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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1) กระบวนการหาขาว  2) ประสบการณการทํางาน 
3) ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของนักขาว โดยงานวิจัยนี้ไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับนักขาวสังกัดสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนซ่ึงกําลังปฎิบัติหนาท่ีเกี่ยวของ
กับกรณีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย จํานวนท้ังส้ิน 10 คน  
 ผลการศึกษาพบวา 1) กระบวนการหาขาวสามารถเห็นไดชัดเจน 5 ข้ันตอน คือ 
กระบวนการกําหนดประเด็นและการรับแจงขาวจากแหลงขาว กระบวนการคนควาขอมูลและ
ประเมินสถานการณ กระบวนการวางแผนและการเตรียมความพรอม การลงพ้ืนท่ีเพื่อเก็บขอมูล 
และ การประเมินคุณคาและการนําสงขาวเพื่อออกอากาศ 2) กระบวนการทํางานน้ัน มีความสัมพนัธ
โดยตรงกับประสบการณ ความปลอดภัย ลักษณะการใชชีวิต และแรงจูงใจในการทํางาน 3) ปญหา
และอุปสรรคท่ีนักขาวเผชิญในการทํางานในพื้นท่ีความขัดแยง ไดแก ปญหาเร่ืองความอันตรายของ
พื้นท่ี ภาษาและการส่ือสาร จิตวิญญานของวิชาชีพส่ือสารมวลชน แหลงขาวและการรายงานขาว 
และความไมเขาใจระหวางกัน  
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย องคกรควรมีการกําหนดข้ันตอนกระบวนการหาขาวอยาง
เปนทางการ เพื่อประโยชนในความเปนระเบียบ และความชัดเจนในการทํางาน และควรมีการ
รวบรวมบันทึกประสบการณระดับมืออาชีพของนักขาวแตละคน เพื่อเปนการถายทอดความรู 
ประสบการณ และเทคนิคการทํางานในสถานการณความไมสงบ เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานสําหรับนักขาวรุนใหม 
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 The purposes of this research were to study (a) the news finding process (b) the  

working experience of news reporters, and (c) the obstacles to reporters’ work. 

 Ten reporters who work in the three southernmost provinces of Thailand were 

interviewed using qualitative methods.  It become apparent that (i) five broad processes have been 

used: identifying an issue and receiving information from sources, searching for additional 

information and evaluating the situation, planning and preparation before entering the field, working 

in the field in order to find news, evaluating the value of news and reporting; (ii) the working process 

of each reporter was individual and determined by their personal work experience, safety concerns, 

life-style, and motivation; (iii) the important obstacles and problems which reporters encountered in 

conflict areas are related with physical danger, language and communication barriers, professional 

spirit, sources and reporting, and conflicts between individuals. 

 The researcher recommended that the organization should clearly formulate the 

process of news finding. Moreover, the professional experiences of each reporter should be 

recorded and used as knowledge management guidelines for newly-employed reporters. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดรับประสบการณตางๆมากมาย ท้ังการท่ีผูวิจัยไดมี
โอกาสเขาไปสัมผัสการทํางานของนักขาวท้ังในสวนกลางและศูนยขาวภาคใต ผูวิจัยไดเรียนรูชีวิต 
และประสบการณการทํางานของนักขาว ซ่ึงเปนการพัฒนาความรูความเขาใจท่ีถูกตองในระบบการ
ทํางานในสายงานขาวท่ีมากข้ึน ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงเปนการเปนการเปดมุมมองโลกทัศน 
เสริมสรางประสบการณ มอบคุณคากับชีวิต และ ใหความประทับใจ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารย ดร.ธีรพงษ  บัวหลา อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีให
คําปรึกษา ความรู และนําเสนอประเด็นท่ีนาสนใจตางๆตลอดชวงระยะเวลาในการทํางานวิจัย และ
อดทนตอการสําเร็จลุลวงของงานวิจัย ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารย ดร.สวรรยา  ซ่ือเล่ือม และ อาจารย 
ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ สําหรับคําแนะนําในการแกไขขอบกพรอง และเพิ่มเติมประเด็นตางๆ ท่ี
เปนประโยชน เพื่อความครบถวนสมบูรณของงานวิจัย  
 ขอขอบคุณความกรุณาจาก คุณสิทธิศักดิ์ เอกพจน รองกรรมการผูอํานวยการใหญ 
บริษัท อสมท. จํากัด และนักขาวสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทุกทานท่ีสละเวลาในการใหความรู 
ใหความเขาใจในกระบวนการทํางาน ถายทอดประสบการณ และใหความรวมมือในการสัมภาษณ 
ขอขอบคุณนักขาวศูนยขาวใตทุกทานท่ีชวยอํานวยความสะดวกและสรางความประทับใจผูวิจัย
ตลอดระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ เพื่อนๆ สาขาวิชาการจัดการทุกทานสําหรับมิตรภาพ  การถามไถ
ความคืบหนา และใหคําแนะนําท่ีดีเสมอมา 
 สุดทายนี้งานวิจัยช้ินนี้ไมอาจลุลวงลงไดหากขาดกําลังใจจากคุณพอคุณแม ท่ีใหการ
สนับสนุนในทุกๆดานต้ังแตเล็กจนโต และเปนกําลังใจท่ีสําคัญยิ่งในการกาวผานความยากลําบาก
ในแตละชวงของชีวิต ใหคําปรึกษา และแนะนําความชวยเหลือตางๆ ทําใหผูวิจัยมีวันนี้ มีวันท่ี
งานวิจัยเลมนี้สําเร็จลงไดดวยดี  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




