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การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษารู ปแบบการสร้างเนือ้ หาการสื่อสารสาหรับโรค
ซึ ม เศ ร้า ผ่ า น เพ จเฟ ซบุ๊ ก 2) เพื่ อศึ ก ษ าการผลกระทบ ต่ อ ผู้ ติ ดตาม ใน มุ ม ม องของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านต่าง ๆ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างเนือ้ หาการสื่อสารสาหรับโรคซึมเศร้าผ่านเพจเฟซบุ๊ก
การวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ เพจที่ มี
เนือ้ หาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตในด้านโรคซึมเศร้าที่มีบริบทโครงสร้างของเพจแตกต่างกัน จานวนทัง้ สิน้ 2 เพจ
, ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นจิ ต เวช 1 ท่ า น , ผู้เชี่ ย วชาญด้า นสื่ อ เชิ ง เทคนิ ค ในการคิ ด และสื่ อ สารเพื่ อ สร้า งสรรค์
เนือ้ หา 1 ท่าน, ผูส้ ร้างเนือ้ หา หรือ แอดมินเพจ 2 ท่าน และผูท้ ่ีมีภาวะซึมเศร้า จานวน 3 ท่าน ที่คัดเลือกจาก
วิธีการสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีกาหนดในงานวิจัยฉบับนี ้ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือ การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
ผลการวิจยั พบว่า ทัง้ สองเพจมีรูปแบบการวางโครงสร้างของเพจและเนือ้ หาที่ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งความ
แตกต่างของทั้งสองเพจคือบริบทในการให้ขอ้ มูลกับผูต้ ิดตาม เช่น เพจออลล์จิต จะมีบริบทของความเป็ นที่
ปรึกษาเนื่องจากเป็ นเพจที่รวมนักจิตวิทยาหลากหลายท่าน ลักษณะเนือ้ หาจึงมีรูปแบบทั้งทางการและไม่
ทางการ ส่วนเพจสาส์นจากผูป้ ่ วยซึมเศร้า มีการบริบทเพจในฐานะเพื่อนหรือผูท้ ่ีมีภาวะอาการเช่นเดียวกัน ทา
ให้ลักษณะของเนือ้ หาเน้นการให้กาลังใจมากกว่า ทั้งสองเพจ มี การปูความรู พ้ ืน้ ฐานให้คนทั่วไปสามารถ
ประเมินอาการตนเองได้ในเบือ้ งต้น และสร้างชุมชนออนไลน์ให้กับผูท้ ่ีสนใจหรือผูท้ ่ีมีภาวะอาการของโรคได้
แชร์แ ละแลกเปลี่ ย นความเห็ น ซึ่ ง กัน และกัน ในมุม มองต่ า ง ๆ ที่ เป็ น ประโย ชน์ต่ อ ตนเองคนรอบข้า ง ซึ่ ง
นักจิตวิทยาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลและแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญเข้าไปเสริม
เพื่อให้ผูต้ ิดตามนัน้ เข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง และในด้านเทคนิคเนือ้ หาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการ
คิ ด และสื่ อ สารเพื่ อ สร้างสรรค์ ให้ค วามเห็ น ว่า ข้อ มูล มี ห ลากหลายได้แ ต่ บ ริบ ทการใช้ภ าษาต้อ งมี ค วาม
เหมาะสมและควรจัด สรรค์ป ระเภทของสื่ อ เพื่ อ ความเหมาะสมส าหรับ การเลื อ กรับ เนื ้อ หาของผู้ติ ด ตาม
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The objectives of this research were to study 1) to study the format of communication
content creation for depression on Facebook pages. 2) to study the impact on followers from the
perspective of various experts. 3) to study guidelines for creating communication content for
depression on Facebook pages.
This research is qualitative research, studying two pages containing information about
mental health in the field of depression but different page structure contexts, one psychiatric
specialist, one media specialist in creative thinking and communication techniques, two content
creators or page admins, and three people diagnosed with depression were selected from
snowball sampling according to the criteria specified in this research. The tools used for data
collection are documentary research and interviews
The results showed that both pages have a fairly clear layout of the page structure and
content. The difference between the two pages is the context in which information is provided to the
audience for example; the Facebook Page “Alljit” has a counseling context due to page has a
various of psychologists. Therefore, content by this page will has both formal and informal formats.
However, the Facebook Page “Messages from Depressed Patients” has a context as a friend or
someone with the same condition, making the nature of the content focuses more on
encouragement.
Both pages provide basic knowledge to assess their symptoms at an early stage, plus
online community for people who are interested or people with symptoms to share with each other.
Moreover, the psychologist added that information about the hospital and medical specialists
should be added in order to allow the followers to enter the correct treatment process. Finally, the
media content specialist suggested a variety of information, but the language context has to be
appropriate and the type of media contents should be appropriate for the followers.

