บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ท ำหน้ำที่ นำข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ เกิ ดขึ้ นทั้งในประเทศและนอกประเทศของเรำ
เสนอสู่ ผูร้ ั บ สำร ไม่ ว่ำ จะเป็ น ข่ ำ วกำรเมื อง เศรษฐกิ จ สั ง คม กี ฬ ำ และ บัน เทิ ง ซึ่ งมี รู ป แบบที่
หลำกหลำยในกำรนำเสนอ และที่ผำ่ นมำสื่ อสิ่ งพิมพ์ในประเทศไทย ซึ่ งในปั จจุบนั โดยเฉพำะข่ำว
บันเทิง มีกำรแข่งขันอย่ำงสู ง เพรำะสื่ อบันเทิงไม่ได้มีเพียงแค่ สื่ อสิ่ งพิมพ์เจ้ำเดียว เท่ำนั้น ยังมีสื่อ
สิ่ งพิ ม พ์เจ้ำอื่ น ที่ ทุ่ ม ทุ น เพื่ อปรั บ ปรุ งในด้ำนเทคโนโลยีท ำงกำรผลิ ตและด้ำนทรั พ ยำกรบุ ค คล
เพือ่ ที่จะผลิตข่ำวบันเทิงที่มีคุณภำพและควำมน่ำสนใจกำรนำเสนอ พอที่จะดึงผูร้ ับสำรรับข้อมูลข่ำว
บันเทิงของสื่ อสิ่ งพิมพ์ตนเองให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ พอที่จะยึดเป็ นฐำนหลัก ส่ งผลให้ผรู ้ ับสำรมี
ควำมต้องกำรเสพข่ำวจำกสื่ อสิ่ งพิมพ์ของตนมำกที่สุด
ข่ำวบันเทิง ที่นำเสนอทำงสื่ อสิ่ งพิมพ์ ในประเทศไทยในระยะแรก แม้วำ่ จะยังคงมีลกั ษณะ
กำรนำเสนอที่ยงั ยึดมัน่ อยูก่ บั วิธีกำรนำเสนอข่ำวในบรรทัดฐำนเดิม กล่ำวคือข่ำวบันเทิง มักปรำกฏ
อยู่ทำ้ ยๆของหน้ำหนังสื อพิมพ์ แต่เมื่อนำเสนอจนผูร้ ับสำรเคยชิ นแล้ว ข่ำวบันเทิงก็สำมำรถดึงดูด
ผูร้ ับข่ำวสำรให้ควำมสนใจ และติดตำมในระดับที่น่ำพอใจจนส่ งผลให้ หนังสื อพิมพ์ที่นำเสนอข่ำว
บันเทิงเป็ นประจำ หันมำชิ งควำมได้เปรี ยบด้ำนประเด็นข่ำวบันเทิ งมำกยิ่งขึ้ น จำกควำมต้องกำร
ผ่อนควำมเครี ยดในชีวิตโดยกำรเลือกรับสำรที่มำพร้อมกับข่ำวบันเทิง ประกอบกับอำรมณ์ร่วมของ
ผูช้ มละครและสนใจติดตำมอย่ำงยิ่งในควำมเคลื่อนไหวของละคร ตลอดจนเบื้องหน้ำเบื้องหลังของ
นักแสดงในละครเรื่ องนั้น ๆ ทำให้ข่ำวบันเทิงของหนังสื อพิมพ์สยำมดำรำ และ หนังสื อพิมพ์ดำรำ
เดลี่ ที่ผลิตข่ำวบันเทิ งโดยเฉพำะอยู่แล้ว แข่งขันกันอย่ำงไม่มีใครยอมใคร กลำยเป็ นข่ำวบันเทิงที่
ผูร้ ับข่ำวสำรทำงด้ำนบันเทิงให้ควำมสนใจติดตำมเป็ นจำนวนมำก และมีแนวโน้มสู งขึ้นโดยตลอด
จำกควำมสนใจของผูร้ ับข่ำวสำรทำงด้ำนข่ำวบันเทิง ที่ผกู ติดกับละครแต่ละเรื่ องที่ผูร้ ับสำรติดตำม
ตลอดจนควำมสนใจในชี วิตและงำนของนักแสดงแต่ละคน ทั้งที่ออกมำในทำงลบ และทำงบวกที่
ปรำกฏในสังคม ต่ำงเป็ นตัวเร่ งตัวหนึ่ง ที่ทำให้ข่ำวบันเทิงไม่จำเป็ นที่จะต้องถูกจำกัดพื้นที่จำกัดอีก
ต่อไป เมื่อข่ำวบันเทิง ยกระดับในพัฒนำกำรของตัวเองเพิ่มขึ้นจนพัฒนำไปสู่ ควำมเป็ นข่ำวบันเทิง
ล้วน ๆ แยกตัวออกไปเป็ นอิสระจำกข่ำวหลักทำงกำรเมื อง เศรษฐกิ จและกำรเมือง ซึ่ งก็ได้รับกำร
ตอบรับจำกผูร้ ับข่ำวสำรในระดับที่น่ำพอใจ
จำกจำนวนข่ ำวบันเทิ งที่ มีม ำกขึ้ น และในสภำวะกำรแข่ งขันทำงด้ำนกำรตลำดที่ สู งขึ้ น
ส่ งผลให้ ผูผ้ ลิ ตแต่ ล ะรำยกำรต่ ำงพยำยำมพัฒ นำและพลิ ก แพลงกลยุท ธ์ ต่ ำง ๆ ในกำรน ำเสนอ
เพื่ อที่ จะสร้ ำงควำมควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเนื้ อหำ และรู ปแบบกำรนำเสนอ โดยกลยุทธ์ ต่ำงๆ ที่
นำเสนอเป็ นไปตำมกระบวนกำรผลิตในข่ำงบันเทิง ที่แบ่งแยกขั้นตอนต่ำง ๆ ออกไปกำรตลำด โดย
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อำศัยพื้นฐำนจำกพฤติกรรมของผูร้ ับสำรที่มีต่อหนังสื อพิมพ์สยำมรัฐประจำปี 2557
ผูว้ ิจยั จึงมี ค วำมสนใจที่ จะศึ กษำกำรเปิ ดรั บ ข้อมู ลข่ ำวบัน เทิ งของหนังสื อพิ ม พ์ส ยำมรั ฐ
ประจ ำปี 2557 ทั้ง นี้ เพื่ อ ต้อ งกำรกล่ ำ วถึ ง พฤติ ก รรมของผู ้อ่ ำ นในกำรเปิ ดรั บ ข่ ำ วบัน เทิ ง ของ
หนังสื อพิมพ์สยำมรัฐ โดยนำผลที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้ นำเสนอต่อกองบรรณำธิ กำรหนังสื อพิมพ์
สยำมรัฐ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในกำรพัฒนำต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อบูรณำกำรกำรเรี ยนกำรสอนของภำควิชำกำรหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์
1.2.2 เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรเปิ ดรับข้อมูลข่ำวบันเทิงของหนังสื อพิมพ์สยำมรัฐ
1.2.3 เพื่อนำข้อมูลที่ ได้ไปนำเสนอต่อกองบรรณำธิ กำรหนังสื อพิมพ์สยำมรัฐ สำหรับใช้
เป็ นข้อมูลในกำรพัฒนำต่อไป
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
กำรวิจยั พฤติกรรมกำรเปิ ดรับข้อมูลข่ำวบันเทิงของหนังสื อพิมพ์สยำมรัฐ เพื่อวิเครำะห์ ว่ำ
ผูร้ ับสำรนั้นมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงไร เกี่ยวกับข่ำวบันเทิงที่นำเสนอในหนังสื อพิมพ์
สยำมรัฐ โดยกำรวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ศึกษำเฉพำะกลุ่มเป้ ำหมำยที่เป็ นผูท้ ี่อ่ำนข่ำวบันเทิงในหนังสื อพิมพ์
สยำมรัฐรำยวัน จำนวน 200 คน ตั้งแต่วนั ที่ 18 สิ งหำคม จนถึงวันที่ 6 ธันวำคม 2557
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ผูศ้ ึ ก ษำสำมำรถบู รณำกำรกำรเรี ย นกำรสอนของภำควิช ำกำรหนังสื อ พิ ม พ์แ ละ
สิ่ งพิมพ์ไปสู่ กำรวิจยั สหกิจศึกษำได้
1.4.2 ผูศ้ ึกษำสำมำรถรับทรำบพฤติกรรมกำรรับข้อมูลข่ำวบันเทิงของหนังสื อพิมพ์สยำมรัฐ
1.4.3 สถำนประกอบกำรสำมำรถน ำข้อมู ล และผลกำรวิจยั ที่ ไ ด้ ไปปรั บ ปรุ ง แก้ไขกำร
รำยงำนข่ำวบันเทิงให้เหมำะสมกับผูร้ ับสำรมำกยิง่ ขึ้น

