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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์วาทกรรมจาก “ข่าว กทม.” ในหนังสื อพิมพ์ราย
วันที่เผยแพร่ ช่วงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี วจิ ยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) เพื่อเข้าใจลักษณะของวาทกรรมที่อยู่ในเนื้ อหาข่าว กทม. โดยดาเนิ นการวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ วาทกรรม เริ่ ม ต้นด้วยการวิเคราะห์ ตวั บท (Text) โดยวิเคราะห์ ข่ า วที่
รวบรวมได้ท้ งั หมดทั้ง ชื่ อ คอลัม น์ ด้ว ยวิ ธี สั ญ วิ ท ยาและวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะของเนื้ อ หาทั้ง หมด
ต่อจากนั้นเป็ นขั้นตอนการวิเคราะห์ปฏิ บตั ิการทางวาทกรรม (Discourse Practice) ซึ่ งผูว้ ิจยั เก็บ
ข้อมูลโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผผู ้ ลิตเนื้ อหา และผูอ้ ่านข่าวแบบเจาะลึก (Depth Interview) เพื่อ
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ และในขั้น ตอนการวิ เ คราะห์ ป ฏิ บ ัติ ก ารทางสั ง คม วัฒ นธรรม
(Sociocultural Practice) ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ว่ามี
อิทธิ พลต่อการนาเสนอข่าว กทม. อย่างไร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แหล่ งข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
1.1 ตัวบท (Text) ได้แก่
1) เนื้อหาข่าวในคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์
2) เนื้อหาข่าวในคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข่าวคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์
และในคอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยในส่ วนนี้
ได้รับความอนุ เคราะห์จากกองประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร ที่ให้คดั ส าเนาและ
รวบรวมข่าวได้ท้ งั หมดทุกชิ้นที่มีการนาเสนอในช่วงเวลาขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1) เนื้อหาข่าวในคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” จานวน 101 วัน
2) เนื้อหาข่าวในคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” จานวน 87 วัน
1.2 เอกสารอื่น ๆ คือ เนื้อหาข่าวการเมืองหน้าอื่น ๆ ในหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ
หนัง สื อพิม พ์แนวหน้า เพื่อนามาศึ ก ษาบริ บ ทการรายงานข่ า วการชุ ม นุ มทางการเมื องของกลุ่ ม
กปปส. เปรี ยบเทียบกับข่าว กทม.ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่ งในส่ วนนี้ ได้รับความอนุ เคราะห์จากกอง
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ประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร ที่ให้สืบค้นข่าวหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และแนวหน้าได้
ทุกฉบับในช่วงเวลาตามขอบเขตของงานวิจยั
2. แหล่งข้อมูลบุคคล หรื อ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย
2.1 คุณดนฤดี วงษ์เคี่ยม อาชี พ นักข่าว ตาแหน่ง หัวหน้าข่าว กทม. หนังสื อพิมพ์
เดลินิวส์ อายุ 52 ปี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ยวกับการผลิตข่าว กทม. เนื้ อหาคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
ซึ่ งมีประสบการณ์ ทางานหน้าที่น้ ี มากว่า 30 ปี และยังเป็ นผูก้ าหนดแนวทางการนาเสนอข่าวของ
คอลัมน์น้ ี เอง โดยเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจข่าวคนสุ ดท้ายเพื่อปรับแก้ไขก่อนที่จะตีพิมพ์ลงใน
หนังสื อพิมพ์ คัดกรองและปรับแก้ไขเนื้อหาก่อนนาเสนอให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของคอลัมน์
ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอเข้าพบ และสัมภาษณ์ คุณดฤดี วงษ์เคี่ยม ซึ่ งได้รับอนุ ญาตให้เข้าพบ
เพื่อทาการสัมภาษณ์ 1 ครั้ง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ที่สานักงานหนังสื อพิมพ์
เดลินิวส์ เลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดี -รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ใช้เวลาใน
การสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชัว่ โมง และใช้วิธีจดบันทึกคาสัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั จัดทา
ขึ้น หลังจากนั้นมีการประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ซึ่ งในทุกครั้งของ
การเก็บข้อมูลได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2.2 คุ ณ ปกภู มิ เดชดี ห นู แ ก้ ว ต าแหน่ ง บรรณาธิ การข่ า ว กทม. อาวุ โ ส
หนังสื อพิมพ์แนวหน้า อายุ 55 ปี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ ยวกับการผลิ ตข่าว กทม. คอลัมน์ “ซุ บซิ บ
กทม.” โดยทาหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง เขี ยนเนื้ อหา ปรั บแก้ไขก่ อนที่จะลงตี พิมพ์ใน
หนังสื อพิมพ์ดว้ ยต้นเองเพียงคนเดียว และเป็ นผูก้ าหนดแนวทางการนาเสนอข่าวของคอลัมน์น้ ี เอง
ด้วย ซึ่งมีประสบการณ์ในการทางานมา มากกว่า 30 ปี เช่นเดียวกัน
ผูว้ ิจยั ติดต่อขอเข้าพบ คุ ณปกภูมิ เดชดี หนู แก้ว ซึ่ งได้รับอนุ ญาตให้เข้าพบเพื่อทา
การสัมภาษณ์ 1 ครั้ง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ที่สานักงานหนังสื อพิมพ์แนวหน้า
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ประมาณ 45 นาที และใช้วิธีจดบันทึกคาสัมภาษณ์ ลงในแบบสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั จัดทาขึ้น
ต่อจากนั้นยังได้ติดตามไปสัมภาษณ์ในขณะที่คุณปกภูมิกาลังปฏิบตั ิภารกิจนอกสถานที่อีกประมาณ
1 ชัว่ โมงอีกด้วย ซึ่ งจากนั้นมีการประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง โดยใน
ทุกครั้งของการเก็บข้อมูลได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2.3 คุณเฉลิมพล โชตินุชิต ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการเขตภาษีเจริ ญ อายุ 54 ปี และเป็ น
ผูเ้ คยดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการกองประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร 2 ปี (พ.ศ.2554 –
2556) เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ยวกับการอ่านและการใช้ประโยชน์จากข่าว กทม.ในด้านผูร้ ับสารกลุ่ม
ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งทั้งในอดีตขณะที่เคยดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการกองประชาสัมพันธ์
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ที่ตอ้ งทางานเกี่ ยวกับการบริ หารข่าวสารและมีความใกล้ชิดกับสื่ อมวลชนที่เฝ้ าติดตามหาข่าวจาก
กรุ งเทพมหานคร และในปั จจุบนั ที่ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการเขตภาษีเจริ ญ คุณเฉลิมพลยังติดตาม
อ่านข่าว กทม. อยู่เป็ นประจา โดยเฉพาะในช่ วงเวลาขอบเขตของงานวิจยั ที่กาหนด คุ ณเฉลิ มพล
โชติ นุชิ ต ก็ ไ ด้อ่า นข่ า วกทม.ทั้ง คอลัม น์ “ใต้ฟ้ ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิ มพ์เดลิ นิวส์ และคอลัม น์
“ซุบซิบ กทม.” ครบทุกวันด้วย
ผูว้ ิจยั ได้รับอนุ ญาตให้เข้าพบและทาการสัมภาษณ์ คุ ณเฉลิ มพล โชตินุชิต อย่าง
เป็ นทางการครั้งแรก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผูอ้ านวยการสานักงานเขต
ภาษีเจริ ญ เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ประมาณ 45 นาที และใช้วิธีจดบันทึกคาสัมภาษณ์ ลงในแบบสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั จัดทาขึ้น
จากนั้นมีการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม อีก 1 ครั้ง โดยในทุกครั้งของการเก็บข้อมูลได้รับความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี เนื่ องจากผูว้ ิจยั มีความคุ น้ เคยกับคุ ณเฉลิมพล ในขณะครั้งที่ยงั ดารงตาแหน่ งนัก
ประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตภาษีเจริ ญ และได้ทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การของคุ ณเฉลิ มพลใน
ช่วงเวลานั้นด้วย
2.4 คุ ณ มนต์ จ ัน ทร์ จัน ทร์ ค งช่ ว ย ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ ายวิ เ คราะห์ ข่ า ว กอง
ประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร อายุ 51 ปี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ยวกับการอ่านและการ
ใช้ประโยชน์จากข่าว กทม.ในด้านผูร้ ับสารกลุ่ มข้าราชการกรุ งเทพมหานครอีกคนหนึ่ ง ซึ่ งคุ ณ
มนต์จนั ทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์ข่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึ ง
ปั จจุบนั โดยในทุกวันต้องทาหน้าที่ในการอ่านข่าว กทม. เป็ นประจา เพื่อติดตามให้ทราบความ
เคลื่อนไหวว่าสื่ อมวลชนมีการนาเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างไรและรวบรวม
ข่าว กทม. ที่ปรากฏนาเสนอผูบ้ ริ หารต่อไป และในช่วงเวลาขอบเขตของงานวิจยั ที่กาหนด คุณมนต์
จันทร์ จันทร์ คงช่ วย ก็ได้อ่านข่าวกทม.ทั้งคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ และ
คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” ครบทุกวัน
ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอเข้าพบ คุณมนต์จนั ทร์ จันทร์ คงช่วย ซึ่ งได้รับอนุญาตให้เข้าพบเพื่อ
ทาการสัมภาษณ์ 1 ครั้ง ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์ข่าว
กองประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร เขตพระนคร ใช้เวลา
ในการสัมภาษณ์ประมาณ 45 นาที และใช้วิธีจดบันทึกคาสัมภาษณ์ ลงในแบบสัมภาษณ์ ที่ผวู้ ิจยั
จัดทาขึ้น จากนั้นมีการประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง โดยในทุกครั้งของ
การเก็บ ข้อมูล ได้รับ ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี เนื่ องจากในช่ วงเวลาที่ ผูว้ ิจยั เคยดารงตาแหน่ ง นัก
ประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตภาษีเจริ ญ ได้มีความคุน้ เคยกับคุณมนต์จนั ทร์ จากการพบเจอใน
งานสัมมนานักประชาสัมพันธ์ของกรุ งเทพมหานครหลายครั้ง
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2.5 คุณสุ รางค์ ภู่สาอางค์ อายุ 45 ปี ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่ 82/17 ซ.ศาลธนบุรี 17
แยก 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ อาชีพ เปิ ดร้านค้าขายเครื่ องดื่มกาแฟบริ เวณหน้าโรงเรี ยนฐาน
ปั ญญา ในหมู่ บ ้า นตวงทอง แขวงบางหว้า เขตภาษี เจริ ญ เป็ นผูใ้ ห้ข ้อ มู ล หลัก เกี่ ย วกับ การอ่ า น
หนัง สื อ พิ ม พ์เ ดลิ นิ วส์ เนื่ อ งจากจะต้องซื้ อ หนัง สื อ พิ ม พ์เ ดลิ นิวส์ ม าไว้ใ ห้ บ ริ ก ารลู ก ค้า ที่ ม าซื้ อ
เครื่ องดื่ ม เป็ นประจาทุ กวัน และตนเองก็จะได้อ่า นหนัง สื อพิ มพ์เดลิ นิวส์ ที่ ซ้ื อมาทุ กวันด้วย ซึ่ ง
ประวัติก ารอ่ า นหนัง สื อ พิ ม พ์ข องคุ ณ สุ รางค์ เริ่ ม ขึ้ น พร้ อมกับ การเปิ ดร้ า นกาแฟตั้ง แต่ เมื่ ออายุ
ประมาณ 30 รวมประมาณ 15 ปี
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์คุณสุ รางค์ ที่ร้านเครื่ องดื่มกาแฟของคุณสุ รางค์ 1 ครั้งใน
วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 05.50 น. ในขณะที่ คุ ณ สุ ร างค์ก าลัง จัดเตรี ย มร้ า น ใช้เ วลาในการ
สัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที และใช้วิธีจดบันทึกคาสัมภาษณ์ ลงในแบบสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั จัดทาขึ้น
โดยได้รับความร่ วมมื อในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี เนื่ องจากคุ ณสุ รางค์รู้จกั กับผูว้ ิจยั ในฐานะที่
ผูว้ จิ ยั เป็ นลูกค้าและได้อุดหนุนเครื่ องดื่มร้านคุณสุ รางค์หลายครั้ง
2.6 คุณวิชยั ศิริพานิชกร อายุ 64 ปี อาชีพ ข้าราชการบานาญ ปั จจุบนั พักอาศัยอยู่
ในหมู่บา้ นตวงทอง ซอยศาลธนบุ รี 17 แยก 13 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เกี่ ย วกับ การอ่ า นหนัง สื อพิ ม พ์เดลิ นิวส์ อีก คนหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นลู กค้า ประจาร้ า นเครื่ องดื่ ม กาแฟของ
คุณสุ รางค์ และทุกครั้งที่มาซื้ อเครื่ องดื่ม (ปกติจะมาทุกวัน) จะนัง่ รับประทานเครื่ องดื่มและอาหาร
ว่าง พร้อมกับอ่านหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ที่คุณสุ รางค์นามาวางไว้เป็ นที่ร้านประจา โดยก่อนหน้านั้น
ขณะที่คุณวิชยั รับราชการอยู่ ก็ได้รับและอ่านหนังสื อพิมพ์เดลิ นิวส์ อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นเมื่อนับ
รวมอายุราชการของนายวิชยั ซึ่ งเริ่ มรับราชการตั้งแต่อายุ 25 ปี จนถึงเกษียณอายุราชการจึงเท่ากับ
35 ปี และรวมกับระยะเวลาที่เป็ นข้าราชการบานาญอีก 4 ปี จึงรวมเป็ น 39 ปี
ผูว้ จิ ยั พบได้ทาการสัมภาษณ์คุณวิชยั ที่ร้านเครื่ องดื่มกาแฟของคุณสุ รางค์ 1 ครั้งใน
วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 7.00 น. ในขณะคุ ณวิชัย มาซื้ อและนั่ง รั บประทานเครื่ องดื่ ม ที่ ร้า น
คุณสุ รางค์ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที และใช้วิธีจดบันทึกคาสัมภาษณ์ ลงในแบบ
สัมภาษณ์ที่ผวู ้ จิ ยั จัดทาขึ้น โดยได้รับความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี
2.7 คุณอรุ ณ เอื้อกิ ตติโรจน์ อายุ 40 ปี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอฟอาร์
(ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 98 ซอยรามคาแหง 21 (นวศรี ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.
10310 เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ยวกับการอ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้า เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ที่ทางานของ
นายอรุ ณรับหนังสื อพิมพ์แนวหน้าเพื่อให้บริ การลูกค้าและให้พนักงานอ่านได้ทุกวัน ซึ่ งคุณอรุ ณก็
ได้อ่า นหนัง สื อพิ ม พ์แนวหน้า ทุ ก วันตั้ง แต่ เริ่ ม เข้า ท างานที่ บ ริ ษ ทั นี้ ตั้ง แต่ อายุ 26 ปี รวมเป็ น
ระยะเวลาที่ได้อ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้ามาอย่างต่อเนื่องจานวน 14 ปี
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ผูว้ ิจ ัย พบได้พ บคุ ณ อรุ ณ ในที่ ท างาน และได้นัด หมายเพื่ อ ท าการสั ม ภาษณ์ ที่
ร้านอาหารบริ เวณใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯที่ทางานของคุณอรุ ณ 1 ครั้งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
12.00 น. ซึ่งเป็ นเวลาพักกลางวันของคุณอรุ ณ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที และใช้วิธี
จดบันทึกคาสัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์ที่ผวู ้ จิ ยั จัดทาขึ้น โดยได้รับความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
เป็ นอย่างดี
.
2.8 คุณขนิษฐา แตงสกุล อายุ 35 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั Boston Bright ชั้นที่ 15 เลขที่ 281/19-23 ถ.สี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ยวกับการอ่าน
หนั ง สื อพิ ม พ์ แ นวหน้ า เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลเดี ย วกั น คื อ บริ ษัท ฯ ที่ ท างานของคุ ณ ขนิ ษ ฐารั บ
หนังสื อพิมพ์แนวหน้าเพื่อให้พนักงานได้อ่านทุกวัน ซึ่ งคุณขนิ ษฐาก็ได้อ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้า
เป็ นประจาตั้งแต่เริ่ มเข้าทางานที่บริ ษทั นี้เมื่ออายุ 22 ปี รวมเป็ นระยะเวลาที่ได้อ่านหนังสื อพิมพ์แนว
หน้ามาอย่างต่อเนื่องจานวน 13 ปี
ผูว้ จิ ยั พบได้พบคุณขนิษฐาในที่ทางาน และได้นดั หมายเพื่อทาการสัมภาษณ์ ที่ร้าน
เค เอฟ ซี สาขาศาลาแดงบริ เวณใกล้เคี ยงกับบริ ษทั ฯ ที่ ทางานของคุ ณขนิ ษฐา 1 ครั้ งในวันที่ 28
กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ซึ่ ง เป็ นเวลาเลิ ก งานของคุ ณขนิ ษ ฐา ใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ประมาณ 45 นาที และใช้วิธีจดบันทึกคาสัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์ ที่ผวู ้ ิจยั จัดทาขึ้น โดยได้รับ
ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อรวมรวมข้อมู ล ที่ ไ ด้จากแหล่ ง ข้อมูล ทั้ง หมดแล้ว ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการวิเคราะห์
ข้อ มู ล ไปตามกระบวนการวิ เ คราะห์ ว าทกรรม ซึ่ งประกอบได้ด้ว ยการวิ เ คราะห์ 3 ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ตวั บท (Text)
การวิเคราะห์ตวั บท (Text) เป็ นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ วาทกรรม เพื่ อศึกษา
ลักษณะของข่าว กทม. ว่ามีการนาเสนอเนื้ อหาเป็ นอย่างไร ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการรวบรวมข่าว กทม.ทุก
ชิ้นทั้งหมดที่ปรากฏในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ตามขอบเขต
งานวิจยั นามาวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.การวิเคราะห์หัวคอลัมน์ ด้วยวิธี
สัญญวิทยาและการสร้างความหมาย (Semiology and Signification) พิจารณาว่าชื่อหัวคอลัมน์ สื่ อ
ให้เห็นแนวทางการนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะอย่างไร และ 2. การวิเคราะห์เนื้ อหา โดยการศึกษา
เนื้ อ หาทั้ง หมดและจัดแยกประเภทของข่ า ว พร้ อ มทั้ง ศึ ก ษาลัก ษณะการน าเสนอข่ า วในแต่ ล ะ
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ประเภทว่ามี ลกั ษณะอย่างไร ไปจนถึ งการสรุ ปว่า เนื้ อหาข่ าวที่ ป รากฏกับชื่ อหัวคอลัมน์ มีค วาม
สอดคล้องสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร
2. การวิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางวาทกรรม (Discourse Practice)
ในการวิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางวาทกรรม ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์กระบวนการผลิต (Process of
Production) โดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยตรงกับผูผ้ ลิตเนื้อหาข่าว กทม. มุ่งประเด็นไปที่
การศึกษาเทคนิ คการผลิตเนื้ อหาข่าว กทม. ว่าผูผ้ ลิตได้ดาเนิ นการสร้างวาทกรรมที่สะท้อนให้เห็น
บทบาทของสื่ อมวลชนด้วยตนเองหรื อไม่ หรื อมีสิ่งใดครอบงาอยูเ่ บื้องหลังการผลิตเนื้ อหาหรื อการ
สร้างวาทกรรมนั้น ต่อจากนั้นวิเคราะห์กระบวนการตีความหมาย (Process of Interpretation) โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมายที่ อ่านข่าว กทม. วิเคราะห์ให้เห็ นว่าผูอ้ ่านมี พฤติกรรมการอ่าน
หนังสื อพิมพ์อย่างไร ได้รับรู ้ และใช้ประโยชน์จากข่าว กทม.อย่างไร สอดคล้องกับการทาหน้าที่
สื่ อสารมวลชนของ ผูผ้ ลิตหรื อไม่ ดังนั้นในกระบวนการนี้ ผวู้ ิจยั จะดาเนิ นการวิเคราะห์ปฏิบตั ิการ
ทางวาทกรรม แยกเป็ น 2 ขั้นตอนได้แก่
2.1 วิเคราะห์ กระบวนการผลิต โดยเก็บข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักเกี่ยวกับการผลิตเนื้อหาข่าว กทม. ได้แก่
1) คุณดนฤดี วงษ์เคี่ยม หัวหน้าข่าว กทม. หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ผูเ้ ขียน
และบรรณาธิการ คอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
2) คุ ณปกภูมิ เดชดี หนู แก้ว บรรณาธิ การอาวุโสข่าวกทม. หนังสื อพิมพ์
แนวหน้า ผูเ้ ขียนและบรรณาธิการคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”
ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ที่มีป ระเด็นในการสัมภาษณ์ ท้ งั หมด 10
ประเด็น เพื่อที่จะนามาวิเคราะห์ได้แก่
- ประเด็นที่ 1 แนวคิดทัว่ ไปในการเขียนเนื้อหาข่าว กทม. และ
กลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงแนวทางการนาเสนอข่าวการชุมนุม
ของกลุ่มกปปส. ในช่วงเวลาที่เกิดการชุมนุมและข่าว
การเมืองหน้าอื่น ๆ ก็มีการนาเสนอในประเด็นนี้เช่นกัน
- ประเด็นที่ 2 แนวทางในการเขียนเนื้ อหาในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางการเมือง
- ประเด็นที่ 3 การเก็บข้อมูลเขียนเนื้อหา
- ประเด็นที่ 4 การใช้ภาษาและลีลาในการเขียน
- ประเด็นที่ 5 วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารกับผูอ้ ่าน
- ประเด็นที่ 6 วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารกับ “กรุ งเทพมหานคร”
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ประเด็นที่ 7 วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารกับผูช้ ุมนุมกลุ่ม กปปส.
ประเด็นที่ 8 “กรุ งเทพมหานคร” และ กลุ่มผูช้ ุมนุม กปปส. มีอิทธิ พลต่อ
การเขียนข่าว กทม. บ้างหรื อไม่
- ประเด็นที่ 9 จุดยืนในการเขียนข่าว กทม. ท่ามกลางความขัดแย้ง
ทางการเมือง
- ประเด็นที่ 10 อุดมการณ์ของผูผ้ ลิตในการทาหน้าที่สื่อสารมวลชน
2.2 วิเคราะห์กระบวนการตีความ (Process of Interpretation) โดยเก็บข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ยวกับการอ่าน ตีความ และใช้ประโยชน์จากข่าว กทม. แบ่งเป็ น
2 กลุ่ม ได้แก่
1) ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย
คุณเฉลิมพล โชตินุชิต ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการเขตภาษีเจริ ญ
- คุ ณมนต์จนั ทร์ จันทร์ คงช่ วย ตาแหน่ ง หัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์ข่าว กอง
ประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ที่มีประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
อ่าน และการใช้ประโยชน์จากข่าว กทม.ที่นาเสนอในหนังสื อพิมพ์ ทั้งคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ”
และคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”
2) ประชาชนทัว่ ไป ประกอบด้วย
- นางสุ รางค์ ภู่สาอางค์ ผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์
- นายวิชยั ศิริพานิชการ ผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์
- นายอรุ ณ เอื้อกิตติโรจน์ ผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้า
นางสาวขนิษฐา แตงสกุล ผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์แนวหน้า
เก็ บ ข้อมู ล โดยใช้แบบสั ม ภาษณ์ ที่ มี ป ระเด็ นในการสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกับ
ประสบการณ์และพฤติกรรมการอ่านหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์และแนวหน้า ว่ามีลกั ษณะอย่างไร และมี
การอ่านข่าว กทม. ที่ อยู่ในหนังสื อพิมพ์ท้ งั สองฉบับหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในช่ วง
ระยะเวลาที่เกิดการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. นั้น ได้มีการติดตามข่าวในประเด็นอย่างไร และติดตาม
จากข่าว กทม.หรื อไม่
3. การวิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางสังคม วัฒนธรรม (Sociocultural Practice)
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการวิเคราะห์วาทกรรม ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาลักษณะเนื้ อหาข่าว
กทม. ที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์ ท่ามกลางสถานการณ์การชุ มนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ว่ามี
ลักษณะเป็ นอย่าง โดยพิจารณาเนื้ อหาข่าวในประเด็นที่มีจุดเกาะเกี่ ยวระหว่างปั จจัยต่าง ๆ ที่อยูใ่ น
-
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บริ บ ทเดี ย วกัน นั่น คื อ การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งของกลุ่ ม กปปส. เกิ ด ขึ้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร,
หน่ วยงาน “กรุ งเทพมหานคร” เป็ นหน่ วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของ
ประชาชนและพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ แกนนาผูช้ ุมนุม และ ผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร
เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกัน
จากนั้น จึ ง ท าการวิ เ คราะห์ โ ดยเริ่ ม จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของผูผ้ ลิ ต เกี่ ย วกับ การ
นาเสนอเนื้ อหาข่าวการชุ มนุ มของกลุ่ม กปปส. ในเบื้องต้น และวิเคราะห์ เนื้ อหาโดยการเลื อกใช้
“คา” หรื อ “ภาษา” ที่มีความหมายไม่ตรงตัวของผูผ้ ลิตตามแนวคิดการใช้ภาษาหนังสื อพิมพ์ มาช่วย
ในการวิเคราะห์
4. สรุ ปผล การดาเนินการสรุ ปผลนั้นมี 4 ขั้นตอน ได้แก่
4.1 นาผลสรุ ปที่ ได้จากการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนมาสรุ ปเป็ นความเรี ยงให้มีความ
เชื่ อมโยงกัน และสามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการวิเคราะห์วาทกรรมในแต่ละ
ขึ้นตอนในภาพรวมได้
4.2 ท าการตอบค าถามปั ญ หาน าวิ จ ัย ที่ ว่า วาทกรรมที่ อยู่ใ นเนื้ อหาข่ า ว กทม.
“คอลัมน์ใต้ฟ้ากรุ งเทพ” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ และ “คอลัมน์ซุบซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า
ที่เผยแพร่ ช่วงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. มีลกั ษณะอะไรบ้าง
4.3 ทาการอภิ ปรายผลการศึ กษาวิจยั ทั้งหมดและให้ขอ้ เสนอแนะว่า เนื้ อหาข่าว
กทม. ทั้ง คอลัม น์ “ใต้ฟ้ ากรุ งเทพฯ” หนัง สื อ พิ ม พ์แ นวหน้ า และ คอลัม น์ “ซุ บ ซิ บ กทม.”
หนัง สื อพิ ม พ์เดลิ นิวส์ มี ว าทกรรมอะไรที่ ควรจะท าเพิ่ ม ขึ้ น บ้าง รวมไปถึ งให้ข้อเสนอแนะใน
งานวิจยั ครั้งต่อไปด้วย
3. การนาเสนอข้ อมูล
เมื่ อผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวคิ ด ทฤษฎี ที่กาหนดไว้
เรี ยบร้อยแล้ว จึงนาผลที่ได้มาเรี ยบเรี ยงและนาเสนอตามรู ปแบบงานวิจยั ได้แก่
บทที่ 1 ที่มาและความสาคัญ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการดาเนินการวิจยั
บทที่ 4 การวิเคราะห์ตวั บท นาเสนอผลการวิเคราะห์ ตวั บท ทั้งในส่ วนการวิเคราะห์
ชื่ อหัวคอลัมน์โดยใช้วิธีสัญวิทยา การวิเคราะห์เนื้ อหาโดยการจัดแยกประเภทของข่าว และความ
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สอดคล้องสัมพันธ์กนั ระหว่างเนื้ อหาข่าว กับหัวคอลัมน์ รวมถึงแสดงให้เห็นความแตกต่างในการ
นาเสนอเนื้อหาระหว่างคอลัมน์ “ใต้ฟ้ากรุ งเทพฯ” และคอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.”
บทที่ 5 การวิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางวาทกรรม เป็ นการนาเสนอขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตข่าว กทม. (Process of Production) จากบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยตรงของผูผ้ ลิตเนื้ อหาข่าว
กทม. ซึ่งมุ่งประเด็นไปที่การศึกษาที่มาที่ไปของข่าว กทม. ว่าผูผ้ ลิตมีแนวคิด หลักการ การกาหนด
กลุ่มเป้ าหมาย การเก็บข้อมูล และการผลิ ตเนื้ อหาในลักษณะอย่างไร และต้องการสื่ อสารกับใคร
เพื่ออะไร จากนั้นนาเสนอผลการศึกษาขั้นตอนกระบวนการตีความ (Process of Interpretation) ที่ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ กลุ่ มเป้ าหมายที่อ่านข่าว กทม. วิเคราะห์ และสรุ ปให้เห็ นว่าผูอ้ ่านได้รับรู ้ และใช้
ประโยชน์จากข่าว กทม. หรื อไม่ อย่างไร บรรลุเป้ าหมายในหน้าที่ของสื่ อสารมวลชนหรื อไม่
บทที่ 6 การวิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางสังคม วัฒนธรรม นาเสนอผลการศึกษาลักษณะ
เนื้ อหาข่าว กทม. ในหนังสื อพิมพ์ ที่ได้จากการวิเคราะห์ แนวคิ ดของผูผ้ ลิ ตเกี่ ยวกับการนาเสนอ
เนื้อหาข่าวการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. และที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้ อหาโดยการเลือกใช้ “คา” หรื อ
“ภาษา” ที่มีความหมายไม่ตรงตัวมาใช้ในการนาเสนอข่าว กทม. ท่ามกลางสถานการณ์การชุ มนุ ม
ทางการเมื องของกลุ่ ม กปปส. ในประเด็ นที่ มี จุดเกาะเกี่ ย วระหว่า งปั จจัย ต่ า ง ๆ ที่ อยู่ใ นบริ บ ท
เดี ยวกัน นั่นคื อ การชุ มนุ มทางการเมื องของกลุ่ ม กปปส. เกิ ดขึ้ นที่ กรุ งเทพมหานคร, หน่ วยงาน
“กรุ งเทพมหานคร” เป็ นหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ ในการดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน
และพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ แกนนาผูช้ ุมนุม และ ผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร เป็ นสมาชิก
พรรคการเมืองเดียวกัน ว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
บทที่ 7 สรุ ป และ อภิปรายผลการวิจยั นาเสนอผลสรุ ปจากการศึกษาทุกขั้นตอนมา
รวมกัน และทาการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นวาทกรรมที่ปรากฏ ว่ามีลกั ษณะอย่างไร เป็ นวาท
กรรมของการทาหน้าที่สื่อมวลชนหรื อไม่ พร้อมด้วยการอภิปรายผลที่ช้ ี ให้เห็นประเด็นที่แตกต่าง
ในการนาเสนอข่าวระหว่างข่า ว กทม. กับข่า วการเมื องหน้า อื่ น ๆ ในช่ วงเวลาและสถานการณ์
เดี ย วกัน ว่ า เป็ นเช่ น ไร นอกจากนั้น ให้ ข้อ เสนอแนะว่า เนื้ อ หาข่ า ว กทม. ทั้ง คอลัม น์ “ใต้ฟ้ า
กรุ งเทพฯ” หนังสื อพิมพ์แนวหน้า และ คอลัมน์ “ซุ บซิ บ กทม.” หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ มีวาทกรรม
อะไรที่ยงั ขาดไปและควรจะทาบ้าง รวมไปถึงการให้ขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปด้วย
สรุ ป ได้ว่า การวิจยั ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมู ล เนื้ อหาข่ า ว กทม. ที่ ต้องนามาท าการ
วิเคราะห์ได้ท้ งั หมดทุกครั้งที่มีการนาเสนอในระยะเวลาขอบเขตงานวิจยั ในส่ วนข้อมูลที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักด้านผูผ้ ลิตเนื้อหา ก็สามารถเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลได้โดยตรงรวมทั้งมีการประสาน
ขอข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้อีกจนครบทุกประเด็นที่ตอ้ งการ ส่ วนกรณี กลุ่มเป้ าหมายผูอ้ ่านข่าว
กทม. ที่เป็ นข้าราชการกรุ งเทพมหานคร ก็ได้คดั เลือกและเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่มีการอ่าน
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ข่ า ว กทม.เป็ นประจาได้ แต่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็ นประชาชนทัว่ ไปนั้น ถึ ง แม้ว่า จะพบบุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์ ใ นการอ่ า นหนัง สื อพิ ม พ์เดลิ นิวส์ และแนวหน้า แต่ เรื่ องของระยะเวลาของความ
ต่อเนื่องในการอ่านหนังสื อพิมพ์ยงั ไม่เท่ากัน
ในส่ ว นของการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ผู ้วิ จ ัย ใช้ ห ลัก การวิ เ คราะห์ ว าทกรรมครบทั้ง 3
ขั้นตอนได้แก่ 1. การวิเคราะห์ตวั บทโดยใช้ทฤษฎี สัญญวิทยาวิเคราะห์ชื่อหัวคอลัมน์ และใช้การ
จัดแยกประเภทในการวิเคราะห์เนื้ อหาข่าว 2. การวิเคราะห์ปฏิบตั ิทางวาทกรรมโดยวิเคราะห์ คา
สัมภาษณ์ ที่ได้รับจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งส่ วนของผูผ้ ลิ ตเนื้ อหาและผูอ้ ่าน และ 3. การวิเคราะห์
ปฏิบตั ิการทางสังคม ที่ดาเนินการวิเคราะห์ เนื้ อหาข่าวที่มีประเด็นเกาะเกี่ยวในบริ บทที่แวดล้อมอยู่
ในช่วงเวลานั้น ทั้งเรื่ องของสถานการณ์ชุมนุ มทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. และ การปฏิบตั ิหน้าที่
ของ “กรุ งเทพมหานคร”
และหลัง จากดาเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ตามขั้นตอนทั้ง หมดแล้ว ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
สรุ ปผลการวิเคราะห์และตอบปั ญญาการวิจยั ที่กาหนดไว้ท้ งั หมดจนบรรลุ วตั ถุประสงค์ และเรี ยบ
เรี ยงการนาเสนอข้อมูลทั้งหมดครบตามกระบวนการเขียนรายงานการวิจยั ที่กาหนด

