บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบที่ใชในการศึกษา
การศึกษาเรือ่ ง “การจัดการ ควบคุม และตอรองของนักการเมืองหญิงในประเด็นเรือ่ งเพศ
: ผานการศึกษาเรือ่ งขาวลือเชิงชูส าว” ในครัง้ นี้ เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับใชในการวิเคราะหขอมูลและการ
อธิบายปรากฏการณ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุมคนที่มีความเกี่ยวของ
โดยตรงซึ่งในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงนักการเมืองหญิง รวมทั้งผูที่มีบทบาทตอความคิดเห็นของ
คนในสังคมซึ่งสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาไดเปนอยางดี จากนั้นวิเคราะหขอมูล
โดยใชการพรรณนาภายใตกรอบแนวคิด การวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อใหไดองคความรูใหม
วิธีการศึกษา
เนื่องจากเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ประสบการณของนักการเมืองหญิงซึ่งไดรับผลกระทบจากการโจมตีเรื่องขาวลือ นักวิชาการดาน
สตรีศึกษา และนักสื่อสารมวลชนในเรื่องของการจัดการ ควบคุม และตอรองในประเด็นเรื่องเพศ
ผานการศึกษาเรื่อง ขาวลือ รวมถึงเพื่อศึกษาถึงการจัดการ ควบคุม และตอรองในเรื่องขาวลือของ
นักการเมืองหญิง วิธีการศึกษามีดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Surrey) เปนการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร
ที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปนขอมูลเชิงปฐมภูมิและขอมูลเชิงทุติยภูมิ ซึ่งไดแก หนังสือ งานวิจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ วิทยานิพนธ สิ่งตีพิมพ รวมถึงบทความในนิตยสาร วารสารทั้งภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง สื่ออิเลคทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ต ซึ่งในสวนของแหลง
ขอมูลทางอินเตอรเน็ตนั้น เนนในสวนของขอแสดงความคิดของสื่อมลชน นักวิจารณที่มีตอ
ประเด็นเรื่องการถูกโจมตีขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลอางอิง
พื้นฐานและนําขอมูลเหลานั้นมาประมวลผลใหเกิดความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค
ของการวิจัย
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2. การศึกษาเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาขอมูลภาคสนาม (Field Study) โดยใชการ
สัมภาษณในเชิงลึก (In-depth Interview) กับนักการเมืองหญิงที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
โจมตีขาวลือในเชิงชูสาว รวมถึงบุคคลที่มีบทบาทและอิทธิพลทางความคิดตอคนในสังคมใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหและตีความ โดยเริ่มตนจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ นักการเมืองหญิง การควบคุมเรื่องเพศที่เกิดขึ้นกับผูหญิง
ภาพลั ก ษณ ข องนั ก การเมื อ งและทั ศ นคติ ข องประชาชนที่ มี ต อ นั ก การเมื อ งทั้ ง หญิ ง และชาย
ยอนหลังเปนระยะเวลา 10 ป (ระหวางป 2539-2550) เพือ่ สํารวจความคิดเห็นของบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
ตามที่ปรากฏในสื่อตาง ๆ เชน บทความทางวิชาการ งานวิจัย หนังสือพิมพ รวมทั้งการแสดงความ
คิดเห็นผานสื่อตาง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกเฉพาะกรณีนักการเมืองหญิงที่ถูกโจมตีดวยขาวลือ
ในเชิงชูสาวซึ่งถือเปนเรื่องที่สามารถสงผลกระทบตอภาพลักษณของการเปนนักการเมืองที่ดีและ
ความนาเชื่อถือ รวมทั้งสงผลกระทบตอกรอบของความเปนผูหญิงดี
ปญหาอุปสรรคของการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
อยางไรก็ตาม ในสวนของขั้นตอนการเก็บขอมูลภาคสนามนั้น ผูศึกษาเริ่มตนจากการ
ติดตอขออนุญาตนักการเมืองหญิงทั้ง 6 ทาน เพื่อเขาไปสัมภาษณ แตเนื่องจากในชวงเวลาของ
การเก็บขอมูลดังกลาวเปนชวงเวลาทีค่ ณะมนตรีความมัน่ คงแหงชาติ (คมช.) ทําการปฏิวตั ริ ฐั ประหาร
คณะรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งสงผลใหระบบการเมืองใน
ชวงเวลานั้นตองหยุดชะงักลง และนักการเมืองตองพนสภาพจากตําแหนงทางการเมือง จึงทําให
การเก็บขอมูลภาคสนามตองขยายระยะเวลาไปอยางไปมีกําหนด เนื่องจากกลุมประชากรศึกษา
ในครั้งนี้ ประกอบดวยบุคคลที่มีตําแหนงในคณะรัฐบาล นักการเมืองในสังกัดพรรคไทยรักไทยของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น รวมถึงนักการเมืองหญิงในพรรคการเมือง
อื่น ๆ ซึ่งแมวาจะพนจากตําแหนงทางเมืองแลว แตก็ยังมีภารกิจสวนตัวที่ตองดําเนินการทั้งในเรื่อง
ของธุรกิจ การประชุม หรือการพักผอนในตางประเทศ จึงทําใหมีเวลาที่คอนขางจํากัด เรียกไดวาไม
แตกตางจากเมื่อสมัยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนั้น ปญหาประการแรกที่ผูศึกษา
ตองเผชิญก็คือเรื่องของกรอบเวลาของกลุมตัวอยางซึ่งมีคอนขางจํากัด อยางไรก็ตาม สําหรับ
ผูศึกษาแลว ปจจัยประการหนึ่งที่ทําใหระยะเวลาในการขอเขาสัมภาษณกลุมตัวอยางคอนขางที่
จะใชระยะเวลานาน ก็คือประเด็นในเรื่องของวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับเรื่องของขาวลือในเชิง
ชูสาว ก็อาจจะทําใหนักการเมืองหญิงตองทําการไตรตรองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการใหขอคิดเห็น
หรื อ การพู ด ถึ ง ประสบการณ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งทางเพศถื อ เป น เรื่ อ งที่ เ ปราะบางต อ
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ความรูสึก ภาพลักษณและความนาเชื่อถือของนักการเมือง รวมถึงการมอง การตีความ และการ
รับรูของบุคคลภายนอก จึงทําใหการตัดสินใจใหขอมูลไมสามารถทําไดโดยงาย และในเบื้องตนมี
นักการเมืองหญิงทีเ่ ปนกลุม ตัวอยางตอบปฏิเสธการใหสมั ภาษณ เนือ่ งจากไมตอ งการทีจ่ ะยอนกลับ
ไปพูดถึงประสบการณในชวงทีผ่ า นมา แตภายหลังจากทีผ่ ศู กึ ษาไดมโี อกาสชีแ้ จงวัตถุประสงคของ
การศึกษาซึ่งเนนเรื่องการเสริมพลัง (Empowerment) ของผูหญิงในพื้นที่ทางการเมืองโดยมิไดมี
ความตั้งใจที่จะเนนการศึกษาในเรื่องของขอเท็จจริงจากกรณีขาวลือดังกลาว ทําใหผูศึกษาไดรับ
โอกาสใหเขาสัมภาษณในประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษา นอกจากนี้แลว ผูศึกษายังไดมีโอกาส
เดินทางไปสัมภาษณนกั การเมืองหญิงในพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งนอกเหนือจากมุมมองและทัศนคติที่มี
ตอการจัดการตอขาวลือในเชิงชูสาวที่ผูศึกษาไดรับจากนักการเมืองหญิงซึ่งเปนประชากรศึกษา
แลว ผูศึกษายังไดมีโอกาสเขาไปเห็นและสัมผัสการใชชีวิตของการเปน ส.ส. ในพื้นที่ตางจังหวัดซึ่ง
ถือไดวา มีความแตกตางการดําเนินกิจกรรมทางเมืองของ ส.ส. ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ ถึงแมวาใน
ชวงเวลาดังกลาวนักการเมืองจะพนจากตําแหนงทางการเมืองแลว แตดวยระบบการเมืองที่มีความ
ใกลชิดกันระหวางนักการเมืองทองถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ จึงทําใหนักการเมืองหญิงยังคงไดรับ
การเชื้อเชิญจากประชาชนใหเขารวมกิจกรรมของชุมชนหรือกิจกรรมภายในครอบครัว เรียกไดวา
นอกจากนักการเมืองหญิงจะไดรับความไววางใจจากประชาชนในการเขาไปดูผลประโยชนสว นรวม
แลว ยังไดรับการยอมรับจากประชาชนในฐานะญาติสนิทของคนในชุมชนทองถิ่นที่มีความผูกพัน
กับความเปนวิถีชีวิตของประชาชน ดังนั้น สิ่งที่ผูศึกษาไดรับจึงไมใชแคเพียงขอมูลที่จะนําไปใชใน
การตอบโจทยการวิจยั เทานัน้ แตหมายถึงประสบการณใหมทชี่ ว ยเปดโลกทัศนของผูศ กึ ษาเกีย่ วกับ
การเปนนักการเมือง
เครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
สําหรับการสัมภาษณในการศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสัมภาษณที่มีโครงสรางซึ่งมีคําถาม
เปนแบบปลายเปด (Open-Ended Question) เพื่อใหผูถูกสัมภาษณสามารถแสดงความคิดเห็น
รวมถึงแงมุมตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเด็นการศึกษาครั้งนี้เปนประเด็นที่มี
ความละเอียดออน โดยเฉพาะผลที่มีตอความรูสึกของกลุมคนในสังคม ผูศึกษาจึงทําไดเพียงการ
กําหนดแนวคําถามแบบกวางในบางประเด็น โดยเฉพาะประเด็นคําถามที่ผูศึกษาไมสามารถคนหา
ขอมูลได ทําใหการสัมภาษณในครั้งนี้ จําเปนตองมีความยืดหยุนทั้งการตั้งคําถามของผูศึกษาและ
การตอบคําถามของผูใหสัมภาษณ อยางไรก็ตาม การที่ผูศึกษาอาจไมไดอธิบายนิยามหรือ
ความหมายของประเด็นหลักของการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งหมายถึงเรื่องของการจัดการ ตอรอง และ
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ควบคุม (ตอขาวลือในเชิงชูสาว) อยางชัดเจนกอนการสัมภาษณ ทําใหบางคนใหขอมูลในเรื่อง
แนวทางการจัดการ ควบคุม และตอรองตอประเด็นเรือ่ งขาวลือในเชิงชูส าวอยางครบถวน ในขณะที่
บางคนใหความสําคัญกับการตอบคําถามเพียงเรื่องของแนวทางการจัดการซึ่งก็แบงเปนคนที่มี
การยกตัวอยางวิธีการจัดการที่ชัดเจนและกลุมตัวอยางที่มีการพูดถึงแนวทางการจัดการทางออม
ซึ่งผูศึกษาตองนําบทสัมภาษณไปสังเคราะหกอนที่จะบันทึกเปนขอเท็จจริงในผลการศึกษาตอไป
แมวาในเบื้องตน ผูศึกษาจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับการตอบคําถามของกลุมตัวอยาง
ทีอ่ าจทําใหขอ มูลทีไ่ ดรบั ขาดความรอบดานในการศึกษา แตเมือ่ ยอนกลับมาพิจารณาบทสัมภาษณ
อยางละเอียดแลว กลับพบวาในเนื้อความที่ได มีแงมุมในเรื่องของวิธีการจัดการ รวมถึงแงมุม
สําคัญในเรื่องอื่น ๆ ซอนไว นอกจากนี้ ประเด็นคําถามยังมีความเกี่ยวของกับการพูดถึงเรื่องทาง
เพศและประสบการณการถูกโจมตีซึ่งนักการเมืองหญิงตองประสบ ซึ่งบางคนก็ยังคงรูสึกถึงความ
เจ็บปวดที่ไดรับ ผูศึกษาจึงตองระมัดระวังในการใชภาษาพูดในระหวางสัมภาษณเปนอยางมาก
สิ่ ง ที่ ท า ทายที่ สุ ด ในการเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนามสําหรั บ การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ก็ คื อ การนําพา
ผูสัมภาษณใหเขามาสูการตอบคําถามแบบใชหัวใจในการตอบ เนื่องจากแมวานักการเมืองหญิง
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้ตางก็มีประสบการณรวมกันในการถูกโจมตีดวยขาวลือในเชิงชูสาว
แตการรับรูของผูศึกษาเมื่อไดมีโอกาสเขาสัมภาษณก็คือนักการเมืองหญิงแตละคนใหความสําคัญ
กับเรื่องของขาวลือที่แตกตางกัน กลาวคือ บางคนใหความสําคัญแมจะไมอยากพูดถึง แตก็มี
บางคนที่ ดู เหมื อนจะไม ใหความสําคัญกับประเด็นในเรื่อ งดังกล าว ดังนั้น สิ่ งที่ย ากสําหรั บ
การสัมภาษณนักการเมืองหญิงซึ่งลวนแลวแตเปนผูมีประสบการณทางการเมือง ผานการให
สัมภาษณทั้งในเรื่องของประเด็นทางการเมืองโดยรวมหรือประสบการณในเรื่องการถูกกลาวหามา
อยางมากมาย แตผศู กึ ษาจะทําอยางไรใหผใู หสมั ภาษณใชใจในการตอบใหมากทีส่ ดุ หรือไดพดู ในสิง่
ที่ตรงกับความคิดมากที่สุด ซึ่งสําหรับผูศึกษาแลวอาจจะตองมีการใชกลระหวางการสัมภาษณ
เหมือนกัน เพราะมีบางคนทีเ่ บือ่ หนายตอการตอบคําถามเดิม ๆ ซึง่ อาจจะมีคนอืน่ เคยถามมากอน
เชน การเบี่ยงประเด็นไปพูดถึงสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจของการทํางานทางการเมือง สลับกับ
การสัมภาษณถึงแนวทางในการจัดการ หรือผลกระทบที่ไดรับการ ถูกกลาวหา
อยางไรก็ตาม ผูศ กึ ษาใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลและสัมภาษณเปนระยะเวลา 3 เดือน
(เดือนธันวาคม 2549-เดือนกุมภาพันธ 2550) เนื่องจากประเด็นทางเพศในสังคมไทยเปนเรื่องที่มี
ความอ อนไหวต อ ความรู สึ ก ของคนในสั ง คม จึ ง ทําให ก ารขออนุ ญาตเข าสัมภาษณตองผ าน
การพิจารณาจากผูใหสัมภาษณ อีกทั้งสภาพบริบททางการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงขางตน
ซึง่ ภายหลังจากไดรับขอมูลจากการสัมภาษณแลว ผูศึกษาไดประมวลผลการศึกษาและสงกลับให
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นักการเมืองหญิงซึ่งเปนกลุมตัวอยางไดพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบในการตีพิมพบทสัมภาษณ
ลงในวิทยานิพนธ ซึ่งก็ไดรับความรวมมือจากนักการเมืองหญิงเปนอยางดี
ประชากรที่ใชในการศึกษา
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาเลือกกลุมประชากรจากบุคคลที่ไดรับผลกระทบจาก
กลุมบุคคลที่มีความใกลชิดตอประเด็นในเรื่องของขาวลือในเชิงชูสาว รวมถึงบุคคลที่มีบทบาทใน
การแสดงความคิดเห็นบนเวทีสาธารณะตอประเด็นการในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอความ
คิดเห็นของคนในสังคม กลุมตัวอยางที่เลือกทําการศึกษานั้น แมวาจะไมสามารถแสดงความเปน
ตัวแทนของประชากรทัง้ หมดในสังคม แตกถ็ อื ไดวา เปนกลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเกีย่ วของกับการถกเถียง
ในเรื่องการถูกโจมตีดวยขาวลือเชิง ชูสาวในสังคมไทย จํานวน 6 คน ดังตอไปนี้
1. คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ (อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)
2. น.ส.จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ (อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคชาติไทย)
3. ดร.ณหทัย ทิวไผงาม (อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคไทยรักไทย)
4. นางมุกดา พงษสมบัติ (อดีตสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดขอนแกน พรรคไทยรัก
ไทย)
5. น.ส.รังสิมา รอดรัศมี (อดีตสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปต ย)
6. นางปวีณา หงสกุล (อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคไทยรักไทย)
เพี่อใหการศึกษามีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูศึกษายังไดเลือกสัมภาษณบุคคลอื่น ๆ ที่
มีความเกี่ยวของกับประเด็นการศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงนักวิชาการดานสตรีศึกษาเพื่อขอทราบ
ความคิดเห็นและทัศนคติที่มีตอประเด็นดังกลาวจํานวน 2 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.ชลิดาภรณ สงสัมพันธ (นักวิชาการ)
2. คุณชวิดา วาทินชัย (สื่อมวลชน)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 วิธี คือ
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เพื่อใชเปนขอมูล
อางอิงในการนํามาเปนขอมูลสนับสนุนและเปนความรูขั้นพื้นฐาน ซึ่งขอมูลที่ใชมาจากเอกสาร
ประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของประกอบไปดวย

60
1.1 หนังสือทั่ว ๆ ไป รวมถึงคูมือ เอกสารประกอบคําบรรยาย เอกสารประกอบ
จากงานสัมมนาตาง ๆ หนังสือแปล และหนังสือพิมพรายวัน
1.2 รายงานการวิจัย บทความ รายงานการศึกษา เอกสารทางวิชาการที่นําเสนอ
ผลการศึกษาคนควาทางวิชาการในประเด็นที่ศึกษาโดยเฉพาะ
1.3 วิทยานิพนธ ถือวาเปนงานวิจัยรูปแบบหนึ่งที่ผูวิจัยนําขอมูลบางสวนมาใชเพื่อ
อางอิงในงาน
1.4 วารสาร เปนวารสารที่มีการนําเสนอบทความทางวิชาการที่สําคัญ
1.5 ภาพขาวรวมถึงความคิดเห็นของประชาชนผานเว็บไซต
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) โดยการสัมภาษณบุคคล
(Oral History) ที่มีความเกี่ยวของกับประเด็นศึกษา มีกลุมเปาหมายซึ่งประกอบดวย กลุมผูไดรับ
ผลกระทบ และผูที่มีความเกี่ยวของหรือมีความสนใจในประเด็นเรื่องดังกลาวในแวดวงทางวิชาการ
และแวดวงสื่อสารมวลชน
การนําเสนอผลการศึกษา
การนําเสนอผลการศึกษา แบงรายละเอียดออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. ขอมูลจากการสัมภาษณ เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณ
เพื่อสอบถามถึงทัศนคติจากกลุมตัวอยางที่เลือกศึกษา นํามาบรรยายโดยใชกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคที่วางไวในการศึกษา
2. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณเพื่อเชื่อมโยงกับการนําเสนอเนื้อหา
จากขอมูลเอกสารและขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ

