บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

บริ ษทั สยามรัฐ จากัด
Siamrath CO., LTD.
เลขที่ 12 อาคาร 6 ถนนราชดาเนิน เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร 10200
โทรศัทพ์ : 02-622-1810-38 ต่อ 125-130
โทรสาร : 02-224-2187, 02-226-1522

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั สยามรัฐ จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั สยามรัฐ จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั สยามรัฐ จากัด เป็ นกิจการหนังสื อพิมพ์ที่ก่อตั้งมานานกว่า 64 ปี ดาเนิ นกิจการด้าน
สื่ อสิ่ งพิมพ์ นาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อสาธารณะเพื่อให้ได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ทั้งในส่ วนของหนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน และนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์
สยามรัฐเป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาไทยรายวันเสนอข่าวทัว่ ไป ออกฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน พ.ศ. 2493 ราคา 50 สตางค์ โดยมี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และนายสละ ลิ ขิตกุล
เป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้ง และมีคาขวัญประจาหนังสื อพิมพ์ว่า “นิ คฺคณฺ เห นิ คฺคหารห ปคฺ คณฺ เห ปคฺ คหารห ”
เป็ นพุทธศาสนสุ ภาษิตภาษาบาลีบทหนึ่ ง อ่านว่า “นิ คคัณนะเห นิ คคะหาระหัง ปั คคัณนะเห ปั คคะ
หาระหังแปลว่า “ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม” ถือเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันในประเทศไทยที่ยงั
วางจาหน่ายอยูจ่ นปั จจุบนั ที่มีอายุยาวนานที่สุดถึง 64 ปี กลุ่มหนังสื อพิมพ์รายวัน ที่มีกลุ่มเป้ าหมาย
เดียวกัน ประกอบด้วย หนังสื อพิมพ์ กรุ งเทพธุ รกิจ ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ สยามกีฬา ข่าว
สด ไทยโพสต์ บ้านเมือง และมติชน เป็ นต้น

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่างหนังสื อพิมพ์รายวันที่มีกลุ่มเป้ าหมายเดียวกัน
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กลุ่มเป้ าหมายผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน มีอายุระหว่าง 18-60 ปี เพศชาย 60% เพศ
หญิ ง 40% แบ่ ง เป็ นอาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท 35% ข้าราชการและนัก การเมื อ ง 30% ผูบ้ ริ ห ารและ
เจ้าของกิ จการ 20% นัก ศึกษาและประชาชนทัว่ ไป 15% การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ข้ ึ นไป 65%
มัธยมศึกษาและอนุปริ ญญา 35% แสดงเป็ นแผนภูมิวงกลมดังต่อไปนี้

รู ปที่ 3.4 แผนภูมิแสดงกลุ่มผูอ้ ่านจาแนกตามเพศ

รู ปที่ 3.5 แผนภูมิแสดงกลุ่มผูอ้ ่านจาแนกตามอาชีพ
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รู ปที่ 3.6 แผนภูมิแสดงกลุ่มผูอ้ ่านจาแนกตามการศึกษา

ผูจ้ ดั จาหน่ าย หนังสื อพิมพ์รายวัน ราคา 10 บาท เน้นการจัดจาหน่ายตามกรุ งเทพมหานคร
และตามตัวเมืองจังหวัดต่างๆ รายได้จากการขาย 47.28 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.35% ยอดจาหน่าย
ส่ วนใหญ่ 60% อยู่ในเขตกรุ งเทพฯและปริ ม ณฑลและพื้ นที่ ต่างจังหวัด 40% แสดงเป็ นแผนภูมิ
วงกลมดังนี้

รู ปที่ 3.7 แผนภูมิแสดงรายได้จากการขาย จาแนกตามพื้นที่

ขนาดของโฆษณาหนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน แบ่งเป็ น 8 แบบ ได้แก่ แบบเต็มหน้า แบบ
ครึ่ งหน้าแนวนอน แบบครึ่ งหน้าแนวตั้ง แบบจูเนี ยร์ แบบควอเตอร์ แบบโซลัส แบบสตริ ป และ
แบบเอียร์
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รู ปที่ 3.8 แสดงขนาดของโฆษณาในหนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน

อัตราค่าโฆษณา การกาหนดอัตราค่าโฆษณาขึ้นอยู่กบั ขนาดของงานโฆษณา ทั้งในฉบับ
รายวัน และในนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์ ดังรายละเอียดตามรู ปที่ 3.9
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รู ปที่ 3.9 แสดงอัตราค่าโฆษณาตามขนาดต่างๆ
3.2.2 ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
1) หนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน
2) นิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์
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หนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน มีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 รายงานข่าวเด่นในรอบวัน ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและ
สั งคม พร้ อมสกู๊ป พิ เศษ บทสั ม ภาษณ์ บทวิเคราะห์ ถึ งเบื้ องหน้าเบื้ องหลังกระแสข่ าวที่ มี ค วาม
เกี่ยวพัน และส่ งผลกระทบต่อผูอ้ ่าน ตลอดจนคอลัมน์ประจาโดยนักวิชาการ นักคิด คอลัมน์นิสต์ที่
มี ชื่อเสี ยง เน้นการนาเสนอเนื้ อหาสาระสอดคล้องสถานการณ์ ข่ าวที่ กาลังได้รับ ความสนใจจาก
สังคม เพื่อเป็ นการเสริ มมุมมองของผูอ้ ่านให้มีความหลากหลาย ครบถ้วน รอบด้านมากที่สุด

รู ปที่ 3.10 ตัวอย่างเนื้ อหาข่าวส่ วนที่ 1 ของหนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน
ส่ วนที่ 2 เนื้ อหาเจาะลึกเศรษฐกิ จหลายสาขา โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน การเงินการ
คลัง การตลาด อสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ในเชิ งของความเคลื่อนไหว บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ ช่วยให้
ผูอ้ ่ า นได้เท่ า ทัน ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ เศรษฐกิ จ ในทุ ก ๆ ด้า น รวมถึ งเป็ นข้อ มู ล
สาหรับนักธุ รกิ จเพื่อใช้ประกอบในการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ ยงั มีการนาเสนอข่าวด้านสิ่ งแวดล้อม
การปกครอง การเมือง เศรษฐกิจในระดับฐานราก จนไปถึงระดับนานาชาติ

รู ปที่ 3.11 ตัวอย่างเนื้ อหาข่าวส่ วนที่ 2 ของหนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน
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ส่ วนที่ 3 รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ความคิดเห็นในแวดวงกีฬา บันเทิง สตรี ศิลปวัฒนธรรม
และพระเครื่ อง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาย่อยต่างๆ

รู ปที่ 3.12 ตัวอย่างเนื้ อหาข่าวส่ วนที่ 3 ของหนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน
ข้ อมูลจาเพาะ ของหนังสื อพิมพ์ สยามรัฐรายวัน
กาหนดวางตลาด
ยอดพิมพ์
ยอดจาหน่าย (กรุ งเทพฯ - ต่างจังหวัด)
ขนาดหนังสื อ
กระดาษ
จานวนหน้า
ราคาขายต่อฉบับ
1 คอลัมน์
เต็มหน้า

ทุกเช้า
450,000 ฉบับ/วัน
60:40
13.240 นิ้ว x 20 นิ้ว
กระดาษปรู๊ ฟ
36 หน้า
10 บาท
0.993 นิ้ว x 1 นิ้ว
12 นิ้วx 20 นิ้ว

ตารางที่ 3.1 แสดงข้อมูลจาเพาะ ของหนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน
สยามรัฐ สัปดาห์ วิจารณ์ ฉบับแรกออกวางแผงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2497 และได้รับการ
สนับสนุ นจากท่านผูอ้ ่านอย่างต่อเนื่ องด้วยดี มาจนถึงปั จจุบนั รวมเป็ นเวลากว่า 5 ทศวรรษ เหตุผล
ส าคัญ ที่ ให้ ส ยามรั ฐ สัป ดาห์ วิจารณ์ สามารถยืนหยัดมาได้ยาวนานเป็ นเพราะสยามรั ฐ สัป ดาห์
วิจารณ์ ได้มีการปรับปรุ งทั้งรู ปเล่ มและสาระ สอดคล้องกับ ความเปลี่ ยนแปลงของสังคมมาโดย
ตลอด
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รู ปที่ 3.13 ตัวอย่างนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
ทั้ง นี้ ปั จจุ บ ัน เนื้ อหาของสยามรั ฐ สั ป ดาห์ วิจารณ์ นอกเหนื อจากการเน้น รายงานความ
เป็ นไป เบื้องหน้า เบื้องหลัง และบทวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม และผลกระทบที่จะเกิดจากปรากฏการณ์
ต่างๆ ยังครบครับด้วยสาระที่ให้ความรู ้และความบันเทิงแก่ผอู ้ ่านอย่างครบถ้วนรอบด้าน
เนื้อหาของสยามรัฐ สัปดาห์วจิ ารณ์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก ประกอบด้วย
1) เศรษฐกิ จ/การเมื อง/ต่ างประเทศ/สิ่ งแวดล้อม/สั งคม ประกอบด้วยบทความ รายงาน
พิเศษ สัมภาษณ์ พิเศษ โดยทีมข่าวมืออาชี พ จากนักเขียน และนักวิชาการที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม

2) ศิลปะ-วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์/วรรณกรรม/บทกวี ประกอบด้วยเรื่ องสั้น บทกวี
จากทั้งนักเขียนหน้าใหม่และนักเขียนในระดับแถวหน้าของประเทศไทย พร้อมทั้งบทความ
คอลัมน์ประจาจากศิลปิ น และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี
3) ไลฟ์ สไตล์ ประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆ มากมาย อ่านสนุ ก ได้ความรู้จากนักเขียน
มืออาชี พ ไม่ว่าจะเป็ นด้านสุ ขภาพ หรื อการแสวงหาความสุ ขจากการท่องเที่ยว ฟั งเพลง ชม
ภาพยนตร์ ฯลฯ
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เว็บไซต์สยามรัฐ นาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆเช่ น ข่าวการเมื อง ข่าวเศรษฐกิ จ ข่าว
สังคม ข่าวอาชญากรรม ข่าวในหลวง ข่าวบันเทิง และข่าวกีฬา

รู ปที่ 3.14 หน้าเว็บไซด์สยามรัฐ

ข้ อมูลจาเพาะของสยามรัฐสั ปดาห์ วจิ ารณ์
กาหนดวางตลาด
ทุกเช้าวันศุกร์
ยอดพิมพ์
300,000 ฉบับ/สัปดาห์
ยอดจาหน่าย (กรุ งเทพฯ - ต่างจังหวัด)
60:40
ขนาดหนังสื อ
10.25 นิ้วx 13.125 นิ้ว
ปก
กระดาษอาร์ต
ข้ อมูลจาเพาะของสยามรั ฐสั ปดาห์ วจิ ารณ์
เนื้อใน
กระดาษปรู๊ ฟ 4 สี
จานวนหน้า
92 หน้า
ราคาขายต่อฉบับ
40 บาท
เต็มหน้า
10.25 นิ้ว x 13.125 นิ้ว
ตารางที่ 3.2 แสดงข้อมูลจาเพาะ ของหนังสื อพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
ผูบ้ ริ หารหนังสื อพิมพ์สยามรัฐ
กตพล คงอุดม
บรรณาธิการบริ หารหนังสื อพิมพ์สยามรัฐ
วิโรจน์ วัฒนธาดากุล
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์สยามรัฐ
จินตนา จันทร์ไพบูลย์
บรรณาธิ การข่าว
หน้าหนึ่ง

บรรณาธิ การข่าว
การเมือง

บรรณาธิการข่าว
ในหลวง

บรรณาธิการ
ข่าวกีฬา

บรรณาธิ การข่าว
อาชญากรรม

บรรณาธิ การข่าว
เศรษฐกิจ

บรรณาธิ การข่าว
ต่างประเทศ

บรรณาธิ การข่าว
ท่องเที่ยว

บรรณาธิ การข่าว
การศึกษา

บรรณาธิ การข่าว
ภูมิภาค

บรรณาธิการข่าวบันเทิง

บรรณาธิ การข่าว
วัฒนธรรม

ธนาธร พวงเดช

ผูส้ ื่ อข่าวบันเทิง ธานี นภีตะภัฏ
ผูส้ ื่ อข่าวบันเทิง สิ ทธิ พงษ์ ตั้งเทียมพงษ์
รู ปที่ 3.15 แผนผังแสดงรู ปแบบการจัดองค์กรบริ ษทั สยามรัฐ รายวัน
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 นายสิ ทธิ พงษ์ ตั้งเทียมพงษ์ ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ในตาแหน่งผูส้ ื่ อข่าวประจา
โต๊ะข่าวบันเทิง โดยลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย มีดงั ต่อไปนี้
1) แยกจดหมายข่าว
2) เดินทางร่ วมงานแถลงข่าวต่างๆ
3) ทาข่าวนอกสถานที่ ในกรณี ที่มีหมายข่าว ได้แก่ งานบวงสรวงละคร,งานอีเว้นท์
ตามโรงแรมต่างๆและห้างสรรพสิ นค้า,งานแถลงข่าว
8) สัมภาษณ์ ดารา-ศิลปิ นที่มาเยีย่ มโต๊ะข่าว
9) ถอดเทปการสัมภาษณ์
10) ถ่ายภาพข่าว
11) เขียนข่าวบันเทิง
12) เขียนข่าวสั้นบันเทิง
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
นายธานี นภีตะภัฏ (พี่เต้)
3.5.2 ตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา
ผูส้ ื่ อข่าวบันเทิงหนังสื อพิมพ์สยามรัฐ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ ม ปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ตั้ง แต่ ว นั จัน ทร์ ที่ 18 สิ งหาคม พ.ศ.2557 ถึ ง วัน เสาร์ ที่ 6
ธันวาคม พ.ศ.2557 (รวม 16 สัปดาห์) ปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ -เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ทบทวนเอกสารหรื องานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์เชิงลึก
เจ้าของสถานประกอบการ

จัดทาโครงร่ างและเนื้อหาของแบบสอบถาม

นาโครงร่ างแบบสอบถามมาปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา

เก็บข้อมูลแบบสอบถามจานวน 200 ชุด

วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆจากแบบสอบถาม

นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผล

เสนอแนะผลงานวิจยั ให้กบั สถานประกอบการเพื่อ
นาไปปรับปรุ งแก้ไขการนาเสนอข่าวบันเทิงใน
หนังสื อพิมพ์สยามรัฐต่อไป
รู ปที่ 3.16 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน

แก้ไขโครง
ร่ างในกรณี ที่
มีขอ้ ผิดพลาด

35
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ จาแนกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ๆ ดังนี้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ
 โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนสาหรับติดต่อสื่ อสาร
 เครื่ องบันทึกเสี ยง และหูฟัง
 กล้อง DSLR Canon EOS 700D
3.8.2 ซอฟต์แวร์
 โปรแกรม Microsoft Word 2007
 โปรแกรม Open Office
 โปรแกรมบันทึกเสี ยง
 E-mail
 โปรแกรม Photoscape สาหรับแต่งภาพ

