
วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 Journal of the Association of Researchers   Vol.20 No.2 May - August 2015138

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชนของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บทคัดย่อ
  การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 112 คน ผู้วิจัยท�าการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ผู้วิจัย
รับผิดชอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วัดคุณลักษณะของนักศึกษาด้านความตระหนักต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชน เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย การแจกความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ ์
ของเพียร์สัน, สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต 
เหตุผลเชิงจริยธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 (ตามล�าดับ) ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ไม่ม ี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
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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�าคัญของปัญหา
  สื่อมวลชนเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างมาก 
ต่อสังคม เนื่องจากเป็นตัวจักรส�าคัญในการน�าเสนอและ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับบุคคลในสังคม (ปัญชลี 
พึ่งพิศ. 2548: 1) โดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงและ 
สื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของคน 
ในสังคมและยังเป็นสื่อท่ีคนในสังคมให้ความนิยมอยู่เป็น
จ�านวนมาก จากการส�ารวจของบริษัท AGB Neilsen 
Media Research ในปี 2555 พบว่า ประชากรไทยจ�านวน 
92.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของประชากรไทย
ทั้งหมด รับชมโทรทัศน์ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ 1) โทรทัศน์
ระบบภาคพื้นดิน 2) เคเบิลทีวี 3) ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2556: 3)
  จากหน้าที่ส�าคัญดังกล่าวท�าให้สื่อมวลชนมีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกใน
สังคม โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น สามารถเป็นไปได้
ท้ังในทางบวกและทางลบ และจากความส�าคญัดงักล่าวมกีาร 
วิพากษ์วิจารณ์ถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนในด้านลบอยู่เสมอ 
กล่าวคือ มักจะมีการกล่าวอ้างกันว่าสภาพความเสื่อมโทรม
ทั้งหลายของคนในสังคมเกิดจากอิทธิพลของสื่อมวลชน 
สื่อมวลชนเป็นผู้มอมเมาประชาชนให้หลงใหลอยู่กับทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่ผิดๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความฟุ้งเฟ้อ 
ความก้าวร้าวรุนแรง หรือแม้กระทั่งในเรื่องของกามารมณ์ 
เพราะสื่อมวลชนเป็นผู้เสนอเรื่องราวเก่ียวกับอาชญากรรม 
ความโหดร้ายทารุณ ภาพ และเรื่องลามกอนาจาร จนท�าให ้
คนเลียนแบบจากเรื่องราวที่ปรากฏในสื่อมวลชน ผลการ
วิจัยในกลุ่มตัวอย่างอายุ 14-19 ปี พบว่าสื่อโทรทัศน์เป็น
สื่อที่ใช้ในการเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศมากจะมีทัศนคติ 
ในเรื่องเพศในทางลบ และมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศสูง 
(ระยอง เพิ่มทรัพย์. 2546 อ้างถึงใน ปัญชลี พึ่งพิศ. 2548: 1) 
  จากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคมหลายอย่าง ได้แก่ 
การใช้ความรุนแรงหรือการยกพวกตีกันของเด็กอาชีวะศึกษา 
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ค่านิยมการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย 
ฯลฯ ดังกล่าวท�าให้บุคคลสังคมมองว่าสื่อมวลชนในปัจจุบัน 
ท�างานโดยขาดความค�านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชพี รวมถงึส่ือมวลชนค�านึงถงึแต่ธุรกจิ 
มากกว่าที่จะค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 
ท�าให้ทราบว่าการที่สื่อมวลชนตระหนักถึงความส�าคัญของ

จรรยาบรรณน้อยนั้น ก็เนื่องมาจากการท่ีส่ือมวลชนขาด
ความรู้ ขาดจิตส�านึก และไม่เห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว 
ซึ่งจากงานวิจัยเรื่องจรรยาบรรณของนักข่าวในทัศนะของ
นกัส่ือสารมวลชน ผลการวจัิยพบว่าระดบัจรรยาบรรณของ 
นกัข่าวในทศันะของนกัสือ่สารมวลชนอยูใ่นระดบัค่อนข้างต�า่ 
(สุมิตรา หาญปัญญาพิชิต. 2542 อ้างถึงในปัญชลี พึ่งพิศ. 
2548: 1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเทวินทร์ ประทุม 
วงษ์ (2541 อ้างถึงใน ปัญชลี พึ่งพิศ. 2548: 1) ที่พบว่า 
สื่อมวลชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
ในการน�าเสนอข่าวอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความตระหนักต่อ
จรรยาบรรณการน�าเสนอข่าวอยู่ในระดับต�่า ดังนั้น ปัญหา
จริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในประเทศไทย ถือเป็น 
ประเด็นส�าคัญท่ีผู้ประกอบการวิชาชีพ ผู้ประกอบการ 
นักวิชาการ องค์กรวิชาชีพ ผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ 
  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (18) และ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ก�าหนดให ้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ในการส่งเสริม
การรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และ 
ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ท�าหน้าที่จัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ
อาชีพและวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพหรือ
วชิาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือเป็นกลไก 
ส�าคัญในการก�ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ (self- 
regulation) ไปจนถึงการก�ากับดูแลร่วมกันระหว่างองค์กร
ก�ากับดูแลกับผู้ประกอบการ (co-regulation) ประกอบกับ 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555-2559) ก�าหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การ 
ก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ให้มีแนวทางปฏิบัติ (guideline) และกลไก 
สนับสนุนการก�ากับดูแลกันเองของสื่อ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
มีสิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่งการประกอบ
วิชาชีพและมีกลไกการควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ 
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ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ก�าหนดไว้ตามมาตรา 46 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
(กสทช. 2557: 1)
  ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการจัดท�าคู่มือจริยธรรม 
และการก�ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ (Ethical Guideline and Self-regulation for 
Broadcasting) ประกอบด้วยสาระส�าคัญ คือ หลักจริยธรรม 
ในวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ หลักจริยธรรมและ
แนวปฏบิติัตนขององค์กร จริยธรรมขัน้พืน้ฐานและแนวทาง 
ปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน ์
ซึ่งคู่มือดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการท�างานของ 
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ รวมทั้ง
เพื่อให้นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคม 
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพ
สื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การท�า
หน้าที่สื่อมวลชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานจรรยา-
บรรณและจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ (กสทช. 2557: 1)
  ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้
ท�าการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน ขณะเดียวกัน
ได้ท�าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อน�าปัจจัยเหล่านั้น
น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา นักวิชาการ วิชาชีพ 
ด้านสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งจะเป็นสื่อมวลชน 
รุ่นใหม่ที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพต่อไปในอนาคต 
  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการ 
ศึกษาเรื่องความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน 
พบว่า ความตระหนักเป็นภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึก 
ความคิด เกิดจากการรับรู้ และความส�านึกต่อเหตุการณ์ใด 
เหตุการณ์หนึ่ง และเป็นเรื่องของสภาวะตื่นตัวของจิตใจต่อ
เหตุการณ์ โดยมีระยะเวลาหรือประสบการณ์ และสภาพ
การณ์แวดล้อมหรือสิ่งเร้าภายนอก เป็นปัจจัยที่ท�าให้บุคคล 
เกิดความตระหนักขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญที่ก่อให้เกิด 
ความตระหนักมี 3 ประการ (อารดา เทอดธรรมคุณ. 2547 : 
17) ประกอบด้วย 1) พุทธิปัญญา หรือความรู้ความเข้าใจ 
(cognitive or belief component) หรือความรู้หรือ
เข้าใจจะเริ่มต้นจากระดับง่ายและมีการพัฒนาขึ้นเป็น
ล�าดับ 2) อารมณ์ความรู้สึก (affective component) 

เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม ความตระหนักชอบ
หรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบในการประเมิน 
ส่ิงเร้าต่างๆ 3) พฤติกรรม (behavioral component) 
เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา กริยา ท่าทางที่มีต่อสิ่งเร้า
หรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระท�า ดังนั้น บุคคล สถานการณ์ 
กลุ่มสังคม การเรียนรู้และประสบการณ์ จึงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อความตระหนัก โดยมีความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก
และพฤติกรรม เป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนัก 
  ส่วนแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง 
ของการศึกษาจริยธรรม ที่อยู่ในสาขาจริยธรรมประยุกต์ 
(applied ethics) ท่ีเป็นส่วนเชื่อมระหว่างทฤษฎีและ 
การปฏิบัติ มีหน้าที่ในการน�าความรู้จากอภิจริยศาสตร ์
(meta ethics) และจริยธรรมเชิงบรรทัดฐาน (normative 
ethics) มาเป็นแนวทางร่วมกัน โดยได้รับการออกแบบมา
เพื่อเป็นแนวทางน�าเราในการด�าเนินการเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
ทางศีลธรรมที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมจริง ที่ไม่มีสิ่งใดที่จะ 
เป็นค�าตอบถูกหรือผิดเสมอไป หากทว่าเป็นสิ่งที่จะต้อง 
ขึ้นอยู่กับการมีเหตุผลที่ดีในการตัดสินกรณีหรือประเด็นที่
เฉพาะเจาะจง (Days. 2000 อ้างถึงใน บุหงา ชัยสุวรรณ. 
2545: 61) 
  จรรยาบรรณวิชาชีพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับ
มาตรฐานของคุณค่าแห่งความดีงามของการกระท�าหนึ่งๆ 
หรือพฤติกรรมที่บุคคลพึงปฏิบัติ เป็นแนวทางในการให้บุคคล 
ได้ใช้ดุลยพินิจ หรือเหตุผลตัดสินใจได้ว่า สิ่งใดควรท�า หรือ
สิ่งใดไม่ควรท�า ตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้นๆ โดยการ
ก�าหนดขึ้นมาเป็นประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ 
การงานแต่ละอย่างก�าหนดข้ึนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
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) 
  ตามทฤษฎต้ีนไม้จรยิธรรมของดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ 
(2520 อ้างถึงใน ณัฐวรรณ เทพพิทักษ์. 2544: 14) โดย 
พื้นฐานทางความคิดจากทฤษฎีของโคลเบิร์ก และจากการ
ประมวลผลข้อมูลทางการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสาเหตุ 
ของพฤติกรรมจริยธรรมประเภทต่างๆ ได้สร้างทฤษฎีต้นไม ้
จรยิธรรมส�าหรบัคนไทย ซึง่ประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบ 
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1) ส่วนที่เป็นดอกและผลไม้ คือ พฤติกรรมจริยธรรม 
2) ส่วนที่เป็นล�าต้น เป็นส่วนที่ค�้าจุนใบ ดอก ผล ประกอบ
ด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะ
การมุ่งอนาคต และการควบคุมตนเอง แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมและสถานการณ์นั้น 3) ส่วนที่เป็นราก ซึ่งเป็น
ฐานล่างส�าคัญ ประกอบด้วย สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด
ที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
  ในเรื่องจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม โคลเบิร์ก (Kohl-
berg. 1976 อ้างถึงใน จิตรา ปานอ่อน. 2557: 13, ปัญชลี 
พึ่งพิศ. 2548: 34-35) ได้ระบุเกี่ยวกับทฤษฎีของโคลเบิร์ก 
(Kohlberg) ว่าเป็นทฤษฎีพัฒนาการการใช้เหตุผลเชิง
พฤติกรรมของโคลเบิร์ก เป็นแนวทางความคิดที่มีต้นก�าเนิด 
มาจาก เพียเจท์ (Piaget. 1896) และผู้ที่น�าเอาแนวความ
คดินีม้าพัฒนาอย่างกว้างขวางเป็นทีย่อมรบักันอย่างมาก คอื 
โคลเบิร์ก (Kohlberg. 1964) ความคิดและหลักทฤษฎีน้ี 
ทั้งเพียเจท์และโคลเบิร์กได้เน้นความส�าคัญขององค์ประกอบ 
สองประการ คือ 1) พัฒนาการทางสติปัญญา และ 2) 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือประสบการณ์ทางสังคม 
  จิตลักษณะที่ส�าคัญอ่ืนๆ นอกจากการใช้เหตุผล 
เชิงจริยธรรมแล้ว ลักษณะมุ่งอนาคต เป็นปัจจัยส�าคัญที่มี
ความเก่ียวข้องกับความตระหนักต่อจรรยาบรรณสื่อมวลชน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรพงษ์ ชูเดช (2534 อ้างถึง
ใน ปัญชลี พึ่งพิศ. 2548: 37) ท�าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับจิตลักษณะที่ส�าคัญ 
ของนิสิต ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่เรียนวิชาที่ให้ความส�าคัญ 
กับมนุษย์และสังคมมาก ถ้าผลการเรียนดีด้วยจะเป็นผู ้
ที่มกีารใช้เหตุผลจริยธรรมสูง และผลการวิจัยของไรท์ 
(Wright. 1975 อ้างถึงใน ปัญชลี พึ่งพิศ. 2548: 40) 
พบว่า ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูง คือผู้ที่สามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ
ศาสนาและกฎหมาย จึงเห็นได้ว่าผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
จัดว่าเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงด้วย ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังนี ้
จึงได้ท�าการศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ความตระหนักต่อจรรยาบรรณสื่อมวลชน 

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะ 
ส่วนบุคคลของนักศึกษา กับลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิง
จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความ
สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และความตระหนักต่อ 
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนของนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอบเขตการวิจัย
  ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล 
ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ และความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน
  ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  ขอบเขตในด้านระยะเวลา การท�าวิจัยอยู่ระหว่าง
เดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยท�าการเก็บ
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
กันมีความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน 
แตกต่างกัน
  สมมติฐานที่ 3 (H3): ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผล 
เชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ มีความสัมพันธ์
กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 Journal of the Association of Researchers   Vol.20 No.2 May - August 2015142

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชงิปรมิาณ ใช้แบบสอบถาม 
เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบอย่างของ 
ปัญชลี พึ่งพิศ (2548) และน�ามาทดสอบความเที่ยงตรง
ของเคร่ืองมือวิจัย โดยหาความสอดคล้องข้อค�าถามใน
แบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruency: IOC) ค่าความตรงได้เท่ากับ 0.98 และ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้จากการหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ได้เท่ากับ 0.80 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ�านวนทั้งสิ้น 112 ตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มนักศึกษา
ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส�าหรับสถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานใช้การ
วิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient), 
การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. มหาวิทยาลัยและสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้น�า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณ

วิชาชีพนิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชนให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ต่อไป 
  2. นักวิชาการและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้ทราบผลการด�าเนินโครงการและเป็นแนวทางในการ
วางแผนการส ่ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรมให ้กับ 
นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
  ตอนที่ 1 กำรศึกษำลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะ
มุ่งอนำคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
นักศึกษำกับเพื่อน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำกับ
อำจำรย์ และควำมตระหนักต่อจรรยำบรรณวิชำชีพ
สื่อมวลชน
 1.1 ลักษณะส่วนบุคคล
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 56.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.01-3.00 คิดเป็นร้อยละ 
65.2 ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 63.4 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สื่อมวลชน คิดเป็นร้อยละ 73.2
 1.2 ลักษณะมุ่งอนาคต
   ลักษณะมุ่งอนาคต พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่
มีลักษณะมุ่งอนาคตอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

7

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิ จั ยค ร้ังนี้ เป น การวิ จั ย เชิ งป ริม าณ  (Quantitative research) ใช แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล โดยใชแบบอยางของ ปญชลี พึ่งพิศ (2548) 
และนํามาทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวิจัย  โดยหาความสอดคลองขอคําถามใน
แบบสอบถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruency: IOC) คาความตรงไดเทากับ 
0.98 และความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ไดจากการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเทากับ 0.80  

กลุมตัวอยาง คือนักศึกษาสาชาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน
ท้ังส้ิน 112 ตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในกลุมนักศึกษาท่ีผูวิจัยรับผิดชอบ 
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดวย คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สําหรับสถิติอางอิงเพ่ือทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะห ไดแก การวิเคราะหหา
ความสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient), การทดสอบที  
(t-test) และ การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)  
 
 
 

 
 
 
 
 

ความตระหนักตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

- ลักษณะมุงอนาคต 
- เหตุผลเชิงจรยิธรรม 
- ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับเพื่อน 
- ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับ

อาจารย 
- การเขารวมกิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณ

วิชาชีพสื่อมวลชน 

ลักษณะสวนบุคคล 
H2

H1 

H3 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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 1.3 เหตุผลเชิงจริยธรรม
   เหตุผลเชงิจรยิธรรม พบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ 
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับมาก
 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
   ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
เพื่อนอยู่ในระดับมาก 
 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
   ความสมัพนัธ์ระหว่างนักศกึษากบัอาจารย์ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์อยู่ในระดับมาก 
 1.6 ความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน 
   ความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน 
พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตระหนักต่อจรรยาบรรณ 
วิชาชีพสื่อมวลชนอยู่ในระดับมาก 
 
  ตอนที่ 2 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ลักษณะส่วนบุคคลกับลักษณะมุ่งอนำคต เหตุผลเชิง
จริยธรรม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำกับเพ่ือน 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ และควำม
ตระหนักต่อจรรยำบรรณวิชำชีพสื่อมวลชน
 2.1 การเปรียบเทียบลักษณะมุ ่ งอนาคต 
เหตผุลเชงิจรยิธรรม ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัเพือ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน จ�าแนกตามเพศของ 
กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) พบว่า 
นักศึกษาหญิงมีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนมากกว่า
นักศึกษาชาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 .05 
และ .05 (ตามล�าดับ) ส่วนลักษณะมุ่งอนาคต และเหตุผล
เชิงจริยธรรมไม่พบความแตกต่างกันจนถึงระดับที่มีนัย
ส�าคัญทางสถิติ
 2.2 การเปรียบเทียบลักษณะมุ ่ งอนาคต 
เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน จ�าแนกตามการเข้าร่วม
กิจกรรมและไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ

วิชาชีพสื่อมวลชน วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที (t-test)
 พบว่า นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพส่ือมวลชนมีความแตกต่างในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความสัมพันธ ์
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได ้
เข้าร่วมกิจกรรมฯ
 ขณะที่ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพส่ือมวลชนไม่พบความแตกต่างกันจนถึงระดับ
ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
 2.3 การเปรียบเทียบลักษณะมุ ่ งอนาคต 
เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน จ�าแนกตามเกรดเฉลี่ย
สะสม วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
 ไม่พบว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่าง
กันมีลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ และความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชนแตกต่างกันจนถึงระดับที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
 2.4 การเปรียบเทียบลักษณะมุ ่ งอนาคต 
เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความตระหนัก
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน จ�าแนกตามชั้นปีของ
นักศึกษา วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)
 พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่แตกต่างกัน 
มีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการทดสอบรายคู ่
พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์สูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 ไม่พบว่าลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และความตระหนัก 
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชนเมื่อจ�าแนกตามชั้นปี 
มีความแตกต่างกัน จนถึงระดับที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติจาก 2.1 ถึง 2.4 
รวบรวมแสดงได้ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยที่ศึกษา 

 ปัจจัยที่ศึกษำ เพศ เกรดเฉลี่ย ชั้นปี กำรเข้ำร่วม
 สะสม กิจกรรมฯ 
 ลักษณะมุ่งอนาคต -1.07 .874 .55 1.27
 เหตุผลเชิงจริยธรรม -1.51 1.16 1.35 -0.56
 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน -3.41** 0.31 1.51 0.95
 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ -2.03* 1.81 3.10* 3.96**
 ความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ -2.52* 1.21 0.49 0.11
 สื่อมวลชน 

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ลักษณะ
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 
กับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน แตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
 และการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ลักษณะ
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความตระหนักต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชนแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

  ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของลักษณะ
มุ่งอนำคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
นักศึกษำกับเพื่อน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำกับ
อำจำรย์ กับควำมตระหนักต่อจรรยำบรรณวิชำชีพ
สื่อมวลชน 
 3.1 การวิเคราะห ์ความสัมพันธ ์ระหว ่าง
ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน
   พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต (r = .380) เหตุผล
เชิงจริยธรรม (r = .258) ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 
กับเพื่อน (r = .220) มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อ

จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 .01 และ .05 (ตามล�าดับ) เป็นความสัมพันธ์ 
ในระดับต�่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ไม่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชน จนถึงระดับที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
 3.2 การวิ เคราะห ์ความสัมพันธ ์ระหว ่าง
ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ และความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน
 พบว่า ความสัมพันธ์ทั้ง 10 คู่ มีนัยส�าคัญ 8 คู่ 
มีค่า r ตั้งแต่ .220 ถึง .519 คู่สัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก 
ดังน้ี อันดับแรก คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
เพ่ือนมีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ (r = .519) อันดับสอง คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะมุ่งอนาคตและความตระหนักต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพส่ือมวลชน (r = .380) อันดับที่สาม คือ ความ
สัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมและความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน (r = .324) อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติจาก 3.1 และ 
3.2 ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2  ความสมัพนัธ์ของลกัษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจรยิธรรม ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศึกษากบัเพ่ือน ความสมัพันธ์ 
   ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน

  จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคต เหตผุลเชงิจรยิธรรม ความสมัพนัธ์ระหว่างนักศกึษา 
กับเพื่อน มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณ 

 ลักษณะมุ่งอนาคต    
 เหตุผลเชิงจริยธรรม -.001   
 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน .306** .324**  
 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ .232* .247** .519** 
 ความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน .380** .258** .220* .142

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

12

จากการทดสอบสมมติฐาน ท่ี  3 พบวา  ลักษณะมุ งอนาคต  เห ตุผลเชิ งจริยธรรม 
ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับเพื่อน มีความสัมพันธกับความตระหนักตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส่ือมวลชน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ดังแสดงในภาพ 2 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 ความสัมพันธของลักษณะสวนบุคคล ลักษณะมุงอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางนักศึกษากับเพ่ือน ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย กับความตระหนักตอ
จรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความตระหนักตอจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน
ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลสําคัญท่ีพบนํามาอภิปรายได
ดังนี้ 

1. ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับลักษณะที่คาดวาเปนปจจัยของ 
ความตระหนักตอจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร  

ผลการวิจัย พบวา เพศมีความสัมพันธกับความตระหนักตอจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 นักศึกษาหญิงมีความสัมพันธกับความตระหนักตอ
จรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชนมากกวานักศึกษาชาย สอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา แกวสุข 
(2539) ศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับจริยธรรมของนักศึกษาครู พบวา นักศึกษาครูหญิงมีจริยธรรมสูง
กวานักศึกษาครูชาย  

ลักษณะมุงอนาคต 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 

ความสัมพันธระหวาง
นักศึกษากับเพ่ือน 

ความตระหนักตอจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชน 

ความสัมพันธระหวาง
นักศึกษากับอาจารย 

การรวมกิจกรรมฯ 

ช้ันป 3.10* 

3.96** 

-2.03* 

-3.41** 

-2.52* 

.258** 

.220*

.380** 

เพศ 

ภาพ 2  ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 
   กับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน

ปัจจัยที่ศึกษำ

วิชาชีพสื่อมวลชน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดง 
ในภาพ 2
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การอภิปรายผล
  การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนของนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผลส�าคัญที่พบน�ามาอภิปรายได้ ดังนี้
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับ
ลักษณะที่คาดว่าเป็นปัจจัยของความตระหนักต่อจรรยา
บรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
  ผลการวิจัย พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาหญิงมีความสัมพันธ์กับความ 
ตระหนักต ่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนมากกว่า
นักศึกษาชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา แก้วสุข 
(2539) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับจริยธรรมของนักศึกษาครู 
พบว่า นักศึกษาครูหญิงมีจริยธรรมสูงกว่านักศึกษาครูชาย 
  2. ลักษณะมุ่งอนาคต เหตุผลเชิงจริยธรรม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน สัมพันธ์กับความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
  ลักษณะมุ ่ งอนาคตมีความสัมพันธ ์ กับความ
ตระหนกัต่อจรรยาบรรณวชิาชพีสือ่มวลชน อย่างมนียัส�าคญั 
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ 
ธันยชนก แก้วคงเมือง (2551) พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล 
บุคลิกภาพ และเหตุผลเชิงจริยธรรมสามารถท�านายจริยธรรม 
ในการท�างานของผู้บริหารได้ และงานวิจัยของสุนันทา แก้วสุข 
(2539) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับจริยธรรมของนักศึกษาครู 
พบว่า นักศึกษาครูที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงมีระดับจริยธรรม 
สูงกว่านักศึกษาครูที่มีลักษณะมุ่งอนาคตต�่า และ 
  เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ ์ กับความ
ตระหนกัต่อจรรยาบรรณวชิาชพีสือ่มวลชน อย่างมนียัส�าคญั 
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524) ที่อธิบายว่า 
เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อจริยธรรมใน
การท�างาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร 
แย้มนิลและจินตนา บิลมาศ (2551) ณัฐวรรณ เทพพิทักษ์ 
(2544) ธันยชนก แก้วคงเมือง (2551) พบว่า ผู้บริหารที่มี
เหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกันมีจริยธรรมในการท�างาน 
ที่แตกต่างกัน 
  ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนมีความ
สมัพนัธ์กบัความตระหนกัต่อจรรยาบรรณวชิาชีพสือ่มวลชน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุนันทา แก้วสุข (2539) งานวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับจริยธรรมของนักศึกษาครู พบว่า นกัศึกษาที่
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนมาก คนใกล้ชิด
มาก และกลุ่มรวมทั้งหมดมาก มีระดับจริยธรรมสูงกว่า
นักศึกษาครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อน
น้อย ส่วนนักศึกษาครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
กลุ่มอาจารย์มากหรือน้อย มีระดับจริยธรรมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
  1. การเสริมสร้างความตระหนักต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพขึ้นอยู่หลายปัจจัย ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์ครอบคลุมมากขึ้น ควรเพิ่มปัจจัยอื่นๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. การศึกษาปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นการหาความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาเรื่องจรรยาบรรณ 
วิชาชีพตอบโจทย์วิจัยมากขึ้น ควรมีการใช้สถิติวิเคราะห์อื่นๆ 
มาวิเคราะห์เพื่อให้ผลวิจัยเกิดประโยชน์มากขึ้น 

การน�าปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตระหนักต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนไปประยุกต์ใช้
  1. ลักษณะมุ ่งอนาคตมีความสัมพันธ์กับความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน ดังนั้น มหา- 
วิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษามีลักษณะมุ่งอนาคต คือ
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง มีความอดกลั้น อดทน 
รอได้ คอยได้ และหาทางกระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดใน
การวิเคราะห์เหตุผล มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต และสามารถคาดการณ์ถึงผลดีและ
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนมีความ
สัมพันธ ์ กับความตระหนักต ่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส่ือมวลชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการท�างาน
เป็นกลุ่มและคอยแนะน�าให้นักศึกษาเลือกคบเพื่อนที่เป็น
คนดีและเรียนค่อนข้างดีเพื่อชักจูงใจไปในทางที่ดี
  3. เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน ดังนั้น มหา- 
วิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 
จริยธรรม และการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทางด้าน
จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนที่มีเหตุผลเชิง
จริยธรรมสูง
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