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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีนําเสนอขาว นโยบายการคัดเลือกขาวนักการเมืองสตรีของนักหนังสือพิมพ
จากหนังสือพิมพเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมทั้งศึกษาความเห็นของนักหนังสือพิมพเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มีตอ
บทบาทของนักการเมืองสตรีโดยใชวิธีวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหาหนังสือพิมพไทยรัฐ มติชนและกรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่       
1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 จํานวน 234 ฉบับโดยใชตารางลงรหัสในการบันทึกขอมูล สําหรับการ
วิเคราะหขอมูลในสวนของการวิเคราะหเนื้อหาใชการคํานวณคารอยละเพื่อแสดงความถี่ในการนําเสนอขาวนักการเมืองสตรี
และใชสถิติไควสแควรในการทดสอบความแตกตางของวิธีนําเสนอขาวนักการเมืองสตรี โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS/PC+ กําหนดระดับความเชื่อมั่นคือ.05 นอกจากนี้ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุม
ตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 6 คนประกอบดวยบรรณาธิการและหัวหนาขาวของหนังสือพิมพขางตนแลวจึงนําเสนอผลการ
สัมภาษณแบบบรรยายโดยวิเคราะหประเด็นเนื้อหารวมของผูถูกสัมภาษณ 

จากการวิเคราะหเนื้อหาผลการวิจัยสรุปไดดังนี้คือ  หนังสือพิมพคุณภาพนําเสนอขาวนักการเมืองสตรีดานการเมือง
มากที่สุด หนังสือเชิงปริมาณนําเสนอดานสังคมสงเคราะหมากที่สุด สวนบุคลิกภาพ อารมณ และนิสัยของนักการเมืองสตรี
หนังสือพิมพคุณภาพนําเสนอดานลบมากกวาดานบวก สวนหนังสือเชิงปริมาณนําเสนอบุคลิกภาพ อารมณ และนิสัยของ
นักการเมืองสตรีดานบวกมากกวาดานลบ จากการสัมภาษณเชิงลึกผลการวิจัยสรุปไดดังนี้คือ หนังสือพิมพเชิงคุณภาพมี
นโยบายคัดเลือกขาวนักการเมืองสตรี โดยพิจารณาบทบาทการเมืองพรอมกับยึดหลักคุณคาขาวในประเด็นขาวนักการเมือง
สตรีที่เปนที่สนใจของสังคม สวนหนังสือพิมพเชิงปริมาณพิจารณาทั้งบทบาทการเมืองและสังคมสงเคราะห โดยยึดหลัก
คุณคาขาวนักการเมืองสตรีที่สังคมสนใจและมีผลกระทบตอสังคม นอกจากนี้หนังสือพิมพเชิงคุณภาพมีความเห็นวา
นักการเมืองสตรีควรปรับปรุงบทบาทการเมืองเพื่อใหสังคมกับสื่อมวลชนสนใจมากขึ้น สวนหนังสือพิมพเชิงปริมาณเห็นวา
นักการเมืองสตรีมีความตั้งใจในการทํางานและวางตัวดีกวานักการเมืองชายจึงสนับสนุนในทุกดาน 

 
ASTRACT 

This research aims to investigate the following objectives: to study the news reporting and news selection 
toward Thai female politicians and to study the journalist’s opinion of both quality and quantity newspapers 
toward roles of Thai politicians. There are two types of methodology used in the study. Content analysis is first, 
employed to analyze the component of news reporting of Thairath, Mathichon and Krungthep turakij publishing 
from January 1, 2001-June 30, 2002. A total of 234 issues were coded through a specialized coding form. The 
outcome of content analysis were presented in percentage, frequency and Chi-square tables by using SPSS/PC+ 
program with the level of significance at .05. In addition, depth interview was applied to those 6 subjects drawn 
from the groups of editors and head of reporters. The information from interview was presented by thematic 
analysis methods. The results of the study can be concluded as follows: Content analysis revealed that the quality 
newspaper had reported news coverage on Thai female politicians usually in political section and highlighted 
towards characteristic, emotions and habits in negative aspects. On the other hand, in social section, from times 
to times, characteristic,  emotions and habits were presented in positive aspects.  With depth interview,  the study  



discovered the fact that both quality and quantity newspapers applied the same process of news selection 
dependent on news values. The quantity newspaper put emphasis on the news relevant to political and 
social responsibility roles. In the part of the quality newspaper noted that the female politicians should 
adjust their political roles. in accordance with mass media and social expectation. Whereas, the quantity 
newspaper agreed that the female politicians, generally, did their performance in political arena better than 
male. They put more efforts on their jobs. Also, they behaved better as well. In short, the male politicians 
should support the female’s work. 

 
บทนํา 

การเมืองนับวามีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมไทย
โดยเฉพาะการเมืองไดเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตและความ
เปนอยูของคนไทย โดยขาวสารการเมืองเขาไปมีบทบาท
ตอความรูสึกนึกคิดของคนในประเทศ ตลอดจนเขาไปมี
สวนเกี่ยวของกับระบบโครงสรางตาง ๆ  นอกจากนี้ ยังเขา
ไปมีสวนกําหนดแนวโนม  ทิศทางการบริหารพัฒนา
ประเทศจากอดีตถึงปจจุบัน (รัตนาภรณ ศรีอําพันธ, 2539)
เมื่อการเมืองจัดวามีสวนสําคัญในการพัฒนาบริหาร
ประเทศและคนในสังคมเกิดการตระหนักรูถึงประโยชน
ของขาวสารทางการเมืองวามีความสําคัญและจําเปน
ประการใดแลวยังทําใหกลุมผูผลิตสื่อทั้งหลายไดหันมาใช
กลยุทธ เพื่อเรงการผลิต  และนําเสนอขอมูลขาวสาร
การเมืองสูคนในสังคมมากขึ้น 

ในการนําเสนอขาวสารการเมือง หนังสือพิมพจัดวา
เปนแหลงขาวสารที่เกาแกที่สุด และทําหนาที่เสนอขาวสาร
อยางมีประสิทธิภาพเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน (สุกัญญา ตีระ-
วนิช, 2526) อยางไรก็ตาม การนําเสนอขาวสารโดยเฉพาะ
ขาวการเมืองนั้นมักเกิดปญหาการใชอภิสิทธิ์ หรือการ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลระหว างนักหนังสือพิมพ กับ
นักการเมืองเนื่องจาก การเขียนขาวหรือบทความที่เปนการ
หมิ่นประมาท แตในการปฏิบัติหนาที่เปนนักหนังสือพิมพ
บางครั้งก็เขาไปเกี่ยวของกับความถูกตอง และความเปน
ธรรมในบานเมืองนอกจากนี้หนาที่สําคัญในการทํางาน
ของนักหนังสือพิมพคือ การตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพและการ
ปกปองผลประโยชนของประชาชน โดยเขาไปขัดขวางการ
ใชอิทธิพลของเจาหนาที่รัฐ นักการเมือง หรือการทุจริต
คอรัปช่ันซึ่งการกระทําเชนนี้มักกระทํากันอยางลับๆ
ตอเมื่อมีการนําเสนอขาวสารของหนังสือพิมพขอมูลการ
ทุจริตตาง ๆ  จึงถูกเปดเผยออกมาในที่สุดอยางไรก็ดี การ
นําเสนอขาวสารการเมืองของหนังสือพิมพเปนประโยชน
ไมนอยตอสาธารณชน  เพราะทําใหไดรับรู เรื่องราว       
บางเรื่องที่ไมชอบมาพากล อันอาจเกิดจากการกระทํา     
ของเจาหนาที่รัฐนักการเมือง   ขอมูลขาวสารการปกครอง 

 
ตลอดจนการบริหารประเทศของฝายรัฐบาล เปนตน แตใช
วาขอบขายขาวการเมืองจะสิ้นสุดแตไวเพียงเทานี้เนื่องจาก
ในปจจุบันประชาชนไดใหความสนใจขาวการเมือง
มากกวาในอดีต  โดยเฉพาะการที่มีผูหญิงเขามาเปน
นักการเมืองซึ่ งนับวันจะเพิ่ มจํ านวนขึ้นทุกที  ทํ าให
หนังสือพิมพ มีประเด็นเรื่องราวของนักการเมืองสตรี
นํา เสนอสูประชาชนมากขึ้นแต เนื่องดวยวัฒนธรรม
การเมืองการปกครองของไทยในอดีตกลาวไดวายังคงไม
เปดโอกาสใหผูหญิงเขามามีสวนรวมทางการเมืองไดมาก
เท ากับผูชายจนกระทั่ งกระแสวัฒนธรรมตะวันตก
แพรหลายเขามาสูประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของ
ความเสมอภาคระหวางเพศ ยิ่งเปนการสงเสริมใหผูหญิง
พยายามจะเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนในเรื่องการแสดง
ความเห็นการแสดงความสามารถและการสมัครรับเลือกตั้ง
เปนนักการเมือง แตโอกาสที่นักการเมืองสตรีจะไดดํารง
ตํ าแหน งระดับสู ง เปนไปได ย ากแมว า จะมีความรู
ความสามารถทั้ งนี้ อ าจ เปน เพราะสั งคมยั งผูกขาด
สถานภาพและบทบาทของผูหญิงจึงทําใหบทบาทการเมือง
ของผูหญิงในบางครั้งถูกจํากัดใหทํางานดานสังคมเปน
สวนใหญ  ดวยเหตุนี้ทําใหบทบาทหรือขาวสารของ
นักการเมืองสตรีถูกกลาวถึงในงานดานเด็กและสตรี
คอนขางมาก 

ทั้ งนี้ จากผลการวิจัยสวนใหญไดกล าวถึ ง  การ
นํา เสนอขาวสารเกี่ ยวกับนักการเมืองสตรีมักพบวา
นักการเมืองสตรีจะเปนขาวในหนาหนึ่ง ตอเมื่อเขาไปมี
สวนรวมกับเหตุการณที่นาสนใจซึ่งมักเปนแงลบ เชน ขาว
อาชญากรรม  ขาวทางเพศ  ทั้งนี้อาจกลาวไดวาการที่
นักหนังสือพิมพใหความสําคัญกับขาวนักการเมืองสตรีที่
เกี่ยวของกับอาชญากรรมหรือขาวสังคมมากกวาผลงาน
การเมือง อาจแสดงใหเห็นวานักหนังสือพิมพมีความรูสึก
อคติกลาวคือ นักหนังสือพิมพอาจมีทัศนคติวาผูหญิงจะ
เกี่ยวของกับขาวทางเพศ ขาวสังคม สวนผูชายจะเกี่ยวของ
กับขาวการเมือง (ชนัญชี  กาญจนอุไรโรจน, 2537) 



จากงานวิจัยดังกลาว นับเปนการสะทอนมุมมองของ
นั กหนั งสื อ พิมพ ผ านทางสื่ อสิ่ งพิ มพ อ ย า งชั ด เ จน               
วานักการเมืองสตรีจะมีโอกาสเปนขาวหนาหนึ่ง ก็ตอ      
เมื่อเปนผูรวมอยูในเหตุการณที่ประชาชนสนใจ  แตมิ      
ไดหมายความวาขาวนักการเมืองสตรีจะถูกจัดใหมี
ความสําคัญในอันดับแรก  เนื่องจากคานิยมที่กลาววา
การเมืองเปนเรื่องของผูชายยังคงมีอยู ซึ่งแตกตางจาก
ประเทศเพื่อนบาน เชน อินโดนิเซียหรือฟลิปปนส ที่มักจะ
ใหความสําคัญกับขาวนักการเมืองสตรีเทากับนักการเมือง
ชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประเทศเพื่อนบานไดรับอิทธิพล
ทางความคิด และวัฒนธรรมตะวันตกที่ยึดถือเรื่องความเทา
เทียมกันทางเพศนั่นเองจึงทําใหผูหญิงทั่วไปรวมถึง
นักการเมืองสตรีนั้นมีสถานภาพทางสังคมที่ดี แตกตางกับ
ประเทศไทยที่ยังคงยึดถือคานิยมเรื่องของการใหผูชายเปน
ใหญในสังคม ที่อาจสงผลทําใหเกิดการมีอคติทางเพศ หรือ
การเลือกปฏิบัติตอผูหญิงรวมทั้งลักษณะการนําเสนอขาว
ผูหญิงใหมีฐานะดอยกวาผูชาย ดังนั้นจึงเปนหนาที่หลัก
ของนักหนังสือพิมพที่จะนําเสนอขาวนักการเมืองสตรีใน
แงมุมที่ดีขึ้น โดยมองที่ความสามารถของนักการเมืองสตรี
มากกวาการที่จะนําเรื่องความแตกตางระหวางเพศเขามา
เปนสิ่งกําหนดฐานะทางสังคม (ธีรนาถ  กาญจนอักษร,  2542) 

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน นักหนังสือพิมพ นับวา
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการถายทอด และการ
นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนักการเมืองสตรีในทุกแงมุม
เพื่อใหประชาชนไดรับรูโดยทั่วถึงกัน แตในการนําเสนอ
เรื่องราวของนักการเมืองสตรียังคงเปนขาวประเภทสราง
สีสัน เชน ขาวทางเพศหรือขาวสังคม และการทําหนาที่
เปนนักสังคมสงเคราะหมากกวาขาวที่ เกี่ยวกับผลงาน
การเมือง หรือการบริหารประเทศทั้ง ๆ  ที่นักการเมืองสตรี
ในปจจุบันมีความสามารถแตกลับไมคอยไดรับการ
สนับสนุนเท าที่ ควรซึ่ งมีความเปนไปไดหรือไมว า
นักหนังสือพิมพมีความรูสึกอคติหรือการนําเรื่องความ
แตกตางระหวางเพศเขามาเกี่ยวของกับการนําเสนอขาว
นักการเมืองสตรี 

 
ประเด็นปญหา 

บทบาทการเปนนักการเมืองสตรี ถึงแมวาจะเริ่มมี
ความโดดเดนเปนที่สนใจของสังคม แตในการนําเสนอขาว
ของนั กการ เมื อ งสตรีนั้ นดู เหมื อนว าจะถูกละ เลย

ความสํ าคัญไป  ด ว ยก ารตก เป นข า ว รองจ ากข า ว
นักการเมืองชาย หรือมิเชนนั้นอาจถูกตัดออกไปได ถามี
ประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ  ที่นาสนใจมากกวาซึ่งแสดงให
เห็นถึงความไมเทาเทียมกัน ในการนําเสนอขาวระหวาง
นักการเมืองเพศชายและหญิง 

จากปญหาดังกลาวขางตน จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับความเห็นของนักหนังสือพิมพตอการนําเสนอขาว
ของนักการเมืองสตรีในหนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน ใน
เรื่องของการใหความสําคัญกับขาวนักการเมืองสตรี
แนวทางในการคัดเลือกขาวโดยเฉพาะประเด็นของการใช
ภาษาขาวสําหรับมูลเหตุจูงใจที่เลือกศึกษาประเด็นเหลานี้
เนื่องจากชวงเวลาที่ผานมา การนําเสนอขาวนักการเมือง
สตรีมักถูกละเลยความสําคัญจากการเปนขาวอันดับตน
ของหนังสือพิมพ และบางครั้งยังมีการใชภาษาขาวที่แฝง
ความหมายโดยนัย รวมทั้งขอความกระเซาเยาแหยประชด
ประชันแฝงในเนื้อหาขาวดวย ซึ่งลักษณะการนําเสนอ
ภาษาขาวดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือใน
ตัวของนักการเมืองสตรีได 

อยางไรก็ดีในเรื่องการวิเคราะหภาษาขาวในเนื้อหา
ขาวนักการเมืองสตรียังไมคอยมีงานวิจัยศึกษามากนัก
เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการศึกษาประกอบกับเปน
เรื่องที่มีความละเอียดออนแตผูวิจัยมีความสนใจศึกษา
ประเด็นดังกลาว เพราะภาษาสามารถบอกไดถึงความรูสึก
นึกคิดของคนเราได เชน เรื่องของการมีอคติทางเพศซึ่ง
เปนลักษณะความรูสึกประเภทหนึ่งที่อาจจะถายทอดผาน
ทางขอเขียนได สวนเหตุผลที่เลือกศึกษาความเห็นของ
นักหนังสือพิมพ เพราะนักหนังสือพิมพเปนผูมีบทบาทใน
การนําเสนอขาวสารและจัดวาเปนผูที่ไดรับความไววางใจ
ความเชื่ อ ถื อจากประชาชน  จึ งกล าวได ว า  เมื่ อนั ก 
หนังสือพิมพนําเสนอขาวสารใด ประชาชนยอมรับรู และ
เช่ือถือในขาวสารนั้น (สิริทิพย  ขันสุวรรณ, 2541) 

ดังนั ้น  ในการศึกษาครั ้งนี ้จ ึง เป นการว ิเคราะห
เนื้อหาเพื่อคนหาคําตอบวาแทจริงแลวนักหนังสือพิมพมี
จุดมุงหมายใดในการใชภาษาขาวนําเสนอเรื่องราวของ
นักการเมืองสตรีเนื่องจากภาษาขาวหรือขอความขาวที่
แสดงกิริยาอาการของนักการเมืองสตรีบางชิ้นอาจสงผล
ต อ ชื ่อ เส ียง  และความเชื ่อถ ือของประชาชนที ่ม ีต อ
นักการเม ืองสตร ีไดด ังที ่กล าวไปขางต น  นอกจากนี้
นักหนังสือพิมพไดใหความสําคัญกับขาวนักการเมืองใน



ลักษณะการพาดหัวขาวระดับใดมีแนวทางคัดเลือกขาว
อยางไร รวมทั้งความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพที่มี    
ตอบทบาทการเม ืองของนักการเม ืองสตรีท ิศทางใด      
โดยป จจ ัยหล ักที ่ศ ึกษา  ค ือ  เ รื ่อ งอคต ิทาง เพศว ามี       
ความเกี ่ยวของกับการนําเสนอขาวและความเห็นของ
นักหนังสือพิมพ ที ่มีตอเรื ่องราวของนักการเมืองสตรี
หรือไมอยางไร ทั้งนี้การศึกษาคนควาดังกลาวเปนการ
นําเสนอการมองผูหญิงในบทบาทการเปนนักการเมือง
ที ่มีหนาที ่ร ับผิดชอบในการพัฒนาประเทศภายใตการ
ยึดถือหลักของความเสมอภาคระหวางเพศ 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิธีนําเสนอขาวสารนักการเมืองสตรี
ของนักหนังสือพิมพจากหนังสือพิมพเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 

2. เพื่อศึกษานโยบาย  และแนวทางการพิจารณา
คัดเลือกขาวสารนักการเมืองสตรีของนักหนังสือพิมพ จาก
หนังสือพิมพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3. เพื่อศึกษาความเห็นของนักหนังสือพิมพ จาก
หนังสือพิมพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่มีตอบทบาท
การทํางานการเมืองของนักการเมืองสตรีในปจจุบัน 

 
คําถามวิจัย 

1. นักหนังสือพิมพจากหนังสือพิมพเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพมีวิธีนําเสนอขาวสารนักการเมืองสตรีในหนา
หนึ่งของหนังสือพิมพอยางไร 

2. นักหนังสือพิมพจากหนังสือพิมพเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพมีนโยบาย และแนวทางการพิจารณาคัดเลือก
ขาวสารนักการเมืองสตรีในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ
อยางไร 

3. นักหนังสือพิมพจากหนังสือพิมพเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพมีความเห็นอยางไรตอบทบาทการทํางาน
การเมืองของนักการเมืองสตรีในปจจุบัน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหเนื้อหาขาวสาร และ
ความเห็นของนักหนังสือพิมพที่มีตอบทบาทการทํางาน
เมืองของนักการเมืองสตรีไดแก ประเภทขาวที่นําเสนอ 
การใหความสําคัญในลักษณะการพาดหัวขาวแนวนโยบาย

การคัดเลือกขาว เนื้อหาขาวที่นําเสนอ บทบาทและภาษา
ขาวที่ใชเรียกขานนักการเมืองสตรี ทั้งนี้ การวิจัยดังกลาว
เปนการศึกษาเฉพาะหนาหนึ่งของหนังสือพิมพเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเริ่มตั้งแตในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึง
30 มิถุนายน  พ.ศ. 2545 เหตุผลที่ศึกษาขาวหนาหนึ่ง
เนื่องจากเปนหนาขาวที่สามารถสรางความสนใจ และ
ดึงดูดใจใหประชาชนติดตามอ านและตัดสินใจซื้อ
หนังสือพิมพตอไป (พิมพพร ยิ่งยง, 2539) 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทําใหประชาชนไดตระหนักถึงจํานวนขาว ความถี่ใน
การนํา เสนอขาวและความใหสํ าคัญกับขาวสารนัก 
การเมืองสตรีในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ตลอดจนบทบาทหนาที่ของนักหนังสือพิมพ 
และทัศนะที่มีตอการนําเสนอขาวนักการเมืองสตรีในฐานะ
ผูพิจารณาคัดเลือกขาวสาร 

 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหา 

โดยทั่วไปการวิเคราะหเนื้อหาหมายถึง การวิจัย
ประเภทหนึ่งที่เนนศึกษาหรือวิเคราะหขอมูลในเชิงลึกดวย
การนําขอมูลหลาย ๆ  กรณีมาเชื่อมโยงกับทฤษฏีเพื่อสรุป
หาความหมายโดยรวมของขอมูลที่ไดมา แตอยางไรก็ตาม
ไดมีผูคิดคนคํานิยามของการวิเคราะหเนื้อหาไว อาทิ การ
วิเคราะหเนื้อหาเปนวิธีการวิจัยที่มีกระบวนการเปนระบบ 
มีเอกลักษณ มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนวาตองการอะไร และ
ผลการวิเคราะหนั้นสามารถตรวจสอบไดวา มีความ
เที่ยงตรงและนาเชื่อถือ (สุภางค จันทวานิช, 2542 และ
เบอรนารด  เบอเรลสัน, 1971) เชน การวิเคราะหเนื้อหาใน
หนังสือพิมพที่มีบทบรรณาธิการ สําหรับระเบียบวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหาสามารถกลาวสรุปเปนขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรกคือ การคัดเลือกเอกสาร หรือหัวขอเรื่องเมื่อได
หัวขอเรื่องแลวจึงวางโครงเรื่องวา ตองการศึกษาประเด็น
ใดแลวจึงเตรียมหาเนื้อหาขอมูล ตอมาคือการสรางแบบ
บันทึกขอมูลประกอบดวย การกําหนดหนวยในการ
วิเคราะห เชน รายเรื่อง ประโยคหรือคํา และหนวยในการ
ระบุจํานวน เชน ความถี่ (จาระไน  แกลโกศล, 2512 และ
สุภางค  จันทวานิช, 2543) จากนั้นจึงการกําหนดประเภท
เนื้อหา (Categories) ที่สามารถจําแนกออกเปนเนื้อหาหลัก



ใหเปนหมวดหมู และเนื้อหายอยที่อธิบายถึงรายละเอียดใน
เนื้อหาหลักใหครอบคลุมมากที่สุด ขั้นตอนสุดทายคือ การ
วิเคราะหขอมูลโดยสิ่งที่สําคัญคือ การหาผูลงรหัสที่มี
คุณสมบัติดานภาษาและการอบรมผูลงรหัสใหเขาใจใน
วิธีการลงรหัสเพื่อที่จะบันทึกขอมูลไดถูกตอง เมื่อผูลง
รหัสเขาใจกระบวนการทุกอยางเรียบรอยแลวจะใหผูลง
รหัสทดลองลงรหัสขอมูล เพื่อตรวจสอบใหทราบวาการลง
รหัสถูกตองและสมบูรณกอนที่จะลงรหัส ขอมูลจริง เมื่อ
กระบวนการบันทึกขอมูลจริงเสร็จสิ้นจึงนําขอมูลที่ไดมา
หาคาความเชื่อมั่น จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวย
การคํานวณคาสถิติ เชน การคํานวณคาสถิติ เชิงพรรณนา
ไดแก คารอยละ หรือสถิติเชิงอนุมาน ไดแก Chi–Square
เปนตน 

วิธีวิจัยแบบการวิเคราะหเนื้อหานั้นกลาวไดวามีขอ
แตกตางไปจากการวิจัยแบบอื่น เนื่องจากการวิเคราะห
เนื้อหาเปนเทคนิคการวิจัยอยางหนึ่งที่ทําใหไดขอมูลเปน
ธรรมชาติ เพราะวาการวิเคราะหเนื้อหาไมมีการกําหนด
รูปแบบเนื้อหาที่จะศึกษาไวลวงหนาเหมือนกับการวิจัยอื่น
อยางเชน การวิจัยเชิงสํารวจที่สามารถกําหนดรูปแบบคําถาม
ในแบบสอบถาม หรือการวางแนวคําตอบใหกับผูตอบ ซึ่ง
สอดคลองกับงานเขียนของสรรคระวี  คชาชีวะ (2525) และ 
สุภางค  จันทวานิช (2543) ที่กลาวไวคลายกันวา การ
วิเคราะหเนื้อหาเปนการวิจัยที่ผูไดรับการวิจัยจะไมรูตัว ทํา
ใหเกิดความเปนธรรมชาติของขอมูลที่ไดรับ นอกจากนี้ไดมี
การนําการวิเคราะหเนื้อหามาใชกับขอมูลที่ไมมีโครงสราง
ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอื่น ที่สามารถ
กําหนดโครงสรางของขอมูลไวกอน เชน การออกแบบ
สอบถามหรือการสัมภาษณ  แตการวิเคราะหเนื้อหาจะ
แตกตางจากการวิจัยอื่น ๆ  ตรงที่ผูวิจัยตองสนใจขอมูลทุก
อยางที่สงมาจากผูสงสารทั้งเรื่องของภาษาและเหตุผลตาง ๆ  
เพราะผูวิจัยไมสามารถกําหนดรูปแบบเนื้อหา ประเภทของ
เนื้อหาไวลวงหนาจนกวาจะพิจารณาขอมูลที่ไดมาเสียกอน 
จากนั้นจึงกําหนดประเภทของขอมูล ภายหลังซึ่งการกําหนด
ประเภทความหมายของขอมูลรวมทั้งกระบวนการวิเคราะห
มักจะทําใหอยูในรูปของสัญลักษณ จึงทําใหวิธีวิจัยแบบ
วิเคราะหเนื้อหามีความแตกตางจากวิธีวิจัยอื่น 

 

แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ 
หนังสือพิมพ จัดวาเปนสื่อมวลชนที่มีอายุยาวนาน 

และมีอิทธิพลตอมนุษยคอนขางมากเพราะหนังสือพิมพ
เปนแหลงใหความรูความบันเทิงและสามารถใชอางอิง
ในทางประวัติศาสตรได จึงอาจจะกลาวถึงความหมายของ
หนังสือพิมพไดวาเปนสิ่งที่บอกเลาหรือรวบรวมเนื้อหา
เหตุการณตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่ง
สอดคลองกับการตีความหมายของสิริทิพย  ขันสุวรรณ
(2539) วาหนังสือพิมพเปนหนังสือที่บอกขาวเปนจุด-
ประสงคสําคัญ 

สําหรับประเภทของหนังสือพิมพสวนใหญ แบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ หนังสือพิมพคุณภาพ ที่เนน
นําเสนอขาวหนัก เชน ขาวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปน
ตน ซึ่งขาวประเภทนี้ใหเนื้อหาสาระทําใหผูอานเกิดความ 
รูความเขาใจ และสามารถนําความรูเหลานั้นไปใช
ประโยชน เชน การนําขอมูลขาวของนักการเมืองสตรีจาก
การอานหนังสือพิมพไปพูดคุย กันสวนรูปแบบการ
นําเสนอไมหวือหวา แตมุงเสนอขาวสารที่เปนขอเท็จจริง
สําหรับหนังสือพิมพปริมาณจะเนนการนําเสนอขาวเบา
เชน ขาวอาชญากรรม ขาวบันเทิง เปนตน ซึ่งเปนขาวที่คน
ทั่วไปสนใจอยากรูเพราะมีลักษณะเนื้อหาเขาใจงายไม
ซับซอนมีการใชภาษาขาวที่เราอารมณเพื่อใหผูอานคลอย
ตามไปกับเนื้อหาขาวและมีพาดหัวขาวขนาดใหญเพื่อ
ดึงดูดความสนใจจากผูอานอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับทัศนะ
ของสื่อมวลชนที่แบงประเภทหนังสือพิมพออกเปน           
2 ประเภท ไดแก หนังสือพิมพประเภทคุณภาพและ 
ปริมาณโดยหนังสือพิมพประเภทคุณภาพ มิไดหมายถึง
หนังสือพิมพที่มีคุณภาพดี แตจะหมายถึงมีการเสนอเนื้อหา
ที่เนนขาวหนักหรือขาววิเคราะหเจาะลึก (พีระ  จิรโสภณ,  
2528) เชน ขาวการเมืองเศรษฐกิจที่มุงใหขอมูลที่เปนจริงมี
เหตุ มีผลมีสาระความรูกับผูอาน และผูอานสามารถ
นําไปใชประโยชนหลายดาน  เชน  การนําขอมูลไป
วิพากษวิจารณสวนรูปแบบของหนังสือพิมพไมหวือหวา
เหมือนกับหนังสือพิมพปริมาณ ซึ่งเห็นไดจากการจัด
หนาที่มีความเรียบงาย (สุกัญญา  ตีรวนิช, 2526 และมาลี  
บุญศิริพันธ, 2534)  



ในขณะที่หนั งสือ พิมพประ เภทปริมาณมุ ง ให
ความสําคัญกับขาวสารเราอารมณต่ืนเตน และขาวเบา 
(Soft News) ไดแก ขาวสังคม ขาวอาชญากรรม ซึ่งเปนขาว
ที่คนสวนใหญสนใจและเหมาะสมสําหรับผูอานทุกระดับ
สวนรูปแบบหนังสือพิมพ และการใชภาษาขาวเนนความ
หวือหวาการพาดหัวขาวใหญในหนาหนึ่ง เพื่อดึงดูดใจ
ผูอาน (ดรุณี  หิรัญรักษ, 2530 และภาคภูมิ  ปองภัย,
สัมภาษณ, 7 สิงหาคม  2545) 

นอกจากการแบงประเภทหนังสือพิมพออกเปนเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณขางตนแลวยังมีการจัดแบงประเภท
ของหนังสือพิมพเพิ่มเติมไดแก หนังสือพิมพก่ึงคุณภาพกึ่ง
ประชานิยม หมายถึง หนังสือพิมพที่มีเนื้อหาผสมผสาน
ระหวางหนังสือพิมพประเภทคุณภาพ และหนังสือพิมพ  
ประชานิยม (บุญเลิศ  ศุภดิลก, 2527 และชนัญชี  กาญ-   
จนอุไรโรจน, 2538) ไดแก บานเมือง แนวหนา สวน
หนังสือพิมพเฉพาะทาง คือ หนังสือพิมพที่ดําเนินกิจการ
เฉพาะกลุมเปาหมาย เชน กลุมนักศึกษาหรือกลุมวิชาชีพ
โดยตัวอยางหนังสือพิมพเฉพาะทางไดแก หนังสือพิมพ
ธุรกิจ หรือหนังสือพิมพนิสิตนักศึกษาซึ่งหนังสือพิมพ
ประเภทนี้จะมีจํานวนจําหนายตํ่าและมีโฆษณานอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนังสือพิมพทั่วไป  (สุรพงษ  โสธนะ
เสถียร,  2533) 

จากขางตนจะเห็นไดวา หนังสือพิมพไดมีการแบง
ออกเปนหลายประเภททั้งเนื้อหาหรือรูปแบบการนําเสนอ
อยางไรก็ตามหนังสือพิมพทุกประเภทมีวัตถุประสงคเพื่อ
รายงานเหตุการณความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมให
ประชาชนไดรับทราบกันอยางทั่วถึง จึงอาจกลาวไดวา การ
รายงานเหตุการณขางตน เปนบทบาทหนาที่หลักที่
หนังสือพิมพ และผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพไดพึง
ปฏิบัติตอสังคม ซึ่งสอดคลองกับประเด็นเรื่องบทบาท
หนาที่ของหนังสือพิมพ และนักหนังสือพิมพที่จะกลาว
ลําดับตอไป 

 
ลักษณะการทํางานขององคกรหนังสือพิมพ 

โดยทั่วไปองคกรหนังสือพิมพแบงออกเปน 3 กอง
ไดแก  กองบรรณาธิการกองการผลิต  และกองจัดการ
โดยเฉพาะกองบรรณาธิการนับเปนหัวใจหลักขององคกรมี
หนาที่หลัก คือ การดําเนินงานดานขาวทั้งหมด และภายใน
กองบรรณาธิการยังมีการแบงหนวยงานออกเปนแผนก 

ตาง ๆ  ตามประเภทของขาว เชน ขาวการเมือง ขาวสังคม
สวนบุคลากรสําคัญประกอบดวยบรรณาธิการบริหาร
หัวหนากองบรรณาธิการผูเรียบเรียงขาวหัวหนาขาวและ
ผูสื่อขาวโดยหลักในการนํา เสนอขาวหนาหนึ่ งของ
หนังสือพิมพจะมีกระบวนการคัดเลือกขาว โดยเริ่มจาก
นักขาวที่เปนบุคคลแรกที่สัมผัสกับเหตุการณ และเปนผู
พิจารณาวาเหตุการณนั้นนาสนใจหรือไมถานาสนใจ
เพียงพอจะรายงานขาวไปยังหัวหนาขาว เมื่อหัวหนาขาว
พิจารณาแลววานาสนใจและสามารถเปนขาวหนาหนึ่งได
จะเสนอไปยังผูเรียบเรียงขาวเพื่อสอบถามรายละเอียดขาว
จากนั้นจึงเสนอไปยังหัวหนาขาวอีกครั้งวาจะเสนอเปนขาว
ใหญ หรือขาวรอง  (สมหมาย ปาริจฉัตต, สัมภาษณ, 2540) 

 
บทบาทหนาท่ีของหนงัสือพมิพและนักหนังสือพิมพ 

ในฐานะที่หนังสือพิมพจัดเปนผูปกปองผลประโยชน
ของประชาชน และสังคมหนังสือพิมพจึงมีบทบาทหนาที่
หลักดังนี้คือ บทบาทหนาที่ในการเสนอขาวสาร การให
การศึกษา การแสดงความเห็น หรืออธิบายความหมายขาว
และความบันเทิง 

บทบาทหนาที่ในการนําเสนอขาวสาร หมายถึง 
หนังสือ พิมพจะตอง เสาะแสวงหา เหตุการณที่ เปน
ขอเท็จจริงถูกตองสมบูรณ และเที่ยงตรงมารายงานให
ผูอานไดรับรูตอมา คือ บทบาทหนาที่ใหการศึกษาแก
ผูอานโดยเฉพาะสังคมที่ประชาชนจํานวนมากอาศัยอยูแต
หางไกลขาวสาร หนังสือพิมพจึงเปนเสมือนครูที่สามารถ
ใหการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยอาจนําเสนอขาวที่เปน
ประโยชน พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขใหประชาชน
นําไปคิดพิจารณาดวยสําหรับบทบาทหนาที่ในการแสดง
ความคิดเห็น หรืออธิบายความหมายของขาวคือ การทํา
หนาที่วิพากษวิจารณเหตุการณโดยนําไปเชื่อมโยงกับ
ทัศนคติของนักหนังสือพิมพที่ตองมีความเปนกลางหรือ
ปราศจากความลําเอียงสวนบทบาทหนาที่ใหความบันเทิง
จะเปนการสรางความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน
ใหกับผูอานดวยการนํากลยุทธมาใชดึงดูดใจ เชน ตีพิมพ
เรื่องยอของละคร เปนตน 

จากการนําเสนอบทบาทหนาที่ 4 ประการขางตน
แลวหนังสือพิมพยังมีบทบาทหนาที่เพิ่มเติม ไดแก 
บทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชนของประชาชน 
บทบาทการกลั ่นกรองขาวสาร  บทบาทการกระตุ น



เต ือนประชาชน  บทบาทในการปล ุกจ ิตสําน ึกส วน
บทบาทหนาที่หลักของนักหนังสือพิมพ คือ การรายงาน
ขาวสารใหประชาชนรับรูการทําหนาที่ตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐบาลนักการเมืองการทําหนาที ่เปนปาก
เสียงใหกับผู ดอยโอกาส  นอกจากนี้ยังไดมีผู กลาวถึง
บทบาทหน าที ่ข อ งน ักหน ังส ือพ ิมพ เ พิ ่ม เ ต ิมด ังนี้         
คือ บทบาทหนาที่คนควาเสาะหาขอมูลเชิงลึก และบท-
บาทในการคัดเลือกขาวสารสูประชาชน   

 
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องขาว 

สําหรับหนังสือพิมพขาวถือไดวาเปนเนื้อหาที่สําคัญ
ที่สุด เพราะขาวแตละขาวที่ปรากฏอยูบนหนาหนังสือพิมพ
จะรายงานใหผูอานไดทราบตลอดเวลาวาไดมีเหตุการณใด
เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ อาจนิยามความหมายของขาวไดวา
เปนเรื่องราวเหตุการณ ความเห็นที่เปนขอเท็จจริงซึ่งเปนที่
สนใจของคนทั่วไปหรือเปนการรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น
ทันทีทันเวลาและขาวที่ดีที่สุด คือ ขาวซึ่งเปนที่สนใจมาก
ที่สุดของคนจํานวนมากที่สุด ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวากวา
เหตุการณตาง ๆ  จะไดนําเสนอในหนาหนังสือพิมพ ตัว
นักหนังสือพิมพตองวินิจฉัยไดวาเหตุการณดังกลาวนั้นมี
ความสําคัญเพียงพอที่จะเปนขาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
พิจารณาถึงหลักคุณลักษณะของขาวที่จะกลาวตอไปนี้ 
 
คุณลักษณะของขาวหนังสือพิมพ 

ทั้ งนี้  องคประกอบหรื อคุณลั กษณะของข า ว
โดยทั่วไปมีดังนี้ คือ ความเราอารมณหรือสิ่งที่ประชาชน
สนใจหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน ดังนั้นประชาชนยอมสนใจติดตามอยางตอเนื่อง
และเกิดความคลอยตามหรือมีอารมณรวมไปกับเรื่องราว
นั้น ตอมาคือ ความรวดเร็วทันเวลาที่นับวามีความสําคัญ
ตอการนําเสนอขาวอยางมาก เพราะประชาชนจะใหความ
สนใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ในขณะนั้นเวลานั้นโดยเฉพาะ
การรายงานเหตุการณที่รวดเร็วเทาใด เหตุการณนั้นยิ่งมี
คุณคาขาวสูงและเปนที่สนใจของผูอาน สวนความใกลชิด
หมายถึง ความใกลชิดทางกายและทางใจ แตโดยทั่วไป
ผูอานจะสนใจเหตุการณที่มีผลประโยชนเกี่ยวของโดยตรง
กับตนเองหรือบุคคลรอบขางมากกวาที่จะสนใจใน
เหตุการณที่ไมคุนเคยมากอนสวนความมีช่ือเสียงหมายถึง 
เรื่องราวหรือประเด็นขาวที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีช่ือเสียงเชน

นักการเมืองหรือบุคคลในแวดวงสังคมชั้นสูงที่กระทําการ
ใด ๆ ก็มักเปนที่สนใจ ความขัดแยงหมายถึง เหตุการณที่
ช้ีใหเห็นถึงความบาดหมาง และการตอสูแขงขันของมนุษย
ดวยกัน ดังนั้นเหตุการณที่เกี่ยวกับการวิวาทการฆาตกรรม
จึงถูกนําเสนอเปนขาวบอยครั้ง สวนผลกระทบหมายถึง
เหตุการณที่มีผลตอประชาชนจํ านวนมากในสังคม 
โดยเฉพาะจะสงผลกระทบตอชีวิตของประชาชนเพราะยิ่ง
มีผลกระทบมากเทาใดประชาชนยิ่งสนใจมากขึ้นเทานั้น 
สุดทายคือ เรื่องเพศเนื่องจากเปนสิ่งใกลตัวของมนุษยมัก
สนใจในเรื่องเพศโดยเฉพาะบุคคลสําคัญนอกจากนี้ ไดมี
การกลาวถึงคุณลักษณะขาวเพิ่มเติมไดแก ความมีเงื่อนงํา 
ความกาวหนา ภัยพิบัติ 

 
ทฤษฎีนายประตูขาวสาร  (Gatekeeper Theory) 

ทฤษฎีนายประตูขาวสารหรือผูเฝาประตูขาวสารนี้จะ
สามารถอธิบายไดถึงกระบวนการคัดเลือก กลั่นกรองขาวสาร
ของกลุมคนที่เรียกวา นายประตูขาวสารซึ่งมีอํานาจพิจารณา
ตัดสินใจวาขาวใดควรเสนอ หรือไมควรนําเสนอสูผูรับสาร 
โดยกลุมผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจไดแก นักหนังสือพิมพ 
ทั้งนี้มีนักวิชาการดานสื่อสารมวลชนไดใหนิยามความหมาย
ของนายประตูขาวสาร คือ บุคคลผูเลือกสรรขาวสารเพื่อ
นําเสนอตอประชาชน  

ตอมาเดวิด  แมนนิง ไวท (D.M. white, 1950) ไดนํา
แนวคิดนี้ประยุกตใชในการศึกษาการทํางานของระบบกอง
บรรณาธิการขาวหนังสือพิมพทองถิ่นในอเมริกา พบวาการ
ตัดสินใจคัดเลือกขาวสาร เพื่อตีพิมพในหนังสือพิมพมี
สวนคลายกับหนาที่ของนายประตูขาวสาร 

นอกจากการศึกษาของดี.เอ็ม.ไวทแลว เวสลี และแม็ค
คลีนไดศึกษาแนวคิดเรื่องนายประตูขาวสารไวในป ค.ศ.1957 
โดยกลาววานายประตูขาวสารจะทําหนาที่เปนเพียงชองทาง
ใหขาวสารผานไปสูผูรับสารได และนายประตูขาวสารก็มิใช
ผูกอใหเกิดขาวสารโดยตรงแตเปนแคผูทําหนาที่ประเมิน
คุณคาขาวเทานั้น โดยขั้นตอนการของประเมินคุณคาขาว  
นายประตูขาวสารสามารถเพิ่มเติมตัดทอนขาวบางสวนได 
เพื่อเปนการเสริมอิทธิพลใหกับขาวสาร 
 
ทฤษฎีการจัดระเบียบวาระขาวสาร   

ทฤษฎีการจัดระเบียบวาระขาวสารจะกลาวถึง
บทบาทของสื ่อมวลชน  ในการนําเสนอประเด็นที่



สื่อมวลชนคิดวามีความสําคัญ และสามารถดึงดูดใจ
ประชาชนใหสนใจเรื่องราว หรือประเด็นนั ้น  ใน
ขณะเดียวกัน ประชาชนจะเรียนรู หรือไดรับความรูจาก
เรื่องราวหรือประเด็นดังกลาวดวย ซึ่งสอดคลองกับคํา
กลาวของวอเตอร ลิพพแมนในงานเขียนของแม็คเควลและ
วินดาหล (1981, หนา 62) ที่กลาวถึงสื่อมวลชนวามีบทบาท
ในการสรางภาพตาง ๆ ในสมองของคนเรา ในขณะที่
แนวคิดการกําหนดหัวขอเรื่องใหพิจารณาของสื่อมวลชน
ของแม็คคอมส และโดนัลด  ชอว (1972) ไดกลาวคลายกัน
ถึงบทบาทของสื่อมวลชน ในการกําหนดประเด็นขาวสาร
โดยสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญที่กําหนดความเปนจริงของ
ขาวสาร เพราะผูอานไมเพียงแตจะเรียนรูจากประเด็นขาว
นั้นแตอาจคิดปฏิบัติตามที่สื่อมวลชนตองการได 

จากเหตุผลขางตน อาจกลาวไดวาถาเรื่องใดที่สื่อ-
มวลชนสนใจเรื่องนั้นก็จะไดรับการนําเสนอบอยครั้งซึ่ง
ประชาชนรับรูทันทีวาเปนเรื่องที่สําคัญ เชน สื่อมวลชนให
คว ามสํ าคัญกับข า วก าร เมื อ ง ในประ เด็ นบทบาท
นักการเมืองสตรีประชาชนจะรับรูและสนใจขาวดังกลาว
ตามสื่อมวลชนไปดวย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาขาวนักการเมือง
สตรีจากหนาหนึ่งของหนังสือพิมพจํานวน 234 ฉบับ ในป 
2544-2545 โดยหนังสือพิมพที่เลือกใชในการวิเคราะหขาว
โดยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง  ไดแก  ไทยรัฐ  มติชน  และ
กรุงเทพธุรกิจ สวนการเลือกขาวใชวิธีแบบหมุนเวียน 
หลังจากที่ เลือกขาวแลวตอไปคือ การเก็บรวบรวมขอมูล
ขาวจากหนังสือพิมพ 3 ฉบับที่ไดจากหองวารสารหอสมุด
แหงชาติและหองสมุดมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
จากนั้นจัดทําแบบบันทึกขอมูล เพื่อการวิเคราะหเนื้อหา
และวิเคราะหขอมูลดวยการหาผูลงรหัส 2 คนเปนผูลงรหัส
ขอมูล เมื่อผานขั้นตอนการลงรหัสขอมูลแลว จึงนําขอมูล
มาวิเคราะหดวยการหาคารอยละและไควสแควร เพื่อ
ทดสอบประเด็นการนําเสนอขาวนักการเมืองสตรี  

สวนการสัมภาษณ เ ชิงลึก  นักหนังสือพิมพ เ ชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณดวยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง คือ 
บรรณาธิการ และหัวหนาขาวหนาหนึ่งฉบับละ 2 คน รวม
ทั้งสิ้น 6 คน จากนั้นจึงนําขอมูลมาจําแนกประเด็น และ
สรุปหาประเด็นรวมกัน 

อภิปรายผล 
คําถามวิจัยที่ 1 พบวา หนังสือพิมพปริมาณและ

คุณภาพมีวิธีนําเสนอขาวนักการเมืองสตรีในลักษณะ
แตกตางกัน ดังนี้คือ ประเภทขาวและเนื้อหาขาวหนัง-    
สือพิมพเชิงปริมาณนําเสนอมีความหลากหลาย และเนน
ขาวเกี่ยวกับเด็กและสตรี สวนหนังสือพิมพเชิงคุณภาพเนน
การทํ างานการ เมือง เปนหลัก  ทั้ งนี้ อ าจ เปน เพราะ
หนังสือพิมพทั้ง 2 ประเภทมีนโยบายการนําเสนอขาว
แตกตางกัน  โดยหนังสือพิมพเชิงปริมาณจะนําเสนอขาว
เบาประเภทตื่นเตนเราอารมณ  เชน  ขาวบันเทิง  ขาว
อาชญากรรมในขณะที่หนังสือพิมพเชิงคุณภาพจะนําเสนอ
ขาวหนัก มีสาระประโยชนใหแงคิดกับผูอาน เชน ขาว
การเมือง ขาวเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในสวนของเนื้อหาขาวมี
การนําหลักคุณคาขาวเรื่องความเดน ความเราอารมณ
พิจารณาดวย สําหรับบทบาทที่นําเสนอพบวา หนังสือพิมพ
เชิงปริมาณเนนบทบาทการเปนนักสังคมสงเคราะห สวน
หนังสือพิมพเชิงคุณภาพเนนบทบาททางการเมืองมากกวา 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนยังคงสนใจและติดตาม
บทบาทดังกลาวรวมทั้งมีงานวิจัยของพัชนี  เชยจรรยา       
ป พ.ศ. 2533 พบวา นักการเมืองสตรีมีบทบาทเดนดาน
สังคมสงเคราะหมากกวาดานนิติบัญญัติ สวนขอความ
แสดงบุคลิกภาพของนักการเมืองสตรีพบวา หนังสือพิมพ
เชิงคุณภาพนําเสนอดานลบมากกวาดานบวกกลาวคือ การ
แสดงความมั่นใจตนเองสูงมากเกินไปจนดูเหมือนเปนคน
ที่ไมออนหวาน  และดูแข็งกระดาง  อาจเนื่องมาจาก
นักการเมืองสตรีตองรับผิดชอบงานระดับสูงจึงจําเปนตอง
ปรับบุคลิกภาพใหดูนาเกรงขาม มีความเชื่อมั่นในตนเอง
สูงทําใหดูเหมือนขาดความนุมนวล แตหนังสือพิมพเชิง
ปริมาณนําเสนอดานบวกมากกวาดานลบกลาวคือ มีการ
แสดงออกถึงความสุภาพ ออนโยน มีมนุษยสัมพันธดี อาจ
เปนเพราะว า  นักการเมืองสตรีที่ทํ างานด านสั งคม
สงเคราะหตองติดตอกับคนจํานวนมากสงผลใหมีมนุษย
สัมพันธที่ดี  อยางไรก็ตาม  โดยจุดประสงคสําคัญคือ 
ตองการใหสังคมยอมรับในตัวของนักการเมืองสตรี
สอดคลองกับงานวิจัยของวจีภรณ  อาทรมิตรป พ.ศ. 2541 
ที่วานักการเมืองสตรีที่เขามาทํางานการเมืองนั้น เพราะ
ตองการใหสังคมยอมรับในความสามารถของตน สําหรับ
ขอความแสดงอารมณและนิสัยของนักการเมืองสตรีพบวา 
หนังสือพิมพเชิงปริมาณนําเสนอดานบวกมากกวาดานลบ 



กลาวคือ การแสดงออกถึงความสุขุม เยือกเย็นและมีเมตตา
อาจเปนเพราะวานักการเมืองสตรีที่ทํางานดานสังคมมักไดรับ
การยกยองวา มีความเสียสละ และเปนที่สนใจของประชาชน 
ในขณะที่หนังสือพิมพเชิงคุณภาพนําเสนออารมณ และนิสัย
ดานลบมากกวาดานบวกกลาวคือ มีการแสดงความกาวราว
หงุดหงิดคอนขางบอย ในขณะที่อารมณ นิสัยดานบวกไดแก
การควบคุมสติและอารมณใหมั่นคงมีนอยทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ชวงระยะหลัง นักการเมืองสตรีมักถูกดึงเขาไปเกี่ยวของกับ
ขาวทางลบบอยครั้ง เชน ขาวการทุจริตโครงการตาง ๆ ขาว
ความขัดแยงทางความคิดระหวางนักการเมืองดวยกัน เปนตน 
ดวยเหตุนี้ จึงอาจทําใหนักการเมืองสตรีควบคุมความรูสึก
ของตนไดไมดีนักเมื่อถูกสัมภาษณ รวมทั้งอาจแสดงนิสัยไม
ดีบางอยางออกมาดวย เชน อาการไมพอใจ โกรธ ประชด
ประชัน อยางไรก็ตามสามารถนําหลักคุณคาขาวเรื่องความ
ขัดแยง และผลกระทบตอสังคมมาพิจารณา กลาวคือ ขาวใดที่
มีประเด็นทางลบหรือมีผลตอการดําเนินชีวิตของประชาชน
ยอมกลาวไดวามีคุณคาขาวสูง 

สวนประเด็นที่นําเสนอไมแตกตางกันคือ การให
ความสําคัญกับพาดหัวขาวพบวา หนังสือพิมพ 2 ประเภท
เนนการพาดหัวรองมากกวาพาดหัวใหญ ดวยเหตุผลวาขาว
นักการเมืองสตรีนาสนใจ แตยังไมมีความโดดเดนเพียง
พอที่จะขึ้นเปนพาดหัวใหญทางหนาหนึ่ง สวนภาษาขาว
พบวา ตางเนนการใชช่ือจริงของนักการเมืองสตรีทั้งสิ้น
เนื่องจากตองการหลีกเลี่ยงการฟองรอง อีกทั้งเปนการ
สรางความเชื่อถือใหกับหนังสือพิมพดวย สวนขอความ
แสดงพฤติกรรมของนักการเมืองสตรีพบวา หนังสือพิมพ 
2 ประเภทเห็นถึงความหวงใย ใสใจ ต้ังใจในการทํางาน
ของนักการเมืองสตรีโดยเฉพาะการทุจริตมีนอยมาก      
เมื่อเปรียบเทียบกับนักการเมืองชาย  ดังงานเขียนของ        
ธีรนาถ  กาญจนอักษรป พ.ศ. 2542 ที่กลาววา ประเทศที่   
มีนักการเมืองสตรีดํารงตําแหนงการเมืองจํานวนมาก 
พบวา มีสัดสวนการคอรัปช่ันนอยมาก สวนขอความแสดง
ลักษณะการทํางานและการปฏิบัติตนทางการเมืองพบวา
หนังสือพิมพ 2 ประเภทมีการนําเสนอคลายกันคือ มีลักษณะ
ช่ืนชม เสียหาย และเปนกลางเทากัน เนื่องดวยนักการเมือง
ชายหรือหญิง เมื่อทํางานการเมืองจําเปนตองยอมรับผลของ
การกระทําของตนทั้งดีและไมดีรวมท้ังการวางตัวถาทําดีจะ
ไดรับการยกยอง ถาทําไมดีก็ถูกตําหนิเปนเรื่องธรรมดา  

คําถามวิจัยที่ 2 พบวา หนังสือพิมพคุณภาพมีนโยบาย
การคัดเลือกขาวนักการเมืองสตรี โดยพิจารณาบทบาท
การเมืองที่นาสนใจ และมีผลกระทบตอสังคมสําหรับ
หนังสือพิมพปริมาณเนนพฤติกรรมนักการเมืองสตรีที่
นาสนใจเปนหลัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนังสือพิมพแตละ
ฉบับตางยึดแนวทางการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพของ
ตนเปนหลัก สวนทฤษฏีนายประตูขาวสาร และทฤษฏีการ
จัดระเบียบวาระขาวสารสามารถอธิบายสวนนี้ไดวาบุคคล
ที่เปนผูตัดสินคัดเลือกขาว คือ นักหนังสือพิมพโดยเฉพาะ
ผูสื่อขาวจะมีอิทธิพลมากที่สุดกลาวคือ  ผูสื่อขาวจะ
นําเสนอประเด็นขาวสูประชาชน ตองพิจารณาแลววามี
ความนาสนใจ และประชาชนสามารถนําประเด็นนั้นไป
วิพากษวิจารณตอไปได 

คําถามวิจัยที่ 3 พบวา หนังสือพิมพคุณภาพมีความ 
เห็นตอบทบาททางการเมืองของนักการเมืองสตรีวาควร
ปรับปรุง ไมควรยึดติดกับงานดานสังคมมากนัก และควร
เนนงานดานบริหารประเทศมากกวานี้ สวนหนังสือพิมพ
ปริมาณเห็นวา บทบาททางการเมืองของนักการเมืองสตรีทํา
ไดดีอยูแลว เพราะมีความตั้งใจจริงโดยเฉพาะงานดานสังคม
สงเคราะห ซึ่งหนังสือพิมพก็ใหการสนับสนุนเพราะมีการ
ทํางานเสมอตนเสมอปลายและไมเห็นวาเปนการเสียหาย 
เพราะสามารถชวยเหลือสังคมประเทศเชนกันทั้ งนี้
ความเห็นที่แตกตางกันของนักหนังสือพิมพอาจเปนเพราะ  
มีทั ศนคติ  หรือมีประสบการณการทํ างานเกี่ ยว กับ
นักการเมืองสตรีตางกัน ดังที่ทฤษฏีความแตกตางระหวาง
บุคคลอธิบายไดวา บุคคลที่มาจากครอบครัวหรือมีภูมิหลัง
ที่ตางกันอาจทําใหมีความเชื่อ ทัศนคติตอเรื่องเดียวกันที่
แตกตางกันได สวนเรื่องอคติทางเพศที่กลาววา อาจมีความ
เกี่ยวของกับการนําเสนอขาวนักการเมืองสตรี  พบวา 
นักหนังสือพิมพไมมีการนํามาเกี่ยวกับการเสนอขาว แต
เนนพิจารณาที่บทบาท พฤติกรรมของนักการเมืองสตรีวา  
มีความนาสนใจเพียงใดเชนเดียวกันกับหลักในการพิจารณา
ขาวนักการเมืองชายทุกประการ  ทั้งนี้ เนื่องมาจากนัก-
หนังสือพิมพไดยึดหลักจริยธรรมนักหนังสือพิมพไทย ที่
กลาวถึงการนําเสนอขาวตองมีความเปนกลางเที่ยงธรรม
ปราศจากความรัก โลภ โกรธ และหลง (พระเจาบรมวงศเธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ,  2514) 

 
 



ขอเสนอแนะ 
การวิจัยตอไปควรศึกษาหนังสือพิมพฉบับอื่นดวย 

นอกเหนือจากหนังสือพิมพ 3 ฉบับขางตน และศึกษา
ความเห็นของกลุมนักการเมืองสตรีและกลุมประชาชนเพิ่มเติม
เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันวามีความสอดคลองหรือแตกตางกัน
อยางไรหรือไม เพื่อเปนการกระตุนเตือนนักการเมืองสตรีให
เกิดการพัฒนาบทบาททางการเมืองของตน 
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