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บทคดัย่อ 

โครงการผลิตส่ือวีดิทศัน์น้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตส่ือวีดิทศัน์ท่ีสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกบัโรคซึมเศร้า
และสามารถน าไปเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของโรงพยาบาลคลองหลวงได ้โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารคือ กลุ่มผู ้
ใกลชิ้ดกบัผูป่้วยโรคซึมเศร้า โดยมีกระบวนการในการผลิตส่ือวีดิทศัน์ คือ การวิจยัหาขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การสมัภาษณ์เจาะลึกผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคซึมเศร้าและกลุ่มผูป่้วยโรคซึมเศร้า จ านวน 5 คน เม่ือไดข้อ้มูลแลว้จึงก าหนด
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ต่อจากนั้นก็ผลิตผลงานวีดิทศัน์ และท าการทดสอบผลงานก่อนการน าไปใช้จริง    
จากกระบวนการผลสร้างสรรคผ์ลงาน พบวา่ 1) ผลจากการสัมภาษณ์มีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ทศันคติของคนรอบขา้ง
ต่อผูป่้วยซึมเศร้าท่ียงัเขา้ใจวา่โรคซึมเศร้าเกิดจากความอ่อนแอทางจิตใจ การเรียกร้องความสนใจ เป็นตน้ 2) ขั้นตอน
การผลิตส่ือ ผูว้ิจัยได้ก าหนดประเด็นหลกัในการส่ือสาร คือ “คนรอบขา้งคือส่วนหน่ึงในการรักษาโรคซึมเศร้า”      
เพ่ือเป็นการแกไ้ขความเขา้ใจผิดและปรับทศันคติของคนรอบขา้งต่อผูป่้วยโรคซึมเศร้า โดยใชรู้ปแบบเกมส์ The Sims     
มาน าเสนอ และใชช่ื้อเร่ืองว่า “เดอะ ซึมส์” 3) ขั้นตอนการน าผลงานทดสอบผลงานก่อนน าไปเผยแพร่ (Pre-launch 
Test) กับกลุ่มผูป้ฏิบัติงานเก่ียวกบัโรคซึมเศร้าและกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูป่้วยโรคซึมเศร้า พบว่า วีดิทัศน์มีเน้ือหา
ถูกตอ้งตามหลกัการของโรคซึมเศร้า สามารถใหข้อ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายไดดี้  
 
ค ำส ำคญั: โรคซึมเศร้า การผลิตส่ือวีดิทัศน์ 
 

Abstract 
The objective of the project, “The Video Project to Build Awareness About Major Depressive Disorder 

(MDD) for Klong Luang Hospital”, was to create a video on Klong Luang Hospital’s website for building awareness 
about Major Depressive Disorder, with a target group of MDD patients’ circle of associates. However, there were 4 
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stages in this project including, researching and analyzing information by conducting an in-depth interview with 5 
MMD patients and MMD treatment professionals. The concept of the video was first defined, the video then was 
produced, and the work was finally evaluated. Results showed that 1) People involved with MDD patients 
misunderstood that MMD patients are just only mentally weak or just try to get attention from others, 2) During the 
production process, the key message of the video was set as “People around MMD patients are a part of treatment” 
with its aims to correct the misunderstanding and change the attitude of people involve with MDD patients. The 
concept of the video is derived from “The Sims”, and consequently, the video is entitled “The Suem” (Depression). 
According to the evaluation before the pre-launch test of the video production by MDD treatment team staff as well 
as MDD patients’ circle of associates, the video follows the principles of MMD treatment and efficiently 
communicates as an informative source for the target. 
 
Keywords: Major depressive disorder, Video Production 
 
1. บทน า 

โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder : MDD) เป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพ ครอบครัว สงัคม
และเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความทุกขท์รมานต่อตวัผูป่้วยเอง ทั้งจากอาการของโรค ความบกพร่องของหนา้ท่ี และยงัตอ้งเป็น
ภาระในการดูแล ซ่ึงส่งผลถึงครอบครัวของผูป่้วย รวมถึงความสูญเสียทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วย ซ่ึง ทว ี
ตั้งเสรี และคณะ (2551) ไดใ้ห้ความหมายโรคซึมเศร้าไวว้่า โรคซึมเศร้า คือ ภาวะท่ีบุคคลมีอารมณ์เศร้า ทอ้แท ้เบ่ือ
หน่าย เบ่ืออาหาร นอนไม่หลบั มองตนเองไม่มีคุณค่า ขาดความสนใจในกิจกรรมท่ีเคยท า บางคนมีความคิดอยากตาย 
และอาจฆ่าตวัตายได ้โดยท่ีอาการดงักล่าวตอ้งเป็นอยูน่านตั้งแต่ 2 สัปดาห์ข้ึนไป และมีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั 
ทั้งน้ี  ผูป่้วยโรคซึมเศร้า ควรมาพบจิตแพทย ์เพื่อรับการรักษาท่ีถูกตอ้ง และควรท าความเขา้ใจกบัผูป่้วยและคนรอบขา้ง
วา่โรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคจิต และสามารถรักษาหายขาดได ้
 โรงพยาบาลคลองหลวง เป็นหน่ึงในโรงพยาบาลภายใตก้ ากบัของประทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีแผนกจิตเวช 
ภายใตช่ื้อคลินิกฟ้าใส เปิดให้ค  าปรึกษาและตรวจรักษาผูป่้วยจิตเวชทัว่ไป รวมถึงตรวจคดักรองอาการโรคซึมเศร้าดว้ย 
จากการศึกษาเบ้ืองตน้ไดรั้บขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีของโรงพยาบาลคลองหลวงว่า นอกจากการรณรงค์ให้ผูท่ี้มีอาการ
ซึมเศร้า เขา้มาตรวจคดักรองแลว้ การให้ความรู้กบัคนรอบขา้งเร่ืองโรคซึมเศร้าก็ส าคญัไม่แพก้นั และแมโ้รงพยาบาล
จะมีการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซตห์รือเอกสารแจกอยูแ่ลว้ แต่ก็ยงัขาดส่ืออ่ืนท่ีน าไปสู่การตระหนกัรู้และเขา้ใจโรคซึมเศร้า
ในกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาล (กญัญากร มาดามรัตน์. นกัจิตวทิยาคลินิก .สมัภาษณ์, 20 กมุภาพนัธ์ 2561.) 
 ส่ือวิดีทศัน์เป็นส่ือหน่ึงท่ีช่วยในการรณรงคใ์นเร่ืองต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีเนน้การให้เน้ือหา
ท่ีเขา้ใจง่ายผ่านภาพและการบรรยาย สามารถใชช้ั้นเชิงลูกเล่นในการน าเสนอใหน่้าสนใจ และเม่ือน าไปเผยแพร่ในส่ือ
อินเตอร์เน็ตจะสามารถกระจายขอ้มูลไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และหากไดรั้บการน าเสนออยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นเน้ือหาและ
รูปแบบ หรือผ่านกระบวนการสนับสนุนโดยใชก้ารตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) จะช่วยให้ส่ือวีดีทัศน์นั้น 
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ได้รับการกล่าวถึงในวงกวา้ง น าไปสู่การกดถูกใจ (Like) หรือการแบ่งปัน (Share) ต่อในส่ือสังคมออนไลน์ และ
เผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมายมากข้ึน จนเรียกไดว้า่เป็น “ไวรัลวดีีโอ” (Viral Video)  

ทั้งน้ีในกระบวนการด าเนินการผลิตส่ือวิดีทศัน์ จะประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นตอนการหาขอ้มูล
และวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ขั้นตอนในการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการผลิตส่ือวดีิทศัน์และโรคซึมเศร้า 2) ขั้นตอนการ
ก าหนดแนวคิดในการสร้างสรรคง์าน โดยการวิเคราะห์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรคซึมเศร้า 
และน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการน าเสนอ โดยก าหนดรูปแบบวดีิทศัน์ รวมถึงก าหนดองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการ
ผลิตส่ือวิดีทัศน์ 3) ขั้นตอนการผลิตงาน และ 4) ขั้นตอนการทดสอบผลงาน หลงัจากผลิตส่ือวิดีทัศน์แลว้ ก็จะน า
วดีิทศัน์ท่ีไดไ้ปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และความเขา้ใจ ก่อนท่ีจะน าวิดีทศัน์ไป
มอบใหโ้รงพยาบาลคลองหลวงเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

โสภณ เมฆธน (2560) กล่าววา่ ปัจจุบนัประเทศไทยพบผูป่้วยโรคซึมเศร้า 1.5 ลา้นคน หรือร้อยละ 2.5 ของ
ประชากรไทย และยงัพบวา่ ผูห้ญิงเส่ียงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกวา่ผูช้ายถึง 1.7 เท่า โดยกระทรวงสาธารณสุข
ไดร้ณรงค์สร้างความรู้ ความเขา้ใจในการป้องกันและรักษาโรคซึมเศร้าให้กับประชาชน เพ่ือให้ผูป่้วยสามารถอยู่
ร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้ตลอดจนไดรั้บความเขา้ใจจากคนในครอบครัวและชุมชน ดว้ยการเขา้หา รับฟังอยา่งตั้งใจและ
เขา้ใจ พร้อมกนัน้ีไดก้ าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาโรคซึมเศร้าดว้ย 5 มาตรการส าคญั คือ 1) ลดอคติ สร้างการตระหนกั
รู้ สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 2) ลดการเกิดโรคในผูท่ี้เส่ียงโดยคน้หาและป้องกนั 3) ลดระยะเวลาและความ
รุนแรงของโรค 4) ป้องกนัการฆ่าตวัตาย และ 5) ป้องกนัการกลบัมาซ ้ า ซ่ึงการณรงคเ์พื่อเผยแพร่ความรู้ ความตระหนกั
ในการป้องกนัและรักษาโรคซึมเศร้าให้กบัประชาชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์และส่ือช่องทางต่างๆ มีการสร้างระบบ
ดูแล เฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าในระดบัจงัหวดั การพฒันาคุณภาพการบริการ จดัท าฐานขอ้มูลออนไลน์เร่ืองโรคซึมเศร้า 
เป็นตน้ จากท่ีกล่าวมาน้ี ก็เป็นแนวทางท่ีโรงพยาบาลคลองหลวงไดด้ าเนินการดา้นการรักษาผูป่้วยโรคซึมเศร้าตาม
มาตรการและการณรงคข์องกระทรวงสาธารณสุข 

ปัจจุบันมีการใช้ส่ือหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิดีทัศน์ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือสังคม
ออนไลน์ ฯลฯ เพ่ือการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคซึมเศร้า ผลกระทบจากโรคซึมเศร้า สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผล
ต่อการเกิดโรคซึมเศร้า การดูแลตวัเองของผูป่้วย ความเขา้ใจของคนรอบขา้งท่ีมีต่อผูป่้วยโรคซึมเศร้า ฯลฯ ซ่ึงส่ือ
เหล่าน้ีมีส่วนช่วยท าให้ผูป่้วยโรคซึมเศร้าและผูค้นรอบขา้งไดเ้ขา้ใจโรคน้ีมากยิ่งข้ึน จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยั
สนใจผลิตส่ือวิดีทศัน์ท่ีสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคซึมเศร้าให้แก่โรงพยาบาลคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือ
จะไดเ้ป็นส่ือกลางในการณรงคเ์ร่ืองโรคซึมเศร้าของโรงพยาบาลต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อผลิตส่ือวดีิทศัน์ท่ีสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคซึมเศร้า ของโรงพยาบาลคลองหลวง 
 

3. กระบวนการด าเนินงาน 
1. ขั้นตอนการหาขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview)กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.กลุ่มผูป่้วยโรคซึมเศร้า 3 คน โดยเลือกผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในคลินิก
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ฟ้าใสท่ีสมคัรใจให้ขอ้มูล 2.เจา้หน้าท่ีคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลคลองหลวง 2 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการรักษาและ
ดูแลผูป่้วยโรคซึมเศร้า   

2. ขั้นตอนการก าหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ มาก าหนดแก่น
เร่ือง (Theme) ในการน าเสนอ ก าหนดรูปแบบวีดีโอ รวมถึงก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของการผลิต ได้แก่ การ
ก าหนดอารมณ์และโทนสี (Mood and Tone) การก าหนดแนวคิดในการน าเสนอ (Concept) โดยใชรู้ปแบบเกมส์ The 
Sims เกมจ าลองชีวิต (Simulator) และก าหนดเน้ือเร่ือง (Story) ท่ีประกอบดว้ย การปูพ้ืน การแนะน าตวัละคร (ระบุ
ประเด็นปัญหา) การสร้างจุดเด่นและปมขดัแยง้ และบทสรุปเพ่ือคล่ีคลายเหตุการณ์ และการยกร่าง Story Board 

3. ขั้นตอนการผลิตงาน คือ 3.1) ขั้นตอนการเตรียมการถ่ายท า โดยการคดัเลือกนักแสดง และการเตรียม
อุปกรณ์ส าหรับการถ่ายท า 3.2) ขั้นตอนการถ่ายท า  และขั้นตอนหลงัการถ่ายท า คือ กระบวนการตดัต่อ 
 4. ขั้นตอนการทดสอบผลงาน หลงัจากไดผ้ลงานแลว้ ผูว้ิจยัไปน าวิดีทศัน์ท่ีไดไ้ปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ฏิบัติงานดา้นการรักษาโรคซึมเศร้า 2 คน  และ กลุ่มผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัผูป่้วยโรคซึมเศร้า 2 คน เพื่อ
ทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และความเขา้ใจ ก่อนท่ีจะน าวิดีทศัน์ไปมอบให้โรงพยาบาลคลองหลวงเพ่ือเผยแพร่
ต่อไป 
 
4. ผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษา พบวา่ จากการสมัภาษณ์ผูป่้วยโรคซึมเศร้าเพ่ือวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูป่้วยโรคซึมเศร้าได้
ให้ขอ้มูลว่า มกัจะโดนสังคมรอบขา้งมองว่า ผูป่้วยโรคซึมเศร้าคือพวกเรียกร้องความสนใจ น าไปสู่การพูดจาต าหนิ
ผูป่้วย ถึงแมจ้ะรับการรักษาโดยใชก้ารรับประทานยาแลว้ก็ตาม ทั้งน้ีหากผูป่้วยไดรั้บการรักษาดว้ยยาเพียงอยา่งเดียว 
โดยไม่มีการปรับเปล่ียนความคิดหรือยงัใชชี้วติแบบเดิม คือยงัคงไม่ชอบพดูคุยกบัคนรอบขา้ง ชอบอยูค่นเดียว  และยงั
มีความคิดในแง่ลบ จะท าใหก้ลบัมามีอาการของโรคซึมเศร้าไดอี้ก 

ขอ้มูลสรุปจากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีคลินิกฟ้าใส พบวา่  
1. การบ าบัดโรคซึมเศร้า แบ่งการบ าบัดรักษาเป็น 2 วิธี คือ วิธีทางชีวภาพ และทางจิตสังคม ซ่ึงการ

บ าบดัรักษาทางชีวภาพประกอบดว้ย 
1.1 การบ าบดัรักษาทางชีวภาพ การบ าบดัรักษาทางชีวภาพ ประกอบดว้ยการรักษาดว้ยยา  ไดแ้ก่ การรับยา

ตา้นเศร้า และการรักษาดว้ยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy-ECT) ซ่ึงเป็นทางเลือกสุดทา้ยของการบ าบดัรักษาภาวะ
ซึมเศร้า มุ่งเนน้การปรับสมดุลของสารส่ือประสาทในสมอง โดยใชก้ระแสไฟฟ้าเป็นตวับ าบดั 

1.2 การบ าบดัรักษาทางจิตสงัคม จิตบ าบดัเป็นการรักษาทางจิตใจท่ีส าคญัท่ีสุดในผูป่้วยโรคซึมเศร้า จิตบ าบดั
เป็นการรักษาหรือช่วยเหลือดา้นจิตใจ โดยอาศยัการสนทนาและสมัพนัธภาพในการรักษาระหวา่งผูรั้กษากบัผูป่้วยช่วย
ใหผู้ป่้วยสามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆไดดี้ข้ึน ความทุกขท์รมานในจิตใจลดลง 

2. ในปัจจุบนัยงัคนไทยยงัมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัผูป่้วยโรคซึมเศร้า ว่าเป็นคนจิตใจอ่อนแอ เป็นโรคเครียด 
คิดมาก หรือวิตกกงัวลเกินเหตุ แต่ขอ้เท็จจริงคนป่วยโรคซึมเศร้าน้ีจะอ่อนไหวง่าย กบัค าดูถูกดูแคลน บางคร้ังมีคนพูด
อีกแบบก็จะไปตีความอีกแบบได ้การแนะน าท่ีไม่ถูกตอ้งเช่นการให้หยุดคิดเร่ืองแย่ ๆ การบีบให้ผูป่้วยเป็นอยา่งท่ีเรา
หวงั ไล่ให้ไปเขา้วดั นัง่สมาธิ ก็หายแลว้ หรือถูกด่าทอวา่ท าไมไม่เขม้แข็ง ซ่ึงจะยิ่งท าให้ผูป่้วยซึมเศร้ารู้สึกตวัเองไร้ค่า 
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ต ่าตอ้ย และอาจน าไปสู่การฆ่าตวัตายในท่ีสุด ทั้งท่ีจริงแลว้โรคซึมเศร้าน้ีเป็นโรคเกิดจากสภาวะการท างานผิดปกติของ
สมอง ท่ีไม่สามารถผลิตสารเคมีออกมาได้เพียงพอ พอได้รับความเครียดมาก ๆ จะไม่สามารถผลิตสารเคมีออกมา
เหมือนเดิม และในความเป็นจริงนั้นคนรอบขา้งสามารถช่วยดูแลผูป่้วยซึมเศร้าได ้แทนท่ีความหวาดกลวัว่าจะโดน
ผูป่้วยท าร้าย จากขอ้มูลดังกล่าวน้ีผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดในการผลิตส่ือท่ีจะสร้างการตระหนักรู้ถึงโรคซึมเศร้าเพื่อใช้
เผยแพร่ในส่ือเวบ็ไซตข์องทางโรงพยาบาล ทั้งน้ี ในเวบ็ไซตข์องโครงพยาบาลคลองหลวงมีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโรค
ซึมเศร้าอยูแ่ลว้ แต่ยงัขาดในส่วนของส่ือในการน าเสนอใหน่้าสนใจมากข้ึน 

สรุปไดว้า่ ผูป่้วยซึมเศร้าควรไดรั้บการดูแลจากบุคคลใกลชิ้ดนัน่คือ ครอบครัวผูดู้แล หรือกลุ่มเพ่ือน เพื่อให้
ผูป่้วยโรคซึมเศร้ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่ทั้งน้ีตอ้งท าความเขา้ใจกบักลุ่มบุคคลใกลชิ้ดก่อน ถึงสาเหตุ อาการ และการ
รักษาโรคซึมเศร้า เพ่ือปรับทศันคติของกลุ่มผูใ้กลชิ้ดท่ีมีต่อผูป่้วยใหเ้หมาะสมต่อการช่วยเหลือผูป่้วย 

ในส่วนของรูปแบบของวิดีทศัน์ ไดมี้การเปิดวิดีทศัน์รณรงคห์ลายรูปแบบให้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลรับชม พบว่า 
การเล่าเร่ืองแบบก่ึง Stop Motion แบบจ าลอง ในลกัษณะเดียวกบั โฆษณาชุดเกษตรประณีต โดย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเน้ือหาท่ีดูเขา้ใจง่าย และท าให้เกิดการติดตามได้ดี ซ่ึงในงานโฆษณา
ดงักล่าวใชหุ่้นแทนตวัแสดงและมีการเล่าเร่ืองบรรยายภาพ โดยทยอยปล่อยเน้ือหาเก่ียวกบัเกษตรประณีต และตบทา้ย
ดว้ยการใหแ้หล่งขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้เพ่ิมเติมได ้

ผลจากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ท าใหแ้นวทางในการผลิตส่ือวดีิทศัน์ คือ  
1. ดา้นรูปแบบ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดเก่ียวกบัไวรัลวีดีโอ (Viral Video) เน่ืองจากสามารถการสร้างความรู้สึกร่วม

โดยการเร้าความรู้สึก น าเสนอมุมมองใหม่ใหก้บัผูช้ม สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูช้ม แต่ทั้งน้ียงัคงอยูใ่นจุดมุ่งหมายคือ
การสร้างความตระหนกัรู้ เพ่ือแกค้วามเขา้ใจผิดของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั 

2. ดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัใชว้ิธีเล่าเร่ืองผ่านรูปแบบเกมส์ The Sims เพราะหากสังเกตในเกมส์ พบวา่ ตวัละครใน
เกมส์มีลกัษณะการใชชี้วิตในบา้น โดยเร่ิมแรกจะอาศยัอยูค่นเดียว ผูเ้ล่นสามารถสามารถเพ่ิมเติมอุปกรณ์ (Item) ต่างๆ 
เขา้ไปในเกมส์ได ้หรือแมแ้ต่เพ่ิมสมาชิก เพ่ือนฝูงก็ตามซ่ึงมีรูปแบบท่ีค่อนขา้งตรงกบัผูป่้วยโรคซึมเศร้าท่ีนิยมเก็บตวั 
ตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยยา และเน้ือหาในประเด็นเร่ืองคนรอบขา้ง 

จากนั้ นผู ้วิจัยน ามาใช้ในการวางแผนการสร้างสรรค์งานโดยเน้นท่ีกลุ่มคนรอบข้างของผู ้ป่วย โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการปรับทศันคติต่อผูป่้วยโรคซึมเศร้า โดยผลิตส่ือในแนวทางไวรัลวิดีโอ และใชรู้ปแบบของเกมส์ 
The Sims มาประยกุตเ์ป็นรูปแบบในการน าเสนอประเด็นเร่ืองโรคซึมเศร้าของโครงการน้ี 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโฆษณาเกษตรประณีต กบั เกมส์ The Sims 

ภาพตัวอย่างในโฆษณาเกษตรประณตี ภาพตัวอย่างในเกมส์ The Sims 
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ขั้นตอนการก าหนดแนวคดิในการสร้างสรรค์งาน 
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการก าหนดแนวคิด 

หัวข้อ การก าหนดแนวทาง 
การก าหนดแก่นเร่ือง (Theme) คนรอบขา้งคือส่วนหน่ึงในการรักษาโรคซึมเศร้า 
การก าหนดอารมณ์และโทนสี 
(Mood & Tone) 

อารมณ์เรียบปกติ แอบซ่อนความหม่น แต่มีอารมณ์คล่ีคลายในช่วงทา้ย โทนสีหม่นกวา่ปกติ 

การก าหนดแนวคิดให้การ
น าเสนอ (Concept) 

ใชรู้ปแบบ เกมส์ The sims เกมจ าลองชีวิต Simulator และมีการด าเนินเร่ืองโดยใชก้ารเล่าเร่ือง และใช้
โมเดลจ าลองขนาดเล็กแทนตวัคนจริง 

เน้ือเร่ือง (Story) ใชก้ารเล่าเร่ืองผา่นเสียงพากย ์ด าเนินเร่ืองโดยชายคนหน่ึงช่ือ “โรเบิร์ต” ท่ีอยูใ่นสงัคมท่ีมีแต่ความ
กดดนัความเครียดในการท างาน เป็นคนคิดลบ เม่ือมีความเครียดสะสมมากข้ึนเร่ิมเก็บตวัอยูแ่ต่ในห้อง 
เร่ิมโทษและท าร้ายตวัเองจนเกิดเป็นโรคซึมเศร้า โดยเน้ือหาภายในเร่ืองส่ือสารวา่การรับประทานยา
อยา่งเดียวไม่สามารถท าให้ผูป่้วยโรคซึมเศร้าหายป่วยจากโรคซึมเศร้าได ้การรับประทานยาและไม่มี
ความคิดในแง่ลบ และการมีสงัคมรอบขา้งท่ีดี มีคนท่ีเขา้ใจ เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะช่วยให้หาย
จากการเป็นโรคซึมเศร้าได ้

 
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการผลิตงาน  (ดูภาพขนาดใหญ่ไดท่ี้ https://goo.gl/BVUULm) 

Story Board ส่วนที ่1 Story Board ส่วนที ่2 

  
  

ขอ้ความในบทบรรยาย (Narration) จะค่อยๆ น าเสนอ ความเป็นมาของนายโรเบิร์ต อาการของโรคซึมเศร้า 
การรักษา โดยจะขมวดปมในตอนกลางว่า นายโรเบิร์ต ได้เขา้รับการรักษาด้วยยาแลว้ แต่ยงัเก็บตวัและคิดลบ จน
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น าไปสู่การคิดสั้นไดอี้ก ดงันั้น นายโรเบิร์ต ตอ้งไดรั้บ “ตวัช่วย” ท่ีส าคญั นัน่คือ เพ่ือน ท่ีจะเขา้มาช่วยให้นายโรเบิร์ต 
หลุดออกจากการเก็บตวั และช่วยให้อาการดีข้ึน ตามแนวทางการบ าบดัรักษาทางจิตสังคม ซ่ึงตรงกบัใจความส าคญั
(Key Message) ท่ีจะท าเสนอ โดยมีค าบรรยายตบทา้ยวา่ “ไม่วา่ใครก็ดูแลผูป่้วยโรคซึมเศร้าได ้เพียงแค่คุณเขา้ใจโรค
ซึมเศร้าอยา่งถูกตอ้ง” ทั้งน้ีวดีีทศัน์จะท้ิงทา้ยใหเ้ขา้ไปหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลคลองหลวง  
 การทดสอบผลงาน ผูว้ิจยัไดน้ าส่ือวิดีทศัน์ไปท าการทดสอบก่อนใชง้านจริง (Pre-Launch Test)โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หลงัการไดรั้บชมผลงาน กบัผูป้ฏิบติัการดา้นจิตเวช จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ คุณสุภาพรรณ วงศ์เสาร์ พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลคลองหลวง และคุณกญัญากร มาดามรัตน์ 
นกัจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลคลองหลวง จากการทดสอบผลงานสรุปเป็นประเด็นไดด้งัน้ี เน้ือหาในวีดีโอมีความ
ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย สามารถให้ขอ้มูลกบัผูใ้กลชิ้ดเพ่ือท าความเขา้ใจวา่ การรักษาดว้ยยาเพียงอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ แต่
ยงัตอ้งไดรั้บการใส่ใจจากคนรอบขา้งดว้ย การรักษาจึงมีประสิทธิภาพ  และรูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจ ไม่ใช้
การใหข้อ้มูลแบบจริงจงั ท าใหไ้ม่น่าเบ่ือและดูไดแ้บบไม่เครียด 

หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าส่ือวดีิทศัน์ไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เพ่ือนและญาติของผูป่้วยโรคซึมเศร้า 
โดยวธีิการสมัภาษณ์ พบวา่ ส่ือวดีิทศัน์ช่วยท าใหมี้ทศันคติต่อผูป่้วยท่ีเปล่ียนไป และอาจน าไปสู่การดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง แต่ทั้งน้ีกลุ่มผูเ้ป้าหมายควรหาขอ้มูลเก่ียวกบัโรคซึมเศร้าเพ่ิมเติม เพราะเน้ือหาในวิดีทศัน์ยงัไม่เพียงพอ และ 
รูปแบบการน าเสนอดูไม่เป็นทางการมากนัก ไม่น่าเบ่ือ และท าให้ติดตามชมไดจ้นจบ ทั้งน้ีไดมี้การอพัโหลดข้ึนสู่
เวบ็ไซต ์Youtube โดยสามารถเขา้ชมไดท่ี้ https://youtu.be/kW7TvSS6JIo 

 
6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวจิยั พบวา่ การน าเสนอในรูปแบบการจ าลองชีวตินั้นสามารถน าเสนอเน้ือหาขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่ง
ดี และไม่ท าใหน่้าเบ่ือเกินไป ในการผลิตส่ือท่ีเนน้การรณรงคน์ั้น รูปแบบของเน้ือหาแบบสาระบนัเทิง (Edutainment) 
จะได้ผลในการเปิดรับมากกว่ารูปแบบสารคดีแบบเป็นทางการ และในปัจจุบนัขอ้มูลเก่ียวกบัโรคซึมเศร้าสามารถ
เขา้ถึงไดง่้ายข้ึนไม่ว่าจากส่ือรณรงค์ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่หลายคนยงัถือว่าเป็นเร่ืองท่ีไกลตวั จึงไม่
เปิดรับขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นวา่ การรณรงคใ์นประเด็นดงักล่าวตอ้งเร่ิมจากการสร้างความตระหนกัรู้ก่อนวา่ปัญหา
ดงักล่าวเป็นเร่ืองใกลต้วั มิเช่นนั้นกลุ่มเป้าหมายจะไม่เปิดรับแนวคิดใด ๆใหม่ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเปิดรับส่ือ 
ท่ีกล่าววา่ บุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพ่ือสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ละหลีกเล่ียงข่าวสารท่ี ขดัแยง้กบัความรู้สึก
นึกคิดเดิมของตน ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารใหม่ท่ีไม่ลงรอย หรือไม่สอดคลอ้งกบความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติ
เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ จะเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุล หรือมีความไม่สบายใจ(พีระ จิรโสภณ, 2547)  นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัเห็นวา่
กระบวนการในการผลิตส่ือวิดีทศัน์ในการรณรงคเ์ร่ืองโรคซึมเศร้า ควรมีขั้นตอนการใชส่ื้อประกอบดงัน้ี 1) ขั้นตอน
การกระตุน้ให้เกิดความตระหนกัรู้ (Build Awareness) โดยการใชส่ื้อท่ีท าใหเ้กิดการตระหนกัรู้ เช่น โฆษณาหรือไวรัล
วดีิโอ เพ่ือกระตุน้ให้เกิดความสนใจต่อปัญหาท่ีท าการรณรงค์ ทั้งน้ีส่ือในขั้นตอนน้ี ไม่จ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลท่ีมาก แต่
ตอ้งกระตุน้อารมณ์ผูรั้บชม ให้อยากรู้ขอ้มูลมากข้ึน หรือตระหนกัวา่ปัญหาดงักล่าวเป็นส่ิงใกลต้วัและมีความส าคญัต่อ
ตนเองและคนรอบขา้ง และตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมในการรับมือปัญหานั้น ๆ พร้อมทั้งให้แหล่งขอ้มูลท่ีกลุ่มเป้าหมาย
สามารถสืบคน้ต่อได ้2) ขั้นตอนการให้ขอ้มูล (Information Provide) ใชส่ื้อท่ีสามารถให้ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัปัญหา
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ดงักล่าว ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย และเขา้ถึงไดง่้าย เช่น ส่ือสังคมออนไลน์(Social Media) หรือส่ือเวบ็ไซต ์โดยสามารถ
จดัท าในรูปแบบของอินโฟกราฟิก (Infographic) หรือส่ือวดีิทศัน์ใหค้วามรู้ และ 3) ขั้นตอนสร้างการมีส่วนร่วม (Build  
Participation) อาจใชส่ื้อกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่อประเด็นปัญหา เช่น การจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการ (Workshop) การรับมือกบัปัญหา การลงพ้ืนท่ีเส่ียง การจดันิทรรศการ การให้ความรู้ หรือการประกวดส่ือท่ี
เก่ียวกับประเด็นปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวคิดกระบวนการตอบสนอง AIDA Model ท่ีกล่าวว่า เพ่ือให้มีการ
ตอบสนองจากผูฟั้งอย่างท่ีตอ้งการ ผูส่ื้อสารตอ้งสร้างสารท่ีสามารถท าให้เกิดกระบวนการรับรู้ (Awareness) ความ
สนใจ (Interest) กระตุน้ความปรารถนา (Desire) และก่อใหเ้กิดการลงมือท า (Action) (อศัวนนท ์อู่สุวรรณ, 2554) 
 ขั้นตอนของการผลิตส่ือวิดีทศัน์รณรงคโ์รคซึมเศร้า โดยใชรู้ปแบบเกมส์ The Sims มีการด าเนินเร่ืองโดยใช้
การเล่าเร่ือง และใชโ้มเดลจ าลองขนาดเล็กแทนตวัคนจริง ผูว้ิจยัเห็นวา่สามารถส่ือสารแนวคิดเก่ียวกบัโรคซึมเศร้าได้
อยา่งเป็นรูปธรรมและจูงใจใหเ้กิดการรับชม ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉตัรรพี เกษมสนัต ์ณ อยธุยา (2550) เกมส์
เป็นเสมือนห้องฝึกซ้อมทางอารมณ์ท่ีฝึกให้วยัรุ่นมีความอดทนต่อสภาพปัญหาและสามารถปรับตวั ทั้งน้ีเกมส์ The 
Sims มีประโยชน์ต่อจินตนาการ การคิดวางแผน การจดัการอารมณ์และมีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัวยัรุ่นในระดบัสูง  
 ขั้นตอนการทดสอบส่ือวิดีทศัน์ พบวา่ วิดีทศัน์สร้างการรับรู้และเขา้ใจในเน้ือหาไดเ้ป็นอย่างดี ช่วยท าให้มี
ทศันคติต่อผูป่้วยท่ีเปล่ียนไป และอาจน าไปสู่การดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูว้ิจยัเห็นวา่ เป็นผลมาจากการเลือกใชต้วั
บทพูด (Dialogue) ท่ีเขา้ใจง่าย ท าให้เน้ือหาเก่ียวกบัโรคซึมเศร้าถูกถ่ายทอดออกมาให้ลกัษณะท่ีง่ายต่อการสร้างความ
เขา้ใจ และท าใหท้ั้งผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วยเห็นวา่ไม่ใช่ท่ีน่ากลวัหรือยากล าบากส าหรับการดูแลผูป่้วยโรคซึมเศร้า ทั้งน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเริงชยั คงสง (2547) ท่ีพบวา่ การตระหนักรู้ว่าเป็นสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวกบัความส านึก 
ความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาต่าง ๆ ของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง โดยมีเหตุการณ์ 
สภาพแวดลอ้มในสังคมหรือส่ิงเร้าจากภายนอกเป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคคลเกิดความตระหนกัรู้ และยงัสอดคลอ้งแนวคิด
ของ Good (1973) กล่าวถึง กระบวนการเกิดความตระหนักว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา กล่าวคือ เม่ือ
บุคคลไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าหรือรับสัมผสัส่ิงเร้าแลว้ จะเกิดความรู้เม่ือรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเขา้ในส่ิงเหล่านั้น คือ 
เกิดความคิดรวบยอดและน าไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้ในส่ิงนั้นและน าไปสู่การเกิดความตระหนักรู้ในท่ีสุด ซ่ึง
ความรู้และความตระหนกัรู้ต่างก็จะไปสู่การกระท าหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อไป  
 จากการศึกษาวิจยัเพื่อผลิตส่ือวดีิทศัน์สร้างการตระหนกัรู้ถึงโรคซึมเศร้า ของโรงพยาบาลคลองหลวง ผูว้ิจยั
ไดเ้กิดการเรียนรู้แนวทางส าหรับการสร้างสรรคส่ื์อเพ่ือการรณรงค์ ควรจะมีขั้นตอนดงัน้ี คือ 1. กระตุน้ให้เกิดความ
ตระหนกัรู้ (Build Awareness) 2. ใหข้อ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสาร (Information Provide) และ 3. ขั้นตอนการสร้างการมีส่วน
ร่วม (Build Participation) 
 
7. สรุป 

จากการผลิตส่ือวิดีทศัน์ท่ีสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกบัโรคซึมเศร้าของโรงพยาบาลคลองหลวง มีส่วนช่วย
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ของผูท่ี้อยูร่อบขา้งต่อกระบวนการรักษาผูป่้วยโรคซึมเศร้า ซ่ึงน าไปสู่การคน้หา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยโรคซึมเศร้าให้ถูกตอ้ง ผ่านการน าเสนอในรูปแบบเกมส์ The Sims และให้การ
บรรยายประกอบภาพวิดีทัศน์ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีองค์ประกอบการสร้างสรรค์ เขา้มาช่วยในการสร้างความ
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น่าสนใจ ซ่ึงท าให้กลุ่มเป้าหมายติดตามชมวดีิทศัน์จนจบ รวมถึงใหแ้หล่งในการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโรคซึมเศร้า โดย
ชกัชวนใหเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. การผลิตส่ือวิดีทัศน์ในคร้ังน้ียงัขาดกระบวนการในการสนับสนุนวิดีทัศน์ไปสู่การเป็นไวรัลวิดีโอ 
ดงันั้นการผลิตส่ือวดีิทศัน์ระยะต่อไปควรจะน าส่ือเผยแพร่ในช่องท่ีส่ือสงัคมออนไลน์(Social Media) และสร้างใหเ้กิด
การกด Like และ Share ผ่านช่องทางดงักล่าว โดยอาจซ้ือการ boost page หรือท า SEO (Search Engine Optimization) 
เขา้มาช่วย 
 2. ควรมีการน าส่ือวิดีทศัน์ไปทดสอบกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นไวรัลวิดีโอ เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะในการพฒันา
ปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 3. ควรท าวิจัยเชิงปริมาณเพื่อวดัประสิทธิผลของการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งหลังจากท่ี
โรงพยาบาลคลองหลวงไดน้ าไปเผยแพร่ในเวบ็ไซตแ์ลว้ 
 
8. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ คุณสุภาพรรณ วงศ์เสาร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
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