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บทคัดย่อ

		 การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ความตระหนั ก ต่ อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
สื่อมวลชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 112 คน ผู้วิจัยท�ำการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ผู้วิจัย
รับผิดชอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วัดคุณลักษณะของนักศึกษาด้านความตระหนักต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชน เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย การแจกความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเพียร์สัน, สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต
เหตุผลเชิงจริยธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 (ตามล�ำดับ) ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
ค�ำส�ำคัญ : ความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ สื่อสารมวลชน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

Abstract

		 The objective of this research was to find out the factors that related to awareness of
professional ethics. The sample was the 112 fourth-year students majoring in Communication Arts from
Phranakhon Rajabhat University’s Faculty of Science Management in the first semester of the 2014
academic year. The instruments used were the questionnaires to measure for student characteristics,
awareness of professional ethics, moral reasoning, future orientation, relationship between students
and peer groups, and relationship between students and teachers. The statistics used in this research
were descriptive statistics: frequency, percentage, mean, and standard deviation. The inferential
statistic used to test hypothesis were Pearson Product Moment Correlation Coefficient, t-test and
ANOVA. The findings are as follows that Future orientation, moral reasoning, and the relationship
between students and peer groups were related to awareness of professional ethics which were
significant at the .01, .01, and .05 level (orderly). However, there was no significant of the relationship
between students and teachers which was related to awareness of professional ethics.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 สื่อมวลชนเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความส�ำคัญอย่างมาก
ต่อสังคม เนื่องจากเป็นตัวจักรส�ำคัญในการน�ำเสนอและ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับบุคคลในสังคม (ปัญชลี
พึ่งพิศ. 2548: 1) โดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงและ
สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของคน
ในสังคมและยังเป็นสื่อที่คนในสังคมให้ความนิยมอยู่เป็น
จ�ำนวนมาก จากการส�ำรวจของบริษัท AGB Neilsen
Media Research ในปี 2555 พบว่า ประชากรไทยจ�ำนวน
92.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของประชากรไทย
ทั้งหมด รับชมโทรทัศน์ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ 1) โทรทัศน์
ระบบภาคพื้นดิน 2) เคเบิลทีวี 3) ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2556: 3)
		 จากหน้าที่ส�ำคัญดังกล่าวท�ำให้สื่อมวลชนมีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกใน
สังคม โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น สามารถเป็นไปได้
ทัง้ ในทางบวกและทางลบ และจากความส�ำคัญดังกล่าวมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนในด้านลบอยู่เสมอ
กล่าวคือ มักจะมีการกล่าวอ้างกันว่าสภาพความเสื่อมโทรม
ทั้งหลายของคนในสังคมเกิดจากอิทธิพลของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนเป็นผู้มอมเมาประชาชนให้หลงใหลอยู่กับทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ผิดๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความฟุ้งเฟ้อ
ความก้าวร้าวรุนแรง หรือแม้กระทั่งในเรื่องของกามารมณ์
เพราะสื่อมวลชนเป็นผู้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรม
ความโหดร้ายทารุณ ภาพ และเรื่องลามกอนาจาร จนท�ำให้
คนเลียนแบบจากเรื่องราวที่ปรากฏในสื่อมวลชน ผลการ
วิจัยในกลุ่มตัวอย่างอายุ 14-19 ปี พบว่าสื่อโทรทัศน์เป็น
สื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการเปิ ด รั บ เนื้ อ หาเรื่ อ งเพศมากจะมี ทั ศ นคติ
ในเรื่องเพศในทางลบ และมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศสูง
(ระยอง เพิ่มทรัพย์. 2546 อ้างถึงใน ปัญชลี พึ่งพิศ. 2548: 1)
		 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมหลายอย่าง ได้แก่
การใช้ความรุนแรงหรือการยกพวกตีกันของเด็กอาชีวะศึกษา
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ค่านิยมการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย
ฯลฯ ดังกล่าวท�ำให้บุคคลสังคมมองว่าสื่อมวลชนในปัจจุบัน
ท�ำงานโดยขาดความค�ำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงสือ่ มวลชนค�ำนึงถึงแต่ธรุ กิจ
มากกว่าที่จะค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
ท�ำให้ทราบว่าการที่สื่อมวลชนตระหนักถึงความส�ำคัญของ
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จรรยาบรรณน้อยนั้น ก็เนื่องมาจากการที่สื่อมวลชนขาด
ความรู้ ขาดจิตส�ำนึก และไม่เห็นความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าว
ซึ่งจากงานวิจัยเรื่องจรรยาบรรณของนักข่าวในทัศนะของ
นักสือ่ สารมวลชน ผลการวิจยั พบว่าระดับจรรยาบรรณของ
นักข่าวในทัศนะของนักสือ่ สารมวลชนอยูใ่ นระดับค่อนข้างต�ำ่
(สุมิตรา หาญปัญญาพิชิต. 2542 อ้างถึงในปัญชลี พึ่งพิศ.
2548: 1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเทวินทร์ ประทุม
วงษ์ (2541 อ้างถึงใน ปัญชลี พึ่งพิศ. 2548: 1) ที่พบว่า
สื่อมวลชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ในการน�ำเสนอข่าวอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความตระหนักต่อ
จรรยาบรรณการน�ำเสนอข่าวอยู่ในระดับต�่ำ ดังนั้น ปัญหา
จริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในประเทศไทย ถือเป็น
ประเด็ น ส� ำ คั ญที่ ผู ้ ประกอบการวิ ช าชี พ ผู ้ ประกอบการ
นักวิชาการ องค์กรวิชาชีพ ผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
		 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (18) และ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและ
กิ จ การโทรทั ศ น์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ก� ำ หนดให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม
การรวมกลุ ่ มของผู ้ รั บใบอนุ ญาต ผู ้ ผ ลิ ต รายการ และ
ผู ้ ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ท�ำหน้าที่จัดท�ำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ
อาชีพและวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ เป็นกลไก
ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ (selfregulation) ไปจนถึงการก�ำกับดูแลร่วมกันระหว่างองค์กร
ก�ำกับดูแลกับผู้ประกอบการ (co-regulation) ประกอบกับ
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2555-2559) ก�ำหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การ
ก�ำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น์ ให้ มีแนวทางปฏิ บัติ (guideline) และกลไก
สนับสนุนการก�ำกับดูแลกันเองของสื่อ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มีสิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่งการประกอบ
วิชาชีพและมีกลไกการควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ
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ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรา 46 ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2550
(กสทช. 2557: 1)
		 ส�ำนักงาน กสทช. ได้ด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือจริยธรรม
และการก�ำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (Ethical Guideline and Self-regulation for
Broadcasting) ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ คือ หลักจริยธรรม
ในวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ หลักจริยธรรมและ
แนวปฏิบตั ติ นขององค์กร จริยธรรมขัน้ พืน้ ฐานและแนวทาง
ปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
ซึ่งคู่มือดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการท�ำงานของ
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ รวมทั้ง
เพื่อให้นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคม
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพ
สื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การท�ำ
หน้ า ที่ สื่ อ มวลชนอย่ า งมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ (กสทช. 2557: 1)
		 ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้
ท�ำการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน ขณะเดียวกัน
ได้ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อน�ำปัจจัยเหล่านั้น
น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา นักวิชาการ วิชาชีพ
ด้านสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งจะเป็นสื่อมวลชน
รุ่นใหม่ที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพต่อไปในอนาคต
		 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการ
ศึกษาเรื่องความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
พบว่า ความตระหนักเป็นภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึก
ความคิด เกิดจากการรับรู้ และความส�ำนึกต่อเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง และเป็นเรื่องของสภาวะตื่นตัวของจิตใจต่อ
เหตุการณ์ โดยมีระยะเวลาหรือประสบการณ์ และสภาพ
การณ์แวดล้อมหรือสิ่งเร้าภายนอก เป็นปัจจัยที่ท�ำให้บุคคล
เกิดความตระหนักขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ก่อให้เกิด
ความตระหนักมี 3 ประการ (อารดา เทอดธรรมคุณ. 2547 :
17) ประกอบด้วย 1) พุทธิปัญญา หรือความรู้ความเข้าใจ
(cognitive or belief component) หรือความรู้หรือ
เข้ า ใจจะเริ่ ม ต้ น จากระดั บ ง่ า ยและมี ก ารพั ฒ นาขึ้ น เป็ น
ล�ำดับ 2) อารมณ์ความรู้สึก (affective component)

เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม ความตระหนักชอบ
หรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบในการประเมิน
สิ่งเร้าต่างๆ 3) พฤติกรรม (behavioral component)
เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา กริยา ท่าทางที่มีต่อสิ่งเร้า
หรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระท�ำ ดังนั้น บุคคล สถานการณ์
กลุ่มสังคม การเรียนรู้และประสบการณ์ จึงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อความตระหนัก โดยมีความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก
และพฤติกรรม เป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนัก
		 ส่วนแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการศึกษาจริยธรรม ที่อยู่ในสาขาจริยธรรมประยุกต์
(applied ethics) ที่เป็นส่วนเชื่อมระหว่างทฤษฎีและ
การปฏิบัติ มีหน้าที่ในการน�ำความรู้จากอภิจริยศาสตร์
(meta ethics) และจริยธรรมเชิงบรรทัดฐาน (normative
ethics) มาเป็นแนวทางร่วมกัน โดยได้รับการออกแบบมา
เพื่อเป็นแนวทางน�ำเราในการด�ำเนินการเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางศีลธรรมที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมจริง ที่ไม่มีสิ่งใดที่จะ
เป็นค�ำตอบถูกหรือผิดเสมอไป หากทว่าเป็นสิ่งที่จะต้อง
ขึ้นอยู่กับการมีเหตุผลที่ดีในการตัดสินกรณีหรือประเด็นที่
เฉพาะเจาะจง (Days. 2000 อ้างถึงใน บุหงา ชัยสุวรรณ.
2545: 61)
		 จรรยาบรรณวิชาชีพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับ
มาตรฐานของคุณค่าแห่งความดีงามของการกระท�ำหนึ่งๆ
หรือพฤติกรรมที่บุคคลพึงปฏิบัติ เป็นแนวทางในการให้บุคคล
ได้ใช้ดุลยพินิจ หรือเหตุผลตัดสินใจได้ว่า สิ่งใดควรท�ำ หรือ
สิ่งใดไม่ควรท�ำ ตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้นๆ โดยการ
ก�ำหนดขึ้นมาเป็นประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ
การงานแต่ละอย่างก�ำหนดขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้เป็นหลักความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพนั้น
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2525, สมควร กวียะ. 2532, เสถียร
พันธรังษี. 2532, สิวลี สิริไล. 2539. พิสิษฐ์ ชวาลาธวัช.
2540, Mondy & Noe. 1990, Dovel. 1993, Wright.
1994 Goetsch & Davis. 1997 อ้างถึงใน บุหงา ชัยสุวรรณ.
2545: 62)
		 ตามทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน
(2520 อ้างถึงใน ณัฐวรรณ เทพพิทักษ์. 2544: 14) โดย
พื้นฐานทางความคิดจากทฤษฎีของโคลเบิร์ก และจากการ
ประมวลผลข้ อ มู ล ทางการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาสาเหตุ
ของพฤติกรรมจริยธรรมประเภทต่างๆ ได้สร้างทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมส�ำหรับคนไทย ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบ
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1) ส่ ว นที่ เ ป็ น ดอกและผลไม้ คือ พฤติก รรมจริยธรรม
2) ส่วนที่เป็นล�ำต้น เป็นส่วนที่ค�้ำจุนใบ ดอก ผล ประกอบ
ด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะ
การมุ่งอนาคต และการควบคุมตนเอง แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมและสถานการณ์นั้น 3) ส่วนที่เป็นราก ซึ่งเป็น
ฐานล่างส�ำคัญ ประกอบด้วย สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด
ที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
		 ในเรื่ อ งจิ ต ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม โคลเบิร์ก (Kohlberg. 1976 อ้างถึงใน จิตรา ปานอ่อน. 2557: 13, ปัญชลี
พึ่งพิศ. 2548: 34-35) ได้ระบุเกี่ยวกับทฤษฎีของโคลเบิร์ก
(Kohlberg) ว่ าเป็ น ทฤษฎีพัฒนาการการใช้เหตุผลเชิง
พฤติกรรมของโคลเบิร์ก เป็นแนวทางความคิดที่มีต้นก�ำเนิด
มาจาก เพียเจท์ (Piaget. 1896) และผู้ที่น�ำเอาแนวความ
คิดนีม้ าพัฒนาอย่างกว้างขวางเป็นทีย่ อมรับกันอย่างมาก คือ
โคลเบิร์ก (Kohlberg. 1964) ความคิดและหลักทฤษฎีนี้
ทั้งเพียเจท์และโคลเบิร์กได้เน้นความส�ำคัญขององค์ประกอบ
สองประการ คือ 1) พัฒนาการทางสติปัญญา และ 2)
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือประสบการณ์ทางสังคม
		 จิตลักษณะที่ส�ำคัญอื่นๆ นอกจากการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมแล้ว ลักษณะมุ่งอนาคต เป็นปัจจัยส�ำคัญที่มี
ความเกี่ยวข้องกับความตระหนักต่อจรรยาบรรณสื่อมวลชน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรพงษ์ ชูเดช (2534 อ้างถึง
ใน ปัญชลี พึ่งพิศ. 2548: 37) ท�ำการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับจิตลักษณะที่ส�ำคัญ
ของนิสิต ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่เรียนวิชาที่ให้ความส�ำคัญ
กับมนุษย์และสังคมมาก ถ้าผลการเรียนดีด้วยจะเป็นผู้
ที่มกี ารใช้ เ หตุ ผ ลจริ ยธรรมสูง และผลการวิจัยของไรท์
(Wright. 1975 อ้างถึงใน ปัญชลี พึ่งพิศ. 2548: 40)
พบว่า ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูง คือผู้ที่สามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ
ศาสนาและกฎหมาย จึงเห็นได้ว่าผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
จัดว่าเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงด้วย ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้
จึงได้ท�ำการศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต
และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป็ น ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความตระหนักต่อจรรยาบรรณสื่อมวลชน
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วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะ
ส่วนบุคคลของนักศึกษา กับลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิง
จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความ
สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และความตระหนักต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
		 2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนของนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอบเขตการวิจัย

		 ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ได้ แก่ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ และความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน
		 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
		 ขอบเขตในด้านระยะเวลา การท�ำวิจัยอยู่ระหว่าง
เดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยท�ำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมมติฐานการวิจัย

		 สมมติฐานของงานวิจัย รวม 3 ข้อ ดังนี้
		 สมมติฐานที่ 1 (H1): ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กันมีลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ แตกต่างกัน
		 สมมติฐานที่ 2 (H2): ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กั น มี ค วามตระหนั ก ต่ อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน
แตกต่างกัน
		 สมมติฐานที่ 3 (H3): ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผล
เชิ ง จริ ย ธรรม ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บเพื่ อ น
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ มีความสัมพันธ์
กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

ลักษณะสวนบุคคล

H2

ตัวแปรตาม

H1
ลักษณะมุงอนาคต
- เหตุผลเชิงจริยธรรม
- ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับเพื่อน
- ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับ
อาจารย
- การเขารวมกิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชน
-

H3

ความตระหนักตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย

าชีพนิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม
วิธีด�ำเนินการวิ
จัยจั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง ป ริ ม าณวิช(Quantitative
การวิ
research) ใช แ บ บ สอบ ถาม

		 การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
(Questionnaire)
เปน เครือ่อมูงมื
ในการรวบรวมข
แบบอย
เทศศาสตร์
ต่อไปางของ ปญ ชลี พึ่งพิ ศ (2548)
เป็นเครื
่องมือในการรวบรวมข้
ล อโดยใช้
แบบอย่างของอมูลนิโดยใช
่ ย งตรงของเครื
่ อ งมื อ วิ		
จั ย โดยหาความสอดคล
อ งข
อ คํ า ถามใน
2. นั ก วิ ช าการและหน่
ว ยงานที
่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ปัญชลีและนํ
พึ่งพิาศมาทดสอบความเที
(2548) และน�ำมาทดสอบความเที
่ยงตรง
ได้ทCongruency:
ราบผลการด�ำIOC)
เนินโครงการและเป็
ของเครื
่องมือวิจัย โดยหาความสอดคล้
องข้อofค�ำItem
ถามใน
แบบสอบถามกั
บวัตถุประสงค (Index
Objective
คาความตรงไดนเทแนวทางในการ
ากับ
วางแผนการส่
ง
เสริ
ม
คุ
ณ
ธรรมและจริ
ย
ธรรมให้ กั บ
แบบสอบถามกั
บ
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
(Index
of
Item
Objective
0.98 และความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม ได จากการหาค าสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาช
Congruency: IOC) ค่าความตรงได้เท่ากับ 0.98 และ นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ต่อไป
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเทากับ 0.80
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้จากการหาค่าสัมประสิทธิ์
กลุมตัว(Cronbach’s
อยาง คือนั กศึAlpha
ก ษาสาชาวิ
ชานิ เทศศาสตร
มหาวิ
ทยาลัขย้อราชภั
ผลการวิ
เคราะห์
มูล ฏพระนคร จํานวน
แอลฟาของครอนบาช
Coefficient)
		 ผลการวิเคราะห์
มูลแบ่
้น 112 ตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ
มนักศึกข้อษาที
่ผูวงิจเป็ัยรันบ4ผิดตอน
ชอบดังนี้
ได้เท่าทักั้งบสิ0.80
ตอนที่ ่ 1รอการศึ
วนบุ
คคล ลักษณะ
กลุ่มเคราะห
ตัวอย่างขอคืมูอลใช
นักสศึถิกตษาสาขาวิ
ชานิเทศศาสตร์
		 การวิ
ิเชิงพรรณนา
ซึ่งประกอบด		
วย คาความถี
ยละ กคษาลั
าเฉลีก่ยษณะส่
สวนเบี
่ยงเบน
่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิมาตรฐาน
ทยาลัยราชภัสํฏาพระนคร
112 ตัวอย่าง ฐมุานใช
หรั บ สถิ ตจ�ำิ อนวนทั
 างอิ ง้งเพืสิ้น่ อ ทดสอบสมมติ
ก ารวิ เคราะห ได แ ก การวิ เคราะห ห า
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มนักศึกษา นักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
ม พั นการวิ
ธ ข องเพี
ย รขส้อั นมูล(Pearson
Correlation
Coefficient),กต่การทดสอบที
อาจารย์
และความตระหนั
อจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ที่ผู้วิจความสั
ัยรับผิดชอบ
เคราะห์
ใช้สถิติเชิงProduct
พรรณนาMoment
(t-test) วและ
เคราะห
ความแปรปรวน
ซึ่งประกอบด้
ย ค่าการวิ
ความถี
่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี(ANOVA)
่ยงเบน สื่อมวลชน
1.1 ลักษณะส่วนบุคคล
มาตรฐาน ส�ำหรับสถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานใช้การ
วิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเพียร์สัน 			 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient), ร้อยละ 56.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.01-3.00 คิดเป็นร้อยละ
การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 65.2 ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 63.4 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ANOVA)
สื่อมวลชน คิดเป็นร้อยละ 73.2
1.2 ลักษณะมุ่งอนาคต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
		 1. มหาวิทยาลัยและสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้น�ำ 			 ลักษณะมุ่งอนาคต พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณ มีลักษณะมุ่งอนาคตอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
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1.3 เหตุผลเชิงจริยธรรม
			 เหตุผลเชิงจริยธรรม พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับมาก
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
			 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
เพื่อนอยู่ในระดับมาก
1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
			 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์อยู่ในระดับมาก
1.6 ความตระหนั ก ต่ อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
สื่อมวลชน
			 ความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามตระหนักต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชนอยู่ในระดับมาก
		 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ลักษณะส่วนบุคคลกับลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิง
จริ ย ธรรม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ เพื่ อ น
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
2.1 การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะมุ ่ ง อนาคต
เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพือ่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน จ�ำแนกตามเพศของ
กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) พบว่า
นักศึกษาหญิงมีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนัก ศึก ษากับ อาจารย์ และความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนมากกว่า
นักศึกษาชาย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 .05
และ .05 (ตามล�ำดับ) ส่วนลักษณะมุ่งอนาคต และเหตุผล
เชิงจริยธรรมไม่พบความแตกต่างกันจนถึงระดับที่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ
2.2 การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะมุ ่ ง อนาคต
เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน จ�ำแนกตามการเข้าร่วม
กิ จ กรรมและไม่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม จรรยาบรรณ
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วิชาชีพสื่อมวลชน วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที (t-test)
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและ
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนมี ค วามแตกต่ า งในด้ า นความสั มพั น ธ์
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความสัมพันธ์
ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ อาจารย์ ม ากกว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้
เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ขณะที่ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสื่อมวลชนไม่พบความแตกต่างกันจนถึงระดับ
ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.3 การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะมุ ่ ง อนาคต
เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน จ�ำแนกตามเกรดเฉลี่ย
สะสม วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ไม่พบว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่าง
กันมีลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ และความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชนแตกต่างกันจนถึงระดับที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.4 การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะมุ ่ ง อนาคต
เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน จ�ำแนกตามชั้นปีของ
นั ก ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(ANOVA)
พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่แตกต่างกัน
มีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการทดสอบรายคู่
พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์สูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4
ไม่พบว่าลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนเมื่อจ�ำแนกตามชั้นปี
มีความแตกต่างกัน จนถึงระดับที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ผลการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ จ าก 2.1 ถึ ง 2.4
รวบรวมแสดงได้ดังตาราง 1
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

ตาราง 1 แสดงลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยที่ศึกษา
ปัจจัยที่ศึกษา	

เพศ

ลักษณะมุ่งอนาคต
เหตุผลเชิงจริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
ความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน

-1.07
-1.51
-3.41**
-2.03*
-2.52*

เกรดเฉลี่ย
สะสม
.874
1.16
0.31
1.81
1.21

ชั้นปี
.55
1.35
1.51
3.10*
0.49

การเข้าร่วม
กิจกรรมฯ
1.27
-0.56
0.95
3.96**
0.11

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ลักษณะ
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน แตกต่างกัน
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
และการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ลักษณะ
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความตระหนักต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชนแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะ
มุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ กั บ ความตระหนั ก ต่ อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
สื่อมวลชน
3.1 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กั บ อาจารย์ กั บ ความตระหนัก ต่อจรรยาบรรณวิช าชีพ
สื่อมวลชน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน
			 พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต (r = .380) เหตุผล
เชิงจริยธรรม (r = .258) ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับเพื่อน (r = .220) มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อ

จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 .01 และ .05 (ตามล�ำดับ) เป็นความสัมพันธ์
ในระดับต�่ำและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่ พ บว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ
อาจารย์มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชน จนถึงระดับที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3.2 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ และความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน
พบว่า ความสัมพันธ์ทั้ง 10 คู่ มีนัยส�ำคัญ 8 คู่
มีค่า r ตั้งแต่ .220 ถึง .519 คู่สัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก
ดังนี้ อันดับแรก คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
เพื่อนมีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ (r = .519) อันดับสอง คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลั ก ษณะมุ ่ ง อนาคตและความตระหนั ก ต่ อ จรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชน (r = .380) อันดับที่สาม คือ ความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมและความสั ม พั น ธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน (r = .324) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติจาก 3.1 และ
3.2 ดังแสดงในตาราง 2
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ปัจจัยที่ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับเพื่อน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์

ลักษณะมุ่งอนาคต

เหตุผลเชิงจริยธรรม

ตาราง 2 ความสัมพันธ์ของลักษณะมุง่ อนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพือ่ น ความสัมพันธ์
			 ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน

ลักษณะมุ่งอนาคต				
เหตุผลเชิงจริยธรรม
-.001			
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
.306**
.324**		
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
.232*
.247**
.519**
ความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
.380**
.258**
.220*
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

.142

12

จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 พบว า ลั ก ษณ ะมุ ง อนาคต เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม

		 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ลักษณะมุ่ง วิชาชีพสื่อมวลชน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดง
ความสัเหตุ
มพัผนลเชิ
ธรงะหว
างนักความสั
ศึกษากัมพับนเพืธ์ร่อะหว่
น มีางนั
ความสั
ธกับความตระหนั
กตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
อนาคต
จริยธรรม
กศึกษามพันในภาพ
2
กัสืบ่อเพืมวลชน
่อน มีความสั
มพันบธ์สมมติ
กับความตระหนั
จึงยอมรั
ฐานที่ตั้งกไวต่อดัจรรยาบรรณ
งแสดงในภาพ 2
ชั้นป

3.10*
3.96**

การรวมกิจกรรมฯ
เพศ

ความสัมพันธระหวาง
นักศึกษากับอาจารย
เหตุผลเชิงจริยธรรม

-2.03*
-3.41**

.258**
.220*

ความตระหนักตอจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชน

ความสัมพันธระหวาง
นักศึกษากับเพื่อน
ลักษณะมุงอนาคต

.380**

-2.52*

ภาพ 2 ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
ภาพ 2 ความสัมพันธของลักษณะสวนบุคคล ลักษณะมุงอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ
			 กับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน

ระหว างนั ก ศึ ก ษากั บ เพื่ อ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว างนั ก ศึ ก ษากั บ อาจารย กั บ ความตระหนั ก ต อ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
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ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

ของ สุนันทา แก้วสุข (2539) งานวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัย
		 การวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ความ ที่สัมพันธ์กับจริยธรรมของนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาที่
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนของนักศึกษา ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนมาก คนใกล้ชิด
สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร มาก และกลุ่มรวมทั้งหมดมาก มีระดับจริยธรรมสูงกว่า
นักศึกษาครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อน
ผลส�ำคัญที่พบน�ำมาอภิปรายได้ ดังนี้
		 1. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับ น้อย ส่วนนักศึกษาครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ลักษณะที่คาดว่าเป็นปัจจัยของความตระหนักต่อจรรยา กลุ่มอาจารย์มากหรือน้อย มีระดับจริยธรรมไม่แตกต่างกัน
บรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์
		 ผลการวิจัย พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับความ ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน อย่างมีนัยส�ำคัญ 		 1. การเสริมสร้างความตระหนักต่อจรรยาบรรณ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาหญิงมีความสัมพันธ์กับความ วิชาชีพขึ้นอยู่หลายปัจจัย ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาตัวแปรที่
ตระหนั ก ต่ อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนมากกว่ า มีความสัมพันธ์ครอบคลุมมากขึ้น ควรเพิ่มปัจจัยอื่นๆ ที่มี
นักศึกษาชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา แก้วสุข ความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2539) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับจริยธรรมของนักศึกษาครู 		 2. การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
พบว่า นักศึกษาครูหญิงมีจริยธรรมสูงกว่านักศึกษาครูชาย ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นการหาความสัมพันธ์
		 2. ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม และ ของตัวแปรที่ศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาเรื่องจรรยาบรรณ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน สัมพันธ์กับความ วิชาชีพตอบโจทย์วิจัยมากขึ้น ควรมีการใช้สถิติวิเคราะห์อื่นๆ
มาวิเคราะห์เพื่อให้ผลวิจัยเกิดประโยชน์มากขึ้น
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์
		 ลั ก ษณะมุ ่ ง อนาคตมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสือ่ มวลชน อย่างมีนยั ส�ำคัญ การน� ำ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความตระหนั ก ต่ อ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนไปประยุกต์ใช้
ธันยชนก แก้วคงเมือง (2551) พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล 		 1. ลั ก ษณะมุ ่ ง อนาคตมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
บุคลิกภาพ และเหตุผลเชิงจริยธรรมสามารถท�ำนายจริยธรรม ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน ดังนั้น มหาในการท�ำงานของผู้บริหารได้ และงานวิจัยของสุนันทา แก้วสุข วิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษามีลักษณะมุ่งอนาคต คือ
(2539) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับจริยธรรมของนักศึกษาครู สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง มีความอดกลั้น อดทน
พบว่า นักศึกษาครูที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงมีระดับจริยธรรม รอได้ คอยได้ และหาทางกระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดใน
การวิเคราะห์เหตุผล มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีต
สูงกว่านักศึกษาครูที่มีลักษณะมุ่งอนาคตต�่ำ และ
		 เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ ปัจจุบัน และอนาคต และสามารถคาดการณ์ถึงผลดีและ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสือ่ มวลชน อย่างมีนยั ส�ำคัญ ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีต้นไม้ 		 2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนมีความ
จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524) ที่อธิบายว่า สั ม พั น ธ์ กั บ ความตระหนั ก ต่ อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อจริยธรรมใน สื่อมวลชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการท�ำงาน
การท�ำงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร เป็นกลุ่มและคอยแนะน�ำให้นักศึกษาเลือกคบเพื่อนที่เป็น
แย้มนิลและจินตนา บิลมาศ (2551) ณัฐวรรณ เทพพิทักษ์ คนดีและเรียนค่อนข้างดีเพื่อชักจูงใจไปในทางที่ดี
(2544) ธันยชนก แก้วคงเมือง (2551) พบว่า ผู้บริหารที่มี 		 3. เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับความ
เหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกันมีจริยธรรมในการท�ำงาน ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ที่แตกต่างกัน
		 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างนัก ศึก ษากับ เพื่อนมีความ จริยธรรม และการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทางด้าน
สัมพันธ์กบั ความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสือ่ มวลชน จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนที่มีเหตุผลเชิง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย จริยธรรมสูง
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