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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเร่ือง บทบาทการน าเสนอเนื้อหาข่าวกับปัญหาจริยธรรมของปาปารัซซี่ 
กรณีศึกษา นิตยสารกอสซิบสตาร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการท างานของปาปารัซซี่ การน าเสนอเน้ือหาของนิตยสารกอสซิบสตาร์ และความคิดเห็น
ถึงผลกระทบเชิงจริยธรรมในการถ่ายภาพของปาปารัซซี่จากนักร้องนักแสดงและสื่อมวลชน ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ก่อตั้ง บรรณาธิการ ปาปารัซซี่ รวมทั้งหมด 6 คน 
อีกทั้งนักร้องนักแสดงและสื่อมวลชนอีกจ านวน 16 คน โดยศึกษาจากนิตยสารกอสซิบสตาร์ตั้งแต่
ฉบับเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 48 ฉบับ  
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการท างานของปาปารัซซี่ของนิตยสารกอสซิบสตาร์ มี
กระบวนการหลัก 2 ขั้นตอนคือ การก าหนดประเด็น และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การก าหนด
ประเด็นในการท างานของปาปารัซซี่นั้นมีการพิจารณาจาก 3  ประเด็นคือ จากบรรณาธิการ
มอบหมายงาน  พิจารณาจากวิถีชีวิตของนักร้องนักแสดง และพิจารณาจากนักร้องนักแสดงที่
ต้องการเสนอภาพข่าวเอง ซึ่งหลังจากปาปารัซซี่ได้พิจารณาจากประเด็นดังกล่าวแล้ว ปาปารัซซี่จึง
เร่ิมปฏิบัติงาน ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ิมจาก ก าหนดสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายไป และหาข้อมูล
จากแหล่งข่าว เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ปาปารัซซี่จะท าการติดตามถ่ายภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และเมื่อได้ภาพเป็นที่ต้องการ ปาปารัซซี่ก็จะเลือกและรวบรวมภาพให้กับเลขาช่างภาพ 
ทุกวันจันทร์หรืออังคารของแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
          ส าหรับการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารกอสซิบสตาร์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่ท า
หน้าที่ในการพิจารณาการน าเสนอเนื้อหาภายในคอลัมน์ต่าง ๆ ของนิตยสารกอสซิบสตาร์ ซึ่งได้แก่ 
ผู้ก่อตั้ง และบรรณาธิการบริหาร ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีหน้าที่คัดเลือกภาพลงในคอลัมน์ต่าง ๆ 
ภายในนิตยสาร ส าหรับภาพถ่ายที่ลงในคอลัมน์ต่าง ๆ เหล่านี้ พบว่าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
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คือ ภาพแอบถ่ายโดยมีการวางแผน และภาพแอบถ่ายธรรมดา ส าหรับการคัดเลือกภาพลงคอลัมน์
ต่าง ๆ นั้น มีขั้นตอนการพิจารณา 5ประการคือ 1. ตามกระแสความดัง  2. การคาดการณ์ล่วงหน้า 3. 
ผู้สนับสนุนโฆษณา 4. การน าเสนอจากนักร้องนักแสดง 5. ความสนใจของแฟนคลับและผู้อ่าน ซึ่ง
บรรณาธิการจะพิจารณาตามความเหมาะสมในการลงในคอลัมน์ต่าง ๆ นอกจากนี้เร่ืองของการใช้
ภาษาพาดหัวและประกอบภาพ พบว่า มีการใช้ภาษาเปิดเผยเข้าใจง่าย ภาษาสนทนากับผู้อ่าน 
ตลอดจนใช้ค าแสลง และศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาที่ใช้ต้องมีความเด่นเพื่อสร้างความน่าสนใจ
ให้กับผู้อ่าน 
         ในส่วนของความคิดเห็นถึงผลกระทบเชิงจริยธรรมในการถ่ายภาพของปาปารัซซี่จาก
นักร้องนักแสดงและสื่อมวลชน พบว่า การปฏิบัติงานในลักษณะแอบถ่ายของปาปารัซซี่เป็นหน้าที่
ของปาปารัซซี่ ในฐานะสื่อมวลชนที่ต้องน าเสนอความจริง แต่ส าหรับปาปารัซซี่ที่แอบถ่ายภาพใน
ลักษณะอุจาด ส่วนใหญ่มองว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ไม่อยากให้แอบถ่ายภาพในลักษณะเช่นนั้น ซึ่ง
คิดว่าปาปารัซซี่ดังกล่าวไม่มีจริยธรรม ส่วนแนวโน้มการน าเสนอภาพแอบถ่ายของปาปารัซซี่ใน
อนาคตนั้น พบว่า ยังคงมีปาปารัซซี่ต่อไปเพราะมีนักร้องนักแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นในวงการทุกวัน 
ท าให้ปาปารัซซี่ยังท างานต่อไปได้เร่ือย ๆ แต่ปาปารัซซี่ก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อแข่งกับเทคโนโลยี
จากสื่ออินเทอร์เนตที่รวดเร็วและน่าสนใจกว่า 

DPU



จ 
 

Thesis Title Role of Presenting News Content and Ethical Problem of Paparazzi: 
Gossip Star Case  

Author   Aparadee Boonchaluey 
Thesis Advisor  Ass. Prof. Dr. Usa Biggins 
Department  Communication Arts Development 
Academic Year  2009 
 

ABSTRACT 
 

         The study Role of Presenting News Content and Ethical Problem of Paparazzi: Gossip Star 
Case was qualitative research with objectives of studying procedure of paparazzi, presentation of 
news content by Gossip Star Magazine and opinion on ethical impact in photographing by 
paparazzi from singers, actors and mass media. Researcher collected data using in-depth 
interview with founder, editor and paparazzi total 6 people, and singers, actors and mass media 
total 16 people. This was conducted by studying on Gossip Star Magazine from Issue January 
2008 to December 2008 total 48 issues.    
 According to the study, it was found that procedure of Gossip Star Magazine’s paparazzi 
had 2 main steps; determining issues and operation. Determining issues in working by paparazzi 
was considered from lifestyle of singers and actors and from those who wanted to present news 
picture. After paparazzi considered from those issues, they began operation. Operation procedure 
was begun from determining place that target group would go and sought for information from 
informed source and after receiving complete information, paparazzi followed the target to 
photograph and solved facing problem. After obtaining wanted photos, paparazzi selected and 
collected photos to send to photographer secretary every Monday or Tuesday of each week as the 
final step.  
 According to presentation of news content by Gossip Star Magazine, researcher 
conducted in-depth interview with people who considered presentation of content in columns of 
the magazine—founder and managerial editor. They were responsible in selecting picture into 
columns in the magazine and photos published in these columns were found to be divided into 2 
kinds: hidden camera photo with planning and normal hidden camera photo. Selecting picture 
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into columns had 5 things in consideration stage; 1. Popular trend, 2. Future expectation, 3. 
Advertisment sponsor, 4. Presenting from singers and actors, and 5. Interest of fan club and 
reader, which the editor would consider in accordance with appropriateness in including pictures 
into columns. Moreover, headline language and caption language were found that it used 
language that was straight forward, easy to understand, communicated with reader, used slang and 
English vocabulary. Language it used had to be outstanding to interest reader.   
 In part of opinion on ethical impact in photographing by paparazzi from singers, actors 
and mass media, it was found that operation in kind of hidden camera by paparazzi was a duty of 
paparazzi as mass media who had to present fact. However, paparazzi who did hidden camera a 
disgraceful photo was mostly seen that it was very inappropriate and those did not want them do 
hidden camera such photo and thought that such paparazzi was unethical. Trend in presenting 
hidden camera photo in the future, it was found that there still would be paparazzi because new 
singers and actors was coming into entertainment society everyday, which made paparazzi could 
work continually but paparazzi had to develop his/herself to compete with technology from 
internet that was faster and more interesting.    
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