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บทท่ี 1  บทนํา 
 
 

รายงานการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสื่อไทยเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยชุด
ปฏิรูปสื่อ ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญในการศึกษาสภาพปัจจุบันของวิชาชีพสื่อสารมวลชนในประเทศไทย เพ่ือนําไปสู่
การจัดทําข้อเสนอวิสัยทัศน์ การกําหนดเป้าหมาย และข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิรูปวิชาชีพน้ีภายในหกปี
ข้างหน้าต่อไป นอกจากน้ี เน้ือหาในรายงานฉบับน้ียังมีเป้าหมายท่ีจะใช้เพ่ือการจัดทําข้อเสนอแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรสื่อไทย โดยนําเสนอให้มีทางเลือกในการปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ และวิธีการพัฒนาท่ี
ชัดเจนต่อไป 
 
1.1  หลักการและเหตุผล  

 
บุคลากรสื่อมวลชนเป็นทั้งนักวิชาชีพและ/หรือผู้ประกอบการที่มีความสําคัญย่ิง เน่ืองจากสามารถ

ส่งผลกระทบต่อมติมหาชน (Public opinion) ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยม ความคิด หรือการสร้างเสริม
พฤติกรรมในด้านใดด้านหน่ึงต่อมวลชนได้ ขณะเดียวกัน นักวิชาชีพสื่อมวลชนก็ได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกมาอย่างต่อเน่ือง นับแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา เพ่ือให้
สามารถทําหน้าที่ “ฐานันดรที่สี่” ในการตรวจสอบผู้ใช้อํานาจรัฐได้อย่างเต็มที่ 

 
อย่างไรก็ดี ในช่วงประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกิดวิกฤติศรัทธาสําคัญกับวงการสื่อ โดยข้อหา

สําคัญของสังคมไทย คือ สื่อถูกใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการเมืองหรือทางธุรกิจ จนละเลยที่จะคํานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ จึงนําไปสู่คําถามอยู่เนืองๆ ว่าบุคลากรส่ือในปัจจุบันมีศักยภาพทางวิชาชีพ และสํานึกทาง
สังคมเพียงพอกับสิทธิพิเศษท่ีได้รับหรือไม่ การศึกษาในครั้งน้ีจึงต้องการที่ค้นหาสภาพการดําเนินวิชาชีพ 
ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในวิชาชีพสื่อ ดังเช่น ความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร และการเปลี่ยนผ่านของภูมิทัศน์การส่ือสารแบบหลอมรวมในช่วงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นการทําให้ได้รับทราบภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวิชาชีพสื่อที่จะนําไปสู่การเสนอแนะแนวทาง
ที่สอดคล้องกับปัญหาและสภาพที่เกิดขึ้นจริงของวิชาชีพสื่อได้  

 
ทั้งน้ี ในส่วนของข้อมูลบุคลากรในวิชาชีพสื่อน้ัน ได้มีการนําเสนอข้อมูลในรายงานการศึกษาในชุด

โครงการปฏิรูปสื่อ เรื่อง บุคลากรส่ือไทย: สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา (ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และ 
วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, 2547) ซึ่งพบว่าบุคลากรในวิชาชีพสื่อของไทยยังคงมีปัญหาในด้านความเป็นมืออาชีพ 
ทั้งแง่ของอุดมการณ์ทางวิชาชีพ ทัศนคติ และทักษะความเช่ียวชาญ ซึ่งการจะแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ จําเป็น
จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งโดยองค์กรสื่อเองและสมาคมวิชาชีพต่างๆ ต้องเข้า
มามีบทบาทสําคัญ สําหรับในการศึกษาครั้งน้ีนอกจากจะติดตามความต่อเน่ืองของแนวทางการพัฒนาบุคลากร
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ตามข้อเสนอแนะที่การศึกษาดังกล่าวได้นําเสนอไว้แล้ว ยังจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นนโยบายและแนว
ทางการคัดกรองบุคลากรขององค์กรสื่อ ทั้งนักวารสารศาสตร์ และนักสร้างเน้ือหาประเภทอ่ืนๆ ด้วย รวมทั้ง
การศึกษาต้นทางของการหล่อหลอมและผลิตบุคลากรสื่อไทย คือ หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการสื่อสาร
ในระดับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี แม้ว่าบุคลากรสื่อที่อยู่ในตลาดแรงงานด้านน้ีในปัจจุบันจํานวนมากไม่ได้จบ
การศึกษาในด้านน้ีมาโดยตรง แต่ถือว่าหลักสูตรการศึกษาในด้านน้ีถือว่าเป็นกรอบคิดที่สําคัญในการพัฒนา
กลุ่มบุคลากรในวิชาชีพน้ี ดังน้ัน การศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและจุดเน้นของหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการ
สื่อสารในปัจจุบันจะเป็นข้อมูลสําคัญที่ทําให้สามารถวิเคราะห์คุณภาพและคุณลักษณะทางวิชาชีพของบุคลากร
สื่อไทยได้อีกแง่มุมหน่ึง จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว การศึกษาในครั้งน้ีจึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาไว้ 4 ประการดังน้ี 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 
2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการคัดกรองและการเข้าสู่วิชาชีพสื่อของสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง 

และสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย 
2.2 เพ่ือศึกษาประเด็นปัญหาหลักที่นักวิชาชีพสื่อประสบในยุคเทคโนโลยีและสื่อหลอมรวม และ

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลของสื่อโทรทัศน์ 
2.3. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและเน้ือหาของหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาชีพสื่อ รวมทั้งศึกษาการ

ปรับตัวของสถาบันการศึกษาเพ่ือให้สอดรับกับสภาพการทางสังคมและเทคโนโลยีของส่ือที่
เปลี่ยนแปลงไป 

2.4 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักวิชาชีพสื่อไทย 
 

1.3 ขอบเขตและประเด็นการวิจัย 
 
ขอบเขตการดําเนินงานการศึกษานี้ครอบคลุมสื่อมวลชนประเทศไทย 2 ประเภท คือ สื่อสิ่งพิมพ์ และ

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เน่ืองจากสื่อออนไลน์มีลักษณะของการสร้างและนําเสนอเน้ือหาเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้
มากกว่านักวิชาชีพ ทั้งน้ี ได้กําหนดประเด็นการศึกษา 

1.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นทางประชากรของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในองค์กรกลุ่มตัวอย่าง 
1.2 นโยบายหรือแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรสื่อกลุ่มตัวอย่าง 

1.3 อุปสรรคและปัญหาในการทํางานของนักวิชาชีพสื่อในยุคสื่อหลอมรวม 

1.4 รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักวิชาชีพสื่อไทย 

1.5 วิเคราะห์ทิศทางหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่มีการเปิดสอนในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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1.4 กรอบการศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย 
 
จากประเด็นการศึกษาท้ัง 5 ประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยได้กําหนดระเบียบวิธีวิจัยและกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ดังรายละเอียดในตาราง 
 

ตารางที่ 1.1 รายละเอียดวิธีวิจัยและกลุม่ตัวอย่าง 
ประเด็นการวิจัย วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง 

1. ข้อมูลเบื้องต้นทางประชากรของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อในองค์กรกลุ่มตัวอย่าง 

แบบสํารวจ 1. สื่อหนังสือพิมพ์  
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ  

2. วิทยุกระจายเสียง 
- ดําเนินงานโดยหน่วยงานรัฐ 
- ดําเนินงานโดยเอกชน 

3. โทรทัศน์ 
- ดําเนินงานโดยหน่วยงานรัฐ 
- ดําเนินงานโดยเอกชน 

2. นโยบายหรือแนวทางในการคัดเลือก
บุคลากรขององคก์รกลุ่มตัวอย่าง 

แบบสัมภาษณ์ 1. สื่อหนังสือพิมพ์  
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ  

2. วิทยุกระจายเสียง 
- ดําเนินงานโดยหน่วยงานรัฐ 
- ดําเนินงานโดยเอกชน 

3. โทรทัศน์ 
- ดําเนินงานโดยหน่วยงานรัฐ 
- ดําเนินงานโดยเอกชน 

3. อุปสรรคและปัญหาในการทํางานของนัก
วิชาชีพสื่อในยุคสื่อหลอมรวม 

แบบสอบถาม/ 
ศึกษาเอกสาร 

ตัวแทนนักวิชาชีพสื่อจากองค์กรกลุ่ม
ตัวอย่างข้างต้น 

4. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของนักวิชาชีพสื่อไทย 

แบบสอบถาม/ 
ศึกษาเอกสาร 

ตัวแทนนักวิชาชีพสื่อจากองค์กรกลุ่ม
ตัวอย่างข้างต้น 

5. วิเคราะห์ทิศทางหลักสูตร 
นิเทศศาสตร์ท่ีมีการเปิดสอนใน
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิเคราะห์เนื้อหา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
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บทท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพสือ่ 
 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพสื่อ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
คือ 1.ศึกษาสภาพปัจจุบันและเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาชีพสื่อ และ 2.การปรับตัวของ
สถาบันการศึกษาเพ่ือให้สอดรับกับสภาพการทางสังคมและเทคโนโลยีของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกลุ่ม
ประชากร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ปีการศึกษา 2558   

 
ผลการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในการศึกษาครั้งน้ี พบว่า ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีหลักสูตรที่

เก่ียวข้องกับวิชาชีพสื่อ ใช้ช่ือหลักสูตรส่วนใหญ่ว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รวมทั้งช่ืออ่ืนที่ปรากฏ เช่น วารสาร
ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อมวลชน ศิลปศาสตร์ มีประมาณ 100 หลักสูตร กระจายอยู่ใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัย
เอกชน สถาบันราชภัฎ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังรายละเอียดใน
ตาราง 
 

ตารางที่ 2.1 จํานวนหลักสตูรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนในสถาบนัระดับอุดมศกึษาของไทย 
ประเภทของสถาบัน จํานวนท้ังหมด 

1. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
1.1 สถาบันการศึกษาของรัฐ/ในกํากับของรัฐ 8 

1.2 สถาบันการศึกษาของเอกชน 17 

2. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค  
2.1 ภาคเหนือ  

2.1.1 สถาบันการศึกษาของรัฐ/ในกํากับของรัฐ 3 

2.1.2 สถาบันการศึกษาของเอกชน 2 

2.2 ภาคกลาง  
2.2.1 สถาบันการศึกษาของรัฐ/ในกํากับของรัฐ 9 

2.2.2 สถาบันการศึกษาของเอกชน 10 

2.3 ภาคอีสาน  
2.3.1 สถาบันการศึกษาของรัฐ/ในกํากับของรัฐ 3 

2.3.2 สถาบันการศึกษาของเอกชน 2 

2.4 ภาคใต้  
2.4.1 สถาบันการศึกษาของรัฐ/ในกํากับของรัฐ 3 

2.4.2 สถาบันการศึกษาของเอกชน 1 

3. หลักสูตรของกลุ่มสถาบันราชภัฎ  
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ประเภทของสถาบัน จํานวนท้ังหมด 
3.1 สถาบันราชภัฎในกรุงเทพมหานคร 5 

3.2 สถาบันราชภัฎในส่วนภูมิภาค 33 

4. หลักสูตรของกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
4.1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร 2 

4.2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในส่วนภูมิภาค 2 

รวม 100 
 

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability 
sampling) โดยแบ่งกลุ่มหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชน ออกเป็น 7 กลุ่ม เพ่ือให้การสุ่มตัวอย่าง
ครอบคลุมประชากรที่หลากหลาย ดังน้ี   

1. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
2. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ 
3. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภาคกลาง 
4. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภาคอีสาน 
5. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภาคใต้ 
6. หลักสูตรของกลุ่มสถาบันราชภัฎ 
7. หลักสูตรของกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 
หลังจากแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 7 กลุ่มแล้ว ผู้วิจัยทําการกําหนดโควตาในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแต่

ละกลุ่ม เฉลี่ยร้อยละ 30 ของแต่ละกลุ่ม ทั้งน้ีในกลุ่มที่มีหลักสูตรการสอนที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนน้อย
กว่า 5 ให้ใช้เป็นตัวอย่างทั้งหมด และจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 42 ของประชากรท้ังหมด หรือ
จํานวน 42 หลักสูตร โดยมีสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยดังตาราง 
 

ตารางที่ 2.2 ร้อยละของหลกัสูตรกลุ่มตัวอย่าง 
ประเภทของสถาบัน จํานวน ร้อยละ 

1. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 8 19.05 
2. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ 4 9.52 
3. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภาคกลาง 6 14.29 
4. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภาคอีสาน 4 9.52 
5. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภาคใต้ 4 9.52 
6. หลักสูตรของกลุ่มสถาบันราชภัฎ 12 28.57 
7. หลักสูตรของกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 4 9.52 

รวม 42 100 
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จากการศึกษา พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนมากที่สุดคือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ร้อยละ 28.57 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 19.05 และ 
อันดับ 3 คือ มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ร้อยละ 14.29 ต่อไปน้ีผู้วิจัยจะรายงานผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

2.1 ทิศทางและจุดเนน้ของหลักสูตรทีเ่ก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
 
จากการศึกษาลักษณะเด่นของหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยของไทยโดย

ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน วัตถุประสงค์ รวมถึงโครงสร้างของหลักสูตร จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรที่
เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนมีจุดเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสําคัญ 12 ประการ ได้แก่  

1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการสื่อมวลชน 
2. ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) 
4. สามารถบูรณาการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น 
5. เท่าทันเทคโนโยลีในยุคหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) 
6. ตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชนพหุวัฒนธรรม 
7. มีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับอาเซียน 
8. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
9. ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 
10. มีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
11. มีจิตสํานึกรับผดิชอบต่อสังคม 
12. เป็นนักสื่อสารเฉพาะทาง 

 
จากการวิเคราะห์เน้ือหากลุ่มตัวอย่าง พบประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ดังน้ี  

 
2.1.1 หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสําคัญหลากหลาย 
จากการศึกษา พบว่า หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่วน

ใหญ่มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีจุดเน้นที่หลากหลาย โดยมีมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
สําคัญ 8 ข้อใน 12 ข้อทั้งสิ้น 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งหมายความว่าหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
สื่อสารมวลชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเน้นผลิตนักสื่อสารมวลชนที่มีความสามารถแบบภาพกว้าง ไม่ได้เน้น
ให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในเชิงลึกด้านใดด้านหน่ึง 
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แผนภูมิที่ 2.1 สัดส่วนหลักสูตรที่มีจุดเนน้หลากหลาย/ไม่หลากหลาย 

 
 
ทั้งน้ี หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่หลากหลายมากที่สุด มี 3 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ทักษิณและหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สําหรับหลักสูตรที่มี
จุดเน้นน้อยที่สุด คือ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีจุดเน้นเพียง 2 ด้าน โดยมีจุดเน้นเพียงมุ่ง
ผลิตนักปฏิบัติการสื่อและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทีทันสมัยได้ และรองลงมาคือ หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีจุดเน้นเพียง 4 ด้าน คือ มุ่งผลิตนักปฏิบัติการสื่อ บูรณาการความรู้ชุมชน
ท้องถิ่น ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 

2.1.2 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ยึดม่ันในจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ 
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยถึงร้อยละ 95.24 ระบุใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ว่ามุ่งผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อ มีเพียง
ร้อยละ 4.76 เท่าน้ันที่ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าว คือ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเนช่ัน ศูนย์ลําปาง 
และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นอกจากน้ีในวิชาบังคับแกนหรือวิชาพ้ืนฐานเอก ยังพบว่าร้อยละ 90 ของ
หลักสูตรมีวิชาเก่ียวกับจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อ 
 
 
  

67%
33%

ความหลากหลายของจุดเน้นหลักสตูร
หลักสูตรมีจุดเน้นที่หลากหลาย หลักสูตรมีจุดเน้นไม่หลากหลาย
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แผนภูมิที่ 2.1 สัดส่วนหลักสูตรที่มุ่งเนน้จริยธรรมและจรรยาบรรณสือ่ 

 
 
 

2.1.3 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังคงมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักปฏิบัติการสื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังคงเน้นผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นนักปฏิบัติการสื่อมวลชน จํานวน 37 มหาวิทยาลัย 

คิดเป็นร้อยละ 88.09 และมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นได้ทั้งนักปฏิบัติการสื่อมวลชนและเป็น
ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.90  
 

แผนภูมิที่ 2.2  สัดส่วนหลักสูตรที่มุ่งเนน้ผลิตบัณฑิตเปน็นักปฏิบัติการและเป็นทั้งนักปฏิบัติการและ
ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชน 

 
 
 
 

95%

5%

หลักสูตรที่มุ่งเน้นจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อ

หลักสูตรที่มุ่งเน้นจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อ

หลักสูตรที่ไม่มุ่งเน้นจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อ

88%

12%

การผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นเปน็นกัปฏิบัติการ/
นักปฏิบัติการและผู้ประกอบการสือ่

ผลิตนักปฏิบัติการ ผลิตนักปฏิบัติการและผู้ประกอบการ
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2.1.4 มหาวิทยาลัยเอกชนกําลังเปลี่ยนแนวทางหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็น
ผู้ประกอบการสื่อได้ 

เมื่อลองพิจารณาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นได้ทั้งนักปฏิบัติการสื่อมวลชนและเป็น
ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชน 5 แห่ง พบว่า ในจํานวนน้ีเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชนมากถึงจํานวน 4 
แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน ศูนย์ลําปาง และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียง 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเอกชนกําลังปรับเปลี่ยนแนวทางหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่
สามารถเป็นผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยที่เปิด
หลักสูตรการสอนด้านวิชาชีพสื่อ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนโดยตรง 

 
แผนภูมิที่ 2.3  สัดส่วนหลักสูตรที่มุ่งเนน้ผลิตบัณฑิตให้เป็นได้ทั้งนักปฏิบัติการสื่อมวลชนและเปน็

ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชน 

 
 
 

2.1.5 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยมีการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักสื่อสาร
เฉพาะทาง 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักนิเทศศาสตร์ทั่วไปร้อยละ 73.81 และผลิตบัณฑิต
ที่เป็นนักสื่อสารเฉพาะทางร้อยละ 26.19 เช่น มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎในเขตกรุงเทพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  

80%

20%

ผลิตบัณฑิตเป็นทั้งนกัปฏิบัติการและผูป้ระกอบการสื่อ

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยอื่นๆ 
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แผนภูมิที่ 2.4 สัดส่วนหลักสูตรมุ่งเนน้ผลติบัณฑิตใหเ้ปน็นักสื่อสารเฉพาะทาง 

 
 
2.2 การปรับตัวของสถาบนัการศึกษาเพื่อใหส้อดรับกับสภาพการทางสงัคมและเทคโนโลยีของสื่อที่

เปลีย่นแปลงไป 
 
การศึกษาเรื่องการปรับตัวของสถาบันการศึกษากับสภาพการสังคมและเทคโนโลยีการส่ือสารที่

เปลี่ยนแปลงไปน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาการวางโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจาก การแบ่งสาขาวิชา การ
กําหนดรายวิชาแกนพ้ืนฐาน โดยมีผลการศึกษาดังน้ี 

2.2.1 การแบ่งสาขา 
2.2.1.1 การมีสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับสื่อใหม่ (New Media) การหลอมรวมสาขาวิชาในยุค

หลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการปรับตัวให้ทันสมัย
อิงกับบริบทของสื่อ โดยจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสาขาวิชาที่ทันสมัยตามกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยภาครัฐ มหาวิทยาลัยภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ได้ผลการศึกษาตามตารางที่ 2.3  
  

26%

74%

หลักสูตรผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง
ผลิตบัณฑิตนักส่ือสารเฉพาะทาง
ผลิตบัณฑิตนักส่ือสารมวลชนท่ัวไป
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ตารางที่ 2.3  หลักสูตรที่มีการปรบัปรุงพฒันาให้มีความทันสมัย 
กลุ่มมหาวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อสาขาวิชาใหม่ 

1) มหาวิทยาลัยภาครัฐ/ในกํากับของรัฐ 
จํานวน 3 แห่ง 

1) มหาวิทยาลัยรามคําแหง - วารสารศาสตร์สื่อประสม 
- การสื่อสารบูรณาการ 

2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - นิเทศศาสตร์บูรณาการ 
3) มหาวิทยาลัยพะเยา - การสื่อสารสื่อใหม่ 

2) มหาวิทยาลัยภาคเอกชน 
จํานวน 3 แห่ง 

1) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - วารสารศาสตร์และสื่อใหม่ 
- ภาพยนตร์และดิจิทัล 

2) มหาวิทยาลัยรังสิต - มัลติมีเดีย 
3) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

- สื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่ 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
จํานวน 4 แห่ง 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สวนสุนันทา 

- การสื่อสารผ่านสื่อใหม่   

2) มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - สื่อสารสื่อใหม่ 
- มัลติมีเดียดีไซน์ 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย - การสื่อสารสื่อใหม่ 
- มัลติมีเดีย 

4) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี - นิวมีเดีย 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

จํานวน 3 แห่ง 
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

- มัลติมีเดีย 

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลภาคตะวันออก 

- เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

- มัลติมีเดีย 
- สื่อดิจิทัล 

 
จากผลการศึกษา พบว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย มีจํานวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

28.57 ของหลักสูตรมีการปรับตัวของหลักสูตรที่เท่าทันเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่เปลี่ยนแปลงไป คือ เรียนรู้
การบริหารจัดการองค์กรสื่อในยุคการหลอมรวมสื่อ ซึ่งหมายความว่าบันฑิตมีองค์ความรู้เก่ียวกับสื่อใหม่ มี
ความรู้และทักษะการผลิตสื่อหลากหลาย (Multitask-Skill) ในคนๆ เดียว สามารถส่งข่าวสารได้หลายช่องทาง
สื่อ (Multi-Platform)   
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แผนภูมิที่ 2.5 สัดส่วนหลักสูตรทีเ่ท่าทนัเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
 

2.2.1.2 การแบ่งสาขาวิชาโดยให้ความสําคัญกับบริบทสังคมอาเซียน ซึ่งหมายถึงหลักสูตรที่เน้น
เรื่อง 2 ภาษาหรือมีสาขาที่เก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีสาขาการโฆษณาและสาขาวิทยุ
โทรทัศน์ ที่มีการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual)  

2.2.1.3 การมีสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารเฉพาะทาง เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง มีสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสาขานิเทศศาสตร์เกษตร  

2.2.1.4 การมีสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ยังคงมีสาขาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีสาขาการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

2.2.2 การกําหนดรายวิชาแกนพืน้ฐาน 
2.2.2.1 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิชาแกนพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง

หลักสูตรที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสาร และเตรียมแรงงานพร้อมรับการเปิดประตูสู่อาเซียน  
จากการศึกษาวิชาแกนพ้ืนฐานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีการ

สื่อสารของหลักสูตรในประเทศไทย พบว่า มี 4 กลุ่มรายวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาสื่อใหม่และ
ดิจิทัลมีเดีย กลุ่มวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และกลุ่มวิชาความรู้เก่ียวกับอาเซียน ตามตารางที่ 2.4 
 
  

29%

71%

หลักสูตรที่เท่าทันเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

หลักสูตรทันสมัย

หลักสูตรดั้งเดิม
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ตารางที่ 2.4 รายวิชาแกนทีแ่สดงให้เห็นถึงการปรบัปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย 
กลุ่มวิชา ชื่อวิชา 

1) ภาษาอังกฤษ - การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์การสื่อสารเชิง
วิชาการ 

- การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอผลงาน 
- ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
- การอ่านเขียนภาษาอังกฤษเชิงนิเทศ 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศ 
- ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อมวลชน 
- ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศ 1-2 
- ภาษาอังกฤษนิเทศศาสตร์ 

2) สื่อใหม่และดิจิทัลมีเดีย - สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 
- วิทยาการและเทคโนโลยี 
- การผลิตสื่อดิจิทัล 

3) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน - สถานการณ์ปัจจบุันในมุมมองของสื่อมวลชน 
- ความรู้เท่าทันสื่อ 

4) ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน - วัฒนธรรมการสื่อสารในอาเซียน 
 

ทั้งน้ีในวิชาแกน 4 กลุ่มรายวิชาที่บ่งบอกถึงความทันสมัยของหลักสูตร พบว่า กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษเปิดมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือกลุ่มวิชาสื่อใหม่และดิจิทัลมีเดีย กลุ่มวิชาการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และกลุ่มวิชาความรู้เก่ียวกับอาเซียน ตาม  
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แผนภาพที่ 2.1 
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แผนภาพที่ 2.1  อันดับรายวิชาแกนพ้ืนฐานทีเ่ท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมสือ่ 

 
 

นอกจากน้ี จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวิชาแกนบังคับของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎในส่วนภูมิภาคมีการ
วางโครงสร้างรายวิชาที่คล้ายคลึงกัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มีรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศ 1-2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร มีรายวิชาภาษาอังกฤษนิเทศศาสตร์  

2.2.2.2 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีรายวิชาเน้นผู้ประกอบการวิชาชีพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
ศูนย์ลําปาง มีรายวิชาผู้ประกอบการสื่อ  

2.2.2.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีรายวิชาแกนท่ียังคงเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

2.2.3 รายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีจุดเด่นของหลักสูตร โดยเปิดสอนรายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ อิงกับบริบท

บทของภูมิศาสตร์ที่ต้ัง ปัญหาของพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น ปูมหลังของสถาบัน และบริบทสังคมสื่อ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่ามีมหาวิทยาลัย 10 แห่งที่มีรายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 23.81  
 
 
  

รายวิชาที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงบริบท

สังคมสื่อ

1. 
ภาษาอังกฤษ

2. สื่อใหม่และ
ดิจิทัลมีเดีย

3. การ
วิเคราะห์

สถานการณ์
ปัจจุบัน

4. ความรู้
เก่ียวกับ
อาเซียน
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แผนภูมิที่ 2.6 สัดส่วนหลักสูตรที่มีรายวิชาเป็นเอกลักษณ์ 

 
 

นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษารายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ โดยแบ่งตามกลุ่มของมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี
รายละเอียดผลการศึกษา ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยภาครัฐ/ในกํากับของรัฐ ในเขตกรุงเทพจะไม่มีรายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด 
แต่สําหรับมหาวิทยาลัยภาครัฐในภูมิภาคต่างๆ มีการเปิดรายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร 
จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรายวิชาท้องถิ่นศึกษา วิชาความคิดเชิงบูรณาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายวิชาการจัดการธุรกิจวารสาร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีรายวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงกับสังคมโลกและการสื่อสารมวลชนในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีรายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มีรายวิชาการส่ือสารพหุวัฒนธรรมและวิชาการส่ือข่าวเพ่ือสันติภาพและคลี่คลายความ
ขัดแย้ง 

2. มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 4 แห่ง มีรายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เกริก มีรายวิชา นักการเมืองยุคสื่อสารและสารสนเทศและทฤษฎียุทธศาสตร์การส่ือสารทาง
การเมืองเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีรายวิชาทักษะการสื่อสารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน มีรายวิชา ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยพายัพ มี
รายวิชาสื่อพ้ืนบ้านล้านนาและสื่อมวลชนในอุษาคเนย์ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเกือบทั้งหมดไม่มีรายวิชาที่ เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรเลย ยกเว้น
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่มีรายวิชาสื่อพ้ืนบ้านเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีศึกษาไม่พบรายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรเลย 
 

24%

76%

หลักสูตรที่มีรายวิชาเปน็เอกลักษณ์

หลักสูตรที่มีเอกลักษณ์

หลักสูตรที่ไม่มีเอกลักษณ์
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2.2.4 รายวิชาที่เก่ียวกับสื่อใหม่/ดิจิทัลมีเดีย/การหลอมรวมสือ่  
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนในประเทศไทยเปิดสอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับสื่อใหม่/ดิจิทัล

มีเดีย/และการหลอมรวมสื่อจํานวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ผู้วิจัย
ศึกษาโดยแบ่งตามกลุ่มของมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีรายละเอียดผลการศึกษาดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยภาครัฐ/ในกํากับของรัฐ มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับสื่อใหม่/ดิจิทัลมีเดีย/การหลอม
รวมสื่อของหลักสูตร 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายวิชาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง มีรายวิชาพัฒนาการวารสารศาสตร์สื่อประสม เทคโนโลยสื่อประสมเพื่องานวารสารและการ
รายงานข่าวผ่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มีรายวิชาการเขียนบทสําหรับงานมัลติมีเดีย ความรู้ทั่วไป
ทางด้านสื่อใหม่ โครงงานทางด้านสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายวิชาสื่อใหม่และการออกแบบส่ือ
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยบูรพา มีรายวิชาสื่อใหม่ในนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายวิชาสื่อใหม่ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีรายวิชาสื่อใหม่ ในงานประชาสัมพันธ์และวิชาการสื่อสารกับสื่อใหม่และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีรายวิชาการผลิตสื่อดิจิทัล 

2. มหาวิทยาลัยภาคเอกชน มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับสื่อใหม่/ดิจิทัลมีเดีย/การหลอมรวมสื่อของ
หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยภาคเอกชนในเขตกรุงเทพที่มีจํานวนวิชาเหล่าน้ีมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ มีถึง 5 วิชา คือ สื่อดิจิทัลและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การหลอมรวมสื่อทางวารสารศาสตร์ การ
เขียนเชิงวารสารศาสตร์ผ่านสื่อหลากหลาย การบริหารงานวารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม ประเด็นในงาน
วารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม สําหรับมหาวิทยาลัยภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์
ลําปาง มี 3 วิชา คือ สื่อใหม่และคอมพิวเตอร์สําหรับนิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์สื่อดิจิทัล
เบ้ืองต้นและนวัตกรรมสื่อกับสังคม 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับสื่อใหม่/ดิจิทัลมีเดีย/การหลอมรวมสื่อของ
หลักสูตร โดยมี 3 มหาวิทยาลัยที่โดดเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เน่ืองจากเปิดสาขาวิชาการ
สื่อสารผ่านสื่อใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เน่ืองจากเปิดสาขาการสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
ดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดแขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย ดังนั้น รายวิชาบังคับ
ทั้งหมด จํานวน 4-8 วิชาของสาขาจึงเก่ียวข้อง มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามีรายวิชาการรายงานข่าวทางสื่อสังคมและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีรายวิชาสื่อใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มีรายวิชาการสื่อสารสื่อใหม่และการผลิตสื่อสมัยใหม่ 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับสื่อใหม่/ดิจิทัลมีเดีย/การหลอมรวม
สื่อของหลักสูตร มีเพียง 1 ใน 4 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
รายวิชาเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่  
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2.2.5 รายวิชาที่เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี โครงงาน หรือการวิจัย 
มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อทั้งหมดให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่ผ่านการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนจบการศึกษา ทั้งน้ี มีบางสาขาวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชนเท่าน้ัน ที่
ไม่ได้กําหนดให้นักศึกษาจําเป็นต้องเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา แต่ให้นักศึกษาทํา
โครงการหรือสัมมนาวิชาชีพแทน โดยรายวิชาที่เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงงาน หรือการวิจัย ใน
ประเทศไทยมีช่ือเรียกต่างๆ ดังน้ี 

1. การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2. สหกิจศึกษา  
3. การศึกษาเฉพาะเรื่อง/การศึกษาอิสระ  
4. การทําวิทยานิพนธ์  
5. การศึกษาเชิงปฏิบัติการ  
6. สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 
รายวิชาที่เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงงาน หรือการวิจัย โดยแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย 

4 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล มีรายละเอียดการกําหนดรายวิชาในหลักสูตรดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.5 วิชาที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยภาครัฐ/ในกํากับของรัฐ  
1) การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 1-9 หน่วยกิต/ 

ไม่คิดหน่วยกิต 
2) สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

3) ศึกษาเฉพาะเรื่อง ศึกษาอิสระ 3-9 หน่วยกิต 

4) การทําวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

5) การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 9 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยภาคเอกชน  
1) การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 3 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
 

2) สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

3) ศึกษาเฉพาะเรื่อง ศึกษาอิสระ 3-9 หน่วยกิต 

4) สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่คิดหน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
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รายวิชา จํานวนหน่วยกิต 
1) การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 3-7 หน่วยกิต 

 
2) สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
1) การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 3 หน่วยกิต 

 
2) สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 
จากการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยในภาครัฐ/ในกํากับของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพและภาคกลาง 

เปิดโอกาสให้นักศึกษามีทางเลือกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 3 ทางเลือก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี 4 ทางเลือก ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันที่ให้ความสําคัญกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาก โดยกําหนด
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาฝึกงานไว้มากถึง 9 หน่วยกิต  

 
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา โดยจะ

เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยทั้ง 4 กลุ่ม กําหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาในโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งรายวิชาสหกิจ
ศึกษาถือเป็นรายวิชาที่มีมาตรฐานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น กําหนดให้มี 6 หน่วยกิต เป็นการฝึกงาน
ที่นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด เช่น การกําหนดเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า  นักศึกษาต้องผ่าน
รายวิชาแกนที่สาขากําหนด ส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยทุกภูมิภาคมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกสัญญาณหน่ึงในการเตรียมบุคลากรด้านสื่อสู่แรงงานอาเซียน  ทั้งน้ีมาตรการ
ดังกล่าวจะบรรลุได้ต้องอาศัยการใช้นโยบายโดยการปฏิบัติจริงของอาจารย์ ผู้บริหารหลักสูตรและผู้บริหาร
ระดับคณะ 
 

2.3 ความต้องการของนักเรียนในการเข้าสู่วิชาชพีสื่อสารมวลชน  
 
จากการศึกษาเน้ือหาหลักสูตรสะท้อนให้เห็นสภาพปัจจุบันและทิศทางของการปรับตัวหลักสูตรที่

เก่ียวข้องกับสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อน่ึงข้อมูลที่อาจมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันคือ 
แนวโน้มความต้องการของนักเรียนในการเข้าศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชน ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้า
ข้อมูลจากรายงานข้อมูลสถิติ: นักศึกษาใหม่ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2558) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบในช่วง 4 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554-2557 โดยพิจารณา
ข้อมูลจํานวนนักเรียนที่สอบเข้า แบ่งตามมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
จํานวนนักเรียนที่สอบเข้าเฉพาะคณะ/สาขา ที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนระหว่างปี พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ.
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2557 สาขาวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาสอบเข้ามากที่สุด สาขาวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาสอบเข้าน้อยที่สุด และ
แนวโน้มการสอบเข้าสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับสื่อใหม่และการหลอมรวมสื่อ มีผลการศึกษาดังน้ี 
 

2.3.1 นักเรียนมีปริมาณความต้องการเข้าศึกษาสาขานิเทศศาสตร์และสาขาที่เก่ียวข้องกับ
สื่อสารมวลชนมากขึ้น 

จากการศึกษา พบว่า ปริมาณของนักเรียนที่สอบเข้าคณะ สาขาวิชาที่เก่ียวกับสื่อสารมวลชน ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2554-2557 มีแนวโน้มสูงขึ้น กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวนประมาณ 12,511 คน ปี พ.ศ. 2555 มี
จํานวนประมาณ 12,154  คน ปี พ.ศ. 2556 มีจํานวนประมาณ 13,230 คน และปี พ.ศ.2557 มีจํานวน
ประมาณ 13,867 คน (เฉพาะมหาวิทยาลัยที่ส่งข้อมูล) ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าปริมาณความต้องการเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาด้านสื่อสารมวลชนของนักเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ดังแผนภูมิ 

 
แผนภูมิที่ 2.8 จํานวนนักเรยีนที่สอบเข้าสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2554-2557 

 
 

2.3.2 สาขาวิชาด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีจํานวนนักศึกษามากที่สุดและสาขา
วารสารศาสตร์มีจํานวนนักศึกษาน้อยที่สุด 

จากการศึกษาจํานวนนักศึกษาที่สอบเข้าในคณะที่ยังเปิดสาขาวิชาแบบแยกประเภทสื่อ เช่น สาขา
วิทยุโทรทัศน์ วารสารศาสตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ภาพยนตร์ ฯ พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 
2554-2557 สาขาวิชาที่มีจํานวนนักเรียนสอบเข้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ มีจํานวนประมาณ 5,397 คน  และสาขาวิชาที่มีนักเรียนสอบเข้าน้อยที่สุดได้แก่สาขาวิชาวารสาร
ศาสตร์ มีจํานวนประมาณ 837 คน ซึ่งเมื่อเทียบอัตตราส่วนระหว่างสองสาขา พบว่า นักเรียนที่สอบเข้าสาขา
วิทยุโทรทัศน์กับวารสารศาสตร์ มีอัตตราส่วน 6:1 ดังตาราง 
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พ.ศ. 2554-2557
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ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุและโทรทศัน์และสาขาวิชาวารสารศาสตร ์
ปีพ.ศ. 2554-2557 

ปี/สาขาวิชา วิทยุโทรทัศน์ วารสารศาสตร์ 
2554 1,631 348 
2555 1,429 204 
2556 877 118 
2557 1,460 167 
รวม 5,397 837 

 
ตารางที่ 2.7 จํานวนสูงสุด-ตํ่าสุดนักเรียนที่สอบเข้าสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์และสาขาวารสารศาสตร ์

ปี/สาขาวิชา วิทยุโทรทัศน์ วารสารศาสตร์ 
 สูงสุด ตํ่าสุด สูงสุด ตํ่าสุด 

2554 416 20 192 3 
2555 867 28 97 9 
2556 228 2 39 4 
2557 319 20 56 2 

 
จากตารางที่ 2.7 จะเห็นได้ว่าจํานวนสูงสุดของนักเรียนที่สอบเข้าสาขาวิทยุโทรทัศน์ คือ จํานวน 867 

คน ในปี  2555 สําหรับสาขาวารสารศาสตร์จํานวนนักเรียนสอบเข้าสูงสุด คือ จํานวน 192 คน ในปี  2554 
ในขณะที่จํานวนตํ่าสุดของนักเรียนที่สอบเข้าในสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ คือ จํานวน 2 คน ในปี 2556 และ
จํานวนตํ่าสุดของนักเรียนที่สอบเข้าในสาขาวารสารศาสตร์ คือ จํานวน 2 คน เช่นเดียวกัน ในปี 2557  

 
ในขณะที่สาขาวิชาเก่าแก่อย่างวารสารศาสตร์มีจํานวนนักเรียนสอบเข้าน้อยลง และสาขาวิทยุ

โทรทัศน์มีจํานวนนักเรียนสอบเข้ามากขึ้น ด้านสาขาวิชาน้องใหม่ที่เกิดมาในยุคของภูมิทัศน์สื่อใหม่ เช่น ดิจิทัล
มีเดีย สื่อใหม่ มัลติมีเดีย การสื่อสารบูรณาการ ฯ มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น จากการศึกษาพบว่าในปี 
2554 นักเรียนมีความสนใจเข้าศึกษาเพียง 279 คน ปี 2555 เพ่ิมขึ้นเป็น 626 คน  ปี 2556 มีจํานวนลดลง
เล็กน้อย คือ 479 คน และในปี 2557 มีจํานวนสูงที่สุดคือ 696 คน อย่างไรก็ตามนักเรียนให้ความสนใจสอบ
เข้าสาขาวิชาที่เท่าทันภูมิทัศน์สื่อใหม่มากขึ้นในอนาคต ดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิที่ 2.9 จํานวนนักเรยีนที่สอบเข้าสาขาวิชาที่เทา่ทันยุคภูมิทัศน์สื่อใหม่ พ.ศ. 2554-2557 

 
 
ทั้งน้ี สาขาวิชาเก่ียวกับภูมิทัศน์สื่อใหม่ที่เปิดสอนต้ังแต่ปี 2554-2557 ได้แก่ การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ 

สื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่ สื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร์และดิจิทัล สื่อดิจิทัล การออกแบบสื่อดิจิทัล การ
สื่อสารดิจิทัล การสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย การสื่อสารบูรณาการ สื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นวัตกรรมสื่อสารมวลชน ซึ่งแต่ละปีจะ
มีช่ือสาขาวิชาใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น  

 
ดังน้ัน จํานวนการสอบเข้าของนักเรียนน้ีจึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันกับทิศทางการปรับตัวของ

หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนของไทย ซึ่งเป็นสัญญาณให้เห็นถึงการปรับตัวทั้งของหลักสูตรและ
นักเรียนที่ต่ืนตัวต่อการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการหลอมรวมสื่อและยุคภูมิทัศน์สื่อใหม่  
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บทท่ี 3  นโยบายและแนวทางในการคัดกรองบคุลากรและสวัสดิการของบุคลากรสื่อ 
 
 

ในบทน้ีจะนําเสนอข้อมูลและผลการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรสื่อ โดย
ครอบคลุมถึงนโยบาย แนวทางการคัดกรอง แนวทางการบริหารงานบุคคล รวมทั้งสวัสดิการและค่าตอบแทน
ขององค์กรสื่อกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมถึงสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์  

 

3.1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับองค์กรสื่อ  
 
ข้อมูลจาก รายงานสถานภาพส่ือเอเชีย ซึ่งมูลนิธิฟิดริค เอแบร์ท จัดทําขึ้นในปี พ.ศ.2553 พบว่า 

ประเทศไทยมีจํานวนองค์กรสื่อแยกตามประเภทต่างๆ ดังน้ี (มูลนิธิฟิดริค เอแบร์ท, 2553) 
1. สื่อวิทยุ เป็นประเภทของสื่อที่มีจํานวนมากท่ีสุดคือมากกว่า 8,500 สถานี แยกเป็นสถานีวิทยุ

กระแสหลัก 524 สถานี และสถานีวิทยุชุมชนอีกกว่า 8,000 สถานี   
2. สื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งสิ้น 80 ฉบับ แบ่งเป็นสื่อระดับชาติ 25 ฉบับ ในจํานวนน้ีเป็นสื่อภาษาอังกฤษ 2 

ฉบับ และอีก 65 ฉบับ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ระดับท้องถิ่นและชุมชน ในจํานวนน้ีเป็นภาษาจีน 1 ฉบับ 
และภาษามลายู 1 ฉบับ  

3. สถานีโทรทัศน์ระบบฟรีทีวี 6 สถานี และมีผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม 30 ราย 
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีอีกกว่า 800 ราย 

4. สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จํานวน 22 สถานี (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2558) 

 

3.2 คุณลักษณะของบุคลากรด้านสื่อในยุคปัจจุบัน  
 
จากการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อภาคสนาม จาํนวน 145 ชุด  

โดยการสุ่ม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ์ 44 คน วิทยุกระจายเสยีง 3 คน และโทรทัศน์ 98 คน 
 
3.2.1 อายุเฉลี่ยของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่ปฏิบัติงาน

ภาคสนามส่วนใหญ่คือร้อยละ 37.24 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-30 ปี รองลงไปร้อยละ 26.89 อายุระหว่าง 31-35 
ปี และมีผู้ที่อายุตํ่ากว่า 25 ปี และที่อายุสูงกว่า 25 ปี ในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 5.51  

 
3.2.2 อายุงาน จากการศึกษาพบว่าผู้สื่อข่าวภาคสนามส่วนใหญ่จะมีอายุงานน้อยกว่า 10 ปี คือมี

จํานวนถึง 95 คน คิดเป็นร้อยละ 65.51 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และเมื่อแบ่งย่อยลงไปจะพบว่ามีผู้ที่อายุงาน
ตํ่ากว่า 5 ปี 46 คน ไล่เลี่ยกับกลุ่มอายุงานระหว่าง 5-10 ปี ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 49 คน รายละเอียดอายุงานของ
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กลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่จะมีอายุงานช่วง ตํ่ากว่า 5 ปี และช่วง 5-10 ปี ช่วงอายุงานที่มีกลุ่มตัวอย่างอยู่
น้อยที่สุดคือ 21-25 ปี และช่วงมากกว่า 25 ปี ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 ช่วงอายุงานของกลุ่มตัวอย่าง 

ช่วงอายุงาน (ปี) จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 
ตํ่ากว่า 5 46 31.72 
5-10 49 33.79 
11-15 30 20.69 
16-20 13 8.96 
21-25 5 3.44 
25 ข้ึนไป 2 1.37 

 
3.2.3 การศึกษา ข้อมูลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ 79 คน หรือร้อยละ 54.48 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อีก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.72 สําเร็จการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ
อีก 4 คน หรือร้อยละ 2.76 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดังรายละเอียดในตารางที่  3.2 

 
ตารางที่ 3.2 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 17 11.72 
ปริญญาตรี 79 54.48 
ปริญญาโท 4 2.76 

 
ในส่วนของสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีน้ัน พบว่าในกลุ่มผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทั้งหมด 79 คน มีจํานวน 56 คน หรือร้อยละ 70.88 เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ และการสื่อสารมวลชน ขณะที่ 4 คน หรือร้อยละ 5.06 สําเร็จการศึกษาในสาขาการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ และมีผู้ที่สําเร็จการศึกษาด้านอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการสื่อสารมวลชนเลยจํานวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.05 โดยสาขาท่ีสําเร็จการศึกษามีการกระจายตัวอย่างหลากหลาย ได้แก่  ศึกษาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
รวมถึงออกแบบอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3 สาขาวิชาที่กลุ่มตัวอย่างสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และการ
สื่อสารมวลชน 

56 70.88 

การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 4 5.06 
สาขาวิชาอ่ืนๆ  19 24.05 

 
สําหรับกลุ่มผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทน้ันพบว่าทั้ง 4 คน จบด้านนิเทศศาสตรแ์ละการสื่อสาร

โดยตรง โดยในระดับปริญญาตรีมิได้สําเร็จการศึกษาด้านน้ีมาก่อนทั้ง 4 คน  
  

3.3 สวัสดิการทางอาชีพและคา่ตอบแทนของบุคลากรด้านสื่อ 
 
จากการศึกษาพบว่าค่าตอบแทนบุคลากรสื่อในยุคหลอมรวมไม่ได้มีความแตกต่างกับค่าตอบแทนใน

ยุคที่สื่อยังไม่มีการหลอมหลวม ทั้งน้ีโครงสร้างค่าตอบแทนรายเดือนของสื่อยังคงเหมือนเดิม คือ ประกอบด้วย 
เงินเดือน ค่าโทรศัพท์ ค่าพาหนะ ค่าเวรหรือค่าล่วงเวลา เป็นพ้ืนฐาน ซึ่งแต่ละองค์กรสื่อจะมีรายละเอียด
แตกต่างกันไป เช่น บางองค์กร จ่ายค่าโทรศัพท์ตามท่ีใช้จริง บางองค์กรใช้การเหมารวมในลักษณะ flat rate 
คือเท่ากันทุกเดือน หมายความว่าภูมิทัศน์ของส่ือที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มีผลต่อค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับ
คําบอกเล่าของบรรณาธิการท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกบุคลากรและประเมินผลงานประจําปีของ
บุคลากรด้านสื่อที่ระบุว่าปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากร
สื่อคือสภาพเศรษฐกิจของประเทศและผลประกอบการขององค์กรสื่อ รวมไปถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
กําหนดค่าแรง (นฤตย์ เสกธีระ, บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 
2558)  

 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าบุคลากรสื่อรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่จะ

มีค่าตอบแทนรวมรายเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท ถือว่าแตกต่างน้อยมากเมื่อเทียบกับยุคก่อนที่สื่อ
จะเปลี่ยนภูมิทัศน์เป็นดังเช่นปัจจุบัน ทั้งน้ีจากการสํารวจของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ในปี 2551 (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2552)  พบว่าอัตราค่าตอบแทนรวมรายเดือนโดย
เฉลี่ยของผู้สื่อข่าวที่เพ่ิงเข้าทํางานอยู่ที่ประมาณ 16,000-17,000 บาท โดยมีฐานเงินเดือนเร่ิมต้นเฉลี่ยที่ 
10,190 บาท นอกจากน้ีในปี 2557 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้สํารวจเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 13 สถานี พบว่ามี 9 สถานีกําหนดฐานเงินเดือนขั้นตํ่าของผู้สื่อข่าวที่
เพ่ิงเริ่มงานใหม่ไว้ที่ 15,000 บาทต่อเดือน (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2557) ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปี 2556 ที่กําหนดฐานเงินเดือนสําหรับบุคลากรวุฒิปริญญาตรีในหน่วยงาน
ภาครัฐต้องไม่ตํ่ากว่า 15,000 บาท มีผลให้องค์กรภาคธุรกิจรวมถึงในอุตสาหกรรมสื่อสารสารมวลชนต้องขยับ
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ฐานเงินเดือนตาม ในส่วนของอีก 4 สถานี ระบุว่ากําหนดฐานเงินเดือนขั้นตํ่าอยู่ที่ 17,000-18,000 บาท แต่
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่ามีการนําค่าโทรศัพท์และค่าพาหนะมาคํานวณรวมในฐานเงินเดือนด้วย  

 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสื่อหลอมรวม ที่องค์กรสื่อส่วนใหญ่จะขยายงานสื่อไปสู่รูปแบบอ่ืน 

โดยเฉพาะการมีพ้ืนที่ทางเว็บไซต์ พบว่าผู้ประกอบอาชีพสื่อส่วนใหญ่มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น คือ จากเดิมทํา
ข่าวส่งเฉพาะหนังสือพิมพ์ ต้องเขียนข่าวส่งให้กับเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิม 
มีส่วนน้อยที่ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมแต่ก็เป็นเงินจํานวนเล็กน้อย เช่น ช้ินละ 20-40 บาท ทําให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพรู้สึกว่าถูกองค์กรเอาเปรียบ เพราะช้ินข่าวของแต่ละประเภทสื่อมีความแตกต่างกันจึงเท่ากับพวกเขา
ต้องทํางาน 2 ครั้ง โดยได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิม หรือเพ่ิมขึ้นอย่างไม่มีนัยสําคัญ 

 
เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดแยกย่อยรายสื่อพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแต่ละสํานักจะ

มีโครงสร้างของค่าตอบแทนรายเดือนไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าพาหนะ ซึ่งบางแห่ง
เหมาจ่าย บางแห่งให้เบิกตามจริง ค่าโทรศัพท์บางแห่งเหมาจ่ายบางแห่งให้เบิกตามจริง และค่าล่วงเวลาที่บาง
สํานักเรียกว่าค่าเวร โดยในส่วนของเงินเดือนพบว่าส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในอัตราท่ีสอดคล้องตามกฎหมายท่ี
กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของข้าราชการตามวุฒิการศึกษาคือระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ยกเว้น
หนังสือพิมพ์มติชนที่กําหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าไว้ที่ 10,000 บาท แต่มีหมวดของค่าตอบแทนเพ่ิมเข้ามาคือ
ค่าครองชีพ 5,000 บาท (นฤตย์ เสกธีระ, บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, สัมภาษณ์, 12 
พฤษภาคม 2558)  เช่นเดียวกับกรุงเทพธุรกิจที่อัตราเงินเดือนแรกเข้าอยู่ที่ประมาณ 10,000-12,000 บาท 
และค่ารถอีก 5,000 บาท (เฉลา กาญจนา, บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, สัมภาษณ์, 5 
พฤษภาคม 2558) เมื่อรวมค่าตอบแทนทุกอย่างเข้าด้วยกันพบว่าผู้ประกอบอาชีพสื่อส่วนใหญ่จะมีรายได้ขั้นตํ่า
ต่อเดือนมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด คือมากกว่า 15,000 บาท ขึ้นไป 

 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าอายุงานกับค่าตอบแทนรายเดือนไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเสมอไป ทั้งน้ีจากการศึกษา
พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อหลายคนที่อายุงานน้อยแต่กลับได้ค่าตอบแทนรายเดือนรวมสูงกว่าผู้ที่มีอายุงาน
มากกว่า ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4  จํานวนบุคลากรวิชาชพีสื่อจําแนกตามคา่ตอบแทนรายเดือนและอายุงานในการประกอบ 
วิชาชีพสื่อ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

จํานวน (คน) จําแนกตามอายุงาน 
ตํ่ากว่า 5 ป ี 5-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ป ี 25 ปีขึ้นไป 

10,001-15,000 7 - - - - 1 
15,001-20,000 - 4 3 - - - 
20,001-25,000 2 1 2 - - - 
25,001-30,000 3 5 2 3 1 - 
30,001-35,000 - 1 1 1 - - 
35,001-40,000 - 2 1 1 1 - 
มากกว่า 40,000 - - - - 2 - 

 
เมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยแล้วพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่มีอายุงานน้อยจะมีค่าตอบแทนรายเดือนไม่

แตกต่างจากผู้ที่มีอายุงานมากกว่า แต่ผลการศึกษากลับพบว่ากลุ่มคนที่ไม่พอใจในค่าตอบแทนรายเดือนของ
ตัวเองมากท่ีสุดคือกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่มีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี โดยคนกลุ่มนี้มองว่าเมื่อพิจารณาเทียบกับ
ความรู้ความสามารถของตนเองแล้วค่าตอบแทนที่ได้รับถือว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย โดยเฉพาะเมื่อเทียบ
กับสภาพทางเศรษฐกิจแล้วถือว่าน้อยทีเดียว  

 
ขณะที่กลุ่มที่มีอายุงาน 5-10 ปี มองว่าค่าตอบแทนรายเดือนของตนเองอยู่ในระดับเหมาะสมปาน

กลางถึงมาก ส่วนกลุ่มที่มีอายุงาน 11-15 ปี และ 16-20 ปี มองว่าค่าตอบแทนรายเดือนของตนเองถือว่ามี
ความเหมาะสมปานกลางค่อนไปทางน้อย 

 
นอกจากน้ี จากข้อมูลการสัมภาษณ์และการนําเสนอบทความของวารสารราชดําเนิน (สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2558) ได้แสดงถึงสวัสดิการพิเศษหรือโบนัสของบุคลากรในองค์กรสื่อต่างๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 3.5 
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ตารางที่ 3.5  สวัสดิการพเิศษการปรับเงนิเดือนของนักวิชาชพีสื่อในปี 2557 
สื่อ โบนสั เงินเดือน/ สวัสดกิารพิเศษ 

นสพ. ไทยรัฐ ผู้บรรจุก่อนป ี2551 ได้ 3 เดือน  
บรรจหุลังปี 2551 ได้ 2 เดือน 
อายุงานไม่ครบ 1 ปี ไม่ได ้

 

นสพ.เดลินิวส ์ ได้ 3 เดือน แบ่งเป็น กลางป ี1 เดือน และปลายป ี2 
เดือน 

มีสวสัดิการพิเศษ 15 วัน ใหก้ับพนักงาน และ
ปรับข้ึนเงินเดือนในเดือนมีนาคม 

นสพ.มติชน, ข่าวสด และ
ประชาชาติธรุกิจ 

ได้ 1 เดือน 15 วัน แบ่งเป็นกลางปี 1 เดือน ปลายป ี
15 วัน 

ปรับข้ึนเงินเดือนตามผลงาน (ฐานการปรับท่ี 
3%) 

นสพ.โพสต์ทูเดย์และบางกอก
โพสต์ 

14 วัน ปรับข้ึนเงินเดือนตามผลงาน (ฐานการปรับ
เริ่มต้นท่ี 3%) 

นสพ.คมชัดลกึ, เดอะเนช่ัน 
และกรุงเทพธุรกจิ 

เฉลี่ย 24 วัน ปรับข้ึนเงินเดือนตามผลงาน  

นสพ.ไทยโพสต ์ 1 เดือน ปรับข้ึนเงินเดือน 6% 
นสพ.สยามรัฐ ไม่ม ี ไม่ปรับข้ึนเงินเดือน 
นสพ.บ้านเมือง ไม่ม ี ไม่ปรับข้ึนเงินเดือน 
นสพ.แนวหน้า 15 วัน ปรับข้ึนเงินเดือน 5%  
นสพ.ผู้จดัการ ยังไม่มีแผนการจา่ยโบนัส ยังไม่มีแผนปรับเงนิเดือน 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เฉลี่ยตามผลประเมินปลายปี ข้ันต่าํ 15 วัน โดย

พนักงานได้รับทุกคนแม้อายุงานไมค่รบ 1 ป ี
 

สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ไม่มีเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐ  
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เฉลี่ย 3.5 เดือน มีการปรับข้ึนเงินเดือนตามผลการประเมิน 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เฉลี่ย 1.8 เดือน มีการปรับข้ึนเงินเดือนตามผลการประเมิน 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ไม่มีเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐ  
สถานีโทรทัศน์ TPBS ไม่มีเพราะกฎหมายไม่อนุญาต*  

ท่ีมา: วารสารราชดําเนิน ประจําเดือนพฤษภาคม 2558  

 
3.4 การคัดกรองคนเขา้สู่ตลาดงานของอุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบัน  

 
จากการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการฝ่ายข่าวขององค์กรสื่อ

ต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางาน รวมทั้งเป็นผู้ประเมินผลการทํางานของบุคลากร
ด้านสื่อในองค์กรตัวเอง พบว่าตลาดงานของบุคลากรด้านสื่อยุคสื่อหลอมรวมไม่ใช่ตลาดงานที่เปิดสําหรับผู้ที่
สําเร็จการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน หากแต่เป็นตลาดงานที่เปิดกว้างสําหรับทุกคน
คนที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดงาน ซึ่งสามารถสรุปคุณสมบัติเบ้ืองต้นได้ ดังน้ี 

1. มีความอยากเป็นนักข่าวที่ดี ทําเพ่ือสังคม   
2. เป็นผู้ที่ใฝรู่้เรื่องราวความเป็นไปรอบตัว และมีความสนใจในเร่ืองต่าง พร้อมที่จะเรียนรู้และมีความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
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3. เป็นผู้มีความสามารถในการถาม การแตกประเด็น รวมถึงมีทักษะการอ่าน การฟัง การเขียนและ
การเล่าเรื่องที่ดี ทั้งน้ีความสามารถและทักษะในส่วนน้ีจะทําให้ผู้ที่อยู่สถานภาพของการเป็นสื่อมวลชนมือ
อาชีพต่างจากนักข่าวพลเมืองที่ส่วนใหญ่สักแต่รายงานในสิ่งที่ได้เห็น ได้ฟัง ไม่สามารถแตกประเด็นแสวงหา
ความแตกต่างในประเด็นที่เก่ียวเน่ืองมานําเสนอ อีกทั้งไม่สามารถเรียงร้อยสิ่งที่ได้เห็น และได้ยินมาให้เป็น
เรื่องราวอย่างมีศิลปะได้ สื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบันไม่ได้แข่งกันที่ความเร็ว หากแต่แข่งกันที่เน้ือหาสาระที่
ต้องมีทั้งความใหม่ และความลึกของประเด็นในการนําเสนอ ไปจนถึงความถูกต้องความสามารถในการสร้าง
เน้ือหาที่ใหม่และลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการอ่านมาก ฟังมาก ของบุคลากรด้านสื่อ  

4. มีวิจารณญาณในการใคร่ครวญและไตร่ตรองเร่ืองต่างๆ รวมถึงการคัดกรองเร่ืองจริงออกจากเรื่อง
ไม่จริง  

5. เป็นผู้มีสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะนําสู่การประกอบวิชาชีพอย่างมีความรับผิดชอบ 
และเป็นสิ่งทําสําคัญที่จะทําให้ผลผลิตของงานคือ ช้ินงานข่าว ที่ถูกส่งถึงมือผู้บริโภคมีความต่างจาก ช้ินงาน
ข่าว ที่เกิดจากการผลิตของนักข่าวพลเมืองหรือนักข่าวในโลกของสื่อสังคม 

6. เป็นผู้สื่อความสามารถส่ือสารได้หลายรูปแบบทั้งการเขียนเล่าเรื่อง การบรรยายด้วยเสียง การถ่าย
ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ทั้งน้ีปัจจุบันองค์กรสื่อต่างๆ  ไม่ได้ผลิตสื่อเพียงแค่ประเภทเดียวและจะมีอย่าง
น้อย 2 รูปแบบคือ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและเว็บไซต์ ดังน้ัน บุคลากรด้านสื่อ
จึงควรมีความสามารถใช้และสื่อสารด้วยสื่อทุกประเภท แม้หลายองค์กรจะแยกกองบรรณาธิการเว็บไซต์
ออกมาต่างหาก แต่ก็คิดว่าการที่ผู้สื่อข่าว เช่น นักข่าวหนังสือพิมพ์สามารถถ่ายคลิปและพากย์เสียงได้ด้วยจะ
เป็นข้อบวกมากกว่า เพราะในบางสถานการณ์ บางจังหวะ ที่เกิดเหตุการณ์สําคญัจะได้สามารถสื่อสารได้ทันที 

7. นอกจากน้ี พบว่าสื่อแต่ละแขนงจะมีความต้องการคุณสมบัติของบุคลากรด้านสื่อเฉพาะทาง
ปลีกย่อยออกไปตามธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภท เช่น วิทยุและโทรทัศน์จะให้ความสําคัญกับคุณสมบัติด้าน
การอ่อนออกเสียง ความชัดเจนในการออกเสียงและความถูกต้องของการควบกล้ําเสียง โทรทัศน์ก็จะให้
ความสําคัญเป็นพิเศษกับบุคลิกภาพ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษก็จะดูความสามารถทางการส่ือสารด้วยภาษา
อังฤษ เป็นต้น  

 
เมื่อพิจารณาบุคลากรด้านสื่อในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่เพ่ิงเข้าสู่ตลาดงานด้านน้ีได้ไม่ถึง 

10 ปี พบว่าส่วนใหญ่คุณสมบัติแต่ละด้านไม่เป็นที่พึงพอใจของตลาดงานหรือบรรณาธิการ ทั้งน้ี ข้อมูลจาก
บรรณาธิการที่มีหน้าคัดเลือกบุคลากรและมีหน้าที่ประเมินผลงานบุคลากรด้านสื่อน้ันทําให้เห็นว่าสื่อมวลชน
ยุคปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ที่สําเร็จการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนโดยตรงมีความรู้รอบตัวน้อยมาก
อีกทั้งไม่มีความสามารถในการแตกประเด็น จึงไม่สามารถสร้างความต่างให้กับช้ินงานข่าวที่ตนเองนําเสนอได้ 
ส่วนใหญ่ต้องรอการมอบหมายประเด็นจากบรรณาธิการ ประเด็นสําคัญที่เป็นจุดอ่อนของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
รุ่นใหม่คือ การขาดทักษะในการสื่อสารอย่างมีศิลปะ ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรข่าวทําให้พบว่าผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อรุ่นใหม่จะไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยคยาวๆ และนํามาร้อยเป็นเรื่องได้ แต่จะทําได้เพียง
การเขียนเป็นวลี ที่หาความต่อเน่ืองไม่ได้ หรือการส่งรายงานข่าวด้วยการถอดเทปตามที่แหล่งข่าวกล่าวแต่ไม่
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สามารถนํามาเรียบเรียงร้อยเป็นเร่ืองใหม่ตามรูปแบบของตนเองได้ คุณลักษณะเช่นน้ีพบว่าเป็นกับผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อรุ่นใหม่เกือบทุกคนไม่ว่าจะสําเร็จการศึกษาสาขาใดมา   

 
อย่างไรก็ดีปัญหาคุณภาพบุคลากรที่ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน อาจข้ึนกับเกณฑ์การ

เลือกบุคลากรของแต่ละองค์กรด้วย เช่น วอยซ์ ทีวี ซึ่งมีเกณฑ์การเลือกคนที่เด่นชัดประการหน่ึงคือต้องเป็นผู้
ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองสอดคล้องกับแนวคิดขององค์กร คือ มีความเป็นประชาธิปไตยและพร้อมทุ่มเท
ทํางานข่าวเพ่ือปกป้องสังคมที่เป็นประชาธิปไตย (ประทีป คงสิบ, บรรณาธิการบริหารวอยซ์ ทีวี, สัมภาษณ์, 8 
พฤษภาคม 2558) ทําให้ผู้ที่ เข้ามาสมัครงานกับองค์กรแห่งน้ีเป็นผู้ที่มีจุดยืนทางการเมืองชัด และมี
ความสามารถในการคิด ซึ่งผู้บริหารวอยซ์ ทีวี มองว่าผู้ที่สนใจการเมือง โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รักการอ่านเป็น
ทุนเดิม จึงมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการ
อ่าน  

 

3.5 สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
 
แม้ในยุคปัจจุบัน สื่อจะมีการทํางานที่เสี่ยงกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ้าง แต่เป็น

ความเสี่ยงภัยที่สื่อมิได้ตกเป็นเป้าของความรุนแรงโดยตรง เพียงแต่เป็นผู้ที่ต้องเข้าไปในปฏิบัติงานในบาง
สถานการณ์ที่มีความรุนแรงอยู่ และสื่ออาจได้รับผลกระทบโดยไม่คาดหมายได้ 

 
จากการศึกษาพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพภาคสนามส่วนน้อยที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ที่

มีความรุนแรงจากการใช้อาวุธ โดยส่วนใหญ่ของสถานการณ์ที่ถูกองค์กรส่งไปคือพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
และกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร องค์กรสื่อส่วนใหญ่จะมีเสื้อเกราะกัน
กระสุน หมวกกันน็อค และหน้ากากอนามัยให้พนักงานใช้เมื่อต้องลงปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่ง
หลายคร้ังที่ผู้ประกอบวิชาชีพรู้สึกว่าไม่เพียงพอเพราะสถานการณ์เบ้ืองหน้ารุนแรงเกินกว่าที่เสื้อเกราะหรือ
หมวกกันน็อคจะรับมือได้ แต่ด้วยหน้าที่พวกเขาก็เต็มใจไป แต่รู้สึกว่าองค์กรน่าจะมีแรงจูงใจในการทําหน้าที่ให้
พวกเขามากกว่าน้ีเช่น การมีเบ้ียเสี่ยงภัยให้เป็นพิเศษในอัตราที่สูงคุ้มค่าความเสี่ยง การทําประกันอุบัติเหตุและ
ประกันชีวิตให้ ทั้งน้ี จากการศึกษาพบว่ายังไม่มีองค์กรสื่อองค์กรใดมีเบ้ียเสี่ยงภัยให้กับผู้สื่อข่าวในกรณี
สถานการณ์ความรุนแรง มีเพียงเครือเนช่ันที่เคยประกาศเบ้ียเสี่ยงภัยให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่พ้ืนที่ราช
ประสงค์ที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในปี 2553 เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน นอกจากน้ันไม่พบว่ามีการจ่ายอีก     
(สิรินาฏ ศิริสุนทร, บรรณาธิการข่าวสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนช่ันทีวี, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 
องค์กรสื่อส่วนใหญ่จะให้เพียงค่าล่วงเวลาหรือค่าอยู่เวรตามปกติสําหรับนักข่าวที่ถูกตามตัวให้มาทํางานด่วน
ในช่วงสถานการณ์น้ันๆ เท่าน้ัน 
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ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของผู้สื่อข่าวภาคสนาม พบว่าส่วนใหญ่ยินดีลงปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการหรือหัวหน้างาน แต่ต้องการให้องค์กรมีการจ่าย “ค่าเสี่ยงภัย”  รวมไป
ถึงการให้หลักประกันในการดูแลตนเองและครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารขององค์กรสื่อในประเด็นเดียวกันจะได้รับคําตอบว่าเรื่องการดูแลหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น องค์กร
สื่อส่วนใหญ่มีประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้บุคลากรอยู่แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องดูแลเพ่ิมเติมในส่วนน้ี ใน
ส่วนของเบ้ียเสี่ยงภัยน้ันผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่ายังไม่มีความจําเป็น และเป็นเรื่องที่คํานวณกันยากว่าควรต้อง
กําหนดให้เท่าไร  “ต้องเท่าไรเราถึงจะคิดว่ามันพอคุ้มกับความเสี่ยง หากเราให้น้อยไปคุณจะไม่ลงทําข่าวหรือ” 
ผู้บริหารองค์กรสื่อท่านหน่ึงกล่าวกับคณะผู้วิจัย 

 
นอกเหนือจากความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองแล้วพบว่ามีสถานการณ์ที่

ผู้ประกอบอาชีพสื่อต้องพบกับความเสี่ยงคือในกรณีพ้ืนที่ขัดแย้งด้านการพัฒนา ซึ่งผู้ที่จะประสบกับความ
รุนแรงด้านน้ีจะเป็นผู้สื่อข่าวสายส่ิงแวดล้อมที่อาจถูกคุกคามจากธุรกิจเจ้าของโครงการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือกระทบกับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชน  โดยรูปแบบของการคุกคามจะมี
ทั้งการกดดันผ่านมาทางผู้บริหารสื่อ หรือการสร้างแรงกดดันขู่ให้เกิดความกลัวด้วยการใช้โซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

 
3.5.1 หลักสําคัญในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารองค์กรสื่อ ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การทํางานใน

พ้ืนที่เสี่ยงภัยต้องเน้นให้ได้ข่าวโดยต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก หากประเมินแล้วการจะได้มาซึ่ง
รายงานข่าวช้ินหน่ึงๆ เป็นเรื่องเสี่ยงเกินไปก็เลือกที่จะไม่ให้ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่  

 
แค่ไหนเรียกว่าเสี่ยง  ส่วนใหญ่องค์กรจะให้ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในสนามข่าว ณ ขณะนั้น เป็นผู้ประเมิน

สถานการณ์เอง  โดยกําหนดเป้าหมายว่าต้องเข้าไปทําข่าวให้ได้ก่อน แล้วจึงวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องคํานึงถึง 
เช่น   มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเบ้ืองต้นหรือไม่ รถเดินทางถึงพ้ืนที่หรือไม่  มีเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่คอย
ให้ความช่วยเหลือหรือไม่ หากพิจารณาด้วยปัจจัยทั้งปวงแล้ว    อยู่ในเกณฑ์ลงพ้ืนที่ทําข่าวได้ก็จะให้ลงไป
ปฏิบัติหน้าที่ แต่เมื่อพิจารณาด้วยปัจจัยต่างๆ แล้วพบว่ามีจุดอ่อน หรือมีจุดที่อาจเกิดอันตรายก็ไม่ลง อย่างไร
ก็ดีผู้บริหารพบว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรงนักข่าวเลือกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสนามมากกว่า   
ทั้งน้ีทีมผู้สื่อข่าวที่จะได้รับมอบหมายให้ลงพ้ืนที่ที่มีความรุนแรงพบว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสนาม
ข่าวสูง รู้จักทางหนีทีไล่ เป็นนักข่าวสายความม่ันคงที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐบาล 
หรือเป็นทีมข่าวอาชญากรรมและตระเวนที่จะเช่ือมต่อวิทยุสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ ในส่วนของบุคลากรท่ีไม่มี
ประสบการณ์หรือประประสบการณ์น้อยจะไม่ค่อยได้รับมอบหมายงานลักษณะน้ี หากจะมีจะเป็นลักษณะของ
การมีรุ่นพ่ีคอยประกบเพ่ือให้ได้เรียนรู้งาน หรือส่งเป็นทีมสนับสนุน เช่น รายงานสถานการณ์การดูแล
ผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล เป็นต้น    
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บทท่ี 4  การปรบัตัวของวิชาชพีสื่อในยุคสื่อหลอมรวม 
 
 
คําถามหน่ึงที่ได้ยินกันเสมอในยุคสื่อหลอมรวมและยุคทีส่ือ่สังคมเป็นช่องทางกระจายข่าวสารที่สําคัญ 

คือนักข่าวอาชีพจําเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ เพราะภูมิทัศน์ของเทคโนโลยีทางการสื่อสารทําให้ใครก็สามารถเป็นผู้
ส่งข่าวสารได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกบรรณาธิการข่าวและบรรณาธิการบริหารหลายสํานัก ได้คําตอบไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือจําเป็นต้องมี โดยประเมินจากความต่างของนักข่าวอาชีพและ “นักข่าวพลเมือง” โดยความ
แตกต่างที่สําคัญคือสาํนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะคนทาํข่าว 

 
นักข่าวอาชีพจะได้รับการหล่อหลอมจากองค์กร และจากสถาบันการศึกษากรณีสําเรจ็การศึกษาด้าน

สื่อสารมวลชนมาโดยตรง ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักในจรรยาบรรณของตนเอง จาก
การศึกษาในครั้งน้ีได้ข้อสรุปว่า ในยุคสถานการณ์สื่อหลอมรวมและยุคภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงในจุดที่ทุกคน
สามารถเป็นเจ้าของเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือรับและส่งข่าวสารสู่สาธารณะได้ สังคมยังต้องการมืออาชีพด้าน
การสื่อสารข่าวสารเพ่ือปิดช่องโหว่หรือข้ออ่อนของการสื่อข่าวของระบบนักข่าวพลเมืองด้วยเหตุผล 2 ประการ
คือ 

1. สังคมต้องการข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง รอบด้าน และมีความลึก ไม่ใช่เพียงการรายงานว่าอะไร 
เกิดขึ้น ที่ไหน อย่างไร จากการเพียงได้เห็นหรือได้ยิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏทั่วไปในสื่อสังคม 

2. สังคมต้องการการนําเสนอข่าวสารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ก้าวก่ายละเมิดสิทธิผู้อ่ืน  
ทั้งน้ี จากการศึกษาทั้งเอกสารที่เก่ียวข้องและการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรสื่อหลายองค์กรยอมรับว่า

บุคลากรด้านสื่อในปัจจุบันยังมีคุณภาพที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการเสพข่าวของสังคมในยุคสื่อหลอมรวม 
เน้ือหาของบทน้ี จะศึกษาวิเคราะห์ว่าด้วยบทบาทและการทํางานของสื่อในยุคสื่อหลอมรวมและยุคสื่อ

สังคมที่เปิดกว้าง ดังน้ี 
 

4.1 การประกอบวิชาชพีสื่อในยุคสื่อหลอมรวม 
 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทําให้องค์กรสื่อต่างๆ ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าที่เกือบทุกคนในสังคมสามารถเป็นทั้งผู้รับข่าวสารและผู้ส่งข่าวสารในเวลาเดียวกันได้อย่าง
รวดเร็ว องค์กรสื่อจํานวนมากทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่างปรับตัวเข้ากับกระแสเทคโนโลยี 
จากการศึกษาพบว่าองค์กรสื่อต่างๆ มีการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารและสื่อสังคมในหลายลักษณะ ดังน้ี 
(เพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2558 ข)  

 
1. การเปิดช่องทางข่าวสารใหม่บนโลกออนไลน์ด้วยการต้ังกองบรรณาธิการใหม่รับผิดชอบผลิตเน้ือหา

สําหรับการนําเสนอทางนิวมีเดีย เป็นการเฉพาะ ได้แก่ เครือมติชน 
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2. เช่ือมโยงเน้ือหาของสื่อเดิม เข้าสู่ช่องทางการนําเสนอในโซเชียลมีเดีย กรณีน้ีจะไม่ได้มีการต้ังแผนก
ใหม่ขึ้นมา เพียงแค่ใช้บุคลากรเดิมและเนื้อหาที่นําเสนอในช่องทางหลักของตนเอง มานําเสนอสู่โลกออนไลน์
เท่าน้ัน เช่น เครือเนช่ัน เครือ ASTV ผู้จัดการ โดยมีทีมงานทําหน้าที่คัดเลือกข่าวขึ้นเว็บไซต์แต่ไม่มีการผลิต
แยกออกมาต่างหาก 

3. มีบางองค์กรที่เจ้าของและผู้บริหารสื่อออกนโยบายให้พนักงานใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวเพ่ือกระจาย
ข่าวสารที่องค์กรผลิต ได้แก่ เครือเนช่ัน และวอยซ์ทีวี ที่กําหนดเป็นนโยบายให้นักข่าวมีทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และ
อ่ืนๆ เพ่ือสื่อสารตรงกับผู้บริโภคและเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อเก่าของตนเอง อีกทั้งเพ่ือให้
บุคลากรของตนเองมีความเท่าทันเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ก้าวไกลไปทุกวัน  

4. สื่อสิ่งพิมพ์มีการขยับตัวเข้าสู่ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล ได้แก่ ค่ายไทยรัฐ ที่ให้ความสําคัญถึงกับมี
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของตนเอง สร้างกองบรรณาธิการของตนเองขึ้นมาใหม่แยกต่างหากจากกองบรรณาธิการ
สื่อสิ่งพิมพ์ 

5. องค์กรสื่อที่ปรับโฉมตัวเองเป็น มัลติมีเดีย อย่างชัดเจน ได้แก่ วอยซ์ทีวี และ สํานักข่าวไทย ที่ระบุ
ชัดเจนว่าบุคลากรด้านสื่อทุกคนของตนเองต้องสามารถผลิตช้ินงานข่าวป้อนทุกสื่อขององค์กร คือ ของสํานัก
ข่าวไทย มีช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ และให้ผู้สื่อข่าวทุกคนมีทวิตเตอร์เพ่ือเป็นช่องทางรายงานข่าว 
ขณะที่วอยซ์ ทีวี มีช่องทางสถานีโทรทัศน์ และเว็บไซต์ รวมถึงทวิตเตอร์ บุคลการของสื่อทั้ง 2 องค์กรน้ี ไม่
สามารถถูกแยกว่าเป็นผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ วิทยุ หรือนิวมีเดีย  

 

4.2 ปัญหาในการประกอบวิชาชีพสื่อในยุคเทคโนโลยีและสือ่หลอมรวม 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และโครงสร้าง

สังคมส่ือมีลักษณะของการหลอมรวม ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหน่ึงคนมิได้มีหน้าที่ผลิตสารสําหรับการ
นําเสนอในช่องทางใดช่องทางหน่ึงดังที่เคยเป็นมา หากแต่ต้องผลิตข่าวสารสําหรับสื่อใหม่ในรูปแบบ และ
ช่องทางอ่ืน ที่แตกต่างไป จากการศึกษา พบว่า การประกอบวิชาชีพภายใต้ภูมิทัศน์ของสังคมสื่อที่เปลี่ยนแปลง
ไป ผู้ประกอบวิชาชีพมีปัญหาต่างๆ ที่สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 
4.2.1  การมีพื้นทีส่่วนตัวบนโลกออนไลนท์ําให้ยากต่อการแยกระหว่างการนาํเสนอความเห็น

ส่วนตัวกับการนําเสนอความคิดฐานะสื่อมวลชน (เพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2558 ข)   
จากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพส่วนใหญ่จะมีพ้ืนที่ในสังคมโซเชียลของตนเอง ทั้งกรณีที่เปิดเป็นพ้ืนที่

ส่วนตัวไม่เก่ียวกับงาน ทั้งกรณีที่เปิดเป็นพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการทํางานในสื่อเก่าของตนเอง ปัญหาหน่ึงที่ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อในยุคเทคโนโลยีข่าวสารต้องประสบ คือ การไม่สามารถมีพ้ืนที่แสดงความเห็นส่วนตัวใน
ฐานะปัจเจกชนที่เป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคมได้ เพราะในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนโดยเฉพาะผู้ที่มีช่ือเสียง เป็นที่
รู้จักในสังคม พ้ืนที่ส่วนบุคคลในสังคมออนไลน์จะถูกสังคมเข้าใจว่าเป็นพ้ืนที่ของบุคคลน้ันๆ ในฐานะที่เป็น
สื่อมวลชนมิใช่ปัจเจกชน  
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จากการศึกษาพบว่า มีผู้ประกอบวิชาชีพบางคนพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการแยกพ้ืนที่ในสื่อสังคมของ
ตนเอง เช่น การใช้เฟซบุ๊ก เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารหรือแสดงความเห็นในด้านที่เก่ียวข้องกับงานข่าว ถือเป็นพ้ืนที่
ฐานะคนประกอบวิชาชีพ และใช้ทวิตเตอร์เป็นพ้ืนที่แสดงความเห็นส่วนตัว ซึ่งจะไม่มีเรื่องใดๆ เก่ียวข้องกับ
ข่าวหรือประเด็นทางสังคมเลย เพราะอาจถูกโยงเข้าสู่การเป็นประเด็นในสังคมได้ ทําให้สื่อมวลชนบางส่วนรู้สึก
ว่าพวกเขาไม่สามารถมีพ้ืนที่สําหรับแสดงความเห็นส่วนตัวในประเด็นที่เป็นสาธารณะได้ 

 
4.2.2 การทํางานท่ียากข้ึนเพราะการทํางานที่ต้องแข่งกับเวลามากขึ้นทําให้มีโอกาสเกิดความ

ผิดพลาดได้มากขึ้น และข้อมูลข่าวสารท่ีผิดพลาดกระจายตัวได้อย่างกว้างไกลในเวลาอันรวดเร็ว ยากต่อ
การแก้ไขได้ทันเวลา (เพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2558 ก) 

ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่สืบเน่ืองจากธรรมชาติของสื่อที่มีความเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ สังคมโซเชียล
ได้กลายเป็นช่องทางหลักในการรับและส่งข่าวสารในสังคมปัจจุบัน ซึ่งธรรมชาติของสื่อออนไลน์คือการกระจาย
ตัวที่รวดเร็ว ข่าวสารที่ถูกส่งถึงมือผู้บริโภคก่อนย่อมได้เปรียบในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง มีคํากล่าวในหมู่
นักสื่อสารมวลชนในทํานองว่า “การทําข่าวในปัจจุบันแข่งกันรายวินาที ไม่ใช่รายวัน (หนังสือพิมพ์) หรือราย
ช่ัวโมง (ข่าวโทรทัศน์-วิทยุ) เหมือนสมัยก่อน” (เพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2558 ก) การแข่งกับเวลาเพ่ือแย่งยอดไลค์
หรือจํานวนผู้ติดตามในสื่อสังคมทําให้เกิดความผิดพลาดในการนําเสนอข่าวสารได้ เพราะทําให้ต้องเร่งนําข่าว
ออกสู่สังคมโดยที่อาจยังไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อได้ประเด็นหรือเน้ือหาข่าวสารมาส่วนหน่ึงต้องรีบ
นําเสนอเลยเพ่ือให้ข่าวออกสู่สาธารณะก่อนสื่อคู่แข่ง 

 
ปัญหาหรือความยากลําบากในการทํางานของสื่อที่สืบเน่ืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ

สื่อสารนอกจากจะทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเร่งทํางานแข่งกับเวลาจนอาจต้องละเลยความถูกต้องของ
ข้อเท็จจริงเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสื่อได้ทันเวลาแล้ว ยังก่อให้เกิดความยากลําบากในการ
ประกอบวิชาชีพอีกประการหน่ึง ทั้งน้ีจากการสังเกตและติดตามการใช้สื่อออนไลน์ในประเทศไทยของผู้วิจัย
พบว่า สื่อสังคมกลายเป็นพ้ืนที่แห่งการแพร่กระจายข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ข้อมูลป้ายสี หรือข้อมูลที่ทําให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคลหรือองค์กร ซึ่งข้อมูลต่างๆ หลายคร้ังกลายเป็นความสนใจของสังคมที่ทําให้นัก
สื่อสารมวลชนต้องหยิบมาเป็นประเด็นในพ้ืนที่การนําเสนอข่าวสารขององค์กรตนเองเพ่ือมิให้ตกกระแส และ
การหยิบยกมานําเสนอนั้นบางคร้ังอาจไม่ทันได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสารที่แพร่กระจายอยู่ในสังคมโซเชียล 

 
4.2.3 ปัญหาการทํางานอันเกิดจากความไม่เท่าทันเทคโนโลยีของบรรณาธิการที่ยังเป็นคนรุ่นเก่า

ไม่สันทัดหรือเท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสาร (เพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2558 ก ข) 
จากการศึกษาพบว่า ช่องว่างระหว่างบรรณาธิการข่าวที่เป็นคนรุ่นเก่า ไม่เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสาร

สมัยใหม่กับผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ที่เช่ียวชาญยังขาดทักษะในการผลิตและถ่ายทอดข่าวสารอย่างมีคุณภาพ เป็น
ปัญหาอย่างย่ิงในการทํางาน และเป็นปัญหาที่เก่ียวเน่ืองกับการต้องการความเร็วในการในเสนอข่าวสาร 
กล่าวคือ ผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ไม่ได้ถูกฝึกทักษะในการหาและผลิตข่าวสารอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสืบ
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เน่ืองมาจากองค์กรสื่อเองที่ไม่มีคนทําหน้าที่น้ี ขณะเดียวกันก็ถูกกดดันจากบรรณาธิการที่ยังมีวิธีคิดแบบเก่าคือ
การเพ่ิมยอดขาย ซึ่งปัจจุบันคือยอดไลค์หรือจํานวนผู้ติดตาม ทําให้ต้องเร่งผลิตข่าวให้ได้ปริมาณมากและ
นําเสนอในเวลาอันรวดเร็ว ปัญหาในการประกอบวิชาชีพข้อน้ี เคยมีนักวิชาชีพสื่อมวลชนอาวุโสท่านหน่ึงต้ัง
ข้อสังเกตไว้ว่าน่าจะเป็นสาเหตุประการหน่ึงของการส่งสารที่ไม่ถูกต้องในโลกออนไลน์   

 
“คําถามคือบรรณาธิการหรือเปล่าที่เป็นคนรุ่นเก่าและตระหนกกับความเร็วของสื่อในโลกออนไลน์ 

แล้วไปกดดันให้นักข่าวเร็วและเอายอดไลค์” (นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ อ้างถึงใน เพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2558 ก) 
 
ทั้งน้ี ยังพบว่าความ “ตระหนกกับความเร็วของสื่อออนไลน์” ของบรรณาธิการรุ่นเก่าเป็นปัจจัยที่ทํา

ให้ผู้สื่อข่าวภาคสนามทํางานได้ลําบากมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ีผู้สื่อข่าวคือคนที่ทํางานจริงในพ้ืนที่ อยู่กับข้อมูล
ข้อเท็จจริงมากกว่า ขณะที่บรรณาธิการจะปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกอบการสื่อมวลชนภายในสํานักงาน จึงอยู่ห่าง
จากข้อมูลข้อเท็จจริงมากกว่าแต่เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเร็วในการนําเสนอ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็น
ลักษณะที่บรรณาธิการรีบนําเสนอข่าวสารก่อนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากนักข่าวภาคสนาม ซึ่งกลายเป็นปัจจัย
หน่ึงของความไม่ถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  

 
นอกจากน้ี ยังพบว่าความไม่เท่าทันเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ของบรรณาธิการรุ่นเก่ายังทําให้

ผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ที่ต้องสื่อสารกับผู้บริโภคในสังคมออนไลน์ทํางานลําบากมากข้ึน เพราะนําระเบียบวิธีหรือ
แนวคิดในการผลิตสื่อเดิมมาใช้กับการผลิตสารเพ่ือสื่อใหม่ ที่เห็นได้ชัด คือ กรณีการพาดหัวข่าว ซึ่งหากเป็น
กรณีหนังสือพิมพ์จะต้องมีการกําหนดจํานวนคําหรือตัวอักษร แต่ในสื่อสังคมไม่ได้ใช้การกําหนดจํานวนคําหรือ
ตัวอักษรหากใช้การพาดหัวที่หวือหวาและเน้นการดึงดูดอารมณ์และความสนใจร่วมจากผู้บริโภคสื่อ ทําให้เกิด
ความลักลั่นหรืออึดอัดใจของผู้สื่อข่าว (เพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2558 ข) 

 
4.2.4 การต้องผลิตข่าวสารเพื่อตอบสนองสื่อ 2 รูปแบบท่ีมีธรรมชาติต่างกัน ปัญหานี้พบว่าจะเกิด

จากกรณีที่องค์กรสื่อไม่มีการแยกกองบรรณาธิการของสื่อออนไลน์ออกมาต่างหาก แต่ใช้กองบรรณาธิการของ
สื่อเก่า โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ผลิตข่าวสารเพ่ือนําเสนอในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ด้วย ทั้งน้ีหนังสือพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์มีธรรมชาติที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากประเด็นความเร็วดังกล่าวก่อนหน้าน้ีแล้ว ยังเป็นเรื่องของ
พ้ืนที่ในการนําเสนอที่แตกต่างกันวิธีการเขียนและการนําเสนอต้องมีความแตกต่างกันด้วย ทําให้ผู้สื่อข่าวมี
ความรู้สึกว่าต้องเขียนข่าว 2 ครั้ง ใน 2 รูปแบบ กลายเป็นการทํางาน 2 อย่าง ขณะที่ค่าตอบแทนไม่ได้เพ่ิมขึ้น
หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราที่น้อยมากซึ่งคนทําสื่อเองไม่รู้สึกพอใจกับค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นน้ี  

 
4.2.5 ปัญหาการถูกกดดันจากเจ้าของสื่อหรือผู้บริหารสื่อ แม้จะเป็นยุคของสื่อหลอมรวมและการ

ทํางานภายใต้สังคมที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ปัญหาเดิมๆ ที่อยู่คู่กับวงการสื่อ
อย่างการถูกกดดันจากเจ้าของสื่อยังคงมีปรากฏให้เห็น ซึ่งการถูกกดดันน้ีส่งผลต่ออิสรภาพในการปฏิบัติหน้าที่
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ในฐานะนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน จากการศึกษา พบว่า มีเหตุผลที่เจ้าของหรือผู้บริหารสื่อจะเข้ามาแทรกแซง 
การกดดันการทํางานของผู้ประกอบการวิชาชีพในสังกัดอยู่ 2 ประการ คือเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการ
เมืองของเจ้าของหรือผู้บริหาร และเหตุผลด้านเศรษฐกิจเพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนกับรายได้ของบริษัทรวมไป
ถึงต้องไม่กระทบกระเทือนต่อเบ้ืองหลังธุรกิจของเจ้าของสื่อด้วย (มูลนิธิฟิดริค เอแบร์ท, 2553)  

 
4.2.6 ปัญหาทางเศรษฐกิจอันเกิดจากค่าตอบแทนในการทํางานไม่สอดคล้องกับรายจ่าย ค่า

อุปกรณ์การส่ือสารรวมถึงบริการรายเดือน จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีรายได้ไม่สูงเมื่อ
เทียบกับผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพสาขาอ่ืน แต่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชนมีความจําเป็นต้องมี
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยซึ่งล้วนแต่เป็นต้นทุนในการทํางานที่มีราคาสูง ซึ่งพบว่าองค์กรสื่อบางองค์กรไม่
มีรายจ่ายหรือสวัสดิการในส่วนน้ีให้กับพนักงานในสังกัดของตน จึงกลายเป็นภาระของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละ
บุคคลไป หลายคนจึงต้องหาทางออกด้วยการรับงานข้างนอกเพ่ือหารายได้เสริม (มูลนิธิฟิดริค เอแบร์ท, 2553) 
และบางคร้ังกลายเป็นช่องว่างเปิดให้มีการคอร์รัปช่ันได้  

 
4.3 คุณภาพและจรรยาบรรณส่ือในยุคสื่อหลอมรวม 

 
จากการศึกษาพบว่าตัวบุคลากรสื่อเองโดยเฉพาะในระดับบรรณาธิการมีความตระหนักว่าการทํางาน

ของสื่อในยุคหลอมรวมเป็นสิ่งที่ท้าทายจรรยาบรรณของสื่อมากกว่าการทํางานของสื่อในยุคเก่า ทําให้สื่อต้อง
ให้ความสําคัญกับการกวดขันดูแลจรรยาบรรณของตนเองมากข้ึน ด้วยเหตุผลต่อไปน้ี  

4.3.1 สื่อจะถูกตรวจสอบความถูกต้องและความจริงจากสังคมและจากผู้รู้ได้ง่ายขึ้น เน่ืองจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการสื่อสารทําให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกผลิตโดยสื่อกระจายตัวถึงมือผู้บริโภคได้
เร็วและกว้างขวางมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ถูกตรวจสอบง่ายขึ้น เพราะผู้บริโภคจํานวนมากอาจเป็นผู้ที่อยู่ใน
เหตุการณ์เองหรืออาจเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเข้าใจต่อประเด็นน้ันๆ มากกว่าตัวสื่อ   

4.3.2 การที่ทุกคนท่ีมีเทคโนโลยีทางการสื่อสารในมือสามารถวางบทบาทตนเองในฐานะผู้ส่งข่าวสาร 
ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลักที่สื่อเคยมีต่อสังคม ทําให้สื่อมวลชนเองต้องพยายามรักษาบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ไว้ด้วยการเน้นจุดแข็งที่สื่อพลเมืองไม่มี น่ันคือการนําเสนอข่าวสารอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งถูกควบคุมด้วยจรรยาบรรณของสื่ออีกทีหน่ึง ซึ่งข่าวที่มีคุณภาพและคุณธรรมของผู้ทําข่าวยังเป็นสิ่งที่
สังคมต้องการและเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าแม้สังคมจะเต็มไปด้วยนักข่าวพลเมืองและนักข่าวอาชีพก็ยังคงเป็น
สิ่งจําเป็นสําหรับสังคม อย่างไรก็ดีประเด็นน้ีบรรณาธิการหลายคนยอมรับว่ายังเป็นสิ่งที่มีอยู่น้อย เพราะ
บุคลากรด้านสื่อจํานวนมากไหลไปตามกระแสสังคมไม่ได้ทําตัวทวนกระแสสังคมในกรณีการนําเสนอเร่ืองและ
ภาพที่ไม่เหมาะสม 

4.3.3 จากการศึกษาพบว่าองค์กรสื่อในยุคสื่อหลอมรวมให้ความสําคัญกับจริยธรรมของบุคลากรท่ี
ประกอบวิชาชีพสื่อของตนเองมากขึ้น โดยจัดให้การอบรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ
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สังคมเป็นหัวข้อสําคัญในการอบรมพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาทํางานด้านเน้ือหา (สมาคมนักข่าวิทยุและโทรทัศน์
ไทย, 2558)     

  

4.4 สถาบนัการศึกษาด้านสือ่สารมวลชนกับการผลิตบคุลากรให้กับตลาดงานสื่อในยุคสื่อหลอมรวม  
 
4.4.1 เมื่อวิเคราะห์จากคุณภาพของบุคลากรด้านสื่อที่สําเร็จการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนท่ีกําลัง

ประกอบวิชาชีพในปัจจุบันแล้วพบว่า คุณสมบัติเดียวแต่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญย่ิงที่บุคลากรที่สําเร็จการศึกษา
ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมีแตกต่างจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาด้านน้ีมา
โดยตรงคือสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางชิ้นงานข่าวที่นําเสนอ ทั้งน้ีข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บรรณาธิการที่มีหน้าที่คัดเลือกและประเมินผลงานบุคลากรด้านสื่อขององค์กรต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจที่
เด็กนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมีมุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลือกนําเสนอข่าว ซึ่ง
คุณลักษณะด้านน้ีพบได้ไม่บ่อยนักในบุคลากรที่จบสาขาอ่ืนมา ซึ่งประเด็นน้ีพบว่าเป็นประเด็นบวกที่ทําให้
องค์กรสื่อตัดสินใจรับเด็กกลุ่มน้ีเข้าทํางานเมื่อต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาด้าน
นิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนโดยตรง 

4.4.2 ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรด้านสื่อที่จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และ
การสื่อสารมวลชนโดยตรงในด้านของทักษะในวิชาชีพ เช่น การเขียน การเรียบเรียงเร่ือง การต้ังประเด็น ไม่
พบว่ามีความแตกต่างจากเด็กที่สําเร็จการศึกษาด้านอ่ืน แต่ทักษะทางเทคนิคโดยเฉพาะด้านงานวิทยุโทรทัศน์ 
ทั้งการตัดต่อเสียง ตัดต่อเทป การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพบว่าเด็กนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนจะมีทักษะ
และความสามารถด้านน้ีสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาด้านการส่ือสารมวลชนโดยตรง อย่างไรก็ดี 
ความสามารถในประเด็นน้ีไม่ใช่สาระสําคัญในการทําให้เด็กนิเทศศาสตร์ได้งานในตลาดสื่อมากกว่าเด็กสาขา
อ่ืน เพราะตลาดงานมองว่าความสามารถและทักษะด้านน้ีเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้กันได้ โดยเฉพาะกับเด็กรุ่น
ใหม่ที่มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเป็นทุนอยู่แล้ว 

4.4.3 บรรณาธิการขององค์กรสื่อหลายแห่งแสดงความผิดหวังที่สถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
และการสื่อสารมวลชนไม่สามารถผลิตบุคลากรที่มีศิลปะทางการสื่อสารได้ทั้งที่ควรจะเป็นหัวใจสําคัญของการ
เรียนสาขาน้ี ที่ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า Communication Arts ทั้งน้ีบรรณาธิการข่าวหลายสํานักมองว่าในยุคที่
ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไป และผู้บริโภคสามารถเขาถึงสื่อได้อย่างรวดเร็วหลากหลายวิธีมากขึ้น สิ่งสําคัญใน
การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของข่าวของแต่ละสํานักไม่ใช่เรื่องความรวดเร็ว แต่เป็นเรื่องความลึกของเรื่องราวและความ
น่าสนใจในการนําเสนอ ซึ่งในส่วนของความน่าสนใจในการนําเสนอนั้นทักษะความสามารถและศิลปะในการ
สื่อสารจะเป็นสิ่งที่ต้องการมาก ภาษาที่ลื่นไหล เข้าใจง่าย สละสลวย ร้อยเรียงเป็นเรื่อง อันเป็นคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของงานเขียนทุกอย่างรวมทั้งข่าวยังคงเป็นที่ต้องการ แต่สิ่งที่พบคือเด็กที่จบนิเทศศาสตร์มากลับไม่มี
คุณสมบัติด้านน้ีอย่างโดดเด่น เมือเทียบกับเด็กนิเทศศาสตร์ที่เข้าสู่วงการในยุคก่อนหน้าเทคโนโลยีสื่อจะพัฒนา
รุดหน้าดังปัจจุบันและพบว่าคนรุ่นก่อนมีศิลปะในการสื่อสารสูงกว่า  
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ศิลปะในการสื่อสารน้ีพบว่าขาดหายไปทั้งในส่วนของผู้สื่อข่าวและช่างภาพ เพราะช่างภาพปัจจุบัน
ขาดความสามารถในการถ่ายภาพข่าวโดยเฉพาะภาพข่าวอาชญากรรมอย่างมีศิลปะ การถ่ายเหตุการณ์ความ
รุนแรงที่มีผู้เสียชีวิตในสภาพอุจาดหรือน่าสยดสยอง ควรต้องถูกถ่ายทอดด้วยภาพถ่ายที่ไม่ปรากฏความ
สยดสยองหรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืน แต่กลับหาคุณสมบัติน้ีได้ยาก ทําให้ภาพข่าวในหนังสือพิมพ์และข่าวโทรทัศน์
ยังคงเต็มไปด้วยภาพที่ไม่เหมาะสม มีเพียงการใช้เทคนิค เช่น การคาดสี การใส่ลายนํ้าหรืออ่ืนๆ ลดทอนความ
รุนแรง ของภาพข่าว ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นศิลปะในการนําเสนอ  

บรรณาธิการข่าวท่านหนึ่งแสดงความไม่เข้าใจอย่างย่ิงที่การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 4 ปี ในระดับอุดมศึกษากลับไม่สามารถฝึกอบรมผู้เรียนให้มีทักษะและศิลปะในการสื่อสารทวน
กระแสรูปแบบการสื่อสารที่ไร้ศิลปะทางสื่อสังคมต่างๆ ได้ “4 ปี ของการฝึกอบรม ควรจะทําให้เด็กกลุ่มน้ีมี
ความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสารสวยงาม ทวนกระแสของเฟสบุ๊คและไลน์ได้ แต่เด็กกลุ่มน้ี
ก็ยังคงเขียนเป็นคํา เป็นวลี เหมือนที่พวกเขาใช้สื่อสารในไลน์เช่นเดียวกับเด็กที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมศิลปะใน
การสื่อสารมา” 

4.4.4 เป็นข้อสังเกตจากบรรณาธิการสื่อว่าในยุคสื่อหลอมรวม ที่ภูมิทัศน์สื่อมีความเปลี่ยนแปลงไป 
บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาด้านสื่อมวลชนโดยตรงกลับไม่สามารถใช้สื่อได้หลากหลาย เช่น คนที่จบด้านวารสาร
ศาสตร์ก็มีแนวโน้มที่จะไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะของงานข่าวในนิวมีเดีย ทําให้ไม่สามารถทํางาน
ให้นิวมีเดียขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ 
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บทท่ี 5  สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 
 

ในบทน้ีจะนําเสนอการวิเคราะห์ผลการศึกษาทั้งสามประเด็นหลักที่นําเสนอไปในสามบทที่ผ่านมาโดย
วิเคราะห์เช่ือมโยงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ในแต่ละประเด็น รวมทั้งจะนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

5.1 บทวิเคราะห์เก่ียวกับหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพสื่อ 
 

5.1.1 หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะหลากหลายในภาพ
กว้าง แต่ขาดทักษะความสามารถในเชิงลึกของวิชาชีพสื่อ 

หลักสูตรด้านสื่อสารมวลชนของไทยยังไร้ทิศทางที่ชัดเจน และขาดความมีอัตลักษณ์เฉพาะเจาะจง 
เน้นผลิตนักสื่อสารมวลชนที่มีความสามารถแบบภาพกว้างไม่ได้เน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ในเชิงลึก
ด้านใดด้านหน่ึง  ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษา หลักสูตรที่ เ ก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 66.67 มีจุดเน้นหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น มุ่งเน้นให้นักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีการส่ือสารที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) สามารถบูรณาการความรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่น เท่าทันเทคโนโยลีในยุคหลอมรวมสื่อ (Media Convergence)  มีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
อาเซียน ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ มีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ีเป็นคุณลักษณะร่วมโดยทั่วไป  ซึ่งสาเหตุที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องมีจุดเน้นที่
หลากหลายอาจมีสาเหตุมาจาก การแข่งขันด้านตลาดการศึกษาของไทย  โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
สื่อสารมวลชนมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีถึง 100 หลักสูตร ซึ่งบัณฑิตที่จบออกไปแต่ละปีมีจํานวนกว่า 1 หมื่น
คน นอกจากน้ีจากการศึกษาวิจัยเรื่อง บุคลากรสื่อไทย: สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา ของสถาบัน 
TDRI เมื่อปี พ.ศ.2547 พบว่าบุคลากรด้านสื่อของไทยมากกว่าครึ่งจบจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่นิเทศศาสตร์
และวารสารศาสตร์  ดังน้ัน การแข่งขันกันในด้านการส่งออกแรงงานบุคลากรสื่อมีสูง ด้วยเหตุน้ีมหาวิทยาลัย
ต่างๆ จึงมุ่งสร้างหลักสูตรให้สอดรับกับตลาดแรงงานได้หลากหลาย เพ่ือให้บัณฑิตที่จบไปมีโอกาสได้รับการ
จ้างงานมากขึ้น 
 

5.1.2 หลักสูตรเก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนให้ความสําคัญกับการปลูกฝังจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพสื่อ 

หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยถึงร้อยละ 95.24  มุ่งผลิต
บัณฑิตที่ยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยแต่ละหลักสูตรมีการระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
หรือในวัตถุประสงค์  และที่สําคัญหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 90 มีรายวิชาบังคับแกนหรือวิชาพ้ืนฐานเอก คือ 
รายวิชาเก่ียวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าในกระบวนการต้นนํ้า
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มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ให้ความสําคัญเร่ืองการปลูกฝังจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อให้แก่บัณฑิต ที่กําลัง
จะก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรสื่อ ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงซึ่งจําแนกระหว่างบุคคลากรสื่อที่จบการศึกษาด้าน
สื่อสารมวลชนโดยตรงกับบุคลากรที่จบการศึกษาด้านอ่ืนๆ  
 

5.1.3 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังคงมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักปฏิบัติการสื่อมวลชน แต่มหาวิทยาลัย
เอกชนกําลังเปลี่ยนแนวทางหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ประกอบการสื่อได้ 

แม้ว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังคงเน้นผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นนักปฏิบัติการส่ือมวลชนถึงร้อยละ 88.09 
และมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นได้ทั้งนักปฏิบัติการส่ือมวลชนและเป็นผู้ประกอบการเพียงร้อยละ 
11.90  ในจํานวนมหาวิทยาลัยที่กําลังมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการได้น้ี เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เอกชนร้อยละ 80  ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน ศูนย์ลําปาง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเอกชนกําลังปรับเปลี่ยนแนวทางหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ประกอบการสื่อได้ ซึ่งเป็นสัญญะอย่างหน่ึงว่าแนวโน้มของตลาดแรงงานสื่อไทยมีการ
ขยายตัว และเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากเดิมที่นักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนที่จบออกไป ต้องออกไปสมัครงานเป็น
ลูกจ้างหรือพนักงานขององค์กรสื่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือของชุมชนท้องถิ่น ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคของการมีสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ส่งผลให้ตลาดแรงงานสื่อมีการขยายตัว 
นักศึกษาท่ีจบใหม่มีโอกาส มีทางเลือกในการทํางานด้านสื่อสารมวลชน  อีกทั้งสามารถเลือกที่จะเป็นนาย
ตัวเองโดยผลิตงานสื่อแบบอิสระหรือฟรีแลนซ์ที่ใดก็ได้ แล้วส่งช้ินงานไปเสนอขายยังองค์กรสื่อต่างๆ  ที่มี
จํานวนมากหลากหลายในปัจจุบัน และมีโอกาสถึงขั้นการเป็นเจ้าของกิจการสื่อขนาดเล็กได้ ซึ่งเท่ากับว่า
ปัญหาการแข่งขันด้านตลาดแรงงานสื่อก็จะลดลงด้วยน่ันเอง 
 

5.1.4 หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชน 2 ใน 3 ของประเทศไทยยังไม่ได้ปรับปรุงให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานสื่อสารมวลชน 

ปัจจุบันมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยประมาณ 1 ใน 3 เท่าน้ันที่มีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันอออก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังน้ัน จะเห็นว่า 2 ใน 3 ยังคงเป็นหลักสูตรด้ังเดิมที่ไม่สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานสื่อในยุคสื่อหลอมรวม 

 
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองบรรณาธิการหรือนักวิชาชีพสื่อ ที่มีเสียงสะท้อนว่า 

สถาบันอุดมศึกษายังผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของแรงงานสื่อ เช่น ขาดความชํานาญในทักษะ
วิชาชีพสื่อ เช่น การแตกประเด็น การคัดเลือกหรือคัดกรองข้อมูลที่สําคัญมานําเสนอ ศิลปะการนําเสนอข้อมูล 
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ทักษะการเล่าเรื่อง การผลิตสื่อให้มีความน่าสนใจ นอกจากน้ียังขาดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสื่อ เช่น 
ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งน้ีองค์กรสื่อได้พยายามเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยการ
ลดจํานวนรายวิชาทฤษฎี เพ่ิมรายวิชาปฏิบัติ  และปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สื่อการสอนให้ทันสมัย นักศึกษา
สามารถผลิตสื่อใหม่และสื่อดิจิทัลได้ และที่สําคัญจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ทํางานภายใต้
สถานการณ์จริงของสื่อใหม่หรือสื่อในยุคหลอมรวม เช่น นักศึกษาต้องมีทักษะการทํางานสื่อได้หลากหลาย  
สามารถส่งข่าวได้หลายช่องทางสื่อในการทํางานข่าว 1 ครั้ง 
 

5.1.5 หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนช่วยให้บุคลากรสื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิทัศน์สื่อใหม่ (Media Landscape) ได้ 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ีพบว่าหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนของไทยมีส่วนช่วยให้บุคลากร
สื่อปรับตัวเข้ากับภูมิทัศน์สื่อใหม่ได้  โดยมีปัจจัยดังน้ี 

1) ปัจจัยด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารใยยุค
สื่อใหม่ (New Media) ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) และยุคหลอมรวมสื่อ ( Media Convergence )  ซึ่ง
บัณฑิตที่กําลังจะเป็นบุคลากรสื่อจะต้องมีองค์ความรู้เก่ียวกับสื่อใหม่ สามารถใช้เครื่องมือ ผลิตสื่อใหม่และสื่อ
ดิจิทัลได้ รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในยุคสื่อหลอมรวม มีทักษะในการทํางานสื่อสารมวลชน
หลากหลาย (Multitask-Skill) นักศึกษาจะต้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เขียนข่าว รายงานข่าวเอง ตัดต่อ
ข่าวเองได้ในคนๆ เดียว  อีกทั้งยังต้องแปลงข้อมูลให้เป็นเน้ือหาสื่อได้หลากลายประเภท เช่น นักข่าวหน่ึงคน
สามารถเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ เขียนข่าวออนไลน์ ส่งข่าวสั้นทาง SMS  ได้ในการทําหน้าที่ผู้สื่อข่าวแต่ละคร้ัง 
เน่ืองจากองค์กรสื่อมวลชนปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารหลากหลาย (Multi-Platform)  แต่ยังคง
บริหารจัดการองค์กรด้วยการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้บุคลากรเดิมให้มีประสิทธิภาพในการทํางานอย่างคุ้มค่า
ที่สุด  

2) ปัจจัยด้านสาขาวิชา ปัจจุบันหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนมีการเปิดสอนสาขาวิชาที่
เก่ียวข้องกับสื่อใหม่และการหลอมรวมสื่อร้อยละ 28.57 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของหลักสูตรมีการปรับตัวให้
เท่าทันเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างสาขาวิชาที่ เ ปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน  เช่น วารสารศาสตร์สื่อประสม การสื่อสารบูรณาการ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 
การสื่อสารสื่อใหม่ วารสารศาสตร์และสื่อใหม่ ภาพยนตร์และดิจิตอล มัลติมีเดีย สื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่ การ
สื่อสารผ่านสื่อใหม่  มัลติมีเดียดีไซน์ มัลติมีเดีย นิวมีเดีย สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

3) ปัจจัยด้านรายวิชาที่เปิดสอน นอกจากมีการเปิดสาขาวิชาใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีรายวิชาที่
เก่ียวข้องกับบริบทสื่อใหม่อยู่ในรายวิชาบังคับหรือวิชาพ้ืนฐานของสาขา และสําหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เปิด
สาขาวิชาใหม่หลายหลักสูตรเปิดวิชาที่เก่ียวข้องกับบริบทสื่อใหม่  ได้แก่ พัฒนาการวารสารศาสตร์สื่อประสม 
เทคโนโลยสื่อประสมเพ่ืองานวารสาร  การรายงานข่าวผ่านสื่อใหม่ การเขียนบทสําหรับงานมัลดิมีเดีย ความรู้
ทั่วไปทางด้านสื่อใหม่ โครงงานทางด้านสื่อสารสื่อใหม่ สื่อใหม่และการออกแบบสื่อดิจิทัล สื่อใหม่ในนิเทศ
ศาสตร์ สื่อใหม่ในงานประชาสัมพันธ์ การส่ือสารกับสื่อใหม่ การผลิตสื่อดิจิตอล เป็นต้น  นอกจากน้ียังมีการ
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เปิดรายวิชาที่เตรียมความพร้อมบุคลากรส่ือในสังคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่ม
วิชาความรู้อาเซียน  

4) ปัจจัยด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรเก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชน
ทั้งหมดกําหนดให้นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนจบการศึกษา ทั้งน้ีมีบางสาขาวิชาในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเอกชนเท่าน้ัน ที่ไม่ได้กําหนดให้นักศึกษาจําเป็นต้องเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ค้นคว้าอิสระ ทําโครงงาน หรือสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษา
ไม่ได้ผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์การทํางานในองค์กรวิชาชีพ เสียโอกาสในการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ การ
เรียนรู้องค์กรวิชาชีพสื่อที่มีลักษณะเฉพาะ มีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างหลากหลาย  ทักษะการใช้ชีวิตหรือ
การปรับตัวไปสู่วัยทํางาน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามบริบทสื่อในยุคภูมิทัศน์สื่อใหม่น้ี  สถาบันอุดมศึกษาย่อม
ต้องมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหา จํานวนรายวิชา วิธีการสอน อาจารย์ผู้สอนให้สามารถบรรลุตามปรัชญา 
วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรที่วางไว้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาด้านสื่อสารมวลชนใน
ขณะนี้ 
 

5.2 การวิเคราะห์เก่ียวกับกระบวนการคัดกรองและการเขา้สู่วิชาชีพสื่อของสื่อหนงัสือพิมพ์ สือ่วิทยุ 
กระจายเสียง และสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่ากระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ วิชาชีพสื่อของสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน์ในยุคสื่อหลอมรวม ในสาระหลักยังไม่มีความแตกต่างจากกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรในยุคสื่อเก่าคือ ยังคงเน้นความรักและปรารถนาที่จะเป็นนักข่าวที่ดี เป็นมีความรู้รอบด้าน
และมีความใฝ่แสวงหาความรู้ เ พ่ิมเติมตลอดเวลา และมีทักษะความสามารถเฉพาะของการเป็นนัก
สื่อสารมวลชน คือ ความสามารถในการจับประเด็น การเล่าเรื่อง อย่างไรก็ดีในยุคสื่อหลอมรวมเช่นปัจจุบัน
พบว่าองค์กรสื่อเริ่มให้ความสําคัญกับความสามารถด้านอ่ืนของผู้จะเข้ามาประกอบวิชาชีพสื่อมากขึ้น ได้แก่ 
ความสามารถทางการถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายคลิป ซึ่งในอดีตเป็นคุณสมบัติเฉพาะของฝ่ายช่างภาพ แต่ปัจจุบัน
ด้วยภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรสื่อเริ่มมีคามคาดหวังว่าบุคลากรสื่อหรือนักข่าวของตนเองต้อง
สามารถเล่าเรื่องด้วยเทคนิคทุกอย่างที่ปรากฏในโลกเทคโนโลยีการสื่อสารได้ 
 

5.3 การวิเคราะห์เก่ียวกับประเด็นปัญหาหลักที่นักวิชาชีพสือ่ประสบในยุคเทคโนโลยีและสื่อหลอมรวม 
และการเปลี่ยนผา่นไปสู่ยุคดิจิทัลของสื่อโทรทัศน ์

 
จากผลการศึกษาที่ช้ีชัดให้เห็นประเด็นสําคัญต่างๆ ดังน้ี  
1.1 ในขณะน้ีบุคลากรสื่อต้องผลิตสื่อในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือตอบสนองภูมิทัศน์สื่อที่มี

ความหลากหลายมากขึ้น 
1.2 สื่อทํางานง่ายขึ้นในเชิงของการค้นหาข้อมูล ขณะเดียวกันการเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นก็กลายเป็นการ

ทํางานยากข้ึน เพราะต้องเพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการใช้วิจารณญาณคัดเลือกข้อมูลข่าวสาร
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ที่ไหลเวียนไปมาอยู่รอบตัวทุกคนในสังคม  เพ่ือมิให้สื่อเป็นผู้ผลิตซ้ําสารที่ไม่จริงให้กับสังคม หรือ
การต้องตกเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มผลประโยชน์ใด 

1.3 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อเผชิญกับกับความท้าทายบทบาทการเป็นผู้ผลิตและส่งต่อข่าวสารสู่สังคม 
โดยความเร็วและความสามารถในการส่ือสารถูกท้าทายโดยทุกคนที่มีเครื่องมือการสื่อสารอยู่ใน
มือ ส่วนความรู้หรือความถูกต้องของสารถูกท้าทายโดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้มากกว่า ทําให้
สื่อมวลชนในยุคปัจจุบันต้องให้ความสําคัญกับทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร 

 

5.4 สภาพการณ์ปจัจุบันด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนกัวิชาชีพสื่อไทย 
 
จากการศึกษาพบว่าสวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากรด้านสื่อในยุคปัจจุบันดีกว่าในยุคอดีต แต่

ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสื่อ แต่เป็นภาพรวมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และนโยบายจากภาครัฐที่เก่ียวข้องมากกว่า  

 
ในส่วนสวัสดิภาพของนักวิชาชีพสื่อน้ัน พบว่าการทํางานของสื่อในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินมากขึ้น แต่มิใช่ความเส่ียงที่บุคลากรด้านสื่อตกเป็นเป้าโดยตรง หากแต่เป้นควาเสี่ยงที่เกิดจาก
สถานการณ์ความรุนแรงเอง และสื่อเป็นผู้ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่รุนแรงน้ัน ซึ่งพบว่าองค์กร
สื่อทุกองค์กรตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรสื่อที่ต้องเข้าไปทํางานในสถานการณ์รุนแรง เห็นได้จาก
การมีอุปกรณ์ป้องกันตัวให้ เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน หมวกกันน็อค หน้ากากกันแก๊สนํ้าตา เป็นต้น อย่างไรก็ดี
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามต้องการมากที่สุดและเป็นสิ่งที่องค์กรสื่อมีให้น้อยมากคือ เบ้ียเสี่ยงภัย จาก
การศึกษาพบว่าในสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนทุกสํานัก มีองค์กรสื่อเพียง
แห่งเดียวที่กําหนดค่าเบ้ียเสี่ยงภัยให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษเพ่ิมต่างหากจากค่าล่วงเวลาหรือค่าเวร  ทั้งน้ี
ฝ่ายบริหารของหลายองค์กรสื่อมองว่ายังไม่มีความจําเป็นต้องจัดสรรเบ้ียเสี่ยงภัยให้เป็นการเฉพาะ  
 

5.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
จากการศึกษาครั้งน้ี พบประเด็นสําคัญต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตบุคลากรใน

วิชาชีพสื่อ รวมไปถึงกระบวนการคัดกรอง และกระบวนการพัฒนาบุคลากรในเส้นทางของการประกอบอาชีพ
ดังกล่าว โดยเน้ือหาในตอนน้ีจะนําเสนอโดยใช้ประเด็นสําคัญที่ค้นพบ และเป็นประเด็นที่ต้องได้รับความสนใจ
และมีการแก้ไขอย่างใด อย่างหน่ึงเป็นประเด็นตัวต้ัง หลังจากน้ันจะมีการวิเคราะห์ถึงภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
(stakeholders) ในประเด็นดังกล่าว เพ่ือนําเสนอบทบาทที่ควรจะมีการดําเนินการของภาคส่วนต่างๆ 
เหล่าน้ัน เพ่ือจัดการกับประเด็นดังกล่าว และก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงคุณภาพต่อการแก้ปัญหกหรือรับมือกับ
ประเด็นดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

เน้ือหาดังกล่าวข้างต้นจะนําเสนอในรูปแบบของตาราง ดังแสดงในตารางที่ 5.1 ในหน้าถัดไป 
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ตารางที่ 5.1 ประเด็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ประเด็น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อบทบาทที่ควรจะเป็น 

1. หลักสูตรการศึกษาด้านวิชาชพีที่สอดคล้อง
กับสภาพสังคมและภูมิทัศน์ของสื่อในยุค
ปัจจุบัน 

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

1.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองค์กรวิชาชีพสื่อ ควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เปิด
สอนหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์ ช่วยกันกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปรับปรุงหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อใหม่เพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิง
ของปริมาณและคุณภาพของหลักสูตร เช่น กําหนดจุดเน้นของหลักสูตรให้มีความลึก 
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในแต่ละภูมิภาค หรือกําหนดลักษณะเฉพาะของหลักสูตรของกลุ่มสถาบัน
ให้มีเอกลักษณ์ เช่น มหาวิทยาลัยของภาครัฐ มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรมีจุดเน้นของหลักสูตรที่แตกต่างกัน 

  ทั้งนี้ จากข้อมูลในปัจจุบันปรากฏว่าทางสกอ.ได้มีการดําเนินการจัดทํากรอบมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และการสื่อสารมวลชน โดยได้ว่าจ้าง
ให้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็นของ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านนี้ ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงพบว่าใน
การศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีภาคส่วนของวิชาชีพเข้าไปเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
นําเสนอความคิดเห็นแต่อย่างใด และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการนําผลการศึกษาดังกล่าวมาเผยแพร่
และกําหนดเป็นกรอบมาตรฐานหลักสูตรแต่อย่างใด 

1.2 สถาบันการศึกษา 1.2.1 มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ควรทําวิจัยหลักสูตรร่วม โดยศึกษาแนวโน้ม ความ
ต้องการของตลาดแรงงานในชุมชน ท้องถิ่นเป็นสําคัญ โดยเฉพาะความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ซึ่งได้แก่ องค์กรสื่อมวลชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  เช่น จากการวิจัยครั้งนี้
พบว่าในทัศนะของบรรณาธิการหรือนักวิชาชีพสื่อสะท้อนว่า สถาบันอุดมศึกษายังผลิตบัณฑิตที่
ไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานสื่อ เช่น ขาดความชํานาญในทักษะวิชาชีพสื่อ เช่น 
การคัดเลือก คัดกรองข้อมูลที่สําคัญมานําเสนอ ศิลปะในการสื่อสาร การผลิตสื่อให้มีความ
น่าสนใจ ขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อ เช่น ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาจ
มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยการลดจํานวนรายวิชาทฤษฎี เพิ่มรายวิชาปฏิบัติ  มีอาจารย์ผู้สอน
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ประเด็น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อบทบาทที่ควรจะเป็น 
ด้านสื่อใหม่ สื่อดิจิตอล ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สื่อการสอนให้ทันสมัย และที่สําคัญจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ทํางานภายใต้สถานการณ์จริงของสื่อใหม่หรือสื่อในยุค
หลอมรวม เช่น นักศึกษาต้องมีทักษะการทํางานสื่อได้หลากหลาย  สามารถส่งข่าวได้หลาย
ช่องทางสื่อในการทํางานข่าว 1 ครั้ง 

1.2.2 การให้นักศึกษาได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกลไกสําคัญในการเตรียมบุคลากรสื่อ 
เพราะต้องยอมรับว่าสื่อสารมวลชนเป็นศาสตร์ด้านทักษะ การเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นการ
ฟูมฟักให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี โดยมีการปฏิบัติซึ่งอยู่ภายใต้
เงื่อนไขและบรรยากาศของรายวิชาหรือผู้สอนเท่านั้น แต่การที่นักศึกษาได้เข้าไปฝึกงานในองค์กร
วิชาชีพถือเป็นกลไกสําคัญที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติในสนามจริง มีผลให้ได้ทดลองความรู้ 
ทดสอบฝีมือ นอกจากนี้การผ่านรายวิชาฝึกงานควรมีการกําหนดจํานวนชั่วโมงหรือหน่วยกิตที่
เหมาะสม เช่น วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรมีหน่วยกิต 3-9 หน่วยกิต หรือให้นักศึกษาได้
ฝึกงานเป็นเวลา 2-4 เดือน  หรือการสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็น
ลักษณะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีมาตรฐานเข้มข้น เช่น การกําหนดเกรดเฉลี่ยของผู้สมัคร 
การกําหนดรายวิชาบังคับแกน บังคับเอกที่ต้องผ่านมาก่อน ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยให้นักศึกษาที่
จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพ และนักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึ้น 

1.2.3 การคัดกรองและพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพสื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 1.3 องค์กรสื่อ 1.3.1 กําหนดเป็นนโยบายและธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กรในการเป็นคู่หนุนเสริมกับสถาบันการศึกษา

ในการสนับสนุนวิทยากรเพื่อบรรยายพิเศษ หรือเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติการวิชาชีพ 
1.3.2 กําหนดเป็นนโยบายให้เป็นพันธกิจหลักที่สําคัญ ในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่

นักศึกษาด้านวิชาชีพสื่อ อีกทั้ง องค์กรสื่อควรมีบรรทัดฐานเนื้อหาและแนวปฏิบัติเพื่อทําความ
เข้าใจแก่บุคลากรขององค์กรในการเป็นพี่เลี้ยงหรือครูนอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงาน  

 1.4 องค์กรวิชาชพีสื่อ 1.4.1 องค์กรวิชาชีพสื่อควรกําหนดมาตรการหรือแนวทางการสนับสนุนให้องค์กรสื่อให้ความสําคัญกับ
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ประเด็น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อบทบาทที่ควรจะเป็น 
บทบาทหน้าที่ขององค์กรสื่อที่พึงมีต่อสังคมในการทําหน้าที่พี่เลี้ยงนักศึกษา เพราะการเป็นพี่เลี้ยง
ในระหว่างนักศึกษาฝึกงานหมายถึงการทําหน้าที่ร่วมสร้างบุคลากรวิชาชีพสื่อที่มีคุณภาพให้กับ
สังคม   

 1.5 คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

1.5.1 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ได้ถูกกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 2553 ควรมีบทบาทในการ
กําหนดแผนงานและกิจกรรมด้านการเพิ่มคุณภาพของบุคลากรสื่อไทย โดยใช้วิธีการขับเคลื่อน
งาน ได้แก่  สนับสนุนทุนในการวิจัยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมการสัมมนา กลุ่ม
สถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพสื่อ  และตัวแทนจากองค์กรสื่อ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างบุคลิกลักษณะของบุคลากรด้านสื่อที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งกองทุน 

2. การขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพสื่อ 

2.1 สถาบันการศึกษา 2.1.1 ประเด็นปัญหาของบุคลากรสื่อไทยที่สําคัญประการหนึ่งคือ การกระทําผิดทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณสื่อ ซึ่งยังคงมีให้เห็นบ่อยครั้งในข่าว แม้ว่ามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์
ซึ่งเป็นต้นน้ําจะมีการเรียนการสอนด้านจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อแล้วก็ตาม ซึ่งประเด็นนี้ ควรมี
การศึกษาวิจัยในเชิงลึกต่อไปว่า ปัจจัยสาเหตุใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการนําเสนอข้อมูล ข่าวสารหรือกระบวนการทํางานด้านสื่อสารมวลชน  เช่น  
ตําราหรือเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อ  อาจารย์ผู้สอนด้านจริยธรรม วิธี
สอนของอาจารย์ผู้สอน หรืออาจเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างองค์กรสื่อ วัฒนธรรมองค์กรสื่อ ซึ่งจะได้
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย องค์กรวิชาชีพสื่อ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในเชิงนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป 

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกของการเป็น
สื่อมวลชนมืออาชีพให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรด้านสื่อในอุตสาหกรรมสื่อเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้จรรยาบรรณและจริยธรรมที่ได้รับการปลูกฝังจากสถาบันการศึกษาเป็นคุณสมบัติ
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ประเด็น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อบทบาทที่ควรจะเป็น 
สําคัญของบุคลากรด้านสื่อที่อุตสาหกรรมสื่อในยุคหลอมรวมต้องการ และเป็นสิ่งที่ผู้ที่เข้าสู่สาย
งานสื่อแต่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนไม่มี 

2.1.3 สถาบันการศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อและองค์กรสื่อ พัฒนาตําราการสอนด้านจริยธรรม 
จรรยาบรรณสื่อ ที่มีทั้งหลักการในเชิงทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงที่สื่อมวลชนต้องคิด ตัดสินใจและลงมือทํา เช่น หลักที่ควรปฏิบัติต่อแหล่งข่าว 
การทําข่าวอ่อนไหวที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ การผลิตสื่อที่คํานึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค  เป็นต้น  

2.2 องค์กรสื่อ 2.2.1 องค์กรสื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาตําราการสอนด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ  
เช่น การรวบรวมจรรยาบรรณของแต่ละองค์กรสื่อ (Code of Conduct) มาเป็นหนังสือ
ประกอบการสอน   นอกจากนี้ควรให้นักวิชาชีพสื่ออาวุโสซึ่งเป็นแบบอย่างในการทํางานอย่างมี
จริยธรรม จรรยาบรรณ มาถ่ายทอดข้อมูล ประสบการณ์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สื่อมวลชน
รุ่นหลังทุกแขนง 

2.2.2 ในการคัดเลือกบุคลากรควรให้ความสําคัญกับแนวคิดในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้งนี้ในยุคสื่อหลอมรวมและยุคที่สังคมให้ความสําคัญกับสังคม คุณธรรม และจริยธรรม
ของสื่อมวลชนมืออาชีพเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างคุณภาพงานสื่อสารมวลชนของประเทศ 

2.2.3 องค์กรสื่อควรมีมาตรการเด็ดขาดในการตรวจสอบและลงโทษบุคลากรที่ทําผิดจริยธรรม 
จรรยาบรรณสื่อเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง หรือปล่อยให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ลดทอน
ความน่าเชื่อถือขององค์กรสื่อไทย   

2.3 องค์กรวิชาชีพ 2.3.1 ให้ความสําคัญและจริงจังมากขึ้นกับการควบคุมกันเองในองค์กรสื่อให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการ
เข้มงวดกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่ออย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อพบเห็น
การละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพควรรีบสื่อสารให้
สังคมรับทราบว่ามิได้นิ่งนอนใจและให้ความสําคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การออกแถลงการณ์
แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการกระทําของบุคลากรสื่อและองค์กรสื่อที่ไม่ตั้งมั่นในกรอบแห่ง
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ประเด็น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อบทบาทที่ควรจะเป็น 
คุณธรรมและจริยธรรมในทันทีที่พบเห็น 

2.3.2 ร่วมมือกับนักวิชาการหรือภาคสังคมทํากิจกรรม เช่นการจัดสัมมนาระดมความเห็นเกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อเป็นระยะ  เพื่อให้สังคมสะท้อนภาพการทํางานของ
องค์กรสื่อ และนําสู่การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

2.3.3 ปัจจุบันองค์กรวิชาชีพสื่อได้ผลิตตําราการสอนด้านจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อ เช่น คู่มือการสอน
วิชากฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อมวลชน โดยสถาบันอิศรา ภายใต้มูลนิธิอิศรา อมัน
ตกุล และมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ในการริเริ่มสร้างตํารา
เรียนที่มาจากองค์ความรู้ของนักวิชาชีพสื่อ และมีองค์ความรู้จากนักวิชาการที่หลากหลาย ควร
พัฒนาตําราการสอนในเชิงแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ ข้อควรระวังในการละเมิด
จริยธรรม จรรยาบรรณอย่างเด่นชัดสัก 1 เล่ม เช่น การเสนอภาพข่าว  การมีอคติในข่าว การ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การรบัของขวัญจากแหล่งข่าว   

2.4 คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

2.4.1 ในการอบรมหรือสอบผู้ประกาศของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ ควรเพิ่ม
เงื่อนไขความรู้และความคิดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพสื่อตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่ช่วงแรกของการเริ่มงานในวิชาชีพ 

2.4.2 กําหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเป็นเงื่อนไขในการให้หรือต่อใบอนุญาต 
รวมถึงการเพิกถอนหากพบเห็นหรือมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร้จรรยาบรรณของ
สื่อต่างๆ 

2.4.3 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กําหนด
แผนงานและกิจกรรมด้านการเพิ่มคุณภาพของบุคคลากรสื่อไทย โดยใช้วิธีการขับเคลื่อนงาน 
ได้แก่  การให้ทุนพัฒนาตําราการสอนด้านจริยธรรม จรรยาบรรณของสื่อแก่สถาบันการศึกษา 
องค์กรสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อ  ให้ทุนในการจัดอบรมบุคลากรด้านสื่อ 

3. การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและความเป็น 3.1 สถาบันการศึกษา 3.1.1 เน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนคิดและวิเคราะห์ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถใช้วิจารณญาณแยกแยะ
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ประเด็น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อบทบาทที่ควรจะเป็น 
มืออาชีพในการทํางานวิชาชีพสือ่ที่สอดรับกับ
สภาพสังคมและภูมิทัศน์ของสื่อในยุคปัจจุบัน 

ความจริงออกจากความเท็จและรู้จักตั้งข้อสังเกตในเรื่องราวต่างๆ ที่หลั่งไหลอยู่ในสื่อสมัยใหม่ 
3.1.2 ให้ความสําคัญกับการอ่านและการเขียนของผู้เรียนมากกว่านี้ เพื่อสร้างนิสัยการรักการอ่าน การ

ใฝ่รู้และการค้นคว้าให้เกิดขึ้นกับบุคลากรด้านสื่อ  เพราะบุคลากรด้านสื่อจําเป็นต้องมีความรอบรู้
ในประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้าน 

3.1.3 เน้นการปลูกฝังผู้เรียนให้มีศิลปะทางการสื่อสารมากกว่าการเน้นเรื่องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ 
เพราะหน้าที่สําคัญของสื่อมวลชนคือ การเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่มีระดับความยากง่าย
ต่างกันออกสู่สังคมในวงกว้าง  

3.1.4 สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบรรยากาศการทํางานขององค์กรสื่อในยุคภูมิ
ทัศน์สื่อใหม่ 

3.2 องค์กรสื่อ 3.2.1 ให้การสนับสนุนการส่งบุคลากรสื่อมาเป็นวิทยากร  พี่เลี้ยง ช่วยเสริมทักษะด้านวิชาชีพสื่อให้แก่
นักศึกษาในสถาบันต่างๆ 

3.2.2 ควรให้โควตานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากขึ้นและให้โอกาสสถาบันการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค  เนื่องจากปัจจุบันการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรที่มีชื่อเสียงหรืออยู่
ในส่วนกลางยังน้อยอยู่ ในขณะที่แต่ละปีปริมาณนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์มีมาก และมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น 

3.3 องค์กรวิชาชีพ 3.3.1 การจัดอบรมด้านวิชาชีพสื่อให้นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ปัจจุบันมีโครงการพิราบน้อยต่างๆ 
มีโควตาให้นักศึกษาสถาบันละ 1-2 คน ไปร่วมอบรมยังส่วนกลาง ทางสมาคมอาจปรับรูปแบบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนภูมิภาคเพื่อให้เข้าถึงนักศึกษา โดยหาแหล่งทุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. การเพิ่มมาตรฐานสวัสดิการของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อและการคุ้มครองสวัสดิภาพของ
บุคลากรในการทํางานในภาวะเสี่ยง 

4.1 องค์กรสื่อ 4.1.1 ควรจัดเพิ่มสวัสดิการของบุคลากรให้มากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์
รุนแรง เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร  นอกจากนี้องค์กรสื่อควรต้องตระหนักว่า
บุคลากรสื่อและองค์กรสื่อเองเป็นประหนึ่งสถาบันหลักสถาบันหนึ่งในสังคมที่มีหน้าที่ในการสร้าง
คุณภาพและความเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม มิใช่องค์กรที่ทําธุรกิจเพื่อประโยชน์แห่งองค์กร
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ประเด็น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อบทบาทที่ควรจะเป็น 
เพียงประการเดียว ดังนั้น ควรจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้บุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม  

4.1.2 เพิ่มมาตรการในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเฉพาะการต้องทํางานใน
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งจากภัยธรรมชาติและความรุนแรงจากการใช้อาวุธ 

4.2 องค์กรวิชาชีพ 4.2.1 ควรมีบทบาทในการปกป้องบุคลากรสื่อจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากองค์กรสื่อ ด้วยการ
เรียกร้องให้องค์กรสื่อให้คามสําคัญกับการดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของคนทําสื่อให้มาก
ขึ้น ทั้งนี้คุณภาพชีวิตของบุคลากรย่อมมีส่วนสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางาน  

4.2.2 ควรกําหนดให้องค์กรสื่อเพิ่มค่าตอบแทนเป็นพิเศษให้กับบุคลากรสื่อโดยเฉพาะในการที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์รุนแรง และองค์กรวิชีพเองควรมีนโยบายช่วยเหลือบุคลากรสื่อและ
ครอบครัวในกรณีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงระหว่างการประกอบวิชาชีพ 
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