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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียด
ด,วยจิตบําบัดแนวพุทธ วิธีการวิจัย คือ รวบรวมข,อมูลภาคเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง จากนั้น
ได,ทําการสัมภาษณ.ข,อมูลเชิงลึกกับผู,เชี่ยวชาญด,านจิตบําบัดแนวพุทธ เพ่ือค,นหากรอบแนวคิดของ 
การออกแบบ ผลท่ีได, คือ การใช,วิธีจัดการความเครียดด,วยการฝAกสติในชีวิตประจําวัน โดยการรู,    
เท2าทันอารมณ.ความรู,สึกและความคิด และได,เลือกสื่อใหม2 ประเภทซอฟแวร.บนโทรศัพท.เคลื่อนท่ี
ประเภทสมาร.ทโฟนมาเปDนสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด,วยจิตบําบัดแนวพุทธ ผู,วิจัยได,ทําการออกแบบ
สื่อ และให,ผู,เชี่ยวชาญด,านจิตบําบัดแนวพุทธจํานวน 5 ท2าน และผู,เชี่ยวชาญด,านการออกแบบจํานวน 
2 ท2าน ได,แสดงความคิดเห็นต2องานออกแบบ ผู,วิจัยได,นําผลท่ีได,มาทําการปรับปรุงแก,ไขผลงานตาม
คําแนะนําของผู,เชี่ยวชาญ และได,ทําการประเมินผลกับกลุ2มตัวอย2าง คือ คนไข,จิตเวชและผู,สนใจ    
การฝAกสติ และประเมินโดยผู,เชี่ยวชาญด,านการออกแบบและด,านจิตบําบัดแนวพุทธ เพ่ือตรวจสอบ
ผลการวิจัยว2าตรงกับวัตถุประสงค. และสมมติฐานท่ีต้ังไว,หรือไม2 เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย คือ       
แบบสัมภาษณ.ผู,เชี่ยวชาญด,านจิตบําบัดแนวพุทธ แบบประเมินผลสําหรับกลุ2มตัวอย2าง และแบบ
ประเมินผลสําหรับผู,เชี่ยวชาญ และวิเคราะห.ข,อมูลโดยใช,สถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัย พบว2า การจัดการความเครียดด,วยจิตบําบัดแนวพุทธสามารถนํามาออกแบบ
เปDนสื่อได, ซ่ึงเปDนไปตามวัตถุประสงค. และสมมติฐานท่ีต้ังไว, ผลท่ีได, คือ งานออกแบบมีประสิทธิภาพ
ท้ังในแง2ของความถูกต,องในกระบวนการบําบัด และเปDนประโยชน.ต2อคนไข,และผู,ท่ีสนใจในแนว
ทางการจัดการความเครียดด,วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
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 The objective of this research is to study the possibilities to create the design of 

proper media for stress management with Buddhist Psychotherapy. The research 

methodology started from data collected from related document, case studies and interviewed 

the experts in order to discover the most appropriate way to design. The result is the using of 

New Media: Smartphone Application as the medium to delivering method of daily practice 

meditation. The media has been designed, and then were brought to the experts for collect 

their suggestions for further development. The finished media was then evaluated by the 

samples of patients that have been treated by Buddhist psychotherapists and those interested 

in using Buddhist psychotherapy. Besides, assessed by both designing experts and Buddhist 

psychotherapy experts then check the result if it reacts the established assumption and 

objective. The equipment for this research is a structured interview of the experts, evaluation 

form for samples and evaluation form for the experts. The data were collected and analyzed 

by descriptive statistics. 

 The result of the research is stated that the design can be used functionally 

according to regular principle. The design communicates clearly and useful for patients and 

those interested in stress management by using Buddhist Psychotherapy. 
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 วิทยานิพนธ.ฉบับนี้สําเร็จลุล2วงได, เนื่องด,วยได,รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย. 
ชัยนันท. ชะอุ2มงาม และอาจารย.อนุชา โสภาคย.วิจิตร. ซ่ึงเปDนอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ. รวมท้ัง
อาจารย.ประจําหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป�ทุกท2านท่ีได,กรุณาให,คําปรึกษา และข,อเสนอแนะท่ี
เปDนประโยชน.ต2อผู,วิจัย ส2งผลให,วิทยานิพนธ.เล2มนี้สําเร็จลุล2วงไปด,วยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย.ผู,เชี่ยวชาญด,านจิตบําบัดแนวพุทธ นพ. พลภัทร. โล2เสถียรกิจ 
ผู,ช2วยศาสตราจารย. พญ. ดาวชมพู นาคะวิโร รองศาสตราจารย. พญ. รัตนา สายพานิชย. ผู,ช2วย
ศาสตราจารย. พญ. ทานตะวัน อวิรุทธ.วรกุล ผู,ช2วยศาสตราจารย. พญ. ภาพันธ. ไทยพิสุทธิกุล และ
ผู,เชี่ยวชาญด,านการออกแบบ อาจารย.สุปรีย. ทองเพชร และคุณรดิส สุทธิสุนทร ท่ีช2วยให,คําปรึกษา 
และข,อเสนอแนะท่ีเปDนประโยชน.ต2อการออกแบบผลงาน จนสําเร็จลุล2วงไปด,วยดี และขอขอบพระคุณ
ผู,ปLวยจิตเวช รพ.รามาธิบดี และผู,สนใจการฝAกสติ ท่ีให,ความร2วมมือในการทําแบบประเมินงานออกแบบ 
ส2งผลให,ผู,วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณเจ,าของหนังสือ เอกสาร บทความ และวิทยานิพนธ.ทุกเล2มท่ีทําให,
วิทยานิพนธ.มีความสมบูรณ. ขอบคุณ  คุณรพี ปMละมานนท. (ปาย) คุณชนินาถ จองม่ันคง (ชะ) และพ่ีๆ
เพ่ือนๆ ในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป�ทุกท2าน ท่ีคอยให,คําปรึกษาและเปDนกําลังใจตลอดการทํา
วิทยานิพนธ.ฉบับนี้  
 สุดท,ายขอกราบขอบพระคุณครอบครัว โดยเฉพาะคุณธนัย ธนกิจอุดมชัย พ่ีชายผู,คอยให,
การส2งเสริมและสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง และคุณนิภา ธนกิจอุดมชัย ท่ีคอยเปDนกําลังใจ ซ่ึงทําให,ผู,วิจัย
สามารถทําวิทยานิพนธ.จนสําเร็จลุล2วงไปได,ด,วยดี  
 ผู,วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท2านเปDนอย2างสูงไว, ณ โอกาสนี้  
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