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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการสื่อสารของผู้ส่งสาร/ผู้รับสารของ

แฟนเพจโรคซึมเศร้า ลักษณะการใช้สื่อเฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการสื่อสารของแฟนเพจโรคซึมเศร้า 

และเน้ือหา/รหัส ในการสื่อสารของแฟนเพจโรคซึมเศร้า โดยท าการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร

เพจ Introvert ซึมเศร้า แต่หายได้ by ตู่ เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสัมภาษณ์           

แอดมินเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ จ านวน 1 ทา่น 

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของผู้ส่งสารและผู้รับสารเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หาย

ได้ by ตู่ มีลักษณะผู้ป่วยกับผู้ป่วยสื่อสารกันเอง โดยเลือกใช้วิธีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกเป็น

หลักในการสื่อสาร ซ่ึงตัวผู้ป่วยเองเป็นหัวใจส าคัญในการรักษาใจตนเอง  ข้อมูลที่ใช้สื่อสารมาจาก

ประสบการณ์ของผู้ส่งสารที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และเรียนรู้วิธีการรักษาตนเองจนหายจนตกผลึก

กลายเป็นความรู้ แต่สิ่งหน่ึง ที่ไม่สามารถห้ามได้ คือ หมอไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้เร่ืองโรคซึมเศร้าเพียง          

ผู้เดียว ฉะน้ันเม่ือเราเกิดความศรัทธาข้ึนกับใครสิ่งที่ตามมากจ็ะเป็นความเช่ือใจ เม่ือผู้รับสารศรัทธา

ในตัวผู้ส่งสารจึงมีความเช่ือใจว่าสารที่ ได้รับน้ันจะต้องเป็นสิ่งที่ มีประโยชน์และเป็นความรู้ 

องค์ประกอบการสื่อสารขเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีลักษณะการสื่อสารของผู้ส่งสาร

และผู้รับสารที่มีความห่างเหิน เน่ืองจากผู้ส่งสารไม่ได้ท าการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะ

แต่เป็นการสื่อสารข้อมูลความรู้เร่ืองสุขภาพต่างๆ ที่เป็นกลางให้กับประชาชน ดังน้ันรายละเอียดของ

ข้อมูลที่ใช้สื่อสารจะมีความเป็นกลาง ไม่เอียงไปทางใดทางหน่ึงและด้วยผู้ส่งสารเพจกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสขุ ใช้การรักษาแบบแพทย์ปัจจุบันเป็นจุดย่ืนในการสื่อสารซ่ึงอาจเหมาะสม กบัผู้รับ

สารทั่วๆ ไปแต่อาจจะไม่ตรงกบัความต้องการของผู้รับสารที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ในส่วนผลการศึกษาของสื่อและช่องทางการสื่อสาร พบว่า เพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หาย

ได้ by ตู่ ผู้ส่งสารสามารถรู้ผลตอบรับของผู้รับสารได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแสดง

ความคิดเห็น หรือแชท ซ่ึงใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือการกด
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สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ไลค์ หัวใจ ท าให้เรารู้ว่าผู้รับสารมีความสนใจในเร่ืองน้ีเป็นพิเศษและที่เป็น

จุดเด่นจริงๆ ของเฟซบุ๊ก คือ วิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้าน เช่น การมีส่วนร่วมในการพูดคุยส่วนตัวกับ

แอดมินเพจ ซ่ึงจะท าให้ผู้ส่งสารรู้ความต้องการ สิ่งที่เป็นปัญหา หรือความสนใจของผู้รับสารได้เป็น

อย่างดี และเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เฟซบุ๊กเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างหน่ึง

ที่หน่วงงานกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลือกใช้เป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซ่ึง

ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเฟซบุก๊ได้โดยไม่ต้องเข้ามาติดต่อที่หน่วยงาน และสามารถ

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านทางแชทได้ตลอด 24 ช่ัวโมง การใช้เฟซบุก๊เป็นช่องทางการสื่อสารจะง่าย

และสะดวกกว่าการเข้ามาติดต่อที่หน่วยงาน  

หลังการศึกษาเน้ือหา/รหัส ของเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ มีหัวใจส าคัญใน

เร่ืองที่จะสื่อสาร 2 ประการ ประการแรก คือ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องการก าลังใจในการท ากิจกรรม

ต่างๆ ในการด าเนินชีวิต และประการที่สอง คือ ตัวผู้ป่วยเองเป็นสิ่งส าคัญในการรักษาใจและก้าวผ่าน

ทุกเร่ืองไปได้ด้วยตนเอง สารที่ใช้สื่อสารเพ่ือให้ก าลังใจของเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นสารที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้รับสาร และเน่ืองด้วยความเช่ียวชาญของ 

ผู้ส่งสารท าให้รู้ว่าสิ่งที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องการน้ัน คือ การรับฟัง ความรักก าลังใจและการพัฒนา

ตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองพลังของความรักเป็นสิ่งที่สามารถท าให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายจากสิ่งที่เป็นอยู่

ได้ หากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหันกลับมารักตนเองจะท าให้มีพลังกายพลังใจในการพัฒนาตนเองหรือ

เยียวยาใจตนเองให้พบเจอแต่สิ่งที่ดี  

องค์ประกอบการสื่อสารที่จะท าให้การสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กน้ัน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ส่งสารควรมีอัตลักษณ์ความเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและสามารถให้

ค าปรึกษาแก่ผู้รับสารผ่านเฟซบุ๊กได้จริงโดยมีบทบาทหน้าที่เป็นแอดมินเพจ และสารที่ใช้ในการ

สื่อสารควรมาจากประสบการณ์ตรงบูรณาการร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่ ซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้น้ันจะท าให้

ผู้รับสารเกิดความศรัทธาในตัวผู้ส่งสารและน าไปสู่การเปิดรับข้อมูลเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนา

ตนเองในด้านการให้ก าลังใจ การรักตนเอง จนน ามาสู่หนทางที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสามารถเยียวยาใจ

ตนเองได้ 

 

Abstract 

The main purpose of this research study is to understand how encoder (sender) and 

decoder (receiver) of the mental depressive disorder, on other words, clinical depression 

communicates. The use of Facebook fan page of the depression patient, content and coding behind 

each message. By studying and analyzing the content and information from the page, Introvert 

Suem Sao Tae Hai Dai (ซึมเศร้าแต่หายได้) by Tu (ตู่ ) and Department of Mental Health fan 



 
 

page. Besides, the chapter feature a message interview from one of the admins from ซึมเศร้าแต่

หายได้ by ตู่ for resolve into element.  

Regards to the study, the majority of sender and receiver of Introvert page ซึมเศ ร้ า

แ ต่ห าย ไ ด้  by ตู่  is that fan page’s patient have a characteristic that are likely to communicate 

with each other. Alternative Medical System is the very first of treatment options that patients 

choose in this study. Hence, the mind of patients is the heart in healing themselves. The data 

used to communicate is based from the experience of patients with depression and by learning to 

heal themselves until it crystallizes into knowledge. It is universally undeniable that doctor is not 

the only person who have experiences and acknowledge the mental depression disorder. 

Therefore, when we have faith or believe in one heart, trust will follow. It can be said that when 

receiver have faith in sender, thus, the receiver will believe that what sender said or give are 

something important and useful. Meanwhile, the communication process from the Department of 

Mental Health are remoted and distant. The Department of Mental Health gives information in a 

neutral way as that’s why it is more effective to the normal patient not the mental depression 

disorder. 

According to the study of communication and media, sender from the page: Introvert 

ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่  can attentively responses and interact to what receivers communicates 

through comment and directly via messenger chat. Also, the heart and like can be count as a 

symbol that this the topic is essential than the other. Further, the highlight of Facebook is that it 

allows user to analyze the data insight. This is why the Department of Mental Health choose 

Facebook to be the main channel in conveying information to people. That people can reach out 

to the anytime 24 hours without contacting directly at the organization. 

In conclusion, the study of the communication process of mental depressive encoder 

and decoder from Facebook page: Introvert ซึมเศร้าเเต่หายได้ by ตู่  reflect the two keys point. 

First, the mental disorder patient desire for encouragement, inspiration and cheering in passing 

all the hard time in their everyday life. Second, the patient, themselves is the important element 

to heal themself, to have courage in dealing and come across any obstacle in their live. Hence, 

content and information from the Department of Mental Health design to fit well with what those 

patient are looking for that is, someone to hear their heart out, listening love and self development, 

especially the power of love can make mental depression be recover, if the patients. Turn to be 



 
 

self love, make themselves to be more body and mental power in self. Development or mental 

curing to meet better things. 

The component of communication. That make mental depression potient 

communicate to ward. Facebook effectively : sonder should have mental depression identity and 

can give actual advice to receiver via Facebook, In the role of page administrator; and the 

messages should be form the direct experiences, Integrated with modern medical techniques, the 

result will make receiver have the faith in sender, And make information receiving for bring 

knowledge back to develop themselves; for encouragerment, Self love, And make mental 

depression patient can self healing 

 

บทน า  

“วนัน้ีไดร้บัยามาเพียบแต่สดุทา้ยคนทีจ่ะรกัษาเราไดคื้อก าลงัใจของเราเอง คณุหมอกล่าว

เช่นนั้นค่ะ แต่เราหวังว่า วันหนึ่งเราจะใชช้ีวิตที่เหลืออย่างมีค่า ขอบพระคุณที่สรา้งพลังใจและ

มิตรภาพทีอ่บอุ่น” 

ประโยคที่กล่าวข้างต้นเป็นการแสดงความคิดเหน็ของผู้รับสารเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่

หายได้ by ตู่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารที่ ผู้ส่งสารเข้าใจถึงภาวะที่ ผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าต้องเผชิญอยู่ซ่ึงอาการป่วยโรคซึมเศร้าไม่ใช่ความจบ็ป่วยทางด้านร่างกายแต่หากป่ วยที่ใจ 

เม่ือใจได้รับการรักษาจะส่งผลให้ร่างกายแขง็แรงตามไปด้วย ดังที่ ผู้ส่งสารเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่

หายได้ by ตู่ มีวิธีการสื่อสารที่สามารถสร้างก าลังใจให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ เหน็ได้ชัดเจนว่าการ

สื่อสารมีความส าคัญในการสร้างกลังลังใจให้กับผู้ป่วยเมื่ อมีการสื่อสารที่ถูกวิธี จึงน่าสนใจว่าเพจ 

Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ มีองค์ประกอบการสื่อสารอย่างไรที่ท  าให้ผู้รับสารได้รับก าลังใจ โดย

เพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ มีการอัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีความต่อเน่ือง และมีผู้กด

ติดตามในจ านวนที่เหมาะสมแอดมินเพจสามารถสอบถามพูดคุยได้จริง ภาพรวมของเพจจึงมีความ

น่าเช่ือถือที่จะท าการศึกษา 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนา

สขุภาพจิตของประเทศ การพัฒนาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริม ป้องกนัปัญหา

ยาเสพติด บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วย ผู้มีปัญหา

สุขภาพจิตและประชาชน ซ่ึงรวมไปถึงการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับ

โรคซึมเศร้า ซ่ึงการสื่อสารของเพจกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีการสื่อสารกบักลุ่มผู้ป่วยจิต



 
 

เวชในลักษณะการให้ก าลังใจ ซ่ึงความเข้าใจในข้อมูลน้ีจะเป็นฐานคิดส าคัญที่จะเป็นแนวทางใน

การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ต่อไป และเน่ืองจากเป็น

หน่วยงานที่ดูแลเร่ืองสขุภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชโดยตรงข้อมูลที่จะท าการศึกษาจึงมีความน่าเช่ือถือ 

แม้ว่าโลกในปัจจุบันจะมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดน่ิงโดยเฉพาะด้านการสื่อสารที่เรียกได้

ว่ารวดเร็วปานใจคิดน่ันกถ็ือว่าตอบโจทย์ให้คนยุคน้ี แต่ในขณะเดียวกันการสื่ อสารที่รวดเร็ว มักมี

เร่ืองดราม่าเกิดข้ึนไม่เว้นแต่ละวัน ซ่ึงผู้ถูกกล่าวถึงน้ันอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ แพทย์

หญิง มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเดก็และวัยรุ่นราชนครินทร์ได้กล่าวว่า การ 

ดราม่ากันบนโซเชียลมีเดีย หรือโลกออนไลน์น้ันกเ็ป็นอีกหน่ึงสาเหตุส าคัญที่ท  าให้คนไทยเป็นโรค

ซึมเศร้ากันมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ต้องการสร้างตัวตนต้องการการยอมรับ และเม่ือไม่เป็น

ที่ยอมรับตามที่หวังกจ็ะเกิดความเครียด จนเป็นจุดเร่ิมต้นของการเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด (ที่มา : 

เวบ็ไซต์กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ, 2562) 

ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจโลกบนเฟซบุก๊มาก เน่ืองมาจากเฟซบุก๊สามารถสร้าง “ความ

เป็นจริงเทยีม” (Artificial Reality) ที่ผู้ใช้สามารถหลบซ่อนเร่ืองราวร้ายๆ ที่เกิดข้ึนหรืออะไรกต็ามที่

พวกเขาอยากเปิดเผยหรือปกปิดทุกอย่างสามารถสร้างข้ึนมาได้ ผลตามมาคือผู้ที่ติดตาม จะเสพและ

จดจ าแต่เร่ืองราวดีๆ แต่เมื่อมันมากขึ้ นเร่ือยๆ จนน ามาสู่การเปรียบเทียบกับตนเองจึงท าให้เข้าสู่

สภาวะความกดดัน ความวิตกกังวล ความอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่น สิ่งเหล่าน้ีท าให้เกิด

ความเครียด รู้สึกตนเองไร้คุณค่า ยังไม่ดีพอ และหมกมุ่นอยู่กับความเสียใจเศร้าโศกกังวลกับเร่ือง

ต่างๆ ในเฟซบุก๊มากกว่าที่จะปล่อยมันให้ผ่านไป 

เฟซบุ๊กไม่ใช่โรคระบาดและตัวมันเองไม่ใช่เช้ือโรคในทางการแพทย์ แต่เฟซบุ๊ก  คือ 

“ปรากฏการณ์” ที่สามารถเช่ือมต่อกบัผู้คนทั่วโลกได้อย่างที่ไม่มีสื่อไหนท าได้มาก่อน เฟซบุก๊เป็นสื่อที่

ยอดเย่ียมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับคนทั่วโลกได้ จากเหตุการณ์การฆ่าตัวตายของดารา

และนิสตินักศึกษามหาวิทยาลัยหลายรายในช่วงเวลาไล่เล่ียกนัที่ผ่านมาก่อให้เกดิกระแสต่ืนตัวเกี่ยวกับ

โรคซึมเศร้า ในสังคมไทย และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเฟซบุ๊กได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต

หากมองเพียงผิวเผิน เฟซบุ๊กอาจมอบความบันเทงิให้เราแต่มีหลายงานวิจัยพบว่ามันมีความสัมพันธ์

กบัสขุภาพจิต  

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ผู้คนที่เสพข้อมูลข่าวสารในเฟซบุ๊กจ านวนมากๆ จะมีความเสี่ยง

ต่อสภาวะโรคซึมเศร้า เน่ืองจากการสื่อสารที่เกิดข้ึนมีผลกระทบต่อจิตใจแต่อาจไม่ใช่ด้านลบแค่เพียง

อย่างเดียวด้านดีที่ได้รับจากการเสพข้อมูลกมี็ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรน่าจะข้ึนอยู่

กบัผู้ส่งสาร (ผู้ที่โพสต์) ผู้รับสาร (ผู้ที่เข้าชม) หากมีการสื่อสารที่ถูกวิธเีฟซบุก๊น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่

ใช้ไม่มากก็น้อย ท าให้การศึกษาในเร่ืองน้ีจึงมุ่งไปที่การสื่อสารขณะที่ค าว่าการสื่อสารได้แบ่ง

องค์ประกอบตามแนวคิด เดวิด เค . เบอร์โล ที่แบ่งองค์ประกอบของการสื่อสารเป็น ผู้ส่งสาร 



 
 

(Sender) สาร (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) และที่ส าคัญผู้ส่งสารจะต้อง

เป็นที่น่าเช่ือถือในใจของผู้รับสาร ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเลือกท าการศึกษาระหว่าง 2 เพจ คือ เพจ 

Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ และเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้วิจัยจะท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลบนเพจเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาอธิบายเป็นแนวทางในการวิเคราะห์องค์ประกอบการ

สื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านสื่อเฟซบุก๊ 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

ในการศึกษา เร่ือง การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านสื่อเฟซบุ๊ก

ในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังน้ี 

1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารของกลุ่มเฟซบุ๊กแฟนเพจโรคซึมเศร้ากับผู้ป่วย

โรคซึมเศร้า 

2. เพ่ืออธบิายแนวทางการสื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านสื่อเฟซบุก๊ 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

องคป์ระกอบการสือ่สาร 

ปรมะ สตะเวทิน (2540) กล่าวว่า การสื่อสารน้ันจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหน่ึง 

นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่เป็นความจ าเป็นเพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ มนุษย์อาศัยการสื่อสารเป็น

เคร่ืองมือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินกจิกรรมใดๆ ของตนและเพ่ืออยู่ร่วมกบัคนอื่นในสังคม 

การสื่อสารเป็นพ้ืนฐานการติดต่อของมนุษย์และยังเป็นเคร่ืองมือส าคัญของกระบวนการสังคมย่ิงมี

ความสลับซับซ้อนมากเพียงใดการสื่อสารก็ย่ิงมีความส าคัญมากข้ึนเท่าน้ันการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ อุสาหกรรม และสังคมที่น ามาซ่ึงความสับสนก่อให้เกิดความไม่เข้าใจแก่สมาชิกของสังคม 

ย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซ่ึงองค์ประกอบการสื่อวารมี

ปัจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการ ตามหลักทฤษฎี “SMCR” ของ เดวิด เค. เบอร์โล (ที่มา: เวบ็ไซต์บ้านจอม

ยุทธ, 2543) ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และสื่อหรือช่องทาง จากการศึกษาค้นคว้าองค์ประกอบ

ของการสื่อสารน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกทฤษฎีการสื่อสารของเดวิด เค. เบอร์โล เป็นแนวคิดหลักในการท า

วิจัยคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการสื่ อสารที่แอดมินกลุ่มแฟนเพจโรคซึมเศร้าใช้ ควรมี

องค์ประกอบอย่างไรบ้างที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือให้เกดิประโยชน์มากที่สดุ  

การสือ่สารกบัผูป่้วยโรคซึมเศรา้ 

การสื่อสารเป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ ความคิดเหน็ระหว่างบุคคล 

กลุ่ม องค์กรสาธารณะผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อพ้ืนบ้าน  เป็นต้น เพ่ือ



 
 

น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ผู้ส่งสารได้วางเป้าหมายไว้ ในปัจจุบันการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการ

ทางสังคม ในทุกภาคส่วน รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การสื่อสารกับ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ทางการแพทย์ต้องอาศัยทกัษะต่างๆ โดยเลือกใช้ประสมประสานให้เหมาะสมตาม

ประเภทของการสื่อสาร โดยมีทักษะที่ส าคัญ ดังน้ี 1. การใช้ภาษาท่าท่าง 2. การตั้งค าถาม 3. การ

ทวนซ า้สรุปความ 4. การเงียบ 5. การให้ก าลังใจ 6. การให้ข้อมูล 7. การสะท้อนความรู้สึก (ที่มา: 

คลินิกสุขภาพนายแพทย์เจษฎา2562) การสื่อสารสุขภาพเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏสิมัพันธข์องมนุษย์ในกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ และทกัษะในการสื่อสารสขุภาพกไ็ม่ได้ถูก

ตีกรอบจ ากดัอยู่ แต่เฉพาะกบัแพทย์ที่ท  าการรักษา อยู่เทา่นั้นแต่มันจ าเป็นต่อผู้ท างานด้านสาธารณสุข

ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นเภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้บริการ

ด้านสุขภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับบริการด้านสุขภาพต่างๆ จ าเป็นต้องใช้กระบวนการ

สื่อสารน้ีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้ป่วยได้ให้ความส าคัญกับการ

สื่อสารกับผู้ป่วย เน่ืองจากผู้ป่วยน้ันจะมีสภาวะความรู้สึกนึกคิดที่ต่างจากบุคคลธรรมดา และเพ่ือให้

บรรลุความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการรักษาเพ่ือให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตของตนเองในการ

ด าเนินกจิกรรม โดยข้อมูลการสื่อสารกบัผู้ป่วยน้ีผู้วิจัยจะใช้แนวคิดน้ีเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

การสือ่สารผ่านเฟซบุก๊ 

Facebook กค็ือ Social Networking เครือข่ายสังคมในโลกออนไลน์อย่างอินเทอร์เนต็ที่

สามารถเช่ือมโยงคนต่าง ๆ จากทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ท าให้เราสามารถแบ่งปันข้อมูล ความรู้  และ

โดยเฉพาะความรู้สึกให้แก่กันได้ง่ายๆ ปัจจุบันเฟซบุก๊ได้มีการอัพเดทภาษามากมายรวมถึงภาษาไทย

ด้วย และที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรวดเรว็น้ันมาจากเป็นเวบ็ไซต์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย การ

พูดคุยผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ พบว่า เฟซบุก๊เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ยอดนิยมอนัดับ 1 และ

อันดับที่ 2 คือโปรแกรม ไลน์แอพพลิเคช่ัน (Line Application) โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เนต็ใช้บริการ คิด

เป็นร้อยละ 92.1 และร้อยละ 85.1 ตามล าดับ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558) ด้วยความง่ายและความสะดวกสบายในการ

เข้าถึงอินเทอร์เนต็ที่สามารถเช่ือโยงคนทั้งโลกด้วยกัน ท าให้สังคมออนไลน์กลายเป็นแหล่งการแบ่ง

บันและแลกเปล่ียนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เฟซบุ๊กนอกจาก จะให้บริการการบอกเล่าเร่ืองราวผ่าน

หน้ากิจกรรมข่าว เฟซบุ๊กยังมีเคร่ืองมือในการท ากิจกรรมอื่นๆ ตาม  ความประสงค์ของผู้ใช้งานที่

แตกต่างกันออกไป ได้แก่ หน้าเพจ (Fan Page) และกลุ่มเฉพาะ (Group) ซ่ึงทั้งสองน้ีมีหน้าที่การ

ท างานที่คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงวัตถุประสงค์และการใช้งาน ของผู้ใช้บริการแฟน

เพจ คือหน้าเพจใช้เป็นพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จะเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่าวิธีการสื่อสารที่กลุ่มแอดมินกลุ่มแฟนคลับใช้ในการสร้างเครือข่าย มีการใช้ประโยชน์จาก



 
 

อนิเทอร์เนต็หรือจากพ้ืนที่ในโลกออนไลน์ ผู้วิจัยจึงใช้ประโยชน์จากการแนวคิดการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก

เป็นกรอบในการศึกษาเร่ืองของสื่อและช่องทางในการสื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้าว่ามีลักษณะอย่างไร 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสื่อเฟซบุ๊ก” 

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธกีารวิจัย ดังน้ี 

การวิเคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยโดยการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา 

และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารของเฟซบุก๊แฟนเพจโรคซึมเศร้า 2 เพจ ได้แก่ 

1. เพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ เป็นเพจที่สร้างข้ึนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการ

ผลิต Content พัฒนาตัวเอง และให้ก าลังใจผู้คนให้ก้าวผ่านสถานการณ์น้ี บนพ้ืนฐานของความเช่ือ

ที่ว่า “ทุกคน หายได้” นอกจากน้ี ยังเป็นการท าความดีเพ่ือตอบแทนสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึนหลังสถานการณ์

อันเลวร้าย ตอบแทน ผู้มีพระคุณที่เคยสนับสนุนในช่วงเวลายากล าบาก และเป็นการตอบแทนสังคม

ทางด้าน Mental Health Disorder (https://www.facebook.com/depressionbytu) 

2. เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพ่ือให้

ประชาชาชน มีสุขภาพจิตดี มีความสุข โดยเผยแพร่ความรู้โดยกองสุขภาพจิตสังคมกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสขุ (https://www.facebook.com/THAIDMH) 

การสมัภาษณ ์(In-Depth Interview) 

ผูใ้หส้มัภาษณ ์

1. คุณสริิกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์ แอดมินเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ 

การสมัภาษณ์เป็นอกีหน่ึงเคร่ืองมือส าคัญที่จะน ามาใช้ร่วมกบัการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

เอกสาร โดยเป็นการสื่อสารแบบสองทางและใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็นการ

สมัภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้แหล่งข้อมูลที่ได้ท าการศึกษามาน้ันมีความน่าเช่ือถือมากย่ิงข้ึน โดยค าถามที่

ใช้ในการสมัภาษณ์ ได้แก่ เฟซบุก๊มีประโยชน์อย่างไรในการเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเรากับผู้รับ

สาร 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

การวิธีวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ส าหรับเคร่ืองมือที่ มี 

ความเหมาะสมในการน ามาใช้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือ ที่ ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลแนวทางหน่ึง โดยการศึกษาข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพ่ือน ามา

วิเคราะห์องค์ประกอบ ในการสื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสื่อเฟซบุก๊เบ้ืองต้น ส่วนเคร่ืองมือที่ใช้ใน



 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อีกแนวทางหน่ึงน้ัน คือ การสื่อสารแบบสอง

ทางซ่ึงเป็นการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและเป็นการสมัภาษณ์แบบปลายเปิด ซ่ึงเป็นวิธวิีจัยที่มีผล

ท าให้ค าถามมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง โดยเทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึกน้ันเป็นเทคนิคและ

ระเบียบวิธวิีจัยเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมอย่างย่ิง ในการน ามาใช้การสมัภาษณ์ส่วนบุคคล 

การน าเสนอผลงานวิจยั 

ส าหรับความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ผู้วิจัยจะน าเสนอด้วยการพรรณนา โดยวิธีการแบบ

เรียงความ (Essay) คือการน าเสนอด้วยการพรรณนาถึงเน้ือหาละเอยีดที่ได้ท าการวิเคราะห์และเรียบ

เรียงแล้ว 

ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านสื่อเฟซบุ๊ก 

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยและมีการอภิปรายผล ดังน้ี 

ผู้ส่งสาร/ผู้รับสารระหว่างการสื่อสารของเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ และ

การสื่อสารของเพจกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุมีลักษณะการสื่อสาร ดังน้ี 

เพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ ผู้ส่งสาร/ผู้รับสารมีลักษณะการสื่อสารที่แสดง

ให้เห็นว่า ผู้ส่งสารมีความสนใจและใส่ใจรายละเอียดของผลตอบรับจากผู้รับสาร และรับฟังความ

ต้องการหรือสิ่งที่ เป็นปัญหาของผู้รับสาร ผู้ส่งสารสามารถให้ค าปรึกษาได้จริงมีความเป็นกนัเองจึงท า

ให้ผู้รับสารเกิดความไว้ใจ ความศรัทธาในตัวผู้ส่งสาร และลักษณะการสื่อสารของเพจ Introvert 

ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ มีลักษณะพิเศษ คือ ผู้ส่งสารมีอตัลักษณ์ความเป็นผู้ป่วยเช่นเดียวกบัผู้รับสาร

จึงท าให้การสื่อสารน้ันรุดแล่นไปด้วยดี  ซ่ึงการสื่อสารลักษณะน้ีจะมีความแตกต่างจากเพจกรม

สขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 

เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ลักษณะการสื่อสารของผู้ส่งสาร/ผู้รับ

สารเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผู้ส่งสารใช้สารที่มีเน้ือหาครอบคลุมผู้รับสารทั่วไปไม่

เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง รายละเอียดของสารมีความเป็นกลางจึงไม่เข้าถึงกลุ่มผู้รับสารที่เป็น

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากนัก ผู้รับสารสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าการจะขอค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ

หรือจากหมอในเพจเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างยาก และด้วยความมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันของผู้รับสารที่

เป็นผู้ป่วยและผู้ส่งสารเป็นบุคคลธรรมดา ความแตกต่างกนัน้ีจึงท าให้การแสดงความคิดเหน็ในเร่ืองที่

สื่อสารน้ันน้อยกว่าเพจแรก แต่สิ่งที่ผู้รับสาร ควรจะให้ความสนใจในเพจกรมสุขภาพจิต คือ ความรู้ที่

ได้จากสารในเร่ืองต่างๆ เพราะสารเหล่านี้  ถูกกล่ันกรองจากผู้เช่ียวชาญมาอย่างดีซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้รับสารทุกกลุ่ม 

จากผลการวิจัยข้างต้นการสื่อสารของเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ ได้ผลตอบ

รับดีที่ดีกว่า เพจกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ เพราะการสื่อสารที่เกดิจากผู้ส่งสารมี อตัลักษณ์



 
 

ความเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเหมือนกันน้ันจะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท  าให้ผู้รับสารเกิดความศรัทธาในตัวผู้ส่ง

สาร และยอมเปิดใจรับสารน าประโยชน์ที่ได้จากสารน้ันไปปรับใช้ให้ก าลังใจตนเอง และผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าสามารถเยียวยาใจตนเองให้ดีข้ึนร่วมกบัการการกนิยาตามที่แพทย์สั่ง เน่ืองจากผู้รับสารแต่ละ

คนมีอาการของโรคซึมเศร้าที่แตกต่างกนั จึงไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าอาการของผู้รับสารอยู่ใน

โรคซึมเศร้าชนิดไหน จากโรคซึมเศร้าทั้ง 3 ชนิด การสื่อสารจึงต้องยึดหลักที่มีความเป็นกลางไม่ได้ลง

ลึกในรายละเอียดของโรคซึมเศร้าแต่ละชนิด ซ่ึงจะไปสอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารสุขภาพในด้าน

ความสัมพันธ์ที่กล่าวไว้ว่า “บุคคลที่มีความสัมพันธ์อื่นๆ บุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ

เหล่านี้  คือ เครือข่ายทางสงัคมของผู้รับบริการที่มีความสมัพันธทุ์กระดับ อาจเป็นสมาชิกในครอบครัว 

เพ่ือนร่วมห้อง เพ่ือนในช้ันเรียน เพ่ือนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และมีอิทธิพล ต่อผู้รับบริการด้านสุขภาพ 

เพราะบุคคลที่มีความสัมพันธ์เหล่าน้ีมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารสุขภาพ ในลักษณะที่เป็น

เครือข่ายที่อยู่รอบตัวของผู้เข้ารับบริการ การท างานของเครือข่ายอาจเป็นการให้ค าแนะน า ต่อเม่ือรับ

การรักษาพยาบาลแล้วกลับไปรักษาตัวที่บ้าน สมาชิกในครอบครัวก็จะเป็นผู้พยาบาลที่ใกล้ชิด 

มากกว่าแพทย์หรือพยาบาลที่โรงพยาบาล และการได้มาซ่ึงข่าวสารสุขภาพอาจมาจากเครือข่ายทาง

สงัคมระดับต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเหล่าน้ีน่ีเอง และสิ่งที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องการมาก

ที่สุด คือ การรับฟัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานิก ทวิชาชาต (2546) ท าการศึกษาเร่ือง 

“เทคนิคการติดต่อเชิงอวัจนภาษาที่ใช้ในการบ าบัดปัญหาทางจิต” กล่าวไว้ว่า การใช้อวัจนภาษาเป็น

เคร่ืองมือในการสื่อสารจะท าให้การรักษาปัญหาทางจิตมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น เพราะจิตแพทย์

ใช้อวัจนภาษาในการประเมินอาการของผู้ป่วยในการวินิจฉัยโรคที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ 

ความคิด ยังเป็นส่วนส าคัญที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากน้ี การสื่อสารกับผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าที่มีลักษณะของการสื่อสารเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเยียวยาใจตนเองได้ สอดคล้องกบังานวิจัยของ 

บวรสรรค์ เจ่ียด ารง (2557) เร่ือง “การสื่อสารในการน้อมน าผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์สู่โลกุตตรภาวะ” 

กล่าวไว้ว่า การสื่อสารกับผู้ติดเช้ือฯ ควรเป็นการสื่อสารที่ มุ่งรักษาใจของผู้ติดเช้ือฯ เป็นส าคัญ 

เน่ืองจากความทุกข์ของผู้ติดเช้ือฯ เกิดข้ึนจากการที่จิตใจถูกกระท ามากกว่าการติดเช้ือฯ และความ

เจบ็ป่วยทางร่างกาย เมื่อใจได้รับการรักษาย่อมส่งผลให้กายผู้ติดเช้ือฯ แขง็แรงไปพร้อมกัน ตรงกัน

ข้ามหากใจไม่ได้รับการรักษาใจ แต่ร่างกายแข็งแรงข้ึนมาด้วยยาต้านไวรัสย่อมเป็นความเสี่ยงที่

ร่างกายน้ัน จะถูกไปใช้ประกอบอกุศลกรรม ดังน้ันการรักษาผู้ติดเช้ือฯ จึงจ าเป็นต้องใช้การสื่อสาร

รักษาใจภายใต้กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเป็นหลักและใช้กระบวนทัศน์การแพทย์สมัยใหม่เสริม

เท่าน้ัน ซ่ึงไม่ต่างจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ควรเอาชนะใจตนเองให้ได้เพ่ือที่จะได้มีชีวิตอยู่เพ่ือสร้าง

คุณค่าให้กบัตนเอง และใช้การทานยา เป็นตัวช่วยเสริมให้การหล่ังของสารในสมองท างานได้ปกติ 

การใช้ช่องทางเฟซบุ๊กในการสื่อสารระหว่างการสื่อสารของเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่

หายได้ by ตู่ และการสื่อสารของเพจกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุมีลักษณะ ดังน้ี 



 
 

เพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ ผู้ส่งสารมองว่าสามารถรู้ผลการตอบรับในเร่ืองที่

จะสื่อสารได้ดี เน่ืองจากเฟซบุ๊กสามารถแสดงความคิดเหน็ และสามารถส่งข้อความผ่านแชทสนทนา

กับผู้ส่งสารเป็นการส่วนตัวได้ท าให้ผู้ส่งสารทราบในสิ่งที่ผู้รับสารต้องการได้ หรือสิ่งที่เป็นปัญหาของ

ผู้รับสารที่ต้องการค าปรึกษาส่วนตัวเฟซบุ๊กสามารถท าในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นได้ทั้งหมด หรือการ

สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ถูกใจ หัวใจ เป็นต้น ท าให้ผู้ส่งสารสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้รับสารน้ันมีความ        

พึงพอใจในสารหรือไม่  

เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความเหน็เร่ืองการใช้เทคโนโลยีเข้ามา

เป็นส่วนหน่ึงในการสื่อสารเน่ืองจากกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุเป็นหน่วยงานที่ใหญ่และการ

ติดต่อเร่ืองต่างๆ อาจใช้เวลานานรวมไปถึงการจะสื่อสารข้อมูล ให้ประชาชนได้รับรู้ได้ในทันทีน้ัน        

บางทีเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างยาก การใช้ช่องทางเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการสื่อสารน้ันสามารถท าให้เข้าถึง

ประชาชนได้ง่ายและกระจายข่าวสารได้อย่างครอบคลุมเน่ืองจากเฟซบุก๊เป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความ

นิยมจากบุคคลทุกเพศทุกวัน การสื่อสารผ่าน เฟซบุ๊กจึงเป็นช่องทางที่สะดวกและง่ายต่อการรับ

ข่าวสารของผู้รับสาร 

 ผลการวิจัยข้างต้นจะเหน็ว่า เฟซบุ๊กเป็นสื่อออนไลน์ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางด้าน

การสื่อสาร และมีจ านวนผู้เข้าใช้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ต้องการค าปรึกษา

จากผู้ที่มีความรู้ หรือผู้มีประสบการณ์ในการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแบบส่วนตัว เฟซบุ๊กจึงเป็นสื่อ

ออนไลน์ที่ตอบโจทย์ในเร่ืองการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดเกี่ยวกบัการสื่อสารผ่าน

เฟซบุ๊กที่ว่า วิธีการสื่อสารที่แอดมิน กลุ่มแฟนคลับใช้ในการสร้างเครือข่ายและการธ ารงอยู่ของ

เครือข่ายน้ัน มีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตหรือจากพ้ืนที่ในโลกออนไลน์เพ่ือการสื่อสาร ซ่ึง

สามารถท าให้เกิดเป็นชุมชนในพ้ืนที่เสมือนจริง และสามารถเช่ือมโยงตัวตนในพ้ืนที่เสมือนจริงกับ

พ้ืนที่จริงได้โดยผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อกิจกรรมที่ท  าให้ความสัมพันธ์ระหว่างแอดมินและแฟน

คลับมีการสานสัมพันธ์และเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ของกันและกันอย่างย่ังยืน นอกจากน้ีงานวิจัยของ 

ภัทราพร ศิริไพบูลย์ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์เน้ือหาของการสร้างตัวตนบนเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ” กล่าวว่า ปัจจัยที่ท  าให้ผู้ติดตามแฟนเพจเลือกเปิดรับข่าวสาร และส่งผลให้เกดิ การแบ่งปัน

มากที่สุด คือ ปัจจัยประสบการณ์และนิสัย รองลงมา คือ ปัจจัยสภาวะ ปัจจัยทัศนคติและค่านิยม 

ปัยจัยความต้องการ ปัจจัยการใช้ประโยชน์ และปัจจัยในการสื่อสาร ตามล าดับ นอกจากน้ีงานวิจัยของ 

ปณิชา นิติพรมงคล (2555) เร่ือง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก โดยกรุงเทพติด

อนัดับ 1 เมืองที่มีผู้ใช้เฟซบุก๊มากที่สดุในโลก ด้วยประโยชน์ที่มากมายจากการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารได้ง่ายและเป็นวงกว้างหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ 

รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น สามารถสื่อสารกับคนที่มีความช่ืนชอบในเร่ืองเดียวกัน แลกเปล่ียนความ



 
 

คิดเห็นหรือรวมตัวกันท ากิจกรรมที่ มีประโยชน์ และด้วยความที่สังคมออนไลน์สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและเป็นช่องทางการสื่อสารได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีจึงมีการน ามาใช้

ทางด้านธุรกิจโปรโมทตนเองหรือองค์กรรวมไปถึงใช้เป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้าง

กจิกรรม หรือพูดคุยตอบข้อซักถามถึงสนิค้าหรือบริการ ผลส ารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยังยืนยัน

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนต่อเน่ืองทุกปี ส่วนเว็บไซต์ที่มีจ านวนผู้เข้าชม

สงูสดุทั่วโลก ได้แก่ เฟซบุก๊ ดังน้ัน เฟซบุก๊จึงเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสทิธภิาพที่จะใช้สื่อสารกับ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี 

เน้ือหาและรหัสของสารในการสื่อสารระหว่างการสื่อสารของเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่

หายได้ by ตู่ และการสื่อสารของเพจกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุมีลักษณะ ดังน้ี 

เพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ ลักษณะของสารมีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่หน่ึง

ความรู้ ด้านที่สองการรับมือเม่ือเกิดภาวะอยากฆ่าตัวตาย ด้านที่สามความรัก และด้านที่สี่การให้

ก าลังใจ เน้ือหาสารในเพจ Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ ไม่ว่าสารจะอยู่ในรูปแบบของ ข้อความ 

รูปภาพ หรือวิดีโอ สญัญะ ที่ปรากฏอยู่ในสารทั้งหมดจะเป็นการให้ก าลังใจ การสื่อสารทั้งหมด 4 ด้าน

ที่ได้กล่าวมาข้างต้นน้ันความหมายที่สองแฝงอยู่ในเน้ือหาของสารทั้งหมด คือ การให้ก าลังใจผู้ป่วย

โรคซึมเศร้าเป็นหัวใจส าคัญของการสื่อสาร  

เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีลักษณะการสื่อสารทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่หน่ึงสารเกี่ยวกับวิธีการดูแลและป้องกันการฆ่าตัวตาย ด้านที่สองการรณรงค์เกี่ยวกับโรค

ซึมเศร้า และด้านที่สามสารเกี่ยวกบัการให้ก าลังใจ สารที่ใช้น้ันถือว่าตรงต่อความต้องการของผู้รับสาร 

เพราะด้วยความเช่ียวชาญของผู้ส่งสารท าให้รู้ว่าสิ่งที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องการ คือ การรับฟัง สัญญะ

ที่วิเคราะห์จากการสื่อสารทั้ง 3 ด้าน ที่ได้กล่าวมาข้างต้นของเพจกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ในความหมายที่สองของสาร พบว่า เป็นเร่ืองของการให้ก าลังใจผู้ป่วยทางจิตเช่นเดียวกันกับ เพจ 

Introvert ซึมเศร้าแต่หายได้ by ตู่ 

จากผลการวิจัยข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า ในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน้ันสัญญะที่อยู่

ในสารมีความส าคัญในการถอดรหัสสารของผู้รับสารไม่ว่าจะเป็นเน้ือหา รูปภาพ สทีี่ใช้ หรือแม้กระทั่ง

สัญลักษณ์ ทุกส่วนเหล่าน้ีมีความส าคัญต่อการถอดรหัสสารของผู้รับสาร เน่ืองจากผู้รับสารที่มีภาวะ

ความเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน้ันการใช้ค าพูดสื่อสารตรงๆ ออกไปอาจท าให้กระทบต่อความรู้สึกแต่

หากใช้รูปภาพ สญัลักษณ์ หรือส ีแทนค าพูดเม่ือผู้รับสารถอดรหัสสารแล้วสามารถเข้าใจความหมายที่

สองที่ ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสาร การสื่อสารเหล่าน้ีคือก าลังใจที่ให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ซ่ึงจะ

สอดคล้องกับแนวคิดสัญญะที่ว่า สัญญะประเภทภาษาหรือค าพูด คือ ประโยคหรือข้อความ ค าพูด  

ทั้งที่เป็นการเขียนและเสียงพูด และสัญญะประเภทภาพ หมายถึง สัญญะที่ไม่ได้เป็นภาษา ได้แก่ 

ภาพถ่าย ภาพวาด การจัดองค์ประกอบของภาพ การใช้สี  แสง ต่อมารูปสัญญะที่เป็นสัญลักษณ์ 



 
 

(Symblos) สัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวพันอันใดระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุที่มีจริงหากแต่เป็นความ

เกี่ยวพันที่เกิดจากการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้ แต่การที่จะเข้าใจหรือถอดรหัสความหมายของ

รูปสัญญะประเภทสัญลักษณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ของผู้ใช้สัญญะประเภทน้ีเท่าน้ัน ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจัยของ พัชรนันท ์รักตประจิต (2555) กล่าวว่า “สญัญะ” ซ่ึงหมายถึงสิ่งที่ถูกสร้าง

ขึ้ นมา ให้มีความหมายแทนของจริง/ตัวจริง ในตัวบทและในบริบทหน่ึงๆ ซ่ึงประเภทสัญญะที่ใช้ใน

การโฆษณาน า้หอม ได้แก่ ดัชนี (Index) หมายถึงสัญญะที่เป็นตัวช้ีให้นึกถึงอีกสิ่งหน่ึงที่ไม่ใช่สิ่งที่เรา

มองเหน็ในขณะน้ัน ในการโฆษณาน า้หอมน่ัน คือ สิ่งต่างๆ ที่ช้ีให้ผู้รับสารรับรู้กล่ินของน า้หอมแต่ละ

ชนิด และสัญลักษณ์ (Symblo) หมายถึง สัญญะที่ เป็นกฎระเบียบหรือทุกสิ่งอย่างที่คนเข้าใจ

เหมือนกัน โดยอาศัยการเรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจและยอมรับกันเป็นแบบแผน ในโฆษณาน า้หอมจะ

ใช้ภาพของผลไม้และดอกไม้ชนิดต่างๆ มาใช้ ในการสื่อความหมายความหอม โดยผลไม้และดอกไม้

แต่ละชนิดต่างมีความหมายลึกซ้ึงเชิงสัญญะ ที่จ าเป็นต้องเข้าใจความหมายทางภาษาของดอกไม้ 

ต านาน หรือเร่ืองราวที่ เกี่ยวข้องก่อน ถึงสามารถวิเคราะห์และตีความหมายสารได้รวมไปถึง

ความหมายของสีต่างๆ ที่แทนอารมณ์และความรู้สึกในภาพโฆษณา ดังน้ัน การสื่อสารกับผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าการใช้ สัญลักษณ์ สี และรูปภาพ จึงมีความส าคัญต่อการให้ความหมายของผู้รับสารที่เป็น

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

จากข้ออภิปรายทั้งหมดที่ผ่านมาจะน าไปสู่แนวทางการสื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่าน

สื่อเฟซบุ๊ก งานวิจัยน้ีเสนอให้แนวทางการสื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรมีลักษณะขององค์ประกอบ

การสื่อสารที่ผู้ส่งสารควรมีอัตลักษณ์ความเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นองค์ประกอบหลักและกระบวน

ทัศน์แพทย์สมัยใหม่เป็นองค์ประกอบรองในการสื่อสาร ดังน้ัน เมื่อจุดยืนเร่ืององค์ประกอบการ

สื่อสารเป็นดังข้อเสนอข้างต้นแล้ว แนวทางการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากจ็ะต้องมีองค์ประกอบ

การสื่อสารตามหลักทฤษฎี “SMCR” ของ เดวิด เค. เบอร์โล ดังน้ี องค์ประกอบแรก “S” ผู้ส่งสาร 

คือ ควรมีอัตลักษณ์ความเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเหมือนผู้รับสาร องค์ประกอบที่สอง “M” สาร คือ 

สารที่มีเน้ือหาจากประสบการณ์ตรงของผู้ส่งสารบูรณาการร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่และหัวใจส าคัญ

ของสารต้องมีลักษณะของการให้ก าลังใจ องค์ประกอบที่สาม “C” ช่องทางการสื่อสาร คือ เฟซบุ๊กที่

ผู้รับสารสามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้จริง และองค์ประกอบที่สี่ “R” ผู้รับสาร คือ ผู้รับสารที่มีสภาวะ

ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพราะองค์ประกอบการสื่อสารที่ดีน้ันจะน าไปสู่ผลลัพธท์ี่ดี เพราะสาเหตุที่ท  าให้

เกิดโรคซึมเศร้าน้ันมีผลมาจากการที่ใจถูกกระท า หากผู้รับสารได้รับการเยียวยาใจที่ถูกวิธีจากการ

สื่อสารจะเป็นส่วนหน่ึงที่ท  าให้บรรเทาความทุกข์ใจลงได้ หรือถ้ามีการสื่อสารที่จริงจังและน าสิ่งที่ได้

จากการสื่อสารน้ันไปพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์จริง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหันกลับมารักตนเอง 

มองเหน็คุณค่าของตนเอง สิ่งเหล่าน้ีจะน าไปสู่การหายจากอาการป่วยได้ ซ่ึงผลลัพธจ์ากการสื่อสารที่ดี

จะสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ และด้วยความมีศรัทธาในตัวผู้ส่งสารน้ัน



 
 

จะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท  าให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน้ันน าสิ่งที่ได้ประโยชน์จาการสื่อสารมาปรับใช้ในการ

เยียวยาใจตนเอง เพราะผลของการเยียวยาใจตนเองได้จะช่วยให้ผู้ป่วยเสมือนมีภูมิต้านทานในการ

ต่อสู้ กับภาวะทางจิตใจ กล่าวคือ เร่ืองของจิตใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน้ันเป็นเร่ืองที่ มีความ

ละเอียดอ่อนมากแต่ถ้าใจได้รับการรักษาจนมีความเข้มแขง็แล้วผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะสามารถอยู่ร่วม

ผู้คนในสังคมได้ ซ่ึงในขณะที่การรักษาด้วยยาจะช่วยให้ร่างกายหล่ังสารซีโรโทนินได้ปกติเพียงเทา่นั้น 

หัวใจส าคัญในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คือ ก าลังใจ และความรัก เพราะพลังของความรัก

สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอยากหาสิ่งที่ดีให้กบัตนเอง แนวทางการสื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ผ่านสื่อเฟซบุก๊ตามองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสร้างกรอบแนวทางการสื่อสารได้ ดังน้ี 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ของการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะบริบทของสื่อออนไลน์เท่าน้ัน ดังน้ันการวิจัย

ต่อไป ในอนาคตควรมีการน าองค์ประกอบการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ไปศึกษาเปรียบเทียบกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอยู่ภายใต้บริบทอื่นๆ เช่น ครอบครัว สังคมที่ผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าอาศัย อยู่ เป็นต้น ซ่ึงผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาความแตกต่างในเชิงบริบทน้ีกจ็ะช่วยเติม

เตม็ให้องค์ความรู้ในการสื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีความครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้น 



 
 

2. การท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรสัมภาษณ์ความคิดเหน็ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพ่ิมด้วย 

เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาพรวมขององค์ประกอบการสื่อสารและมุ่งเน้นไปที่ของบริบทผู้

ส่งสาร ดังน้ัน การวิจัยต่อไปในอนาคตควรศึกษาทั้งบริบทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซ่ึงผลการวิจัยที่ได้

จากการศึกษาจะช่วยให้เติมเตม็องค์ประกอบการสื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้สมบูรณ์มากขึ้น 

3. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท าให้ความรู้ที่ได้มีความลุ่มลึกแต่ยังขาดความ

เป็นสามัญการ (Generalization) การวิจัยคร้ังต่อไปควรน าระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณมาใช้ใน

การศึกษาเพ่ือเติมเตม็ ในประเดน็ต่างๆ เช่น อุปสรรคในการสื่อสารผ่านสื่อเฟซบุก๊ของผู้รับสาร แนว

ทางการแก้ไขอุปสรรคที่เกดิข้ึน เป็นต้น 

4. การวิจัยคร้ังต่อไปควรน าองค์ประกอบการสื่อสารกบัผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านสื่อ เฟซบุก๊ 

ไปเปรียบเทยีบกบัการสื่อสารด้วยช่องทางออนไลน์อื่น เพ่ือสงัเคราะห์ข้อดีข้อด้อยอนัจะก่อให้เกิดองค์

ความรู้ ที่สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 

5. ข้อเสนอแนะส าหรับแฟนเพจโรคซึมเศร้าภาคเอกชนผลการวิจัยน้ีแสดงให้เหน็ชัดเจน

ว่าผู้รับสารเกดิความศรัทธาข้ึนจากตัวผู้ส่งสาร ดังน้ันผู้ส่งสารที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรใช้การแพทย์

สมัยใหม่เข้ามาเป็นแนวทางในพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให้สารมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 

6. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช ในความเป็นจริงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการดูแลให้ค าปรึกษากบัผู้ป่วยจิตเวชมีความช านาญและเช่ียวชาญในการรักษาเป็นทุนเดิม

แล้ว แต่สิ่งที่ควรน าไปเพ่ิมเติมเป็นเร่ืองของลายระเอียดในวิธกีารสื่อสารซ่ึงข้อจ ากดัความแตกต่างของ

สภาวะทางด้านร่างกายของผู้สื่อสารที่เป็นปกติกับผู้รับสารที่เป็นผู้ป่วย ความละเอียดอ่อนในการ

สื่อสารอาจยังไม่เทา่กบัผู้ป่วยสื่อสารกบัผู้ที่เคยป่วย ดังน้ันควรน าวิธกีารทั้งสองอย่างมาปรับใช้ร่วมกัน

อกีทั้งยังเป็นการขยับขยายองค์ความรู้ ให้งอกงามต่อไป 
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