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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง "การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของ               
ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี" การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวใน
ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 
จนัทบุรี ควบคู่กับวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาการจดัการขอ้มูล
ข่าวสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้ไดข้อ้มูลหลายส่วนครบถว้นประกอบกนัทุกดา้น 
และเพื่อตอบตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีก าหนดไว ้ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี 
 
แหล่งข้อมูล  
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกใน
มิติต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤต จากตวัแทนผูบ้ริหาร ผูดู้และระบบส่ือออนไลน์ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 
จนัทบุรี ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อนัเป็นการเลือกตวัอย่างท่ีผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการพิจารณาเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์จากตวัแทนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการส่ือสารใน
ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารคดัเลือก ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  นายทองทศ   มหามนตรี   
      ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี  
 2.  นาย อธิชยั  ตน้กนัยา 
  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย(NBT) จ.จนัทบุรี 
 3.  นายสญชยั  จารุสันติสุข 
      ต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 4.  นายศรายทุธ  เจริญนาม 
      ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
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กำรวิเครำะห์เนือ้หำ  
 การวิ เคราะห์ เน้ือหา เพื่ อวิ เคราะห์องค์ประกอบคุณค่ าของข่ าวในภาวะวิกฤตไวรัส                      
โคโรน่า 2019 ในส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์  เขต 7 จันทบุ รี         
องคป์ระกอบคุณค่าของข่าว จ านวน 6 องคป์ระกอบคือ 1) ความสดต่อสมยั (timeliness) หรือความ
รวดเร็ว (immediacy) 2) ความใกล้ชิด (proximity or nearness) 3) ความส าคัญหรือความเด่น  
(prominence) 4) ผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)  5) ความมีเง่ือนง า (suspense or 
mystery) 6) ปุถุชนสนใจ (human interest) 
 
เคร่ืองมือกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ  
 การศึกษาน้ี แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์เน้ือหาขององค์ประกอบ
คุณค่ าของข่ าว  ข่ าว ท่ีได้ รับการน าเสนอทางส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีพิจารณากลัน่กรองแลว้ว่าน่าสนใจโดยค านึงถึงองค์ประกอบของ
ข่าวว่ามีคุณค่าทางข่าว (News value) คือ 1) ความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว 
(immediacy) 2) ความใกลชิ้ด (proximity or nearness) 3) ความส าคญัหรือความเด่น  (prominence) 
4) ผลกระทบกระเทือน  (consequence or impact)  5) ความ มี เง่ือนง า  (suspense or mystery)             
6) ปุถุชนสนใจ (human interest) และการใช้แบบสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) โดยมีโครงสร้าง
แบบค าถามท่ีสร้างขึ้น เพื่อใชส้ัมภาษณ์แบบเชิงลึกท่ีไดว้างแบบค าถามการสัมภาษณ์เป็นแบบแนว
ค าถาม (Interview Guide) เพื่อช่วยให้ผูส้ัมภาษณ์สามารถซักถามได้อย่างละเอียด  ถูกต้อง และ
ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีโครงสร้างค าถามแบบก่ึงโครงสร้างท่ีไม่มีการก าหนด
โครงสร้างของขอ้ค าถามท่ีมีความชดัเจนตายตวั โดยเป็นแต่เพียงการก าหนดแนวขอ้ค าถามแบบเปิด
กวา้ง หรือเป็นการใชแ้บบสัมภาษณ์ปลายเปิด เช่น สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มองวา่เป็น
ภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร, สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่อย่างไร, ท าไมถึงเลือกใช้ Face book เป็นส่ือในการส่ือสาร
นโยบายของรัฐบาล,ส่ือประเภทใดท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนมากท่ีสุดเพราะเหตุใด , ในการ
ท าส่ือแต่ละประเภทตอ้งมีจุดเด่นอย่างไร, และสถานการณ์วิกฤติ ถือว่าเป็นโอกาส ของหน่วยงาน
ภาครัฐในการสร้างความเช่ือมั่นต่อประชาชนท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร เป็นต้น ซ่ึงเป็น
กระบวนวิธีการวิจยัท่ีมีผลท าใหข้อ้ค าถามมีความยดืหยุน่ และเปิดกวา้ง มีความเหมาะสมอยา่งยิง่ใน
การน ามาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ และความ
ช านาญหรือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีก าลงัด าเนินกระบวนวิธีการวิจยั โดยกระบวนวิธีการวิจยัใน
ลกัษณะเช่นว่าน้ีจะเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ และความช านาญหรือมีความผูเ้ช่ียวชาญสามารถ
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แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะได้อย่างหลากหลายในทุกแง่มุม  โดยผูส้ัมภาษณ์สามารถท่ีจะ
ด าเนินการสัมภาษณ์ และสามารถท่ีจะสอบถาม ติดตาม และซักไซ้ไล่เรียงขอ้มูลขอ้เท็จจริงหรือ
รายละเอียดปลีกย่อยท่ีส าคญั และมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของค าตอบ จากผูมี้ส่วนร่วมใน
การวิจยัหรือผูใ้หส้ัมภาษณ์ อนัท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ และขอ้เทจ็จริง
ในทางปฏิบติัท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ท่ีมีทั้งมิติของความลึก และมิติของความกวา้งใน
เร่ืองท่ีด าเนินกระบวนวิธีการวิจยัน้ี 
 
วิธีในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  วิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์เน้ือหา ผูว้ิจยัมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ดงัน้ี 
  1) เก็บรวบรวมขอ้มูลสถานการไวรัสโคโรน่า 2019 จากส่ือออนไลน์ Face book Fan 
page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง ธนัวาคม 2563 
  2) ด าเนินการจดัท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวจากการ
วิเคราะห์เน้ือหาสัมภาษณ์ เร่ือง การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านกั
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 วิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  1)  ประสานขอความร่วมมือจากบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอสัมภาษณ์
บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น
ผูอ้  านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จนัทบุรี อย่างเป็นทางการ โดยแจ้งให้ทราบว่าในการ
สัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูว้ิจยัจะมีการบนัทึกขอ้มูลตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอ้งยอ้นกลบัใน
ภายหลงัได ้
 2)  ผูว้ิจยัส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ท่ีออกโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัร าไพพรรณี ถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ซ่ึงจะตอ้งเป็น
ผู ้ท่ีสามารถให้ข้อมูลและเต็มใจจะให้ข้อมูล  รวมทั้ งหมด 4 คน ตามท่ีได้คัดเลือกไว้แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเชิญเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 3)  ผูว้ิจยัส่งหนังสือแจ้งผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ พร้อมทั้ งแนบเอกสารแนะน าตัวประกอบ
หนงัสือขอความอนุเคราะห์  และแบบสัมภาษณ์ เพื่อมอบให้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดศึ้กษาล่วงหน้า
ก่อนใหส้ัมภาษณ์ 
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 4)  ผูว้ิจยัเขา้พบผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ตามก าหนดวนัท่ีและเวลาท่ีไดติ้ดต่อประสานไว้ เพื่อ
ท าการสัมภาษณ์  เร่ือง การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีการ
บนัทึกเสียง บนัทึกภาพ และการบนัทึกยอ่ระหวา่งการสัมภาษณ์ 
 5)  ด าเนินการจดัท ารายงานสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  เร่ือง การจดัการการส่ือสารใน
ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 
กำรตรวจสอบข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และจากการวิเคราะห์เน้ือหาองค์ประกอบคุณค่าของข่าว
ผู ้วิจัยจะท าการตรวจสอบความเช่ือถือของข้อมูล  โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้ า 
(Triangulation) ซ่ึ งใช้วิ ธีการเก็บข้อมูลท่ีต่างกันออกไป  (Methodological Triangulation) โดย
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นบุคคล เวลา หรือสถานท่ีท่ีให้ขอ้มูล และเป็นการตรวจสอบโดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ี
ต่างกนั (Data Triangulation) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) ตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์การใชค้วาม
หลากหลายของแหล่งขอ้มูลทั้งในเชิงเวลา สถานท่ี และบุคคล และพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีไดม้าถูกตอ้ง
หรือไม่ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงมากท่ีสุด ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการ
เปรียบเทียบจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง ได้แก่ ผูรั้บผิดชอบในการจดัการการส่ือสารในภาวะ
วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี โดยแจ้งให้ทราบว่าในการ
สัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูว้ิจยัจะมีการบนัทึกขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยวิธีการจดบนัทึกขอ้มูล
และการบนัทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยการขออนุญาตก่อนท าการบนัทึกเสียง เพื่อน ามาใชใ้น
กระบวนการ น าขอ้มูลในประเด็นเดียวกนัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แต่ละรายมาเทียบเคียงว่ามีความ
คลา้ยคลึงและไปในทางทิศเดียวกนัหรือไม่ 
 2)  ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  (Methodological Triangulation)  
เป็นการเปรียบเทียบจากการใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ
วิจยัเร่ืองการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 
จนัทบุรี ส่วนใหญ่ท่ีส าคญัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การทบทวนและ วิเคราะห์เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เจาะลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการจดัการส่ือสาร เพื่อน าเสนอเน้ือหา 
ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 การจดบนัทึก และบนัทึกเสียง เพื่อยืนยนัขอ้มูลจาก
การรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกและการรวบรวมจากเอกสาร   
 3)  ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  (Theory Triangulation) เป็นการยืนยันข้อมูลจาก
แนวคิดทฤษฎี โดยผูว้ิจัยได้บูรณาการแนวความคิด ทฤษฎีหลาย ๆ ชุด ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับ       
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การจดัการการส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารในภาวะวิกฤต และสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
2019 ท่ีเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ท าให้สามารถมองแนวทางการจดัการส่ือสารในภาวะ
วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไดห้ลายมุมมอง เปรียบเสมือน
การมองภาพจากแว่นหลายประเภท เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากคณะอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะช่วยตรวจสอบและให้
ค าแนะน าไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดจากการวิจยั โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา เร่ือง
การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤต และการจดัการส่ือ
ออนไลน์ จากตวัแทนผูบ้ริหาร รวมทั้งหมด 4 คน ซ่ึงผูว้ิจยัได้รับทราบขอ้มูลจากการสังเกตขณะ
สัมภาษณ์ จากปฏิกิริยาขณะมีการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารกบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน และจากการ
วิเคราะห์เน้ือหาสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page 
ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี คือ ความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว 
(immediacy) ความใกล้ชิด (proximity or nearness) ความส าคัญหรือความเด่น  (prominence)  
ผลกระทบกระเทือน (consequence or impact) ความมีเง่ือนง า (suspense or mystery) ปุถุชนสนใจ 
(human interest) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบคุณค่าของข่าวท่ีประชาชนให้ความสนใจและติดตาม และมี
การเก็บรวบรวมเอกสารต่าง  ๆ  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาสรุปผล เพื่อเสนอเป็นการจดัการ
การส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 โดยส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร สถานการไวรัสโคโรน่า 2019 ของประชาชน   
  




