
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
 

หนังสือพมิพ์ 

 
หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของหนงัสือพิมพ์ 
2. ความส าคญัของหนงัสือพิมพ์ 
3. ลกัษณะของหนงัสือพิมพ์ 
4. วตัถปุระสงค์ของหนงัสือพิมพ์ 
5. สว่นประกอบของหนงัสือพิมพ์ 
6. จรรยาบรรณของหนงัสือพิมพ์ 
7. ประเภทของหนงัสือพิมพ์ 
8. บทบาทของหนงัสือพิมพ์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
1. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบความหมายและความส าคญัของหนงัสือพิมพ์  
2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถบอกลกัษณะและประเภทของหนงัสือพิมพ์ได้  
3. เพ่ือให้นกัศกึษาเลือกอา่นหนงัสือพิมพ์ประเภทตา่งๆ ตามตนท่ีสนใจได้  
4. เพ่ือให้นกัศกึษาบอกประเภทของคอลมัน์ตา่ง ๆ ในหนงัสือพิมพ์ได้  
5. เพ่ือให้นกัศกึษาอธิบายบทบาทของหนงัสือพิมพ์ได้  
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายเนือ้หาหนงัสือพิมพ์ 
2. นกัศกึษารายงานหน้าห้องเรียน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส 
2. หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ  เดลินิวส์  มตชิน 
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การวัดผล 
1. สงัเกตจากการเรียนการสอน 
2. ตรวจการรายงานหน้าชัน้เรียน 
3. ทดสอบกลางภาค 
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บทที่ 5 
 

หนังสือพมิพ์ 
 

         ในยคุของเทคโนโลยีสารสนเทศขา่วสารเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัอยา่งมากและ
ประกอบกบัความต้องการสารสนเทศของมนษุย์ด้านตา่ง ๆ เชน่  ด้านการเมือง  การปกครอง  
เศรษฐกิจ  สงัคมและการศกึษาสารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการควรมีความทนัสมยั ละเอียดครบถ้วนโดย
ประชาชนสามารถหาขา่วได้จากหนงัสือพิมพ์  เน่ืองจากเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีมีก าหนดออกแนน่อนและ
เผยแพร่อยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 
  
ความหมายของหนังสือพมิพ์ 
         ตามพระราชบญัญตักิารพิมพ์  พทุธศกัราช 2484  มาตรา 4 ให้ค าจ ากดัความหนงัสือพิมพ์ 
หมายถึง สิ่งพิมพ์ท่ีมีช่ือจา่หน้าเชน่เดียวกนั และออกหรือเจตนา  จะออกตามล าดบัเร่ือยไป           
มีก าหนดระยะเวลาหรือไมก็่ตาม  มีข้อความตอ่เน่ืองกนัหรือไมก็่ตามอาจพิมพ์ออกเป็นรายวนั  
รายสองวนั  รายสามวนั  รายสปัดาห์  รายปักษ์  และรายเดือน  (พิศษิฐ์  ชวาลาธวชั, 2528, 22) 
 อาดมัส์ (Adams, 1959, 29) ให้ความหมาย หนงัสือพิมพ์ หมายถึง  สิ่งพิมพ์ท่ีมี ก าหนด
ออกสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุวนั   มกัลงขา่วทกุชนิด  เชน่ ขา่วในประเทศ  ขา่วธุรกิจ  ขา่วกีฬา         
ขา่วสงัคม  ขา่วบนัเทิง  เป็นต้น 
 กดู (Good, 1973, 29)  ให้ความหมาย หนงัสือพิมพ์  คือ สิ่งพิมพ์ท่ีมีก าหนดออก
ตดิตอ่กนัไปเป็นล าดบัมีลกัษณะเป็นกระดาษแผน่ใหญ่จ านวนหลายแผน่ พบัได้  จดุมุง่หมาย     
เพ่ือเสนอขา่วสารและเร่ืองนา่สนใจจะออกเป็นรายวนั  หรือรายสปัดาห์  ถ้าเป็นขา่วเพ่ือการศกึษา
จะมีก าหนดออกเป็นรายปักษ์ หรือรายเดือน  
 รัญจวน  อินทรก าแหง (2515, 29) ให้ความหมาย หนงัสือพิมพ์ คือ  สิ่งพิมพ์ท่ีออกตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดตดิตอ่กนัไป  จะเป็นรายวนั  รายสปัดาห์  รายปักษ์  หรือรายเดือนก็ได้           
มีลกัษณะเป็นกระดาษขนาดใหญ่จ านวนหลายแผน่  พบัได้  เสนอขา่วทกุชนิดท่ีเป็นขา่วสด และ
นา่สนใจ  เชน่ ขา่วภายในประเทศ  ขา่วตา่งประเทศ  ขา่วธุรกิจการค้า  ขา่วกีฬา  ขา่วบนัเทิง      
ขา่วสงัคม  เป็นต้น 
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 เบคคอฟ (Beckoff, 1965, 5) กลา่วถึง หนงัสือพิมพ์เป็นอปุกรณ์การส่ือมวลชนประเภท
ตีพิมพ์ ออกจ าหนา่ยเป็นประจ าสม ่าเสมอ  หนงัสือพิมพ์เชา่ในสหรัฐอเมริกาบรรจคุ าเฉล่ียฉบบัละ
ประมาณ 60,000 ค า เนือ้ท่ีประมาณร้อยละ 20 ของหนงัสือพิมพ์เป็นโฆษณา ร้อยละ 10  
เป็นบทความและเร่ืองตลกขบขนั ร้อยละ5 เป็นบทบรรณาธิการ สว่นเนือ้หาท่ีเหลือนอกนัน้เป็นขา่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1 หนงัสือพิมพ์ 
ท่ีมา (ศนูย์วิทยบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์, 2554) 

 
ความส าคัญของหนังสือพมิพ์ 
 จดุมุง่หวงัของการจดัท าหนงัสือพิมพ์เพ่ือเป็นจดุเสนอขา่ว ความคดิและสร้างความบนัเทิง
ให้แก่ปวงชน  สรุปได้ดงันี  ้

1. หนงัสือพิมพ์ให้ขา่วสารและความรู้แก่ประชาชนทกุด้าน ไมว่า่จะเป็นด้านการอาชีพ  
เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  การกีฬา และวฒันธรรม  ความรู้ท่ีให้จะอยูใ่นรูปบทความ และ
คอลมัน์ตา่ง ๆ ท าให้เกิดความสนใจและตดิตามตอ่ไป  

2. ให้ความบนัเทิงกบัผู้อา่นเพ่ือเป็นการผอ่นคลาย  และดงึดดูความสนใจให้คนมาอา่น
หนงัสือพิมพ์ 

3. ให้ข้อคดิและประสบการณ์  ซึง่ข้อคดิบางอยา่งสามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัได้ เป็นแนวทางปฏิบตั ิและแก้ไขปัญหาบางอยา่งได้  
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4. เป็นส่ือการสอนของครู  การเรียนการสอนในปัจจบุนัยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  ครูต้อง
หากิจกรรมให้นกัเรียน หรือนกัศกึษาเพ่ือเสริมและสอดแทรกความรู้  ความคดิ  ตลอดจน
ประสบการณ์  โดยผู้สอนให้อา่นขา่ว บทความ และรายการอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงกิจกรรมประกอบการ
เรียนการสอนในห้องเรียนท าให้การเรียนการสอนสนกุ  ต่ืนเต้น มีชีวิตชีวาย่ิงขึน้  

5. เป็นส่ือกลางสร้างความเข้าใจระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน  ประชาชนกบัหนว่ยงาน
ของรัฐบาล  และระหวา่งประชาชนกบัประชาชนด้วยกนั  

หนงัสือพิมพ์เป็นรากฐานสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการเมืองให้กบัประชาชน  และใน
ขณะเดียวกนัความคดิของปวงชนอาจถ่ายทอดให้รัฐบาลได้ และรัฐบาลท่ีปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  ต้องอาศยัความคดิของประชาชนสว่นใหญ่มาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาประเทศ  
แตล่ะด้าน (ดรุณี  หิรัญรักษ์, 2527,14) 

6. เป็นส่ือบริการคลายทกุข์แก่ผู้อา่น  และเสนอขา่วสารความเคล่ือนไหวของ  
สงัคมหนงัสือพิมพ์ยงัเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัอาชีพเป็นบทความ  หรือบทสมัภาษณ์ผู้ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในอาชีพตา่ง ๆ เสมือนหนึง่ได้ชว่ยบริการคลายทกุข์แก่ผู้อา่นอีกทางหนึง่ (นฤมล 
พฒันา, 2542, 142) 
 
ลักษณะของหนังสือพมิพ์ 
 หนงัสือพิมพ์มีลกัษณะเป็นกระดาษแผน่ใหญ่มีจ านวนหลายแผน่  พบัได้   กระดาษจดัท า
เป็นมาตรฐานและมีจ านวนแผน่ท่ีแนน่อน  หน้าท่ีหลกัของหนงัสือพิมพ์อยูท่ี่การน าเสนอขา่วสาร
และความคดิเห็นตา่ง ๆ ไปสูส่าธารณชน  จงึมีลกัษณะเป็นส่ือขา่วสารโดยตรง (มาลี บญุศริิพนัธ์ 
และพงษ์ศกัดิ ์ พยฆัวิเชียร, 2532, 622) 
 บทิเนอร์ (Bittner, 1980,19)  กลา่วถึงลกัษณะของหนงัสือพิมพ์  ดงันี  ้  

1. หนงัสือพิมพ์จดัพิมพ์ออกประจ าสม ่าเสมอ โดยมีก าหนดหา่งกนัไมน้่อยกวา่สปัดาห์   
ละครัง้ 

2. หนงัสือพิมพ์ต้องผลิตด้วยเคร่ืองจกัร 
3. หนงัสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีทกุคนซือ้อา่นได้ 
4. หนงัสือพิมพ์ต้องมีเนือ้หาหลากหลายและนา่สนใจ 
5. หนงัสือพิมพ์ต้องด าเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง 
แซนด์แมน ( Sandman and others, 1972, 237) กลา่วถึง หนงัสือพิมพ์ คือ สิ่งพิมพ์ท่ี

ไมไ่ด้เย็บเลม่  ออกเป็นรายประจ าสม ่าเสมอ  เสนอขา่วสารในรูปตวัหนงัสือและภาพประกอบ  
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พีระ  จิรโสภณ (2531, 88 -189) กลา่วถึงลกัษณะของหนงัสือพิมพ์โดยมีหลายด้านดงันี  ้
1. ด้านการผลิต  หนงัสือพิมพ์ต้องผลิตโดยกรรมวิธีการพิมพ์ด้วยเคร่ืองจกัรกล  
2. ด้านการเสนอเนือ้หา ขา่วสาร เสนอเป็นขา่วสดมีหลากหลายบทความ  

มีคอลมัน์ประจ า  รวมทัง้โฆษณา  และประกาศแจ้งความตา่ง ๆ  
3. ด้านรูปแบบ หมายถึง  หนงัสือพิมพ์มีหน้าขนาด 15 นิว้ คณู 22 นิว้ หรือขนาดเล็ก

ขนาดของหน้า 11 นิว้ คณู 13 นิว้  มีจ านวนหน้า ตัง้แต ่16-24  หน้า 
4. ด้านการจ าหนา่ย หนงัสือพิมพ์ต้องมีก าหนดระยะเวลาออกจ าหนา่ยแนน่อน เชน่ 

รายวนั  รายสามวนั รายสปัดาห์  เป็นต้น 
5. ผู้จดัท า สว่นใหญ่ผู้จดัท าเป็นบริษัทเอกชน  จดัท าเพ่ือธุรกิจการค้าอยา่งหนึง่  
6. ผู้อา่นหนงัสือพิมพ์ทกุเพศทกุวยัหรือ เฉพาะกลุม่ เชน่ สตรี  เดก็ แมบ้่าน  เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค์ของหนังสือพมิพ์ 
 หนงัสือพิมพ์ท่ีผลิตออกมาสูท้่องตลาดมีวตัถปุระสงค์กว้าง  ๆ เพ่ือเสนอเร่ืองท่ีนา่สนใจและ
สนองความต้องการของประชาชนทัว่ไป ดงันี  ้

1. เพ่ือให้ขา่วสาร (Information) หนงัสือพิมพ์มีวตัถปุระสงค์เสนอขา่วท่ีรวดเร็วท่ีสดุ   
ใหมส่ดุ   ทนัตอ่เวลาและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  และสิ่งส าคญัเหนือส่ืออ่ืน ๆ คือ  ต้องเสนอขา่วด้วย
ความถกูต้องตลอดเวลา 

2. เพ่ือให้ความบนัเทิง (Entertainment) วตัถปุระสงค์ของหนงัสือพิมพ์เสนอความบนัเทิง
และความเพลิดเพลินแก่ผู้อา่น  เพ่ือต้องการให้ผอ่นคลายความเคร่งเครียดจากการอา่นขา่วหรือ
เปล่ียนเร่ืองท่ีมีเนือ้หาสาระหนกัสมองมาเป็นเบา ๆ ได้แก่ เร่ืองประเภทการ์ตนู  ตลกขบขนั ปัญหา
อกัษรไขว้  เกม แฟชัน่  ภาพยนตร์  ละคร  ตลอดจนความเคล่ือนไหวของกลุม่บคุคลในวงบนัเทิง  

4. เพ่ือให้ข้อคดิเห็น (Give Opinion) วตัถปุระสงค์อีกประการหนึง่ของหนงัสือพิมพ์ คือ  
การให้ข้อคดิเห็น  เน่ืองจากหนงัสือพิมพ์  เสนอขา่วท่ีนา่สนใจหลาย ๆ เร่ือง  ผู้อา่นจ านวนมาก
ต้องการข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนสนใจ  ดงันัน้ผู้อา่นจงึสนใจท่ีจะอา่นข้อคดิเห็นหรือบท
วิพากษ์วิจารณ์ของผู้ อ่ืน  โดยเฉพาะผู้ ท่ีอยูใ่กล้ชิดกบัขา่วมาก ๆ คือ  บรรณาธิการและนกัขา่วท่ี
เขียนบทวิจารณ์  หรือความเห็นในคอลมัน์อ่ืน  จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีหนงัสือพิมพ์จะต้องมีการ
วิจารณ์ ข้อเสนอแนะในทางท่ีถกูต้อง เพ่ือข้อมลูบางอยา่งสามารถน าไปเป็นแนวทางพฒันา
เศรษฐกิจ  สงัคมการเมือง  และแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้ 
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5. เพ่ือการศกึษา (Education) หนงัสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีให้ความรู้ ให้การศกึษาตลอดเวลา  
เก็บไว้ได้นาน  พกพาและหาซือ้ได้ง่าย  พร้อมทัง้ยงัมีราคาถกู  มีคอลมัน์ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัอาหาร  
การแพทย์  การเกษตร  การเมืองการปกครอง  กฎหมาย  เศรษฐกิจ  เป็นต้น  

6. เพ่ือด าเนินการค้า หรือธุรกิจ  (Business) หนงัสือพิมพ์จ านวนมากมีวตัถปุระสงค์รอง
อยา่งหนึง่ คือ เพ่ือด าเนินการค้าเป็นไปตามนโยบาย  เน่ืองจากหนงัสือพิมพ์เผยแพร่การโฆษณา
สินค้าได้อยา่งรวดเร็ว  มีก าหนดออกทกุวนั  ราคาถกู  และเห็นสินค้าบอ่ย  
 
ส่วนประกอบของหนังสือพมิพ์ 
 หนงัสือพิมพ์ให้ขา่วสาร  ข้อคดิเห็น  ความบนัเทิงและโฆษณา  เนือ้หาดงักลา่วของ
หนงัสือพิมพ์สง่ผลให้หนงัสือพิมพ์ได้รับความนิยมจากผู้อา่นซึง่มีหลายรูปแบบ  เชน่  

1. ขา่ว คือ รายงานเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  และได้รับความสนใจจากประชาชนหรือ  
มีผลกระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน  เนือ้หาท่ีน าเสนอต้องถกูต้อง  ครบด้วย  ชดัเจน  
เท่ียงตรง  และเป็นธรรม  เชน่ ขา่วน า้มนัขึน้ราคา  แก๊สหงุต้มขึน้ราคา  และขา่วคา่รักษาพยาบาล
ราคา 30 บาทตอ่ 1 โรค 

2. คอลมัน์ (Column) ในหนงัสือพิมพ์มีคอลมัน์แสดงความคดิเห็นของบรรณาธิการเสนอ
ขา่วและเสนอทศันะตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ประกอบด้วย  ช่ือเร่ืองท่ีน าเสนอ  บทน า  เร่ือง  เนือ้เร่ือง
หรือการแสดงความคดิเห็น  และสว่นสรุป  เชน่ คอลมัน์วิเคราะห์ขา่วด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  
ศาสนา  การศกึษา  คอลมัน์ตลกขบขนั  ซุบซิบ  ตอบจดหมายผู้อา่น  และบทความวิชาการ      
เป็นต้น  อาจมีคอลมัน์อ่ืน ๆ แล้วแตป่ระเภทของหนงัสือพิมพ์  

3. ภาพขา่ว หนงัสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีผลิตและเผยแพร่ทกุวนั  ขา่วท่ีเสนออยูใ่นความสนใจ
ของประชาชน  ภาษาท่ีเสนอต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย อาจมีภาพประกอบ เพ่ือเสริมความสมบรูณ์
ของขา่ว  ชว่ยเรียกความสนใจของผู้อา่นขา่ว  ตลอดจนเพิ่มสีสนัให้กบัหนงัสือพิมพ์มากยิ่งขึน้ 

4. โฆษณา เป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัของหนงัสือพิมพ์ มีการโฆษณาหลากหลาย เพ่ือท า
ให้ผู้ผลิตหนงัสือพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึน้  ลดต้นทนุการผลิต หนงัสือพิมพ์จงึมีราคาถกู  ผู้บริโภคขา่ว
สามารถน าข้อมลูท่ีได้จากโฆษณาเป็นข้อมลูตดัสินใจในการเลือกซือ้สินค้าได้อยา่งดี  
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ตัวอย่างที่ 1 ข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2  ขา่วหน้า 1 
ท่ีมา (หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2544, 1) 

 
 
ตัวอย่างที่  2  สังคม 

 
   ภาพท่ี 5.3  ขา่วสงัคม 
   ท่ีมา  (หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2544, 3) 
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ตัวอย่างที่ 3  โฆษณา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4 ภาพโฆษณาขายรถยนต์ 
    ท่ีมา (หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2544,13) 
ตัวอย่างที่ 4 โฆษณา 

   
ภาพท่ี 5.5  โฆษณาขายสินค้า 

   ท่ีมา  (หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2544, 20) 
 



96 
 

  

ตัวอย่างที่ 5 คอลัมน์ 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  5.6   ภาพคอลมัน์ ชกัธงรบ  ของ กิเลน ประลองเชิง 

   ท่ีมา  ( หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2544, 3) 
 
จรรยาบรรณหนังสือพมิพ์ 
 สมาคมหนงัสือพิมพ์แหง่ประเทศไทยได้ประกาศจรรยาบรรณหนงัสือพิมพ์  เม่ือวนัท่ี  21  
สิงหาคม  พ.ศ. 2519  เพ่ือให้สถาบนัหนงัสือพิมพ์เป็นท่ีเช่ือถือของประชาชน  จงึเห็นสมควร
ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพหนงัสือพิมพ์ ดงันี ้(รัญจวน อินทรก าแหง และ 
นวลจนัทร์ รัตนากร, 2524, 84)  

1. การสง่เสริมและรักษาไว้ซึง่เสรีภาพของหนงัสือพิมพ์เป็นภารกิจอนัมีความส าคญั
เหนืออ่ืนใด  ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพหนงัสือพิมพ์  

2. การเสนอขา่ว  ภาพ  หรือการแสดงความคดิเห็นต้องเป็นไปด้วยความสภุาพสจุริต  
ปราศจากความมุง่หวงัในประโยชน์สว่นตน หรืออามิสสินจ้างใด ๆ 

3. การเสนอขา่วต้องเสนอแตค่วามจริง   พงึละเว้นการตอ่เตมิเสริมแตง่  
หากปรากฏขา่วใด ๆ  ไมต่รงตอ่ความจริงต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว  

4. การท่ีจะได้ขา่ว ภาพ  หรือข้อมลูอยา่งใดอยา่งหนึง่มาเป็นของตน  ต้องใช้วิธีการท่ี
สภุาพและซ่ือสตัย์ 

5. ต้องเคารพตอ่ความไว้วางใจท่ีได้รับมอบหมายจากการปฎิบตัหิน้าท่ีในวิชาชีพของตน  
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6. ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีของตนโดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นส าคญัไมใ่ช้ต าแหนง่หน้าท่ี
แสวงหาประโยชน์สว่นตนหรือหมูค่ณะโดยมิชอบ  

7. ต้องไมก่ระท าการใดๆ   อนัเป็นการบัน่ทอนเกียรตคิณุของวิชาชีพ  หรือความสามคัคี
ของเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
 
ประเภทของหนังสือพมิพ์ 
 หนงัสือพิมพ์ในปัจจบุนัมีจ านวนมากทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ  
สามารถแบง่ออกได้หลายลกัษณะ  เชน่  แบง่ตามลกัษณะเนือ้หาของขา่ว แบง่ตามขอบเขตเนือ้หา  
ตามเวลาท่ีพิมพ์ออกจ าหนา่ย  ตามระยะเวลา   ตามลกัษณะภมูิศาสตร์  ตามขนาดรูปเลม่  และ
แบง่ตามเกณฑ์อ่ืน ๆ  (พีระ จิรโสภณ, 2531, หน้า 193-203)   
มีรายละเอียดดงันี ้

1. แบ่งตามลักษณะเนือ้หาของข่าว 
หนงัสือพิมพ์ท่ีแบง่ตามเนือ้หาของขา่ว คือ 
1.1  หนงัสือพิมพ์ประเภทคณุภาพ  (Quality  Newspapers)  คือ หนงัสือพิมพ์ท่ีเสนอ

ขา่วประเภทหนกัๆ   (hard news)  เชน่  ขา่วการเมือง  ขา่วเศรษฐกิจ  ขา่วการศกึษา  โดยขา่ว
เหลา่นีมุ้ง่ให้ความรู้และความคดิเป็นหลกั   ท าให้ผู้อา่นเข้าใจและสามารถน าไปใช้ตามจดุประสงค์
ตา่ง ๆ  ได้  เชน่  เป็นข้อมลูตดัสินใจ  วิพากย์  วิจารณ์  แสดงความคดิเห็น  รูปแบบการเขียน
หนงัสือพิมพ์ประเภทนี ้  มีลกัษณะคอ่นข้างจริงจงั  แสดงความคดิเห็นโดยใช้เหตผุลมากกวา่เลน่
ส านวนโวหาร  ซึง่มียอดจ าหนา่ยไมส่งูนกั ผู้นิยมอา่นมกัเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีการศกึษาพอสมควร  
ได้แก่  หนงัสือพิมพ์สยามรัฐ   
มตชิน เป็นต้น 
             1.2 หนงัสือพิมพ์ประเภทปริมาณหรือหนงัสือพิมพ์ประชานิยม (popular  newspapers  
or  quantity newspapers)  เน่ืองจากเป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีคนทัว่ไปนิยมอา่นมาก  เนือ้หาและวิธีการ
เสนอเนือ้หาเร้าอารมณ์ผู้อา่น (sensational)  ให้สนใจ  และตดิตาม  เรียกขา่วประเภทนีว้า่ขา่วเบา 
(soft  news)  มกัเขียนพาดหวัขา่วตวัโต ๆ  มีรูปภาพประกอบขา่วมากมาย  ท าให้ยอดจ าหนา่ยสงู
ได้แก่  หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ  เดลินิวส์  ดาวสยาม  ขา่วสด  เป็นต้น  

2. แบ่งตามขอบเขตเนือ้หา 
หนงัสือพิมพ์ท่ีแบง่ตามขอบเขตเนือ้หา  แบง่ออกเป็น  2  ประเภท  
2.1  หนงัสือพิมพ์ทัว่ไป  (general  newspapers)  เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมีเนือ้หา

หลากหลายตัง้แตข่า่วชาวบ้านไปจนถึงขา่วส าหรับบคุคลระดบัสงูในสงัคมมีทัง้ขา่ว  บทวิจารณ์
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ตา่งๆ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองในประเทศและตา่งประเทศ ด้านการศกึษา  วิทยาศาสตร์  การเมือง  
เศรษฐกิจ   สงัคม  สตรี ศลิปวฒันธรรมเป็นต้นได้แก่ หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ  เดลินิวส์  มตชิน  
สยามรัฐ ฯลฯ   

2.2  หนงัสือพิมพ์เฉพาะเร่ือง  (specialized  newspapers)  เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมี 
เนือ้หาเฉพาะเร่ือง  อา่นเฉพาะกลุม่ เชน่ หนงัสือประชาชาตธิุรกิจ  (เหมาะส าหรับวงการธุรกิจ)  
ฐานเศรษฐกิจ  ขา่วพาณิชย์  เข็มทิศ  เป็นต้น 

3. แบ่งตามเวลาที่พมิพ์ออกจ าหน่าย 
หนงัสือพิมพ์แบง่ตามเวลาท่ีพิมพ์ออกจ าหนา่ย  แบง่ออกเป็น 2 ประเภท  คือ 
3.1 หนงัสือพิมพ์เช้า (morning  newspapers)  หมายถึง  หนงัสือพิมพ์ท่ีพิมพ์ 

จ าหนา่ยเป็นประจ าในเวลาเช้าตรู่ของแตล่ะวนั 
3.2 หนงัสือพิมพ์บา่ย  (afternoon  newspapers)  หมายถึง  หนงัสือพิมพ์ท่ี 

ออกในตอนบา่ย  หรือ ตอนเย็น  เพ่ือต้องการเสนอขา่วสดหรือขา่วคืบหน้าลา่สดุในวนันัน้และ
หลีกเล่ียงการแขง่ขนักบัหนงัสือพิมพ์เช้า  คือ สยามรัฐ  

4. แบ่งตามระยะเวลา 
หนงัสือพิมพ์ท่ีแบง่ตามระยะเวลา (frequency)  แบง่ออกเป็น 2 ประเภท  

                   4.1 หนงัสือพิมพ์รายวนั (daily  newspapers)  หมายถึง  หนงัสือพิมพ์ท่ีออกเป็นราย
ประจ าทกุวนั  จะเสนอขา่วสดประจ าวนัในหน้าแรกพร้อมกบัพาดหวัหน้าในลกัษณะตา่ง ๆ กนั  

4.2 หนงัสือพิมพ์รายสปัดาห์ (weekly  newspapers)  หมายถึง หนงัสือพิมพ์ท่ี 
ออกจ าหนา่ยเป็นประจ าในวนัใดวนัหนึง่ สปัดาห์ละครัง้  เชน่  ออกทกุวนัพธุ หรือ ออกทกุวนั
อาทิตย์ของสปัดาห์  เป็นต้น  หนงัสือพิมพ์รายสปัดาห์ในเมืองไทยสว่นมากเป็นหนงัสือพิมพ์เฉพาะ
เร่ือง และหนงัสือพิมพ์สว่นท้องถ่ิน 

5. แบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
หนงัสือพิมพ์แบง่ตามลกัษณะภมูิศาสตร์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

5.1 หนงัสือพิมพ์ระดบัชาต ิ(national  newspaper)  หมายถึงหนงัสือพิมพ์ท่ีพิมพ์ 
แพร่หลายทัว่ไปทกุสว่นของประเทศ  เนือ้หาขา่วสารท่ีเสนอเป็นเร่ืองท่ีทกุคนให้ความสนใจอา่น 
เชน่ เร่ืองในระดบัประเทศ  ระดบัรัฐบาล  เร่ืองเศรษฐกิจการเมือง  ตลอดจนเหตกุารณ์ตา่ง ๆ เชน่ 
ไทยรัฐ  เดลินิวส์  บ้านเมือง มตชิน  สยามรัฐ เป็นต้น 
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5.2 หนงัสือพิมพ์ระดบัท้องถ่ิน (local  newspapers)  หมายถึง หนงัสือพิมพ์ท่ีพิมพ์ 
จ าหนา่ยเผยแพร่ในท้องถ่ินนัน้ ๆ  อาจเป็นระดบัชมุชน   ระดบัจงัหวดั  หรือระดบัภมูิภาคก็ได้  
เนือ้หาสาระเน้นหนกัขา่ว  เหตกุารณ์ ความเคล่ือนไหวในท้องถ่ินนัน้ ๆ  ทัง้นีแ้ล้วแตจ่ะยดึลกัษณะ
ทางภมูิศาสตร์เรียกช่ืออยา่งไรก็ได้ 

6. แบ่งตามขนาดรูปเล่ม 
หนงัสือพิมพ์แบง่ตามขนาดรูปเลม่ สามารถแยกเป็น 2 ประเภท 
6.1 หนงัสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน (standard  newspapers)  บางทีเรียกขนาดใหญ่  

ซึง่มีขนาดกว้างประมาณ 14-17  นิว้  ยาวประมาณ 23 นิว้  หรือยาวประมาณ 11-14 ½  นิว้  
บางครัง้เรียกขนาดพบัคร่ึง 

6.2 หนงัสือพิมพ์ขนาดเล็ก (compact newspapers) มีขนาดกว้างประมาณ 8–11 
นิว้ ยาวประมาณ 11-15 นิว้ 

7.  แบ่งตามเกณฑ์อ่ืน ๆ 
หนงัสือพิมพ์สามารถแยกประเภทตา่ง ๆ ได้อีก เชน่ ตามกลุม่ผู้อา่น  ตามวตัถปุระสงค์  

ตามแนวปรัชญา  หรือตามหลกัท่ีแตกตา่งกนัออกไป  ได้แก่  
7.1 หนงัสือพิมพ์ในสถานศกึษา (school  newspapers) เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีนกัเรียน  

นกัศกึษาในสถานศกึษานัน้ ๆ จดัท าขึน้จ านวนไมม่ากนกั  สว่นมากแจกฟรีหรือขายราคาถกู  
ปัจจบุนัในประเทศไทยมีหนงัสือพิมพ์ท่ีจดัท าโดยนิสิตนกัศกึษาท่ีเรียนวิชาวารสารศาสตร์  ใน
มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ จดัท าเป็นการฝึกภาคปฏิบตั ิ เชน่ หนงัสือพิมพ์ “นิสิตนกัศกึษา”  ของคณะ
นิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หนงัสือพิมพ์อา่งแก้วของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เป็นต้น  

7.2 หนงัสือพิมพ์แจก (free  newspapers) เป็นหนงัสือพิมพ์ประเภทให้เปลา่         
มีโฆษณามากกวา่เนือ้หา  เน่ืองจากคา่ใช้จา่ยในการพิมพ์และการจดัท ามาจากการลงโฆษณา  
เนือ้หาสว่นใหญ่เป็นเร่ืองเฉพาะด้าน เชน่ เร่ืองการทอ่งเท่ียว  แหลง่อาหารการกิน  แหลง่ส าราญ
กลางคืน หนงัสือพิมพ์เหลา่นี ้ สว่นใหญ่วางแจกตามโรงแรมหรือสถานท่ีทอ่งเท่ียวทัว่ไป  

7.3 หนงัสือพิมพ์ก าแพง (wall  newspapers)  หรือหนงัสือพิมพ์ฝาผนงั หมายถึง 
หนงัสือพิมพ์เหมือนโปสเตอร์หรือใบประกาศท่ีตดิตามก าแพงให้ประชาชนอา่น  เนือ้หามีทัง้ขา่ว  
การพาดหวัขา่ว  รูปภาพและคอลมัน์ประจ า  มีการจดัหน้าในลกัษณะคล้าย ๆ กบัหนงัสือพิมพ์  
ก าแพงของจีนท่ีมีช่ือเสียง   คือ ต้าจือเป้า (Tatzepao)  หมายถึง “กระดาษท่ีมีหนงัสือตวัโต ๆ หรือ
ตวัหนา ๆ“  ตดิไว้ในสถานท่ีท่ีประชาชนอา่นได้ง่าย  

7.4 หนงัสือพิมพ์ใต้ดนิ (underground  newspapers) หมายถึง หนงัสือพิมพ์ท่ี
จดัพิมพ์ขึน้โดยกลุม่บคุคลจ านวนหนึง่ เพ่ือสนบัสนนุหรือตอ่ต้านในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  มกัแสดง
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ความคดิเห็นในลกัษณะคดัค้านสภาพปัจจบุนับางอยา่ง  เชน่  คดัค้านสงคราม  คดัค้านระบบการ
ปกครอง  คดัค้านนโยบายรัฐบาล  เป็นต้น  หนงัสือพิมพ์ใต้ดนิของสหรัฐอเมริกา  มีหลายร้อยฉบบั  
เชน่  เดอะวิลเลจวอยซ์ (The Village  Voice)  

7.5 หนงัสือพิมพ์แนวใหม ่(new  journalism)  หมายถึง หนงัสือพิมพ์ท่ีมีวิธีการเขียน
ขา่วแตกตา่งไปจากแนวเดมิท่ีเคยยดึหลกัวิชาวารสารศาสตร์  แบง่ออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่ 

7.5.1 หนงัสือพิมพ์ท่ีไมถื่อหลกัความเป็นกลาง  หมายถึง  หนงัสือพิมพ์ท่ี
คดัค้านหลกัการของความเป็นกลางในการเสนอขา่ว  ซึง่เป็นหลกัการดัง้เดมิท่ียอมรับกนัมาในวิชา
วารสารศาสตร์  หนงัสือพิมพ์ตามแนวคดิใหมนี่เ้ช่ือวา่ความเป็นกลางโดยแท้จริง ไมอ่าจเกิดขึน้จาก
ตวันกัขา่ว  เพราะภมูิหลงัและประสบการณ์ของนกัขา่วแตล่ะคนมกัจะมีอิทธิพลตอ่การ
ตีความหมายในเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  แตค่วามคดิใหมเ่ช่ือวา่การตีความหมาย  การอธิบาย และ      
การแสดงความคดิเห็นในรายงานขา่วเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ได้ดีขึน้  
ความเห็นของนกัขา่วอยา่งน้อยมีความเป็นกลางมากกวา่ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล เพราะ
นกัขา่วไมมี่ผลประโยชน์ตอ่เจ้าหน้าท่ีตา่ง ๆ 

7.5.2 หนงัสือพิมพ์เชิงวรรณกรรม (literary  journalism)  เป็นการเขียนรายงาน
ข้อเท็จจริงแบบใหม ่ มีการสร้างฉากของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ มีการพรรณนาและสร้างภาพพจน์ให้
ผู้อา่นเห็นจริงไปกบัเร่ืองท่ีเกิดขึน้  การเขียนแบบนีเ้ช่ือกนัวา่มีความถกูต้องและเช่ือถือได้ไมน้่อยไป
กวา่วิธีการรายงานข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาตามวิธีเก่า  

7.5.3 หนงัสือพิมพ์ท่ีเสนอตวัเป็นทางเลือกใหม่ (alternative  journalism)  
เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมุง่พิทกัษ์ผลประโยชน์ของประชาชนอยา่งจริงจงั  เสนอขา่ว  บทวิพากษ์  วิจารณ์
ในเร่ืองตา่ง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอนัน าผลดีมาสูส่งัคม  ในสหรัฐอเมริกามีหลายฉบบั 
เชน่  เดอะเท็กซสั  ออบเซิฟเวอร์  และพอยท์  ออฟ  วิว  เป็นต้น  

7.5.4 หนงัสือพิมพ์เพ่ือการพฒันา (development  journalism) ก าเนิดขึน้ใน
เอเชีย  และประเทศก าลงัพฒันา  มีจดุมุง่หมายเสนอแนวคดิของนกัวิชาการ และนกัหนงัสือพิมพ์
เพ่ือมุง่ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีแก่ประชาชนและประเทศชาตโิดยสว่นรวม  เชน่ 
เศรษฐกิจดี  สขุภาพดี  การศกึษาดี  มีงานท า  และมีความเสมอภาคกนั  เป็นต้น  

7.5.5 หนงัสือพิมพ์ยดึแนวความถกูต้องแมน่ย า (precision  journalism)     
เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีใช้วิธีการใหมใ่นการรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสนอกบัผู้อา่น  เชน่ เสนอผลการวิจยั  
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สรุป หนงัสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีมีก าหนดออกสม ่าเสมอ  ออกเป็นรายวนั  รายสามวนั  
รายสปัดาห์  และรายเดือน  มีลกัษณะเป็นกระดาษแผน่ใหญ่จ านวนหลายแผน่ พบัได้มี 2 ขนาด  
คือ ขนาดประมาณ 15x22 นิว้ และขนาดประมาณ 16x24  นิว้  ให้ขา่วสาร ข้อมลู ความรู้ท่ี
ทนัสมยั ให้การศกึษาแก่ประชาชน สะท้อนสงัคม เป็นส่ือกลางบริการแก่ผู้อา่นใช้ประกอบการเรียน
การสอน  ตลอดจนให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อา่น  
 
บทบาทของหนังสือพมิพ์ 
 หนงัสือพิมพ์มีนโยบายหลกั คือ รับใช้และมีประโยชน์ตอ่ประชาชนอยา่งมากในทกุ ๆ ด้าน 
จงึท าให้หนงัสือพิมพ์มีบทบาทเป็นเงาตามตวัหลาย ๆ ด้าน  เชน่ ด้านการศกึษา ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสงัคม ด้านการเมืองและด้านวฒันธรรม เป็นต้น  
 บทบาทของหนงัสือพิมพ์  สรุปได้ 4 ประการ  (นภดล  ริว้เจริญ, 2524, 47)  ดงันี ้

1. บทบาทของหนังสือพมิพ์เป็นส่ือกลางการ 
หนงัสือพิมพ์เป็นส่ือกลางตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน  

มาตัง้แตส่มยัการปกครองระบบสมบรูณาญาสิทธิราช  เพ่ือตดิตอ่และสัง่การทางการเมือง         
การปกครองเทา่นัน้  เชน่  การบริหารบ้านเมือง  การเก็บภาษี  ในสมยันัน้ยงัไมส่ลบัซบัซ้อน       
แตม่าปัจจบุนัประเทศไทยปกครองบ้านเมืองด้วยระบอบประชาธิปไตย   
ทกุคนมีเสรีภาพ  มีสิทธ์ิ  มีเสียง  ในการบริหารประเทศ รัฐบาลจงึเห็นความจ าเป็นในการส่ือสาร
กบัประชาชนมากขึน้  ดงันัน้ หนงัสือพิมพ์จงึชว่ยให้รัฐบาลส่ือสารและสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนได้มากยิ่งขึน้   

2. บทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อการเมือง 
หนงัสือพิมพ์มีบทบาทส าคญัตอ่การเมือง  ดงันี  ้
2.1 บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของรัฐบาลในการปกครองประเทศ เป็น

แรงผลกัดนัในการพฒันาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เน่ืองจากการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนต้องรับรู้ขา่วสาร  ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินงานและปัญหาการปฏิบตังิาน 
ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ของรัฐบาล   

2.2 บทบาทในการให้ความรู้ทางการเมือง  เป็นบทบาทท่ีส าคญัยิ่งเน่ืองจากประชาชน
ในประเทศก าลงัพฒันา ขาดความรู้  ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และ      
บางคนยงัมีความคดิเก่า ๆ ท าให้ปรับตวัเข้ากบัการปกครองสมยัใหมไ่ด้ช้า   ดงันัน้หนงัสือพิมพ์
สามารถเป็นส่ือในการให้ความรู้  ความเข้าใจ   และขา่วความเคล่ือนไหวของสงัคม  รวมทัง้เสนอ
บทความให้ประชาชนได้รับทราบความรู้ ข้อมลูตา่ง ๆ จะได้ท าให้ประเทศเกิดการพฒันาได้เร็วขึน้  
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3. บทบาทของหนังสือพมิพ์ต่อการพัฒนาการศึกษา 
หนงัสือพิมพ์มีบทบาทในการพฒันาการศกึษาและให้ความรู้แก่บคุคลและสงัคมทกุ ๆ 

ด้าน เน่ืองจากหนงัสือพิมพ์เสนอขา่วท่ีถกูต้องตรงกบัข้อเท็จจริงและสง่เสริมความก้าวหน้าทาง  
การศกึษาและปลกูฝังวฒันธรรมอนัดีแก่ประชาชน  เสมือนสถานศกึษาของเดก็และผู้ใหญ่  
(อทุธรณ์  พลกลุ, 2517, 115 -116)   

ในปัจจบุนัวิทยากรสาขาตา่ง ๆ เตบิโตอยา่งรวดเร็ว  การแสวงหาความรู้จงึจ าเป็น
อยา่งยิ่ง  โดยเฉพาะความรู้ท่ีได้จากหนงัสือพิมพ์สามารถกระจายขา่วสารได้อยา่งรวดเร็ว 
หนงัสือพิมพ์จงึมีสว่นส าคญัในการให้ความรู้ ความคดิ และประสบการณ์ใหม ่ๆ แก่มวลชน  
 
บทสรุป 
 หนงัสือพิมพ์เป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีประหยดัคา่ใช้จา่ยของประชาชนในการรับขา่วสาร ข้อมลู
และเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั และเป็นส่ือกลางระหวา่งประชาชนกบัรัฐบาล 
หนงัสือพิมพ์มีสว่นประกอบหลายอยา่งท่ีมีประโยชน์ตอ่ผู้อา่นในด้านการศกึษา ธุรกิจ สงัคม 
ศลิปวฒันธรรม และข้อคดิเห็นอ่ืน ๆ ตัง้แตใ่นสมยัอดีตกาลและทกุวนันี ้
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 
 

 1. หนงัสือพิมพ์มีความส าคญัอยา่งไร 
 2. อธิบายลกัษณะของหนงัสือพิมพ์เป็นอยา่งไร 
 3. สว่นประกอบของหนงัสือพิมพ์มีอะไรบ้าง 

4. หนงัสือพิมพ์มีบทบาทตอ่สงัคมอยา่งไร 
5. หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในจงัหวดัท่ีทา่นอยู ่ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
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