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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยในการสรางกระแสนิยมในการเลนกีฬาเทนนิสอาชีพ       
ของสื่อหนังสือพิมพ ในป 2546 2) เพื่อศึกษากลวิธีของสื่อหนังสือพิมพในการผลิตสรางวาทกรรมภราดรฟเวอร ในป 2546 และ    
3) เพื่อศึกษาและสังเคราะหรูปแบบของกระบวนการสรางกระแสนิยมในการเลนกีฬาเทนนิสอาชีพของสื่อหนังสือพิมพ ในป 
2546 การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ (Textual Analysis) และ
การสัมภาษณเจาะลึก สวนการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) โดยศึกษาจากหนังสือพิมพ   
4 แนวเนื้อหา ไดแก หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพมติชน และหนังสือพิมพสยามกีฬา 

ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
1)  ปจจัยในการสรางกระแสนิยมการเลนกีฬาเทนนิสอาชีพของสื่อหนังสือพิมพในป 2546 ประกอบดวย 1) กรอบการ

ทํางานดานขาว ไดแก การนําเสนอความสําคัญของขาว และการนําเสนอความนาสนใจของขาว 2) กรอบความคิดสวนบุคคล 
ไดแก การเลือกที่จะนําเสนอขาวของบุคคลที่ไดรับความนิยม และการมองวาตนเองเปนกลุมที่มีอภิสิทธิ์ทางสังคม 3) กรอบ
นโยบายของสถาบันที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายทางธุรกิจขององคกร นโยบายการทําขาวขององคกร อิทธิพลทางการเมือง 
และนโยบายการสนับสนุนเทคโนโลยีและการสื่อสารอเิล็กทรอนิกสจากภาครัฐและเอกชน และ 4) กรอบความคิดทางสังคม 
วัฒนธรรม บรรทัดฐาน คานิยม ไดแก คานิยมในการบริโภคขาวสาร และคานิยมในการนับถือและยกยองคนเกงและคนดี
ของสังคมไทย 

2)  กลวิธีของสื่อหนังสือพิมพในการผลิตสรางวาทกรรมภราดรฟเวอร ในป 2546 ไดแก 1) การใหพ้ืนที่ในการนําเสนอ
ขาวภราดร ศรีชาพันธ 2) ความถี่ในการนําเสนอขาวภราดร ศรีชาพันธ 3) ระยะเวลาในการนําเสนอขาวภราดร ศรีชาพันธ 4) 
การกําหนดหัวขอเรื่องพิจารณา โดยการจัดทําสกูปพิเศษ บทความ บทวิจารณ การจัดวางขาวไวในตําแหนงหนาหนึ่ง และ
การสรางความสนใจดวยภาพ 5) การสรางความโดดเดน ดวยการเขียนขาวเพื่อสรางความสนใจหรือใหบุคคลนั้นดูนาสนใจ 
และ 6) การสรางคําศัพท โดยใชคําใหมๆ  

3)  กระบวนการสรางกระแสนิยมในการเลนกีฬาเทนนิสอาชีพของสื่อหนังสือพิมพ ในป 2546 ผานวาทกรรม “ภราดร 
ฟเวอร” ประกอบไปดวยขั้นตอนสําคัญ 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสรางกรอบ และ 2) ขั้นการกําหนดกรอบ โดยการดําเนินงาน
ของทั้งสองขั้นตอนแสดงลักษณะเชิงสหสัมพันธตอกัน  
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ABSTRACT 
The objectives of this qualitative research were (1) to study the factors involved in the popularizing process 

of professional tennis in newspapers in the year 2003, (2) to examine the news-making and news-telling 
techniques in constructing the Paradorn Srichapan fever discourse, and 3) to reconstruct the framework of the 
popularization process of professional tennis in newspapers in 2003.  The study was based on 1) the textual 
analysis approach or story-telling approach of Paradorn Fever found in four newspapers--Daily News, Krung 
Thep Turakit, Matichon, and Siam Sport and 2) in-depth interviews with 4 representing journalists and those 
involved in constructing the Paradorn Fever discourse. 

In relation to the discourse analysis, the research results show that 
1)  The factors involved in the popularizing process of professional tennis in newspapers in 2003 were 

categorized into four frames of references: 1) the professional frame of reference includes news values and news 
quality, 2) the individual frame of reference includes human interest and perceived privilege, among news media 
3) the organizational frame of reference includes political influence, business policy, news policy, political 
influences, and technology and electronic communication policy promoted by the government and private 
sectors, 4) the socio-cultural frame of reference, norms and social values that include values in news 
consumption and a hero-worship culture in Thai society. 

2)  The news-reporting and news-constructing techniques were: 1) reporting space allocation, 2) reporting 
frequency, 3) reporting continuity, 4) setting agenda through special article/scoop, front-page placement, and 
appealing pictures, and 5) creating public interest, developing individual image-making, and 6) constructing new 
and catchy words. 

3)  The framework of the popularizing process for professional tennis in newspapers consisted of two major 
steps: 1) The frame building and 2) The frame setting.  This framework is situated in the multi-related context of 
the production practice, discourse practice, and socio-cultural practice.  All of these components play important 
roles in the frame building and the frame setting process.  

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ในปจจุบัน สื่อมวลชนไดเขามามีบทบาทตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งมีผลตอการพัฒนางานวิจัยดาน
นิเทศศาสตรเปนอยางมาก โดยงานวิจัยที่ผานมานั้นมุง
ศึกษา “บทบาท หนาที่ อิทธิพล และผลกระทบของสื่อ-
มวลชนตอคนในสังคม” ซึ่งสามารถแบงได 3 ยุค คือ ยุคท่ี 
1 ซึ่งเปนยุคท่ีนักวิจัยสวนใหญมองวาสื่อมีพลังอํานาจอัน
มหาศาล ในการเขาไปครอบงําความคิด ทัศนคติ ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ใหเปนไปตามที่สื่อ
ตองการ ตอมาไดมีขอคนพบของงานวิจัยดานการสื่อสาร 
เชน งานวิจัยเรื่อง “Two-step flow of  Information” ของ   
P. Lazarsfeld (1955) ที่พบวา ในกระบวนการสื่อสาร ขาว 
สารระดับแรกที่สงออกไปจากสื่อมวลชนจะยังไมสามารถ
ไปถึงหรือมีอิทธิพลตอผูรับสารทุกคนไดโดยตรง หาก   
แตขาวสารดังกลาวจะถูก “ผูนําทางความคิด (Opinion 
leader)” ซึ่งเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอผูรับสารในแตละกลุม
มากกวาสื่อมวลชนทําหนาที่กลั่นกรองและเลือกสงขาว 
สารใหแกผูรับสารในระดับตอไป จึงมีผลทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายจากจุดยืนที่มองเห็นถึง “อํานาจในการลางสมอง
ผูคนของสื่อมวลชน” มาเปนจุดยืนที่มองเห็นถึงอํานาจ 
ของผูรับสารในการใชประโยชนจากสื่อมวลชน จึงนําไป 
สูการเกิดขึ้นของงานวิจัยใน ยุคท่ี 2 ซึ่งเปนยุคท่ีนักวิจัย     
ใหความสําคัญกับการศึกษาผลกระทบอันจํากัดของ

สื่อมวลชน จนกระทั่งในราว ค.ศ 1980 ผลจากการพัฒนา
อันรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร ไดเขามามีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันของคนในสังคม สงผลให
การศึกษาถึงพลังอํานาจของสื่อมวลชนเกิดการเปลี่ยน 
แปลงขึ้นอีกครั้งในลักษณะที่แตกตางออกไป จากงานวิจัย
ในยุคที่ 1 และ 2 นั่นคือ งานวิจัยในยุคท่ี 3 ท่ีมุงเนนการรื้อ
ฟนความเชื่อเร่ืองบทบาทและผลกระทบของสื่อมวลชน  
ในทัศนะใหม โดยเชื่อวากระบวนการสื่อสารเปนกระ  
บวนการที่จําเปนตองมีทั้งการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนขาว 
สารและการสรางความหมายรวมกันระหวางผูสงสารกับ
ผูรับสารซึ่งมีฐานะเทาเทียมกันอยูตลอดเวลา (กาญจนา  
แกวเทพ, 2547) กระบวนทัศนของงานวิจัยในยุคที่ 3 นี้ ถือ
ไดวาเปนบรรทัดฐานของงานวิจัยช้ินนี้ ซึ่งเห็นวาสื่อ-
มวลชนมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลาก 
หลายมิติ ไมวาเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร การเสนอ 
แนะและการสรางประเด็นทางสังคม การสรางความนิยม
ในตัวบุคคล การนําเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย รวมถึง
การสรางกระแสและการสรางปรากฏการณใหมๆ ใหคน
ในสังคมยอมรับ (อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์, 2547)  

ในชวงป 2545 ที่ผานมา พบวา มีกระแสและปรากฏ- 
การณนิยมเกิดขึ้นมากมาย เชน กระแสนิยมดารา นักแสดง
เกาหลี กระแสการดูแลสุขภาพ กระแสการลดความอวน 
กระแสการออกกําลังกาย และที่โดดเดนที่สุด ก็คือ กระแส



 

การเลนกีฬาเทนนิส ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศ
ไทยในป 2546 เนื่องจากกระแสความโดดเดนของภราดร  
ศรีชาพันธ ที่สามารถทําเงินรายไดจากการตระเวนแขงขัน
เทนนิสอาชีพไดปละไมนอยกวาหลายสิบลานบาท และ
จากการที่ภราดร  ศรีชาพันธ สามารถไตอันดับนักเทนนิส
มืออาชีพจากอันดับกวา 100 มาเปนอันดับที่ 11 ไดภายใน
ระยะเวลา 1 ป ทําใหภราดรกลายเปนนักกีฬาที่ดังไปทั่ว
โลก สงผลใหเกิดกระแสความนิยมในการเลนกีฬาเทนนิส
ของกลุมเยาวชนขึ้น ซึ่งพิจารณาไดจากจํานวนนักเทนนิส
เยาวชนที่เขาแขงขันระดับเยาวชนของสมาคมลอนเทนนิส
แหงประเทศไทยไดเพิ่มจากจํานวน 700 คน ในป 2545 
เปน 1,500 คน ในป 2546 (สุพิตร  สมาหิโต, 2547) อีกทั้ง
ยังไดกระตุนใหสถาบันตางๆ ในสังคมหันมาใสใจการ
สรางเสริมกีฬาเพื่ออาชีพอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสถาบันสื่อมวลชนที่ไดเขามามีบทบาทในการชวยปลุก
กระแสความสนใจการสรางเสริมกีฬาเพื่ออาชีพใหเปนที่
ยอมรับมากขึ้น รวมทั้งการสรางปรากฏการณทางการกีฬา
และการผลิตสรางวาทกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬาเปน
จํานวนมาก 

ผลจากกระแสและปรากฏการณนิยมดังกลาว ทําให
ผูวิจัยสนใจกรณีศึกษาเฉพาะวาทกรรมภราดรฟเวอรในป 
2546 เนื่องจากเปนปรากฏการณนิยมที่เดนชัดมากที่สุด   
ในรอบปที่ผานมา ผูวิจัยจึงไดกําหนดหัวของานวิจัยเรื่อง 
“กระบวนการสรางกระแสนิยมในการเลนกีฬาเทนนิส
อาชีพของสื่อหนังสือพิมพ ในป 2546: กรณีศึกษาวาท-
กรรมภราดรฟเวอร” โดยเลือกศึกษาสื่อหนังสือพิมพ 
เพราะเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญในการนําขาวสาร ความรู 
ความคิด และความเคลื่อนไหวของสังคม รวมทั้งเหตุการณ
สําคัญที่เกิดขึ้นมารายงานใหแกสมาชิกในสังคมไดรับ
ทราบ ดังนั้น จากกระแสความนิยมในการเลนกีฬาเทนนิส
อาชีพที่เกิดขึ้นและไดสงผลกระตุนใหเกิดความตื่นตัวตอ
วงการกีฬาเทนนิสของคนไทย ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวา
สื่อหนังสือพิมพมีบทบาทอยางไรในการสรางกระแส 
สรางปรากฏการณทางสังคมดังกลาว โดยสนใจศึกษา
ปญหาที่สําคัญ ดังนี้ 

1.  ปจจัยในการสรางกระแสนิยมในการเลนกีฬา
เทนนิสอาชีพของสื่อหนังสือพิมพ ในป 2546 มีอะไรบาง 
และมีความสัมพันธกันอยางไร 

2.  สื่อหนังสือพิมพมีกลวิธีอยางไรตอการสรางวาท-
กรรมภราดรฟเวอร ในป 2546 

3.  กระบวนการสรางกระแสนิยมในการเลนกีฬา
เทนนิสอาชีพของสื่อหนังสือพิมพ ในป 2546มีความเปน 
มาอยางไร มีการจัดระบบตัวเองอยางไร  
 
วัตถุประสงค 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาปจจัยในการสรางกระแสนิยมในการเลน

กีฬาเทนนิสอาชีพของสื่อหนังสือพิมพ ในป 2546 
2. เพื่อศึกษากลวิธีของสื่อหนังสือพิมพในการผลิต

สรางวาทกรรมภราดรฟเวอร ในป 2546  
3. เพื่อศึกษาและสังเคราะหรูปแบบของกระบวนการ

สรางกระแสนิยมในการเลนกีฬาเทนนิสอาชีพของสื่อ
หนังสือพิมพในป 2546 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.  แนวคิดการศึกษาสื่อมวลชนตามแนวทางวัฒน-
ธรรมศึกษา 

การศึกษาสื่อมวลชนตามแนวทาง “วัฒนธรรมศึกษา 
(Cultural studies)” มีเอกลักษณอยูที่การนํามิติทางดาน
วัฒนธรรมของมนุษยมาศึกษาควบคูกับการทํางานของ
สื่อมวลชนดวยวิธีการที่เรียกวา “การศึกษาสื่อแบบวัฒน-
ธรรมศึกษา (Cultural studies)” ซึ่งเปนวิธีการศึกษาที่มีการ
นําเอาวิธีการ “วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)” เขา
มาใชในการศึกษาถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
แวดลอมอยูในชีวิตประจําวันของผูรับสาร อีกทั้งยังมีมุม 
มองที่ใหความสําคัญกับสื่อมวลชนทั้งในฐานะของแหลง 
กําเนิด (Generator) และผลผลิต (Product) ทางวัฒนธรรม
ของสังคม และในกระบวนการสื่อสาร ผูรับสารจะไมถูก
ตัดสินวามีสถานะเปน “ฝายต้ังรับ” (Passive) หรือ “ฝาย
เลือกใชสื่อ” (Active) เพียงอยางใดอยางหนึ่ง หากแตจะมี
การต้ังคําถามเกี่ยวกับการใชสื่อหรือการรับสารของผูรับ
สารวา “ภายใตเงื่อนไขใดที่ผูรับสารมีสถานะเปนฝายตั้ง
รับ” และ “ภายใตเงื่อนไขใดที่ผูรับสารมีสถานะเปนฝาย
เลือกใช” และการเลือกใชหรือการต้ังรับนั้นเปนไปอยาง
สมบูรณแบบ ปราศจากการตอรองและทาทายกับฝายผู   
สงสารจริงหรือไมอยางไร โดยมีการนําเอามิติทางดาน 
 



 

วัฒนธรรมและจุดยืนที่ใหความสําคัญกับการสรางความ 
หมายรวมกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร อันเปนหัวใจ
สําคัญของการศึกษาในแนวทางของวัฒนธรรมศึกษาเขามา
พิจารณาดวยเสมอ (กาญจนา  แกวเทพ, 2543) ซึ่งงานวิจัย
ครั้งนี้ เล็งเห็นวา กระบวนการสรางกระแสนิยมในการเลน
กีฬาเทนนิสอาชีพ คือ ปรากฏการณที่ เปนผลผลิตทาง
วัฒนธรรมที่ไมเพียงแตจะถูกสรางขึ้นจากการรับสารผาน
สื่อมวลชน หากแตยังเกิดขึ้นจากการประกอบสรางจาก
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเปนสําคัญ กรอบความคิด
ในการศึกษาสื่อมวลชน โดยการมองผานสื่อหนังสือพิมพ
ของงานวิจัยครั้งนี้จึงเปนกรอบความคิดที่เกิดขึ้นจากจุด  
ยืนในการศึกษาสื่อแบบวัฒนธรรมศึกษา โดยมีแนวคิดที่
เกี่ยวของ คือ แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความเปนจริงทาง
สังคม (Social construction of reality) แนวคิดเกี่ยวกับการ
กําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน (Agenda setting) ทฤษฎี
การวางกรอบความคิด (Frame analysis) และแนวคิดการ
วิเคราะหวาทกรรม (Discourse analysis) เปนฐานคติใน
การสรางกรอบความคิดดังกลาว ดังจะไดกลาวในลําดับ
ตอไป 
 

2.  แนวคิดเก่ียวกับการสรางความเปนจริงทางสังคม 
(Social Construction of Reality) 

แนวคิดการสรางความเปนจริงทางสังคม มองวา สิ่งที่
เรียกวา “ความเปนจริง” (Reality) นั้นมิใชเปนสิ่งที่มีอยู
แลว แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น (Construct) จากกระบวนการ
ทางสังคม และหนวยตางๆ ในสังคม จากแนวคิดดังกลาว 
ทําใหเล็งเห็นวา ในสังคมยุคปจจุบัน สื่อมวลชนนับไดวา
เปนหนวยสําคัญทางสังคมที่มีสวนในการจัดวางรูป 
(Structure) ความเปนจริงขึ้นมา ดวยการใชกลวิธีการถาย 
ทอด และเทคนิคการเลาเรื่องตางๆ เพื่อประกอบสรางความ
เปนจริงทางสังคม 

สําหรับกระบวนการสรางภาพความเปนจริงทาง
สังคมของสื่อมวลชน (Social construction of reality) เปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกระบวนการรับรู และการ
ตีความ กระบวนการเลือกสรรประกอบกับการใชกลวิธี
และศิลปะการเลาเรื่อง เหตุการณ หรือเรื่องราวตางๆ ที่
เกิดขึ้นในโลกแตละวัน ถูกนํามากลั่นกรอง และผานกระ 
บวนการสรางความหมายโดยสื่อมวลชน สุภาพร  โพธิ์แกว 
(1993: 101) ไดใหทัศนะในเรื่องนี้วา กระบวนการกลั่น 

กรองและสรางความหมายโดยสื่อมวลชน เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานผานกรอบความคิดตามระดับตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.  กรอบการทํางานดานขาว (Professional Frame of 
Reference) คือ ตัวกรองขั้นแรกที่มีอิทธิพลตอการเลือกสรร
เหตุการณที่จะมาเปนขาว เชน คุณคาทางขาว หรือความ
ถูกตอง เที่ยงธรรม เปนตน ซึ่ง สาทิศ  เขียวชอุม (2539) ได
กลาวถึงแนวทางในการวินิจฉัยคุณคาขาวไววา จากคุณ-
ลักษณะที่สําคัญของขาว ไมวาจะเปน ความนาสนใจของ
ขาว หรือความสําคัญของขาว มีอิทธิพลตอการพิจารณาคัด 
เลือกประเด็นขาวที่สอดคลองกับทัศนะของผูอาน กลาวคือ 
ขาวนั้นตองนาสนใจสําหรับผูอาน มีความสําคัญตอผูอาน 
และตองเปนขอเท็จจริงที่มีความสด ทันสมัย สําหรับผูอาน 

2.  กรอบความคิดสวนบุคคล (Individual Ideolo-
gy) ตัวกรองขั้นที่ 2 ที่มีอิทธิพลตอการนําเสนอขาวของ
ผูสื่อขาว คือ ทัศนคติ จุดยืน จรรยาบรรณของผูสื่อขาว 
รวมถึงอุดมการณทางวิชาชีพของผูสื่อขาวแตละบุคคล ซึ่ง
เปนอุดมการณพ้ืนฐานของปจเจกบุคคลที่เขามามีสวน
สําคัญตอการทําหนาที่รายงานขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมี
บทบาทสูงสุดตอกระบวนการเลือกสรร (Selective) เพราะ
ถือเปนหนวยยอยสุดของการทํางานขาวที่มีลักษณะการ
ทํางานเปนทีม 

3.  กรอบนโยบายของสถาบันที่เก่ียวของ (Organi-
zation and Institution Involved) เปนตัวกรองขั้นที่ 3 ที่ทํา
หนาที่ควบคุมการทํางานของผูสื่อขาว ซึ่งประกอบดวย 
นโยบายทางธุรกิจ กฎหมายที่ใชควบคุม หนวยงานรัฐบาล 
เทคโนโลยี แนวทางและนโยบายองคกรสื่อ กรอบนโยบาย
ของสถาบันที่เกี่ยวของนี้อาจดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
หรือสวนทางกับกรอบความคิดสวนบุคคลหรือไมก็ได แต
ถากรอบความคิด 2 ระดับนี้มีทิศทางไมตรงกันก็มีแนว 
โนมวากรอบความคิดสวนบุคคลจะตองปรับทิศทางให
สอดคลองกับกรอบนโยบายของสถาบันที่เกี่ยวของเสมอ  

4.  กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐาน 
คานิยม (Socio-cultural Frame of Reference, Norms, 
Values) ตัวกรองขั้นที่ 4 นี้จะมีสวนสําคัญตอการกลั่นกรอง 
และสรางความหมายในสื่อมวลชน ตัวอยางเชน การพิจารณา
วาขาวบางขาวอาจเหมาะสมกับวัฒนธรรมหนึ่ง แตอาจไม
เหมาะสมที่จะนําเสนอในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง หรืออาจจะรวม
ไปถึงการพิจารณาเลือกสรรเหตุการณที่สอดคลองกับคานิยม
หรือบรรทัดฐานในสังคม และการสรางความหมายอันมี



 

นัยสําคัญตอสาธารณชน กรอบความคิดทางสังคม วัฒน-
ธรรม บรรทัดฐาน คานิยมนี้ จะทําหนาที่ต้ังแตการสราง
การรับรู การตีความ การเลือกสรร การสรางภาพความเปน
จริงทางสังคม และการสรางความหมายใหกับเนื้อหา โดย
อาศัยวิธีการถายทอด และเทคนิคการเลาเรื่องในรูปแบบ
ตางๆ  
 

3.  แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดวาระขาวสารของสื่อ-
มวลชน (Agenda Setting) 

การกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน คือ “กระ 
บวนการของการมีอิทธิพลทางความคิด ซึ่งเริ่มตนไหลจาก
การจัดลําดับความสําคัญของเรื่อง เชน เรื่องที่เกี่ยวของกับ
นักการเมืองหรือกลุมผลประโยชนกลุมตางๆ ไปสูการ
จัดลําดับความสําคัญของสื่อมวลชน และทายที่สุดก็ไหล
ไปสูความคิดเห็นของสาธารณชน” (Kraus & Davis, 1976; 
Becker, 1982: 521-536) 

หากจะพิจารณา บทบาทของหนังสือพิมพตามแนวคิด
เกี่ยวกับการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน จะพบวา
สื่อหนังสือพิมพมีกลวิธีในการกําหนดใหแตละประเด็นมี
ความสําคัญแตกตางกัน ดวยวิธีการตางๆ กันออกไป เชน 
การกําหนดเนื้อที่ การสรางความสนใจดวยภาพ การจัด 
วางตําแหนงในหนาหนึ่ง การพาดหัว การใหรายละเอียด 
นอกจากนั้นอาจเนนความสําคัญดวยการกลาวประเด็นนั้น
ในรูปแบบ อื่นๆ นอกจากการรายงานขาว เชน ในบทความ 
สกูปพิเศษ บทวิจารณ หรือคอลัมนอื่นใด ซึ่งเรียกวาการ
สรางความเขมของขาวเพื่อโนมนาวใจผูอานใหทราบเรื่อง
ที่นําเสนอ  

ดังนั้น การสรางความเขมขนของขาว สามารถทําได
หลายวิธี เชน 

1.  การใหพ้ืนที่ การเพิ่มหรือการขยายพื้นที่ของขาว
ใหมากกวาปกติ มีกรอบใหญกวาขาวอื่นๆ 

2.  การใชความถี่ในการนําเสนอขาว จะเทากับตอกย้ํา
ใหความสําคัญมากขึ้น 

3.  การกําหนดระยะเวลา เหตุการณเรื่องราวใดที่
นําเสนอตอเนื่องยาวนาน จะทําใหรูสึกวาประเด็นนั้นยังคง
อยูในความสนใจ 

อยางไรก็ดี กระบวนการกําหนดวาระขาวสารใน
สังคมไมสามารถมองงายๆ ตามกระบวนทัศนดั้งเดิมที่เช่ือ
วาสื่อมวลชนเปนตัวกําหนดไดเสมอไป เพราะยังมีประเด็น

ที่ซับซอนที่ เปนขอพิจารณาเพิ่มเติมอีกหลายประการ 
ดังเชน ประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวางการเสนอวาระ
ขาวในสื่อมวลชนกับความเปนจริงในสังคม  (Media 
agenda and reality) ที่ไมอาจอธิบายไดดวยแนวคิดการ
กําหนดวาระขาวสารแตเพียงอยางเดียว แตอาจพิจารณาได
อีกมุมมองหนึ่งตามทฤษฎีเกี่ยวกับการวางกรอบความคิด 
(Framing) ของสื่อมวลชนได โดยการกําหนดกรอบ
ความคิดของสื่อมวลชนนี้มองไดทั้งในมิติของเนื้อหา 
รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ หรือมองในมิติดานความคิด 
(Cognitive) และมิติดานความรูสึก (Affective) โดยสื่อ-
มวลชนสามารถกําหนดเนื้อหาและวิธีการนําเสนอดวย
วิธีการเบนความสนใจไปในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง และใน
หัวขอนั้นจะมุงใหความสนใจในประเด็นไหน อยางไร 
และตองการใหเกิดความรูสึกอยางไร ดังจะกลาวถึงใน
รายละเอียดตอไป 

 
4.  ทฤษฎีเก่ียวกับการวางกรอบความคิด  (Frame 

Analysis) 
Dietram Scheufele (1999) ไดเสนอ “แบบจําลอง

กระบวนการการวางกรอบ” (A process model of framing) 
ขึ้น โดยแยกกระบวนการหลักๆ ออกเปน 4 กระบวนการ 
ดังนี้ 

1. การสรางกรอบ (Frame Building) ประกอบ 
ดวย 3 ปจจัย ที่สงผลตอกระบวนการการสรางกรอบของ
นักขาว (สื่อ) 

1.1) ปจจัยแรก ไดแก อิทธิพลจากตัวนักขาวเอง 
(Journalist-centered influences) โดยนักขาวแตละคนจะ
สรางกรอบของตนขึ้น เพื่อที่จะวางโครงราง (Structure) 
และทําความเขาใจ (Sense-Making) กับขอมูลที่ไดรับเขามา 
โดยมีปจจัยตางๆ ที่มีอยูในตัวเอง เชน อุดมการณ ทัศนคติ 
ปทัสถานทางวิชาชีพ เปนตัวสะทอนกรอบความคิดออกมา 

1.2) ปจจัยที่สอง ไดแก แรงกดดันจากองคกร 
(Organizational pressures) เปนอิทธิพลอันสืบเนื่องมาจาก
การเปนสวนหน่ึงขององคกร สงผลให ประเภท แนวทาง 
ทิศทาง ตลอดจนลักษณะการทํางานของสื่อที่นักขาวนั้นๆ 
สังกัด มีผลตอการวางกรอบของนักขาว 

1.3) ปจจัยที่สาม ไดแก ปจจัยภายนอก (Exter-
nal sources of influence) หมายถึง กลุมอิทธิพลตางๆ เชน 
นักการเมือง ผูมีอํานาจ หรือกลุมผลประโยชนอื่นๆ ซึ่ง



 

กรอบที่ ถูกเสนอโดยกลุมเหลานี้จะถูกรับเขามาในตัว
นักขาวดวย และจะสงผลตอการมองประเด็นนั้นๆ ของสื่อ 
และปจจัยภายนอกเหลานี้เองที่จะมีผลมากขึ้นในกรณีที่
กรอบในเรื่องนั้นๆ ยังไมถูกสรางขึ้นมาในตัวของนักขาว 

2. การกําหนดกรอบ (Frame Setting) การกําหนด
กรอบไดถูกนําไปใชในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดวาระของ
ขาวสาร (Agenda setting) อยางแพรหลาย โดย Mccombs 
และคณะ ไดเรียกการกําหนดกรอบวาเปนการกําหนดวาระ
ของขาวสาร ในระดับที่สอง (The second level of agenda 
setting) “ในขณะที่บทบาทในการจัดวาระของขาวสารไมได
บอกเราวาใหคิดอะไร (What to think) แตใหความสําคัญ   
กับการบอกเราวาใหคิดเรื่องอะไร (What to think about) 
ดังนั้น การจัดวาระลําดับที่สองนี้ คือ การบอกวาเราควรจะ
คิดกับเรื่อง (บางอยาง) นั้นอยางไร (How to think about 
some object)” (Guy Golan & Wayne Wanta, 2001) 

3. อิทธิพลของการวางกรอบในระดับปจเจก (In-
dividual-level effects of framing) เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การที่กรอบของสื่อมีอิทธิพล หรือสงผลตอการรับรู ทัศน-
คติ และพฤติกรรมของปจเจกบุคคลในการมองเรื่องราว
ตางๆ ตอไปในอนาคต 

4. นักขาวในฐานะที่เปนปจเจก (Journalists as 
audiences) กระบวนการสุดทายของแบบจําลองนี้ คือ การ
มองวา นักขาวเองก็เปรียบเหมือนผูรับสาร คือ เปนปจเจก
บุคคล ซึ่งสามารถไดรับอิทธิพลจากกรอบที่ใชในการ
อธิบายเหตุการณหรือประเด็นตางๆ ไดเชนกัน แตใน
กระบวนการการผลิตขาวนั้น นักขาวมักจะใชคําวาแกน
ของเรื่อง (Theme) มากกวาจะเรียกมันวากรอบ (Frame) 

 
5.  แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse 

Analysis) 
 วาทกรรม หมายถึง กระบวนการที่แสดงถึงความ 
สัมพันธระหวางภาษา (ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึง
พฤติกรรมของมนุษย) ระบบความคิด ความเชื่อ ขนบ-
ธรรมเนียม และประเพณี รวมถึงบริบทตางๆ ในสังคม ที่
แสดงออกมาเพื่อสรางหรือกําหนดความหมายใหกับ       
สิ่ งตางๆ  ในสังคม  โดยผู วิจัยไดใชแนวคิดเรื่องการ
วิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ (Critical discourse analysis) 
ตามแนวคิดของ Norman Fairclough (1995) มาเปนหลัก

ในการศึกษาถึงคุณสมบัติของวาทกรรม โดยพิจารณาถึง
ปจจัย 3 ประการ คือ 

1.  ตัวบท (Text) คือ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ทั้งที่
เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา พยางค คํา ประโยค รวมทั้ง
รูปแบบของวาทกรรมที่ตางรอยเรียงเขาดวยกัน รูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปอาจมีผลใหความหมายเปลี่ยนแปลงตามไป
ดวย  

2.  การปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Prac-
tice) เปนการวิเคราะหกระบวนการสรางตัวบท (Text 
production) วาเกิดขึ้นไดอยางไร นําเอาบริบททางสังคม 
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม มา
สรางเปนวาทกรรมไดอยางไร  มีการถายทอดออกมา
อยางไร และวิเคราะหการบริโภคตัวบท (Text consump-
tion) รวมทั้งชองทางการสื่อสาร ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการสรางวาทกรรมยอมเปลี่ยน 
แปลงตามไปดวย ดังนั้น เมื่อบริบทเปลี่ยนแปลงไป ตัวบท
ยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การเขาใจในบริบทจะทําให
เขาใจตัวบทไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3.  วิถีปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-
Cultural Practice) เปนการวิเคราะหถึงบริบทที่สงผลให
เกิดวาทกรรม  เชน  ปจจัยทางดานสังคม  วัฒนธรรม 
การเมือง ในแงที่วาตัวบทที่เกิดขึ้นนั้นอยูในบริบทลักษณะ
ใด 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชระเบียบ
วิธี วิจัยดวยการวิเคราะห เนื้อหาเชิงคุณภาพ  (Textual 
analysis approach) ซึ่งเปนการวิเคราะหตัวบท โดยดูจาก
ขอเท็จจริง และการแสดงความคิดเห็น จากเนื้อหาทาง
หนังสือพิมพที่เก็บรวบรวมมาได โดยศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับประเด็นของภราดร ศรีชาพันธ ที่ตีพิมพต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม จนถึง 31 ธันวาคม 2546 จากหนังสือพิมพ 
4 ประเภท ไดแก หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือพิมพมติ
ชน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพสยาม
กีฬา และการสัมภาษณเจาะลึก (In – depth interview) กับ
บุคคลที่เกี่ยวของ คือ บรรณาธิการขาวกีฬา 4 คน และ
ผูสื่อขาวกีฬา 4 คน จากหนังสือพิมพ เดลินิวส มติชน 
กรุงเทพธุรกิจ และสยามกีฬา รวมทั้งสิ้น 8 คน  
 



 

สวนการวิเคราะหขอมูล ใชแนวคิดการวิเคราะหวาท-
กรรม (Discourse analysis) ของ Norman Fairclough 
(1995) เปนหลักในการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบ 
รวมมาได คือ การวิเคราะหตัวบท (Text) การวิเคราะหภาค 
ปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse practice) และการวิเคราะห
วิถีปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural 
practice) สําหรับการตรวจสอบความแมนยําของขอมูล ใช
วิธีการ Cross-check โดยการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ
ระหวางบทสัมภาษณกับเนื้อหาขาวจากหนังสือพิมพ รวม 
ถึงคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับกีฬา และคําแนะนํา
จากอาจารยที่ปรึกษา 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา “กระบวนการสรางกระแสนิยมการ
เลนกีฬาเทนนิสอาชีพของสื่อหนังสือพิมพในป 2546: 
กรณีศึกษา วาทกรรมภราดรฟเวอร” พบประเด็นสําคัญ
ตางๆ ดังนี้ 

1.  ปจจัยในการสรางกระแสนิยมในการเลนกีฬา
เทนนิสอาชีพของสื่อหนังสือพิมพในป 2546 ผานวาท-
กรรม “ภราดรฟเวอร” จากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 
interview) และการนําแนวคิดการสรางความเปนจริงทาง
สังคม (Social construction of reality) มาเปนกรอบในการ
วิเคราะหขอมูล หรือการปฏิบัติการทางวาทกรรม พบวา
ปจจัยในการสรางกระแสนิยมในการเลนกีฬาเทนนิสอาชีพ
ของสื่อหนังสือพิมพในป 2546 ผานวาทกรรมภราดร        
ฟเวอร สามารถกําหนดเปนหมวดหมูได ดังนี้ 

  1.1)  กรอบการทํางานดานขาว (Professional Frame 
of Reference) ของตัวแทนนักหนังสือพิมพทั้ง 4 ฉบับ ประ 
กอบดวย  

1.1.1 การนําเสนอความสําคัญของขาว ที่เนน
ความถูกตองของเนื้อหาขาวเปนหลัก และการติดตามขาว 
สารอยางรอบดานเพื่อใหสามารถนําเสนอขาวในมุมมองที่
แตกตางจากสื่ออื่น 

1.1.2 การนําเสนอความนาสนใจของขาว 
หนังสือพิมพทั้ง 4 ฉบับไดอาศัยกลวิธีในการกระตุนความ
สนใจ ดวยการใชคําหวือหวาในการพาดหัวขาว ใชภาษา
วัยรุน เขาใจงาย กระชับ ในการนําเสนอขาว ยกเวนหนังสือ 
พิมพมติชนที่มีการใชภาษาแตกตางจากสื่อหนังสือพิมพ
ฉบับอื่น คือ ภาษาที่ใชเปนทางการและเนนความถูกตอง 

นอกจากนี้ ยังมุงใหความสําคัญกับการเลือกภาพขาวของ
ภราดร  ศรีชาพันธ โดยใชหลักเกณฑคลายกัน คือ การ
นําเสนอภาพขาวในลักษณะของภาพเหตุการณ โดยเนนที่
ความสวยงาม ความถูกตองของภาพขาวและขาวที่นําเสนอ 
เปนหลัก 

 1.2)  กรอบความคิดสวนบุคคล (Individual Frame 
of Reference) จากผลการศึกษาไดพบประเด็นสําคัญของ
การคัดเลือกขาวที่จะนําเสนอ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับกรอบ
ความคิดสวนบุคคล คือ 
  1.2.1  การเลือกที่จะนําเสนอขาวของบุคคล
สําคัญ หรือบุคคลที่ไดรับความนิยมในระดับซูเปอรสตาร 
นอกจากนั้นการเลือกชนิดกีฬาจะเนนกีฬาที่ไดรับความ
นิยมจากประชาชนเปนหลัก 

 1.2.2  นักขาวมองวาตนเปนกลุมที่มีอภิสิทธิ์
ทางสังคมคอนขางสูง เชน การไดรับการปฏิบัติแบบพิเศษ 
สังคมใหเกียรติและตอนรับอยางดี และยังมองวาตนเอง
เปนกลุมผูนําทางสังคม และเปนที่พ่ึงของสังคม  

 1.3)  กรอบนโยบายของสถาบันที่เก่ียวของ (Or-
ganizational Frame of Reference) จากการสัมภาษณผูให
ขอมูลหลัก (Key informants) คือ บรรณาธิการขาวกีฬา 4 
คน และผูสื่อขาวกีฬา 4 คน จากหนังสือพิมพ เดลินิวส มติ-
ชน กรุงเทพธุรกิจ และสยามกีฬา รวมทั้งสิ้น 8 คน พบวา 
ในการทํางานของสื่อมีปจจัยของสถาบันที่เขามาควบคุม
การทํางาน ดังนี้ 
  1.3.1 นโยบายทางธุรกิจของแตละองคกรที่ไม
แตกตางกัน คือ การมองผลประโยชนทางธุรกิจเพื่อประ 
กอบการตัดสินใจคัดเลือกขาวที่จะนําเสนอ เพื่อที่จะทําให
หนังสือพิมพขายได ซึ่งอาจจะสงผลตอจรรยาบรรณและ
กระบวนการในการทําขาวของสื่อมวลชนมีความบกพรอง 
และดอยประสิทธิภาพตามมา 
  1.3.2  นโยบายการทําขาวของแตละองคกรที่
แตกตางกัน เชน นโยบายของหนังสือพิมพเดลินิวสให
ความสําคัญกับการนําเสนอขาวที่อยูในความสนใจและ
ไดรับความนิยมไมวาจะทั้งในประเทศและตางประเทศ แต
สําหรับนโยบายของหนังสือพิมพสยามกีฬาใหความสําคัญ
กับการนําเสนอขาวกีฬาในประเทศเพื่อปลุกกระแสความ
นิยมดูกีฬาในประเทศใหมากกวากีฬาตางประเทศ  

 1.3.3  อิทธิพลทางการเมือง สื่อไดถูกแทรก 
แซงจากกลุมผูมีอํานาจทางสังคม หรือบางครั้งจากความ 



 

สัมพันธของบุคคลที่ตกเปนขาวกับสํานักพิมพ หรือการแก
ขอกลาวหาแทนกันระหวางสํานักพิมพโดยไมไดคํานึงถึง
ความถูกตองหรือความเปนจริงของเนื้อหาขาวสาร ทําให
การนําเสนอขาวบิดเบือนจากความจริง ซึ่งสงผลกระทบตอ
การกําหนดขาวสารที่จะนําเสนอดวย 

 1.3.4  นโยบายการสนับสนุนเทคโนโลยีและ
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกสจากภาครัฐและเอกชน สงผล
กระทบในดานลบตอองคกรของสื่อ เนื่องจากประชาชนมี
ชองทางการบริโภคขาวสารจากสื่ออื่นๆ มากขึ้น สามารถ
หาขอมูลเองไดงายและรวดเร็วมากขึ้น ทําใหประชาชนมี
ความเชื่อถือสื่อหนังสือพิมพนอยลง สื่อหนังสือพิมพจึง
ตองทํางานแขงขันกับเวลาเพิ่มมากขึ้น  

 1.4)  กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัด
ฐาน คานิยม (Socio-cultural Frame of Reference) จากผล
การสัมภาษณ ไดพบวา องคประกอบของกรอบความคิด
ทางสังคม และวัฒนธรรม ที่นักขาวใชในการพิจารณา
กลั่นกรองเพื่อจัดทําขาวไดแก 
  1.4.1 คานิยมในการบริโภคขาวสารของผู 
บริโภค โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวสารที่รวด 
เร็ว และตรงกับความสนใจของตนเอง ซึ่งการแสวงหาขาว 
สารทางอินเทอรเน็ตและโทรทัศนเปนทางเลือกที่ผูบริโภค
นิยมมากที่สุดเนื่องจากไดรับขอมูลขาวสารไมแตกตางกัน 
อีกทั้งมีความสะดวกและรวดเร็วกวาสื่ออื่นๆ 
  1.4.2  คานิยมในการนับถือและยกยองคนเกง
และคนดีของสังคมไทย โดยผลงานตองเปนที่ยอมรับใน
สังคม เกง มีความสามารถ มีความโดดเดน สามารถรักษา
มาตรฐานการแขงขันของตนเองได รวมทั้งความประพฤติ
สวนตัวหรือพฤติกรรมนอกสนามตองไดรับการยอมรับ ซึ่ง
เปนการสรางความหมายที่ดีตอสื่อมวลชน และเปนที่มา
ของหลักเกณฑการพิจารณาเลือกสรรเหตุการณที่สอด 
คลองกับคานิยมหรือบรรทัดฐานในสังคมมานําเสนอเปน
ขาว 
 

สําหรับการวิเคราะหวิถีปฏิบัติการทางสังคมและ
วัฒนธรรม ทําใหเห็นถึงบริบทที่เปนปจจัยใหเกิดกระแส
นิยมในการเลนกีฬาเทนนิสอาชีพ โดยแบงเปน 2 ระดับ 
ไดแก ระดับสังคม และระดับสถาบัน ดังนี้  

ระดับสังคม (Societal Level) ไดสะทอนใหเห็นถึง
วาท-กรรมตางๆ ในสังคมไทย ดังนี้  

1.1) บริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรม จากการศึกษา
วาทกรรมภราดรฟเวอรภายใตบริบททางสังคมที่แวดลอม
ตัวบท พบวาวาทกรรมภราดรฟเวอร ประกอบดวยวาท-
กรรมยอย ตอไปนี้ 

1.1.1  การแสดงถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ วาท
กรรมดังกลาวแสดงถึงการไดรับชัยชนะ รางวัลที่ไดรับ 
การประกาศเกียรติคุณ หรือคํายกยองตางๆ โดยการนํา 
เสนอขาวจะชี้ใหเห็นวา รางวัลที่ภราดรไดรับเปนรางวัลที่
ยิ่งใหญและเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจของคนไทยทั้ง
ประเทศ นอกจากนี้วาทกรรมที่แสดงความสําเร็จเปนผลให
ไดรับสิทธิพิเศษทางสังคม กรณีที่ภราดร ศรีชาพันธพรอม
ครอบครัวไดรับการโปรดเกลาใหเขาเฝาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ สําหรับสังคมไทยนั้นเปนสังคมที่ยกยอง
เชิดชูและใหความสําคัญตอสถาบันกษัตริย จนอาจกลาวได
วาเปนเอกลักษณอยางหนึ่งที่แสดงถึงความเปนไทย  

1.1.2  การแสดงถึงความเปนผูออนนอมถอม
ตน วาทกรรมดังกลาวแสดงถึงเอกลักษณไทยเรื่องการไหว 
ถือเปนสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณอันงดงามและความเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยที่ไมเหมือนการไหว
ของประเทศอื่นใดในโลก ซึ่งปจจุบันกําลังเลือนหายและ
ถูกละเลยอยางนาเสียดาย และเมื่อวาทกรรมที่นําเสนอภาพ
ของวีรบุรุษพรอมกับการไหวของภราดรถูกนําเสนออยาง
ตอเนื่องและถูกตอกย้ํานานๆ เขา ลักษณะดังกลาวจึงกลาย 
เปนอัตลักษณหรือลักษณะเฉพาะของภราดรที่ผูคนทั่วไป
รูจักกันดี 

1.1.3  การแสดงถึงความเปนวีรบุรุษ (ฮีโร) 
ของคนไทย ภราดร  ศรีชาพันธ เปนนักเทนนิสที่ไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากในประเทศไทย จึงถูกคาดหวังจาก
คนไทยวาเปนวีรบุรุษของคนไทย จนทําใหถูกคาดหวังวา
ภราดรจะไมมีวันแพใครและจะชนะอยูเรื่อยไป นอกจากนี้ 
วาทกรรมดังกลาวไดถูกนํามาเชื่อมโยงและเปรียบเทียบกับ
ประเด็น (Issue) ทางสังคม เรื่องราวชีวิตสวนตัว ครอบครัว
และความรัก ซึ่งไดสะทอนใหเห็นถึงความคาดหวัง ความ
เช่ือ คานิยม และประเพณีของคนไทยอีกดวย 

1.2) บริบทเศรษฐกิจ ในปจจุบันสังคมไทยเริ่มให
การยอมรับกีฬาอาชีพมากขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหเกิดการแปร
สภาพจากเกมการแขงขันมาเปนตลาดธุรกิจกีฬาขนาดใหญ 
กลุมธุรกิจตางๆ มีการนํากีฬามาใชเปนเครื่องมือทางการ 
ตลาด หรือเรียกอีกอยางวา “การตลาดกีฬา” (Sports mar-



 

keting) และที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ กระแสภราดรฟเวอร
ที่ เกิดขึ้นในสังคมไทย ทําใหสินคาหลายชนิดมองเห็น
ชองทางในการโฆษณาสินคาของตนเอง เชน องคกรตางๆ 
นําภราดร ศรีชาพันธ มาเปนพรีเซ็นเตอรสินคา โดยมีวัตถุ 
ประสงคเพื่อสงเสริมการตลาดและสรางภาพลักษณให   
ตราสินคา  

 
ระดับสถาบัน (Institutional Level) ผลกระทบที่เกิด 

ขึ้นจากกระแสนิยมในการเลนกีฬาเทนนิสอาชีพตอ 
สถาบัน มีดังตอไปนี้  

1)  ระดับสถาบันสื่อมวลชน ภายใตกระแสทุนนิยม
เสรีที่เนนการแขงขันทางการตลาด ไดสงผลกระทบตอ
สถาบันสื่อมวลชนในแงของการแขงขันเชิงธุรกิจ คือ การ
เปดคอลัมน “ภาษาสักหลาด” ขึ้นมาเพื่อรองรับกระแส
ภราดรฟเวอรที่เกิดขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหความรู
เรื่องกีฬาเทนนิสทั้งที่เกี่ยวกับภราดร ศรีชาพันธ และวงการ
เทนนิสทั่วไป 

2)  ระดับสถาบันกีฬา องคกรกีฬาหลายสถาบันหัน
มาใหความสนใจกับกีฬาเทนนิสเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว 
เชน มีโรงเรียนเปดสอนเทนนิสขึ้นหลายแหงทั้งในกรุง 
เทพฯ และตางจังหวัด 

3)  ระดับสถาบันครอบครัว ผูปกครองหันมาให
ความสําคัญกับกีฬาเทนนิสมากขึ้น โดยพาบุตรหลานไปฝก
เลนกีฬาเทนนิสตามคอรตตางๆ เพื่อตองการใหบุตรหลาน
เปนนักเทนนิสมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จอยางภราดร  
 

2.  กลวิธีของสื่อหนังสือพิมพในการผลิตสรางวาท
กรรมภราดรฟเวอร ในป 2546 

จากผลการวิเคราะหขางตน ทําใหไดมองเห็นถึงกลวิธี
ในการสรางวาทกรรมภราดรฟเวอรของสื่อหนังสือพิมพทั้ง 
4 แนวเนื้อหา โดยนําทฤษฎีการวางกรอบความคิด (Frame 
analysis) ของ Dietram Scheufele และแนวคิดเกี่ยวกับการ
กําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน (Agenda setting) ของ 
McCombs and Shaw เปนกรอบในการสรางวาทกรรม
ภราดรฟเวอรของสื่อหนังสือพิมพ ดังตอไปนี้ 

1. การใหพื้นที่ในการนําเสนอขาวภราดร  ศรีชา-
พันธ หนังสือพิมพสยามกีฬาใหขนาดพื้นที่มากที่สุด คือ 
8,701 คอลัมนนิ้ว และหนังสือพิมพมติชนใหพ้ืนที่นอย
ที่สุด คือ 3,998 คอลัมนนิ้ว เนื่องจากหนังสือพิมพสยาม

กีฬาเปนหนังสือพิมพที่นําเสนอขาวกีฬาเปนหลัก ในขณะ
ที่หนังสือพิมพมติชนเนนการนําเสนอขาวทางการเมืองเปน
สวนใหญจึงใหพ้ืนที่ในการนําเสนอขาวภราดร  ศรีชาพันธ
นอยที่สุด นอกจากนี้ ยังพบอีกวาในชวงเดือนที่มีการ
แขงขันแลวภราดรไดรับชัยชนะหนังสือพิมพทุกฉบับมี
การใหพ้ืนที่ขาวมากกวาปกติ 

2.  ความถี่ในการนําเสนอขาวภราดร  ศรีชาพันธ 
หนังสือพิมพทั้ง 4 ฉบับ มีการนําเสนอขาวภราดร  ศรีชา-
พันธ ในเดือนตุลาคมมากที่สุดเปนจํานวน 132 ช้ินขาว 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในชวงเดือนตุลาคม เปนชวงที่ภราดร 
ทําผลงานไดอยางยอดเยี่ยม จึงมีการนําเสนอขาวทั้งในเรื่อง
ผลการแขงขันและเรื่องราวสวนตัวมากที่สุดในป 2546 

3.  ระยะเวลาการนําเสนอขาวภราดร  ศรีชาพันธ 
หนังสือพิมพทั้ง 4 ฉบับ มีการนําเสนอขาวอยางตอเนื่อง 
โดยหนังสือพิมพมติชนมีจํานวนขาวทั้งปถึง 182 ครั้ง 
ในขณะที่หนังสือพิมพเดลินิวสมีการนําเสนอขาวที่ตอ 
เนื่องนอยกวาหนังสือพิมพอื่นๆ และในชวงเดือนที่มีการ
แขงขันแลวภราดรไดรับชัยชนะหนังสือพิมพทุกฉบับมี
การใหความตอเนื่องของขาวมากกวาปกติ 

4.  การกําหนดหัวขอเร่ืองพิจารณา ประกอบดวย  
 4.1  การจัดทําสกูปพิเศษ บทความ บทวิจารณ 

พบวา ในชวงเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2546 มีหนัง 
สือพิมพมติชนไดเปดคอลัมน “ภาษาสักหลาด” ขึ้นมา
รองรับกระแสภราดรฟเวอรที่เกิดขึ้น โดยบทความที่นํา 
เสนอสวนใหญเกี่ยวกับเรื่องของความรัก และความคาด 
หวังจากการแขงขัน 

 4.2  การจัดวางขาวไวในตําแหนงหนาหนึ่ง จาก
การพาดหัวขอขาวภราดรสวนใหญถูกจัดวางไวตําแหนง
สําคัญของหนาขาวในหนังสือพิมพ เชน จัดวางในหนาแรก
ของขาวกีฬา และใชการพาดหัวขาวที่เนนตัวหนังสือใหญ
กวาปกติ หรือทําแถบสี ถาขาวของภราดรไมไดอยูใน
ตําแหนงที่นาสนใจ 

 4.3  การสรางความสนใจดวยภาพ เนนการนํา 
เสนอภาพที่นาสนใจ หรือประชาชนใหความสําคัญ เชน 
ภาพการเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภาพการ
ไหวคนดูรอบสนาม ภาพการไดรับโลรางวัล  

5.  การสรางความโดดเดน ประกอบดวย 
 5.1  การเขียนขาวเพ่ือสรางความสนใจหรือให

บุคคลนั้นดูนาสนใจ เชน การเขียนขาวและภาพประกอบที่



 

นําเสนอเกี่ยวกับการไหว การสวมเสื้อแดงที่มาพรอมกับชัย
ชนะ การนําเสนอเรื่องราวชีวิตครอบครัวที่อบอุนในการ
เลี้ยงดูลูกใหประสบความสําเร็จ เปนตน ซึ่งการนําเสนอ
ประเด็นตางๆ ดังกลาวเทากับเปนการตอกย้ําถึงความดีงาม 
ความสําเร็จ ทําใหกระแสนิยมในตัวภราดรเพิ่มมากขึ้นตาม
ไปดวย  

 5.2  การสรางคํา คําศัพท โดยใชคําใหมๆ เปน
เสมือนสัญญะที่เกิดจากการนําความคิดที่อางถึงวัตถุกับ
จินตภาพแหงความหมายมาสัมพันธกัน และการกระทํา
ดังกลาวสามารถสรางความรูสึกหรืออารมณตอสิ่งที่มาของ
ความหมายให เกิดความแตกตางจากสิ่งอื่น  จากการ
นําเสนอวาทกรรมภราดรฟเวอรมีการสรางคําศัพท หรือ
สรางคําที่มีความหมายใหม ที่ทําใหภราดรมีความสําคัญ 
โดดเดน นายกยอง เชิดชู ดังเชน “ภราดรฟเวอร” “ยอดนัก
เทนนิส” “ไทยเกอร” “พยัคฆจากประเทศไทย” “เจาบอล” 
“เจาบอลฟเวอร” “นักหวดขวัญใจชาวไทย” “นักหวดมือ 1 
ของไทย” “บอล” “ซูเปอรบอล” “ยอดนักเทนนิสไทย” 
“นักเทนนิสขวัญใจชาวไทย” “ซูเปอรสตารนักเทนนิส
ไทย” “นักเทนนิสหมายเลข 1 ของเอเชีย” และ “นักเทนนิส
หมายเลข 1 ของไทย” 
 

3. กระบวนการสรางกระแสนิยมในการเลนกีฬาเทน-
นิสอาชีพของสื่อหนังสือพิมพในป 2546 ผานวาทกรรม 
“ภราดรฟเวอร” ผลจากการศึกษา ผูวิจัยไดนําองคประกอบ
ที่เกี่ยวของมาสรางเปน “แบบจําลองการสรางกระแสนิยม
ของสื่อสิ่งพิมพ” โดยไดอาศัย “แบบจําลองกระบวนการ
การวางกรอบ” (A process model of framing) ของ Dietram 
Scheufele (1999) ไดเสนอ มาเปนกรอบในการสรางแบบ 
จําลอง ดังนี้ 

 1)  ขั้นการสรางกรอบ (Frame Building) คือ การ
สรางกรอบในการนําเสนอเนื้อหาขาวภราดร  ศรีชาพันธ 
โดยมีปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการสรางกรอบของสื่อหนัง 
สือพิมพ ดังนี้  

1.1 กรอบการทํางานดานขาว 
1.2 กรอบความคิดสวนบุคคล 
1.3 กรอบนโยบายของสถาบันที่เกี่ยวของ 
1.4 กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรร-

ทัดฐาน คานิยม 

 ปจจัยตางๆ ขางตน ไดสงผลใหสื่อหนังสือพิมพนํา
กลวิธีตางๆ มาใชในการสรางกรอบการนําเสนอเนื้อหาขาว
ภราดร ศรีชาพันธ ประกอบดวย 5 กลวิธี ดังนี้ 

1) การใหพ้ืนที่ในการนําเสนอขาวภราดร  ศรีชา
พันธมากกวาขาวกีฬาทั่วไป 

2) การใหความถี่ในการนําเสนอขาวภราดร  ศรี
ชาพันธ อยางบอยครั้ง  

3) ระยะเวลาในการนําเสนอขาวภราดร  ศรีชา
พันธ มีความตอเนื่องยาวนาน 

4) การกําหนดหัวขอเรื่องพิจารณา โดยการจัด 
ทําสกูปพิเศษ การจัดวางขาวไวในตําแหนงหนาหนึ่ง และ
การสรางความสนใจดวยภาพ 

5.) การทําใหโดดเดน ดวยการใชภาษาในการ
เขียนขาว และการสรางคําศัพทใหมๆ 

 จากองคประกอบทั้ง 2 สวน ดังกลาวขางตน จึงได
กรอบการนําเสนอขาวภราดร  ศรีชาพันธ ของสื่อหนังสือ 
พิมพ เปนผลผลิตที่เปนตัวเนื้อหาใน 8 ประเด็น คือ 1) การ
รายงานขาวการแขงขันของภราดร 2) การไหว 3) ความเชื่อ
ของคนไทย 4) รางวัลที่ภราดรไดรับ 5) การไดรับโอกาส
เขาเฝาพระเจาอยูหัวฯ 6) ประเด็นทางสังคมในขณะนั้น    
7) ความรัก 8) การแสดงถึงผลประโยชนและเงินรางวัล 

 2. ขั้นการกําหนดกรอบ (Frame Setting) เปนขั้น 
ตอนที่สืบเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 1 คือ หลังจากที่ไดผล 
ผลิตที่เปนตัวเนื้อหาใน 8 ประเด็น ซึ่งเรียกวา “กรอบของ
สื่อ” นั่นเอง โดยในขั้นตอนนี้ กรอบของสื่อจะทําหนาที่ 
ในการกําหนดกรอบของผูรับสาร จนเกิดการรับรู ทัศนคติ 
พฤติกรรม ตอการเลนกีฬาเทนนิสอาชีพ อีกทั้งในการ
กําหนดกรอบของสื่อยังสงผลใหเกิดเปนวิถีปฏิบัติทาง
สังคมและวัฒนธรรมตอการเลนกีฬาเทนนิสอาชีพทั้งใน
ระดับสังคมและในระดับสถาบัน และผลตอผูรับสารและ
วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมนี้เองไดยอนกลับไป
กําหนดกรอบการทํางานของสื่อหนังสือพิมพอีกครั้งหนึ่ง
ในลักษณะเชิงสหสัมพันธ คือ ทุกองคประกอบไมวาจะ
เปนการนําเสนอตัวบท การปฏิบัติการทางวาทกรรม และ
วิถีปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม ลวนมีผลกระทบ
ตอการสรางกรอบ (Frame building) และการกําหนดกรอบ 
(Frame setting) ของสื่อหนังสือพิมพอยูตลอดเวลา โดย
สามารถจําลองออกมาเปนภาพรวม ตามแผนภาพแบบ 
จําลอง ดังเสนอขางลางนี้ 
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ขอเสนอแนะ 
1.  นักวิจัยดานนิเทศศาสตร หรือดานสื่อสารมวลชน

ควรนําแนวคิด Framing Theory หรือ Frame Analysis มา
ศึกษาในบริบทของสังคมไทยมากขึ้น เพื่อทําความเขาใจ
บทบาทหนาที่และกระบวนการสื่อสารของสื่อมวลชนใน
แตละสังคม แตละบริบท และแตละชวงเวลา 

2.  งานวิจัยในหัวขอเรื่อง “การศึกษากระบวนการ
สรางกระแสสังคมของสื่อมวลชน” สามารถนําไปศึกษาตอ
ยอดใหเกิดประโยชนสมบูรณมากขึ้น หากผูวิจัยไดศึกษา
กระบวนการสรางกระแสในมิติโลกแหงความคิดของผูรับ
สาร และในมิติโลกแหงความเปนจริงทางสังคม 

3.  จากการที่พบวา สื่อมีสวนสําคัญอยางมากในการ
ปลุกกระแสความรูสึก ความคิดเห็น หรือความเชื่อของ
ประชาชนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนทัศนคติ หรือคานิยม
ตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งได โดยเฉพาะการนําเสนอของสื่อที่มี
ลักษณะของความเขมขนของเนื้อหาที่นําเสนอ ความถี่ 
หรือระยะเวลาของการนําเสนอที่ตอเนื่อง ดังนั้น รัฐจึงควร
ใชประโยชนจากสื่อเปนแนวทางหลักประการหนึ่งในการ
สรางกระแส เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือคานิยมของ
ประชาชนใหพึงประสงค 

4.  จากการที่พบวา การนําเสนอความจริงตอสังคมของ
สื่อเปนการเลือกที่จะนําเสนอแตเพียงบางสวน ดังนั้น สื่อ 
มวลชนในฐานะผูผลิตและเผยแพรขาว ควรนําเสนอขาวดวย
ความระมัดระวังตามจรรยาบรรณและจริยธรรม ในการนํา 
เสนอขาว และมีความตระหนักตอผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น
ตามมาแกทั้งผูตกเปนขาวและประชาชนที่รับขาวสาร  

5.  จากขอจํากัดในการนําเสนอขาวที่อาจนําเสนอแต
เพียงบางสวน ซึ่งอาจมีผลตอการตีความหรือความเขาใจ
ความหมายที่บิดเบือนไปจากความจริง ดังนั้น สื่อจะตองมี
หนาที่รายงานขาวดวยความจริง และจะตองทําความเขาใจ 
ช้ีแจงแกประชาชนถึงขอจํากัดในการนําเสนอขาวนั้นๆ 
ดวย และในสวนของประชาชนเองก็มีความจําเปนที่จะตอง
สราง “ภูมิคุมกันขาวสาร (Mass vaccine)” โดยนโยบาย
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัวที่มีหนาที่
อบรมขัดเกลาประชาชนจะตองมีการถายทอดความรู  
ความเขาใจในการบริโภคสื่อที่ถูกตอง เพื่อไมใหถูกครอบ 
งําจากสื่อมากเกินไป 
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