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1. ช่ือ-สกลุ ผูเ้ล่าเร่ือง ดร.อานิก ทวชิาชาต ิ
2. ช่ือ-สกลุ ผูบ้นัทึก ผศ.ธริาภรณ์ กลิน่สุคนธ ์ 
3. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูเ้ล่าเร่ือง 
    อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 
4. ช่ือเร่ืองท่ีเล่า  

ความรว่มมอืระหว่างสาขาเพื่อการเรยีนรูร้ว่มกนัผ่านกระบวนการโครงการวจิยั 
5. บริบท หรือความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า 
 จากการเป็นอาจารยใ์นวทิยาลยันิเทศศาสตร ์ท าใหม้ีกลัยาณมติรที่ดชีกัชวนใหผู้้เล่าได้มสี่วนร่วมกบั
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัจรยิธรรมสื่อสารมวลชน และได้ร่วมฟงัสมัมนาในประเด็นปญัหาจรยิธรรมสื่อมวลชน
ไทย ในช่วง 2 ปีแรกที่ได้เข้ามาท างาน ซึ่งถือเป็นการเปิดโลกทศัน์เกี่ยวกับประเด็นปญัหาจรยิธรรมสื่อ 
นอกจากนี้ยงัไดม้สี่วนร่วมเป็นผูส้อนในรายวชิา COM222 จรยิธรรมสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นรายวชิาเปิดในปี
การศึกษา 2558 จากนัน้ได้มกีารทาบทามให้ผู้เล่าจดัทมีนักศึกษาที่มคีวามสนใจเรื่องจรยิธรรมสื่อเข้าร่วม
ออกแบบโครงการเพื่อส่งประกวดภายใตช้ื่อโครงการ “จบัจอ้งส่องจรยิธรรมสื่อ” ทีจ่ดัโดยสภาการหนังสอืพมิพ์
แห่งชาต ิ 

โดยโครงการดงักล่าวเกิดจากสถานการณ์ด้านสื่อมวลชนที่มกีารปรบัตัวให้ทนักับเทคโนโลยกีาร
สื่อสาร จรยิธรรมสื่อสารมวลชนจงึตอ้งมกีารปรบัตวัตามไปดว้ย สภาการหนังสอืพมิพแ์ห่งชาตจิงึไดเ้ปิดโอกาส
ให้นักศกึษาร่วมกบัคณาจารยไ์ด้ออกแบบโครงการเพื่อสอดส่องจบัจอ้งการท างานของสื่อหนังสอืพมิพ์อย่าง
เป็นระบบ เพื่อเป็นกระจกสะทอ้นการท างานให้แก่สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อหนังสอืพมิพใ์นแง่การปฏบิตัติาม
กรอบจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณ เป็นการสนบัสนุนการท างานรว่มกนัระหว่างนักศกึษาและอาจารยผ์่านการท า
โครงการ นอกจากนี้ยงัเป็นการฝึกให้นักศกึษาเรยีนรูก้ารท าวจิยัในรปูแบบทีไ่ม่เหมอืนงานวจิยัทัว่ไป เป็นผล
ใหน้กัศกึษามทีศันคตดิา้นบวกกนัการท าโครงการการวจิยัไปในเวลาเดยีวกนั และเรยีนรูใ้นเรื่องจรยิธรรมทาง
วชิาชพีเพื่อการประกอบวชิาชพีในอนาคต 

 
 
 
 
 



6. วิธีการ / ขัน้ตอน หรือกระบวนการท่ีท าให้งานนัน้ส าเรจ็ 
 6.1 อาจารยร์บัทราบขอ้มลูรายละเอยีดของโครงการทีจ่ดัขึน้ โดยไดร้บัค าแนะน าทีด่จีาก ผศ.ดร.บุปผา 
บุญสมสุข หวัหน้าสาขาวชิาวารสารศาสตรด์จิทิลั ซึ่งถอืได้ว่าเป็นจุดเริม่ต้นของการท างานร่วมกนัระหว่าง
สาขาวชิาโดยเริม่จากตวัอาจารยก่์อน 
 6.2 ก าหนดวิธีการจดัทีมนักศึกษาโดยไม่จ าเป็นต้องมาจากสาขาวิชาเดียวกัน เน่ืองจากปญัหา
จรยิธรรมสื่อนัน้เกดิขึน้ไดใ้นทุกสาขาวชิา และไดเ้ลอืกนักศกึษาจากสาขาวชิาวารสารศาสตรด์จิทิลั และสาขา
วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ โดยเป็นสาขาวชิาทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการน าเสนอข่าว  

6.3 ขัน้ตอนการติดต่อนักศึกษาให้เข้าร่วมทีมเพื่อส่งโครงการเข้าประกวดในโครงการ ซึ่งมาจาก
สาขาวชิาวารสารศาสตรด์จิทิลัจ านวน 2 คน (ชัน้ปีที ่1 และปีที ่2 ชัน้ปีละ 1 คน) และสาขาวทิยุกระจายเสยีง
และวทิยโุทรทศัน์ จ านวน 2 คน (ชัน้ปีที ่4) ทัง้นี้เกณฑใ์นการคดัเลอืกนกัศกึษา ไดแ้ก่ 

     1) เป็นนกัศกึษาทีส่นใจเรือ่งจรยิธรรมสื่อสารมวลชนเป็นเบือ้งตน้ 
     2) เป็นนกัศกึษาทีม่คีวามเขา้ใจเรือ่งการน าเสนอขา่ว 
     3) เป็นนักศึกษาที่มคีวามรบัผิดชอบ และสามารถแบ่งเวลาได้ เนื่องจากระยะเวลาในการท า

โครงการมจี ากดัคอื 30 วนั 
6.4 การนัดทมีงานเพื่อท าความรูจ้กั และท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัการออกแบบโครงการ โดยได้รบั

ความร่วมมอือย่างดจีากนักศึกษาทุกคน มกีารเสนอความคดิเรื่องการออกแบบโครงการ และเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน เช่น มกีารตัง้กรุ๊ปไลน์ มคีนจดรายงานการประชุม คิดรายละเอียดที่
จ าเป็นตอ้งมใีนโครงรา่งโครงการ (Proposal) เป็นตน้ 

6.5 มกีารก าหนดภาระหน้าทีใ่หก้ลบัไปท าเป็นการบา้น เช่น สาขาวชิาวารสารศาสตรด์จิทิลัออกแบบ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นโครงการ สาขาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์จดัท าโครงร่างโครงการ (Proposal) โดยมี
การออกความคดิเหน็แลกเปลี่ยนในงานที่ตนเองไม่ไดร้บัมอบหมาย ถอืเป็นความรบัผดิชอบนอกเหนือภาระ
งานทีท่ าใหต่้างฝา่ยต่างมผีูร้ว่มคดิรว่มรบัผดิชอบ และรูส้กึถงึความเป็นทมีเดยีวกนั  

6.6 อาจารยเ์ขา้ร่วมในการประชุมและช่วยกระตุ้นให้นักศกึษาในทมีมกีารแสดงความคดิเหน็ในเรื่อง
ต่าง ๆ นัดวนัส่งงาน และเป็นทีป่รกึษานอกเวลาการประชุม รวมทัง้มกีารตดิตามความคบืหน้างานและแก้ไข 
เพิม่เตมิใหง้านสมบรูณ์ทีสุ่ด  

 
7. เทคนิคหรือกลยทุธท่ี์ท าให้เกิดความส าเรจ็ 
 7.1 การท าความรูจ้กัในครัง้แรก ทีเ่น้นเรื่องความเหมอืนกนั แทนทีจ่ะพูดเรื่องความแตกต่างทีต่่างคน
มาจากต่างสาขาวชิา โดยเน้นเรื่องความเป็นพีน้่อง และความช่วยเหลอืกนั  ผลคอื น้อง (วารสารศาสตรฯ์) 
สนใจประสบการณ์ของพี่ (วทิยุ-โทรทศัน์) และพี่ (วทิยุ-โทรทศัน์) สนใจสาขาวชิา (วารสารศาสตรฯ์) ที ่
น้องเรยีน 
 



 7.2 ความเป็นกนัเองทีเ่ริม่จากตวัอาจารย ์ทีต่้องวางตวัใหน้ักศกึษาเขา้ถงึง่ายและ มคีวามยดืหยุ่นสูง 
พรอ้มช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าไดต้ลอดเวลา 
 7.3 อาจารยเ์ป็นตวัอย่างของการแสดงความเหน็ เพื่อชกัชวนใหน้ักศกึษาแสดงความคดิเหน็พรอ้ม ๆ 
กบัการรบัฟงัความคดิเหน็ของทุกคน 
 7.4 ในบางครัง้บางขัน้ตอนนักศกึษาสามารถคุยกนัไดเ้อง อาจารยต์้องลดบทบาทลง เพื่อเปิดโอกาส
ใหน้ักศกึษาไดพู้ดคุยแลกเปลีย่นกนัเอง ซึ่งมกีารนัดประชุมโดยทีไ่ม่มอีาจารย ์ท าใหม้คีวามสนิทสนมกนัมาก
ขึน้ 
 7.5 อาจารย์มีส่วนสนับสนุนให้นักศึกษาแก้ปญัหากันเอง และอาจารย์คอยติดตามผลจากการ
แกป้ญัหานัน้ ๆ  
 7.6 การตดิตามงาน อาจารยม์กีารใหก้ าลงัใจและพูดเชงิบวกในเรื่องการท างานร่วมกนั รวมถงึพูดถงึ
เป้าหมายทีม่รีว่มกนั 
 
8. ผูท่ี้มีส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเรจ็ และบทบาทของบคุคลนัน้ (ทีไ่มใ่ช่ผูเ้ล่า) 
 ผู้มสี่วนร่วมที่ท าให้เกดิความส าเรจ็ในโครงการนี้คอื ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข หวัสาขาวชิาวารสาร
ศาสตรด์จิทิลั ที่เป็นทัง้อาจารย์ที่ให้ความรู้และกลัยาณมติรที่ด ีที่มบีทบาทตัง้แต่การให้โอกาสให้ผู้เล่าได้มี
ความรูแ้ละประสบการณ์เกี่ยวกบัจรยิธรรมสื่อสารมวลชน ผ่านการท างานวจิยัร่วมกนั การชกัชวนให้เขา้ร่วม
ฟงัสนทนา เปิดโอกาสให้เป็นผู้สอนในวชิา COM222 จรยิธรรมสื่อมวลชน และไว้ใจมอบหมายใหร้บัผดิชอบ
การจดัหาทมีนกัศกึษาส่งโครงการเขา้ประกวดภายใต้ชื่อโครงการ “จบัจอ้งส่องจรยิธรรมสื่อ” ทีจ่ดัโดยสภาการ
หนังสอืพมิพแ์ห่งชาต ินอกจากนี้ระหว่างการจดัท าโครงร่างโครงการ (Proposal) และออกแบบเครื่องมอืทีใ่ช้
ประกอบการท างาน ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข ยงัให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่กบัทมีงาน กระทัง่งาน
เสรจ็สมบรูณ์ 
 
9. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน (Lessons Learned) และแนวทางในการแก้ปัญหา / อุปสรรค
ดงักล่าว 
 9.1 อุปสรรคดา้นเวลา เนื่องจากนักศกึษาอยู่คนละชัน้ปี และต่างสาขาวชิา ท าใหห้าเวลาทีว่่างตรงกนั
ไดน้้อย และเมือ่ว่างตรงกนั กไ็มส่ามารถใชเ้วลารว่มกนัไดน้าน  
      แก้ปญัหาโดย มกีารนัดส่งงานและคุยกันผ่านไลน์กรุ๊ป และนัดคุยกนัผ่านตวัแทนสาขาแล้วให้
กระจายงานต่อ 

9.2 ปญัหาเรือ่งนกัศกึษาสาขาวชิาวทิยุ-โทรทศัน์ 1 คน ส าเรจ็การศกึษาและไดง้านท าทนัท ี
      แก้ปญัหาโดยการหาสมาชกิใหม่ โดยคดัเลอืกจากนักศกึษาสาขาวชิาวทิยุ-โทรทศัน์แทนจ านวน  
2 คน โดยเลอืกจากนักศกึษาทีศ่กึษาอยู่ในชัน้ปีที ่2 และ 3 ชัน้ปีละ 1 คน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัเรื่องภาระงานที่มี



มากจ าเป็นต้องเลือกนักศึกษาที่มคีวามรบัผิดชอบสูงมาร่วมทีม และเลือกนักศึกษาที่สนใจเรื่องการผลิต
รายการขา่วเป็นหลกั ซึง่หนึ่งในสองคนทีเ่ป็นสมาชกิใหม ่เรยีนวชิาสายขา่วเป็นวชิาโท 
 9.3 ปญัหาเรือ่งเน้ือหางานไมต่่อเน่ืองกนั เน่ืองจากมกีารแบ่งงานกนัท า 
      แก้ปญัหาโดย อาจารยจ์ะเป็นคนเกลาเน้ือหาในขัน้ตอนสุดท้าย และส่งให้นักศกึษาอ่านอกีครัง้ 
เพื่อรบัรูร้ว่มกนั 
 
10. ผลลพัธ ์หรือความส าเรจ็ท่ีเกิดขึ้นคือ  
 10.1 โครงรา่งโครงการ (Proposal) และออกแบบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นโครงการเสรจ็สมบรูณ์เพื่อส่งเขา้ 
ประกวด 
 10.2 ทมีนกัศกึษาไดผ้่านการคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 3 ทมีทีเ่ขา้ร่วมอบรมและเขา้ร่วมโครงการ “จบัจอ้ง
ส่องจรยิธรรมสื่อ” ทีจ่ดัโดยสภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิ  
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