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บทคัดย่อ

 ก�รวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สำ�รวจสถ�นะขององคค์ว�มรูด้�้นก�รร�ยง�นข่�วและก�รบูรณ�ก�รก�รเรยีน

ก�รสอนของภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม สู่ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� 

โดยศึกษ�ร�ยละเอียดของก�รปฏิบัติง�น สรุปผลและข้อเสนอแนะจ�กร�ยง�นสหกิจศึกษ�ด้�นก�รร�ยง�นข่�วจำ�นวน 

5 เลม่  พบว่�ก�รปฏบิติัง�นทีภ่�ควชิ�ฯ ฝกึปฏิบติัในก�รจัดทำ�หนงัสอืพมิพส์ย�มเพรส (หนงัสอืพิมพฝ์กึปฏบัิต)ิ สอดคลอ้ง

และส�ม�รถนำ�ไปบูรณ�ก�รสูก่�รปฏิบติัง�นจรงิ แต่มวีฒันธรรมองคก์รบ�งอย�่งทีน่กัศกึษ�ต้องปรบัตวัในก�รปฏบิตังิ�น

จริง ณ สถ�นประกอบก�ร ซึ่งนักศึกษ�ส�ม�รถปรับตัวและปฏิบัติง�นได้อยู่ในเกณฑ์ดี

คำาสำาคัญ: โลกเสมือนจริง / สุนทรียะ / ประสบก�รณ์

Abstract

 The main purpose of this research is to investigate the progression of knowledge on News 

Reporting and integrate the knowledge academic from the course of Journalism, Communication Arts 

Faculty in Siam University to the cooperative education working by considering operation, conclusions, 

discussion and suggestions of 5 news  reporting cooperation reports. It was found that the work at 

journalism department in preparing practice the Siam Press Newspaper. (Journalism New Paper Prac-

tice) consistent and can be integrated into the actual practice. But there are some organizational 

cultures that students need to adjust to their actual workplace. Students are able to adapt and 

perform well.

Keywords: Cooperative Education Report / News Reporting / Journalism
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นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ก�รเรียนก�รสอนในชั้นปีที่ 3 ของภ�ควิช�ก�ร

หนังสอืพิมพแ์ละสิง่พมิพค์ณะนเิทศศ�สตร ์มห�วทิย�ลยั

สย�มกำ�หนดใหน้กัศกึษ�เรยีนวชิ�เอกและวชิ�เอกเลอืก

รวม 6 ร�ยวิช�คือ (1) ก�รร�ยง�นข่�ว (2) ก�รเขียนเชิง

ว�รส�รศ�สตร ์(3) ก�รถ�่ยภ�พว�รส�รศ�สตร์ (4) ศลิปะ

ก�รออกแบบและจัดหน้�สือ่สิง่พมิพ์ (5) ก�รผลติและก�ร

บรรณ�ธกิร และ (6) ว�รส�รศ�สตรอ์อนไลน ์เพือ่เตรยีม

คว�มพร้อมนักศึกษ�สู่รกระบวนก�รสหกิจศึกษ� เพื่อ

พัฒน�ทักษะวิข�ชีพ  เสริมทักษะประสบก�รณ์ที่จะเข้�

สู่ระบบก�รทำ�ง�น และเสริมคุณภ�พนักศึกษ�ให้มี

คุณภ�พตรงต�มที่สถ�นประกอบก�รต้องก�ร 

 กระบวนก�รสหกิจศึกษ�มุ่งเน้นให้นักศึกษ�มี

ประสบก�รณ์ตรงโดยลงมือปฏิบัติง�นต�มส�ข�วิช�ที่

เรียนอยู ่ซ่ึงจะทำ�ใหน้กัศึกษ�เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและ

ปรับตวัเข�้กบัสภ�พก�รทำ�ง�น เพ่ือเตรยีมตัวรองรบัก�ร

ขย�ยตัวของง�นด้�นหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ก่อนจะ

ออกไปประกอบอ�ชีพจริงภ�ยหลังจ�กที่ เรียนจบ 

กระบวนก�รนี้ทำ�ให้นักศึกษ�มีโอก�สเรียนรู้ลักษณะ

อ�ชพีนกัข�่ว มโีอก�สเรยีนรูเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั ไดแ้กไ้ข

ปัญห�จ�กก�รทำ�ง�นจริง และเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร

ของสถ�นประกอบก�ร (สุธ�วัลย์, 2557)

 อ�ชีพนักข่�ว (Reporter) เป็นหนึ่งในอ�ชีพที่

นักศึกษ�ของภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

ตอ้งก�รปฏิบตังิ�นสหกจิศกึษ� โดยผูป้ฏบิตังิ�นในฐ�นะ

นักข่�วจำ�เป็นต้องใกล้ชิดเร่ืองร�ว เหตุก�รณ์ และทำ�

หน้�ทีร่วบรวมข้อมลู ขอ้เทจ็จรงิต่�ง ๆ  น�น� ม�นำ�เสนอ

ร�ยง�นข่�วส�รสู่ส�ธ�รณชนในวงกว้�ง ด้วยก�รเส�ะ

แสวงห� รวบรวม กลัน่กรองขอ้มลูข�่วส�รและเรยีบเรยีง

เป็นข่�ว ดังนั้นก�รปฏิบัติง�นในฐ�นะนักข่�วจึงมีคว�ม

สำ�คญัยิง่ โดยนกัศึกษ�ต้องปรบัตัวและนำ�คว�มรูจ้�กก�ร

เรยีนม�บรูณ�ก�รสูก่�รปฏบิตังิ�นสหกจิศกึษ� (ภ�คภมู,ิ 

2555)

 หลังก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�เป็นเวล� 16 

สัปด�ห์ นักศึกษ�จะต้องจัดทำ�ร�ยง�นสหกิจศึกษ�ที่

นักศกึษ�จะตอ้งเขยีนในระหว่�งก�รปฏบัิตงิ�น ณ สถ�น

ประกอบก�รภ�ยใต้ก�รกำ�กบัดูแลของพนกัง�นทีป่รกึษ�

และอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� เพื่อรวบรวมองค์คว�มรู้ของ

นักศึกษ�ที่ได้จ�กก�รปฏิบัติง�นจริง ณ สถ�นประกอบ

ก�ร ก�รแก้ไขปัญห�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยจ�กพนักง�น

ท่ีปรึกษ�ในสถ�นประกอบก�รและอ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�ใน

ส�ข�วิช�ยินยอมให้จัดทำ�ในรูปของร�ยง�น  

 ภ�ควิช�ฯ จึงดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์อภิม�น

ร�ยง�นสหกิจศึกษ�ด้�นก�รร�ยง�นข่�วข้ึนเพื่อสำ�รวจ

สถ�นะขององค์คว�มรู้ด้�นก�รร�ยง�นข่�วและก�รบู

รณ�ก�รรียนก�รสอนของภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และ

สิ่งพิมพ์สู่ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�โดยศึกษ�ในบทที่ 3 

(ร�ยละเอียดก�รปฏิบัติง�น) บทที่ 4 (ผลก�รปฏิบัติง�น) 

และบทที่ 5 (สรุปผลและข้อเสนอแนะ) ทั้งนี้เพื่อเป็นก�ร

ห�ข้อสรุปจ�กร�ยง�นสหกิจศึกษ�เพื่อนำ�ผลที่ได้เป็น

แนวท�งสำ�หรับพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนในอน�คต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสำ�รวจสถ�นะขององค์คว�มรู้ด้�นก�ร

ร�ยง�นข่�วจ�กก�รเรียนก�รสอนในชั้นเรียนสู่ก�ร     

บูรณ�ก�รในก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�

 2. เพื่อประเมินประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�น       

สหกิจศึกษ�ของของภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และส่ิง

พิมพ์ คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม

ขอบเขตของการวิจัย

 ก�รศึกษ�ครั้งนี้แบบวิเคร�ะห์อภิม�น (Meta-

Analysis) โดยคณะผู้ศึกษ�ศึกษ�เพื่อสำ�รวจสถ�นะของ

องค์คว�มรู้ด้�นก�รร�ยง�นข่�วและก�รบูรณ�ก�รเรียน

ก�รสอนโดยศึกษ�ร�ยง�นสหกิจศึกษ�ด้�นก�รร�ยง�น

ข่�วจำ�นวน 5 เล่ม ได้แก่ (1) ก�รร�ยง�นข่�วบันเทิงของ

หนังสือข่�วสด ปี พ.ศ. 2558 (2) ก�รร�ยง�นข่�ว

ก�รเมอืงสำ�หรบัเครอืบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำ�กดั 

ป ีพ.ศ. 2558 (3) ก�รร�ยง�นข�่วศ�สน� วฒันธรรม และ

ก�รศึกษ�ของหนังสือพิมพ์มติชน ปี พ.ศ. 2558 (4) ก�ร

ร�ยง�นข่�วท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์สย�มรัฐ ปี พ.ศ. 

2558 และ (5) ก�รร�ยง�นข�่วเศรษฐกจิของหนงัสอืพมิพ์

แนวหน้� ปี พ.ศ. 2559

วิธีดำาเนินการวิจัย 

 ผู้ศึกษ�ดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์อภิม�นร�ยง�น           

สหกจิศกึษ�รวม 5 เลม่ จ�กสถ�นประกอบก�ร 5 แหง่ดงันี้

 1. บริษัท ข่�วสด จำ�กัด

 2. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด

 3. บริษัท มติชน จำ�กัด (มห�ชน)
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 4. บริษัท สย�มรัฐ จำ�กัด

 5. บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้� จำ�กัด

 โดยทำ�ก�รวิเคร�ะห์ร�ยง�นสหกิจศึกษ�ในบท

ที่ 3 (ร�ยละเอียดก�รปฏิบัติง�น) บทที่ 4 (ผลก�รปฏิบัติ

ง�น) และบทที่ 5 (สรุปผลและข้อเสนอแนะ) เพื่อสำ�รวจ

สถ�นะขององค์คว�มรู้ด้�นก�รร�ยง�นข่�วและก�ร  

บูรณ�ก�รเรียนก�รสอนของภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์

และสิ่งพิมพ์ดังน้ี (1) ก�รสัมภ�ษณ์ผู้ปฏิบัติง�นสหกิจ

ศึกษ�จ�กสถ�นประกอบก�รด้�นก�รร�ยง�นข่�วโดย

คำ�ถ�มปล�ยเปิดให้เปรียบเทียบก�รเรียนก�รสอนของ

ภ�ควิช�ฯ กับก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ว่�มีคว�ม

เหมือนหรือแตกต่�งกันอย่�งไร พร้อมยกตัวอย่�ง

ประกอบ (2) ก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดก�รปฏิบัติง�น 

และผลก�รปฏิบัติง�น โดยวิเคร�ะห์ในส่วนของขั้นตอน 

และวิธีก�รดำ�เนินง�น เนื้อห�ร�ยง�นส่วนนี้จึงเป็นก�ร

แสดงผลก�รปฏบิตังิ�นอย�่งละเอยีดตรงประเดน็ปญัห�

หรือวัตถุประสงค์ของก�รทำ�ร�ยง�นสหกิจศึกษ� และ 

(3) ก�รวิเคร�ะห์ก�รสรปุและขอ้เสนอแนะทีน่กัศกึษ�นำ�

เสนอในร�ยง�นสหกิจศึกษ�

 1. ก�รสมัภ�ษณผ์ูป้ฏบิติัง�นสหกจิศกึษ�พบว�่

นักศึกษ�ส�ม�รถบูรณ�ก�รเรียนก�รสอนสู่ก�รปฏิบัติ

ง�นสหกิจศึกษ�ได้เป็นอย่�งดีแต่นักศึกษ�ต้องปรับตัว

ต�มวัฒนธรรมองค์กร โดยนักศึกษ�ได้ให้สัมภ�ษณ์ดังนี้

  1.1 ก�รสัมภ�ษณ์น�งส�วฐิภ�ภรณ์ 

ส�กลว�รี ผู้จัดทำ�ร�ยง�นสหกิจศึกษ�เรื่องก�รร�ยง�น

ข่�วก�รเมืองสำ�หรับเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

จำ�กัด ปี พ.ศ. 2558 ให้สัมภ�ษณ์ว่� “ก�รเรียนก�รสอน

ในนั้น ตนจะได้รับคำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษ�จ�กอ�จ�รย์

ในทุกขั้นตอนเพื่อให้ น.ศ.ได้รับคว�มรู้และคำ�แนะนำ�ที่ดี

เพ่ือนำ�ไปสูก่�รปฏบิติัจรงิ แตกต่�งจ�กก�รปฏบัิติง�นสห

กจิศกึษ� ทีบ่อ่ยครัง้พีเ่ล้ียงหรือผูท้ีดู่แลนักศึกษ�มกัปลอ่ย

ให้เรียนรู้เองทุกข้ันตอนของก�รปฏิบัติง�นจนจบถึง

ให้ก�รประเมินและคำ�แนะนำ�เพิ่มเติม ซึ่งคำ�แนะนำ�ของ

อ�จ�รย์กับผู้ดูแลก็แตกต่�งกันไป ขึ้นอยู่กับบริบทของ

สถ�นที่ก�รปฏิบัติง�นสหกิจนั้น ๆ อ�ทิ ก�รจับประเด็น

ที่ได้รับมอบหม�ยม�จ�กผู้บัญช�ก�รที่บ�งครั้งจำ�เป็นที่

จะต้องเจ�ะลึกม�กขึ้น ซ่ึงแต่ล่ะสถ�นประกอบก�รจะมี

วฒันธรรมองคก์รในก�รต้ังคำ�ถ�มทีแ่ตกต่�งกนัไป ผดิกับ

ตอนศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยที่ปูพื้นฐ�นเบื้องต้นของทุก ๆ 

ขั้นตอนเพื่อนำ�ไปปฏิบัติในอน�คต” (ฐิภ�ภรณ์, 2560)

   1.2 ก�รสัมภ�ษณ์น�ยพีระวัฒน์ 

ดอกบวั ผูจั้ดทำ�ร�ยง�นสหกจิศกึษ�เรือ่งก�รร�ยง�นข�่ว

เศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์แนวหน้� ปี พ.ศ.2559 ให้

สัมภ�ษณ์ว่� “ก�รเรียนก�รสอนของภ�ควิช�ฯ นั้น ทุก

ขั้นตอนกระบวนก�รมุ่งเน้นให้นักศึกษ�ส�ม�รถออกไป

ปฏบิตังิ�นไดจ้รงิ ซ่ึงใหค้ว�มรูส้กึทีไ่มแ่ตกต�่งกนักบัก�ร

ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� เช่น ก�รแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ทำ�ข่�ว 

เพือ่จดัทำ�หนงัสอืพมิพ์สย�มเพรส (หนงัสือพมิพฝ์กึปฏบัิติ

ง�น) โดยทุกกลุ่มจะต้องมีคว�มรวดเร็ว จับประเด็นข่�ว

ได้อย่�งชัดเจน และนำ�เสนอข่�วได้อย่�งถูกต้อง ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัก�รนำ�เสนอข่�วในสภ�พสงัคมปัจจบัุน” (พี

ระวัฒน์, 2560)

 2. ก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดก�รปฏิบัติง�นใน

ฐ�นะนักข่�ว ผู้สื่อข่�วหรือนักข่�วท่ีสังกัดอยู่ กับ

สื่อมวลชนใดก็ต�มต้องปฏิบัติหน้�ที่หลักอย่�งเดียวกัน 

คือ ต้องเส�ะแสวงห�ข่�ว เจ�ะข่�ว และทำ�ข่�วด้วยวิธี

ก�รสมัภ�ษณ ์สอบถ�ม เข�้ร่วมฟงัในทีป่ระชมุแถลงข�่ว 

ก�รสมัมน� ตดิต�มเหตกุ�รณ ์ คดตี�่ง ๆ  หรือปฏบิตังิ�น

ต�มทีไ่ดร้บัมอบหม�ยใหท้ำ�ข�่ว หรอืส�รคด ีเฉพ�ะเรือ่ง 

จดบันทึกข้อเท็จจริงจ�กก�รสังเกต ก�รสัมภ�ษณ์ ก�ร

สอบถ�ม ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกเทปเสยีง เทปโทรทัศน ์

วิดีโอเทป เขียนข่�วต�มรูปแบบของก�รเสนอข่�วท่ีถูก

ต้องชัดเจน โปร่งใส และมี ร�ยละเอียดต�มคว�มเหม�ะ

สมสำ�หรับเรื่องหรือเหตุก�รณ์ที่เป็นข่�ว และส่งข่�วให้

กับสำ�นักข่�ว เพื่อพิจ�รณ�ก่อนเผยแพร่โดยก�รออก

อ�ก�ศต�มวตัถปุระสงคข์องก�รเสนอข�่วแก ่ส�ธ�รณชน 

 ขัน้ตอนสดุท�้ยก�รร�ยง�นข�่วอ�จร�ยง�นสด

ตรงม� หรือสถ�นท่ีท่ีเป็นข่�ว เช่น ผลของก�รเลือกตั้ง 

สงคร�มในพื้นที่จริงที่อยู่ในที่ห่�งไกลในประเทศ ต่�ง

ประเทศ มุมใดมุมหนึ่งของโลก โดยผ่�นอุปกรณ์ก�ร

สื่อส�ร เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อส�ร เครื่องโทรส�ร และ

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ผู้สื่อข่�วที่เชี่ยวช�ญหรือได้รับมอบ

หม�ยให้ทำ�ข่�วด้�นใดด้�นหนึ่งอ�จได้รับก�รเรียกชื่อ

หรือว่�จ้�งต�มส�ยง�นที่ปฏิบัติ เช่น ผู้สื่อข่�วส�ย

ก�รเมอืง ผูส่ื้อข่�วส�ยเศรษฐกจิ ผูส้ือ่ข่�วส�ยสิง่แวดลอ้ม 

ผู้สื่อข่�วส�ยอ�ชญ�กรรมหรืออ�จได้รับก�รเรียกต�ม

สถ�นที่ประจำ� เช่น ประจำ�ทำ�เนียบรัฐบ�ล ประจำ�

กระทรวง ผู้สื่อข่�วจะต้องรับผิดชอบในก�รทำ�ข่�วให้ได้

อย่�งน้อยวันละ 1 ชิ้นง�น แต่ถ้�เป็นข่�วที่ต้องวิเคร�ะห์

เจ�ะลึกอ�จต้องใช้เวล� 3-4 วันในก�รทำ�ข่�ว 
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 ก�รวิเคร�ะห์อภิม�นร�ยง�นสหกิจศึกษ�ทั้ง 5 

เล่ม พบว่�ร�ยละเอียดก�รปฏิบัติง�นในฐ�นะนักข่�วที่

ภ�ควิช�ฯ ฝกึปฏบิติัในก�รจดัทำ�หนงัสอืพมิพส์ย�มเพรส 

(หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติง�น) สอดคล้องและส�ม�รถนำ�

ไปบูรณ�ก�รสู่ก�รปฏิบัติง�นจริง ณ สถ�นประกอบก�ร 

5 แห่งได้ดังนี้

    2.1 ก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดก�ร

ปฏบิตังิ�นในฐ�นะนกัข�่วของ บรษัิท  ข�่วสด จำ�กดั โดย

วิเคร�ะห์จ�กร�ยง�นสหกิจศึกษ�เรื่องก�รร�ยง�นข่�ว

บนัเทงิของหนงัสอืข�่วสด ป ีพ.ศ. 2558 โดยน�งส�วจุฑ�

ภรณ ์กุหล�บแกว้ พบว�่ นกัศึกษ�มอบหม�ยใหท้ำ�หน�้ท่ี

เป็นนักข่�ว มีหน้�ที่ในก�รเรียนรู้ก�รสัมภ�ษณ์ด�ร� 

ก�รเตรียมคำ�ถ�ม ก�รถอดเทปเสยีงสมัภ�ษณ์ซ่ึงในแต่ละ

ง�นนัน้จะมคีว�มแตกต่�งกันไปต�มลกัษณะและประเภท

ไปต�มแต่ละง�น ส่วนก�รเป็นนักข่�วนั้นต้องมีไหวพริบ

ปฏภิ�ณเปน็สำ�คญัจำ�เปน็ต้องรูป้ระเดน็ต�่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกบั 

ด�ร�ศิลปินเ พ่ือก�รสัมภ�ษณ์ที่ตรงประเด็น ซึ่ ง

กระบวนก�รก�รผลิตข่�วเพื่อนำ�ร�ยง�นมีกระบวนก�ร

ทำ�ง�น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ก�รว�งแผนง�น 


ก�รปฏิบัติง�น 


                   ก�รเขียนข่�ว                

 ผ่�น              ไม่ผ่�น

  ก�รตรวจสอบและก�รบรรณ�ธิกรข่�ว

ภ�พที่ 1 กระบวนก�รร�ยง�นข่�ว ของ บริษัท  ข่�วสด จำ�กัด

  2.2 ก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดก�ร

ปฏิบัติง�นในฐ�นะนักข่�วของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 

กรุ๊ป จำ�กัด โดยวิเคร�ะห์จ�กร�ยง�นสหกิจศึกษ�เรื่อง

ก�รร�ยง�นข่�วก�รเมืองสำ�หรับเครือบริษัท เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด ปี พ.ศ. 2558 โดย น�งส�ว              

ฐิภ�ภรณ์ ส�กลว�รี พบว่�ในตำ�แหน่ง นักข่�ว ส�ยข่�ว

ก�รเมืองประจำ�ทำ�เนียบรัฐบ�ล ในเครือบริษัท เนชั่น 

มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำ�กดั มหีน�้ทีใ่นก�รร�ยง�นข�่วและก�ร

สัมภ�ษณ์แหล่งข่�ว โดยในแต่ละง�นจะมีคว�มแตกต่�ง

กนัไปต�มลกัษณะและประเภทไปต�มแต่ละง�น สว่นก�ร

เป็นนักข่�วนั้นจำ�เป็นที่จะต้องมีไหวพริบปฏิภ�ณเป็น

สำ�คญั จำ�เปน็ตอ้งรูป้ระเดน็ต�่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัก�รเมอืงใน

ทุกด้�น เพื่อก�รสัมภ�ษณ์ที่ตรงประเด็น ซึ่งก�รร�ยง�น

ข่�วมีกระบวนก�รท� ง�น 6 ขั้นตอน ดังนี้

ก�รรับมอบหม�ยข่�ว

ก�รรับมอบหม�ยง�น


ก�รค้นคว้�ห�ข้อมูล

ก�รเตรียมตัวก่อนทำ�ข่�ว


ก�รตั้งประเด็นสัมภ�ษณ์

        
      ก�รร�ยง�นข่�ว         ไม่ผ่�น


   ก�รตรวจสอบข่�ว           


ส่งกองบรรณ�ธิก�ร

ภ�พที่ 2 กระบวนก�รร�ยง�นข่�วของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

จำ�กัด
 

  2.3 ก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดก�ร

ปฏิบัติง�นในฐ�นะนักข่�วของ บริษัท มติชน จำ�กัด 

(มห�ชน) โดยวเิคร�ะหจ์�กร�ยง�นสหกจิศกึษ�เรือ่งก�ร

ร�ยง�นข่�วศ�สน� วัฒนธรรม และก�รศึกษ�ของ

หนงัสอืพมิพม์ตชิน ป ีพ.ศ. 2558 โดยน�งส�วณฐัธิด� ส�

พิพัฒน์ พบว่� นักข่�ว� มีหน้�ที่ในทำ�ข่�วภ�คสน�ม ณ 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รและก�รออกภ�คสน�มต�มหม�ย

ของจังหวัดต่�ง ๆ ไม่ว�จะเป็นก�รสัมภ�ษณ์แหล่งข่�ว 

และนำ�ข่�วม�เขียนร�ยง�นข่�ว ซึ่งในแต่ละง�นนั้นจะมี

คว�มแตกต่�งกนไปต�มลักษณะและประเภทไปต�ม

แต่ละง�น ในก�รเป็นนักข่�วนั้นต้องมีไหวพริบปฏิภ�ณ

เป็นสำ�คัญในก�รรู้ถึงประเด็นต่�ง ๆ ในแต่ละข่�วที่เกี่ยว

กับก�รศึกษ� ศ�สน� วัฒนธรรมในปัจจุบัน เพ่ือก�ร

สัมภ�ษณ์ได้ตรงประเด็น ซึ่งกระบวนก�รก�รผลิตข่�ว

เพื่อนำ�ม�ร�ยง�นมีกระบวนก�รทำ�ง�น 5 ขั้นตอน ดังนี้
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ก�รรับมอบหม�ยข่�ว ก�รรับมอบหม�ยง�น

       
ก�รค้นคว้�ห�ข้อมูล

ก�รเตรียมตัวก่อนทำ�ข่�ว

       
ก�รตั้งประเด็นสัมภ�ษณ์

       
  ก�รร�ยง�นข่�ว             
           ไม่ผ่�น

  ส่งกองบรรณ�ธิก�ร          

ภ�พที่ 3 กระบวนก�รร�ยง�นข่�วของบริษัท มติชน จำ�กัด (มห�ชน)

  2.4 ก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดก�ร

ปฏบิตังิ�นในฐ�นะนักข�่วของ บริษัท สย�มรฐั จำ�กดั โดย

วิเคร�ะห์จ�กร�ยง�นสหกิจศึกษ�เรื่องก�รร�ยง�นข่�ว

ท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์สย�มรัฐ ปี พ.ศ. 2558 โดย

น�งส�วนริศร� ส�ลีวงค์ พบว่�นักข่�วโต๊ะท่องเที่ยวต้อง

ออกทำ�ข�่วออกภ�คสน�มทอ่งเทีย่วในจังหวดัต่�ง ๆ  และ

สมัภ�ษณแ์หล่งข�่วเพือ่นำ�ข่�วม�เขยีนร�ยง�นข�่ว ซึง่ใน

แต่ละง�นน้ันจะมีคว�มแตกต่�งกันไปต�มลักษณะและ

ประเภทไปต�มแต่ละง�นและต้องรู้ถึงประเด็นต่�ง ๆ 

เกี่ยวกับสถ�นที่ท่องเท่ียวเพื่อก�รสัมภ�ษณ์ได้ตรง

ประเด็น ซึ่งกระบวนก�รก�รผลิตข่�วเพื่อนำ�ม�ร�ยง�น

มีกระบวนก�รทำ�ง�น 6 ขั้นตอนดังนี้

ก�รรับมอบหม�ยข่�ว ก�รรับมอบหม�ยง�น

   
ก�รเตรียมตัวก่อนลงพื้นที่

       
ก�รค้นห�ข้อมูล  ก�รตั้งประเด็น

   
ลงพื้นที่ห�ข้อมูล

   
        ก�รเขียนข่�วและบทคว�ม      

       ไม่ผ่�น

       ตรวจสอบ     
   

ส่งกองบรรณ�ธิก�ร

ภ�พที่ 4 กระบวนก�รร�ยง�นข่�ว ของ บริษัท สย�มรัฐ จำ�กัด

  2.5 ก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดก�ร

ปฏิบัติง�นในฐ�นะนักข่�วของ บริษัท หนังสือพิมพ์แนว

หน้� จำ�กัด โดยวิเคร�ะห์จ�กร�ยง�นสหกิจศึกษ�เรื่อง

ก�รร�ยง�นข่�วเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์แนวหน้� ปี 

พ.ศ. 2559 โดยน�ยพีระวัฒน์ ดอกบัว พบว่�นักข่�ว 

มหีน�้ทีใ่นก�รเรยีนรูก้�รสมัภ�ษณแ์หลง่ข�่ว,ก�รเตรียม

คำ�ถ�ม,ก�รถอดเทปเสียงสัมภ�ษณ์ ซึ่งในแต่ลพง�นนั้น

จะมคีว�มแตกต�่งกันไปต�มลกัษณะและแตล่ะประเภท 

ซ่ึงก�รเป็นนักข่�วนั้นจะต้องมีปฏิภ�ณไหวพริบเป็น

สำ�คัญ จำ�เป็นที่จะต้องรู้ประเด็นต่�ง ๆ  ที่เกี่ยวข้องแหล่ง

ข่�ว เพื่อสัมภ�ษณ์ ให้ตรงประเด็นซ่ึงกระบวนก�รก�ร

ผลิตข่�วเพื่อนำ�ม�ร�ยง�นมีกระบวนก�รทำ�ง�น 8 ข้ัน

ตอนดังนี้

 รับมอบหม�ยข่�วจ�กพนักง�นที่ปรึกษ�

  ศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติม

 ลงพื้นที่ - เข้�ร่วมฟัง  สัมภ�ษณ์แหล่ง

   ก�รแถลงข่�ว               ข่�วเพิ่มเติม

นำ�ข้อมูลที่ได้ม�เรียบเรียง

     ตรวจสอบคว�มถูกต้องด้วยตนเอง    

    ส่งพนักง�นที่ปรึกษ�เพื่อตรวจสอบ ไม่ผ่�น

  ส่งกองบรรณ�ธิก�ร              

ภ�พที่ 5 กระบวนก�รร�ยง�นข่�วของบริษัท

 หนังสือพิมพ์แนวหน้� จำ�กัด

  3. ก�รวิเคร�ะห์ก�รสรุปและข้อเสนอแนะท่ี

นักศึกษ�นำ�เสนอในร�ยง�น สหกิจศึกษ�เพื่อสำ�รวจ

สถ�นะขององค์คว�มรู้ด้�นก�รร�ยง�นข่�วในก�ร

วเิคร�ะหอ์ภมิ�นร�ยง�นสหกิจศกึษ�ท้ัง 5 เลม่ พบว่�ก�ร

สรุปและข้อเสนอแนะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก�ร

ปฏบิตังิ�นสหกจิศกึษ�ทีเ่นน้ใหไ้ดม้โีอก�สปฏบิตังิ�นจรงิ

ในสถ�นประกอบก�รก่อนทีจ่ะสำ�เรจ็ก�รศกึษ�และออก

ไปประกอบวชิ�ชพี เตรียมคว�มพรอ้มใหด้�้นก�รพฒัน�

อ�ชีพ (Career Development) เสริมประสบก�รณ์ให้



93

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

พร้อมสู่ระบบก�รทำ�ง�น (Employability) ซึ่งก�รสรุป

และข้อเสนอแนะของร�ยง�นสหกิจศึกษ� 5 เล่ม มีดังนี้

  3.1 ก�รวเิคร�ะหผ์ลสรุปและข้อเสนอ

แนะร�ยง�นสหกจิศึกษ�เรือ่งก�รร�ยง�นข�่วบันเทิงของ

หนังสือข่�วสด ปี พ.ศ. 2558 โดยน�งส�วจุฑ�ภรณ์ 

กหุล�บแกว้ พบว�่ นกัศกึษ�ส�ม�รถบรูณ�ก�รก�รเรยีน

ก�รสอนของภ�ควิช�ฯ สู่ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�โดย

เน้นร�ยวิช�ก�รร�ยง�นข่�ว (141-321) และส�ม�รถ

ศึกษ�กระบวนก�รก�รร�ยง�นข่�ว บันเทิงของหนังสือ

ข่�วสด ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นและ

ประสบก�รณ์ก�รเป็นผู้สื่อข่�ว เพื่อเป็นแนวท�งในก�ร

ทำ�ง�นในวงก�รสื่อมวลชนในอน�คตทำ�ให้มีคว�ม                  

รับผิดชอบต่อหน้�ที่ก�รง�น สร้�งคว�มมีวินัย คว�ม

อดทนให้กับตัวเอง เพื่อที่จะเตรียมคว�มพร้อมก่อนจะ

ทำ�ง�นจริงหลังจบก�รศึกษ� โดยมีตัวอย่�งก�รร�ยง�น

ข่�วที่ฝึกปฏิบัติดังภ�พที่ 6 

ภ�พที่ 6 ตัวอย่�งผลง�นก�รร�ยง�นข่�ว 

น�งส�วจุฑ�ภรณ์ กุหล�บแก้ว ที่ปฏิบัติง�น

ณ บริษัท ข่�วสด จำ�กัด

  3.2 ก�รวเิคร�ะหผ์ลสรุปและขอ้เสนอ

แนะร�ยง�นสหกิจศึกษ�เรื่องก�รร�ยง�นข่�วก�รเมือง

สำ�หรับเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด ปี พ.ศ. 

2558 โดย น�งส�วฐิภ�ภรณ์ ส�กลว�รี พบว่�นักศึกษ�

ได้รับประโยชน์ 5 ประก�รดังนี้ (1) เรียนรู้ที่จะปรับตัว

เพื่อทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น (2) เรียนรู้ระบบก�รทำ�ง�นของ

องค์กร (3) เรียนรู้กระบวนก�รเขียนข่�วก�รเมืองในรูป

แบบต่�ง ๆ รวมถึงก�รตัดต่อวิดีโอข่�ว และเรียนรู้         

ชอ่งท�งร�ยง�นข�่วไปสูผู่ร้บัส�รซ่ึงมกี�รเปลีย่นแปลงไป

ต�มยุคสมัย อ�ทิ ก�รใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

เป็นต้น (4) เรียนรู้ก�รว�งตัวกับแหล่งข่�ว ที่เป็นผู้บังคับ

บญัช�ระดบัสงู อ�ทิ น�ยกรฐัมนตร ีคณะรัฐมนตร ีเปน็ตน้ 

และ (5) ทร�บจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง ส�ม�รถ

พฒัน�ตนเองใหด้ขีึน้ โดยมตีวัอย�่งก�รร�ยง�นข�่วทีฝ่กึ

ปฏิบัติดังภ�พที่ 7

ภ�พที่ 7 ตัวอย่�งผลง�นก�รร�ยง�นข่�ว 

น�งส�วฐิภ�ภรณ์ ส�กลว�รี ที่ปฏิบัติง�น 

ณ เครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
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  3.3 ก�รวเิคร�ะหผ์ลสรุปและขอ้เสนอ

แนะร�ยง�นสหกิจศึกษ�เรื่องก�รร�ยง�นข่�วศ�สน� 

วัฒนธรรม และก�รศึกษ�ของหนังสือพิมพ์มติชน ปี              

พ.ศ. 2558 โดยน�งส�วณัฐธิด� ส�พิพัฒน์ พบว่�

นักศึกษ�ได้รับประสบก�รณ์ใหม่ ๆ ในก�รทำ�ง�นด้�น

ก�รร�ยง�นข่�วม�กขึ้น และได้เรียนรู้ระบบก�รทำ�ง�น

ขององค์กร และมีโอก�สใช้ศักยภ�พของด้�นก�รเขียน

ข่�ว และก�รถ่�ยภ�พข่�วให้มีคว�มน่�สนใจต�มที่ได้

เรียนรู้ม�อย่�งเต็มที่ และฝึกคว�มตรงต่อเวล� คว�มรับ

ผิดชอบ นอกจ�กนี้ยังได้รับคำ�ติชมจ�กผู้มีประสบก�รณ์

ในส�ยอ�ชีพ เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงพัฒน�คว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่�งก�ร

ร�ยง�นข่�วที่ฝึกปฏิบัติดังภ�พที่ 8

ภ�พที่ 8 ตัวอย่�งผลง�นก�รร�ยง�นข่�ว  น�งส�วณัฐธิด� ส�พิพัฒน์ 

ที่ปฏิบัติง�น ณ บริษัท มติชน จำ�กัด (มห�ชน)

 3.4 ก�รวิเคร�ะห์ผลสรุปและข้อเสนอแนะ

ร�ยง�นสหกิจศึกษ�เรื่องก�รร�ยง�นข่�วท่องเที่ยวของ

หนังสือพิมพ์สย�มรัฐ ปี พ.ศ. 2558 โดยน�งส�วนริศร� 

ส�ลีวงค์ พบว่�นักศึกษ�ส�ม�รถพัฒน�ตนเองให้มี

ศักยภ�พในด้�นต่�ง ๆ เช่นก�รเขียนที่ต้องอ่�นหนังสือ

เพ่ิมเติมม�กข้ึนกว่�ที่เคย หรืออ่�นหนังสือพิมพ์ทุกเช้�

เพ่ือจะไดรู้้ลกัษณะก�รเขยีนทดีีเรยีนรูเ้ทคโนโลยทีีเ่ข�้ม�

ช่วยให้ก�รทำ�ง�น และเรียนรู้ประสบก�รณ์จ�กผู้ท่ี

ประสบก�รณ์ทำ�ให้ทร�บจุดเด่นและจุดด้อย ส�ม�รถ

พัฒน�ตนเองใหด้ขีึน้ โดยมตีวัอย�่งก�รร�ยง�นข�่วทีฝ่กึ

ปฏิบัติดังรูปที่ 9

ภ�พที่ 9 ตัวอย่�งผลง�นก�รร�ยง�นข่�ว น�งส�วนริศร� ส�ลีวงค์ 

ที่ปฏิบัติง�น ณ บริษัท สย�มรัฐ จำ�กัด

 

  3.5 ก�รวเิคร�ะหผ์ลสรุปและข้อเสนอ

แนะร�ยง�นสหกิจศึกษ�เรื่องก�รร�ยง�นข่�วเศรษฐกิจ

ของหนังสือพิมพ์แนวหน้� ปี พ.ศ. 2559 โดยน�ย                      

พีระวัฒน์ ดอกบัว พบว่�นักศึกษ�ส�ม�รถบูรณ�ก�ร              

ก�รเรียนก�รสอนของภ�ควิช�ฯสู่ก�รปฏิบัติง�นสหกิจ

ศกึษ� โดยเนน้ร�ยวชิ�ก�รร�ยง�นข�่ว (141 -321) และ

ส�ม�รถศึกษ�กระบวนก�รร�ยง�นข่�วเศรษฐกิจ ของ

หนังสือพิมพ์แนวหน้�ปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเรียนรู้ก�รทำ�ง�น

และประสบก�รณ์ก�รเป็นผู้สื่อข่�วท่ีต้องปฏิบัติง�นใน

สถ�นท่ีจริง และในสถ�นก�รณ์จริง และทร�บข้ันตอน

ก�รในก�รทำ�ง�น เพื่อเป็นแนวท�งในก�รทำ�ง�นใน

วงก�รสื่อมวลชนในอน�คต ทำ�ให้มีคว�มรับผิดชอบต่อ

หน�้ที ่สร�้งคว�มมวีนิยั สร�้งอดทนใหก้บัตวัเองเปน็ก�ร

ฝึกตัวเองไปในตัวเพ่ือท่ีจะเตรียมคว�มพร้อมก่อนจะ

ทำ�ง�นจริงหลังจ�กจบก�รศึกษ� โดยมีตัวอย่�งก�ร

ร�ยง�นข่�วดังภ�พที่ 10 

ภ�พที่ 10 ตัวอย่�งผลง�นก�รร�ยง�นข่�ว  น�ยพีระวัฒน์ ดอกบัว 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

 จ�กผลก�รวิจัยดังกล่�วแสดงให้เห็นว่�สถ�นะ

ขององค์คว�มรู้ด้�นก�รร�ยง�นข่�วอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นกัศกึษ�ส�ม�รถบรูณ�ก�รเรยีนก�รสอนของภ�ควชิ�ฯ 

สูก่�รปฏบิตังิ�นสหกจิศึกษ�โดยก�รปฏบิติัง�นของสถ�น

ประกอบก�รส�ม�รถสรุปเป็นองค์คว�มรู้ด้�นก�ร

ร�ยง�นข�่วออกเปน็ 4 ขัน้ตอน ซึง่สอดคลอ้งกบัก�รเรียน

ก�รสอน และก�รฝึกปฏิบัติในก�รจัดทำ�หนังสือพิมพ์

สย�มเพรสดังนี้

                 ก�รว�งแผน (Plan)                 
   
       ก�รปฏิบัติต�มแผน (Do)         ไม่ผ่�น       

   
                 ก�รตรวจสอบ (Check)             
     

ก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินก�รอย่�งเหม�ะสม (Act)

ภ�พที่ 11 ขั้นตอนก�รร�ยง�นข่�ว

ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติสย�มเพรส

 ก�รร�ยง�นของหนังสือพิมพ์สย�มเพรสจะเริ่ม

ต้นจ�กก�รว�งแผนคือหลังจ�กที่นักศึกษ�ได้รับมอบ

หม�ยหัวข้อข่�ว นักศึกษ�จะต้องพิจ�รณ�ว่�มีคว�ม

จำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้�ง ก�รค้นห�ข้อมูลจ�กข่�วเก่�

หรือข่�วที่เกี่ยวข้อง ก�รตั้งประเด็น ก�รห�บุคคลอ้�งอิง

เพื่อเป็นแหล่งข่�วสำ�หรับหรับสัมภ�ษณ์ เป็นต้น

 ก�รปฏิบัติต�มแผน คือก�รรวบรวมข้อมูลข่�ว

ด้วยก�รลงพื้นที่ห�ข้อมูล ก�รเข้�ร่วมฟังก�รแถลงข่�ว 

ก�รสัมภ�ษณ์แหล่งข่�วเพิ่มเติม เพร�ะก�รร�ยง�นข่�ว

จำ�เป็นใช้ข้อมูลที่น่�เชื่อถือ และทำ�ก�รเรียบเรียงเพื่อนำ�

เสนอต�มรูปแบบของก�รเขียนข่�ว และขั้นตอนก�ร

ตรวจสอบคอืก�รนำ�สง่อ�จ�รยผ์ูส้อนเพือ่ตรวจสอบคว�ม

ถูกต้องเหม�ะสมของข่�วที่นักศึกษ�นำ�เสนอ โดย

พจิ�รณ�อย�่งรอบด�้น อ�ทิ คณุค�่ข่�ว รูปแบบก�รเขยีน 

ก�รใช้ภ�ษ� ตัวสะกด เป็นต้น  สุดท้�ยคือก�รปรับปรุง

ก�รดำ�เนนิก�รอย�่งเหม�ะสมจดัทำ�ในรปูแบบจำ�ลองก�ร

ประชุมโต๊ะข่ �ว เพื่ อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้  และนำ �

ประสบก�รณ์ที่ได้รับไปใช้กับก�รร�ยง�นข่�วครั้งต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์อภิม�นร�ยง�นสหกิจศึกษ�ด้�นก�ร

ร�ยง�นข่�วพบว่ � ข้ันตอนก�รร�ยง�นข่�วของ

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติสย�มเพรสนั้นส�ม�รถนำ�ไป              

บูรณ�ก�รกับก�รปฏิบัติง�นจริง ณ สถ�นประกอบก�ร

ทั้ง 5 แห่ง และนักศึกษ�ส�ม�รถร�ยง�นข่�วเพื่อตอบ

โจทย์ที่พนักง�นที่ปรึกษ�มอบหม�ย และข่�วดังกล่�ว

ผ่�นม�ตรฐ�นและส�ม�รถเผยแพร่สู่ผู้รับส�รกลุ่มเป้�

หม�ยของสถ�นประกอบก�รได ้ถอืไดว้�่สถ�นะขององค์

คว�มรู้ด้�นก�รร�ยง�นข่�วอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส�ม�รถ

จัดก�รเรียนก�รสอนท่ีตอบโจทย์สถ�นประกอบก�ร 

นักศึกษ�ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ในฐ�นะนักข่�วตรงต�ม

วัตถุประสงค์ก�รเรียนก�รสอนของภ�ควิช�ฯ 
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