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บทที� � 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
   
 การศึกษาเรื
อง “การสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื
อออนไลน์” ซึ
 งผูว้ิจยั
ไดส้รุปผล อภิปราย และใหข้อ้เสนอแนะการวิจยัดงันี,  
 -. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิการดาํเนินการวิจยั 
 5. สรุปผลการวจิยั 
 6. อภิปรายผล 
 7. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 -. เพื
อศึกษาองคป์ระกอบการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื
อออนไลน์ 
 2.  เพื
ออธิบายแนวทางการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื
อออนไลน์ 
 
วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 แหล่งข้อมูล 

 -. การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี
ต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการศึกษาครั, งนี, เพื
อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที
เกิดขึ,น โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก บทความ วารสาร สืบคน้ขอ้มูลจาก Internet
และงานวจิยัที
มีผูศึ้กษาไวใ้นแง่มุมต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 
 2. การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (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 2 กลุ่มและจากผูป่้วยมะเร็งที
ใช้สื
อออนไลน์ จาํนวน 2 คน ในการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
แบบเจาะจง 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 -. ขอ้มูลที
ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร ใชว้ธีิการวเิคราะห์เนื,อหาเอกสาร (Content Analysis) 
นาํเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการพรรณนา 
 2. ข้อมูลที
ได้จากการสัมภาษณ์  (Interview) ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) โดยนําข้อมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอย่างเป็นระบบ จากนั, นนํามาตีความหมาย                 
เชื
อมความสัมพนัธ์ และสร้างขอ้มูลสรุปจากขอ้มูลต่าง ๆ  
 5. การตรวจสอบข้อมูล ในขั,นแรกผูว้ิจยัได้ตรวจสอบความเพียงพอของข้อมูล ว่ามี                 
ความเพียงพอแล้วหรือไม่ ข้อมูลที
ได้ตอบปัญหาของการวิจยัหรือไม่ หากพบว่ายงัไม่เพียงพอ              
หรือไดไ้ม่ตรงกนั ผูว้ิจยัจะตรวจสอบขอ้มูลที
แทจ้ริงเป็นอยา่งไร ซึ
 งผูว้ิจยัไดเ้ลือกวธีิการตรวจสอบ
ขอ้มูลที
ใชก้นัมากในการวจิยัเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation)  
 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์กitบวนการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในสื
อออนไลน์ 
สามารถนาํขอ้คน้พบมาสรุปตามทฤษฎี S-M-C-R ไดด้งันี,  
 -. องค์ประกอบด้านผู ้ส่งสารของการสื
 อสารเพื
อเสริมพลังใจให้กับผู ้ป่วยมะเร็ง                  
ในสื
อออนไลน์ สามารถแยกออกได ้5 ลกัษณะดงันี,   
  -.- ผูส่้งสารที
เป็นบุคคลทั
วไป เป็นบุคคลที
มีทศันคติต่อผูรั้บสารในด้านบวก และ
เล็งเห็นความสําคญัในเรื
องพลงัใจ แต่มิไดป่้วยเป็นโรคมะเร็งหรือมีความเกี�ยวขอ้งกบัโรคมะเร็ง  
ซึ� งทาํหน้าที�เป็นผูค้ดักรองบุคคลที�และคดักรองสารไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของผูรั้บสาร
ในแง่ลบ หรือหากพบขอ้มูลอนัก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูรั้บสารก็จะนาํมาแชร์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก 
และเล็งเห็นวา่หมอคือบุคคลที�ทาํหนา้ที�รักษาร่างกาย แต่สมาชิกในกลุ่มทาํหนา้ที�รักษาจิตใจ 
  4.6 ผูส่้งสารที�เป็นผูป่้วยมะเร็ง เป็นบุคคลต้นทางของการสื� อสารและมีคุณสมบัติ
สําคญัที�สามารถสื�อสารกบัผูป่้วยโรคมะเร็งผ่านแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) ได้เป็นอย่างดี 
เนื�องจากผูส่้งสารมีลกัษณะของการเป็นผูป่้วยมะเร็งเหมือนกบัผูรั้บสาร และมีการสื�อสารลกัษณะ              
ที�เป็นกันเอง โดยผูส่้งสารเลือกใช้วิธีการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักในการสื� อสาร                
ซึ� งหัวใจหลกัของการสื�อสารในครัA งนีA  คือ เพื�อรักษาใจของตวัเอง ขอ้มูลที�นาํมาใช้ในการสื�อสาร               
จึงเกิดจากประสบการณ์ของผูส่้งสารที�ป่วยเป็นโรคมะเร็ง เรียนรู้วธีิการรักษาจิตใจตนเองจนตกผลึก
จนกลายเป็นความรู้และสามารถรักษาโรคมะเร็งจนหาย จึงเป็นการสร้างความศรัทธาให้แก่ผูรั้บสาร
และผูรั้บสารเชื�อใจวา่สิ�งที�ผูส่้งสารนาํมาสื�อสารจะตอ้งเป็นสิ�งที�มีประโยชน์ 
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  4.D ผูเ้ชี�ยวชาญ เป็นบุคลากรขององคก์รการแพทยที์�ทาํหนา้ที�รักษาผูป่้วยทัAงโรคมะเร็ง
และโรคทั�วไป ทัAงนีAผูส่้งสารจะสื�อสารกบัผูป่้วยโรคมะเร็งในลกัษณะของการให้ขอ้มูลแบบกวา้ง ๆ 
เช่น ความรู้เกี�ยวกบัสาเหตุการเกิดมะเร็ง ชนิดของโรคมะเร็ง ระยะของโรคมะเร็ง วิธีการรักษา              
เป็นขอ้มูลสุขภาพที�เกี�ยวโรคมะเร็งเบืAองตน้ โดยใชว้ิธีการรักษาแบบแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นจุดเด่น
ในการสื�อสารซึ� งมีหมาะสมกบัผูรั้บสารทั�วไป ซึ� งอาจจะไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารที�เป็น
ผูป่้วยมะเร็ง 
 2. องค์ประกอบด้านสารของการสื
 อสารเพื
อเสริมพลังใจให้กับผู ้ป่วยมะเร็งในสื
 อ
ออนไลน์ มีดงันี,  
  6.4 รูปแบบการสื�อสาร ประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ และการใช้สติGกเกอร์
หรืออิโมจิ ทัAงนีA การสื�อสารใน 4 ครัA ง ผูส่้งสารสามารถนาํเอารูปแบบทัAงหมดมารวมกนัเพื�อสื�อสารกนัได ้
ขึAนอยูก่บัขอ้จาํกดัของ สื�อ/ช่องทางนัAน ๆ เป็นการสื�อสารแบบไม่เป็นทางการ 
  6.6 ลกัษณะของสารแบ่งตามจุดประสงคข์องผูส่้งสาร และผูส่้งรับสาร ไดด้งันีA  
   จุดประสงคข์องผูส่้งสาร มี I จุดประสงค ์คือ  
   4. การสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจในด้านความรู้ คือ บอกลักษณะอาการและ                     
การแสดงอาการของโรค การรักษา เป็นการสอบถาม เพื�อลดความกงัวล ความไม่มั�นใจ เนื�องจาก
ขาดความรู้ความเขา้ใจ 
   6. การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในดา้นประสบการณ์ คือ เป็นลกัษณะการบอกเล่า
ถึงอาการ วิธีการรักษา การดาํเนินชีวิตประจาํวนั จุดประสงค์เพื�อเป็นประโยชน์ให้กบัผูป่้วยมะเร็ง
หรือญาติผูป่้วยที�อาจจะมีลกัษณะอาการ วธีิการการรักษา หรือการดาํเนินชีวติ ใกลเ้คียงกบัตนเอง 
   D. การสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจในการแฝงขาย คือ ลักษณะการปรากฏของ
ผลิตภณัฑ ์หรือตราสินคา้และบริการ เขา้ไปในส่วนของเนืAอหาสาร เพื�อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
   I. การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจโดยตรง คือ เกิดจากการเรียนรู้จนตกผลึกและเห็น
วา่มีประโยชน์ จึงเกิดการส่งต่อสารดว้ยการถ่ายทอดทศันคติ วิธีการมองโรคและวิธีการต่อสู้ให้กบั
ผูป่้วยมะเร็งดว้ยกนั  
   จุดประสงคข์องผูรั้บสาร มี M จุดประสงค ์คือ  
   -. การสื
อสารเพื
อเสริมพลังใจอย่างตรงไปตรงมา ที
พบส่วนมากมกัจะใช้เป็น
ขอ้ความหรือสาํนวนสั,น ๆ ง่าย ๆ สามารถเขา้ใจไดท้นัที  
   2. การเสริมพลงัใจผา่นรูปแบบการสื
อสารดว้ยคาํสั
ง  รูปแบบในการสื
อสารมกัจะ
เห็นคาํวา่ “อยา่” “ไม่” “ตอ้ง” เช่น “ไม่ตอ้งกลวั” “ตอ้งหายเป็นปกติ” “อยา่เครียด” เป็นตน้ 
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   5. การเสริมพลงัใจผา่นรูปแบบการสื
อสารดว้ยหลกัศาสนา การสื
อสารมกัจะเป็น
ในลกัษณะของการขอพร หรืออวยพร เช่น ขอใหห้ายไวไว ขอใหสิ้
งศกัดิe สิทธิe คุม้ครอง บุญรักษา 
   6. การเสริมพลงัใจผ่านรูปแบบการสื
อสารด้วยสติfกเกอร์/รูปภาพ เป็นลกัษณะ   
การใชแ้ทนขอ้ความ มีทศันะรับรู้ไดใ้นเชิงบวก เช่น “สติfกเกอร์ที
มีการชูนิ,วสองนิ,ว” “สติfกเกอร์ที
มี
หวัใจประกอบ” “สติfกเกอร์ที
มีการกอดกนั”  
   7. การการเสริมพลงัใจผา่นรูปแบบการสื
อสารการให้คาํแนะนาํหรือการถ่ายทอด
ประสบการณ์  การสื
อสารจะเป็นการบรรยายลกัษณะอาการของตนเอง การพบอาการผิดปกติของ
ตนเอง ระยะการดาํเนินโรคมะเร็งที
ตนเองพบ ทั,งจากประสบการณ์โดยตรง และทางออ้ม 
 D. องค์ประกอบด้านสื
 อ/ช่องทางของการสื
อสารเพื
อเสริมพลังใจให้กับผูป่้วยมะเร็ง                    
ในสื
อออนไลน์ ดงันี,  
  กลุ่มเฟซบุ๊กเป็นสื
อออนไลน์ที
ได้รับความนิยมที
สุด เนื
องจากมีวตัถุเพื�อจาํกดัพืAนที�
ติดต่อสื�อสาร พูดคุยแลกเปลี�ยนประสบการณ์ เฉพาะบุคคลที�มีความสนใจในเรื�องเดียวกนัให้แคบลง 
สามารถคดักรองกลุ่มผูรั้บสารได ้จึงทาํใหเ้นืAอหาของการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจนัAนมีประสิทธิภาพ 
เป็นช่องทางที
ผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถใช้โต้ตอบได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการแสดง                 
ความคิดเห็น หรือการกดสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพื
อแสดงความสนใจ เช่น ไลค์ หัวใจ เศร้า ทาํให้ผูส่้งสาร
สามารถรับรู้ไดว้า่ผูรั้บสารนั,นมีความสนใจในเรื
องดงักล่าวเป็นพิเศษ และจุดเด่นของกลุ่มเฟซบุ๊ก 
คือ สามารถคดักรองเนื,อหาสารก่อนที
จะนาํไปเผยแพร่ และมีการวิเคราะห์หลงับา้นสําหรับเรียกดู
ขอ้มูลการปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ ที
เกิดขึ,นในกลุ่ม รวมไปถึงขอ้มูลผูรั้บสาร เช่น เพศ อายุ เป็นการร่วม
พูดคุยในเรื
องต่าง ๆ ที
ผูรั้บสารสนใจ ซึ
 งขอ้มูลที
ไดจ้ะตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารโดยตรง 
เนื
องจากกลุ่มเฟซบุ๊กเปรียบเสมือนชุมชน ๆ หนึ
 ง โดยแอพพลิเคชั
นบนมือถือ TikTok เป็น                   
สื
อออนไลน์ที
เป็นกระแสทางสังคมที
สุด แต่มีขอ้จาํกดัในเรื
องเวลาของเนื,อหารสาร และขอ้จาํกดั
ของสารก็ใชโ้ตต้อบกนั จะไม่สามารถสื
อสารผา่นทางแชทส่วนตวัไดห้ากไม่ไดติ้ดตามซึ
 งกนัและกนั 
สามารถวิเคราะห์กลุ่มผูรั้บสารในเชิงลึกได ้จะตอ้งเปลี
ยนเป็นบญัชีสาธารณะจึงจะใช้หมวดของ 
การวิเคราะห์บญัชีได ้ และเวบ็ไซตย์งัถือวา่เป็นสื
อออนไลน์ที
มีขอ้มูลเชื
อถือไดม้ากที
สุด เนื
องจาก
ขอ้มูลต่าง ๆ ที
ไดจ้ากเวบ็ไซตจ์ะตอ้งผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี
ยวชาญก่อนที
จะนาํเสนอไปยงัผูรั้บสาร 
ข้อมูลที
 ได้จึงมีลักษณ ะของความเป็นกลาง เพื
อให้สามารถเข้าถึงผู ้รับสารได้อย่างทั
วถึง                        
ในส่วนของเวบ็ไซตจ์ะพบลิงคเ์พื
อการเชื
อมโยงไปยงัแพลตฟอร์มของเฟซบุก๊อีกดว้ย 
 6. องคป์ระกอบผูรั้บสารของการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในสื
อออนไลน์ 
มีดงันี,  
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  6.- ผูรั้บสารที
เป็นผูป่้วยมะเร็ง 
  6.2  ผูรั้บสารที
เป็นญาติผูป่้วยมะเร็ง 
  6.5 ผูรั้บสารที
เป็นบุคคลทั
วไป 
  ผูรั้บสารของสื
อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก แบ่งไดมี้ 2 กลุ่มคือ ผูป่้วยมะเร็ง และญาติ
ผูป่้วยมะเร็ง เพราะเกิดจากวตัถุประสงค์ในการก่อตั, งกลุ่มขึ, น จึงสามารถควบคุมผูรั้บสารได ้
แอพพลิเคชั
นบนมือถือ TikTok และผูรั้บสารบนเวบ็ไซต์ ผูรั้บสารครอบคลุมทั,ง ผูป่้วยมะเร็ง ญาติ
ผูป่้วยมะเร็ง และบุคคลทั
วไปที
มีแอพพลิเคชั
น TikTok ทั,งนี, ขึ,นอยู่กบัขอ้จาํกดัและความสะดวก 
ของการใชสื้
อ/ช่องที
เหมาะสมของผูรั้บสารเอง  
 

อภิปรายผล 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้จะนาํไปสู่การประเด็นของแนวทางการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจกบั
ผูป่้วยมะเร็งบนสื
อออนไลน์  
 -. การเสริมพลังใจ เป็นการดูแลแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการบูรณาการแนวคิด            
ทางศาสนาสอดประสานเข้ากับแนวคิดทางสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”             
สอนให้บุคคลเขา้ใจถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติของ สรรพสิ
งวา่ดว้ยสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แกไ้ขปัญหา และการพฒันาจิตใจมนุษยไ์วอ้ย่างชดัเจนซึ
 งความเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ในหลกัธรรม
ดังกล่าวทําให้บุคคลสามารถ ดําเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง ที
 เกิดขึ, นจาก                     
การตอบสนองทางอารมณ์ของผูป่้วยมะเร็ง ที
เกิดจากการรับรู้ ทาํความเขา้ใจ การยอมรับนํามา
ตอบสนองทางด้านอารมณ์ เมื
อผู ้ป่วยมะเร็งต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที
 เกิดขึ, น จึงนํามาสู่
กระบวนการสื
อสารเพื
อตอบสนองความรู้ สร้างชุดความรู้ที
เกิดขึ,นจากประสบการณ์ของผูป่้วย
มะเร็งรายอื
น ๆ เพื
อช่วยให้ตวัเองเข้าใจเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ, น และนํามาสู่
กระบวนการดูแลตนเองซึ
 งเป็นการตอบสนองพฤติกรรมใหดี้มากขึ,น กล่าวคือ ผูป่้วยมะเร็งมองโลก
ในแง่ดีมากขึ, น มีความมั
นใจในตวัเองมากขึ,น สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตวัเอง การเสริมพลงัใจ               
จึงเป็นแรงสนับสนุนทางสังคมอีกรูปแบบหนึ
 งของผูป่้วยมะเร็ง ได้รับการสนับสนุนทางสังคม                
ในลักษณะของเพื
อนช่วยเพื
อนทาํให้ผูป่้วยไม่รู้สึกโดดเดี
ยว เนื
องจากมีสังคมผูป่้วยมะเร็งช่วย
สนับสนุนในด้านอารมณ์ที
จะส่งผลให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ รู้สึกว่าไดรั้บความรัก สิ
 งนี, ทาํให้
ผูป่้วยรู้สึกฮึดสู้ จึงเป็นจุดเริ
มตน้ของการสนทนาและยอมเปิดใจ และความรู้ที
เป็นประโยชน์นั,น             
ไปใช้ในชีวิตของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื
องของการรักษา การดาํเนินชีวิต ตลอดจนการให้
กาํลังใจซึ
 งกนัและกนั ซึ
 งมีความสอดคล้องกบัแนวคิดการสื
อสารสุขภาพในด้านความสัมพนัธ์           
ที
กล่าวไวว้่า “บุคคลที
มีความสัมพนัธ์อื
น ๆ บุคคลที
มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัเหล่านี,  คือ
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เครือข่ายทางสังคมของผูรั้บบริการที
มีความสัมพนัธ์ อาจเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื
อร่วมห้องพกั 
เพื
อนในชั,นเรียน เพื
อนร่วมงาน ที
เกี
ยวขอ้งและมีอิทธิพลต่อผูรั้บบริการดา้นสุขภาพเหล่านี,  เพราะ
บุคคลที
มีความสัมพนัธ์เหล่านี, มีส่วนร่วมในกระบวนการสื
อสารสุขภาพในลกัษณะที
เป็นเครือข่าย 
ที
อยูร่อบตวัของผูรั้บบริการ การทาํงานของเครือข่ายอาจเป็นการให้คาํแนะนาํชี,ชวน ชกัจูงใจให้ไป
รับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ต่อเมื
อรับการรักษาพยาบาลแล้วกลับไปรักษาตวั            
ที
บา้น สมาชิกในครอบครัวก็จะเป็นผูพ้ยาบาลที
ใกลชิ้ด มากกวา่แพทยห์รือพยาบาลที
โรงพยาบาล 
และการไดม้าซึ
 งข่าวสารสุขภาพอาจมากจากเครือข่ายสังคมในระดบัสังคมต่าง ๆ ที
เขา้มามีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายเหล่านี, นี
 เอง และสิ
งที
ผูป่้วยมะเร็งตอ้งการคือ การสนับสนุนทางสังคม ซึ
 งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศุภลักษณ์ พื,นทอง (27k-) ทาํการวิจยัเรื
 อง “ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุน               
ทางครอบครัวกบัความผาสุกของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมที
ไดรั้บยาเคมีบาํบดั” กล่าวไวว้า่ การสนบัสนุน
ทางสังคมเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นการช่วยเหลือเกื,อกูลทางดา้นร่างกาย จิตใจ เป็นการ
แสดงออกด้วยความรักใคร่ ความห่วงใย ความไวว้างใจ ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ การได้รับ                  
การยอมรับ รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็นที
ตอ้งการของบุคคลอื
น เพื
อให้เกิดความพึงพอใจและไดรั้บ
การตอบสนองความต้องการในการดําเนินชีวิตทั, งในลักษณะที
 เป็นรูปธรรมและนามธรรม                     
การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากคนเพียงคนเดียว ผูค้นรอบขา้ง
สามารถให้การสนบัสนุนทางสังคมในเรื
องที
แตกต่างกนัได ้ซึ
 งจะทาํให้เกิดผลดีต่อผูรั้บทั,งทางดา้น
ร่างกาย และจิตใจ ซึ
 งไม่ต่างจากผูป่้วยมะเร็งที
อยู่ในสื
 อออนไลน์ที
คอยช่วยเหลือ สนับสนุน                 
ดา้นขอ้มูล ความรู้ และการสร้างคุณค่าดว้ยการใหก้าํลงัใจซึ
 งกนัและกนั  
 2. สื
อออนไลน์ เป็นแหล่งขอ้มูลที
สําคญักบัผูป่้วยป่วยมะเร็งในลาํดบัแรก ๆ เนื
องจาก
ก่อนที
ผูป่้วยมะเร็งจะเขา้รับการรักษาที
ใด หรือตอ้งการทราบขอ้มูลข่าวสารประเภทใด ผูป่้วยมะเร็ง
จะมีการสืบคน้ขอ้มูลจากสื
อออนไลน์มาแล้วเบื,องตน้ โดยสื
ออออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กเป็นสื
อ                 
ที
ได้รับความนิยมจากทั,งบุคคลทั
วไปและหน่วยงานที
ให้บริการที
เกี
ยวขอ้งกบัโรคมะเร็งไดโ้ดย
นาํมาใช้เป็นแพลตฟอร์มที
สามารถเชื
อมโยงได้กบัสื
อออนไลน์ประเภทอื
น ๆ เพื
อใช้ประโยชน์
ทางด้านการสื
อสารแบบสองทางได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับผูใ้ช้ที
เป็นผูป่้วยมะเร็งที
ต้องการ
คาํปรึกษาจากผูมี้ความรู้ หรือผูมี้ประสบการณ์ในการป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างทนัทีทนัใด เฟซบุ๊ก              
จึงเป็นสื
อออนไลน์ที
ตอบโจทยใ์นเรื
องของการสื
อสารไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ
 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สาวิตรี จนัทร์กระจ่าง (27k-) ทาํการศึกษาเรื
อง “ปัจจยัที
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูล
ดา้นสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตของหญิงตั,งครรภ์ ณ โรงพยาบาลเอกชน” ไดก้ล่าววา่ การสนทนากบั
บุคคลอื
น พฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลจากการพูดคุยกบัผูใ้กลชิ้ด เช่น เพื
อ ญาติ หรือผูรู้้เรื
องราวนั,น 
รวมถึงการเขา้ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ เป็นการไดรั้บขอ้มูลการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ วิธีนี,
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ปฏิบติักนัอยา่งแพร่หลายในทุกกลุ่มอาชีพและประชาชนทั
วไปซึ
 งแสวงหาขอ้มูล สามารถนาํมาใช้
ในการเขา้ถึงขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตไดเ้ช่นกนั เช่น การแลกเปลี
ยนสนทนากนักบัผูที้
มีความสนใจ
เดียวกัน เช่น เพื
อน การสนทนากับบุคลต่าง ๆ เป็นอีกวิธีหนึ
 งที
จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล             
บนอินเทอร์เน็ตที
ต้องการได้ นอกจากนี, งานวิจัยของอรสิริ พานิช (27k2) ทําการศึกษาเรื
 อง 
“การศึกษาองคป์ระกอบการสื
อสารกบัผูป่้วยโรคซึมเศร้าผา่นสื
อเฟซบุ๊ก” กล่าวไวว้า่ วิธีการสื
อสาร
ที
แอดมินกลุ่มแฟนคลบัใช้ในการสร้างเครือข่ายและธาํรงอยู่ของเครือข่ายนั,น มีการใช้ประโยชน์
จากอินเทอร์เน็ตหรือจากพื,นที
ในโลกออนไลน์เพื
อการสื
อสาร ซึ
 งสามารถทาํให้เกิดเป็นชุมชน                 
ในพื,นที
เสมือนจริง และสามารถเชื
อมโยงตวัตนในโลกเสมือนจริงกบัพื,นที
จริงไดโ้ดยผา่นสื
อต่าง ๆ 
โดยเฉพาะสื
อกิจกรรมที
ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งแอดมินและแฟนคลบัมีการสานสัมพนัธ์และ
เพื
อการรักษาความสัมพนัธ์ของกนัและกนัอยา่งย ั
งยืน และงานวิจยัของปณิชา นิติพรมงคล (2777) 
เรื
อง “พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
ประเทศไทยมีผูใ้ชเ้ฟซบุก๊มากที
สุดในโลก เป็นอนัดบัที
 -5 ของโลก โดยกรุงเทพติดอนัดบั - เมืองที

มีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กมากที
สุดในโลก ดว้ยประโยชน์ที
มากมายจากการใชง้านไม่วา่จะเป็นเรื
องการสื
อสาร   
ที
มีประสิทธิภาพสามารถสื
อสารไดง่้ายและเป็นวงกวา้งหลากหลายรูปแบบ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ 
วดีิโอ เป็นตน้ สามารถสื
อสารกบัคนที
มีความชื
นชอบในเรื
องเดียวกนั แลกเปลี
ยนความคิดเห็นเห็น
หรือรวมตัวกันทํากิจกรรมที
 มีประโยชน์ และด้วยความที
สังคมออนไลน์สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นช่องทางการสื
อสารไดต้ลอดเวลา ดว้ยเหตุนี, จึงมีการนาํมาใช้
ทางดา้นธุรกิจโปรโมทตนเองหรือองคก์รรวมไปถึงใชเ้ป็นช่องทางการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
สร้างกิจกรรม หรือพดูคุยซกัถามถึงสินคา้หรือบริการ ผลสํารวจจากประเทศอเมริกายงัยนืยนัการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที
มีประสิทธิภาพสูงขึ,นต่อเนื
องทุกปี ส่วนเวบ็ไซตที์
มีจาํนวนผูเ้ขา้ชมสูงสุด
ทั
วโลก ได้แก่ เฟซบุ๊ก ดังนั, น เฟซบุ๊กจึงเป็นช่องทางที
 มีประสิทธิภาพที
ผู ้ป่วยมะเร็งจะใช ้                   
ในการสื
อสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จากขอ้อภิปรายขา้งตน้ทั,งหมดที
กล่าวมาจะนาํไปสู่แนวการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจกบั
ผูป่้วยมะเร็งบนสื
อออนไลน์ ควรมีลกัษณะขององค์ประกอบการสื
อสารที
ผูส่้งสารควรมีอตัลกัษณ์
ความเป็นผูป่้วยโรคมะเร็งเป็นองค์ประกอบหลกัและกระบวนการรักษาด้วยแพทยแ์ผนปัจจุบนั                
เป็นองค์ประกอบรองในการสื
อสาร ดังนั,นแนวทางการสื
อสารกบัผูป่้วยมะเร็งบนสื
อออนไลน์                      
ก็จะมีองคป์ระกอบการสื
อสารตามหลกัทฤษฎี SMCR ของ เดวดิ.เค.เบอร์โล ดงันี,  องคป์ระกอบแรก 
“S หรือผู ้ส่ งสาร” คือ บุคคลที
ควรมีอัตลักษณะความเป็นผู ้ป่วยมะเร็งเหมือนกับผู ้รับสาร 
องคป์ระกอบที
สอง “M หรือสาร” คือสารที
มีเนื,อหาที
มาจากประสบการณ์ตรงของผูส่้งสารที
บูรณา
การความรู้ร่วมกบัการแพทยส์มยัใหม่และหัวใจสําคญัของสารจะตอ้งมีลกัษณะของการเสริมพลงั
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ใจอยู่ดว้ย องค์ประกอบที
สาม “C หรือช่องทางการสื
อสาร” คือสื
อออนไลน์ประเภทกลุ่มเฟซบุ๊ก 
เพราะเป็นช่องทางที
มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กนัไดร้ะหว่างผูส่้งสารและผูรั้บ
สารไดจ้ริง และองคป์ระกอบที
สี
  “R หรือผูรั้บสาร” คือผูรั้บสารที
มีสภาวะเป็นผูป่้วยโรคมะเร็งหรือ
ญาติผูป่้วยมะเร็ง เพราะองค์ประกอบการสื
อสารที
ดีนั,นจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ที
ดี เพราะสาเหตุของ
มะเร็งนั,นไม่ไดม้าจากโรคเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีผลกระทบมาจากการขาดการสนบัสนุนทางสังคม 
และการขาดกาํลงัใจ หากผูรั้บสารไดเ้กิดการสื
อสารและนาํการสื
อสารไปให้ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสม
กบัตนเองก็จะสามารถบรรเทาความทุกข์ใจลงได ้หรือนาํสารที
สื
อสารมีใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในแง่
ของการดาํเนินชีวติ สิ
งเหล่านี,ก็สามารถนาํไปสู่การพฒันาทางดา้นจิตใจและองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูป่้วย
มะเร็งไดไ้ดก้ลบัมามีจิตใจที
เขม้แข็ง พร้อมสู้ไปกบัโรคมะเร็ง และดว้ยการสื
อสารในลกัษณะของ
เพื
อนคุยกบัเพื
อนจึงเปรียบเสมือนการสร้างความเชื
อใจให้กบัผูรั้บสาร กล่าวคือ เรื
องของจิตใจของ
ผูป่้วยโรคมะเร็งเป็นเรื
องที
ละเอียดอ่อนมากจึงควรมีการให้กาํลงัใจเพื
อให้ผูป่้วยนั,นมีสภาพจิตใจ             
ที
เขม้แข็ง ซึ
 งในขณะที
การรักษาโรคมะเร็งไม่วา่จะเป็นการให้เคมีบาํบดั การฉายรังสี หรือการผา่ตดันั,น 
หัวใจที
สําคัญในการสื
อสารกับผูป่้วยมะเร็ง คือ กาํลังใจ และการไม่ได้มองว่าผูป่้วยมะเร็งนั, น              
เป็นผู ้ป่วยหนักตลอดเวลา ยงัคงสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัได้เหมือนปกติ            
แนวทางการสื
อสารกบัผูป่้วยมะเร็งบนสื
ออออนไลน์ 
 

 
 

ภาพประกอบ **+  แนวทางการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจกบัผูป่้วยมะเร็งบนสื
อออนไลน์ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะ 

 -. ข้อจํากัดในการวิจัยครั, งนี, เป็นการศึกษาเฉพาะบริบทของสื
 อออนไลน์เท่านั, น 
การศึกษาในครั, งถดัไปควรสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูป่้วยมะเร็งเพิ
มดว้ย เนื
องจากการวิจยัครั, งนี,
เป็นการศึกษาถึงภาพรวมขององค์ประกอบการสื
อสารและมุ่งเน้นไปที
บริบทของช่องทางการสื
อสาร 
ดงันั,นการวจิยัครั, งต่อไปควรศึกษาบริบทของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ซึ
 งผลการวจิยัที
ไดจ้ากการศึกษา
จะช่วยเติมเตม็องคป์ระกอบการสื
อสารกบัผูป่้วยมะเร็งบนสื
อออนไลน์ไดส้มบูรณ์มากยิ
งขึ,น 
 2. การวิจยัครั, งนี, เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัครั, งต่อไปควรนาํระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ
มาใช้ในการศึกษาเพื
อเติมเต็มในประเด็นต่าง ๆ เช่น อุปสรรคในการสื
 อสารผ่านสื
อออนไลน์
ประเภทต่าง ๆ ของผูรั้บสาร แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคที
เกิดขึ,น เป็นตน้ 
 5. เพจที
เกี
ยวขอ้งกบัผูป่้วยมะเร็งสามารถนาํแนวทางการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจไปปรับ
ใชใ้นการดูแลผูป่้วยมะเร็งได ้
 ข้อเสนอแนะเพื�อนําไปประยุกต์ใช้ 

 -. ช่องทางทางการสื
อสารประเภทกลุ่มเฟซบุ๊กเป็นช่องทางที
สามารถกาํหนดกลุ่มผูรั้บ
สารไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ
 งจะทาํให้สารที
หน่วยงาน หรือองค์กรที
ให้การบริการที
มีความเกี
ยวขอ้งกบั
โรคมะเร็งนั,น นาํไปปรับใชแ้ทนเพจเฟซบุก๊ เพื
อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 2. การสื
อสารบางรูปแบบจาํเป็นจะตอ้งอาศยัขอ้มูลจากแพทยห์รือผูเ้ชี
ยวชาญในการให้
คาํแนะนําแก่ผูป่้วยมะเร็ง เช่น ผลข้างเคียงของการให้คีโม หรือแนะนําวิธีการรักษา เพื
อตอบ              
ขอ้สงสัยในบางประการ เพราะอตัลกัษณ์ของผูป่้วยมะเร็งไม่เหมือนกนั 
 
 
 




