
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
งานวิจัยเร่ือง การศึกษาเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับสัญลักษณทางเพศเพ่ือสะทอน 

อคติทางเพศ : กรณีศึกษาภาพขาวหนาหนึ่งหนังสือพิมพ มีลายละเอียดท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 
3.1   ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาผานภาพถายหนังสือพมิพ เฉพาะหนา 

หนึ่งใน หมวดขาวการเมืองโดยจะศึกษาถึงองคประกอบของภาพถายเพื่อนํามาใชวิเคราะหมายาคติ
เร่ืองเพศท่ีถายทอดลงในภาพขาวหนังสือพิมพหนาหนึ่ง ท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาพตัวแทนทางสัญลักษณ
ทางเพศซ่ึงจะมีประโยชนตอการทําความเขาใจเกีย่วกับความรุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศ ตอการ
มองในมิติทางสังคม วัฒนธรรม และบริบทแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอมุมมองเร่ืองเพศของผูมอง
ภาพถายหนังสือพิมพหนาหนึ่ง 
  
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
   ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย 

- ชางภาพหนังสือพิมพ จํานวน 2 คน 
- บรรณาธิการขาว จํานวน 2 คน 

 
3.2   ขอมูลและแหลงขอมูล 

3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
3.2.1.1 กลุมตัวอยางหนังสือพิมพ 

ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือพิมพไทยรัฐ  เดลินิวส ท่ีตีพิมพ 
และจําหนายในพื้นท่ีจังหวดัเชียงใหม ในชวงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เพราะเปนชวงเวลาท่ีสังคม และวัฒนธรรมมีความออนไหวตอการรับรูทาง
ภาพถายจากเร่ืองการเมืองในประเทศ และมีความหลากหลายของภาพขาว และสัมภาษณผูเกีย่วของ
กับการสรางภาพถาย และคัดเลือกลงหนาหนึ่งส่ือหนังสือพิมพ โดยกําหนดกลุมเนื้อหาของภาพถาย 
ดังนี ้

-   หนังสือพิมพไทยรัฐ จํานวน 184 ฉบับ ขอมูลขาวในหนาหนึ่งท่ีมีภาพ 
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เกี่ยวเนื่องกับสัญลักษณทางเพศ จํานวน 192ภาพ 
   -   หนังสือพิมพเดลินิวส จํานวน 184 ฉบับ ขอมูลขาวในหนาหนึ่งท่ีมีภาพ
เกี่ยวเนื่องกับสัญลักษณทางเพศ จํานวน 171ภาพ 
  

3.2.1.2  สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview )  
 เก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณจากชางภาพ และบรรณาธิการภาพ 

ของหนังสือพมิพ จํานวน 4 คน จากหนังสือพิมพ จํานวน 2 สํานักพิมพ ดังนี ้
    -   ชางภาพหนังสือพิมพไทยรัฐ จํานวน 1 คน และบรรณาธิการ
ภาพ จํานวน 1 คน ดังตอไปนี้ 

 1.  กิตติ วงษใบแกว  บรรณาธิการภาพหนังสือพิมพไทยรัฐ 
2.  ประสิทธ์ิ นิเวศนทอง   ชางภาพหนังสือพิมพไทยรัฐ 

-   ชางภาพหนังสือพิมพเดลินิวส จํานวน 1 คน และบรรณาธิการ 
ภาพ จํานวน 1 คน ดังตอไปนี้ 

1.  สุรเชษฏ  วัชรวิศิษฏ     บรรณาธิการภาพหนังสือพิมพเดลินิวส 
2.  ภมร มานะพรชัย   ชางภาพหนังสือพิมพเดลินวิส 

 
3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือส่ิงพิมพ และ

เว็บไซทท่ีเกีย่วของ 
 
3.3.   เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจยั ไดแก แบบบันทึกขอมูล และแบบสัมภาษณ ดังนี ้
 

3.3.1   แบบบนัทึกขอมูล 
  เพื่อใชบันทึกขอมูลภาพถายที่ปรากฏในหนาแรกหนังสือพิมพ ในหมวดขาว
การเมือง โดยคัดแยกภาพถายของเพศชาย และเพศหญิง โดยจัดแบงเนือ้หา และรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

1. ลักษณะทางเพศท่ีปรากฏในภาพ 
  2. บรรยากาศของบริบทแวดลอมในภาพ 
  3. คําบรรยายใตภาพ 
  4. สัญลักษณทางเพศอ่ืนๆท่ีเกีย่วของท่ีปรากฏในภาพ 
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3.3.2   แบบสัมภาษณ 
  กลุมตัวอยางท่ีนําใชในกรณศึีกษานี้ ผูวจิัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก ของผูท่ี
เกี่ยวของกับภาพถายในหนาแรกของหนังสือพิมพนั้นๆ และเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณมีอิสระใน
การใหขอมูลตางๆ เพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยแบงเปนสอง
กลุมไดแก ชางภาพหนังสือพิมพ และบรรณาธิการภาพหนังสือพิมพ ดังนี ้

1. สัมภาษณชางภาพหนังสือพมิพ เกี่ยวกับภาพถายเพื่อสอบถามถึง 
ภาพถายท่ีเปนภาพตัวแทนสัญลักษณทางเพศ ความสัมพันธทางอํานาจในการมองตอพื้นท่ี และ
บริบทตางๆตอการถายภาพ มายาคติของการสรางภาพถาย รวมไปถึงภาพถายท่ีสะทอนความรุนแรง
เชิงสัญลักษณ และอคติทางเพศในสังคม และการเมือง 

2. สัมภาษณบรรณาธิการภาพหนังสือพิมพ ท่ีเปนคนคัดเลือก 
ภาพถาย ลงในหนาหนึ่งหนังสือพิมพ เพื่อสอบถามถึง องคประกอบในการคัดเลือกภาพถายท่ีเปน
ภาพตัวแทนในมิติตางๆ อํานาจในการเลือกภาพถาย ทัศนคติตอภาพถาย รวมไปถึงมายาคติท่ีเขามา
มีสวนในการตัดสินใจเลือกภาพ  
 
  การสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถาม เพื่อใช
ในการสัมภาษณเชิงลึกตอผูเกี่ยวของท่ีจะทําการศึกษา แยกเปน 2 กลุมดังนี้ 
     

1. ชางภาพหนังสือพิมพ สัมภาษณในประเดน็หลักดังนี ้
-   แนวคิดเกี่ยวกับการถายภาพ 
-   กระบวนการภาพถาย และองคประกอบภาพถาย 
-   แนวคิดเกี่ยวกับภาพถายท่ีมีนัยยะในเร่ืองทางเพศ 
-   แนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณของภาพถาย 
-   ความคาดหวังตอผูดูภาพถาย 
-   ทัศนคติทางเพศ 
-   ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ 

2. บรรณาธิการภาพหนังสือพิมพ สัมภาษณในประเด็นหลักดังนี ้
-   แนวคิดเกี่ยวกับภาพถาย 
-   การบวนการเลือกภาพถาย และการเลือกขาว 
-   แนวคิดเกี่ยวกับภาพถายท่ีมีนัยยะในเร่ืองทางเพศ 
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-   แนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณของภาพถาย 
-   ความรุนแรงทางสัญลักษณ 

 -   การตีความหมายของภาพ ในเร่ืองการเมือง และวัฒนธรรม 
 -   การคัดเลือกความหมายของภาพขาว 
 -   ความเช่ือม่ันของคนดูตอความจริงท่ีอยูในภาพถาย 
 -   มายาคติท่ีอยูเบ้ืองหลังภาพถาย 
 -   ผลกระทบท่ีเกิดจากภาพเชิงสัญลักษณ และ ความรุนแรงเชิงสัญลักษณในภาพถาย 
 -   ความคิดเหน็ตอภาพตวัแทนทางสัญลักษณทางเพศ  
 
3.4   การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล 
  นําขอมูลท้ังสองสวนมาทําการวิเคราะห ถึงจุดเช่ือมโยง และความขัดแยงของมายา
คติ และอคติทางเพศ ในเร่ืองของความรุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศในบริบทแวดลอมของภาพถาย
ท่ีอยูในหนาหนึ่งหนังสือพิมพ  วาวิธีการมอง และสรางสรรคภาพถาย มีทัศนคติในเร่ืองเพศตอ
ภาพถายอยางไร เพื่อใหเหน็ถึงกระบวนทัศน มายาคติ ตอภาพถายในความรุนแรงเชิงสัญลักษณทาง
เพศ 
  การนําเสนอขอมูลในลักษณะของการพรรณนาท่ีไดมาจากการวิเคราะหเพื่อสรุป 
ผลการศึกษา และตอบปญหาวิจัย นําเสนอขอมูลในลักษณะการจัดนิทรรศการทางศิลปะ 
 


