สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต Bachelor of Communication Arts Program
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ชื่ออาชีพ

นักจัดรายการวิทยุ ดีเจ D.J. (Disc Jockey)

2. นิยามอาชีพ
นาเสนอเนื้อหารายการทางวิทยุเพื่อให้ความรู้ สาระและความบันเทิงแก่ผู้ฟัง ซักซ้อมทาความเข้าใจกับ
บทวิ ท ยุ ห รื อ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ก่ อ นออกอากาศหรื อ บั น ทึ ก เสี ย ง ด าเนิ น รายการตามรู ป แบบและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ โดยการอ่ า น การพู ด คุ ย การสั ม ภาษณ์ บุ ค คล การตอบปั ญ หาทางโทรศั พ ท์
ทางจดหมายหรือวิธีการอื่น ๆ ควบคุมให้การนาเสนอเนื้อหาราย
การเป็นไปภายในเวลาที่กาหนด ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตรายการหรือ ผู้เขียนบทวิทยุเพื่อ
ให้การดาเนินรายการเป็นไปตามรูปแบบอย่างถูกต้อง ศึกษา ค้นคว้า และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรายการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะออกอากาศ โฆษณาสินค้าหรือบริการแทรกในรายการ หรือจัดเตรียมเสียงหรือเพลง
ประกอบหรืออุปกรณ์อื่นเพื่อใช้ในการดาเนินรายการ อาจแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นหรือขอคาปรึกษาจากผู้ควบคุม
รายการหรือผู้ประสานงานรายการ
3. ลักษณะงาน
นักจัดรายการวิทยุ หรือ (ดีเจ ซึ่งย่อมาจาก Disc Jockey หมายถึงผู้จัดรายการเพลงประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลง
หรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของ ผู้ฟัง ในสถานที่ฟังเพลง) ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ
รายการที่ จั ด และ ตรงกั บ นโยบายของสถานีวิ ทยุ กระจายเสี ยงและจั ดรายการให้ต รงกั บ กลุ่ ม เป้า หมาย เช่ น
กลุ่มผู้ทางานทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน เกษตรกร ผู้สูงวัย หรือ ชุมชนท้องถิ่น
นัก จัด รายการวิ ท ยุ ค วรศึ ก ษาค้ น คว้ าหาความรู้เ กี่ ย วกั บเพลงที่จ ะเปิด ให้ผู้ ฟั ง ตลอดจนความรู้ เรื่ อง
อื่นๆ ที่จะนามาใช้ประกอบการเปิดเพลง เพื่อให้ผู้ฟังได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งควรจะตรงกับ
กลุ่มผู้ฟัง เช่น กลุ่มผู้ฟังเป็นเกษตร ก็ควรให้ความรู้ทางการเกษตร เพื่อให้กลุ่มผู้ฟังได้เป็นสมาชิกถาวรติดตาม
รายการตลอดไป รายการที่ จัดอาจเป็นรายการที่มีก าหนดเวลา แน่นอนหรือเป็นรายการที่ให้บริการตลอดวัน
เช่น รายการกรีนเวฟ หรือรายการอยู่เป็นเพื่อนคุยกับนักศึกษาที่ดูหนังสือดึกๆ หรือรายการโชว์ดึก โดยมีหัวข้อคุย
เป็ น ประเด็ น เรื่ อ งราวตามกระแสเหตุ ก ารณ์ บ้ า นเมื อ งและโลกแทรกไว้ ใ นรายการ หรื อ รายการเพื่ อ
สุ ข ภาพ รายการเพื่ อ ผู้ บ ริ โ ภค รายการเพื่ อ การศึ ก ษา การทบทวนข้ อ สอบของนั ก เรี ย นเพื่ อเตรี ย มสอบ
เอ็นทรานซ์ การตอบปัญหาสุขภาพจิตสาหรับผู้ฟังที่มีปัญหาคับข้องใจหรือ อาจเป็นรายการสายด่วนเพื่อช่วยเหลือ

ความเดือดร้อน โดยนักจัดรายการวิทยุจะเปิดเพลงสลับการให้ความรู้หรือการตอบปัญหา หรือสนทนากับสมาชิกที่
เป็น ผู้ฟังตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่บุคคลทั่วไป
นักจัดรายการหรือดีเจที่ได้รับความสนใจ ในปัจจุบัน มักจะเป็นดีเจที่จัด รายการให้กลุ่มนักเรียน และ
นักศึกษาวัยรุ่น โดยให้ความรู้ทั่วไป สลับกับการเปิดเพลงประกอบหรือรายการบันเทิงหรือเป็นรายการเพลง
ล้วน ๆ
4. สภาพการจ้างงาน
นักจัดรายการ วิทยุอาจเป็นพนักงานประจาองค์กร หรือเป็นนักจัดรายการวิทยุอิสระซึ่ง สามารถบริหาร
การจั ด เวลาไปเป็ น นั ก จั ด รายการให้ส ถานีอื ่น ได้ด ้ว ยเช่น กัน อัต ราค่า จ้า งขั ้น ต่ าโดยทั่ วไปคิ ดเป็ นราย
ชั่วโมง ตั้งแต่ชั่วโมงละ 200 บาทจนถึงชัวโมงละ 1,500 บาท อาจทางานวันละ 3 ชั่วโมง หรือทางานประมาณเดือน
ละ 20 วัน มีสวัสดิการ และประกันสุขภาพ
นักจัดรายการวิทยุอิสระจะต้องมีเงินทุนในการซื้อเวลาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงตามอัตรา ที่กาหนดหรือ
ตามแต่จะตกลงกัน ซึ่งรายได้ที่ได้รับอาจได้จากการติดต่อขอค่าโฆษณาจากบริษัท ห้างร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ สลับในรายการ หรืออาจจะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทห้างร้านโดยตรงก็ได้ โดยการให้ค่าตอบแทนการ
ทางานตามแต่จะตกลงกัน โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 บาท
5. สภาพการทางาน
นักจัดรายการวิทยุจะทางานตามกาหนดเวลา ที่ระบุไว้ในผังรายการของสถานีวิทยุหรืออาจจะทางานเป็น
ช่วงเวลาเพื่อบริการกลุ่มเป้าหมาย
นักจัดรายการส่วนมากจะจัดรายการครั้งละประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง หรือสลับกับนักจัดรายการผู้อื่นใน
รายการเดียวกัน ซึ่งอาจมีผู้ช่วยรายการอีก 1 - 2 คน ช่วยตอบคาถามหรือโต้ตอบกับสมาชิกเพื่อให้เกิดมุ มมอง
และ อรรถรสที่แตกต่างไปจากรายการอื่น ๆ นักจัดรายการวิทยุทางานในสถานที่ที่มีบรรยากาศที่ดี พร้อมด้วย
อุปกรณ์ในการทางานที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น เทปเพลง อุปกรณ์การเล่นเทป ไมโครโฟน หูฟัง เป็น
ต้น
6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบอาชีพนี้ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
หรือสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2. มีประกาศนียบัตรผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมวิทยุ โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย และผ่านการสอบได้รับประกาศนียบัตร ผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์โดยสมัครสอบ
ด้วยตนเอง หรือผ่านสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่

3. มีความสามารถเขียนบทวิทยุด้วยตนเอง
4. ต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงควบกล้าในภาษาไทยได้ชัดเจน มีน้าเสียง น่าฟัง สุภาพ
5. ต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างดี
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ
สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้าจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
ไม่ตรงตามวิชาชีพก็ควรสมัครสอบเพื่อได้รับประกาศนียบัตร ผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพั นธ์ได้เช่นกั น
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งเป็ น คนชอบพู ด คุ ย ชอบค้ นคว้ าหาความรู้ ทั่ วไป และมี อารมณ์ ดี เป็ นผู้ รั บฟั งที่ ดี
เมื่ อมี ผู้ สอบถามเข้ ามาทางโทรศั พท์ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ มี ทั ศนะคติ ที่ ดี มีความสามารถตั ดสินใจแก้ ปัญห า
เ ฉพาะหน้าได้ เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการออกอากาศ และเป็นผู้มีระเบียบวินัยในการเตรียมรายการ
ล่วงหน้า
7. โอกาสในการมีงานทา
ปัจจุบันนโยบายขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีวิทยุ ชุมชน ความต้องการ นักจัด
รายการของสถานีวิทยุ จึงกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งภาค AM และ FM
นอกจากนี้บริษัทและองค์กรเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ ธุรกิจ
การบัน เทิง หรือ มูล นิธ ิต ่า งๆเป็น ผู ้ร ับ เช่า ช่ว งเวลาสถานีจ ากหน่ว ยงานราชการ สถานีว ิท ยุข อง
มหาวิทยาลัย เพื่อนามาจัดดาเนินการและเผยแพร่ รายการ ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ของตนเองให้ครบ
วงจร ทั้งนี้ผู้เช่าช่วงสถานีต้องจัดทาผังรายการภายใต้กรอบนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ เจ้า ของสถานี
เช่น บริษ ัท ผลิ ตเทปเพลง บริ ษั ทจั ดฉายภาพยนตร์ จากทั้ งในและต่า งประเทศ หรื อการให้ บริ การสั งคม
อย่าง เช่น สถานีวิทยุรายการ จ.ส. 100 รายการร่วมด้วยช่วยกัน เป็นต้น ทาให้มีการจ้างงานในอาชีพนี้เพิ่มขึ้น
8. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
นักจัดรายการวิทยุหรือดีเจในบางรายการเป็นทั้งผู้จัดรายการ และเป็นผู้หาโฆษณาสินค้า เพื่อสนับสนุน
รายการของตนเอง อาจพั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ ค วามสามารถเป็ น ผู้ เ ขี ย นบทวิ ท ยุ หรื อ โทรทั ศ น์ เ ป็ น
นักเขียน เพราะจากการจัดรายการจะมี ข้อมูลที่สะสมไว้ใช้ในการทางานอาชีพที่เกี่ยวข้องได้เป็นจานวนมากตาแหน่ง
อาจไม่มีการเลื่อนขึ้นแต่มีรายได้มากขึ้นและมีชื่อเสียงมากขึ้น
อาชีพนี้จัดว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดต่อผู้ฟังมาก ดังนั้นจึงสามารถที่จะโน้มน้าวประชาชนให้เกิด
ความสนใจ และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้น จึงอาจมีรายการวิทยุเป็นของตนเอง หรือสามารถเป็นผู้ผลิตรายการ
วิทยุ รายการต่างๆ เพื่อป้อนให้กับ ผู้เช่าช่วงสถานี

ปัจจุบัน เจ้าของสินค้าเห็นความสาคัญถึงสื่อโฆษณาทางวิทยุ เนื่องจากวิทยุเป็นสื่อที่สามารถพกพาไป
ได้ทุกแห่งหน และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณา สินค้าโดยผ่านรายการทางสถานีวิทยุจึงสามารถเพิ่ม
ยอดขายได้ ดังนั้น อาชีพนักจัดรายการจึงเป็นที่น่าสนใจสาหรับผู้ที่สนใจจะใช้เป็นงานประจา หรือเป็นอาชีพ
เสริม
9. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักจัดรายการวิทยุอาจเปลี่ยนอาชีพเป็น นักจัดกิจกรรมส่งเสริม การขาย พิธีกรโทรทัศน์ และพิธีกร
เวทีก ารแสดง นัก พากย์บ ทภาพยนตร์ นั ก พากย์ อั ด เสี ย งการโฆษณาสิ น ค้ า ทางวิ ท ยุ ห รื อ โทรทั ศ น์
นักเขียน นักจัดรายการเวทีเพลง หรือพิธีกรทางเคเบิลทีวี นักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ มีนักจัดรายการ
หลายคนที่มีอาชีพประจาอย่างอื่น เช่น นักวิชาการ - อาจารย์มหาวิทยาลัย นักข่าว ผลิตสารคดีทั้งทางสถานี
วิทยุ และโทรทัศน์ ฯลฯ
10. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
เว็บไซต์บริการจัดหางาน ข่าวบริการทางโทรทัศน์
กรมประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุ
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

1. ชื่ออาชีพ

นักประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Public Relations

2. นิยามอาชีพ
วางแผนและดาเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กร โดยรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ หรือเมื่อมีผู้ติดต่อขอข้อมูล จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เช่น ข่าวแจก ภาพข่าว บทความ วารสาร สไลด์ หรือวิดีทัศน์ เป็นต้น อาจเขียนบทความพิเศษด้วยการสัมภาษณ์
บุ ค คลต่ า ง ๆ ในองค์ ก รติ ด ต่ อ พบปะกั บ สื่ อ มวลชนและสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ สื่ อ มวลชนทุ ก แขนง
ดาเนินการตามโครงการพิเศษ/กิจกรรมพิเศษ เพื่อสังคมรวมทั้งกิจกรรมใหม่ ๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กร ประสานการ
ดาเนินงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ลักษณะของงานที่ทา
1. ศึกษางานหรือกิจกรรม หรือสินค้าขององค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่ต้องการทา
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและดาเนินงานประชาสัมพันธ์
2. วางแผนงาน โครงการ และการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ รับรู้ หรือรู้เห็นสร้างความ
เชื่อถือ กระตุ้นพนักงานขายหรือบริการ หรือคนกลาง โดยการเสนอข่าว หรือบทความเกี่ยวกับงาน
หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกจาหน่ายแล้ว หรือจะออกจาหน่ายใหม่
3. คัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานหรือผลิตภัณฑ์ที่จะประชาสัมพันธ์ เช่น สิ่งพิมพ์ การสร้าง
กิจกรรมหรืออุปถัมภ์รายการ จัดทาข่าวสารเผยแพร่ การกล่าวสุนทรพจน์ หรือคาปราศรัย ในงานที่จัด
ขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการช่วยเหลือสาธารณชน เพื่อสร้างความนิยมให้แก่องค์กร
4. ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทางเครื่ อ งมื อ ที่ คั ด เลื อ กแล้ ว หรื อ ผ่ า นสื่ อ มวลชนต่ า งๆ เช่ น
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
5. จัดหาข้อความที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ โดยให้เกิดความรู้สึกเชื่อถือ สร้างความนิยมและ
ดึงดูดใจ
6. จัดทาข่าวสารหรือจัดเตรียมการแถลงข่าวของผู้บริหารขององค์กรและร่าง สุนทรพจน์หรือคา
ปราศรัยที่ต้องดาเนินการอย่างระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กรและไม่เกิดผล
กระทบต่อองค์กร
7. จั ดท าสิ่ งพิ มพ์ เพื่ อสื่ อสารสู่ กลุ่ มเป้ าหมาย ตลาด สาธารณชนทั่ วไป สิ่ งพิ มพ์ อาจเป็ นในรู ปรายงาน
ประจาปี จดหมายข่าว นิตยสาร บทความ ใบปลิว เป็นต้น
8. จัดเก็บข่าวขององค์กร ตรวจสอบ และพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อองค์กรหรือผลิตภัณฑ์หรือไม่ชี้แจงแก้
ข่าวที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือ ผลิตภัณฑ์
9. ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ แก้ไขปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและ
เป้าหมายและจัดทารายงานผลการประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ

นอกจากนี้ อาจทาหน้าที่ต้อนรับและตอบข้อซักถามผู้มาติดต่อ ลูกค้าหรือบุคคลสาคัญ โดยพยายาม
สร้างความพอใจและเป็นไปตามความต้องการผู้มาติดต่อ ลูกค้า และบุคคลสาคัญ
4. สภาพการจ้างงาน
ปฏิบัติง านอาชีพนี้ ถ้ารับราชการจะได้รับการบรรจุลงในตาแหน่งและอัตราขั้น เงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษา สาหรับองค์กรภาคเอกชนถ้าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือน และค่ายานพาหนะรวม
ประมาณเดือนละ 9,000 บาท -15,000 บาท และมี
งบประมาณในการจัดเลี้ยงลูกค้า เบี้ยเลี้ยง การเดินทาง
ต่ า งจั ง หวั ด ส่ ว นสวั ส ดิ ก าร โบนั ส และผลประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ขึ้ น อยู่ กั บ ผลประกอบการของ
องค์ ก ร ช่ วงเวลาท างานมี ทั้ ง เวลาท างานปกติ แ ละการท างานล่ ว งเวลาเพื่ อ ให้ ง านเสร็ จ เพราะเจ้ า หน้ า ที่
ประชาสัมพันธ์ มักจะต้องอยู่ต้อนรับแขกนักข่าว ตลอดจนลูกค้าจนกว่างานหรือการแถลงข่าวจะสิ้นสุดลง
5. สภาพการทางาน
ทางานกันเป็นทีมในสภาพที่ทางานขององค์กรพร้อมด้วยอุปกรณ์การทางาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ใน งานประชาสัมพันธ์ และออกทางานในพื้นที่ นอกสานักงานเพื่อติดตามงานหรือกิจกรรม
ขององค์กรแถลงข่าว หรือการรณรงค์ออกจัดนิทรรศการแสดงสินค้าในงานส่งเสริมการขายซึ่งใช้เวลาทั้งกลางวัน
และกลางคืนจนกว่างานนั้นจะสาเร็จลุล่วงด้วยดี อาจมีการทางานล่วงเวลา
สาหรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมจะทางานเป็นกะๆละประมาณ 8 - 9 ชั่วโมง เนื่องจาก
ธุรกิจโรงแรมเปิดตลอด 24 ชั่วโมงและไม่หยุดในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ดังนั้นการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาจทาให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลง
6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. สาเร็จปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์ และสาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
บริหารธุรกิจสาขาการตลาด
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมากทั้ งการพูด อ่าน เขียน ใช้เครื่องมือการสื่อสารได้ทุกชนิด รวมทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่สามารถผลิตสื่อโฆษณาได้และการรู้จักการใช้
อินเตอร์เน็ต
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ต่อบุคคลภายในบุคคลภายนอก บรรณาธิการ หรือผู้สื่อข่าว
4. มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที เมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร
5. ต้องรู้จักสร้างเครือข่ายกับผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลชน หัวหน้าชุมชน องค์กรกลางต่างๆ เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐฯ
6. มีความอดทน และพร้อมที่จะทางานในเวลาใดก็ได้
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามงานที่ได้รับ มอบหมาย
8. ขวนขวายและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากทุกวงการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มัธยศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี รักการอ่าน การเขียน มีความรู้
กว้างขวาง สนใจใฝ่หาความรู้ด้านต่างๆ อย่างจริงจัง มีความสามารถในการถ่ายทอด มีความสนใจทางด้าน
ศิลปะการสื่อสารความหมายประเภทต่างๆ
7. โอกาสในการมีงานทา
ในยุคที่โลกไร้พรมแดนประชากรทั่วโลกจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวเดียวกันเกือบพร้อมกัน
ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อตนเอง คนใกล้ตัวหรือโลก ทาให้องค์กรและสถาบัน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในปัจจุบันได้ตระหนักถึงความสาคัญในการประชาสัมพันธ์ภาระหน้าที่ขององค์กรให้
บุคลากรภายในและสาธารณชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรอย่างถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
องค์กรและชุมชนและการเข้ามีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอันเป็นภาระหน้าที่ อีกประการหนึ่งที่ทุก
องค์กรพึงปฏิบัติเนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งของการประชาสัมพันธ์และเป็นที่ ตระหนักกันอย่างดีแล้วว่าผลของการ
ไม่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และข้อมู ลที่ถูกต้องอาจนามาซึ่งความเสียหายขององค์ก รและประเทศชาติดังนั้น
องค์ ก รของรั ฐและเอกชนจึ ง ต้ องการ นักประชาสัมพั นธ์ ที่มี คุณภาพ แต่เมื่อต้องการท าการประชาสั มพั น ธ์
ระดับประเทศหรือนานาชาติมักจะจัดจ้างบริษัท ตัวแทน จัดการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์มาทาหน้าที่
แทน ซึ่งก็ต้องจ้างนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพมาทางาน
ในองค์ กรธุรกิ จเอกชนรายใหญ่ส่วนมากมัก จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพั นธ์ในฝ่ายสานัก งานบริหาร
ทั่วไป แยกออกจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจการขาย ของฝ่ายการตลาด ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายอาจจะมีทีมงานเจ้าหน้าที่
ประชาสั มพั นธ์ ฝ่ ายละประมาณ 5 -10 คน ส่ วนบริ ษั ทห้ างร้ านขนาดย่ อมจะมี เจ้ าหน้ าที่ ปฏิ บั ติ งานอย่ างน้ อย
1 - 2 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ส่งเสริมภาพพจน์และสิ นค้าของบริษัท นอกเหนือจากการว่าจ้างบริษัททา
ประชาสัมพันธ์ และปัจจุบันองค์กรธุรกิจมักจะรับเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้ตรงกับธุรกิจที่ดาเนินการ
อยู่ ดังนั้นโอกาสการมีงานทาจึงเปิดกว้าง สาหรับผู้สาเร็จปริญญาตรีทุกสาขา
8. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู ้ป ฏิบ ัต ิง านในอาชีพ นี ้ ที ่ม ีค วามสามารถจะได้ร ับ การเลื ่อ นต าแหน่ง เป็น หัว หน้า ผู ้จ ัด การ
ผู้อานวยการจนถึงโครงสร้างสูงสุดของผู้บริหาร โดยเฉพาะในสายธุรกิจ เมื่อมีความสามารถและสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับสื่อมวลชนทุกสาขาแล้ว ย่อมจะมีโอกาสก้าวหน้าได้มาก
ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวโดยรับทางานประชาสัมพันธ์
กับองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ โดยใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และยังประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน การจัดตั้งบริษัทอีกด้วย

9. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักการตลาด นักเขียนประกาศโฆษณา
บริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณา
ประชาสัมพั นธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ในองค์กรการเมืองหรือ องค์ก รที่ทาประโยชน์ เพื่อสังคม
เจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์
10. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
เว็บไซต์บริการจัดหางาน
ประกาศหางานทางหนังสือพิมพ์
กรมการจัดหางาน
ข่าวบริการโทรทัศน์
กรมประชาสัมพันธ์และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเอกชนต่างๆ
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

1. ชื่ออาชีพ

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ Reporter, television news

2. นิยามอาชีพ
เก็บข่าวด้วยวิ ธีการสัมภาษณ์ สอบถาม หรือโดยวิธีอื่น ๆ ที่จะทาให้ การเก็บข่าวถูกต้องเสนอข่าวใน
ลัก ษณะที่ ชั ด เจน รั ด กุ ม และถู ก ต้ อ ง รั บ และศึ ก ษาประเด็ นข่ า วที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย รวบรวม ค้น คว้ า และ
จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข่าว ติดต่อประสานงาน สัมภาษณ์บุคคล บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข่าว ตรวจสอบ คัดเลือกข้อมูลและเขียนข่าว เสนอข่าวที่เขียนต่อกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ศึกษา ค้นคว้า ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทาข่าว ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อาจส่ง รายงานข่า วจากท้องถิ่นที่ห่า งไกลให้แก่ ส ถานี อาจเชี่ย วชาญในการหาข่าวประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยเฉพาะและอาจมีชื่อเรียกตามสายงานที่ทา
3. ลักษณะงาน
ผู้ สื่ อ ข่ า วหรื อ นั ก ข่ า วที่ สั ง กั ด อยู่ กั บ สื่ อ มวลชนใดก็ ต ามต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห ลั ก อย่ า งเดี ย วกั น คื อ
เสาะแสวงหาข่าว เจาะข่าว และทาข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์
สอบถาม เข้าร่วมฟังในที่ประชุม แถลงข่าว
การสัมมนา ติดตามเหตุการณ์ คดีต่าง ๆ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทาข่าวหรือสารคดีเฉพาะ
เรื่อง จดบันทึก ข้อเท็จจริงจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การถ่ายภาพ การบันทึกเทปเสียง
เทปโทรทัศน์ วิดีโอเทป เขียนข่าวตามรูป แบบของการเสนอข่าวที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และมีรายละเอียด
ตามความเหมาะสมส าหรั บเรื่ องหรื อเหตุ การณ์ ที่ เป็ นข่ าว ส่ งข่ าวให้ กั บ กองบรรณาธิ การ เพื่ อพิ จารณาก่ อน
เผยแพร่โดยการออกอากาศหรือลงพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ตามวัตถุประสงค์ของการเสนอข่าวแก่สาธารณชน
การรายงานข่าวอาจรายงานสดตรงมา หรือสถานที่ที่เป็นข่าว เช่น ผลของการเลือกตั้ง สงครามในพื้นที่จริง
ที่อยู่ในที่ห่างไกลในประเทศ ต่างประเทศ มุมใดมุมหนึ่งของโลก โดยผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์
วิทยุสื่อสาร เครื่องโทรสาร และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวที่เชี่ยวชาญหรือได้รับมอบหมายให้ทาข่าวด้านใดด้านหนึ่งอาจได้รับการเรียกชื่อหรือ ว่าจ้าง
ตามสายงานที่ปฏิบัติ เช่น ผู้สื่อข่าวสายการเมือง ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวสายสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวสาร
อาชญากรรมหรืออาจได้รับการเรียกตามสถานที่ที่ไปทาข่าวเป็นประจา ได้แก่ ผู้สื่อข่าวประจาท าเนียบรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวประจากระทรวงก็ได้
ผู้สื่อข่าวจะต้องรับผิดชอบในการทาข่าวให้ได้ อย่างน้อยวันละ 1 ชิ้นงาน แต่ถ้าเป็นข่าวที่ต้องวิเ คราะห์
เจาะลึกอาจต้องใช้เวลา 3 - 4 วันในการทาข่าว
4. สภาพการจ้างงาน
ผู้สื่อข่ าวที่ท างานในองค์ ก รสื่อสารมวลชนของรัฐบาลจะได้รับค่ าจ้างอัตราตามวุฒิการศึกษา ส่วนองค์ก ร
สื่อมวลชนภาคเอกชนค่าตอบแทนสวัสดิการสูง เนื่องจากมีชั่วโมงทางานที่ยาวนานกว่าผู้สื่อข่าวในหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนในสื่อของเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่าประมาณ 8,500 บาท ถึง 10,000 บาท

ไม่รวมค่ายานพาหนะประจาเดือนเดือนละประมาณ 2,000 – 4,000 บาท เพราะมีความคล่องตัวในการทางาน
มากกว่าผู้สื่อข่าวขององค์กรสื่อสารมวลชนในความดูแลของรัฐ สามารถเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการหาซื้อ
และค้น คว้า หาข้อมูล นอกเหนือจากสวัส ดิการที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละองค์กรกาหนด นัก ข่า วอิส ระ
จะต้อ งมีป ระสบการณ์แ ละสายสัม พัน ธ์ม ากอย่า งน้อ ย 3 ปี และจะได้ค่า ตอบแทนการเขียนข่ าวเรื่ องละ
ประมาณ 2,000 ถึง10,000 บาท ตามความส าคัญและความยากง่ายของข่าว ระยะเวลาทางานของผู้สื่ อ ข่า วไม่
แน่นอนขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และความจาเป็นที่ต้องหาข่าว จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้สื่อข่าวต้องทางาน 24 ชั่วโมง
5. สภาพการทางาน
เนื่องจากมีการแข่งขันในการนาเสนอข่าวสารจากสื่ อ มวลชนอย่ า ง กว้ า งขวาง การรายงานข่าวใน
ปัจ จุบ ัน จึง ต้อ งด าเนิน การตลอด 24 ชั่ วโมง โดยไม่ มีผลัดของเวลาการทางาน เพราะอาจได้ รับมอบหมายให้
รับผิดชอบเพียงผู้เดียว ผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวต้องทางานที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกาหนดเวลาของการปิดข่าว
หรือส่งต้นฉบับข่าว เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการในความรับผิด ชอบของกองบรรณาธิการที่ต้องตรวจความถูกต้อง
ของเนื้อหาข่าวก่อนการส่งเพื่อการแพร่ภาพและกระจายเสียงหรือออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีและ
ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ดังนั้นสภาพการทางานจึงมีความกดดันสูง เพราะเร่งรีบดาเนินการเพื่อให้มีโอกาสเสนอข่าว
เป็ น แหล่ งแรก ข่ าวสารที่ เสนอจะต้ องมี ความถูกต้องแม่น ย าในเนื้ อหาของข่าวที่นาเสนอและต้อ งเจาะลึก
เพื่อให้ได้ข่าวที่แท้จริง
ผู้สื่อข่าวที่ดีนอกเหนือจากปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือในทางวิชาชีพแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ คือ
มี ก ารเตรี ย มตั วหาข้ อ มู ล ของแหล่ ง ข่ า วที่ จะไปสัมภาษณ์ หรื อเรียกกั นว่ าท าการบ้ านล่ วงหน้า โดยปรึ กษาผู้ มี
ความรู้ อย่างเช่น บรรณาธิการ นักวิชาการ การ ค้นคว้า อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่สนใจหาความรู้มากกว่าสายงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็นในการนาเสนอข่าว
ผู้สื่อข่าวอาจจะต้องนัดหมายสัมภาษณ์ผู้ที่ เห็นเหตุการณ์หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ผู้สื่อข่าวอาจจะต้อง
ระมัดระวังและมีความรอบคอบในการทางาน เพราะในบางครั้งอาจจะเสี่ยงอันตรายจากอิทธิพลจากตัวบุคคลหรือใน
ท้องที่ทุรกันดารบางแห่งอาจจะไม่มีความปลอดภัย เช่น การทาข่า วเกี่ย วกับสงครามหรือเรื่องที่มีอิทธิพ ลอยู่
เบื้องหลัง ผู้สื่อข่าวค่อนข้างมีอิสระในการทางานสูงมี เงื่อนไขที่ต้องรับผิดชอบสูงในผลงานที่ต้องทาให้เสร็จ
ตามกาหนดส่ง เนื่องจากสื่อมวลชนมีอิทธิพลในชีวิตประจาวันของผู้บริโภค สามารถโน้มน้าวและชี้นาหรือชักจูง
ผู้รับข่าวสารหรือสาธารณชนได้ ผู้สื่อข่าวจึงควรคานึงถึงบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับสื่อมวลชน
และทุกวันนี้ทั้งผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารได้ตระหนักถึงอิทธิพลเหล่านี้เช่นกัน จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาตรวจ
ข้อมูลข่าวสารทั้งจากทางธุรกิจและเนื้อหาสาระที่นาเสนอ อย่างเช่น สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาพันธ์ผู้สื่อข่าว
แห่งประเทศไทย ฯลฯ
6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. ควรมีค วามสนใจความเคลื่อ นไหวของข่า วสารทั่ว โลก เป็นนัก สังเกตการณ์ที่ส ามารถเข้าใจ
สถานการณ์นั้นๆ และสามารถสื่อสารรายงานข้อมูล ข่าวสารได้ถูกต้องและแม่นยา

2. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความอดทน ระมัดระวังและรอบคอบ สุขุม
3. ทางานเป็นทีมได้พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่าง
ดี มีความรับผิดชอบสูงต่อทั้งแหล่งข่าวและต่อวิชาชีพ
4. สามารถท างานให้ ลุล่ วงตามหน้าที่รับผิดชอบให้ทั นตามก าหนดเวลา ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่ า
บุคลากรในอาชี พอื่น ๆ
5. มีความกล้าในการปฏิบัติการ หรือการนาเสนอข่าวที่บางครั้งอาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
6. สามารถถ่ายภาพและใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารได้ทุกชนิด
7. มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างถ่องแท้
ผู้ประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้
เมื่อจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ควรศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาใดก็
ได้หรือเลือกศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
นอกเหนือ สิ่ ง อื่ นใดการเป็ น ผู้ สื่อ ข่ า วจะต้ อ งเสนอข่ า วข้ อเท็ จจริ งอั นเป็ นสาระประโยชน์ ไม่บิ ดเบื อน
ข้อเท็จจริง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ในการปฏิบัติหน้าที่ ซื่อสัตย์ มีอุดมการณ์ ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง
7. โอกาสในการมีงานทา
ปั จจุบั นสื่อสารมวลชนได้เปลี่ย นเข้าสู่ ยุ คของทางด่วนข้อมู ล ข่าวสารในระบบดิจิ ตอลทาให้ มีก าร
ขยายตัว ทางธุร กิ จและการควบรวมกิ จ การเช่ าช่ว งหรื อสั มปทานในการประมู ล สื่ อมวลชนจากภาครัฐบาล
เพื่อมาดาเนินการเผยแพร่ข่ าวสารครบวงจร เช่น เจ้าของสื่อธุรกิจ โทรทัศน์ จะมีส ถานีวิทยุ นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ์ ครอบคลุมไปถึงการเสนอข่าวทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเสนอข่าวสู่ชุมชนหรือ ผู้รับข่าวสารทุก กลุ่ม
ทุกวัยให้ครบทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาสาระทางภูมิปัญญา และบันเทิง จึงทาให้มีการแข่งขันกันสูง
ในการรายงานข่าว ซึ่งต้องการความรวดเร็วทันเวลาและใกล้ชิดกับเหตุการณ์ ทาให้แนวโน้มตลาดแรงงานด้านการ
รับสมัครผู้สื่อข่าวรายงานข่าว หรือนักข่าวของวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร จึงมีมากขึ้น
กว่าในอดีต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่คือ ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (e-reporter) ที่ต้องการความชานาญ
ทางด้านอินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร โดยผู้รับข่าวสารจะมีบทบาทมากขึ้นในการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นต่อข่าว
ที่ ไ ด้ รั บ กั บ สื่ อ มวลชนและผู้ สื่ อ ข่ า วประเภทนี้ ไ ด้ ทั น ที ส่ ว นผู้ สื่ อ ข่ า วที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นและ
มีความน่าเชื่อถือสามารถทางานเป็นอิสระให้กับสื่อมวลชนต่างๆ ได้ในพื้นที่ภูมิประเทศที่ไกลๆ ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าว
ที่ ไ ม่ ป ระจ าหรื อ เรี ย กว่ า ผู้ สื่ อ ข่ า วอิ ส ระ (Freelance reporter) ซึ่ ง ส ามารถ ท าข่ า วเสนอให้ กั บ องค์ ก ร
สื่อสารมวลชน สานักข่าวต่างๆ ทั่วโลกได้ ถ้ามีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศจะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริม
หรือได้รับการว่าจ้างจากสื่อต่างประเทศที่มีสานักข่าว หรือกองบรรณาธิการอยู่ใ นประเทศ หรือ อาจประจาอยู่ใ น
ภูมิภาคด้วยอัตราค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนอย่ างอื่นๆ ที่ค่อนข้างสูง

8. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพ ผู้สื่อข่าว เมื่อชานาญในการหาข่าว สร้างแหล่งข่าว และพัฒนาการทาข่าวจนเป็นที่
น่าเชื่อถือของกองบรรณาธิการ ประมาณ 1 - 2 ปี ก็จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งหรือมี โอกาสไปศึกษาหรือดูงาน
สัมมนาร่วมกับสื่อมวลชนจาก ต่างประเทศหรือได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อจากเจ้าขององค์กรสื่อนั้น ๆ จากนั้น
จะได้เป็นหัวหน้าข่ าว นักข่าวอาวุโส ผู้ช่วยบรรณาธิการ จนถึ งบรรณาธิการ หรือเลื่อนขึ้นเป็นฝ่ายบริหาร
จัดการ หรือสามารถเลือกทางานกับสื่อแขนงอื่นๆ ได้ตามความสามารถและความต้องการ ความมั่นคงของงานขึ้นอยู่
กับความสามารถและการพัฒนาตนเองของผู้สื่อข่าว
9. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักประชาสัมพันธ์
นักหนังสือพิมพ์
ผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์
พิธีกรผู้ดาเนินรายการวิทยุโทรทัศน์
ผู้เขียนบทโทรทัศน์
คอลัมน์นิสต์
ช่างภาพ
ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
10. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ประกาศโฆษณารับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต
สโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

1. ชื่ออาชีพ

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ Reporter, Journalists

2. นิยามอาชีพ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับการเขียนข่าวโดยวิธี การสัมภาษณ์ สอบถาม เข้าร่วมในที่
ประชุม ค้นคว้าจากเอกสาร หรือโดยวิธีอื่น ๆ ที่จะทาให้ข่าวมีข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เพียงพอและเสนอข่าว
ที่เขียนต่อบรรณาธิการ หัวหน้าข่าว หรือผู้เรียบเรียงข่าวเพื่อพิจารณาอนุมัติและปรับปรุง แก้ไข รวบรวมศึกษา
ค้นคว้า และจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข่าว ติดต่อประสานงาน สัมภาษณ์ บันทึกและเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข่าว ตรวจสอบ คัดเลือกข้อมูลและเขียนข่าว ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดทาข่าว อาจเชี่ยวชาญในการหาข่าวประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ และอาจมีชื่ อเรียกตามงานที่ทา
อาจส่งรายงานข่า วจากท้ องถิ่นที่ อยู่ห่างไกลให้แก่ส านักพิมพ์ อาจได้รับมอบหมายให้จัดทาข่าวพิ เศษหรือ
ข่าวเจาะในประเด็นที่สาคัญอาจเขียนบทความ บทวิจารณ์ตามความถนัดและตามที่ได้รับมอบหมาย อาจคิดริเริ่ม
และค้นหาประเด็นที่น่าสนใจสาหรับการจัดทาข่าวและเสนอต่อบรรณาธิการ หัวหน้าข่าวเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ลักษณะงาน
ผู้ที ่ป ฏิบ ัติง านนี ้อ าชีพ นี ้ ท าหน้า ที่เสาะแสวงหาข่าว ด้ วยวิ ธีการสั มภาษณ์ การถ่ ายภาพ บั นทึกเทป
เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว ซักถาม ตลอดจนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมตามความจาเป็นจากแหล่งข่าวทั้ งจากบุคคล
ผู้เชี่ ยวชาญ และข้อมูลทางด่วนข่าวสาร และห้องสมุด เพื่ อให้เนื้อหาของข่าวชัดเจน ครอบคลุมข้อมูลทุกด้านใน
ประเด็นที่เขียน หรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการให้ตรงกับข้อเท็จจริง มีความเป็นกลาง
มีสารประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร และทันเหตุการณ์จริง ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีช่วยทาให้
นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ส ามารถรายงานข่ า ว จากสถานที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ จ ริ ง หรื อ พื้ น ที่ อั น ห่ า งไกลจาก
ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศผ่านอินเตอร์เน็ตส่งถึง กองบรรณาธิการได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งภาพถ่ายที่ถ่ายด้วย
กล้องดิจิตอลซึ่งสามารถเชื่ อมต่อคอมพิ วเตอร์พกพา และอินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน นอกเหนือจากการส่งข่าวด้วย
เครื่องโทรสาร โทรศัพท์และวิทยุสื่อสาร
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิ มพ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทาข่าวสาคัญๆ จะได้รับอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่
ทันสมัยทุกชนิด เพื่อให้สามารถส่งข่าวให้ทันเวลาหรือเหตุการณ์และต้องปฏิบัติตนภายในกรอบของหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติงานดังนี้
1. หาข่าวและรายงานข่าวด้วยความซื่อตรงและสุภาพ เสนอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระประโยชน์และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยประการใดๆ
2. ปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าว ภาพและเอกสารต่างๆด้วยวิธีการอันชอบธรรม
3. แสดงตนเองว่าเป็นผู้แทนหนังสือพิมพ์ก่อนสัมภาษณ์บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ด้วยความมุ่งหมาย ในการนา
เรื่องนั้นมาตีพิมพ์โฆษณา
4. ส่งรายงานข่าวให้บรรณาธิการพิจารณาเพื่อพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
5. อาจต้องทางานในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ หรือในสถานที่ ที่มีอันตราย หรือมีความไม่ปลอดภัย

4. สภาพการจ้างงาน
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ที่มีความสามารถมีรายได้หรือเงินเดือน รวมทั้งค่ายานพาหนะเป็นค่าตอบแทน
ค่อนข้างสูง นอกเหนือจากสวัสดิการ และโบนัสซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการขององค์กร และนโยบายธุรกิจของ
แต่ละองค์กร โดยทั่ วไปผู้สื่อข่าวหนังสือพิ มพ์ที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนขั้นต้น
ประมาณ 8,500 - 9,000 บาท โดยจะได้รับค่ายานพาหนะประจาเดือน อีกคนละ 3,000 - 4,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะค่าครองชีพในแต่ละปี ถ้ามีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยจะได้รับค่าถ่ายภาพ หรือค่าเช่าซื้อลิขสิทธิ์ภาพ
ในอัตราภาพละประมาณ 500 - 2,500 บาท หรืออาจสูงกว่านี้ขึ้นอยู่ กั บความส าคัญของภาพ หรือประเทศที่
ต้องการซื้อภาพ
5. สภาพการทางาน
ธรรมชาติของการทางานอาชีพนักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วโลกจะเหมือนกันคือ ต้องมี
ความพร้อมในการทางานทันทีที่ได้รับมอบหมาย และต้องมีอุปกรณ์การทางานที่จาเป็นพร้อมใช้งาน ได้ทันที
เช่นเดียวกัน ในบางครั้งต้องทางานตลอด 24 ชั่วโมง แต่มีกาหนดเวลาในการส่งงานที่แน่นอน ของการปิดต้นฉบับ
ข่าว ของแต่ละสายข่าวที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าข่าว หรือ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชั่วโมงการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ไม่แน่นอนอาจผันแปรไปตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละวัน อาจต้องทางานในวันหยุด ต้อง
พยายามเสาะแสวงค้นคว้าหาข่าวในสถานที่ต่างๆ อาจใช้เวลาทางานแต่ละวันยาวนานกว่าพนักงานที่ทางานในธุรกิจ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากต้องทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของการบริโภคของ
สาธารณชน อีกทั้งต้องช่วงชิงการเสนอข่าวต้องทางานแข่งกับเวลาเพื่อให้ข่าวเสร็จทันเวลาและส่งต้นฉบับให้
บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์ การทางานจึงอยู่ภายใต้ความกดดันของเงื่อนไขธุรกิจของสื่อ
สิ่งพิมพ์แต่ละประเภทเช่น การขายพื้นที่โฆษณา การส่งทาฟิล์ม และทาเพลทการส่งเข้าแท่นพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ การ
พั บเข้ าเล่ ม การจัดส่ ง การออกวางตลาด รวมถึ งความกดดัน ของสภาวการณ์ ทาข่ าว และจรรยาบรรณของ
นักหนังสือพิมพ์
ผู้สื่อ ข่า วหนัง สือพิม พ์ใ นปัจจุบัน ไม่ต้องเข้ามาพิมพ์ง านที่สานักพิมพ์เช่นแต่ก่อน หลังเสร็จสิ้น การ
ประชุ มหารือ แนวทางในการท าข่ าวกั บหั วหน้ ากองบรรณาธิ ก าร หรือหั วหน้ าข่าวแล้ว สามารถส่ งข่า วผ่า น
อินเตอร์เน็ตหรืออิเล็กทรอนิค ส์เมลเข้า กองบรรณาธิก ารได้ทันที เพื่ อให้หัวหน้าข่า ว หรือกองบรรณาธิการ
ตรวจสอบข่ า ว นั บ ว่ า เป็ น การท างานที่ ส ะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น แต่ ใ นเวลาเดี ย วกั น ผู้ สื่ อ ข่ า ว
หนังสือพิมพ์ก็ต้องมีลักษณะเป็นนาย ตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา
ในการปฏิ บั ติ ง านอาชี พ นี้ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการท างาน เมื่ อ ต้ อ งออกไปท าข่ า วที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี
อิทธิพล หรือมีอันตราย หรือในพื้นที่จลาจล สงคราม หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้อาจทาให้
นักหนังสือพิมพ์ได้รับการถูกข่มขู่ ถูกทาร้าย หรือถูกทาอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือประสบอันตราย อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจถึงตายหรือบาดเจ็บได้

6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. สาเร็จการศึกษาในสาขาสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและสาย
งานที่สาคัญ เช่น เศรษฐกิจการเงินการธนาคารซึ่งอาจรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาสาขานั้นโดยตรง
2. มีความสนใจความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ และสถานการณ์ของประเทศและโลก
3. มีความสนใจ ตั้งใจ รักในอาชีพขวนขวายหาความรู้ และค้นคว้าหาข้อมูลความจริงของข่าวในทาง
ลึก และทางกว้าง
4. มีความรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
5. มีทัศนคติที่ดี มีความเป็นกลาง มีความยุติธรรม และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบจากประชาชนผู้บริโภค
6. สามารถเข้าใจสถานการณ์ คาดการณ์สถานการณ์รวมทั้งสามารถวิเคราะห์เหตุก ารณ์ หรือข่าวที่
เกิ ดขึ้ น ได้อย่ า งถูก ต้ องแม่ นย า สมเหตุส มผล และเป็ นไปในลัก ษณะของการสร้ างสรรค์ และ
ประเทืองความรู้แก่ประชาชน
7. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีสัจจะ สุขุมรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน
8.
9.
10.
11.

มีความกล้าหาญอดทน มีความมั่นใจในตนเอง ไม่ท้อถอยในงานที่ต้องรับผิดชอบ
สามารถเดินทางไปทาข่าวได้ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก
มีสุขภาพแข็งแรง
มีสังคมและมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี สามารถสร้างความสัมพันธ์ กับแหล่งข่าว และเป็นที่ไว้วางใจของ
แหล่งข่าวในการเสนอข่าวสามารถเก็บรักษาความลับที่มาของแหล่งข่าว อันอาจทาให้เกิดอันตราย
ต่อแหล่งข่าวได้
12. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์โดยส่งเสริมภราดรภาพ ละเว้นการถือเอาประโยชน์
ของเพื่อนสมาชิก ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินจ้างรางวัลหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ อันเป็นเครื่องจูงใจให้ไม่เคารพต่อหน้าที่ และวิชาชีพของตน รักษา และส่งเสริม
เกียรติคุณ และชื่อเสียงแห่งความเป็น นักหนังสือพิมพ์ไว้เป็นอย่างดี อันเป็นจรรยาบรรณของ
นักหนังสือพิมพ์ที่กาหนดขึ้นโดยสมาคม นักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2498 แก้ไขเพิ่มเติม 2507 และต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างลึกซึ้ง
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ในคณะต่างๆ ดังที่กล่าวมาและยังต้องมีความรู้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีความสามารถในการ
ถ่ายทอด มีความสนใจทางด้านศิลปะการสื่อสารความหมายประเภทต่างๆ รักการอ่าน การเขียน มีความรู้ทั่วไป
7. โอกาสในการมีงานทา
จุดเปลี่ยนของวงการสื่อมวลชนของประเทศไทยนั้น สวนกระแสกับ ภาวะเศรษฐกิจ ที่ช ะลอตัว ของ
ประเทศอย่างสิ้นเชิง นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา สื่อภาคเอกชนต่างแข่งขันกันในเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้ง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้วงการสื่อมวลชนมีการแข่งขันกันสูงและเข้มข้นเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในการ
เสนอข่าวอันเป็นวิธีการหนึ่งของการขยายฐานการตลาด
อุปกรณ์การสื่อสารในปัจจุบันสามารถส่งข่าวได้รวดเร็วจากทุกมุมโลก อินเตอร์เน็ตและอีเมล์ ทาให้
การเสนอข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและไร้พรมแดน การแข่งขันไม่ใช่เกิดขึ้น เฉพาะในวงการ
หนั งสือพิ มพ์ ไทยเท่ านั้ น ที่ ต้องแข่ งขั นกั นเอง แต่ ยั งต้ องแข่ งขันกั บสื่ ออื่ นๆ ในประเทศ และหนั งสือพิ มพ์
ต่างประเทศทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวและการซื้อขายข่าว ดังนั้นการรายงานข่าวในปัจจุบัน จึงมีความเป็น
สากลมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก จึงนับเป็นโอกาสอันดีของนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ๆที่มี
ความพร้อมมีความเข้าใจโลกในยุคโลกาภิวัตน์ จะสามารถปฏิบัติอาชีพนี้ได้อย่างกว้างขวางทั้งใน และนอก
ประเทศ
โอกาสในการมี ง านทาในปั จ จุ บั น ของนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ มีใ ห้เ ลือ ก
มากมายสาหรับ ผู้ที่มี
ความสามารถหลายด้าน ผู้ที่จะประกอบอาชีพนีน้ อกจากจะต้องมีความสามารถในการเขียนข่าวป็นภาษาไทยแล้ว ต้อง
มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย เพราะในวงการนี้มีการซื้อข่าว ขายข่าวทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศอีก ทั้ง สื่อสิ่งพิม พ์มีค วามจาเป็นต้องขยายฐานธุรกิจ และปรับตัวให้ก้าวทันการพัฒนาของธุรกิจสื่อ
สาขาโทรทัศน์ เคเบิลทีวี และอินเตอร์เน็ต ซึ่งก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและเป็นสื่อที่ประชาชน กลุ่มหนึ่งสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายเช่นกัน
นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ นอกจากจะได้ รั บ การว่ า จ้ า งจากส านั ก ข่ า วต่ า งประเทศที่ ตั้ ง ขึ้ น ใน
ประเทศ หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีโอกาสได้รับการว่าจ้างจาก
หนังสือพิมพ์ต่างประเทศด้วย ยิ่งกว่านั้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสื่อประเภทอื่นได้ สื่อสิ่งพิมพ์ไทยได้ปรับกล
ยุท ธ์ก ารเสนอข่า วโดยส่งนักหนังสือพิมพ์ ออกทาข่าวในต่างประเทศมากขึ้นเช่นกัน ส่วนในประเทศ ก็ยังมีความ
ต้องการนักหนังสือพิมพ์สายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสื่อที่เพิ่งเกิดอย่า งอิน เตอร์เ น็ต และเว็บ ไซต์ข อง
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
8. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ในการประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ์ นักหนังสือพิมพ์ ที่มีความสามารถจะมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้า
ไปตามลาดับคือ หัวหน้าข่าว บรรณาธิการสายข่าว จนถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หรืออาจได้รับความไว้วางใจจาก
เจ้าของสื่อและนัก ข่า วให้ดารงตาแหน่ง บรรณาธิก ารผู้พิม พ์ ผู้โ ฆษณา ซึ่งมีความรับผิดชอบสูงมากเท่ากับผู้
เป็นเจ้าของกิจการ
ในกรณีที่นักหนังสือพิมพ์ มีความสามารถเฉพาะตัว คือใช้ภาษาต่างประเทศได้ ก็มีโอกาสก้าวไปสู่การ
ทางานในสานักข่าวต่างประเทศ นอกจากนี้นักหนังสือพิมพ์ อาจพัฒนาจากการเขียนข่าวมาเป็นนักเขียน นัก
ประพันธ์ ที่ต้องใช้จินตนาการ และทักษะการเขียน และภาษาสูงกว่าการเขียนข่าวนับเป็นการก้าวหน้าและการ
พัฒนาฝีมือไปอีกระดับหนึ่ง
9. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

นักประชาสัมพันธ์
นักเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
นักเขียนสารคดี
นักเขียนนวนิยาย
บรรณาธิการข่าววิทยุและโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี ข่าวทางอินเตอร์เน็ต
นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
พิธีกร นักวิเคราะห์ ข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ ช่างภาพ อาจารย์พิเศษ
ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทยในเครือข่ายวิทยุต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวประจาสถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ
นักเขียนบทโฆษณานักแปล
10. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา และการประชาสั มพั นธ์ และหนังสือพิ มพ์ และสิ่งพิ มพ์ ของ
มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในทบวงมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปิดทุกแห่ง
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่สนใจรับนักหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ แหล่งจัดหางานของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
อินเตอร์เน็ต สานักข่าวต่างประเทศ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ สโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และกรมประชาสัมพันธ์

1. ชื่ออาชีพ

พิธีกร , ผู้ดาเนินรายการ Master of Ceremony

2. นิยามอาชีพ
ดาเนินรายการทางโทรทัศน์เพื่อให้ความรู้ สาระและความบันเทิงแก่ผู้ชม ซักซ้อม ทาความเข้าใจกับบท
โทรทัศน์หรือข้อมูลจากแหล่ งต่าง ๆ ก่อนออกอากาศหรือบันทึกเทป นาเสนอเนื้อหารายการตามรูปแบบและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการพูดคุย การสัมภาษณ์บุคคล การตอบปัญหาหรือวิธีการอื่น ๆ โฆษณาสินค้า
หรือบริการแทรกในรายการ แก้ ปัญหาเฉพาะหน้าขณะออกอากาศประสานงานกั บผู้ผลิตรายการเพื่อขอ
คาแนะนาหรือข้อเสนอในการดาเนินรายการให้เป็นไปตามรูปแบบของรายการออย่างถูกต้อง
3. ลักษณะของงานที่ทา
1. ศึ ก ษานโยบาย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถานี โ ทรทั ศ น์ บุ ค คล หรื อ องค์ ก รที่ ม อบหมายให้
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของเจ้าของรายการ
2. จัดเตรียมทาข้อมูล จัดทาบทพูด หรือบทสนทนาให้เหมาะสมกับรายการที่จัดขึ้น โดยมุ่งให้เป็นที่
พอใจของเจ้าของรายการสถานีโทรทัศน์และผู้ชม รายการ โดยอาจดาเนินรายการเพียงลาพังผู้เดียว
หรือทางานเป็นทีม
3. อ่านประกาศ ท่องจาสคริปต์เพื่อเตรียมออกรายการโดยไม่ให้เกิดความผิดพลาด
4. ถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวต่างๆ และสื่อความหมายด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศที่ถูกต้องและชัดเจน
5. ดาเนินรายการโดยการเสนอความรู้ สารคดีและเรื่องที่น่าสนใจของรายการ ตั้งคาถามและข้อปัญหา
เพื่อให้ผู้ร่วมรายการตอบร่วมการสนทนาหรือร่วมทากิจกรรมที่จัดขึ้นพยายามเชื่อมโยงรายการให้
ราบรืน่ และไม่ติดขัด
6. ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมรายการเมื่อมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นในขณะดาเนินรายการ
7. อาจอ่านประกาศโฆษณาผู้สนับสนุนรายการ
8. อาจจัดเตรียมสถานที่โดยการออกแบบและตกแต่งให้เหมาะสมกับรายการ
9. อาจจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดาเนินรายการ สรรหาตัวบุคคลที่มาแสดงร่วมรายการ อาจนาเสนอ
ภาพประกอบการบรรยายเป็นวิดีโอภาพยนตร์ หรือ ภาพนิ่ง แผนภูมิ ฯลฯ ตามความเหมาะสมกับ
รายการ
10. อาจเช่ารายการและหาค่าโฆษณามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินรายการ
11. เป็นงานที่ต้องสื่อสารกับผู้ชมในห้องส่ง และผู้ชมทางบ้าน
4. สภาพการจ้างงาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะได้รับค่าตอบแทนการทางานตามความสามารถความยากง่ายของงาน รายได้ที่ได้รับ
และเงื่อนไขการจ้างซึ่งอาจจ่ายให้ใ นการดาเนินรายการเป็นพิ ธีกรแต่ล ะครั้งในรายการโทรทัศน์หรือเคเบิล
ทีวี สาหรับพิธีกรบนเวทีการแสดง ค่าตัวสาหรับพิธีกรที่ เพิ่งเริ่มทางานประมาณครั้งละ 3,000-7,000 บาท

สาหรับพิธีกรชื่อดังซึ่งอยู่ในความนิยมของประชาชนครั้งละประมาณครั้ง 30,000 - 50,000 บาท หรืออาจสูงถึง
100,000 บาท
กาหนดเวลาทางานขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับเจ้าของสถานีโทรทัศน์เจ้าของรายการ หรือผู้ว่าจ้าง ซึ่งไม่สามารถ
กาหนดตายตัวได้
5. สภาพการทางาน
พิ ธี ก รจะท างานในช่ ว งก าหนดเวลาหนึ่ ง ๆ ตามผั ง รายการของสถานี โ ทรทั ศ น์ ใ นห้ อ งส่ ง ของ
สถานีโทรทัศน์ หรือนอกสถานที่เพื่อการแสดงสดหรือมีถ่ายทอดสด หรือบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อนาออก
รายการในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ ต้องอยู่ท่ามกลางแสงสว่างมากจากแสงไฟในห้องส่ง อาจใช้เวลามากในการ
ถ่ายท า และต้องถ่า ยซ้าหลายครั้งเมื่ อเกิ ดข้อผิดพลาดในบทพูด หรือคิวการแสดงอาจเป็นพิธีก รที่ดาเนิน
รายการคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคน แต่ส่วนมากไม่เกิน 3 คน พิธีกร แบ่งเป็นประเภทตามรายการที่เสนอให้
กลุ่มผู้ชมได้เลือกบริโภค คื อจัดตามเนื้อหา และความเหมาะสมของพิ ธีกรกั บรายการ เช่น พิ ธีกรจัดรายการ
เพลง พิธีกรรายการสาระคดีน่ารู้ ในประเทศหรือต่างประเทศ พิธีกรรายการข่าวสารบ้านเมือง พิธีกรรายการ
เกมส์โชว์ พิธีกรรายการทาอาหาร พิธีกรรายการนาเที่ยว พิธีกรคอลัมน์ผู้หญิง พิธีกรรายการสุขภาพ พิธีกร
รายการเกษตร เพื่อชุมชน พิธีกรแนะนาการประกอบอาชีพ หรือการทามาหากิน เป็นต้น อีกประเภท
หนึ่ง คือ การดาเนินรายการเป็นพิธีกรบนเวทีซึ่งจะต้องดาเนินรายการสดที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว
และใช้ไ หวพริบในการแก้ ไขปัญหาที่อาจเกิ ดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด พิ ธีกรที่จัดรายการบนเวทีจะใช้เวลา
ทางานประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง และมักจะเป็นพิธีกรคู่ คือ พิธีกรชายคู่ พิธีกรหญิงคู่ หรือพิธีกรชายหญิงคู่
ผู้ปฏิบัติงานเป็นพิธีกรในบางครั้งจะต้องเดินทางไปบันทึก และถ่ายทาเทปโทรทัศน์ หรือเก็บข้อมูล
หรือความคิดเห็นของประชาชนนอกสถานที่เพื่อใช้ประกอบรายการที่นาเสนอต่อผู้ชม
6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. สนใจ และรักการพูด และกล้าแสดงออก สามารถสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจได้
3. มีประกาศณียบัตรผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์
4. ต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงควบกล้าในภาษาไทยชัดเจน มีน้าเสียงน่าฟัง สุภาพ และมีลีลาในการนาเสนอ
5. ต้องมีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกลักษณะที่ค่อนข้างและโดดเด่น เพื่อดึงดูดความ สนใจจากผู้ชม
6. มีไหวพริบและปฏิภาณดี สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ คาดคิด
7. เป็นผู้มีความรู้รอบตัวและสนใจกระแสเหตุการณ์ของโลก เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินรายการ
8. มีคุณลักษณะในการทางานเป็นทีมสูงมีมนุษยสัมพันธ์ มีระเบียบวินัยในการทางาน
9. มีทัศนคติที่ดี มีความเป็นกลาง
10. มีความสามารถคัดเลือก เชิญผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กาลังจะออกหรือดาเนินรายการมาเป็นแขกรับ
เชิญ

11. มีความอบอุ่น เปิดเผย ซื่อสัตย์เป็นกันเองต่อผู้ร่วมรายการและ ผู้ชมรายการ
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้
1. เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาอย่ า งน้ อยระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ต้ อ งฝึ ก ฝนการอ่ า นออกเสี ย งภาษาไทยให้
ชัดเจน ได้จังหวะรวมทั้งมีความรู้ทั่วไปและเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนตลอดจนเรื่องความมั่นคง
ของชาติ
2. เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมจากสมาคมวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทยและผ่ า นการสอบ
ประกาศนี ย บั ต ร ผู้ ป ระกาศจากกรมประชาสั ม พั น ธ์ โดยสมั ค รสอบด้ ว ยตนเองหรื อ ผ่ า น
สถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่
7. โอกาสในการมีงานทา
โอกาสในการทางานเป็นพิธีกรมากที่สุด คือ การเป็นพิธีกรนาเสนอรายการเพลง และรายการวัยรุ่นที่
เรี ย กว่ า วี เ จ (Video Jockey) เพราะผั ง รายการสถานี โ ทรทั ศ น์ จ ะจั ด รายการภาคบั น เทิ ง ให้ ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น ได้
รับชม และรับฟังเพิ่มขึ้น ซึ่งบุคลากรในอาชีพนี้ต้องมีความรู้เรื่องเพลงไทยและเพลงสากล นอกจากนี้ยังต้องมี
ความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่าๆ กับภาษาไทย เพราะรายการเพลงส่วนมากจะจัดเป็น 2 ภาษา พิธีกร
แบบวีเจเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้พิธีกร ที่ดาเนินรายการสนทนา และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมือง กาลังมีความต้องการสูงเช่นกันเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยกาลังอยู่ในระหว่างการฟื้น
ตัวและประชาธิปไตยในประเทศกาลังได้รับการส่งเสริมอย่างกว้างขวาง และแพร่หลายสู่ท้องถิ่นและชุมชน
รายการประเภทนี้จึงต้องการพิธีกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเศรษฐกิจ และการเมือง
8. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
ในกรณีของพิธีกรจัดรายการเพลงหรือวีเจ อาจได้รับการทาบทามให้เป็นพิธีกรรายการอื่น ที่ไ ม่ซ้ากับ
การเป็น พิธีก รรายการเดิม เป็น ดาราและอาจเป็นผู้ประกาศข่าวบันเทิง ถ้าฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก็จะ
สามารถทางานกับสถานีโทรทัศน์ ใน
เครือข่ายของต่างประเทศได้ ส่วนพิธีกรจัดรายการประเภทถาม
ตอบ หรือดาเนินรายการสาระทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอาจใช้ประสบการณ์ทาการวิเคราะห์สถานการณ์ และ
เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และมุมมองสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ชอบดูโทรทัศ น์ได้ด้วย
พิ ธี ก รทางโทรทั ศ น์ ไ ม่ ค่ อ ยเปลี่ย นอาชี พ มากเท่ า ไหร่ ถ้ า เปลี่ย นก็ จ ะอยู่ ใ นแวดวงอาชี พ เดีย วกั น เช่ น เป็ น
ผู้อานวยการผลิตรายการเองเป็น เจ้าของรายการและมักเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ๆ
9. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผู้สื่อข่าว
นักหนังสือพิมพ์

นักแสดง
นักเขียน
ครู-อาจารย์
นักวิชาการ
ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์หรือเคเบิ้ลทีวี
10. แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
เว็บไซต์บริการจัดหางานและเว็บไซต์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่อง
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

