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บทที� � 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจัยครั� งนี� เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื'อมุ่งศึกษาวิเคราะห์                    
การสื'อสารเพื'อเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในสื'อออนไลน์ โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีการ
วจิยัหรือกระบวนการวจิยั (Methodology) โดยสรุปดงัต่อไปนี�  
 C. แหล่งขอ้มูล 
 G. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 H. เครื'องมือที'ใชใ้นการวจิยั 
 J. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  
แหล่งข้อมูล 
 C.  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ 
ที' เกี'ยวข้องกับการศึกษาครั� งนี� เพื'อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที'เกิดขึ�น โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาจาก บทความ วารสาร สืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต             
(Internet) และงานวจิยัที'มีผูศึ้กษาไวใ้นแง่มุมต่าง ๆ ที'เกี'ยวขอ้ง 
 G.  การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธี เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั  

 ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ กลุ่มที'ผูว้ิจยัจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ (In-depth Interview) จากผูก่้อตั� งกลุ่มเฟซบุ๊กที'สร้างขึ� นเพื'อการสื' อสารสําหรับผูป่้วย
มะเร็ง จาํนวน G กลุ่มและจากผูป่้วยมะเร็งที'ใช้สื'อออนไลน์ จาํนวน G คน ในการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
แบบเจาะจง ซึ' งมีขั�นตอนในการเลือก ดงันี�  
 C. การเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากกลุ่มเฟซบุก๊นั�นมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  
  C.C จะตอ้งเกิดการปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลภายในกลุ่มอยา่งต่อเนื'อง 
  C.G จะตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วมในกลุ่มไม่ตํ'ากวา่ G,aaa คน 
  C.H จะตอ้งมีระยะเวลาจดัตั�งกลุ่มไม่นอ้ยกวา่ C ปี 
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  โดยทั�งนี� กลุ่มที'มียอดผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสูงสุด H อนัดับแรก คือC) “กลุ่มมะเร็งยิ�มได้:) -
พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กาํลงัใจ” มียอดสมาชิกผูอ้ยูใ่นกลุ่ม จาํนวน CC,JHH คน ระบุเป็นกลุ่มส่วนตวั 
มีการเคลื'อนไหวขอ้มูลของสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื'อง จึงเกิดการปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกอยูใ่นกลุ่ม                 
เกือบตลอดเวลามีทั�งขอ้มูลที'เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2)“กลุ่มห้องสมุด-โรคมะเร็ง” มียอด
สมาชิกผูอ้ยูใ่นกลุ่มรองลงมา จาํนวน C หมื'นคน ระบุเป็นกลุ่มสาธารณะที'พูดคุยเกี'ยวกบัเรื'องมะเร็ง
ทั�งหมด ไม่จาํกดัเนื�อหา แต่ขาดความต่อเนื'องในการโพสขอ้ความ ทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ของ
สมาชิกที'อยูใ่นกลุ่มค่อนขา้งน้อย และ 3) “กลุ่มผูป่้วยที'เป็นโรคมะเร็ง” มียอดสมาชิกผูอ้ยู่ในกลุ่ม 
จาํนวน g,270 คน ระบุเป็นกลุ่มส่วนตวั มีการอพัเดทและเคลื'อนไหวขอ้มูลของสมาชิกในกลุ่มอยา่ง
ต่อเนื'อง ระบุเป็นกลุ่มส่วนตวั และมีเนื�อเพียงบางส่วนที'ไม่เกี'ยวข้องกับโรคมะเร็ง แต่สมาชิก                 
ในกลุ่มยงัมีการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเนื'อง จากขอ้มูลทั�งหมดผูว้ิจยัจึงเลือกกลุ่มที' C กลุ่มมะเร็งยิ�ม
ได้:)ฯ และกลุ่มที' H กลุ่มผูป่้วยที'เป็นโรคมะเร็ง มาเป็นกลุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูลเนื'องจากมี
องคป์ระกอบในภาพรวมที'น่าเชื'อถือและมีความเป็นไปได ้
  C.  ผูดู้แลกลุ่มมะเร็งยิ�มได ้– พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
   ชื'อ-สกุล จุฑทมาศ  วนัพิรัตน์ (คุณหญิง) 
   ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี 
   อาชีพ    ปัจจุบนัประกอบอาชีพอิสระและเป็นผูดู้แลกลุ่มมะเร็งยิ�มได้ –
พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
  G.  ผูดู้แลกลุ่มผูป่้วยที'เป็นโรคมะเร็ง 
   ชื'อ-สกุล นางสาวสุธิศา รัชนิพนธ์  
   ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
   อาชีพ  อาชีพครูและเป็นผูดู้แลกลุ่มผูป่้วยที'เป็นโรคมะเร็ง 
 G. การเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาก Tiktok (Application Mobile) 
  G.C จะตอ้งเป็นบุคคลที'ป่วยเป็นโรคมะเร็ง  
  G.G จะตอ้งมีการอบัเดทขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 
  G.H จะตอ้งมีผูติ้ดตามไม่นอ้ยกวา่ Cหมื'นคน 
 ทั�งนี� ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผูป่้วยโรคมะเร็งดว้ยกนั G ท่าน คือC) ผูป่้วยมะเร็งเพศหญิงใชชื้'อบญัชี 
Lalabel Punch ปัจจุบนัมีผูก้ดติดตามอยูที่'จาํนวน Cr,saa บญัชี มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามโดยพูดคุย
ผ่านคลิปวีดีโอสั� น ๆ เกี'ยวกบัประสบการณ์ อาการของโรค รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจาํวนัอย่าง
ต่อเนื'อง และท่านที' G) ผูป่้วยมะเร็งเพศชายใชชื้'อบญัชี Nopharuj ปัจจุบนัมีผูก้ดติดตามอยูที่'จาํนวน 
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Gr,300 บญัชี มีปฏิสัมพนัธ์กับผูติ้ดตามอย่างต่อเนื'อง เริ'มตั�งการเข้ารับการรักษา จนปัจจุบันได้
กลายเป็นผูพ้ิชิตมะเร็ง เจา้ของแฮทแทก็ #มะเร็งกลวัความสุข 
  C.  เจา้ของบญัชีผูใ้ชชื้'อ @Nopharuj 
   ชื'อ-สกุล นพรุจ ประภาศิริ 
   ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
   อาชีพ  อิสระ 
  G. เจา้ของบญัชีผูใ้ชชื้'อ @lalabelpunch 
   ชื'อ-สกุล พิศนภางค ์ (สงวนนามสกุล) 
   ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
   อาชีพ  พนกังานองคก์รเอกชน 
  H. การเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากเวบ็ไซด ์(www.) 
   H.C เป็นหน่วยงานของภาครัฐ 
   H.G มีพื�นที'สาํหรับใหผู้ป่้วยโรคมะเร็งมีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 
 โดยผู ้วิจ ัยได้ทําการศึกษา G เว็บไซด์ ได้แก่ C). www.chulacancer.net เป็นเว็บไซต ์                  
ข อ ง ส าข า รั ง ษี รั ก ษ าแ ล ะ ม ะ เร็ ง วิ ท ย า  ฝ่ าย รั ง สี วิ ท ย า  โ รง พ ย าบ าล จุ ฬ าล งก ร ณ์  แ ล ะ                                             
G) www.siphhospital.com ซึ' งทั�ง G เวบ็ไซด์มีพื�นที'ให้ผูป่้วยโรคมะเร็งไดเ้ล่าหรือแชร์ประสบการณ์
ทางดา้นอาการและประสบการณ์ทางดา้นการรักษา รวมไปถึงส่งกาํลงัใจใหผู้อื้'นไดเ้ขา้มาอ่าน 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 C. การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะ
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนงัสือและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ทั�งที'เป็นหนังสือและ                  
สื' อสิ' งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความทาง
วิชาการ ในการนี� ผูว้ิจยัเลือกเฉพาะในส่วนที'เชื'อมโยง หรือที'มีความสัมพนัธ์กบัเนื�อหาสาระ และ
กรอบแนวคิดในการวจิยั และเป็นขอ้มูลที'มีส่วนสัมพนัธ์กบัสัมภาษณ์ 
 G. การใช้การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจยัครั� งนี� ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Information Interview) ดําเนินการสัมภาษณ์กับผูก่้อตั� งกลุ่มเฟซบุ๊ก และผูป่้วยมะเร็ง โดยผูถู้ก
สัมภาษณ์จะมีอิสระในการตอบโดยขอ้มูลที'ไดจ้ะเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทาํให้ทราบ                 
ภาพสะทอ้นขอ้เทจ็จริงตามกรอบ แนวคิด โดยมีขั�นตอนการสัมภาษณ์ดงันี�  
  G.C ขั�นเตรียมก่อนการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ รวบรวมขอ้มูลสาํคญัโดยศึกษาประเด็นคาํถาม  
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  G.G ขั�นตอนสัมภาษณ์ ก่อนที'ผูว้ิจยัจะทาํการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะอธิบายเหตุผลและขอ
อนุญาตผูใ้ห้สัมภาษณ์ก่อนทุกครั� ง โดยสัมภาษณ์ผ่านสื'อออนไลน์ในช่องทางที'ผูใ้ห้สัมภาษณ์
สะดวก โดยคาํถามหลกัจะเป็นดงันี�  
   G.G.C วตัถุประสงคใ์นการสร้างช่องทาง 
   G.G.G มีการบริหารจดัการขอ้มูลอยา่งไร 
   G.G.H ปัญหาและอุปสรรคที'เจอ 
   G.G.J มีการสร้างขอ้ความที'เป็นแรงบนัดาลใจหรือกาํลงัใจกบัผูป่้วยอยา่งไรบา้ง 
 H. การสังเกต (Observation) การสังเกตในงานวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัเลือกใช้การสังเกตแบบ   
ไม่มีส่วนร่วม (Non-participant) คือ การแฝงตวัเป็นสมาชิกในกลุ่ม เพื'อให้ขอ้มูลที'แสดงไดอ้อกมา                      
ในรูปแบบธรรมชาติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 C. ขอ้มูลที'ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร ใชว้ธีิการวิเคราะห์เนื�อหาเอกสาร (Content Analysis) 
นาํเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการพรรณนา 
 G. ข้อมูลที'ได้จากการสัมภาษณ์   (Interview) ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) โดยนําขอ้มูลมาเรียบเรียงและจาํแนกอย่างเป็นระบบ จากนั�นนํามาตีความหมายเชื'อม
ความสัมพนัธ์ และสร้างขอ้มูลสรุปจากขอ้มูลต่าง ๆ ที'รวบรวมได้โดยทาํไปพร้อม ๆ กบัการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ทั�งนี� เพื'อจะไดศึ้กษาประเด็นต่าง ๆ ไดลึ้กซึ� ง เมื'อประเด็นใดนาํมาวิเคราะห์แลว้ไม่มี
ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ'ม  ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั� น  เพื' อตอบคําถามหลัก                         
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 H. การตรวจสอบข้อมูล ในขั�นแรกผูว้ิจ ัยได้ตรวจสอบความเพียงพอของข้อมูลว่ามี                    
ความเพียงพอแล้วหรือไม่ ข้อมูลที'ได้ตอบปัญหาของการวิจยัหรือไม่ หากพบว่ายงัไม่เพียงพอ                 
หรือไดไ้ม่ตรงกนั ผูว้ิจยัจะตรวจสอบขอ้มูลที'แทจ้ริงเป็นอยา่งไร ซึ' งผูว้ิจยัไดเ้ลือกวธีิการตรวจสอบ
ข้อมูลที'ใช้กันมากในการวิจยัเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
ดงัต่อไปนี�  
  H.C การตรวจสอบสามเส้าด้านขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าขอ้มูลที'
ผูว้ิจยัได้มานั� นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือ การตรวจสอบแหล่งข้อมูล แหล่งที'มาที'จะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ C) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที'ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่              
G) แหล่งสถานที' ถา้สถานที'ต่างกนัขอ้มูลที'ไดรั้บจะเหมือนกนัหรือไม่ H) แหล่งบุคคล ถา้บุคคลผูใ้ห้
ขอ้มูลเปลี'ยนไปขอ้มูลที'ไดจ้ะเหมือนเดิมอยูห่รือไม่ 
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  H.G การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) 
คือ การใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนัเพื'อรวบรวมขอ้มูลเรื'อเดียวกนั ใช้วิธีการวิเคราะห์ควบคู่
กบัสัมภาษณ์ พร้อมกนันั�นก็ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย 
  H.H ตรวจสอบกบัผูเ้ชี'ยวชาญ (Expert Triangulation) คือ การนาํขอ้มูลการสื'อสารเพื'อ
เสริมพลังใจให้กับผูป่้วยมะเร็งในสื'อออนไลน์ ที'พึงประสงค์ให้อาจารยที์'ปรึกษา เพื'อพิจารณา                  
ความเหมาะสม แลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ'งขึ�น  




