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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับคุณลักษณะและภาระหนาที่ที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตรในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อที่จะไดทราบถึงสภาพที่แทจริงและนําไปใชปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมใหเปนไปตามความคาดหวังของ
สังคม กลุมตัวอยางเลือกแบบวิธีการหลายขั้นตอน คือ นักวารสารศาสตรอาชีพ นักวิชาการทางดานวารสารศาสตร นิสิต
นักศึกษาวิชาเอกวารสารศาสตร และประชาชนทั่วไป ทั้งหมด 284 คน การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
พบวา รอยละ 64.04 มีพ้ืนการศึกษาปริญญาตรีสาขาตาง ๆ ที่ไมใชวารสารศาสตร อายุระหวาง 26-30 ป ระยะเวลาทํางาน 1-3 ป 
และรอยละ 56.18 ไมเคยมีประสบการณในการทํางานอื่นมากอน 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตรในอนาคต นาจะมีเพิ่มขึ้น คือ (1) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตอสังคม 
อดทนเขมแข็ง มีเหตุผล  (2) มีจรรยาบรรณยึดมั่นคุณธรรม มีมารยาท  (3) รูเทาทันสถานการณ มีความรอบรูไมหยุดนิ่ง (4) เช่ือ 
มั่นตนเอง กลาตั้งคําถาม เปนนักคิดและชางสังเกต  (5) บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ กระตือรือรน  (6) ทักษะการสื่อสารดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม และ (7) ความรูดานภาษาตางประเทศ 

สําหรับภาระหนาที่ที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตรในอนาคต คือ (1) นําเสนอดวยเทคโนโลยีใหม ๆไดละเอียดขึ้น 
รวดเร็วขึ้น  (2) เปนปากเปนเสียง เปนผูนําความคิดของประชาชน  (3) เปนแหลงขอมูลของประชาชน และ (4) ทําการสํารวจ
และวิจัย 

 
ABSTRACT 

The purposes of the study were to examine, in the real world, the required qualifications and responsibilities   
of the journalists in the Bangkok Metropolitan Area and to introduce the findings into educational curriculum to 
train future journalists.  Multi-stage sampling included 284 samples in 4 groups: professional journalists, jour -
nalism educators, journalism students and the general public. 

In the descriptive statistics analysis, the main findings indicated that 64.04% of the professional journalists 
under study had non-journalism bachelor degrees. They were 26 to 30 years old and had been working as 
journalists for 1-3 years, 56.18% of them had never worked in any other jobs before. 

The required qualifications of professional journalists in the future should include (1) responsibility to the 
society (2) obligations to the professional world (3) curiosity and the ability to keep up with the contemporary 
world (4) self confidence and skepticism (5) enthusiasm and good human relations (6) ability in modern technology 
usage (7) foreign language ability.   

The required responsibilities of professional journalists in the future include (a) ability to use modern 
technology in presentations (b) being public opinion leaders and representatives (c) being public information 
sources (d) doing  surveys and researches. 
 
 
 
 



บทนํา 
เปนความจริงที่วา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจนถึง

ปจจุบัน สื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ นิตยสารและ
วารสาร วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ไดขยายเครือขาย
ออกไปอยางกวางขวาง จึงทําใหอาชีพทางดานสื่อสารมวล 
ชน เปนตลาดแรงงานที่มีความตองการสูง เพราะสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนไป ความตองการการสื่อสารที่ไมใชขาวธรรมดา  
แตเปนขาวพิเศษที่ตองเจาะลึกใหทั่วถึง จึงจําเปนตองมี
ผูสื่อขาวประจําจุดตาง ๆ ทั่วประเทศ รายการโทรทัศนก็ผลิต
เองมากขึ้น ประกอบกับเครือขายสถานีวิทยุและโทรทัศน 
ขยายออกไปครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ หนังสือพิมพหรือ
นิตยสารก็มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องและจํานวนมากขึ้น ทําใหผู 
คนหันจํานวนมากหันเหเขามาสูวิชาชีพทางดานนี้กันมาก 
ขึ้นดังสังเกตไดจากแนวโนมของผูนิยมสอบแขงขันเขาเรียน 
ในคณะวิชาที่สอนทางดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

ทั้งนี้ทําใหเปนที่นาสนใจวา การที่มีผูตองการจะเขา
เรียนทางดานนี้ มีจุดประสงคที่จะทําการศึกษาใหตรงตาม
เปาหมายของวิชาชีพ หรือเปนเพียงภาพหลอนที่จะไดมีคน
รูจักทั่วประเทศ ไดอานขาวออกทางโทรทัศน ไดกระทบไหล
รัฐมนตรี เปนอาชีพที่ดีงาม โดงดัง มีเกียรติ มีเงิน ทั้งๆ ที่กวา
จะถึงจุดนี้ ตองใชเวลาและการตอสูฝาฟนมากมาย ดวยเหตุนี้
จึงควรที่จะทําการศึกษาสํารวจถึงคุณลักษณะและภาระ 
หนาที่ที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตรขึ้น เพื่อที่จะได
ทราบถึงสภาพที่แทจริงและความคาดหวังของสังคมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและหนาที่ที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสํารวจถึงสภาพของงานวารสารศาสตรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาสํารวจเกี่ยวกับคุณลักษณะและภาระหนา 
ที่ที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตรในเขตกรุงเทพมหา 
นคร 

3. เพื่อศึกษาถึงแนวโนมของคุณลักษณะและภาระ 
หนาที่ที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตรในเขตกรุงเทพ 
มหานคร 
 
 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ไดทราบถึงสภาพของคุณลักษณะและภาระหนาที่ของ

นักวารสารศาสตรในเขตกรุงเทพมหานครที่ เปนอยูใน
ปจจุบันและแนวโนมของคุณลักษณะและภาระหนาที่ที่พึง
ประสงคในอนาคต เพื่อที่จะไดนําไปประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร หรือการเรียนการสอนของสถานศึกษาตาง ๆ ที่ 
จะผลิตนักศึกษาทางดานวารสารศาสตร ตลอดจนบุคคลที่
ประสงคจะประกอบอาชีพทางดานวารสารศาสตรจะได
นําไปปรับปรุงตนเองใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและ
เขาใจถึงภาระหนาที่ของนักวารสารศาสตรที่พึงประสงค 
 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและเอกสารอางอิง 

คําจํากัดความ 
นักวารสารศาสตร ตรงกับภาษาอังกฤษวา Journalist 

ตามพจนานุกรม The Reader’s Digest Oxford Word Finder 
ใหคําจํากัดความวา Journalist n. a person employed           
to report for or edit a newspaper, journal, or newscast              
(บุคคลผูทําหนาที่รายงานขาวหรือตรวจทานตรวจแกขาว
ใหกับหนังสือพิมพ นิตยสารหรือสื่อกระจายเสียง) 

*reporter, newspaperman, pressman, newsman, 
columnist, publicist, correspondent, commentator, news-
hound, hack, news-gatherer, legman, U S: wireman, staffer, 
colloq.stringer, the fourth estate; papasarazzo; editor, sub-
editor, copy-editor, city editor, newscaster, newsreader, 
broadcaster. (ผูสื่อขาว นักหนังสือพิมพ ผูพิมพหนังสือ 
พิมพ นักขาว คอลัมนิสต ผูโฆษณาเผยแพร ผูสื่อขาวพิเศษ 
นักวิเคราะหขาว นักหาขาว ผูรวบรวมขาว นักขาว สําหรับ
สหรัฐอเมริกา ยังมีความหมายถึง นักขาวและผูรวมงานของ
สํานักขาว ผูขายขาว ชางภาพอิสระ บรรณาธิการ บรรณาธิ- 
กรณ บรรณาธิการบทความ บรรณาธิการขาวสังคม ผูสื่อขาว
วิทยุ ผูอานขาววิทยุ ผูดําเนินขาววิทยุโทรทัศน) ดูเหมือน  
คําวา Journalists ในสหรัฐอเมริกาจะเปนผูที่ไดรับการยก
ยอง และมีเกียรติในสังคมมากทีเดียว 

สําหรับนักวารสารศาสตร เปนคําที่ใชกันในกลุม
นักวิชาการทางดานสื่อสารมวลชนและผูที่ประกอบอาชีพใน
งานวารสารศาสตร เพื่อที่จะสามารถเขาใจไดตรงกันและ  
สั้นกระชับ  
 



 

ในขณะที่ประชาชนทั่วไปจะมีคําไทยอื่น ๆ ใชเรียก 
เชน นักขาว ผูสื่อขาว นักหนังสือพิมพ หรือสื่อมวลชน  
ฯลฯ และตามศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน ในหนา ส.56 
แจงวาเปนผูที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสื่อมวลชนตามโรง
พิมพหรือสถานีวิทยุโทรทัศน เชน นักขาวหรือบรรณาธิ- 
การขาว ก็มักจะเรียกตัวเองวา Journalist แทนที่จะเรียกวา 
Mass Media Practitioners 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

มีงานศึกษาวิจัยของตางประเทศ ในหัวขอ “งานของนัก
วารสารศาสตร” ของ เจเรมี  ตันสทอล (Tunstall, 1974) 
พบวา อายุของนักวารสารศาสตรที่ทํางานอยูในงานหนังสือ 
พิมพอยูในชวงอายุ 27-35 ป มากที่สุด สําหรับการรวบรวม
ขอมูลของนักวารสารศาสตรที่ เปนนักเขียนสารคดีและ
คอลัมนิสต ซึ่งมีแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก การพูดคุยกับนัก 
หนังสือพิมพ เอกสารคนควาอางอิง จดหมายที่สงเขามาติด 
ตามและคิดประเด็นดวยตนเอง ติดตอสัมภาษณแหลงขาว 
พูดคุยกับแหลงขาวทางโทรศัพท การประชุมแถลงขาว
ปรากฏวา นักวารสารศาสตรใชการติดตามและคิดประเด็น
ดวยขอมูลของตนเองมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอย
ละ 69 รองลงมาคือ พูดคุยกับแหลงขาวทางโทรศัพท คิด
เปนรอยละ 39 และใชเอกสารคนควา อางอิงเปนอันดับสาม 
คิดเปนรอยละ 33 นักเขียนคอลัมนการเมืองใชแฟมขอมูล
สวนตัวมากถึงรอยละ 53 และปรากฏตัวเลขที่แสดงวาแหลง 
ขาวชวยการทํางานของคอลัมนิสต ไดเพียงรอยละ 40  

ในการเตรียมความพรอมของนักวารสารศาสตรใน
อนาคต ไดมีการศึกษาวิจัยในหัวเรื่อง “คุณลักษณะและ
ทัศนคติตอวิชาชีพของนักวารสารศาสตรชาวไนจีเรีย” ของ 
ไอโดวู  อาคานบิ (Akanbi, 1978) เพื่อศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
ผูที่เปนนักวารสารศาสตรอาชีพ กระบวนการสื่อสาร สวน 
ประกอบทั้งหมดของการสื่อสาร ซึ่งนักวารสารศาสตรเปน
สวนหนึ่ง เพื่อที่จะทําความเขาใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
จิตวิทยาและสวนประกอบอื่น ๆ ที่จะมีสวนในการบีบบังคับ
หรือจูงใจใหนักวารสารศาสตรแตละคนทําหรือไมทําโดย
ใชแบบจําลองของวิชาชีพนักวารสารศาสตร สํารวจแนวคิด
ที่เปนขอมูลผูกพัน 3 ลักษณะ คือ ขอผูกพันกับองคกร ขอ
ผูกพันกับอาชีพ และขอผูกพันกับภาระหนาที่ของนักวาร- 
สารศาสตรชาวไนจีเรียกลุมตัวอยาง 407 คน จากประชากร 
620 คน สุมตัวอยาง 8 รัฐ จาก 19 รัฐ ความสมบูรณของการ

ตอบแบบสอบถามคิดเปน 60 เปอรเซ็นต โดยทดสอบ
สมมุติฐาน 3 ขอ คือ 1) ชุดของตัวแปรทางสังคมจิตวิทยาจะ
เปนตัวทํานายขอผูกพันของนักวารสารศาสตรที่มีตอองคกร 
ที่มีตอวิชาชีพ และที่มีตอภาระหนาที่ที่แสดงออก 2) ชุดของ
ตัวแปรทางสังคมจิตวิทยา จะเปนทางตรงไปสูการแสดง 
ออกซึ่งเปนคุณคาทางวิชาชีพ 3) ความสัมพันธระหวางตัว
แปรทางสังคมจิตวิทยา กับขอผูกพันทั้งสามเปนการแสดง 
ออกซึ่งคุณคาทางวิชาชีพโดยทันที ปรากฏขอมูลสนับสนุน
ถึงแมจะมีขอมูลที่เหลื่อมล้ํากันของแนวความคิดทั้งสาม 
ซึ่งในหลายกรณีก็ไมอาจใชตัวแปรทางสังคมจิตวิทยามา
ทํานายได และความสัมพันธระหวางตัวแปรทางสังคม
จิตวิทยานั้นเช่ือมโยงทั้งขอผูกพันทั้งสามกับการแสดงซึ่ง
คุณคาทางวิชาชีพอยางมีอิสระตอกันเปนขอมูลสนับสนุน
ตามแนวความคิดทั้งสาม 

ซึ่งงานวิจัยในขอบเขตที่ใกลเคียงกันของ ริลลา  ดีน 
มิลลส (Mills, 1982) ในหัวเรื่อง “การรับรูในการตกลงใจ
ทางจริยธรรมของนักวารสารศาสตรที่ทํางานหนังสือพิมพ” 
เพื่อที่จะสํารวจตรวจสอบทัศนคติของนักวารสารศาสตร
ในดานจริยธรรมโดยแบบสอบถาม จะเนนใน 3 ประเด็น 
คือ 1) งานที่ทําตองเผชิญกับการตัดสินใจทางจริยธรรม
หรือไม 2) ถาไม เปนเพราะเหตุใด 3) ถาใช จะตองมีการ
ตัดสินใจบอยขนาดไหน และในสภาพเชนใด ดําเนินการ
เก็บขอมูล 153 ตัวอยาง จากหนังสือพิมพ 10 ฉบับ ของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งสวนใหญเปนบรรณาธิการและผูสื่อขาว 
ปรากฏวา กลุมตัวอยางมี 2 กลุม สวนนอยที่รูสึกวาเผชิญ
กับการตัดสินใจทางจริยธรรมมาโดยตลอด ซึ่งกลุมใหญ
ระบุวาการตัดสินใจมีผลกระทบมาจากวัตถุประสงค ซึ่ง
ประกอบดวยขอขัดแยงระหวางขอกําหนดของขาวกับ
ความตองการขาว (อคติหรือความสะดวก) ของนักขาว ขอ
ขัดแยงระหวางวัตถุประสงคที่จะใหขาวครอบคลุมถึง กับ
ความกดดันของงานและขอจํากัดของวิจารญาณของมนุษย 
สวนอีกกลุมระบุวาเปนผลกระทบมาจากสามัญสํานึกใน 
ทางจริยธรรมที่ตองคํานึงถึงความเปนสวนตัว ความเสีย 
หายและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับแหลงขาว ผลสรุปที่
นาสนใจวา นักวารสารศาสตรเห็นวาจริยธรรมเปนเหมือน
กาวแหงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของวิชาชีพนี้ ซึ่งคลายคลึงกับ
งานศึกษาวิจัยของอาคานบิ ในแนวคิดเรื่องขอผูกพันกับ
อาชีพ และขอผูกพันกับภาระหนาที่ 



 

เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักวารสารศาสตร ที่พบใน
งานวิจัยศึกษาเปรียบเทียบถึงการศึกษาที่จําเปนตองมีของ
ผูรายงานขาวโทรทัศนในทัศนะของผูกํากับขาวโทรทัศน 
และผูสอนวารสารศาสตร สาขาวิทยุโทรทัศน ของ แจ็ค 
พอล แมทนี (Matney, 1989) เพื่อที่จะนําผลไปใชในการ
ออกแบบหลักสูตรวารสารศาสตร สาขาวิทยุโทรทัศนให
ตรงกับความตองการเบื้องตนของผูที่จะทํางานดานขาวและ
กํากับขาว โดยใชแบบสอบถาม 70 ขอ สงไปยังผูกํากับขาว
เครือขายโทรทัศนในสหรัฐอเมริกา จํานวน 620 คน และ
สงไปถึงผูสอนดานวารสารศาสตร และสื่อสารมวลชน 
จํานวน 365 คน ไดรับกลับคืนมาทั้งสิ้น 52 เปอรเซ็นต พบ
ความเห็นตรงกันในการจัดอันดับความจําเปนที่ตองให
นักศึกษาไดเรียนรู 5 ลักษณะ ไดแก 1) ทักษะและความ 
สามารถ 2) ความรูทั่วไป 3) บุคลิกภาพ 4) ความพรอมทาง
วิชาการ และ 5) ทํางานขาวโทรทัศนอยางปลอดภัย แตมี
ความสําคัญในบางลักษณะแตกตางกัน โดยผูสอนให        
คะแนนในดานทักษะและความสามารถ ความรูทั่วไป ความ
พรอมทางวิชาการและทํางานขาวโทรทัศนอยางปลอดภัย
มากกวา สวนผูกํากับขาวโทรทัศนใหคะแนนกับคุณลักษณะ
มากกวา และสวนที่เห็นพองตองกันในคุณสมบัติของผู 
รายงานขาวโทรทัศน ควรมีคุณวุฒิปริญญาตรีดานศิลป
ศาสตร และวารสารศาสตร สาขาวิทยุโทรทัศน 

สําหรับงานศึกษาวิจัยในประเทศไทย ปรากฏมีหัว
เรื่อง “บทบาทของนักหนังสือพิมพในเมืองไทย ระหวางป 
พ.ศ. 2490-2501” ของ สุวิมล  รุงเจริญ ไดพิจารณาถึงความ
เปนกลางของหนังสือพิมพ โดยดูจากแรงจูงใจในการเลือก
หรือละเวน และความสามารถในการโนมนาวความคิดเห็น
ตอผูอาน และบรรณาธิการจะเปนผูตัดสินเลือกขาวหรือ
บทความ โดยอาศัยการพิจารณาจากเนื้อที่กระดาษกับการ
วินิจฉัยของบรรณาธิการ (Value of the editor) โดยการนํา 
เสนอเนื้อหาทั้งสองดาน หากเปนขอคิดเห็นจะตองใจกวาง
ยอมรับความจริงและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทําให
ความคิดและแนวทางในการแกไขเปนไปไดหลายแงมุม 
โดยสามารถเลือกทางแกไขปญหาที่ถูกตองและมีประสิทธิ 
ภาพที่สุดได 

 
 
 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับภาระหนาท่ี  
พัฒนาการของภาระหนาที่ผูเฝาประตู ที่ใหขอสังเกตวา

ตองใชเหตุผลทางจริยธรรมที่เปนรูปธรรมเพื่อที่จะชวยให
ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติได ถาการกระทํานั้นถูกตอง หรือ
ควรงดเวนการกระทํานั้นไมถูกตอง และควรมีหลักการที่
ระบุวา การปดบังขาว หรืองดตีพิมพถือเปนการไมซื่อสัตย 
(Richard L. Morrill, 1980) การใชเหตุผลอยางมีคุณธรรม
ของ Professor Dr. Ralph Potter แหง Harvard Divinity 
School ที่เรียกวา “Potter Box” ที่วิเคราะหใหเห็นถึงมิติทั้ง 4 
ดาน อันไดแก Definition, Values, Principles และ Loyalties 
นําไปสูการตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบ ถือเปนภาระ 
หนาที่สําคัญ 5 ประการ คือ 

1. ภาระหนาที่ของวิชาชีพ (Duty to ourselves) 
เพื่อใหสําเหนียกในหนาที่ความรับผิดชอบอยางรอบ 

คอบ และมีความละอายตอความประพฤตินอกลูนอกทาง 
ที่อาจถูกเยายวนดวยอามิสสินจาง ผลประโยชนสวนตัว
และประสบกับปญหารอบดานตลอดเวลา 

2. ภาระหนาที่ตอผูใหอุปการคุณ (Duty to clients/sub- 
scribers/supporters) 

สํานึกในบุญคุณของผูใหการสนับสนุนซึ่งไดแกผูอาน 
ผูบอกรับเปนสมาชิก หรือสปอนเซอร ดวยการปฏิบัติหนาที่
อยางสัตยซื่อ ถือเปนการตอบแทนคุณที่เหมาะสมที่สุด 
 3. ภาระหนาที่ตอแหลงขาวของตนเอง (Duty to one’s 
organization of firm) 

ความซื่อสัตยที่จะปกปดและไมนําความเสื่อมเสียไปสู
แหลงขาว ไมวาจะถูกบีบโดยอํานาจของศาลหรือการขมขู
จากบุคคลใดก็ตาม 
 4. ภาระหนาที่ตอเพื่อนรวมอาชีพ (Duty to profess- 
sional colleagues) 

นักวารสารศาสตร อาจจะเล็งผลเลิศดานขาวจนละเลย
คุณคาของฝายอื่น ๆ หรือแมเกิดความขัดแยงกับบรรณาธิการ 
หรือเจาของโรงพิมพเพียงใดก็ตาม ก็ควรมีวิจารณญาณใน
การเลือกกระทําในทางที่ชอบดวยความสัตยซื่อตออาชีพ
ของตนอยูนั่นเอง 

 
 
 
 
 



 

 5. ภาระหนาที่ตอสังคม (Duty to society) 
ถือเปนภาระที่บงบอกถึงความรับผิดชอบตอสังคม อัน

เปนคําถามถึงสิทธิสวนบุคคลและหลักการทางวารสาร
ศาสตรที่ตองยึดในเรื่องของ “สิทธิในการรับรูของสาธารณ 
ชน” เปนสิ่งสําคัญกวา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง 4 กลุม 
คือ นักวารสารศาสตรอาชีพ นักวิชาการทางดานวารสาร-
ศาสตร นิสิต นักศึกษาวิชาเอกวารสารศาสตร และประชาชน
ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเก็บขอมูลที่
สมบูรณมาไดจํานวน 284 คน 

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1  ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวประ 

เภทของสื่อสารมวลชน ภูมิหลังทางการศึกษา และภูมิหลัง
ของวิชาชีพ รวม 16 ขอ 

สวนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับภาระหนาที่และคุณลักษณะ
ของนักวารสารศาสตร ประกอบดวยคําถามปด 43 ขอ และ
คําถามเปด 3 ขอ 

สวนที่ 3  เปนคําถามเกี่ยวกับแนวโนมของภาระหนาที่ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตร เปน
คําถามเปด 4 ขอ 
 
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหเปน 2 สวน ซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ 
 1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ภูมิหลังและสภาพ
งานของนักวารสารศาสตรอาชีพ 

กลุมตัวอยางทั้งหมดมีจํานวน 284 คน เปนเพศชาย 
141 คน เพศหญิง 143 คน เปนนักวารสารศาสตรอาชีพ 89 
คน และนักวิชาการทางดานวารสารศาสตร 35 คน สวน
ใหญอยูในชวงอายุ 26-30 ป นิสิตนักศึกษาวิชาเอกวารสาร
ศาสตร 70 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 21-25 ป และประ 
ชาชนทั่วไป 90 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 31-40 ป 

สําหรับภูมิหลังและสภาพงานของนักวารสารศาสตร
อาชีพ 89 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ซึ่งระดับการ 
ศึกษาสวนมากจบปริญญาตรี รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นถึงรอยละ 64.04 

สาขานิเทศศาสตรหรือวารสารศาสตรหรือสื่อสารมวลชน
รอยละ 35.96 กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับความรูและประ 
สบการณในงานวารสารศาสตร จากการคนควาและสอบ                        
ถามจากผูรู จากการปฏิบัติงานจริง จากสถานศึกษาโดยตรง 
จากการฝกอบรม และจากกิจกรรมสมัยเรียนตามลําดับ รอย
ละ 49.44 เปนนักขาว/ผูสื่อขาว รอยละ 25.84 เปนหัวหนา
ขาว รอยละ 23.59 เปนบรรณาธิการ รอยละ 1.12 เปนรีไรท-
เตอร สวนใหญทํางานอยูในสื่อสารมวลชนประเภทหนังสือ 
พิมพ นิตยสาร สํานักขาวและวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทร- 
ทัศน ตามลําดับ 

นักวารสารศาสตรอาชีพสวนใหญมีระยะเวลาในการ
ทํางานดานวารสารศาสตร 1-3 ป และไมเคยมีประสบการณ
ทํางานอื่น ๆ มากอน ระดับรายไดตอเดือนระหวาง 7,100–
9,000 บาท เปนสวนใหญ 

ประสบการณการทํางานดานวารสารศาสตรของกลุม
ตัวอยางนี้สวนใหญ คือ เขียนขาว หาขาว และรายงานขาว 
รองลงมา คือ ตรวจแกขาวและเขียนบทความ สําหรับการ
คนควาขอมูลจากหนังสือพิมพ แฟมขาว วารสาร/นิตย- 
สาร หนังสือ ขาวแจกจากเอกชน และรูปภาพ/ภาพถาย เปน
ประจํา การใชเวลาเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนสวนใหญเปน
การคนความากที่สุด รองลงมาเปนการรวบรวม การเตรียม
เรื่องและการเลือกเรื่องตามลําดับ สวนการยอมรับฟงความ
คิดเห็นเชิงวิพากษวิจารณจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 
และผูอานผูชม/ผูฟง เปนประจํา จากเพื่อนวงการเดียวกัน
สงักัดอื่นและแหลงขาวบางเปนบางโอกาส 

สิ่งที่มีอิทธิพลตอการพิจารณาคุณคาของขาวที่นัก
วารสารศาสตรอาชีพใหความสําคัญมากที่สุด คือ แหลงขาว
และผลการวิจัยเกี่ยวกับผูอาน สวนผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน สํานักขาว/หนังสือพิมพที่มีช่ือเสียง คูแขงในระดับ
เดียวกัน หัวขอขาวโทรพิมพและการฝกอบรมทางวารสาร
ศาสตรมีความสําคัญตามลําดับ กลุมตัวอยางนี้รอยละ 70.78 
มีความพึงพอใจ รอยละ 21.34 มีความพึงพอใจมาก รอยละ 
4.49 มีความพึงพอใจเล็กนอย และรอยละ 3.37 มีความรูสึก
ไมพึงพอใจตองานในปจจุบัน 
 1.2  คุณลักษณะของนักวารสารศาสตร 

กลุมตัวอยางทั้ง 4 ประเภท คือ นักวารสารศาสตร
อาชีพ นักวิชาการทางดานวารสารศาสตร นิสิตนักศึกษา
วิชาเอกวารสารศาสตร และประชาชนทั่วไป ที่ตอบวาเห็น
ดวยอยางยิ่งเปนสวนใหญ ไดแก คุณลักษณะตอไปนี้คือ 



 

- ควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางต่ํา 
- สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
- ควรมีความรูและใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
- ชอบเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
- สามารถใหเวลากับงานไดตลอดเวลา 
- มีความรูและทักษะทางการสื่อสารเปนอยางดี 
- ชอบเดินทางไปสถานที่ตาง ๆ 
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
- ควรมีความรูความสามารถในการเขียนทาง
วารสารศาสตรเปนอยางดี  

- ควรใฝหาความรู และพัฒนาความสามารถใน 
อาชีพของตนตลอดเวลา 

- เปนผูมีความรูในหลาย ๆ สาขา (Interdisciplinary) 
ทันสมัย – ทันเหตุการณ 

- มีความอดทนเปนอยางยิ่ง 
- เปนผูสงสารที่มีจริยธรรม 
กลุมตัวอยางทั้งหมดที่ตอบวาเห็นดวย ไดแก คุณ 

ลักษณะตอไปนี้ คือ 
- ควรมีความเขาใจในการใชเครื่องคอมพิวเตอร
เปนอยางดี 

- มีความทะเยอทะยานสูง 
- ชางสงสัยและขี้ระแวงอยูเปนนิจ 
- ชอบวิพากษวิจารณผูอื่น 
สวนกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ตอบวา ไมเห็นดวย 

ไดแก คุณลักษณะตอไปนี้ คือ 
- ชอบทํางานลําพังเพียงผูเดียว 
1.3  ภาระหนาที่ของนักวารสารศาสตร 
กลุมตัวอยางทั้ง 4 ประเภท คือ นักวารสารศาสตร

อาชีพ นักวิชาการทางดานวารสารศาสตร นิสิตนักศึกษา
วิชาเอกวารสารศาสตร และประชาชนทั่วไป ที่ตอบวา เห็น
ดวยอยางยิ่ง เปนสวนใหญ ไดแก ภาระหนาที่ตอไปนี้คือ 

- ทํางานวันละ 10 ช่ัวโมงเปนอยางนอย 
- ควรมีผลงานอยางนอยวันละ 5 ช้ิน 
- การทําสํารวจและวิจัย 
สวนกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ตอบวา เห็นดวย ไดแก

ภาระหนาที่ดังตอไปนี้ 
- การรวบรวมและการจัดลําดับขอมูล 
- อานหนังสือพิมพวันละ 5 ฉบับ 
- เปนแหลงขอมูลของชุมชน 

- ในการนําเสนอขอเท็จจริง 
- ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน 

2. การวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวโนมงานดาน
วารสารศาสตรในสังคม 

จากการสอบถามถึงแนวโนมในดานคุณลักษณะและ
ภาระหนาที่ที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตร ตลอดจน
แนวโนมในอนาคตในความตองการนักวารสารศาสตรใน
สังคมของกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม อันไดแก นักวารสารศาสตร
อาชีพ นักวิชาการทางดานวารสารศาสตร นิสิตนักศึกษาวิชา 
เอกวารสารศาสตร และประชาชนทั่วไป จํานวน 284 คน 
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตรใน
อนาคตจะมีเพิ่มมากขึ้นในดานความรับผิดชอบตอหนาที่
ตอสังคม อดทนเขมแข็ง มีเหตุผล มีจรรยาบรรณ ยึดมั่น
คุณธรรม มีมารยาท นําเสนอขอมูลอยางเที่ยงธรรม รูจักทัน
สถานการณ มีความรอบรูไมหยุดนิ่ง ใฝหาความรู เช่ือมั่น
ในตนเอง กลาตั้งคําถาม มีประสบการณ เปนนักคิดและ
ชางสังเกต บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ 
คลองตัว กระตือรือรน มีทักษะการสื่อสารดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม สามารถใชเครื่องมือสื่อสารไดคลอง มีความรู
ดานภาษาตางประเทศ และรกัษาเวลา 

ภาระหนาที่ที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตรใน
อนาคตจะเพิ่มมากขึ้น ในการนําเสนอดวยเทคโนโลยีใหม ๆ 
นําเสนอไดละเอียดขึ้น รวดเร็วขึ้น เฉพาะดานมากขึ้น เปน
ปากเปนเสียงของประชาชน เปนผูนําความคิด เปนหูเปนตา
ใหสังคม ตรวจสอบสังคมช้ีใหผูอานเห็นถึงสถานการณที่
ชวยกันรณรงคแกไขกระตุนเตือนใหเห็นถึงอันตราย ชวย
จรรโลงสังคมใหดีขึ้นและพัฒนาประเทศ เปนแหลงสอบ 
ถามขอมูล ใหบริการแกผูตองการบริโภคขาวสารมากขึ้น 
เปนแหลงขอมูลของประชาชน ทําการสํารวจวิจัย มีเสรีภาพ
ในการแสวงหาขอเท็จจริงมากขึ้น และรักษาจรรยาบรรณ
เพิ่มขึ้นมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

สําหรับจุดออนของนักวารสารศาสตรนั้น นักวารสาร-
ศาสตรอาชีพ นักวิชาการทางดานวารสารศาสตร นิสิต
นักศึกษาวิชาเอกวารสารศาสตร และประชาชนทั่วไป แสดง
ความคิดเห็นวานาจะมีจุดออนในดานขาดจรรยาบรรณ ไม
รักวิชาชีพ ไมรับผิดชอบตอขาวที่เสนอ ไมนําเสนอ
ขอเท็จจริง ใชสื่อหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง 
เสนอขาวเพียงดานเดียว เสนอความคิดเห็นสวนตัวลงไปใน



 

ขาว เสนอขอมูลไมตรงความจริง ขาดอิสรภาพในการทํางาน 
ไมไดรับความคุมครองทางดานทรัพยสินและสวัสดิภาพ มี
ความกดดันจากหลายดาน เชน นโยบายการเสนอขาวของ
สํานักงาน มีธุรกิจหรืออิทธิพลนักการเมืองเขามาเกี่ยวของ 
ขาดความลุมลึกทางความคิด ขุดคนขอมูลอยางลึกซึ้ง การ
นําเสนอไมรอบคอบขาดการวิเคราะหขอมูลและผลกระทบ
ที่มีตอผูอื่น ขาดการวางแผนในการทํางาน ขาดการประสาน 
งาน โลกทัศนคับแคบ ขาดทักษะทางการสื่อ สารที่ดี ติดยึด
ทฤษฎี บางครั้งภาษาเขาใจยาก ใชภาษาแรงหรือเกินจริง 
ทํางานหนัก ทํางานไมเปนเวลา ไมมีเวลาใหครอบครัว ไมมี
เวลาเปนสวนตัว ตองทุมเทใหกับงาน ทํางานแขงกับเวลา 
คาตอบแทนนอยไมมั่นคง หลงตัวเอง เช่ือมั่นตนเองมาก
เกินไป คิดวาตัวเองยิ่งใหญ ไมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
วางอํานาจมีความหยิ่งในตัวเองเกินไป หลงคานิยมฟุงเฟอ
ตามสังคม ไมหนักแนนมั่นคง ออนไหว ไมอดทน ไมเห็น
ความสําคัญวากําลังทําหนาที่ที่สําคัญ ไมมั่นใจ ขี้เมา ขาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ขาดความรูความชํานาญในเรื่อง
นั้น ๆ ไมทําการบาน ไมคนควาขอมูลกอนทําขาว ความรู
ทั่วไปไมดี ขาดประสบการณ สับสนในแหลงขาว และไม
รักษาเวลาไมใหความสําคัญกับเวลา 

สวนแนวโนมของสังคมในอนาคตจะมีความตอง การ
นักวารสารศาสตรนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญสังคมมีแนว 
โนมที่จะตองการนักวารสารศาสตรเพิ่มขึ้นอีกมาก 
 
อภิปรายผล 

กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักวารสารศาสตรอาชีพจํานวน 89 
คนนั้น เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง สวนใหญสําเร็จการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไมใชทางนิเทศ
ศาสตร หรือวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จึงไดรับ
ความรูและประสบการณการทํางานจากการคนควาหรือ
สอบถามจากผูรูและจากการปฏิบัติงานจริง มีระยะเวลาใน
การทํางานดานวารสารศาสตรระหวาง 1-3 ป และสวนใหญ
อยูในชวงอายุ 26-30 ป ลักษณะงานที่ทําจะเปนการเขียนขาว 
หาขาว รายงานขาว โดยทําการคนควาขอมูลจากหนังสือ 
พิมพ วารสารหรือนิตยสาร แฟมขาว หนังสือและรูปภาพ
หรือภาพถายเปนประจํา ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของตันสทอล เรื่องงานของนักวารสารศาสตร (Tunstall: 
1974) ที่พบวา นักวารสารศาสตรในบริติชโคลัมเบียสวน
ใหญมีอายุอยูในชวงระหวาง 25-35 ป ลักษณะการทํางานมี

ทั้งทําขาว เขียนสารคดี เขียนคอลัมน โดยมีการเขาถึงแหลง 
ขอมูลดวยการสัมภาษณดวยตนเอง หรือทางโทรศัพท อาศัย
ขอมูลจากประชุม คุยกับเพื่อนนักวารสารศาสตร ใชเอกสาร 
ใชจดหมายมากที่สุด และเอกสารสําคัญในอันดับรองลงมา 
และถายังตองการขอมูลที่ทันสมัยจะอาศัยขอมูลจากแฟม
ขาวที่ตัดจากหนังสือพิมพ ซึ่งนักวารสารศาสตรอยางนอย 2 
ใน 3 คนจะใชวิธีนี้ 

นักวารสารศาสตรอาชีพกลุมตัวอยางนี้ สวนใหญเปน
นักขาวหรือผูสื่อขาว จึงเปนไปไดมากที่ปรากฏผลวา การ
ยอมรับฟงความคิดเห็นเชิงวิพากษวิจารณจากผูบังคับบัญชา 
เพื่อนรวมงาน และผูอาน ผูชม/ผูฟงเปนประจํา ซึ่งในประ 
เด็นนี้คลายกันกับปริญญานิพนธของ สุวิมล  รุงเจริญ เรื่อง
บทบาทของนักหนังสือพิมพในเมืองไทยระหวางป 2490 - 
2501 ที่ระบุถึงการนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ ทางหนังสือพิมพ 
ควรจะตองใจกวางยอมรับความจริงและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น ทําใหความคิดและแนวทางในการแกไขปญหา
เปนไปไดหลายแงมุมโดยสามารถเลือกทางแกไขปญหาที่
ถูกตองและมีประสิทธิภาพที่สุดได 

สําหรับสิ่งที่มีอิทธิพลตอการพิจารณาคุณคาของขาวที่
นักวารสารศาสตรอาชีพใหความสําคัญมากที่สุด  คือ 
แหลงขาว และคงใหความสําคัญกับผูบังคับบัญชาเพื่อน
รวมงาน สํานักขาวหรือหนังสือพิมพที่มีช่ือเสียง คูแขงใน
ระดับเดียวกัน ผลการวิจัยเกี่ยวกับผูอาน หัวขอขาวโทรพิมพ 
และการฝกอบรมทางวารสารศาสตรดวย ทําใหเห็นได
ชัดเจนวา นักวารสารศาสตรอาชีพซึ่งตองคนควาขอมูล ตอง
ติดตอแหลงขาว มีขาวเกิดขึ้นและตองเขียนรายงานออกไป
เปนจํานวนมากในแตละวัน แตสามารถรายงานขาวหรือ
ตีพิมพออกไปเพียงจํานวนหนึ่ง โดยที่นักขาวก็ดี หัวหนา
ขาว หรือบรรณาธิการจึงเปน Gatekeeper ที่ตองพิจารณา
คุณคาของขาวดวยวินิจฉัยของเหตุผลแหงคุณธรรมหรือ
จริยธรรม มีความซื่อสัตยตอการรายงานขอเท็จจริงตาง ๆ  

ในดานคุณลักษณะที่ พึงประสงคของนักวารสาร
ศาสตรตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทุกกลุม ระบุถึง
การเปนผูสงสารที่มีจริยธรรม ใฝหาความรูและพัฒนา
ความสามารถในวิชาชีพ มีความรูและทักษะทางการสื่อสาร
เปนอยางดี มีความขยันอดทน ฉลาดมีไหวพริบ ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น รักษาเวลาอยางเครงครัด สามารถ
ทํางานเปนทีม มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรูใน
หลาย ๆ สาขา ทันสมัย ทันเหตุการณ คลายกับการคนพบใน



 

งานวิจัยของวูลเพไมเยอร เรื่อง การฝกใหเกิดคุณลักษณะ
ของนักวารสารศาสตรอาชีพในพื้นที่ 3 เมืองใหญวา ควรมี
หรือพัฒนาใหเกิดความมุงมั่น ชางสงสัย อดทน ฉลาด     
ทันคน กระตือรือรน กลาคิดกลาตัดสินใจ ทะเยอทะยาน 
เปนมิตร นาเชื่อถือ มีสามัญสํานึกที่ดีและมีวิสัยทัศน 
(Wulfemeyer, 1981) ซึ่งในสภาพความจริงเปนเรื่องยากที่จะ
มีคุณลักษณะเหลานี้ในคนเพียงคนเดียว 

สวนภาระหนาที่ที่พึงประสงคของนักวารสารศาสตร 
ในความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทุกกลุมระบุวา กลานําเสนอ
ขอเท็จจริง กลานําเสนอในสิ่งที่ถูกตอง รักษาจรรยาบรรณ 
อุดมการณ ซื่อสัตยไมรับอามิสสินจาง ปกปดแหลงขาวที่ไม
เปดเผย เปนสื่อกลางระหวางผูสงสาร-ผูรับสาร เปนแหลง 
ขอมูลของชุมชน กระตุนเตือนใหสังคมไดทราบถึงอันตราย 
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม ใหทัศนคติ คานิยมแงคิดที่
ถูกตองแกสังคม นําเสนอขอเท็จจริงในรูปแบบที่เหมาะสม 
เลือกประเด็นที่จะนําเสนอดวยการวิเคราะหขาวแสดงความ
คิดเห็นวิพากษวิจารณ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เจมส  
แมคอินไทร เกี่ยวกับนักวารสารศาสตรอิสระ จะสามารถ
คนควา เลือกเรื่อง และวิธีนําเสนอ ซึ่งนักขาวทั่วไปแตะตอง
ไมได และแมวาจะทําใหพวกเขาตองเผชิญกับการถูกฟอง
และถูกคุกคามทางรางกายก็ตาม แตก็ถือเปนภาระหนาที่ที่
ทรงคุณคาเทาที่อิสระชนจะสามารถรับใชสังคมได (Mc 
Enteer, 1989) ขุดคนขอมูลอยางละเอียดลึกซึ้งเพียงพอ   
อานคนควาขอมูลตลอดเวลา ทํางานแขงกับเวลา ติดตามขาว
จนถึงที่สุด และสรางสรรคงานตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมี
ภาระหนาที่ในการทําสํารวจหรือวิจัย นอกจากนี้นักวิชาการ
ทางดานวารสารศาสตร ยังระบุวา พึงมีภาระหนาที่ในการ
ฝกอบรมคนรุนใหมใหเปนนักวารสารศาสตรที่มีคุณภาพ 
ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา คนทําขาวรุนบุกเบิกกอต้ัง 
American Press Institute จัดโครงการฝกงานดานหนังสือ 
พิมพ จัดสัมมนานักหนังสือพิมพ และเวิรคชอพทุกป สวน 
American Newspaper Publishers Association, National 
Newspaper Association และ Washington Journalism 
Center ก็จัดโครงการในหัวขอที่นาสนใจสําหรับผูสื่อขาว
ระดับชาติ นักเขียนบทบรรณาธิการ นักขาวแบบเจาะลึก 
โดยใหการรวมมือกับรัฐตาง ๆ รวมไปถึงการฝกอบรม
ใหกับโรงเรียนนักวารสารศาสตร สมาคมวิชาชีพ องคกร
นักขาว และสมาคมนักกระจายเสียงรวมชวยใหมีกิจกรรม
เพื่อสวนรวมมากขึ้นดวย (ราเชนทร  วัฒนาปรีชากุล, 2531) 

ขอเสนอแนะ 
1. ดวยเหตุที่การศึกษาวิจัยครั้งนี้จํากัดอยูในเขตกรุงเทพ 

มหานคร ซึ่งเปนขอบเขตที่จํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประ 
เทศ จึงนาสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ในภาคตาง ๆ ของประเทศ 

2. ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสื่อตางๆ ของ
นักวารสารศาสตร เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร และวิทยุ
โทรทัศน ในเรื่องเนื้อหา รูปแบบ วิธีการนําเสนอ 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบที่มีตอผูรับสารจาก
สื่อตางๆ ในหลายๆ พ้ืนที่ 

4. สมาคมของนักวารสารศาสตร หรือองคกรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับผูประกอบการดานสื่อสารมวลชน ควรสงเสริม
ใหมีการฝกอบรมในเรื่องจริยธรรมของวิชาชีพนี้ตลอดเวลา 
เพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะประกอบอาชีพนี้จริง เพราะ
เปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบเมื่อพวกเขาปฏิบัติหนาที่
แลว 

5. ในอนาคตอันใกลภาระหนาที่ของนักวารสารศาสตร
จะมีการแขงขันกันมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้น นักวารสารศาสตร และผูที่มี
ความประสงคจะประกอบอาชีพตองศึกษาและฝกหัดใหมี
ความรูและทักษะการปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี 

6. สถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีสวนในการเสริมสรางความ 
รู นาจะมีการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือเปดโอกาสให
ผูเรียนแสวงหาความรูความชํานาญไดเฉพาะดานมากขึ้นหรือ
สงเสริมใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล
ดวย 
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