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บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง "การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก

ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้" เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั
ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้ได้
คาํตอบตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ และให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความชดัเจนถูกตอ้งและมีความ
ความหลากหลายครบถว้นทุกดา้น ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี  

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกใน
มิติต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษา 
และการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก จากตวัแทนชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็ง ประกอบดว้ย  แพทย ์3 คน พยาบาล 5 คน ผูป่้วยโรคมะเร็งรายเก่า 10 คน  และผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรกจาํนวน 9 คน รวมทั้ งหมด 27 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) อนัเป็นการเลือกตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพิจารณาเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์
จากตวัแทนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคมะเร็ง ในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ท่ีมีคุณสมบติัตาม
เกณฑก์ารคดัเลือก ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แพทย ์ 
1.1 อายุรแพทยโ์รคมะเร็ง ท่ีมีประสบการณ์และความชาํนาญ ในการรักษาท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผูป่้วยโรคมะเร็งและป้องกนัไม่ให้โรคกลบัมาเป็นซํ้ า ซ่ึง
ตระหนกัถึงความสาํคญัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจของผูป่้วยและญาติ จาํนวน 1 คน 

1.2 รังสีแพทย ์เป็นแพทยท่ี์เรียนจบเฉพาะทางดา้นรังสีวิทยา เช่ียวชาญในดา้นการ
วินิจฉยัโรคโดยอาศยัภาพวินิจฉยั (Imaging) เช่น เอกซเรย ์อลัตราซาวด ์เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (CT) 
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI) เพท็ (PET) และการรักษาโรคโดยใชภ้าพวินิจฉยันาํทางโดยไม่ตอ้งผา่ตดั 
จาํนวน  1 คน                 

1.3 พยาธิแพทย ์ท่ีมีความรู้ทางการแพทยแ์ละมีความเช่ียวชาญ ซ่ึงครอบคลุมถึง
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค การเปล่ียนแปลงสภาพของเน้ือเยือ่บริเวณรอยโรค และอาการแสดงของ
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โรค ท่ีทาํหนา้ท่ีในการตรวจและวินิจฉยัโรคจากอวยัวะเน้ือเยื่อ เซลล ์และสารคดัหลัง่จากร่างกาย
ของผูป่้วยมะเร็ง จาํนวน  1 คน 

2. พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งให้การดูแลเก่ียวขอ้งกบั
ผูป่้วยโรคมะเร็งของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง  และเป็นกรรมการชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํนวน 5 คน 

3. ตวัแทนสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ดงัน้ี 
   3.1 ผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาครบตามแผนการรักษาของแพทย ์3-5 ปีและ

มีผลตรวจค่ามะเร็งอยูใ่นเกณฑป์กติ มีร่างกายแขง็แรงสามารถเป็นจิตอาสามาร่วมกิจกรรมกบัทาง
ชมรมได ้จาํนวน 10 คน  

3.2 ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกท่ีอายรุแพทยโ์รคมะเร็งเป็นผูค้ดัเลือก และเป็น
ผูป่้วยมะเร็งระยะแรกรายใหม่ท่ีเตม็ใจในการใหข้อ้มูล จาํนวน 9 คน 

 
เคร่ืองมือการศึกษาวจัิยเชิงคุณภาพ  

การศึกษาส่วนน้ี เป็นการใชแ้บบสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) โดยมีโครงสร้างแบบ
คาํถามท่ีสร้างข้ึน เพื่อใช้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกท่ีได้วางแบบคาํถามการสัมภาษณ์เป็นแบบแนว
คาํถาม (Interview Guide) เพื่อช่วยให้ผูส้ัมภาษณ์สามารถซกัถามไดอ้ย่างละเอียด ถูกตอ้ง และ
ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีโครงสร้างคาํถามแบบก่ึงโครงสร้างท่ีไม่มีการกาํหนด
โครงสร้างของขอ้คาํถามท่ีมีความชดัเจนตายตวั โดยเป็นแต่เพียงการกาํหนดแนวขอ้คาํถามแบบเปิด
กวา้ง หรือเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เช่น ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้มีการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกอยา่งไร และ
แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกควรมี
ใช้บุคลากรลักษณะอย่างไรในการส่ือสารเพื่อเสริมพลัง มีกิจกรรมการส่ือสารเพื่อเสริมพลัง
อะไรบา้งและแต่ละกิจกรรมมีความสาํคญัอยา่งไร และเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อเสริมพลงัมีลกัษณะ
อย่างไร เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกระบวนวิธีการวิจยัท่ีมีผลทาํให้ขอ้คาํถามมีความยืดหยุ่น และเปิดกวา้ง มี
ความเหมาะสมอยา่งยิง่ในการนาํมาท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลท่ีเป็น
ผูท่ี้มีความรู้ และความชาํนาญหรือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีกาํลงัดาํเนินกระบวนวิธีการวิจยั โดย
กระบวนวิธีการวิจยัในลกัษณะเช่นว่าน้ีจะเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ และความชาํนาญหรือมีความ
ผูเ้ช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะไดอ้ยา่งหลากหลายในทุกแง่มุม โดยผูส้ัมภาษณ์
สามารถท่ีจะดาํเนินการสัมภาษณ์ และสามารถท่ีจะสอบถาม ติดตาม และซักไซ้ไล่เรียงขอ้มูล
ขอ้เทจ็จริงหรือรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีสาํคญั และมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของคาํตอบ จาก
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ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัหรือผูใ้หส้มัภาษณ์ อนัทาํใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ 
และขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติัท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ท่ีมีทั้งมิติของความลึก และมิติของ
ความกวา้งในเร่ืองท่ีดาํเนินกระบวนวิธีการวิจยัน้ี 

 
วธีิในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1) ประสานขอความร่วมมือจากบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอสัมภาษณ์

บุคคลท่ีมีส่วนสําคญัเก่ียวกับการดูแลมะเร็งรักษาผูป่้วยรายใหม่ระยะแรก เช่นแพทย  ์พยาบาล
สมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
อย่างเป็นทางการ โดยแจ้งให้ทราบว่าในการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูว้ิจยัจะมีการบนัทึกขอ้มูล
ตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอ้งยอ้นกลบัในภายหลงัได ้

2) ผูว้ิจยัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ ท่ีออกโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี หรือจากศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี ถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูล
และเต็มใจจะให้ข้อมูลประกอบไปด้วยแพทย์ 3 คน  พยาบาล 5 คน  ตัวแทนสมาชิกชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จาํนวน 10 คนและผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 
จาํนวน 9 คน รวมทั้งหมด 27 คน ตามท่ีไดค้ดัเลือกไวแ้บบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อ
เชิญเป็นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

3) ผูว้ิจัยส่งหนังสือแจ้งผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั พร้อมทั้ งแนบเอกสารแนะนําตัวประกอบ
หนงัสือขอความอนุเคราะห์  และแบบสัมภาษณ์ เพื่อมอบให้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัไดศึ้กษาล่วงหนา้
ก่อนใหส้มัภาษณ์ 

4) ผูว้ิจยัเขา้พบผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ตามกาํหนดวนัท่ีและเวลาท่ีไดติ้ดต่อประสานไว ้เพื่อทาํ
การสมัภาษณ์ เร่ือง การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ โดยมีการบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ และการ
บนัทึกยอ่ระหวา่งการสมัภาษณ์ 

5) ดาํเนินการจดัทาํรายงานสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  เร่ือง การจดัการการส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งในโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบความเช่ือถือของขอ้มูล โดยการ

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีต่างกันออกไป 
(Methodological Triangulation) โดยเปล่ียนแปลงท่ีเป็นบุคคล เวลา หรือสถานท่ีท่ีให้ขอ้มูล และ
เป็นการตรวจสอบโดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีต่างกนั (Data Triangulation) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์การใชค้วาม
หลากหลายของแหล่งขอ้มูลทั้งในเชิงเวลา สถานท่ี และบุคคล และพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีไดม้าถูกตอ้ง
หรือไม่ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงมากท่ีสุด ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการ
เปรียบเทียบจากแหล่งขอ้มูลหลายๆ แหล่ง ไดแ้ก่ ผูรั้บผิดชอบในการ ดูแล รักษาผูป่้วยรายใหม่
ระยะแรกและสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้อยา่งเป็นทางการ โดย
แจง้ให้ทราบว่าในการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูว้ิจยัจะมีการบนัทึกขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์โดย
วิธีการจดบนัทึกขอ้มูลและการบนัทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยการขออนุญาตก่อนทาํการ
บนัทึกเสียง เพื่อนํามาใช้ในกระบวนการ ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังน้ี แพทย์จาํนวน 3 คน   
พยาบาลจาํนวน 5 คน ตวัแทนสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้
จาํนวน 10 คน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกจาํนวน 9 คน ท่ีให้บริการและมาใชบ้ริการของ
ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้จนัทบุรี นาํขอ้มูลในประเด็นเดียวกนัท่ีได้
จากการสมัภาษณ์แต่ละรายมาเทียบเคียงวา่มีความคลา้ยคลึงและไปในทางทิศเดียวกนัหรือไม่ 

2) ตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation)  เป็น
การเปรียบเทียบจากการใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายๆ วิธี การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
เร่ืองการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ส่วนใหญ่ท่ีสาํคญัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การทบทวน
และ วิเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เจาะลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงัผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรก คือสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้การจดบนัทึก และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และบนัทึกเสียง เพื่อยนืยนัขอ้มูลจาก
การรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์เจาะลึกและการรวบรวมจากเอกสาร   

3) ตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการยนืยนัขอ้มูลจากแนวคิด
ทฤษฎี โดยผูว้ิจยัไดบู้รณาการแนวความคิด ทฤษฎีหลายๆ ชุด ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการ
ส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ  และทฤษฎีเก่ียวกบัการเสริมพลงั  ทฤษฎีกระบวนการ
กลุ่มท่ีเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ทาํให้สามารถมองแนวทางการจดัการส่ือสารเพื่อเสริม
พลังในผู ้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผู ้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งในโรงพยาบาล
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พระปกเกลา้ ไดห้ลายมุมมอง เปรียบเสมือนการมองภาพจากแว่นหลายประเภท เพื่อนาํมากาํหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งจากคณะอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงแต่ละ
ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะช่วยตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดจาการวิจยั โดยใชว้ิเคราะห์เชิงพรรณนา เร่ือง การ
จัดการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลังในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาและ
การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก จากตวัแทนสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิต
จากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ประกอบดว้ยแพทยจ์าํนวน 3 คน   พยาบาล จาํนวน 5 คน 
ผูป่้วยมะเร็งรายเก่า จาํนวน 10 คน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกจาํนวน 9 คน รวมทั้งหมด 27 
คน ไดรั้บทราบขอ้มูลจากการสังเกตขณะสัมภาษณ์ จากปฏิกิริยาขณะมีการส่ือสารระหว่างผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรกกบัสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง มีการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นาํมาสรุปผล เพื่อเสนอเป็นแนวทางการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก โดยชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการเขา้รับการรักษา  ติดตาม และหวงัผลหายขาดจากโรคมะเร็งและเพ่ือเป็นแบบอยา่งและ
แนวทางใหแ้ก่โรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีสนใจจดัตั้งชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง 
 

 




