณ์
ที่ท าให้ได้เรียนรู้ชีวิตการท างานของสื่อมวลชนไปพร้อม ๆ กันจากสถานการณ์จริงที่เป็นประสบการณ์
ที่ดีของพวกเรา ด้วยประเด็นข่าวต่างๆ เหล่านี้ จึงท าให้เป็นโอกาสดีมากที่ท าให้รุ่นเราได้ผลัดเปลี่ยน 
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หมุนเวียนกันรับหน้าที่ เรียนรู้ทั้งการเป็นผู้น า และผู้ตามได้ค่อนข้างมาก ช่วงเวลาในห้องฝึกปฏิบัติที่
เด็กวารสารศาสตร์ เรียกว่า “ห้องเจอาร์” จึงเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในความทรงจ าของทุกคน 
  

 
 

ห้องปฏิบัติกำรวำรสำรศำตร์ ลำนมะพร้ำว 
  
 สาธินีย์ กล่าวถึงอุปสรรคในการท างานว่า เนื่องจากในช่วงที่ก าลังฝึกปฏิบัติการท าข่าวเป็น
เพียงนิสิตจึงท าให้แหล่งข่าวเกิดความไม่เข้าใจว่าก าลังท าอะไร ท าไมถึงอยากรู้ ท าไมถึงตั้งค าถามใน
ลักษณะนี้ ไปจนถึงท าไมถึงน าเสนอเนื้อหานี้ ท าไมไม่น าเสนอสิ่งที่เป็นด้านบวกของคณะและ
มหาวิทยาลัย แม้ลานมะพร้าวจะเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ แต่เราท าหน้าที่และมีกระบวนการท างาน
ที่ยึดตามหลักวิชาชีพ ‘สื่อ’ ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ น าเสนอข้อเท็จจริง และให้ความส าคัญกับ
ประเด็นข่าวที่ประชาคมของเราได้รับผลกระทบ ซึ่งการท าหน้าที่ของเราในการน าเสนอข่าวการหยั่ง
เสียงผลคะแนนของผู้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี ได้เกิดความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่สื่อจน
น าไปถึงการถูกข่มขู่คุกคามเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนิสิตตาม
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และจะเรียกสอบวินัยขั้นร้ายแรงกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 
 สาธินีย์ กล่าวต่อว่า ในช่วงนั้นนิสิตวารสารศาสตร์ รุ่นที่ 6 ที่ก าลังสวมหมวกกอง
บรรณาธิการลานมะพร้าวมีหลากหลายความรู้สึก ต้องแบ่งเวลาทั้งการเรียน การสอบ และพาลานมะ
พร้าวไปต่อให้ได้ จากค าแนะน าของเหล่าอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษและผู้ใหญ่ในวงการสื่อ 
ตัวแทนกองบรรณาธิการในวันนั้นเลือกที่จะยื่นหนังสือร้ องเรียนเพ่ือขอความเป็นธรรมต่อ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา คณะอนุกรรมการ
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คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  ในคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาที่รัฐสภา รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) อีกทั้ง มีสื่อกระแสหลักให้ความส าคัญติดตามประเด็นนี้ 
ท าให้พวกเราได้รับค าแนะน าและก าลังใจที่ดีและผ่านสถานการณ์ในช่วงนั้นไปได้ 
  

 
 

เว็บไซต์ข่ำว coconews 
  
 สาธินีย์ กล่าวถึงเรื่องการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการท างานว่า ในช่วงที่เรียนจบ
ได้เข้าท างานเป็น นักข่าวที่ส านักข่าวอิศรา เป็นเวลากว่า 3 ปี ได้ใช้ความรู้ด้านการสัมภาษณ์ การ
ติดต่อแหล่งข่าว การเขียนข่าว สารคดี และความรู้ด้านอ่ืนๆ จากการเรียนและฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว 
ตลอดจนฝึกความอดทน ความพยายาม การท างานเป็นทีมในสถานการณ์จริง เพราะสนามข่าวจริงเรา
ไม่มีโอกาสผิดพลาด ไม่มีโอกาสล่าช้า ต้องแข่งขันกับสื่อแขนงอ่ืนๆ โดยเฉพาะในช่วงที่สื่อสังคม
ออนไลน์ก าลังเป็นที่เข้าถึงได้ง่าย ยิ่งต้องพัฒนาตนเองให้เร็ว แต่ต้องรอบคอบ และถูกต้อง 
 สาธินีย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประกอบอาชีพข้าราชการท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เจ้า
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลชุมแสง ทุกวันนี้ก็ยังได้ใช้
ความรู้จากการเรียน การฝึกปฏิบัติและการท างานในสนามข่าว มาปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเขียนหนังสือ
ราชการ การช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน งานพิธีกรของหน่วยงาน และการสื่อสารกับ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
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หนังสือพิมพ์ลำนมะพร้ำวที่จัดท ำโดยนิสิตสำขำวิชำประชำสัมพันธ์และวำทวิทยำ 
  
 อภิสิทธิ์ ดุจดา บัณฑิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์รุ่นที่ 12 ภาควิชานิเทศศาสตร์ปัจจุบัน
ประกอบอาชีพผู้สื่อข่าวช่องพีพีทีวี (PPTV) สมัยเรียนอยู่ต าแหน่งผู้สื่อข่าวโต๊ะสิ่งแวดล้อมและสารคดี
ของลานมะพร้าว และเป็นบรรณาธิการบริหารลานมะพร้าวออนไลน์ กล่าวว่า การท างานลาน
มะพร้าวและลานมะพร้าวออนไลน์จะเป็นการท าร่วมกันระหว่างนิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ภาค
ปกติ และภาคพิเศษ เนื่องจากเป็นงานที่หนักจึงต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นประจ า ท าให้นิสิตมี
ความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นหรือบางคนที่อาจทะเลาะกันอยู่ก็มาคืนดีกันหลังจากการท างาน 
 อภิสิทธิ์ กล่าวถึงข่าวที่ประทับใจว่าในช่วงนั้นลานมะพร้าวออนไลน์ได้น าเสนอข่าวการเล่น
พนันบอลในพื้นที่ต าบลแสนสุข ทางสถานีต ารวจภูธรแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรีจึงมีการเรียก
เข้าไปคุยเพ่ือสอบถามถึงข้อมูลว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในพ้ืนที่ 
แต่หลังจากที่มีการน าเสนอข้อมูลที่ทางทีมข่าวส ารวจมา มีการพูดคุยและอธิบายก็สามารถผ่านไปได้
ด้วยดี 
 ด้านการน าสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการท างาน อภิสิทธิ์ กล่าวว่า สิ่งที่สามารถน ามาใช้ได้
จริง คือ ทักษะการท างานร่วมกันผู้อ่ืน เพราะการท าลานมะพร้าวหรือลานมะพร้าวออนไลน์ต้อง
ท างานร่วมกับคนหมู่มาก ซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไป เวลามีปัญหาจะต้องใช้สติมากกว่า
อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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เสื้อแจ็คเก็ตส ำหรับใส่ลงพื้นที่ของทีมข่ำวลำนมะพร้ำว 
  
 นัฐศรัณย์ สายกระซิบ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส บริษัทLINE BANGKOK บัณฑิตวารสาร
ศาสตร์รุ่นที่ 12 ภาควิชานิเทศศาสตร์ กล่าวว่า ตนเคยเป็นบรรณาธิการบริหารในหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าวและเป็นรองบรรณาธิการฝ่ายโซเชียลมีเดียในลานมะพร้าวออนไลน์ ซึ่งในขณะที่ตนท า
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวนั้นเหตุการณ์ที่ตนจ าได้มากที่สุดคือ การประท้วงของนิสิตคณะหนึ่งที่อยาก
ให้คณบดีของตนเองออก ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท าข่าวลานมะพร้าวพอดี ถือว่าเป็นการท้ าทาย
ความสามารถในการท าข่าว ซึ่งจะต้องเอาสิ่งที่เรียนมาใช้ให้มากที่สุด และจะต้องท าออกมาให้ดีเพราะ
นี่คือเหตุการณ์จริงที่เราต้องเจอในอนาคต 
 นัฐศรัณย์ กล่าวต่อว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ตนพบเจอจากการท าหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
และลานมะพร้าวออนไลน์คือ จะต้องแข่งกับเวลาในการท าข่าว ทุกสิ่งทุกอย่างคือโลกแห่งความจริง
แล้ว ต่างจากที่เรียนในห้อง เพราะฉะนั้นจะต้องจริงจัง ห้ามผิด ทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้ แต่
สุดท้ายแล้วเมื่อผ่านมันไปได้ เราก็จะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งนี้มาก ๆ 
 นิสิตวารสารศาสตร์รุ่นที่ 12 กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันตนท างานด้าน Senior Marketing 
Executive หรือเจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ของ LINE BANGKOK ซึ่งจะดูแลในส่วนงานออนไลน์
ทั้งหมด ทุกสื่อช่องทางของบริษัท โดยจุดเริ่มต้นของการท างานด้านOnline Marketing นั้นมาจาก
การเรียนการท าเว็บไซต์ข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ‘COCONEWS’ ซึ่งตน
เป็นรองบรรณาธิการสื่อออนไลน์ดูแลสื่อของลานมะพร้าวออนไลน์ซึ่งตอนเรียนท าให้รู้สึกว่าตนเอง
ชอบ จากนั้นก็เริ่มมุ่งมาทางด้านนี้ตั้งแต่เรียนจบ จนปัจจุบันก็มาท างานด้าน Online Marketing เลย
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รู้สึกว่า ถ้าวันนั้นเราไมได้ท าในส่วนของออนไลน์ ในปัจจุบันนี้เราคงไม่รู้ว่าที่จริงแล้วตัวเองชอบอะไร
กันแน ่
  

 
 

นิสิตสำขำวำรสำรศำสตร์รุ่นท่ี 14 
  

 ธนธร วุฒิมานานนท์ นิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ รุ่นที่ 14 ภาควิชานิเทศศาสตร์ 
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าวและลานมะพร้าวออนไลน์ กล่าวว่า รู้สึกกดดัน
กับค าว่านิสิตวารสารศาสตร์ ม.บูรพา รุ่นสุดท้าย เพราะว่าในรุ่นก่อน ๆ มีการสร้างชื่อเสียงและผลงาน
เอาไว้มากมาย ท าให้ตนยิ่งรู้สึกว่าจะต้องท าทุกอย่างให้ดีเหมือนที่รุ่นพ่ีเคยท าไว้ แม้จ านวนคนของเรา
จะมีน้อยกว่ารุ่นที่ผ่านมา แต่ทุกคนก็ตั้งใจท างานออกมาอย่างเต็มที่ที่สุด 
 ธนธร กล่าวต่อว่า การเรียนสาขาวิชาวารสารศาสตร์ที่ม.บูรพา เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้
ทักษะการท างานด้านการสื่อสารหลากหลายด้านและสร้างประสบการณ์ในการท างานจริง แม้ใน
ปัจจุบันวารสารศาสตร์จะถูกมองว่าเป็นสื่อเก่าที่ไม่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ทักษะการสื่อสารก็ ยังคง
เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการท างานไม่ว่าจะผ่านสื่อใดก็ตาม ซึ่งนิสิตสามารถน าความรู้ไปต่อยอดในด้าน
งานข่าวได้ นอกจากนั้น สาขาวิชาวารสารศาสตร์ยังมีการส่งนิสิตออกไปหาความรู้และประสบการณ์
นอกมหาวิทยาลัยตามโครงการต่าง ๆ เป็นประจ า ซึ่งตนได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนักข่ าวแห่ง
อนาคต ทรู ปีที่ 16 และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) อีกด้วย 
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ควำมรู้ในหลักกำรจัดท ำหนังสือพิมพ์ 
 

ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรจัดท ำหนังสือพิมพ์ ใช่ ไม่ใช่ 
 
1. หน้าที่หลักของกองบรรณาธิการหน้า คือรวบรวมเนื้อหาเพ่ือลงพิมพ์ 
2. “แท็ปลอยด์” คือหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ หรือขนาดมาตรฐาน 
3. สิ่งที่แสดงถึงจุดยืนของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับคือบทบรรณาธิการ 
4. การจัดหน้าหนังสือพิมพ์จะให้ความส าคัญแก่การจัดหน้าแรกมากท่ีสุด 
5. การจัดหน้าในไม่จ าเป็นต้องพิถีพิถัน เพราะคนนิยมอ่านน้อย 
6. การจัดหน้าหนังสือพิมพ์แบบละครสัตว์ นิยมท าในหนังสือพิมพ์
คุณภาพ 
7. การแบ่งคอลัมน์ตามแนวดิ่งให้ความสะดวกแก่ผู้อ่านมากกว่าแนวนอน 
8. ภาพข่าวควรวางให้อยู่ติดกับเนื้อข่าว 
9. ชื่อหนังสือพิมพ์ควรเปลี่ยนสี รูปแบบตัวอักษรบ่อย ๆ เพ่ือไม่ให้จ าเจ 
10. การเขียนพาดหัวข่าว ควรกระท าหลังจากเขียนเนื้อข่าวเสร็จแล้ว 
11. -๓๐- เป็นเครื่องหมายบรรณาธิกรที่บอกให้รู้ว่าจบข่าวหรือจบเนื้อหา 
12. ห้ามวางโฆษณาไว้หน้าแรก เพราะจะเปลืองพ้ืนที่ในการน าเสนอข่าว 
13. ต้องใช้เส้นด าล้อมกรอบเพ่ือแยกข่าว คอลัมน์ ออกจากกันให้ชัดเจน 
14. การแยกเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ (section) ท าให้สะดวกแก่ผู้อ่าน 
15. การเขียนข่าวแบบปีรามิดหัวกลับให้ความสะดวกแก่ผู้อ่านดีกว่าแบบ
อ่ืน 
16. การวางต าแหน่งชื่อของหนังสือพิมพ์ควรวางไว้ส่วนบนของหน้า 
17. ตัวอักษรที่ใช้พาดหัวข่าวต้องใช้ตัวอักษรแบบเดียวกับชื่อหนังสือพิมพ์ 
18. ภาพเป็นข่าวหรือฟ้องด้วยภาพต้องมีเนื้อหาข่าวประกอบทุกครั้ง 
19. การพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่ง ต้องใช้ตัวอักษรสีเดียวกับสีประจ าของ
หนังสือพิมพ์ 
20. หน้าข่าวต่อจากหน้าแรก จะต้องอยู่หน้าสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ 
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