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 ผลการวิจัย พบว2า การจัดการความเครียดด,วยจิตบําบัดแนวพุทธสามารถนํามาออกแบบ
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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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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 ความเครียดเปนป�ญหาทางสุขภาพจิตท่ีพบได�มากท่ีสุดในสังคมป�จจุบัน และสามารถ
เกิดข้ึนได�กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกสถานภาพ จากผลการวิจัยเรื่องแนวโน�มความสุขมวลรวม 
(Gross Domestic Happiness, GDH) ของคนไทย ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 โดยเอแบคโพลลD 
พบวEา ความสุขของประชาชนลดลงอยEางตEอเนื่อง โดยมีสาเหตุจากวิธีชีวิตความเปนอยูEที่ต�องพบ
เจอป�ญหาและอุปสรรคมากมาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สภาพแวดล�อม บุคคลท่ีมีภาวะความเครียดสูง และไมEได�รับการบําบัดรักษาอยEางถูกวิธี อาจนําไปสูE
ป�ญหาสุขภาพจิตท่ีร�ายแรงยิ่งข้ึน และสEงผลกระทบตEอการดําเนินชีวิต 
 จิตบําบัด (Psychotherapy) เปนการรักษาทางจิตอยEางหนึ่ง เพ่ือชEวยให�ผู�มีป�ญหาท่ีเกิด
จากความเครียดจนมีป�ญหาสุขภาพจิตให�มีสภาวะทางจิตท่ีดีข้ึน จนสามารถปรับตัวอยูEรEวมกับสังคมได� 
ในป�จจุบัน ได�มีการจัดองคDกรและสถานบริการด�านสุขภาพจิตและจิตเวช เพ่ือให�คําปรึกษาป�ญหา
สุขภาพจิตแกEประชาชน และมีการพัฒนาแนวทางในการรักษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษามา
อยEางตEอเนื่อง 
 จิตบําบัดแนวพุทธ (Buddhist Psychotherapy) เปนแนวคิดในการบําบัดรักษาโดยการ
นําเอาจิตเวชมาประยุกตDกับหลักคําสอนทางพุทธธรรม โดยเฉพาะการฝTกวิป�สสนากรรมฐานตามแนว
สติป�ฏฐาน 4 หรือเรียกสั้น ๆ วEา “การเจริญสติ (Mindfulness)” ซ่ึงมีประสิทธิภาพสามารถทําให�
ความเครียดลดลงได� (พลภัทรD โลEเสถียรกิจ, 2549: 201) ในป�จจุบัน จิตบําบัดแนวพุทธได�เข�ามามี
บทบาทเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ในวงการจิตเวช โดยเฉพาะในตEางประเทศได�มีการนําพุทธธรรมไปประยุกตD 
ใช�มากมาย เชEน Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy (MBCT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialectical Behavior 
Therapy (DBT) เปนต�น 
 สําหรับในประเทศไทย ก็เริ่มมีความสนใจในเรื่องของการนําเอาการฝTกสติป�ฏฐานเข�ามา
ใช�รEวมกับการบําบัดทางจิตเวชมาบ�างแล�ว เชEน Mindfulness-Based Dynamic Psychotherapy หรือ 
MBDP (จําลอง ดิษยวณิช และพริ้มเพรา ดิษยวณิช, 2547), คูEมือสติบําบัด (เทิดศักด์ิ เดชคง, 2549) 
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และจิตบําบัดแนวพุทธ (ราชวิทยาลัยจิตแพทยDแหEงประเทศไทย, 2551) แตEก็ยังไมEเคยมีการรวบรวม
กระบวนการบําบัด หรือเผยแพรEวิธีการบําบัดอยEางจริงจัง อีกท้ังยังขาดแคลนสื่อที่เพียงพอ จึงควร
มีการปรับปรุงชEองทางในการถEายทอดความรู�ให�มีความสะดวกและเข�าถึงงEายมากขึ้น (พลภัทรD  
โลEเสถียรกิจ, 2551: 4) 
 จากท่ีกลEาวมาท้ังหมดนี้ ทําให�ผู�วิจัยเกิดความสนใจศึกษาหลักการและวิธีการรักษาตาม
แนวทางของจิตบําบัดแนวพุทธท้ังภายในประเทศไทยและตEางประเทศ และหาแนวทางการออกแบบ
สื่อท่ีใช�กระบวนการบําบัด ให�มีประสิทธิภาพท้ังในแงEของความถูกต�องในกระบวนการบําบัด และเปน
ประโยชนDตEอคนไข�และผู�ท่ีสนใจในแนวทางการจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ เปนการเพ่ิม
ชEองทางในการถEายทอดความรู�และเทคนิคในการจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธเพ่ือพัฒนา
และเสริมสร�างคุณภาพจิตใจให�กับคนในสังคม 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย  

 เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 การจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธสามารถนํามาออกแบบเปนสื่อได� 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ศึกษาข�อมูลทางด�านจิตบําบัดแนวพุทธในประเทศไทย ได�แกE จิตบําบัดด�วยสติ (ดาวชมพู 
นาคะวิโร และคณะ, 2556) และจิตบําบัดแนวพุทธในตEางประเทศ ได�แกE Mindfulness-Based 
Stress Reduction (MBSR), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), Acceptance 
and Commitment Therapy (ACT) และ Dialectical Behavior Therapy (DBT) 
 2. ศึกษาข�อมูลทางด�านหลักคําสอนทางพุทธธรรมที่เกี่ยวข�องกับจิตบําบัดแนวพุทธ 
ได�แกE การเจริญสติป�ฏฐาน ๔ (Mindfulness) 
  
นิยามศัพท�เฉพาะ 

 1. ความเครียด หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลรู�สึกกดดันทางจิตใจ ไมEสบายใจ วิตกกังวล สับสน 
และสEงผลให�เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางรEางกาย ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยEาง 
 2. การจัดการความเครียด หมายถึง แนวทางหรือการดําเนินการใด ๆ เพ่ือเปนหนทางท่ี
จะนําไปสูEการแก�ไขป�ญหา เพ่ือลดหรือบรรเทาความเครียดท่ีเกิดข้ึน โดยการใช�ประสบการณDใน
ชีวิตประจําวัน การเรียนรู� เพ่ือปรับรEางกายและจิตใจให�เข�าสูEสภาวะปกติ 
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 3. การฝTกสติ หรือ การฝTกเจริญสติ ในท่ีนี้หมายถึง สติป�ฏฐาน หรือ สติป�ฏฐาน 4 ตาม
แนวทางของมหาสติป�ฏฐานสูตร หมายถึง ท่ีต้ังแหEงการเจริญสติ 4 ประการ ได�แกE กาย เวทนา จิต 
และธรรม อันเปนท่ีตั้งท่ีระลึกแหEงการฝTกฝนอบรม เพ่ือให�เกิดสติป�ญญารู�เทEาทันตามความเปนจริง 
 4. จิตบําบัดแนวพุทธ (Buddhist Psychotherapy) ในท่ีนี้ใช�ตามความหมายของ 
ราชวิทยาลัยจิตแพทยDแหEงประเทศไทย (พลภัทรD โลEเสถียรกิจ, 2551: 4) หมายถึง การประยุกตDพุทธ
ธรรมมาใช�รEวมกับการรักษาทางจิตใจ 
 
ประโยชน�ท่ีได,รับ 

 1. ทําให�ทราบถึงกระบวนการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
ได�อยEางเปนระบบและมีข้ันตอน  
 2. สามารถนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการออกแบบสื่อให�กับจิตบําบัดในรูปแบบ
อ่ืน ๆ อีกท้ังสามารถนําหลักการหรือแนวคิดไปประยุกตDใช�กับการออกแบบด�านอ่ืน ๆ ได� 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัด

แนวพุทธ ซ่ึงมีทฤษฎีและองค)ความรู�ท่ีเก่ียวข�องในด�านต,าง ๆ จึงได�แยกเป0นหัวข�อ เพ่ือให�สะดวกต,อ

การทําความเข�าใจ ดังต,อไปนี้  

 1. ความเครียด 

 2. จิตบําบัดแนวพุทธ 

 3. การเจริญสติป6ฏฐาน 

 4. การออกแบบสื่อ 

 

ความเครียด 

 สามารถแบ,งหัวข�อในการศึกษาข�อมูลออกเป0น 5 หัวข�อใหญ, ดังนี้ 

 1. ความหมายของความเครียด 

 2. สาเหตุและป6จจัยท่ีทําให�เกิดความเครียด 

 3. ผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียด 

 4. ระดับของความเครียด 

 5. การจัดการความเครียด 

 ความหมายของความเครียด 

 ความเครียด (Stress) มาจากภาษาละตินคําว,า Strictus หรือ “Stric” หมายถึง  

แรงกดดันท่ีมีต,อร,างกาย และมีแนวโน�มท่ีจะทําให�เกิดความผิดปกติของร,างกาย (นิธิพันธ) บุญเพ่ิม, 

2553: 4) โดยมีผู�ให�ความหมายของ “ความเครียด” เอาไว�หลากหลาย ยกตัวอย,างเช,น 

 Selye (1956, อ�างถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2545: 252) กล,าวว,า ความเครียดเป0น

กลุ,มอาการท่ีร,างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต,อสิ่งท่ีมาคุกคามบุคคล โดยสิ่งนั้นเป0นสิ่งท่ีไม,พึงประสงค)

และมีต�นเหตุมาจากสถานการณ)หรือเหตุการณ)ท่ีเก่ียวข�องท้ังร,างกายจิตใจ สิ่งแวดล�อม และสังคมท่ี

บุคคลประเมินแล�วว,าเป0นอันตรายต,อตนเอง 
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 Luckman and Sorensen (1987, อ�างถึงใน นิธิพันธ) บุญเพ่ิม, 2553: 4) กล,าวถึง

ความเครียดว,า เป0นปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งแวดล�อมต,าง ๆ ท่ีมารบกวนภาวะสมดุลของ

ร,างกาย 

 กรมสุขภาพจิต (2542: 1) กล,าวว,า ความเครียดเป0นเรื่องของร,างกายและจิตใจ ท่ีเกิดการ

ต่ืนตัวเตรียมรับกับเหตุการณ)ใดเหตุการณ)หนึ่ง ซ่ึงเราคิดว,าไม,น,าพอใจ เป0นเรื่องท่ีหนักหนาสาหัสเกิน

กําลังทรัพยากรท่ีเรามีอยู, หรือเกินความสามารถท่ีเราจะแก�ไขได� ทําให�รู�สึกหนักใจเป0นเรื่องท่ีหนัก

หนาสาหัสเกินกําลังทรัพยากรท่ีเรามีอยู, หรือเกินความสามารถท่ีเราจะแก�ไขได� ทําให�รู�สึกหนักใจและ

เป0นทุกข)กระวนกระวายใจ และพลอยทําให�เกิดอาการผิดปกติทางร,างกายและพฤติกรรมตามไปด�วย 

ซ่ึงเกิดข้ึนพร�อมกับความรู�สึกว,าตนเองจะได�รับอันตรายในอนาคตได� 

 พรศิริ ใจสม (2536: 36-39) กล,าวว,า ความเครียดเป0นปฏิกิริยาของบุคคลต,อสิ่งท่ีมา

กระตุ�น ซ่ึงได�ประเมินแล�วว,าเป0นสิ่งท่ีมีผลกระทบ และก,อให�เกิดการเสียสมดุลของร,างกายซ่ึงทําให�

บุคคลต�องมีการปรับตัวเพ่ือให�สามารถรักษาภาวะสมดุลของร,างกายไว� 

 สุวนีย) เก่ียวก่ิงแก�ว (2527: 92) กล,าวว,า ความเครียด คือ การสนองตอบท่ีระบุชัดเจน

ไม,ได� ของบุคคลท่ีมีต,อสถานการณ)บางอย,าง ซ่ึงคุกคามต,อความปลอดภัยของชีวิต การตอบสนองนี้มี

ลักษณะเฉพาะในแต,ละคน ไม,จําเป0นต�องเหมือนกัน และปรากฏให�เห็นในรูปของการแสดงออก

บางอย,าง เป0นผลให�บุคคลมีการปรับตัวท้ังทางด�านร,างกายและจิตใจ 

 สุวนีย) ตันติพัฒนานันท) (2522: 28) กล,าวว,าความเครียดมี 2 ความหมาย คือ เป0นภาวะท่ี

ป6`นปaวนหรืออารมณ)ไม,สมดุลที่บุคคลประสบ และเป0นสิ่งกระตุ�นที่คุกคามต,อสวัสดิภาพทางกาย 

ทางจิตใจของบุคคลท่ีก,อให�เกิดความไม,สบายใจ เป0นเหตุให�มีพฤติกรรมแปรปรวนในท่ีสุด 

 พยอม อิงคตานุวัฒน) (2525: 12) ได�ให�คําจํากัดความว,า ความเครียด คือ การขัดขวาง

หรือการเร�า ที่ทําให�มนุษย)พยายามหลีกเลี่ยง หรือทําให�มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและอารมณ)

ร,วมกัน 

 จําลอง ดิษยวณิช และพริ้มเพรา ดิษยวณิช (2545: 9) อธิบายความหมายของความเครียด

ว,าเป0นภาวการณ)ปรับตัวอันเกิดข้ึนเม่ือสิ่งเร�าภายนอก ท่ีอาจเป0นรูปเสียง กลิ่นรส การสัมผัส (โผฎธัพพะ) 

และสิ่งท่ีใจนึกคิด (ธรรมารมณ)) มากระทบอายตนะภายนอก (อวัยวะรับสัมผัส) ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ ของคนเรา เกิดวิญญาณท้ัง 6 ข้ึน (ความรับรู�ทางอารมณ)) คือ เกิดจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆาน

วิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ การประชุมกันของอายตนะภายใน อายตนะภายนอกและ

วิญญาณถูกเรียกว,า ผัสสะ จากนั้นจึงเกิดอารมณ)น,าพอใจ (อิฏฐารม)) และอารมณ)ท่ีไม,น,าพอใจ 

(อนิฏฐารมณ)) ข้ึน การเสวยอารมณ)หรือเวทนาก็เกิดตามมา 
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 สาเหตุและป จจัยท่ีทําให�เกิดความเครียด 

 จําลอง ดิษยวณิช (2531: 3-4) ได�สรุปถึงสาเหตุท่ีทําให�เกิดความเครียดไว� ดังนี้ 
 1. ความเครียดท่ีเกิดจากการทํางาน เช,น ทํางานหนัก ทํางานมาก ทํางานหลายแห,ง
หลายบริษัท ทํางานต�องเอาใจเจ�านายหลายคน ต�องรับผิดชอบสูง ทํางานขาดระบบท่ีดี เป0นต�น 
 2. ความเครียดท่ีเกิดจากจิตใจ เช,น คิดมาก ครุ,นคิดถึงป6ญหาในอดีต กังวลเรื่องอนาคต 
ความวิตกกังวล ความกลัว ความระแวง ความคับข�องใจ ความขัดแย�ง การตัดสินใจ เป0นต�น 
 3. ความเครียดท่ีเกิดจากสิ่งแวดล�อม เช,น อากาศร�อนหรือเย็นจัด เสียงดังเกินไป 
การจราจรติดขัด สถานท่ีทํางานคับแคบ ฝนแล�ง น้ําท,วม ไฟไหม� แผ,นดินไหว สงคราม เป0นต�น 
 4. ความเครียดท่ีเกิดจากร,างกาย เช,น สุขภาพอ,อนแอ การเจ็บปaวย ประจําเดือนมาไม,
ปกติ และความพิการทางร,างกาย เป0นต�น 
 ชูทิตย) ปานปรีชา (2529: 482) เชื่อว,า ความเครียดมีสาเหตุจากสิ่งต,าง ๆ ได�แก, สาเหตุท่ี
เกิดจากภายในร,างกายและจิตใจ เช,น ความเม่ือยล�า การพักผ,อนไม,เพียงพอ การรับประทานอาหาร
ไม,เพียงพอ โรคประจําตัว หรือภาวะติดสุราและยาเสพติดที่ส,งผลให�ร,างกายต�องใช�พลังงานมาก 
เป0นผลให�ร,างกายอ,อนเพลีย อารมณ)ไม,ดีทุกชนิด ไม,ว,าจะเป0นความกลัว ความวิตกกังวล ความโกรธ 
ความคับข�องใจ บุคลิกภาพบางประการ เช,น การเป0นคนจริงจังกับชีวิต การเป0นคนใจร�อน รุนแรง 
ก�าวร�าว หรือคนท่ีควบคุมอารมณ)ไม,อยู, การเป0นคนท่ีต�องพ่ึงพาผู�อ่ืนอยู,เสมอ นอกจากสาเหตุจาก
ภายในร,างกายดังกล,าวแล�ว สาเหตุที่เกิดจากภายนอกก็สามารถก,อให�เกิดความเครียดได� เช,น  
การสูญเสียสิ่งท่ีรัก หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในระยะหัวเลี้ยวหัวต,อของชีวิต อันจะส,งผลให�เกิด
ความเครียด เช,น การเข�าโรงเรียนครั้งแรก การสมรสใหม, การมีบุตรคนแรก การย,างเข�าวัยหมด
ประจําเดือน การปลดเกษียณอายุ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมท่ีส,งผลให�บุคคลต�อง
ปรับตัวตลอดเวลา ภัยอันตรายต,าง ๆ ท่ีเข�ามาคุกคามชีวิตและทรัพย)สิน หรือการทํางานประเภทท่ี
ก,อให�เกิดความเครียดได�ง,าย เช,น งานท่ีต�องรับผิดชอบกับชีวิตผู�อ่ืน หรือภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ล�วนทํา
ให�เกิดความเครียดท้ังสิ้น 
 Miller and Keane (1983, อ�างถึงใน อัมพร โอตระกูล, 2540: 26-27) กล,าวว,า มูลเหตุ
ของความเครียดอาจเกิดจากสิ่งแวดล�อมภายนอกร,างกาย หรือเกิดจากภาวะภายในร,างกาย ดังนี้ 
 1. ความเครียดภายในร,างกาย (Internal Stress) ซ่ึงเกิดได�จาก 
  1.1 ความเครียดทางชีววิทยา (Biological Stress) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ร,างกายหรือทางชีวภาพ เก่ียวข�องกับสิ่งจําเป0นต,อการดํารงชีวิต เช,น อากาศ อาหาร น้ํา ถ�าร,างกาย
ได�รับไม,พอเพียง จะมีผลให�เกิดความรู�สึกไม,สบาย เช,น หงุดหงิด ปวดศีรษะ ฉุนเฉียว เกิดเป0น
ความเครียดข้ึน 
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  1.2 ความเครียดทางพัฒนาการ (Development Stress) เป0นความเครียดท่ีเกิด

ในช,วงของพัฒนาการในแต,ละวัย โดยเป0นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามความต�องการของจิตใจจาก

เหตุจูงใจทางสังคม ได�แก, ความต�องการความรัก ความต�องการการมีชื่อเสียง ความต�องการได�รับ

ความยกย,องนับถือ ความต�องการเพ่ือน เป0นต�น ซ่ึงความต�องการดังกล,าว หากไม,เป0นไปตามความ

คาดหมายท่ีตนต�องการก็จะก,อให�เกิดความเครียด 

 2. ความเครียดจากภายนอก (External Stress) หรืออาจเรียกว,า ความเครียดจาก

สิ่งแวดล�อม เกิดได�จากป6จจัยดังต,อไปนี้ 

  2.1 สภาพแวดล�อมภายนอก ท้ังทางด�านกายภาพ หรือสถานการณ) หรือวิกฤตการณ) 

ที่ก,อให�เกิดอันตรายหรือความเจ็บปaวยแก,ร,างกาย จะทําให�เกิดความเครียดได� เช,น ความร�อน   

ฝุaน ละออง เชื้อโรค ภาวะน้ําท,วม ไฟไหม� ภาวะสงคราม เป0นต�น 

  2.2 ข�อเรียกร�องทางสังคม ท่ีเกิดจากกฎระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี ซ่ึงหากบุคคล

นั้นไม,สามารถปฏิบัติให�สอดคล�องกับความต�องการของสังคมได� ก็ย,อมทําให�เกิดความเครียดได� 

 ผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียด 

 Sethi & Schuler (1984, อ�างถึงใน ศศิณี ศรีชํานิ, 2547: 21) ได�สรุปอาการของบุคคล

เม่ือเกิดความเครียด โดยแบ,งเป0น อาการท่ีแสดงออกทางร,างกาย จิตใจ และพฤติกรรม (ผลกระทบท่ี

มีต,อตนเอง และผลกระทบต,อองค)กร) 

 1. อาการท่ีแสดงออกทางร,างกาย 

  1.1 ระยะสั้น อัตราการเต�นของหัวใจและระบบการหายใจผิดปกติ ปวดศีรษะ 

  1.2 ระยะยาว โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคกระเพาะ 

 2. การตอบสนองทางจิตใจ (ความรู�สึกและความคิด) 

  2.1 สู�หรือหนี 

  2.2 กลไกการปrองกัน (Defense mechanism) 

  2.3 การยอม ความเบื่อหน,าย 

  2.4 ความคิดเชิงลบ 

  2.5 หลงลืม ไม,ใส,ใจ 

  2.6 มีแนวโน�มในการตัดสินอย,างผิด ๆ  

  2.7 ไม,ไว�ใจผู�อ่ืน 

  2.8 ไม,สามารถจัดการกับตนเองได� 

  2.9 สับสนในบทบาทและหน�าท่ีของตนเอง 

  2.10 รู�สึกไม,พอใจ 
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  2.11 มีป6ญหาในการตัดสินใจ ตัดสินใจไม,เด็ดขาด 
  2.12 ผัดวันประกันพรุ,ง 
 3. การแสดงออกทางพฤติกรรม 
  3.1 ผลกระทบต,อตนเอง เช,น เบื่ออาหาร น้ําหนักลดหรือเพ่ิมผิดปกติ พฤติกรรม 
การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล) 
  3.2 ผลกระทบต,อองค)กร เช,น ผลการปฏิบัติงานตกตํ่า ท้ังคุณภาพและปริมาณ    
ขาดการมีส,วนร,วมกับงาน ขาดความรับผิดชอบ ขาดการคํานึงถึงองค)กร หรือเพ่ือนร,วมงาน ไม,มี
ความคิดสร�างสรรค)ใหม, ๆ ขาดงาน ลาออก มีแนวโน�มท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ 
 Dougan and others (1986: 191-198, อ�างถึงใน จิราภรณ) แพรด,วน, 2543: 21) ได�
กล,าวถึงอาการต,าง ๆ ของความเครียด โดยแบ,งออกเป0น 4 ด�าน ได�แก, 
 1. ด�านอารมณ) ได�แก, เกิดอารมณ)หงุดหงิด ฉุนเฉียวง,าย กําลังใจสับสน เศร�า เบื่อง,าย 
 2. ด�านอวัยวะ ได�แก, อาการหัวใจเต�นแรง หายใจถ่ี กระเพาะอาหารป6`นปaวน เหง่ือออก
ง,ายกว,าปกติ ปากคอแห�ง ป6สสาวะบ,อย อาจท�องเสียหรือท�องผูก 
 3. ด�านกล�ามเนื้อ ได�แก, อาการมือสั่น เส�นกระตุก กล�ามเนื้อยืดตึง ปวดหลัง 
 4. ด�านพฤติกรรม เช,น ลุกลี้ลุกลน เดินตัวเกร็ง นอนไม,หลับ ความต�องการทางเพศลดลง 
ประสบอุบัติเหตุบ,อยข้ึน หรือพบแพทย)บ,อยข้ึน 
 สุพานี สฤษฎ)วานิช  (2552: 29) กล,าวว,า ผลของความเครียดมีหลายอย,าง ซ่ึงอาจเกิดข้ึน
พร�อม ๆ กันได� แต,ก็สามารถแบ,งออกได�เป0น 3 กลุ,ม ดังนี้ 
 1. ผลทางด�านจิตใจและอารมณ) (Psychological Symptoms หรือ Emotional Exhaustion) 
เช,น เกิดความวิตกกังวล กังวลใจ ไม,มีสมาธิ หลงลืม หรืออาจทําให�หดหู, ขาดกําลังใจ ขาดพลังใน
การทํางาน เหนื่อยล�า มองโลกในแง,ลบ อารมณ)ไม,ดี หงุดหงิดง,าย และความพอใจในงานลดลง 
เบื่องาน เป0นต�น 
 2. ผลทางด�านร,างกาย (Physiological Symptoms) มักจะทําให�เกิดโรคต,าง ๆ ซ่ึง
ในทางการแพทย)เรียกว,าเป0น Functional Disease เพราะว,าเป0นโรคท่ีไม,ได�มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค 
เช,น เวลาเครียดแล�ว เราจะเกิดอาการนอนไม,หลับ ปวดหัว ไมเกรน มึนหัว คิดอะไรไม,ออกปวดท�อง 
ท�องเสีย เป0นโรคกระเพาะ ความดันข้ึนสูง หัวใจสั่น และอาจเป0นโรคหัวใจตามมา 
 3. ผลทางด�านพฤติกรรม (Behavioral Symptoms) ท่ีเกิดข้ึนมีมากมาย ซ่ึงเป0นผล
เนื่องมาจากผลทางจิตใจและร,างกาย เช,น อาจทําให�คนมีการทําร�ายตนเอง เช,น กรีดแขน มีการติดยา 
(ยานอนหลับ ยาแก�เครียด ยาเสพติด) ติดเหล�า ติดบุหรี่ พฤติกรรมก�าวร�าว เช,น เสียงดัง ไม,เก็บ
อารมณ) ข้ีโมโห โวยวาย และมีพฤติกรรมสร�างป6ญหาในรูปแบบต,าง ๆ มีประสิทธิภาพการทํางาน
ลดลง งานผิดพลาดเสียหาย ล,าช�า ผลผลิตตํ่าลง มีการหยุดงาน ขาดงานสูง และออกจากงานในท่ีสุด 
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 ระดับของความเครียด 
 กรมการแพทย) (2533: 12) ได�แบ,งระดับความเครียดออกเป0น 4 ระดับ ดังนี้  
 1. ความเครียดระดับตํ่า จะมีผลผลักดันให�การทํางานดีข้ึน ไม,เกียจคร�านหรือนิ่งเฉย 
 2. ความเครียดระดับปานกลาง จะมีผลกระทบต,อการกระทํา เช,น การนอนไม,หลับ 
ติดสุรา ติดยาเสพติด เป0นต�น 
 3. ความเครียดระดับรุนแรง อาจทําให�เกิดการกระทําท่ีก�าวร�าว ซึมเศร�า วิกลจริต ไม,
สามารถควบคุมตนเองได� 
 4. ความเครียดระยะยาว อาจทําให�เกิดโรคทางกายได� เช,น โรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ 
แก,เร็ว และอายุสั้น 
 สุวัฒน) มหัตนิรันดร)กุล และคณะ (2540) ได�แบ,งระดับความเครียดออกเป0น 4 ระดับ 
ดังนี้ 
 1. ความเครียดในระดับตํ่า (Mild Stress) หมายถึง ความเครียดขนาดน�อย ๆ และ
หายไปในระยะเวลาอันสั้น เป0นความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ความเครียดระดับนี้ไม,คุกคาม
ต,อการดําเนินชีวิต บุคคลมีการปรับตัวอย,างอัตโนมัติ เป0นการปรับตัวด�วยความเคยชินและการปรับตัว
ต�องการพลังงานเพียงเล็กน�อย เป0นภาวะท่ีร,างกายผ,อนคลาย  
 2. ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียดท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากมีสิ่งคุกคาม หรือพบเหตุการณ)สําคัญ ๆ ในสังคม บุคคลจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองออกมาในลักษณะความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ ถือว,าอยู,ในเกณฑ)ปกติท่ัว ๆ ไป ไม,
รุนแรงจนก,อให�เกิดอันตรายแก,ร,างกาย เป0นระดับความเครียดท่ีทําให�บุคคลเกิดความกระตือรือร�น  
 3. ความเครียดในระดับสูง (Height Stress) เป0นระดับท่ีบุคคลได�รับเหตุการณ)ท่ีก,อให�เกิด
ความเครียดสูง ไม,สามารถปรับตัวให�ลดความเครียดลงได�ในเวลาอันสั้น ถือว,าอยู,ในเขตอันตราย   
หากไม,ได�รับการบรรเทาจะนําไปสู,ความเครียดเรื้อรัง เกิดโรคต,าง ๆ ในภายหลังได�  
 4. ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe Stress) เป0นความเครียดระดับสูงท่ีดําเนิน
ติดต,อกันมาอย,างต,อเนื่อง จนทําให�บุคคลมีความล�มเหลวในการปรับตัว จนเกิดความเบื่อหน,าย ท�อแท� 
หมดแรง ควบคุมตัวเองไม,ได� เกิดอาการทางกาย หรือโรคภัยต,าง ๆ ตามมาได�ง,าย 
 การจัดการความเครียด 
 Lazarus and Folkman (1984, อ�างถึงใน นิธิพันธ) บุญเพ่ิม, 2553: 15-16) ได�ให�
ความหมายว,า การจัดการความเครียด คือ ความพยายามอย,างต,อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือจัดการกับความต�องการภายในและ/หรือภายนอก เม่ือมีการประเมิน
แล�วพบว,าเป0นความกดดันอย,างรุนแรงหรือเกินกว,าท่ีจะใช�แหล,งช,วยเหลือของบุคคล 
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 การจัดการความเครียดเป0นกระบวนการ ซ่ึงประกอบด�วยลักษณะสําคัญ 3 ประการ ได�แก, 
 1. การสังเกตและการประเมินความคิดหรือการกระทําของบุคคล 
 2. เป0นการคิดหรือการกระทําต,อสภาพการณ)ท่ีเฉพาะเจาะจง 
 3. เป0นการเปลี่ยนแปลงการคิดและการกระทําเม่ือเผชิญกับสภาพการณ)ท่ีตึงเครียด 
 การจัดการความเครียด เป0นรูปแบบของการแก�ไขป6ญหาซ่ึงคล�ายกับการปรับตัว แต,การ
จัดการความเครียดจะให�ความหมายเฉพาะลงไปท่ีการรับมือกับสิ่งท่ีก,อให�เกิดความเครียด หรือสิ่งท่ี
กระทบกระเทือนอารมณ) การจัดการความเครียดไม,ใช,พฤติกรรมการปรับตัวท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ 
เพราะการจัดการความเครียดต�องอาศัยความพยายามในการกระทํา ซ่ึงการกระทําท่ีเราต�องใช�ความ
พยายามในการกระทําหลาย ๆ ครั้งจะกลายเป0นการกระทําท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู� 
 Lazarus (1976, อ�างถึงใน นิธิพันธ) บุญเพ่ิม, 2553: 18-19) ได�จําแนกรูปแบบกลวิธี
จัดการความเครียดออกเป0น 2 รูปแบบ ได�แก, การจัดการความเครียดโดยทางตรง และการจัดการ
ความเครียดโดยทางอ�อม 
 1. การจัดการความเครียดโดยทางตรง (Direct action) เป0นความพยายามของบุคคลใน
การจัดการกับอันตราย การคุกคาม หรือสิ่งท่ีท�าทาย โดยการมีปฏิกิริยาโต�ตอบต,อสถานการณ)ท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงแบ,งออกเป0น 4 รูปแบบ ได�แก, 
  1.1 การเตรียมตัวต,อสู�กับสิ่งคุกคาม (Preparing against Harm) เม่ือเผชิญภาวะ
อันตราย บุคคลจะพยายามกําจัดหรือบรรเทาโดยการเตรียมตัวต,อสู�กับสิ่งคุกคามและมีปฏิกิริยา
โต�ตอบท่ีเหมาะสม เม่ือประสบความสําเร็จอันตรายก็จะลดลง สิ่งคุกคามจะถูกกําจัดหรือลดลง ทําให�
จิตใจกลับสู,ภาวะสมดุล แต,ถ�าประสบความล�มเหลวทําให�สิ่งคุกคามเพ่ิมข้ึน จะเกิดภาวะเครียดทาง
อารมณ)ตามมา เช,น วิตกกังวล โกรธ กลัว ละอาย 
  1.2 การต,อต�าน (Aggression of Attack) เป0นการต,อต�านสิ่งท่ีรบกวนโดยการกําจัด 
เปลี่ยนแปลง หรือทําลาย เป0นการตอบสนองและเผชิญต,อสิ่งคุกคามเพ่ือให�บุคคลปลอดภัย และเป0น
วิธีการท่ัวไปของการปกปrองตนเอง (Self-Protection) 
  1.3 การหลีกหนี (Escape or Avoidance) เป0นแบบแผนของการเผชิญกับสิ่งคุกคาม
ท่ีพบได�ท่ัวไปท้ังมนุษย)และสัตว) ปฏิกิริยาการหลีกหนีอาจเกิดข้ึนร,วมกับความกลัว หรืออาจเกิดข้ึน
โดยไม,มีความกลัวร,วมด�วยก็ได� 
  1.4 การเฉยเมยหรือไม,มีปฏิกิริยา (Inactive or Apathy) เป0นแบบแผนพฤติกรรม
ของการสิ้นหวังเม่ือไม,สามารถกําจัดหรือบรรเทาสิ่งคุกคามได� จึงเกิดความรู�สึกสิ้นหวัง ไม,มีกําลังใจท่ี
จะต,อสู� หรือหลีกหนีสิ่งท่ีคุกคาม ทําให�เกิดอาการซึมเศร�า 
 2. การเผชิญภาวะความเครียดแบบปฏิกิริยาโดยอ�อม (Palliation) คือ กลไกการทํางาน
ของร,างกายและจิตใจเพ่ือบรรเทาภาวะอันตรายจากสิ่งแวดล�อม แบ,งเป0น 2 ประเภท คือ 
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  2.1 วิธีการบรรเทาอาการโดยตรง (Symptom-Direct Modes) คือ การใช�สิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดเพ่ือบรรเทาความเครียดโดยตรง ได�แก, ยากล,อมประสาท ยานอนหลับ แอลกอฮอล) การผ,อนคลาย
กล�ามเนื้อ และวิธีอ่ืน ๆ โดยใช�ร,างกายเป0นศูนย)กลาง 
  2.2 วิธีการบรรเทาภายในจิตใจ (Intrapsychic Modes) เป0นการบรรเทาความตึง
เครียดโดยใช�วิธีการทางจิตวิทยาของจิตใต�สํานึกท่ีบุคคลหลอกลวงตนเอง เก่ียวกับสิ่งคุกคามหรือ
อันตรายจากภายนอก ซ่ึงเป0นเพียงความคิดของบุคคลและไม,เป0นไปตามความจริง 
 Lazarus and Folkman (1984, อ�างถึงใน นิธิพันธ) บุญเพ่ิม, 2553: 19) ได�จําแนก
รูปแบบกลวิธีจัดการความเครียดออกเป0น 2 รูปแบบ ได�แก, 
 1. กลวิธีการจัดการความเครียดแบบมุ,งแก�ไขป6ญหา (Problem-focused Coping 
Strategy) เป0นกลวิธีท่ีใช�กระบวนการทางป6ญญาในการประเมินสถานการณ)และจัดการกับสถานการณ)
ท่ีมาคุกคาม มีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ)ระหว,างบุคคลกับสิ่งแวดล�อม ทําให�การประเมิน
สถานการณ)เป0นไปในทางท่ีดีข้ึน หรือการจัดการกับสิ่งท่ีก,อให�เกิดความเครียดโดยวิธีการแก�ไขป6ญหา 
ซ่ึงเป0นการใช�หลักการทางวิทยาศาสตร) คือ การกําหนดขอบเขตของป6ญหา การหาวิธีการแก�ป6ญหา
หลาย ๆ วิธี อาจเป0นการจัดการท่ีตัวป6ญหาหรือปรับเปลี่ยนสภาพแวดล�อม ตลอดจนการหาแหล,ง
ทรัพยากรในการแก�ป6ญหา 
 2. กลวิธีการจัดการความเครียดแบบมุ,งจัดการกับอารมณ) (Emotion-focused Coping 
Strategy) เป0นการจัดการกับอารมณ)ตึงเครียดโดยการปรับเปลี่ยนอารมณ)และความรู�สึกเครียด เป0น
การหาแนวทางบรรเทาความเครียดท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการใช�กลไกทางจิตในการปrองกันตนเอง (Defense 
Mechanism) 
 
จิตบําบัดแนวพุทธ 
 สามารถแบ,งหัวข�อในการศึกษาข�อมูลออกเป0น 3 หัวข�อใหญ, ดังนี้ 
 1. ท่ีมาและความสําคัญของจิตบําบัดแนวพุทธ 
 2. รูปแบบของจิตบําบัดแนวพุทธ 
 3. ผลท่ีเกิดจากการบําบัดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
 ท่ีมาและความสําคัญของจิตบําบัดแนวพุทธ 
 จิตบําบัด เป0นกระบวนการท่ีให�การช,วยเหลือบุคคลท่ีมีป6ญหาด�านจิตอารมณ) ซ่ึงป6ญหา
นั้นอาจจะอยู,ในรูปของอาการท่ีแสดงออกให�เห็นทางกาย หรือแสดงออกทางด�านอารมณ)และพฤติกรรม 
หรือแสดงออกทางด�านปฏิสัมพันธ)และการอยู,ร,วมกับบุคคลอ่ืน การทําจิตบําบัดมีจุดมุ,งหมายเพ่ือการ
เรียนรู�ใหม,ในด�านต,าง ๆ เช,นการมองป6ญหา การเผชิญป6ญหา การแก�ป6ญหาด�านการอยู,ร,วมกัน โดยมี
ผู�ให�การบําบัด ( Therapist) และ/หรือ ผู�ช,วยให�การบําบัด (Co-Therapist) ท่ีได�รับการเรียนรู�และ
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การฝ�กหัดในด�านการทําจิตบําบัดจากสถาบันวิชาชีพท่ีมีการรับรองแล�ว เป0นผู�ดําเนินการให�การบําบัด 
โดยมีจุดมุ,งหมายสุดท�ายคือ ผู�มีป6ญหามีการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อ เจตคติ การรับรู�เหตุการณ) 
และพฤติกรรม มีสุขภาพจิตดีข้ึน มีวุฒิภาวะทางอารมณ)สูงข้ึน อยู,ร,วมกับผู�อ่ืนได�อย,างสงบสุข (ศิริรัตน) 
จําป�เรือง, 2553) 
 จิตบําบัดแนวพุทธ (Buddhist Psychotherapy) ตามความหมายของราชวิทยาลัย
จิตแพทย)แห,งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย)แห,งประเทศไทย หมายถึง การประยุกต)พุทธธรรมมาใช�
ร,วมกับการรักษาทางจิตใจ ได�รับการพัฒนาข้ึนเพ่ือใช�ในการรักษาภาวะเครียดและโรคซึมเศร�าเป0น
หลัก ต,อมาในระยะหลัง ได�มีการนําจิตบําบัดแนวพุทธรูปแบบต,าง ๆ ไปใช�ในการรักษาโรคทางจิตเวช
อ่ืน ๆ อย,างแพร,หลาย เช,น กลุ,มโรควิตกกังวล โรคอารมณ)แปรปรวนสองข้ัว โรคนอนไม,หลับ โรค
บุคลิกภาพผิดปกติ รวมท้ังนําไปใช�ลดอาการทางกายและทางจิตใจในผู�ปaวยโรคทางกาย เช,น ผู�ปaวยท่ีมี
ความเจ็บปวดเรื้อรัง โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia) โรคข�อรูมาทอยด) เป0นต�น 
 จิตบําบัดแนวพุทธนั้นมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังในและต,างประเทศ โดยเฉพาะใน
ต,างประเทศได�มีการนําพุทธธรรมไปประยุกต)ใช�มากมาย เช,น Mindfulness-Based Stress Reduction 
(MBSR), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT), Dialectical Behavior Therapy (DBT) เป0นต�น สําหรับประเทศไทย มีการทําจิต
บําบัดแนวพุทธมาบ�างแล�ว แต,ก็ยังไม,เคยมีการรวบรวมกระบวนการบําบัดหรือเผยแพร,วิธีการบําบัด
อย,างจริงจัง (พลภัทร) โล,เสถียรกิจ, 2551: 4) 
 สําหรับการใช�จิตบําบัดแนวพุทธในการจัดการความเครียดนั้น ได�มีการใช�โปรแกรมการฝ�ก
สติเพ่ือลดความเครียด (Mindfulness Based Stress Reduction Program) และพบว,าสามารถทํา
ให�ความเครียดลดลงได� การฝ�กวิป6สสนากรรมฐานตามแนวสติป6ฏฐาน 4 พบว,า สามารถลดระดับ
ความเครียดของผู�ฝ�กได� ลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร�าลดลงได� การฝ�กสติเป0นวิธีจัดการกับอารมณ)ท่ี
มีประสิทธิภาพมาก ส,งผลให�ผู�ฝ�กสติมีความม่ันคงทางอารมณ)เพ่ิมข้ึน ทําให�ผู�ฝ�กรู�จักตนเอง เข�าใจผู�อ่ืน 
และสามารถปล,อยวางความทุกข)ได�ง,ายขึ้น แม�ว,าเปrาหมายสูงสุดคือการพ�นจากความทุกข)ทางใจ
โดยสิ้นเชิง แต,การฝ�กสติหรือฝ�กสมาธิในเบื้องต�นก็ส,งผลให�มีความสุขและความรักได� (พลภัทร)  
โล,เสถียรกิจ, 2549: 201) 
 รูปแบบของจิตบําบัดแนวพุทธ 
 1. การบําบัดด�วย MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) 
  พัฒนาโดยศาสตราจารย) Jon Kabat-Zinn (1990) ซ่ึงได�ผสมผสานหลักการเจริญสติ
เข�ากับจิตวิทยาทางตะวันตก โดยมีเปrาหมายเพ่ือช,วยให�บุคคลสามารถตอบสนองกับความเครียดใน
ชีวิตประจําวันได�อย,างมีสติมากกว,าตอบสนองต,อความเครียดแบบอัตโนมัติ ด�วยการให�พัฒนาสติ 
ยอมรับ และเรียนรู�ท่ีจะอยู,กับสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย,างท่ีเป0นจริงในป6จจุบัน มีการทดสอบผลลัพธ)ออกมาเป0น
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ข�อมูลเชิงประจักษ) โดยเฉพาะการรักษาผู�ปaวยท่ีเป0นโรควิตกกังวล โรคต่ืนตระหนก โรคย้ําคิดย้ําทํา
และบุคลิกภาพผิดปกติ ลดอาการซึมเศร�า และลดระดับความเครียดในผู�ปaวยท่ีเป0นโรคมะเร็ง ในการ
ฝ�กสติตามแนวคิดของ MBSR นั้น ผู�ฝ�กจะถูกกระตุ�นให�พัฒนาตนให�มีคุณสมบัติดังต,อไปนี้ (รัสดาพร 
สันติวงษ), 2550: 26-28) 
  1. ฝ�กการไม,ตัดสิน (Non-Judging) ให�ผู�ฝ�กเกิดการตระหนักรู�ในกระแสความคิด
และการตัดสิน โต�ตอบต,อประสบการณ)ที่ผ,านการรับรู�โดยใช�ประสาทสัมผัส ซึ่งบุคคลส,วนใหญ,มัก
เคยชินกับประสบการณ)เดิมของตนเอง เช,น ตัดสินว,าสิ่งนั้น ดี เพราะสิ่งนั้นทําให�รู�สึกดี หรือตัดสินว,าไม,ดี 
เพราะสิ่งนั้นทําให�รู�สึกไม,ดี แล�วบุคคลนั้นก็จะบันทึกการตัดสินใจนั้นไว� เม่ือประสบกับสิ่งเหล,านั้นอีก 
ก็จะนําข�อมูลท่ีบันทึกไว�มาตัดสินสิ่งนั้นโดยทันที เป0นต�น นิสัยของการจัดลําดับและการตัดสินทําให�
เกิดปฏิกิริยาโต�ตอบแบบหุ,นยนต) ขาดการตระหนักรู�อย,างแท�จริง จิตใจมีแนวโน�มชี้นํา เป0นสิ่งยุ,งยาก
ท่ีจะพบความสงบสุขได� การฝ�กการไม,ตัดสินเป0นการฝ�กมองให�เห็นอย,างที่เห็น รับรู�อย,างที่เป0น โดย
ไม,ตัดสิน เป0นผลให�เกิดการตระหนักรู�ได�ตามท่ีเป0นจริงในป6จจุบัน 
  2. ฝ�กความอดทน (Patience) ในการฝ�กฝนสตินั้น จะพบว,าเวลาส,วนมากของบุคคล
จะอยู,กับกระแสความคิดท่ีมากมายและดึงการตระหนักรู�ของผู�ฝ�กให�ออกจากการอยู,กับป6จจุบัน  
ความอดทนเป0นสิ่งท่ีจะนํามาช,วยได�เม่ือจิตใจไม,สงบจากกระแสความคิดดังกล,าว ความอดทนช,วยให� 
ผู�ฝ�กยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึนและเตือนตนเองไม,ให�จิตใจลอยไปตามความคิด ความอดทนเป0นรูปแบบ
ของ ป6ญญา (Wisdom) สามารถเป�ดรับทุกสิ่งท่ีเข�ามาในแต,ละชั่วขณะ และยอมรับได�อย,างเต็มท่ี 
ความอดทนช,วยให�พบความจริงท่ีว,าทุกสิ่งทุกอย,างจะคลี่คลายได�ด�วยเวลาของตัวของมันเอง เปรียบ
เหมือนดักแด�ท่ีรอเวลากลายเป0นผีเสื้อนั่นเอง 
  3. ฝ�กจิตใจแบบผู�เริ่มต�น (Beginner’s Mind) การฝ�กฝนที่เริ่มต�นด�วยจิตใจแบบ  
ผู�เริ่มต�นทุกครั้ง สามารถเกิดความเป0นอิสระจากความคาดหวังท่ีเป0นพ้ืนฐานมาจากประสบการณ)ใน
อดีต ยอมรับความเป0นไปได�ใหม, ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได� และไม,ติดอยู,กับความคิด ความรู�สึกท่ีว,าเป0น
ผู�เชี่ยวชาญ เคยพบ เคยรู� เคยทํามาก,อน เป0นผลให�มีใจท่ีเป�ดกว�างมากข้ึน จากความเชื่อท่ีว,าทุก ๆ 
ขณะมีความเป0นหนึ่งเดียวไม,มีขณะใดเลยท่ีจะเหมือนกัน 
  4. ฝ�กความเชื่อใจ (Trust) เป0นความจริงท่ีว,าจะไม,มีใครเข�าใจตัวเราได�ดีเท,ากับตัว
ของเราเอง การฝ�กสติด�วยการทําสมาธิกับลมหายใจ หรือการฝ�กโยคะเป0นการฝ�กความรับผิดชอบท่ีจะ
เป0นตัวของตัวเองและเรียนรู�ท่ีจะฟ6งและเชื่อใจตัวเอง การมีครูฝ�กหรือฝ�กตามตําราเป0นเพียงการชี้นํา
ในการฝ�ก แต,การเรียนรู�จากประสบการณ)ท่ีเกิดข้ึนขณะฝ�ก หรือหลังจากการฝ�กตัวเราเองเท,านั้นท่ีจะ
รับรู�และเข�าใจได�ดีท่ีสุด ดังนั้นการเชื่อใจในตัวเองและเชื่อใจในคุณความดีของตนเองจะเป0นสิ่งสําคัญท่ี
ช,วยให�ผู�ฝ�กไปสู,จุดหมายปลายทางได� 
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  5. ฝ�กการไม,ด้ินรนแข,งขัน (Non-Striving) มนุษย)ทุกคนต,างก็มีเปrาหมายท้ังระยะสั้น
และยาวเป0นของตน และด้ินรนผลักดันตนเองให�ลงมือกระทําเพ่ือให�ได�ตามเปrาหมาย แต,ในการฝ�กสติ
จะตรงกันข�าม คือ ไม,มีเปrาหมายอ่ืนนอกเหนือจากการเป0นตัวของตัวเอง ทําให�ดีท่ีสุดเท,าท่ีทําได� ไม,
ต�องด้ินรนแข,งขันเพ่ือเปrาหมายอ่ืนใด การฝ�กการไม,ด้ินรนแข,งขันจะช,วยให�ผู�ฝ�กทําการฝ�กเพ่ือฝ�ก 
ดังนั้นจะไม,มีความคาดหวังไว�ล,วงหน�า ขณะฝ�กไม,ว,าจะพบกับเหตุการณ)ใด ๆ ก็ตาม ท้ังด�านบวกและ
ด�านลบ ผู�ฝ�กจะสามารถอยู,อย,างสงบได� ไม,เกิดการขัดแย�ง หรือตําหนิตนเองเม่ือการฝ�กไม,เป0นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
  6. ฝ�กการยอมรับ (Acceptance) การยอมรับ หมายถึง การเห็นสิ่งนั้นในแบบท่ีเป0น 
ณ ป6จจุบัน เช,น มีอาการปวดศีรษะ ก็ยอมรับว,าปวดศีรษะอยู, การยอมรับไม,ได�หมายถึงต�องชอบในทุก
สิ่ง หรือพยายามปรับทัศนคติในทางบวกกับสิ่งเหล,านั้น การยอมรับไม,ได�หมายถึงความพึงพอใจในสิ่ง
นั้น หรือการพยายามเปลี่ยนความรู�สึกหรือความต�องการของตนเองเพ่ือยอมรับสิ่งนั้น การยอมรับ 
หมายถึง การเต็มไปด�วยความเต็มใจท่ีจะเห็นสิ่งนั้นในแบบท่ีเป0น การให�ผู�ฝ�กยอมรับอย,างท่ีเป0น
ขณะนั้นก็คือ การเพ,งจุดสนใจกับป6จจุบัน และสามารถแน,ใจได�ว,า อะไรก็ตามท่ีเป0นขณะนั้นจะ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงเป0นโอกาสในการฝ�กการยอมรับว,า อะไรก็ตามนั้นก็สามารถเกิดข้ึนได�ในขณะต,อไป 
การยอมรับนั้นอย,างต้ังใจเป0นจุดเริ่มต�นท่ีดีของการเปลี่ยนแปลงในการสร�างสิ่งใหม, ๆ เพ่ือการเยียวยา 
เป0นความชัดเจนท่ีว,ามีป6ญญาเกิดข้ึนในการพัฒนาเรื่องการยอมรับนั้น 
  7. ฝ�กปล,อยให�เป0นไปตามท่ีเป0น (Letting go) เม่ือมีการเพ,งความสนใจไปในตัวตน
ของตัวเองจะพบความคิด ความรู�สึกท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีท้ังท่ีพอใจและไม,น,าพอใจ ท่ีน,าพอใจบุคคลก็
พยายามให�สิ่งนั้นอยู,กับตนให�นานท่ีสุด ท่ีไม,น,าพอใจก็จะพยายามกําจัดออกไป หรือหลีกเลี่ยงออกมา 
วิธีการของการปลดปล,อยให�เป0นตามท่ีเป0น คือ การยอมรับอย,างท่ีเป0นและปล,อยให�เป0นไปตาม
ธรรมชาติของสิ่งนั้น โดยไม,พยายามยึดไว�หรือหลีกหนี วิธีการนี้ก็ไม,ใช,สิ่งแปลกใหม, เนื่องจากทุกคนก็
กระทําอยู,แล�วทุกคืนก,อนเข�านอน ก,อนจะหลับบุคคลจะปล,อยทุกอย,างตามท่ีเป0นแล�วจึงหลับ ถ�า
ปล,อยไม,ได�ก็คือนอนไม,หลับ ดังนั้นถ�าสามารถนอนหลับได�ก็เป0นผู�เชี่ยวชาญวิธีนี้ได� เพียงแต,ว,าจะใช�วิธี
นี้มาฝ�กทักษะขณะกําลังต่ืนอยู,ให�ดีนั่นเอง  
  ในการฝ�ก ผู�เข�ารับการบําบัดจะได�รับการฝ�กอย,างเข�มข�นให�เกิดการเรียนรู�ในการเพ,ง
ความสนใจอยู,กับป6จจุบัน โดยมีโปรแกรมในการฝ�กอยู, 2 ลักษณะคือ 
  1. การฝ�กท่ีไม,เป0นทางการ (Informal Methods of Mindfulness Practice) โดย
การฝ�กให�ผู�เข�าร,วมโปรแกรมมีความตระหนักรู�อยู,กับป6จจุบัน คงสภาพป6จจุบันนั้นไว�โดยมองผ,านความ
เจ็บปวดทางกายหรือความเศร�าเสียใจไป มีสติอยู,กับตัวเองในกิจวัตรประจําวันต,าง ๆ ตลอดเวลา 
  2. การฝ�กท่ีเป0นทางการ (Formal Methods) ได�แก, การทําสมาธิ การฝ�กการหายใจ 
และการฝ�กโยคะ ลักษณะการเข�าโปรแกรมจะเป0นการเข�ากลุ,ม ๆ ละประมาณ 30 คน พบกับผู�บําบัด
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ครั้งละ 2 ชั่วโมงครึ่ง ท้ังหมด 8 ครั้ง โดยมีพันธะสัญญาร,วมกันในการฝ�กเป0นการบ�านทุกวันซ่ึงถือว,ามี
ความสําคัญมาก 
 2. การบําบัดด�วย MBCT (Mindfulness-based Cognitive Behavior Therapy) 
  พัฒนาโดย Zindel Segal, Mark Williams และ John Teasdale กลุ,มศาสตราจารย)
ทางจิตเวชและจิตวิทยา โดยผสมผสานระหว,างจิตบําบัดแบบ MBSR เข�ากับการบําบัดแบบ CBT 
ข้ึนมาในป� 2000 เพ่ือใช�รักษาโรคซึมเศร�าท่ีเกิดจากความคิดในแง,ลบและความคิดหมกมุ,น 
(Rumination) ของผู�ปaวย โดยในโปรแกรม MBCT เทคนิคต,าง ๆ ท่ีใช�ในการบําบัดแบบ CBT จะถูก
นํามาใช�ร,วมกับหลักการของการฝ�กสติ ได�แก, การสนทนากับตนเอง (Self-Dialogue) การจินตภาพ 
(Imagery) การทําบทบาทสมมุติ (Role-Playing) การคิดกรอบใหม, (Reframing) และการปรับแบบ
แผนความคิดใหม, (Restructuring Thought Patterns) ในการฝ�กสติจะเริ่มต�นด�วยการให�ความรู� ฝ�ก
สมาธิข้ันพ้ืนฐานท้ังในขณะร,างกายเคลื่อนไหว และไม,เคลื่อนไหว ผู�ฝ�กจะถูกกระตุ�นให�รู�จักการ
ใคร,ครวญ ไตร,ตรองสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย,างรอบคอบ การสะท�อนความรู�สึกตนเอง การบูรณาการการเรียนรู�
จักความคิดของตนเองกับการเรียนรู�จากการฝ�กสติ โดยมีข้ันตอนในการรักษาดังนี้ (รัสดาพร สันติวงษ), 
2550: 43-44) 
  1. การแนะนํา MBCT (Introductory Phase) เป0นการเป�ดโอกาสให�ผู�บําบัดกับ
ผู�ปaวยสร�างสัมพันธภาพ เริ่มด�วยการอธิบายปรัชญา หรือแนวคิดของการบําบัด และการฝ�กเพ่ือบําบัด 
ข้ันตอนนี้จะเป0นข้ันตอนของการค�นหาป6ญหา วิธีการบําบัด การต้ังเปrาหมายการบําบัด และความ
คาดหวัง กิจกรรมการบําบัดเป0นการเชื่อมโยงให�รู�จักการทํางานของจิตด�วยการฝ�กสมาธิเพ่ือพัฒนาสติ 
ผู�ปaวยถูกสอนให�รู�จักความคิดของตนเอง เรียนรู�ทําความรู�จักสถานการณ)และปฏิกิริยาตอบสนองของ
ตน แบบฝ�กหัดนี้ช,วยให�ผู�ปaวยวาดภาพมโนทัศน)เชื่อมกันระหว,าง ความคิด ความรู�สึก และพฤติกรรม 
  2. ช,วงปฏิบัติการ (Working Sessions) ในช,วงต�นนี้ นําเข�าสู,กิจกรรมตามโครงสร�าง
ของทฤษฎีการเรียนรู� เช,น การติดตามดูความคิดตนเอง การสังเกต และจัดการกับทัศนคติท่ีไม,ดี และ
จากนั้นก็ฝ�กการทําสมาธิ ผู�บําบัดจะสอนให�บุคคลมีความตระหนักรู�ในอาการและอาการแสดงของ
ตนเองเม่ือมีการเจ็บปaวยทางใจ ช,วยให�ผู�ปaวยพัฒนาให�เคยชินกับการสังเกตการณ)ตอบสนองอารมณ) 
ความรู�สึก และการรับสัมผัสทางกายขณะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ และโดยเฉพาะให�เรียนรู�
การแยกแยะอาการสําคัญ ๆ ท่ีจะทํานายได�ว,าจะก,อให�เกิดอาการทางจิตได� ผู�ปaวยถูกสอนให�อยู,กับ
ป6จจุบันมากกว,าการครุ,นคิดเก่ียวกับอดีตหรือวิตกกังวลในอนาคต ในช,วงกลาง (Middle Working 
Session) เน�นการส,งเสริมพัฒนาวิธีการจัดการประสบการณ)ท่ียากข้ึนด�วยการใช�สมาธิ การฝ�ก
ประสบการณ)ทําสมาธิท่ียากข้ึน ช,วงท�าย (Later Working Session) เป0นการช,วยให�ผู�ปaวยเรียนรู�
วิธีการเปลี่ยนความคิดเพ่ือปrองกันการกลับทรุดของการเจ็บปaวยทางจิต ผู�ปaวยได�รับการส,งเสริมให�
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ค�นหาความคิด และความรู�สึกของตนเองท่ีเป0นตัวกระตุ�นให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ) และ
พัฒนาทางเลือกให�ตนเองใหม,เพ่ือส,งเสริมให�เกิดความเป0นสุข 
  3. ข้ันตอนสุดท�าย ช,วงท�ายของการบําบัด (Final or Termination Sessions) มี
เปrาหมายส,งเสริมการสะท�อนความรู�สึกต,อประสบการณ)ในการบําบัด ต,อทักษะการเรียนรู�ใหม, ๆ ท่ี
เกิดข้ึน และพัฒนาความเข�าใจเก่ียวกับการตอบสนองต,อการเจ็บปaวยของตนเอง ผู�บําบัดร,วมอภิปราย
ถึงแผนกิจกรรมของแต,ละบุคคลท่ีจะจัดการกับความเปราะบางต,าง ๆ และส,งเสริมให�เกิดความสุข 
เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ท่ีจะนําวิธีการทางจิตบําบัดมาใช�ในชีวิตประจําวันได� 
  กระบวนการของ MBCT จะเริ่มด�วย การสัมภาษณ)เพ่ือการประเมินเบื้องต�น (The 
Initial Assessment Interview) เป0นการสัมภาษณ)ก,อนการเข�าร,วมโปรแกรม ใช�เวลาประมาณ 1 
ชั่วโมง เปrาหมายการสัมภาษณ)เพ่ือให�ผู�บําบัดได�เรียนรู�ป6จจัยท่ีทําให�เกิดและคงอยู,ของภาวะซึมเศร�าใน
ผู�เข�าร,วมโปรแกรมแต,ละคน และเพ่ืออธิบายภูมิหลังของ MBCT พร�อมเน�นให�เข�าใจว,าเป0นการฝ�กท่ี
ต�องใช�ความอดทนและสมํ่าเสมอตลอด 8 สัปดาห) จํานวนผู�เข�าร,วมโปรแกรม (The Class Size) 
ขนาดท่ีเหมาะสม คือ ไม,เกิน 12 คน 
  การบําบัดมีการพบกันท้ังหมด 8 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในระยะแรกคือ ครั้งท่ี 1-4 
เป0นการเน�นเรื่องการฝ�กสติ คือ ฝ�กเพ,งจุดสนใจไปยังท่ีใดที่หนึ่งในแต,ละชั่วขณะโดยไม,มีการตัดสิน  
ซ่ึงการเพ,งจุดสนใจนี้จะเริ่มจากอวัยวะทุกส,วนของร,างกาย จากนั้นก็มาเพ,งท่ีลมหายใจ และเรียนรู�ท่ี
กลับมามีความตระหนักรู�เม่ือเกิดภาวะท่ีจิตใจล,องลอยไปจากการเพ,งนั้น หรือเรียนรู�ท่ีจะเกิดการ
ยอมรับความคิดต,าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว,างการฝ�ก และระยะท่ีสอง คือ ครั้งท่ี 5-8 เป0นระยะท่ีพัฒนาสติ
ได�ระดับหนึ่งแล�ว จะเป0นการฝ�กการรับรู�ภาวะของอารมณ) ความคิด และความรู�สึกของตนเองได�ทัน 
และเรียนรู�ท่ีจะใช�ทักษะท่ีได�ฝ�กมา ใช�กับอารมณ) ความรู�สึก และความคิดท่ีเกิดข้ึนในทางลบได�อย,าง
เหมาะสม และท�ายท่ีสุดผู�เข�าร,วมโปรแกรมจะได�รับการส,งเสริมให�เกิดความตระหนักรู�มากข้ึนจน
สามารถรับรู�ถึงสัญญาณเตือนของภาวะซึมเศร�า และพัฒนาแผนการกระทําท่ีเฉพาะสําหรับสิ่งท่ีจะ
เกิดข้ึน 
 3. การบําบัดด�วย DBT (Dialectical Behavior Therapy) 
  เป0นการบําบัดท่ีนํามาใช�ในการรักษาผู�ปaวยโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบ Borderline ท่ี
มีอาการทําร�ายตนเอง เนื่องจากอารมณ)ซึมเศร�า หรือมีความรู�สึกไร�ค,า เปrาหมายการรักษา
ของ DBT จึงเน�นท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อย,าง ได�แก, พฤติกรรมฆ,าตัวตาย พฤติกรรมท่ีรุนแรง
หรือเป0นอันตราย และพฤติกรรมท่ีมีผลต,อการรักษา ผู�ปaวยจะถูกฝ�กให�ยอมรับตนเองและสิ่งท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิต และให�ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให�เหมาะสมแม�ในขณะนั้นจะมีอารมณ)ท่ี
ท,วมท�นเกิดข้ึนในใจ 
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  รูปแบบของการรักษาด�วยวิธีนี้ ใช�วิธีการที่เป0นพื้นฐานของพฤติกรรมบําบัด เช,น 
การเผชิญกับสิ่งท่ีกลัวและหลีกเลี่ยงการตอบสนองท่ีไม,เหมาะสม (Exposure and Response 
Prevention) การฝ�กทักษะการควบคุมตนเอง (Skill Training) การส,งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
(Reinforcement) การปรับเปลี่ยนรูปแบบของประชาน (Cognitive Restructuring) ฯลฯ ร,วมกับ
วิธีการท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับผู�ปaวยโรคนี้ เช,น การปรับพฤติกรรมการทําร�ายตนเอง การฝ�กสติให�รู�ทัน
สิ่งท่ีเกิดข้ึนในใจ การจาระไนเหตุผล (Dialectical Focus) การปรับอารมณ) โดยฝ�กทักษะการทนต,อ
อารมณ)ท่ีเกิดข้ึน (Distress Tolerance Skills) และมองตนเองด�วยความม่ันคงในจิตใจมากข้ึน 
(Increasing the Stability of Self-Views) 
  เทคนิคการรักษาดังกล,าวสามารถทําได�ผ,านการรักษาต,าง ๆ 4 รูปแบบ ได�แก, จิต
บําบัดรายบุคคลทุกสัปดาห) (1 ชั่วโมงต,อสัปดาห)) การฝ�กทักษะแบบกลุ,ม (2.5 ชั่วโมงต,อสัปดาห)) การ
ปรึกษาทางโทรศัพท) (ตามความจําเป0นโดยผู�รักษาเป0นคนกําหนด) และการประชุมร,วมกับทีมผู�รักษา
ทุกสัปดาห) (ดาวชมพู นาคะวิโร, พลภัทร) โล,เสถียรกิจ และศิริจิต สุทธจิตต), 2556: 12-13) 
 4. การบําบัดด�วย ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 
  เป0นกระบวนการบําบัดท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช�กับบุคคลท่ีพยายามหลีกเลี่ยงประสบการณ)
ในเชิงลบ และพยายามหลีกเลี่ยง หลบ หรือกําจัดสิ่งเหล,านั้นออกไป แม�ว,าจะเป0นหนทางท่ีก,อให�เกิด
ผลเสียตามมา เช,น การใช�สารเสพติด การหลีกเลี่ยงสังคม หรือการกินอาหารมากเกินปกติ 
กระบวนการบําบัด คือ การฝ�กให�เรามีความยืดหยุ,นทางจิตใจ (Psychological Flexibility) และเต็มใจ
ยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในป6จจุบัน โดยมีหลักการดังนี้ (ดาวชมพู นาคะวิโร, พลภัทร) โล,เสถียรกิจ และ  
ศิริจิต สุทธจิตต), 2556: 13-14) 
  1. การยอมรับความคิด (Acceptance) ยอมรับความคิด อารมณ) ความรู�สึก โดยไม,
ตัดสิน และไม,เข�าไปควบคุมดัดแปลงมัน เพราะการพยายามท่ีจะดัดแปลงหรือต,อต�านสิ่งต,าง ๆ 
เหล,านี้มักทําให�สถานการณ)เลวร�ายลง คือ จะเกิดความคิดและอารมณ)นั้นมากข้ึน 
  2. การแยกตัวออกจากความคิด (Cognitive Defusion) เป0นการสอนสังเกตความคิด
และกระบวนการคิด เพ่ือให�พบว,าความคิดเป0นเพียงเหตุการณ)หนึ่งท่ีเกิดข้ึน โดยไม,จําเป0นต�องเชื่อหรือ
เป0นความจริง โดยมีวิธีการฝ�กมากมาย เช,น การฝ�กแบบใบไม�ไหลตามน้ํา (Leaves on the Stream) 
โดยให�ผู�ฝ�กหลับตา และจินตนาการว,าหยิบเอาความคิดท่ีเกิดนํามาใส,ในใบไม�วางบนแม,น้ํา และปล,อย
ให�ไหลจนหายไป หรือ การฝ�กแบบกองทหารเดินพาเหรด (Soldiers in Parade) โดยให�จินตนาการ
ว,าความคิดคือปrายท่ีทหารเดินถือ และทหารเหล,านั้นก็ค,อย ๆ เดินจากไป หรือการฝ�กจินตนาการว,า 
ความคิดนั้นมีรูปร,าง ขนาด สี ต,าง ๆ ในรูปแบบท่ีเป0นรูปธรรมมากข้ึน วัตถุประสงค)ของการแยกตัว
ออกจากความคิด ก็เพ่ือให�เกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแม�มีความคิดท่ีไม,ต�องการ โดยปล,อยให�ความคิด
ท่ีไม,ต�องการได�เข�ามาและจากไปเอง 
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  3. การอยู,กับป6จจุบัน (Being Present) เน�นให�ผู�ฝ�กอยู,กับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในป6จจุบัน โดย
ปราศจากการตัดสิน หรือ ประเมิน ไม,ว,าจะเป0นสภาวะทางจิตใจ (เช,น ความคิด ความรู�สึก การรับรู�
ทางกาย) หรือสิ่งแวดล�อมต,าง ๆ (เช,น เสียง กลิ่น ภาพ) วิธีการนี้ทําให�ผู�ปaวยรับรู�และเผชิญกับสิ่งต,าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงตามท่ีมันเป0นจริงในป6จจุบัน 
  4. การรับรู�ตนเองเป0นบริบท (Self as Context) โดยรับรู�ตนเองว,าเป0นเพียงการ
รวมกันของประสบการณ)ต,าง ๆ โดยไม,เข�าไปยึดติดกับมัน ตัวอย,างเช,น เม่ือมีความคิดว,า ”ฉันเป0นคน
โง,” ให�สอนตนเองให�พูดว,า “ฉันคิดว,าฉันเป0นคนโง,” การเพ่ิมคําว,า“ฉันคิดว,า” จะเกิดการแยก
ระหว,างตัวตนกับความคิดออกจากกัน หรือฝ�กจินตนาการเป0นเหมือนมีผู�สังเกตการณ)อีกคนหนึ่งท่ีคอย
มองประสบการณ)ต,าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
  5. คุณค,า (Values) โดยให�ค�นพบว,า อะไรเป0นสิ่งท่ีมีคุณค,าและสําคัญท่ีสุดสําหรับ
ตนเอง ทําให�ผู�ปaวยแยกแยะออกระหว,างคุณค,าท่ีแท�จริงท่ีตนต�องการ กับคุณค,าท่ีถูกตัดสินโดยผู�อ่ืน
หรือสังคม 
  6. การกระทํา (Commited Action) โดยนําเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต,าง ๆ 
ในพฤติกรรมบําบัดมาใช� เช,น การเผชิญหน�า (Exposure) การต้ังเปrาหมาย (Goal Setting) เป0นต�น 
 5. การบําบัดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธในประเทศไทย 
  ดาวชมพู นาคะวิโร, พลภัทร) โล,เสถียรกิจ และศิริจิต สุทธจิตต) (2556: 73-79) ได�ทํา
การประยุกต)การฝ�กสติในการบําบัดรักษาอาการผู�ปaวยชื่อว,า “จิตบําบัดด�วยสติ” โดยมีแนวทางการ
บําบัดดังต,อไปนี้ 
  1. การรู�เท,าทันอารมณ)และความคิด (Awareness) นักบําบัดได�ประยุกต)การฝ�กสติมา
ใช�ในการบําบัดมากมายหลายรูปแบบ เช,น การบําบัดครอบครัวด�วย ACT การรักษาผู�ปaวยบุคลิกภาพ
ผิดปกติแบบ Borderline ด�วย DBT รวมถึงการบําบัดความเครียดและโรคซึมเศร�าด�วย MBSR และ 
MBCT ซ่ึงในแต,ละวิธีการนั้น จะเน�นท่ีการฝ�กสติในชีวิตประจําวันเป0นหลัก เช,น การมีสติรู�ทันการ
เคลื่อนไหว มีสติในการรับประทานอาหาร มีสติในการยืน การเดิน การนั่ง เป0นต�น นอกจากนี้ ในการ
บําบัดด�วยสติแบบ MBSR และ MBCT ยังให�ผู�ปaวยฝ�กนั่งสมาธิ (Sitting Meditation) และเดินด�วย
ความรู�สึกตัว หรือเรียกว,าเดินจงกรม (Walking Meditation) อย,างเป0นรูปแบบ มีระยะเวลากําหนด
ชัดเจน เช,นกําหนดให�นั่งสมาธิครั้งละ 45 นาที เป0นต�น ท้ังกลับไปทําท่ีบ�านและก,อนจะเริ่มกลุ,มบําบัด
ด�วยเช,นกัน แต,ส,วนท่ีสําคัญของการฝ�กสติท่ีนํามาประยุกต)ใช�กับการบําบัดในข้ันตอนแรกของการ
บําบัด ได�แก, การรู�เท,าทันอารมณ)และความคิด (Awareness) คือ การรับรู�หรือนึกได�ว,ากําลังมีอารมณ)
หรือความคิดเกิดข้ึนในจิตใจของตนเอง ดังนั้น ในการฝ�กสติเพ่ือการบําบัด ผู�บําบัดจึงเน�นไปท่ีการฝ�ก
ให�ผู�ปaวยสังเกตอารมณ)หรือความคิดท่ีกําลังเกิดข้ึนนั่นเอง 
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  2. การเบี่ยงเบนอารมณ) (Distraction) เม่ือรู�เท,าทันอารมณ)หรือความคิดได� อารมณ)
และความคิดนั้น ก็จะเหมือนกับว,าหยุดลงชั่วขณะสั้น ๆ แล�วอารมณ)หรือความคิดนั้นก็จะเกิดข้ึนมาอีก 
โดยเฉพาะผู�ปaวยท่ีเป0นโรคซึมเศร�า อารมณ)และความคิดนั้นจะมีความรุนแรง ยากแก,การท่ีจะหยุดลง
เพียงแค,การมีสติรู�เท,าทัน ดังนั้น นอกจากการฝ�กสติรับรู�อารมณ) การฝ�กสติในชีวิตประจําวันและการ
ฝ�กสติในรูปแบบแล�ว นักบําบัดได�เพ่ิมเทคนิคท่ีจะช,วยให�ผู�ปaวยมีวิธีรับมือหรือจัดการกับป6ญหาท่ี
เกิดข้ึนได�ด�วยตนเองอีกด�วย เช,น การปรับมุมมอง การปรับความคิด ฝ�กจัดการแก�ไขป6ญหา ซ่ึงอาจจะ
เรียกรวม ๆ ได�ว,า เป0นการเบี่ยงเบนอารมณ) เช,น ในการบําบัดแบบ DBT ท่ีมักใช�บําบัดผู�ปaวยท่ีมี
บุคลิกภาพผิดปกติแบบ Borderline มีกระบวนการบําบัด 4 อย,าง ได�แก, การฝ�กสติ (Mindfulness 
Skill) ซ่ึงเป0นทักษะหลักของการบําบัดชนิดนี้ ส,วนองค)ประกอบอีก 3 อย,างท่ีเหลือ คือ การเพ่ิมความ
อดทนต,อความตึงเครียด (Distress Tolerance) การควบคุมอารมณ) (Emotional Regulation) และ
การสร�างสัมพันธ)อย,างมีประสิทธิภาพ (Interpersonal Effectiveness) ใช�เป0นเทคนิครองในการช,วย
ผู�ปaวยให�สามารถหาทางออกอ่ืน ๆ และลดพฤติกรรมท่ีเป0นป6ญหาลงได� โดยท่ัวไปผู�ปaวยโรคซึมเศร�า
หรือโรควิตกกังวล จะหมกมุ,นในอารมณ)หรือความคิดของตนเองมาก จนไม,สามารถจัดการกับอารมณ)
และความคิดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอารมณ)และความคิดดังกล,าวนี้เอง จะเป0นจุดเริ่มต�นของพฤติกรรมท่ีเป0น
ป6ญหา ตัวอย,างเช,น ผู�ปaวยโรคซึมเศร�า ส,วนใหญ,จะมีอารมณ)เศร�าและความคิดในทางลบรุนแรง แม�ว,า
ผู�ปaวยจะมีสติรู�ทันอารมณ)เศร�าแล�วก็ตาม ก็อาจจะหยุดคิดหรือออกจากอารมณ)ด�วยการมีสติอย,าง
เดียวได�ยาก ในกรณีดังกล,าวนี้ การเบี่ยงเบนอารมณ)จึงมีบทบาทในการช,วยให�ผู�ปaวยพ�นจากอารมณ)
เศร�าและความคิดลบได�ชั่วครั้งชั่วคราว การเบี่ยงเบนอารมณ)มีอยู,หลายวิธี เช,น 
   2.1 การหยุดความคิด โดยการลากลมหายใจเข�าลึก-ออกยาว ทําทุกครั้งท่ีรับรู�ว,า
กําลังหมกมุ,นกับความคิดหรือรับรู�ว,ามีอารมณ)เศร�า 
   2.2 การปรับความคิด โดยสอนให�ผู�เข�ารับการบําบัดลองคิดถึงแง,มุมอ่ืน ๆ เช,น 
คิดในมุมบวก คิดตามหลักความเป0นจริง โดยสอนให�ผู�ปaวยนําเอาหลักความจริง ได�แก, หลักไตรลักษณ) 
คือความไม,เท่ียงต�องเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) ถูกบีบค้ันให�อยู,ในสภาพเดิมไม,ได� (ทุกขัง) และบังคับ
บัญชาให�เป0นไปอย,างท่ีเราต�องการไม,ได� (อนัตตา) มาใช� เป0นต�น 
   2.3 การหากิจกรรมอ่ืนทํา เช,น หากอยู,คนเดียวแล�วรู�สึกเศร�ามาก ได�ทดลองใช�
เทคนิคการหายใจหรือปรับความคิดแล�วก็ยังไม,ดีข้ึน ผู�บําบัดอาจจะแนะนําให�ผู�ปaวยหลบออกจาก
สถานการณ)นั้น ไปทํากิจกรรมอ่ืนแทน เช,น ไปล�างหน�าล�างตา ไปหาเพ่ือนคุยด�วย เป0นต�น 
   การเบี่ยงเบนอารมณ)นั้น เป0นคํากว�าง ๆ แต,ในความเป0นจริงแล�ว เราสามารถใช�
วิธีการใดก็ได�ที่ได�ผลและไม,ทําให�เกิดป6ญหาขึ้น มาจัดการกับอารมณ)ที่กําลังท,วมท�นในขณะนั้น ๆ 
เพื่อบรรเทาอารมณ)ท่ีรุนแรงหรือความหมกมุ,นกับความคิด ดังนั้น การเบี่ยงเบนอารมณ)จึงมีอีก
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มากมายหลายวิธี เช,น การออกกําลังกาย การสื่อสารอย,างสร�างสรรค) การเข�างานสังคม การทํากิจกรรม
ท่ีเป0นประโยชน)ต,อสังคม ฯลฯ 
  3. การรับรู�อารมณ)เฉย ๆ โดยไม,แทรกแซง (Bare Attention) เม่ือผู�ปaวยฝ�กสติและ
เบี่ยงเบนอารมณ)ไปเรื่อย ๆ อย,างต,อเนื่อง จะพบปรากฏการณ)ท่ีเห็นว,า ความคิดท่ีเกิดข้ึนท้ังความคิด
ด�านลบและความคิดด�านบวกนั้น เป0นเพียงแค,ความคิด เห็นว,าอารมณ)ท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนนั้น เป0นเพียง
อารมณ) ผ,านมาแล�วก็ผ,านไป เกิดข้ึนแล�วก็หายไป และยังจะเห็นอีกว,า ท้ังความคิดและอารมณ) และ
จิตท่ีรับรู�ความคิดและอารมณ)นั้น เป0นคนละสิ่งกัน ต,างคนต,างทํางาน ต,างคนต,างทําหน�าท่ี มีความ
เก่ียวข�องกันแต,ไม,ใช,สิ่งเดียวกัน กระบวนการนี้เรียกว,า "Metacognitive Awareness" เป0นความรู�
ชนิดใหม,ท่ีนักบําบัดค�นพบ แต,ในทางพุทธศาสนาได�พูดถึงไว�มานานกว,า 2,500 ป� นั่นก็คือการมีจิตผู�รู�
เกิดข้ึน หรืออาจจะเรียกว,าเป0น "การรู�อย,างต้ังม่ันและเป0นกลาง" ซ่ึงจะทําให�เห็นความคิด อารมณ) 
และจิตท่ีรู�ความคิดและอารมณ)แยกออกจากกันนั่นเอง การรับรู�อารมณ)เฉย ๆ โดยไม,แทรกแซงนี้ เป0น
หัวใจสําคัญของการฝ�กสติ ซ่ึงกระบวนการนี้จะเกิดข้ึนหลังจากผู�ฝ�กสติมีความชํานาญในการรับรู�
อารมณ)ท่ีเกิดข้ึนด�วยความเป0นกลาง คือไม,ผลักไสอารมณ)และไม,เหนี่ยวรั้งอารมณ)เอาไว� กระบวนการ
นี้มีความคล�ายคลึงกับการฝ�กสติในข้ันตอนแรก แต,แตกต,างกันตรงท่ี ในช,วงแรกของการฝ�กสติ หาก
เกิดความคิดหมกมุ,นหรือเกิดอารมณ)ท่ีท,วมท�นรุนแรงแล�ว ผู�ปaวยอาจจะใช�วิธีการเบี่ยงเบนอารมณ) 
เพ่ือลดอาการลง แต,ในข้ันการรับรู�อารมณ)เฉย ๆ นี้ จะไม,มีการเบี่ยงเบนอารมณ)หรือความคิดแต,อย,าง
ใด ผู�ปaวยหรือผู�ฝ�กสติจะทําหน�าท่ีเป0นเพียงผู�สังเกต เห็น "อารมณ)" "ความคิด" กับ "ตัวเรา" ไม,ใช,สิ่ง
เดียวกัน แต,ต,างคนต,างอยู, ต,างคนต,างทําหน�าท่ี ไม,มีความเก่ียวข�องกัน แม�จะส,งผลถึงกันก็ตาม 
   นอกจากการฝ�กสติ การเบี่ยงเบนอารมณ) และการรับรู�อย,างเป0นกลางแล�ว คําสอน
ของศาสนาพุทธ ยังสามารถนําประยุกต)ใช�ในการบําบัดร,วมไปกับการฝ�กสติได� เช,น 
   3.1 การควบคุมพฤติกรรมไม,ให�เบียดเบียนตนเองและคนอื่น ด�วยการพูดและ
การกระทําทางศาสนาพุทธเรียกวิธีการนี้ว,า การรักษาศีล ในทางจิตวิทยานั้นจัดว,าวิธีการนี้เป0น Self 
Regulation ซ่ึงพบว,ามีการนําไปใช�ในการรักษาผู�ปaวยท่ีมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบ Borderline ในการ
รักษาแบบ DBT 
   3.2 การฝ�กลดความเครียดด�วยการทําสมาธิ การทําสมาธิ คือ การให�ความสนใจ
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออารมณ)ใดอารมณ)หนึ่ง ในทางศาสนาพุทธนั้น การทําสมาธิมี 2 ชนิด ได�แก, การ
ทําสมาธิเพ่ือให�เกิดความสงบ และการทําสมาธิเพ่ือให�เกิดความต้ังม่ันของใจ สําหรับทางจิตวิทยาและ
การประยุกต)ใช�ในการบําบัดนั้น การทําสมาธิแบบแรกจะช,วยให�ผู�ปaวยไม,คิดฟุrงซ,านมากจนเกินไป และ
ทําให�เกิดความผ,อนคลายด�วยเช,นกัน ส,วนการฝ�กสมาธิแบบหลังนั้น จะช,วยให�จิตมีป6ญญาเห็นตาม
ความเป0นจริง (คือไตรลักษณ)) ได�ง,ายข้ึน 
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   3.3 การฝ�กคิดพิจารณาตามหลักคําสอนของศาสนาพุทธ เช,น การแนะนําให�
ผู�ปaวยคิดถึงเรื่องการยอมรับความจริง ท่ีว,าทุกสิ่งเกิดข้ึนแล�วก็ต�องเปลี่ยนแปลงไป มีแล�วก็จะไม,มี และ
ป6ญหาต,าง ๆ ผ,านเข�ามาแล�วก็จะผ,านไป (ไตรลักษณ)) หรือแนะนําให�คิดถึงกรรมและผลของกรรม 
เนื่องจากผู�ปaวยคนไทยส,วนใหญ,มีพ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องกรรม ผู�ปaวยหลายรายมักจะมองว,าตนเอง
คงเคยทําสิ่งไม,ดีมาก,อน ดังนั้น เหตุการณ)ร�าย ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองในครั้งนี้คงจะเป0นกรรมเก,า ซ่ึงทํา
ให�ผู�ปaวยสามารถยอมรับป6ญหาและความทุกข)ทางใจได�ง,ายข้ึน อย,างไรก็ตาม ผู�บําบัดจะต�องแนะนําให�
ผู�ปaวยไม,ย,อท�อต,อผลของกรรมท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองเท,านั้น แต,จะต�องแนะนําให�ผู�ปaวยเข�าใจด�วยว,า 
ผู�ปaวยสามารถสร�างกรรมใหม,ในป6จจุบันนี้ เพ่ือจะได�ทําประโยชน)หรือทําคุณความดีทดแทนสิ่งท่ีเคยทํา
พลาดพลั้งมาแล�วในอดีต เป0นต�น 
 ผลท่ีเกิดจากการบําบัดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
 ดาวชมพู นาคะวิโร, พลภัทร) โล,เสถียรกิจ และศิริจิต สุทธจิตต) (2556) ได�กล,าวถึงผลลัพธ)
ท่ีเกิดจากการเจริญสติกับผู�ปaวยจิตเวช โดยการฝ�กสตินั้น จะทําให�เห็นความคิดและอารมณ)ของตนเอง
ได�ชัดเจนข้ึน และยังทําให�เห็นแบบแผน รวมถึงความสัมพันธ)ระหว,างความคิด อารมณ) และพฤติกรรม
ของตนเองได�ชัดเจนข้ึนอีกด�วย ดังเช,น ในผู�ปaวยโรคซึมเศร�า ผู�ปaวยจะเห็นว,า หากมีความคิดด�านลบ
เกิดข้ึน และผู�ปaวยคิดวกวนเก่ียวกับความคิดลบเหล,านั้น หรือเรียกว,าจมไปในความคิด ความคิด
ดังกล,าวจะทําให�เกิดอารมณ)เศร�าข้ึนมา และจะก,อให�เกิดพฤติกรรมท่ีเป0นผลของภาวะเศร�าตามมา 
เช,น การแยกตัวออกจากสังคม ไม,ทํากิจวัตรประจําวัน เป0นต�น ดังนั้นการฝ�กสติจึงเน�นท่ีการรับรู�ว,า 
มีความคิดท่ีทําให�เศร�า หรือมีอารมณ)เศร�าเกิดข้ึนแล�ว และเม่ือมีสติรู�ความคิดท่ีทําให�เศร�าและอารมณ)
เศร�าดังกล,าว ผู�ปaวยก็จะสามารถหยุดยั้งมันได� ก,อนท่ีความคิดหรืออารมณ)เศร�านั้นจะหยั่งลึกลงไป
มากกว,าเดิม ซ่ึงหากผู�ปaวยสามารถหยุดความคิดเหล,านั้น แล�วกลับมาอยู,กับป6จจุบัน ก็จะทําให�เกิด
ความสุขข้ึนในขณะนั้นทันที 
 อธิบายตามแง,มุมของศาสนาพุทธ เม่ือมีสติจะเกิดความรู�สึกกลัวและละอายท่ีจะทํา
ความผิดหรือทําไม,ดี เกิดความระมัดระวังการกระทําและคําพูดของตัวเองมากข้ึน (มีอินทรียสังวรณ)
คือ มีการสํารวมระวังมากข้ึน) ไม,เบียดเบียนทําร�ายท้ังตนเองและคนอ่ืน คือมีศีลในทางพุทธศาสนา 
แต,ในทางสุขภาพจิตถือว,าเป0นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เม่ือมีสติเกิดข้ึนแล�ว จิตใจจะสงบ เบิกบาน 
อ,อนโยน และต้ังม่ัน นั่นคือมีสมาธิ ซ่ึงเป0นรากฐานของการเกิดป6ญญา คือ เห็นว,าความคิด อารมณ) 
และจิตท่ีรับรู�อารมณ)และความคิด (ซ่ึงในบางแห,งเรียกว,าจิตผู�รู�) ไม,ใช,สิ่งเดียวกัน และต,างคนต,างทํา
หน�าท่ี ท้ังอารมณ)และความคิด รวมถึงจิตผู�รู�ด�วย มีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นแล�วหายไป (อนิจจัง) 
ถูกบีบค้ันให�อยู,ในสภาพเดิมนาน ๆ ไม,ได� (ทุกขัง) และบังคับให�เป0นไปอย,างท่ีต�องการไม,ได� (อนัตตา) 
ซ่ึงการเห็นกระบวนการของจิตดังกล,าว เป0นจุดเริ่มต�นของการปล,อยวางความทุกข)ทางใจ 
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 ถึงกระนั้น หากการฝ�กสติเป0นไปอย,างไม,ถูกต�องแล�ว จะทําให�เกิดความเคร,งเครียดข้ึนมา
แทน ซ่ึงอาจเกิดได�จาก 2 สาเหตุใหญ, ๆ คือ 
 1. การจงใจหรือต้ังใจจะรู�อารมณ)ให�ชัด จึงต�องพยายามเพ,งอารมณ) 
 2. การคิดหมกมุ,นเก่ียวกับร,างกายและจิตใจ ซ่ึงไม,ใช,เป0นการรับรู�เฉย ๆ  
 ท้ังสองกรณีจะส,งผลเสีย คือ มีอาการมึนงง ปวดหัว หรือปวดเม่ือยกล�ามเนื้อ อึดอัดและ
แน,นในอก เกิดความเครียดข้ึนโดยไม,รู�ตัว แก�ไขได�โดยการหยุดฝ�กสติไว�ก,อนชั่วคราว หากิจกรรมท่ีทํา
ให�เกิดความเพลิดเพลินเสียก,อน แล�วจึงหันมารู�สึกอาการของใจเม่ือเผลอไป จะทําให�ไม,อึดอัดและไม,
เคร,งเครียดจนเกินไป 
 
การเจริญสติป ฏฐาน 
 สามารถแบ,งหัวข�อในการศึกษาข�อมูลออกเป0น 4 หัวข�อใหญ, ดังนี้ 
 1. ความหมายของสติและการเจริญสติป6ฏฐาน 
 2. รูปแบบของการเจริญสติป6ฏฐาน 
 3. การเจริญสติป6ฏฐานในชีวิตประจําวัน 
 4. ผลท่ีเกิดจากการเจริญสติป6ฏฐาน 
 ความหมายของสติและการเจริญสติป ฏฐาน 
 ภัณเต เฮเนโพลา คุณะรัตนา เถระ (2557: 1) ได�นิยามความหมายของคําว,า สติป6ฏฐาน 
ว,าแยกออกได�เป0น 2 คํา นั่นคือ คําว,า “สติ” คือ ความระลึกได� นึกได� ความไม,เผลอ การคุมใจไว�กับ
กิจ (อันเป0นป6จจุบัน) หรือกุมจิตไว�กับสิ่งท่ีเก่ียวข�อง จําการท่ีทํา คําท่ีพูดได�แม�นานแล�ว และคําว,า 
“ป6ฏฐาน” แปลว,า เข�าไปต้ังไว� จึงแปลรวมกันได�ว,า สติป6ฏฐาน คือ ธรรมเป0นท่ีต้ังแห,งสติ การปรากฏ
ของสติ ข�อปฏิบัติท่ีมีสติเป0นประธาน การต้ังสติกําหนดพิจารณาเห็นสิ่งท้ังหลายให�รู�เห็นเท,าทันตาม
ความเป0นจริง การมีสติกํากับดูสิ่งต,าง ๆ และความเป0นไปท้ังหลายให�รู�เห็นเท,าทันตามสภาวะของมัน 
ไม,ถูกครอบงําด�วยความยินดียินร�าย ท่ีทําให�มองเห็นเพ้ียนตามอํานาจกิเลส นิยามของคําว,าสตินั้น 
หากจะกล,าวให�ครอบคลุมท่ัวถึง อาจต�องกล,าวถึงธรรมอันเป0นฝaายตรงข�ามกับสติ ซ่ึงมีความหมายใน
แง,ปฏิเสธ ซ่ึงจะประกอบด�วย ความไม,เผลอ ไม,เลินเล,อ ไม,ฟ6`นเฟ�อนเลื่อนลอย ความไม,ประมาท (อป
มาทธรรม) สติจึงเป0นเครื่องปrองกัน ลักษณะการทํางานโดยท่ัวไปของสติ คือ การไม,ปล,อยใจให�เลื่อน
ลอย ไม,ปล,อยอารมณ)ให�ผ,านเรื่อยเป�`อยไป หรือไม,ปล,อยให�เกิดความนึกคิดฟุrงซ,านไปในอารมณ)ต,าง ๆ 
สติจะทํางานในทางตรงข�ามคือ เฝrาระวัง จับตาดูอารมณ)ต,าง ๆ ท่ีผ,านเข�ามา หรือระลึกรู�อยู,เนือง ๆ 
โดยมักเปรียบเทียบกับนายประตูท่ีเฝrาระวังอายตนะ คอยตรวจดูอารมณ)ต,าง ๆ ท่ีผ,านเข�ามาเนือง ๆ 
ปทัสฐาน หรือ เหตุใกล�ท่ีจะทําให�เกิดสติ ก็คือสัญญาท่ีถนัดม่ัน (ถิรสัญญา) ส,วนคําพ�องกับคําว,าสตินั้น
มีหลายคํา เช,น สัมมาสติ สติป6ฏฐาน ความไม,ประมาท หรือ อัปมาทธรรม 
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 พระพรหมคุณาภรณ) (2549, อ�างถึงใน พระทรัพย)ชู มหาวีโร (บุญพิฬา), 2553: 9) ได�
กล,าวถึงความหมายของสติไว�ว,า สติ หมายถึง ความระลึกได� นึกได� ความไม,เผลอ การคุมใจไว�กับกิจ 
หรือกุมจิตไว�กับสิ่งท่ีเก่ียวข�อง (กายอยู,กับกิจ จิตอยู,กับงาน) จําการท่ีทําและคําท่ีพูดแล�วแม�นานได� 
นอกจากนี้ยังหมายถึง ความระมัดระวัง ความต่ืนตัวต,อหน�าท่ี ภาวะท่ีพร�อมอยู,เสมอในการคอยรับรู�
ต,อสิ่งต,าง ๆ ท่ีเข�ามาเก่ียวข�อง และตระหนักรู�ว,าควรปฏิบัติต,อสิ่งนั้น ๆ อย,างไร 
 พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2546: 804-824) กล,าวไว�ว,า สติ หมายถึง ความระลึกได� 
ความระมัดระวังต่ืนตัวต,อหน�าท่ี ภาวะท่ีพร�อมอยู,เสมอในการคอยรับรู�สิ่งต,าง ๆ ท่ีเข�ามาเก่ียวข�อง 
และตระหนักว,าควรปฏิบัติต,อสิ่งนั้น ๆ อย,างไร สติเป0นตัวควบคุม ตรวจตรากระแสการรับรู� ความนึก
คิด และพฤติกรรมทุกอย,างให�อยู,ในแนวทางท่ีต�องการ คอยกํากับจิตไว�กับอารมณ)ท่ีต�องการ ลักษณะ
การทํางานโดยท่ัวไปของสตินั้น คือ การไม,ปล,อยใจให�เลื่อนลอย ไม,ปล,อยอารมณ)ให�ผ,านเรื่อยเป�`อยไป 
หรือ ไม,ปล,อยให�ความนึกคิดฟุrงซ,านไปในอารมณ)ต,าง ๆ แต,คอยเฝrาระวัง เหมือนจับตาดูอารมณ)ท่ีผ,าน
มาแต,ละอย,าง มุ,งหน�าเข�าหาอารมณ)นั้น ๆ เม่ือต�องการกําหนดอารมณ)ใดแล�ว ก็เข�าจับดูติด ๆ ไปไม,
ยอมให�คลาดหาย คือ นึกถึงหรือระลึกไว�เสมอ ไม,ยอมให�หลงลืม 
 ท,านพุทธทาสภิกขุ (2528, อ�างถึงใน พระทรัพย)ชู มหาวีโร (บุญพิฬา), 2553: 9) กล,าวไว�ว,า 
สติ แปลว,า แล,น การแล,น เป0นการแล,นมาของความรู� แล,นมาแห,งความทรงจํา สติเป0นเครื่องขนส,ง 
หากเรามีป6ญญามากหรือความจํามาก แต,แล,นมาไม,ทันกับเวลาท่ีมีเหตุการณ)เกิดข้ึน นั่นคือไม,มีสติ สติ
จึงเป0นเครื่องขนส,งความรู� ความจํามาใช�ให�ทันเวลาท่ีเกิดข้ึน 
 พระโพธิญาณเถระ (หลวงพ,อชา สุภทฺโท) (2553, อ�างถึงใน พระทรัพย)ชู มหาวีโร 
(บุญพิฬา), 2553: 10) กล,าวไว�ว,า สติ คือความระมัดระวัง รู�อยู,ว,าเด๋ียวนี้เราทําอะไรอยู, สติสัมปชัญญะ 
คือรู�ตัวว,าเรากําลังทําอะไรอยู, ระลึกได�ถึงความรู�สึกท่ีเกิดในจิต ระลึกได�ว,าเรากําลังพูด หรือกําลังทํา
อยู, และต�องประกอบด�วยป6ญญา หรือมีป6ญญาเกิดร,วมด�วยเสมอ 
 หลวงพ,อเทียน จิตฺตสุโภ (2546, อ�างถึงใน พระทรัพย)ชู มหาวีโร (บุญพิฬา), 2553: 10) 
กล,าวไว�ว,า การเจริญสติ คือการมีสติกําหนดรู� ดูกายเคลื่อนไหว ดูใจนึกคิด ให�เป0นป6จจุบันอย,าง
ต,อเนื่อง ซ่ึงทําได�ในทุกอิริยาบถ เม่ือความคิดเกิดข้ึนเรารู�เท,าทันความคิดนั้น ความคิดก็จะหยุด จะไม,
คิดต,อ ไม,ปรุงแต,งต,อให�เป0นทุกข) เพราะเรารู�เท,าทันมันว,า ความคิดเกิดข้ึน ต้ังอยู, ดับไป ด�วยตัวของ
มันเอง ทุกข)ก็จะลดลงและหมดไปในท่ีสุด 
 พระปราโมทย) ปาโมชฺโช (2552: 29-86) ให�นิยามของคําว,า สติ ไว�ว,า เป0นการ “ระลึกรู�
สภาวะท่ีกําลังเกิดข้ึนตามความเป0นจริง ด�วยจิตท่ีตั้งม่ันและเป0นกลาง” 
 Kabat-Zinn (1990, อ�างถึงใน รัสดาพร สันติวงษ), 2550: 25-26) บิดาแห,งจิตบําบัดแบบ 
MBSR ได�ให�ความหมายของสติ ว,าเป0นการเพ,งจุดสนใจไปยังท่ีใดท่ีหนึ่งอย,างมีเปrาหมายอยู,ท่ีขณะ
ป6จจุบัน โดยไม,มีการตัดสิน เป0นวิถีการมองอย,างลึกเข�าไปในความเป0นตัวตน และเข�าใจตนเองอย,าง
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ถ,องแท� สติเป0นตัวพาให�เกิดความเข�าใจและการเยียวยา สติเพ่ิมพลังแห,งความเป0นอิสระในระบบการ
คิด การเรียนรู�ท่ีจะฟ6งร,างกายของตนเองเป0นหัวใจสําคัญของการส,งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
เป0นความจริงท่ีว,าเม่ือบุคคลเริ่มท่ีจะใส,ใจตระหนักรู�เพ่ิมมากข้ึน ความสัมพันธ)กับสิ่งต,าง ๆ รอบตัวจะ
เปลี่ยนไป บุคคลจะเห็นรายละเอียดของสิ่งต,าง ๆ มากข้ึน ลึกข้ึน ได�เห็นและรับรู�ในสิ่งท่ีไม,เคยรับรู�มา
ก,อน การรับรู�ว,าขณะนั้น ๆ ตนเองกําลังทําอะไรเป0นสิ่งจําเป0นของการฝ�กสติ 
 จําลอง ดิษยวณิช และคณะ (2557: 181) ได�อธิบายถึงความหมายของสติ ไว�ว,า ตามหลัก
นิรุกติศาสตร) สติ แปลว,า ความจําได� (Remembering) ความระลึกรู� หรือความระลึกได� (Recollection) 
และความแนบชิด (Non-Superficiality) แต,ความจริงแล�ว สติมีความหมายมากกว,านี้ ในมุมมองของ
พุทธธรรม สติมีลักษณะ (Characteristic) คือ ความแนบชิด (อป�ลาปนลักขณะ) อยู,กับอารมณ)เนือง ๆ 
เปรียบเหมือนกับลูกน้ําเต�าแห�ง เม่ือโยนลงไปในน้ําย,อมลอยไปลอยมา ข้ึน ๆ ลง ๆ ไม,มีทิศทางท่ี
แน,นอน ในทางตรงกันข�ามเม่ือโยนก�อนหินลงไปในน้ํา ก�อนหินจะจมด่ิงลงและไปเกาะติดอยู,กับก�นบ,อ
อย,างเหนียวแน,น ฉะนั้น สติจะต�องแนบชิดไปกับอารมณ)ท่ีปรากฏ สติมีกิจหรือรส คือ หน�าท่ี 
(Function) ได�แก, ความไม,หลงลืม หรืออสัมโมหะ (Non-Forgetfullness) กล,าวคือ สติจะต�องคอย
ติดตามสอดส,องสิ่งท่ีเฝrาสังเกต หรือกําหนดไม,ให�คลาดเคลื่อนและหายไป เหมือนนักฟุตบอลจะต�อง
ติดตามลูกบอลไม,ให�คลาดไปจากสายตา สติมีป6จจุป6ฏฐาน หรือผลท่ีปรากฏ (Manifestation) อยู,สอง
อย,าง คือ การเผชิญหน�า หรือ อภิมุขขะ (Confrontation) กล,าวคือ เป0นการเผชิญหน�าต,อหน�ากับ
วัตถุหรืออารมณ)ท่ีมาปรากฏ และการปrองกัน หรือ อารักขะ (Protection) เป0นการปrองกันไม,ให�กิเลส 
(สิ่งท่ีทําให�จิตใจเศร�าหมอง) ผ,านเข�ามาทางทวารท้ัง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ดังนั้นเม่ือมีสติ
คอยควบคุม กิเลสก็ไม,สามารถผ,านเข�ามาได�เหมือนมีนายทวารคอยระวังรักษาประตูท้ังหกอยู, สติ
มักจะแปลเป0นภาษาอังกฤษว,า Mindfulness หรือ Awareness โดยรวมสติหมายถึง ความระลึกรู�สิ่ง
เร�าต,าง ๆ รวมท้ังการกระทําทางกาย วาจา และใจท่ีเกิดข้ึนทางตา หู จมูก ลิ้นกาย และใจ อย,างแนบ
ชิดโดยไม,หลงลืม กล,าวคือ เป0นความระลึกรู�สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย,างจดจ,อ และต,อเนื่องในขณะป6จจุบัน 
 รูปแบบของการเจริญสติป ฏฐาน 
 ธณารัตน) พลับพลาไชย และคณะ (2556) ได�แบ,งรูปแบบของการเจริญสติออกเป0น 2 
รูปแบบ ได�แก, 
 1. การเจริญสมถะกรรมฐาน (Concentration Meditation) สมถะ แปลว,า สมาธิ 
(Concentration) หรือความสงบ (Tranquillity) โดยรวมหมายถึง หลักหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือให�เกิด
ความสงบทางจิต หรือการทําจิตให�สงบเป0นสมาธิ ให�แน,วแน,ม่ันคง ดังนั้นการเจริญสมถะกรรมฐาน 
(Concentration Meditation) จึงหมายถึงการฝ�กอบรมจิตให�เกิดความสงบจากนิวรณ)จนต้ังม่ันเป0น
สมาธิ 
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 2. การเจริญวิป6สสนากรรมฐาน (Insight Meditation) วิป6สสนา (Insight) แปลว,า การ
เห็นแจ�งหรือวิธีทําให�เกิดการเห็นแจ�ง ดังนั้น การเจริญวิป6สสนากรรมฐาน (Insight Meditation) 
หมายถึง การฝ�กฝนอบรมจิตให�มีสติสัมปชัญญะจนเกิดป6ญญาญาณ รู�แจ�งเห็นแจ�งในสิ่งท้ังหลายตาม
ความเป0นจริง กล,าวคือการเห็นแจ�งในขันธ) 5 หรือรูปนามท่ีมาปรากฏทางทวารท้ัง 6 โดยความเป0น
ไตรลักษณ) ว,าไม,เท่ียง ไม,ทน ไม,ใช,ตัวตน เรา เขา จนถอดถอนรากเหง�าของอวิชชา ความหลงผิด รู�ผิด 
ความยึดติดในสิ่งท้ังหลายออกไปจากจิตได� นั่นคือ การน�อมนําจิตเข�าสู,วิมุตติ ความหลุดพ�นเป0นอิสระ
ท่ีแท�จริง กล,าวโดยสรุป จุดมุ,งหมายของสมถะตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือ ฌานหรือการสร�างสมาธิ
เพ่ือเป0นบาทฐานในการยกจิตข้ึนสู,วิป6สสนา ส,วนจุดมุ,งหมายของวิป6สสนาก็คือจุดมุ,งหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนานั้น คือ การได�ญาณหรือวิชชา อันนําไปสู,วิมุตติ การหลุดพ�นโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจาก
อาสวะกิเลสท้ังหลาย หรือการดับกิเลสดับทุกข)ท้ังปวงได�อย,างสิ้นเชิง 
 การฝ�กสติตามแนวทางของมหาสติป6ฏฐานสูตร ได�แบ,งฐานของการฝ�กสติออกเป0น 4 
หมวดใหญ, 21 หมวดย,อยด�วยกัน โดย 4 หมวดใหญ, ได�แก, การฝ�กสติฐานกาย (กายานุป6สสนาสติป6ฏ
ฐาน), การฝ�กสติฐานกายเวทนา (เวทนานุป6สสนาสติป6ฏฐาน), การฝ�กสติฐานจิต (จิตตานุป6สสนาสติ
ป6ฏฐาน) และการฝ�กสติฐานธรรม (ธรรมานุป6สสนาสติป6ฏฐาน) ซ่ึงไม,จําเป0นทุกทําทุกหมวด และไม,
จําเป0นต�องทําตามลําดับ เพียงแต,เจริญสติป6ฏฐานเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งก็ได� (สุเมธ โสฬศ, 2554: 
31) การฝ�กสติตามแนวทางของมหาสติป6ฏฐานสูตรสามารถแจกแจงได�โดยย,อดังต,อไปนี้ (พระสุวรรณ 
สุวณฺโณ (เรืองเดช), 2553: 18-19) 
 1. กายานุป6สสนา คือ การพิจารณากาย หรือตามดูรู�ทันกาย ให�รู�เห็นตามความเป0นจริง
ว,าเป0นเพียงแค,กายไม,ใช,สัตว)บุคคล ตัวตน เรา เขา จําแนกไว� โดยให�พิจารณา 6 อย,าง ได�แก,  
  1.1 อานาปานสติ คือ ไปในท่ีสงัด นั่งขัดสมาธิ ต้ังสติกําหนดลมหายใจเข�าออกโดย
อาการต,าง ๆ  
  1.2 กําหนดอิริยาบถ คือ เม่ือยืน เดิน นั่ง นอน หรือร,างกายอยู,ในอาการอย,างไรก็รู�
ชัดในอาการท่ีเป0นอยู,นั้น ๆ  
  1.3 สัมปชัญญะ คือ สร�างสัมปชัญญะในการกระทําทุกอย,างและความเคลื่อนไหว
ทุกอย,าง เช,น การก�าวเดิน การเหลียวมอง การเหยียดมือ นุ,งห,มผ�า กิน ดื่ม เคี้ยว ถ,ายอุจจาระ 
ถ,ายป6สสาวะ การต่ืน การหลับ การพูด เป0นต�น 
  1.4 ปฏิกูลมนสิการ คือ พิจารณาร,างกายของตนต้ังแต,ศีรษะจดปลายเท�า ซ่ึงมี
ส,วนประกอบท่ีไม,สะอาดต,าง ๆ มากมายมารวม ๆ อยู,ด�วยกัน  
  1.5 ธาตุมนสิการ คือ พิจารณาร,างกายของตน โดยให�เห็นแยกประเภทเป0นธาตุ 4  
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  1.6 นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพท่ีอยู,ในสภาพต,าง ๆ กัน โดยระยะเวลา 9 ระยะต้ังแต,
ตายใหม, ๆ ไปจนถึงกระดูก แล�วในแต,ละกรณีนั้นให�ย�อนมานึกถึงร,างกายของตนว,าก็จะต�องเป0น
เช,นนั้นเหมือนกัน 
 2. เวทนานุป6สสนา ได�แก, การตามดูรู�ทันเวทนา คือ เม่ือเกิดความรู�สึกสุขก็ดี ทุกข)ก็ดี เฉย ๆ 
ก็ดี ท้ังท่ีเป0นชนิดอามิส และนิรามิส ก็รู�ชัดตามท่ีเป0นอยู,ในขณะนั้น ๆ  
 3. จิตตานุป6สสนา ได�แก, การตามดูรู�ทันจิต คือ จิตของตนในขณะนั้น ๆ เป0นอย,างไร เช,น
มีราคะ ไม,มีราคะ มีโทสะ ไม,มีโทสะ มีโมหะ ไม,มีโมหะ ฟุrงซ,าน เป0นสมาธิ หลุดพ�น ยังไม,หลุดพ�น ฯลฯ 
ก็รู�ชัดตามท่ีมันเป0นอยู,ในขณะนั้น ๆ  
 4. ธัมมานุป6สสนา คือ การตามดูรู� ทันธรรม ได�แก, นิวรณ) 5 ขันธ) 5 อายตนะ 12 
โพชฌงค) 7 และอริยสัจ 4 มีอธิบายโดยสังเขป ดังนี้  
  4.1 นิวรณ) คือ รู�ชัดในขณะนั้น ๆ ว,า นิวรณ) 5 แต,ละอย,าง ๆ มีอยู,ในใจตนหรือไม,ท่ี
ยังไม,เกิดเกิดข้ึนได�อย,างไร ท่ีเกิดข้ึนแล�วละเสียได�อย,างไร ท่ีละได�แล�วไม,เกิดข้ึนอีกต,อไปอย,างไร รู�ชัด
นามท่ีเป0นไปอยู,ในขณะนั้น ๆ  
  4.2 ขันธ) คือ กําหนดรู�ว,าขันธ) 5 แต,ละอย,างคืออะไร เกิดข้ึนได�อย,างไร ดับได�อย,างไร 
  4.3 อายตนะ คือ รู�ชัดในอายตนะภายในภายนอกแต,ละอย,าง ๆ รู�ชัดในสังโยชน)ท่ี
เกิดข้ึน เพราะอาศัยอายตนะนั้น ๆ รู�ชัดว,าสังโยชน)ท่ียังไม,เกิด เกิดข้ึนได�อย,างไร ท่ีเกิดข้ึนแล�วละเลย
ได�อย,างไร ท่ีละได�แล�ว ไม,เกิดข้ึนได�อีกต,อไปอย,างไร  
  4.4 โพชฌงค) คือ รู�ชัดในขณะนั้น ๆ ว,าโพชฌงค) 7 แต,ละอย,าง ๆ มีอยู,ในใจตน
หรือไม, ท่ียังไม,เกิด เกิดข้ึนได�อย,างไรท่ีเกิดข้ึนแล�วเจริญเต็มบริบูรณ)ได�อย,างไร 
  4.5 อริยสัจ คือ รู�ชัดอริยสัจ 4 แต,ละอย,างตามความเป0นจริงว,าคืออะไร เป0นอย,างไร 
 จําลอง ดิษยวณิช (2539: 36-50) ได�ทําการขยายความจากมหาสติป6ฏฐานสูตร เพ่ือ
อธิบายถึงการฝ�กสติในแต,ละฐานดังต,อไปนี้ 
 1. กายานุป6สสนาสติป6ฏฐาน หมายถึง การมีสติเข�าไปต้ังตามดูกาย คือ ฐานกาย (Body) 
  1.1 การกําหนดอิริยาบถใหญ, (Major Postures) การนั่ง ให�นั่งสมาธิขาขวาทับขา
ซ�าย มือขวาทับมือซ�าย ต้ังตัวให�ตรง ดํารงสติให�ม่ัน หลับตา ให�เอาสติกําหนดอยู,ท่ีท�อง พยายาม
สังเกตและกําหนดรู�อาการพองและอาการยุบ ซ่ึงเกิดจากการเคลื่อนไหวของลมในช,องท�อง (กุจฉิฏฐ
วาโย) อันเป0นผลจากการหดตัวและการคลายตัวของกระบังลม ไม,ต�องสนใจต,อลมหายใจเข�าและ
หายใจออกทางจมูก เวลาท�องพองก็กําหนดในใจว,า “พองหนอ” เวลาท�องยุบก็กําหนดในใจว,า “ยุบ
หนอ” การกําหนดอาการพองและอาการยุบถือว,าเป0นอารมณ)หลัก (Main Object) หรืออารมณ)ปฐม
ภูมิ (Primary Object) ในการเจริญสติป6ฏฐานสี่แบบพองหนอยุบหนอ ก,อนท่ีจะย�ายสติไปกําหนดท่ี
ฐานอ่ืน เช,น เวทนา จิต และธรรม จําเป0นจะต�องพัฒนาอารมณ)หลัก หรือฐานหลักให�ม่ันคงเสียก,อน 
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เหมือนคนเราจะต�องมีบ�านท่ีพักอาศัยแน,นอน บ�านนี้จะต�องม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัย ก,อนจะ
เดินทางท,องเท่ียวไปตามท่ีต,าง ๆ ถึงจะไปไกลแสนไกลแค,ไหน ลงท�ายก็ต�องกลับมาอยู,บ�านเดิมของตน 
นอกจากนั้นยังต�องกําหนดอิริยาบทใหญ,ท้ังสี่ คือ การยืน การเดิน การนั่ง และการนอน สําหรับการ
เดินจงกรม (Walking Meditation) มีการเดินเป0น 6 ระยะด�วยกัน เช,น ระยะท่ี 1 “ขวาย,างหนอ-ซ�าย
ย,างหนอ” ระยะท่ี 3 “ยกหนอ-ย,างหนอ-เหยียบหนอ” เป0นต�น 
  1.2 การกําหนดอิริยาบถย,อย (Minor Postures) มีความสําคัญมากเช,นกัน เช,น การ
คู�แขน การเหยียดแขน การกิน การด่ืม การนุ,งห,มเสื้อผ�าการอาบน้ํา การถ,ายป6สสาวะ และการถ,าย
อุจจาระ เป0นต�น 
 2. เวทนานุป6สสนาสติป6ฏฐาน หมายถึง การมีสติเข�าไปต้ังติดตามดูเวทนาท้ังหลาย คือ 
ฐานเวทนา (Feeling) เช,น ปวด เจ็บ ชา เม่ือย คัน เกร็ง เพลีย เป0นต�น เวลาปวดก็ให�เอาสติไปกําหนด
ท่ีอาการปวด พร�อมกับกําหนดในใจว,า “ปวดหนอ ๆ ๆ” ไปเรื่อย ๆ ให�จิตจดจ,อดูการเปลี่ยนแปลง
ของอาการปวดอย,างต,อเนื่อง พยายามอย,าเปลี่ยนอิริยาบถ ยกเว�นถ�าทนไม,ไหวจริง ๆ ก็อนุโลมให�
เปลี่ยนได� ถ�ามีวิริยะสติ และสมาธิพอเพียง อาการปวดหรือเวทนาอย,างอ่ืนจะค,อย ๆ หายไป แล�วให�
กลับมากําหนด “พองหนอ-ยุบหนอ” ต,อไป 
 3. จิตตานุป6สสนาสติป6ฏฐาน หมายถึง การมีสติเข�าไปต้ังติดตามดูจิตท่ีมีเจตสิก (A 
Mental Factor) เข�ามาปรุงแต,ง คือ ฐานจิต (Mind or Consciousness) เช,น จิตมีความโลภ ก็ให�
กําหนดว,า “อยากได�หนอ ๆ ๆ” จิตมีความโกรธก็ให�กําหนดว,า “โกรธหนอ ๆ ๆ” เวลาดีใจก็ให�
กําหนดว,า “ดีใจหนอ ๆ ๆ” เวลาเสียใจก็ให�กําหนดว,า “เสียใจหนอ ๆ  ๆ ” เวลาคิดก็ให�กําหนดว,า 
“คิดหนอ ๆ ๆ” ให�กําหนดตามดูจิตจนสภาวะต,าง ๆ ค,อยเบาลงและหายไป แล�วกลับไปกําหนด
อารมณ)หลักคือ อาการพอง อาการยุบ ตามเดิม 
 4. ธรรมานุป6สสนาสติป6ฏฐาน หมายถึง การมีสติเข�าไปต้ังติดตามดูธรรม คือ ฐานธรรม 
(Mind Objects) ฐานธรรมเป0นฐานท่ีใหญ,มาก และครอบคลุมฐานกาย เวทนา และจิตไว�ท้ังหมด ใน
ท่ีนี้จะเน�นเฉพาะอายตนะ 12 คือ อายตนะภายนอก 6 ได�แก, รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัส (โผฏฐัพพา
รมณ)) และสิ่งท่ีใจนึกคิด (ธรรมารมณ)) กับอายตนะภายใน 6 ได�แก, ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
ตัวอย,าง เวลาตาเห็นรูป ให�กําหนดว,า “เห็นหนอ ๆ ๆ” เวลาหูได�ยินเสียงให�กําหนดว,า “ได�ยินหนอ ๆ ๆ” 
เวลากายได�สัมผัสถูกต�องให�กําหนดว,า “ถูกต�องหนอ ๆ ๆ” เม่ือสภาวะดังกล,าวหมดหรือดับไปก็ให�
กลับมากําหนดอาการพองยุบตามเดิม 
 การเจริญสติ หรือวิป6สสนากรรมฐานต�องพยายามกําหนดเฉพาะอารมณ)ปรมัตถ) 
(Ultimate Realities or Truths) ซ่ึงเป0นสภาวธรรมท่ีมีอยู,จริง เช,น ความเย็น ความร�อน ความอ,อน 
ความแข็ง ความตึง ความหย,อน การเคลื่อนไหว ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความฟุrงซ,าน ความ
เสียใจ เป0นต�น พยายามอย,าให�เลยไปถึงอารมณ)บัญญัติ (Conventional Realities or Concepts) 
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ซ่ึงเป0นแต,เพียง ชื่อ ภาษา รูปร,างสัณฐาน เนื้อหารายละเอียดและอ่ืน ๆ ท่ีเป0นคําพูดทางโลกและใช�ใน
การติดต,อสื่อสารซ่ึงกันและกัน ตัวอย,าง เวลาโกรธก็ให�กําหนดว,า “โกรธหนอ ๆ ๆ” ให�กําหนดสักแต,
ว,ารู� หรือกําหนดรู�เฉย ๆ เฉพาะอารมณ)ปรมัตถ) คือ ความโกรธเท,านั้น ไม,ให�เลยไปถึงว,าโกรธเพราะ
อะไร เนื้อหา รายละเอียดปลีกย,อย ไม,ต�องไปสนใจ เพราะสิ่งเหล,านี้เป0นอารมณ)บัญญัติ  
 ความจริงคําบริกรรมหรือคําท่ีใช�ในการกําหนดในใจ (A Mental Noting or Labeling) 
เช,น พองหนอ ยุบหนอ ปวดหนอ คิดหนอ โกรธหนอ ฟุrงหนอ ได�ยินหนอ เศร�าใจหนอ ยกหนอ ย,าง
หนอ เหยียบหนอ เป0นต�น ยังเป0นอารมณ)บัญญัติอยู, แต,สามารถช,วยทําให�สติแนบชิด และจดจ,ออยู,กับ
อารมณ)ของวิป6สสนากรรมฐาน ซ่ึงเป0นอารมณ)ปรมัตถ) ในการปฏิบัติเบื้องต�นจึงให�มีอารมณ)บัญญัติ
ควบคู,ไปกับอารมณ)ปรมัตถ) เม่ือสติสมาธิ ป6ญญามีกําลังแก,กล�าแล�ว อารมณ)บัญญัติจะค,อย ๆ น�อยลง
และหายไปเอง เหลือแต,อารมณ)ปรมัตถ)แท� ๆ ในการเจริญวิป6สสนากรรมฐาน ป6ญญาคือความรู� 
(Knowledge) หรือสัมปชัญญะ คือความเข�าใจอย,างชัดเจน (Clear Comprehension) ท่ีนําไปสู,พระ
ไตรลักษณ)จะต�องเกิดจากอารมณ)ปรมัตถ) ไม,ใช,อารมณ)บัญญัติ 
 ดาวชมพู นาคะวิโร, พลภัทร) โล,เสถียรกิจ และศิริจิต สุทธจิตต) (2556: 72-73) ได�
กล,าวถึงหลักการเจริญสติตามแนวทางของมหาสติป6ฏฐานสูตรให�ง,ายต,อการอธิบายเปรียบเทียบกับ
หลักการของจิตวิทยา จังได�ย,นย,อลงเหลือเพียง 3 ชนิด ได�แก, 
 1. การฝ�กสติฐานกาย เป0นการฝ�กสติโดยใช�ร,างกายเป0นเครื่องมือในการฝ�ก มีท้ังหมด    
14 ชนิดตามหลักฐานเดิม แต,มักนิยมใช�การระลึกรู�ลมหายใจกับการระลึกรู�การเคลื่อนไหว 
  1.1 การฝ�กสติโดยระลึกรู�ลมหายใจ (อานาปานสติบรรพ) คือ การสังเกตลมหายใจ
เข�าและออก การสังเกตลมหายใจนั้น เป0นเพียงแค,การมองดูเฉย ๆ คือ มองดูว,าลมหายใจเข�า ก็รับรู�ว,า
มีลมหายใจเข�า ลมหายใจออก ก็รับรู�เฉย ๆ ว,ามีลมหายใจออก ลมหายใจเข�ายาว ก็รู�ว,าลมหายใจเข�า
ยาว ลมหายใจออกยาว ก็รู�ว,าลมหายใจออกยาว เป0นต�น ไม,ใช,การบังคับควบคุมลมหายใจ เพราะการ
ควบคุมลมหายใจ ให�หายใจเข�าลึก ๆ และหายใจออกยาว ๆ เป0นการฝ�กผ,อนคลายความเครียดหรือฝ�ก
ควบคุมลมหายใจ ไม,ใช,การฝ�กอานาปานสติ หรือการระลึกรู�ลมหายใจ ซ่ึงหากทําต,อเนื่องอาจทําให�
เกิดความเครียดและไม,ได�ผลตามท่ีต�องการ 
  1.2 การฝ�กสติโดยการระลึกรู�การเคลื่อนไหว (สัมปชัญญะบรรพ) เป0นการฝ�กสติใน
การใช�ชีวิตประจําวัน คือการรับรู�ถึงการเคลื่อนไหวของร,างกายในอิริยาบทต,าง ๆ เช,น การเดิน การ
ยืน การนั่ง การนอน การทํากิจวัตรประจําวัน การอาบน้ํา การแปรงฟ6น การกินอาหาร ฯลฯ 
 2. การฝ�กสติฐานอารมณ) เป0นการฝ�กสังเกตอารมณ)ต,าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช,น ความโกรธ 
ความหงุดหงิด ความหดหู, ความเศร�า ความเหงา ความร,าเริง ความเบิกบาน ความดีใจ ความสุข 
ความทุกข) ความรู�สึกเฉย ๆ ความพอใจ ความไม,พอใจ เป0นต�น 
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 3. การฝ�กสติฐานความคิด เป0นการฝ�กสังเกตความคิดท่ีกําลังเกิดข้ึน ซ่ึงการฝ�กสังเกต
ความคิดนี้ ไม,ใช,เป0นการรู�ว,ากําลังคิดเรื่องอะไร แต,เป0นการรู�ทันว,า "กําลังมีความคิดเกิดข้ึน" โดยไม,
จําเป0นต�องรู�เรื่องราวท่ีกําลังคิดก็ได� 
 การเจริญสติป ฏฐานในชีวิตประจําวัน 
 พระดุษฎี เมธังกุโร (ม.ป.ป., อ�างถึงโดย รัสดาพร สันติวงษ),2550: 29)  ได�กล,าวถึงวิธีการ
ฝ�กสติในชีวิตประจําวัน ด�วยการพยายามมีสติในอิริยาบถต,าง ๆ เช,น การเดิน การพูด หรืออิริยาบถ
อ่ืน ๆ ด�วยวิธีการกําหนดลมหายใจในขณะนั้น ๆ ฝ�กเช,นนี้อยู,เรื่อย ๆ ทําอะไรก็ให�รู�ตัวทุกลมหายใจเข�า
ออก บางทีไม,ชัดท่ีลมหายใจ แต,ชัดท่ีการทํางาน และเม่ือไม,มีงานก็ให�กลับมาชัดท่ีลมหายใจหรือ
อิริยาบถเคลื่อนไหวต,าง ๆ ให�จิตมีอารมณ)เกาะเก่ียวควบคุมไว� อย,าส,งจิตออกนอกกาย และสิ่งสําคัญ
อีกอย,างหนึ่งคือ การทําสมาธิ เวลาทําสมาธิ จิตจะสงบได�เร็ว วิธีการทําสมาธิก็ทําได�ทุกอิริยาบถ สมาธิ
คือจิตใจท่ีจดจ,อ แน,วแน, สงบ ในทุก ๆ อิริยาบถ ผู�ท่ีทําสมาธิเสร็จแล�วจะได�รับการพักผ,อน มีกําลัง
วังชา จิตใจเข�มแข็ง ร,างกายผ,อนคลาย และสามารถทํางานต,าง ๆ ต,อไปได� 
สุเทพ พรมเลิศ (2544, อ�างถึงโดย รัสดาพร สันติวงษ),2550: 29) ได�กล,าวถึงวิธีการฝ�กสติใน
ชีวิตประจําวันว,า ในการดํารงชีวิตในแต,ละวัน มนุษย)ต�องประสบป6ญหาต,าง ๆ มากมาย ต้ังแต,ต่ืนนอน 
ทํากิจวัตรต,าง ๆ ไปทํางานพบปะผู�คนมากมายมีท้ังดีและไม,ดี บางครั้งก็ทําให�ดีใจ บางครั้งก็เสียใจเสีย
ความรู�สึก จึงจําเป0นต�องรู�จักฝ�กเจริญสติป6ญญาเพ่ือแก�ป6ญหาในชีวิตประจําวัน ตัวอย,างการฝ�กสติ เช,น 
การกําหนดรู�ขณะปฏิบัติกิจวัตรประจําวันต,าง ๆ เช,น การแต,งกาย การอาบน้ํา การเรียน การเล,น การ
ทํางาน เป0นต�น และบันทึกผลว,าในวันหนึ่ง ๆ ตัวเราได�รับรู�จากทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจอย,างไร
บ�าง ให�รู�จักกําหนดสติไว�เสมอ 
 หลวงพ,อเทียน จิตตสุโภ (2529: 1) ได�อธิบายถึงวิธีการเจริญสติในชีวิตประจําวันสําหรับ
บุคคลท่ัวไป ว,าการเจริญสตินี้ ต�องทํามาก ๆ ทําบ,อย ๆ นั่งทําก็ได� นอนทําก็ได� ข้ึนรถลงเรือทําได�
ท้ังนั้น เวลาเรานั่งรถเมล) นั่งรถยนต)ก็ตาม เราเอามือวางไว�บนขา พลิกข้ึนคว่ําลงก็ได� หรือเราไม,อยาก
พลิกข้ึนคว่ําลง เราเพียงเอานิ้วมือสัมผัสนิ้วอย,างนี้ก็ได� สัมผัสอย,างนี้ให�มีความต่ืนตัว ทําช�า ๆ หรือจะ
กํามือเหยียดมืออย,างนี้ก็ได� ไปไหนมาไหนทําเล,น ๆ ไป ทํามือเดียว อย,าทําพร�อมกันสองมือ ทํามือ
ขวา มือซ�ายไม,ต�องทํา ทํามือซ�าย มือขวาไม,ต�องทํา เราทําการทํางานอะไรให�มีความรู�สึกตัว เช,น เรา
เป0นครูสอนหนังสือ เวลาเราจับดินสอเอามาเขียนหนังสือ เรามีความรู�สึกตัว เขียนหนังสือไปแล�วเราก็
รู� อันนี้เป0นการเจริญสติแบบธรรมดา ๆ เป0นการศึกษาธรรมะกับธรรมชาติ เวลาเราทานอาหาร เรา
เอาช�อนเราไปตักเอาข�าวเข�ามาในปากเรา เรามีความรู�สึกตัว ในขณะท่ีเราเค้ียวข�าว เรามีความรู�สึกตัว
ว,ากลืนข�าวเข�าไปในลําคอไปในท�อง เรามีความรู�สึกตัว อันนี้เป0นการเจริญสติ คําว,า "ให�ทําอยู,
ตลอดเวลานั้น" (คือ) เราทําความรู�สึกตัว ซักผ�า ถูบ�าน กวาดบ�าน ล�างถ�วยล�างจาน เขียนหนังสือหรือ
ซ้ือขายก็ได� เพียงเรามีความรู�สึกเท,านั้น แต,ความรู�สึกอันนี้แหละมันจะสะสมเอาไว�ทีละเล็กละน�อย 
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เหมือนกับเราท่ีมีขันหรือมีโอ,งน้ํา ฝนตกลงมา ตกทีละนิด ทีละนิด เม็ดฝนน�อย ๆ ตกลงนาน ๆ แต,มัน
เก็บได�ดี น้ําก็เลยเต็มโอ,งเต็มขันข้ึนมา อันนี้ก็เหมือนกัน เราทําความรู�สึก ยกเท�าไปยกเท�ามา ยกมือไป
ยกมือมา เรานอนกํามือ เหยียดมือ ทําอยู,อย,างนั้น หลับแล�วก็แล�วไป เม่ือต่ืนนอนข้ึนมาเราก็ทําไป 
เรียกว,าทําบ,อย ๆ อันนี้เรียกว,า เป0นการเจริญสติ 
 ผลท่ีเกิดจากการเจริญสติป ฏฐาน 
 ภัณเต เฮเนโพลา คุณะรัตนา เถระ (2557: 11-12) ได�กล,าวถึงอานิสงส)ของการฝ�กสติ 5 
ประการ ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติภาวนาจะช,วยให�เรารู�ชัดว,า ณ ป6จจุบันขณะมีอะไรเกิดข้ึนกับจิตและกาย
ของเราบ�าง ในชีวิตประจําวันเรามักหลงละเมอไปกับเรื่องในอดีตและเพ�อพกไปกับเหตุการณ)ใน
อนาคต สติจะสอนให�เรารู�จักมองตัดผ,านสายหมอกแห,งอดีตกับอนาคต และจดจ,ออยู,กับป6จจุบันขณะ 
 2. เม่ือเรามีความรู�ตัวอย,างท่ีไม,เคยมีมาก,อน เราจะประเมินได�อย,างชัดเจนยิ่งข้ึน ว,าสิ่งท่ี
เราพูดหรือกระทํานั้นเป0นไปเพ่ือจุดประสงค)อะไร และมีความเหมาะสมหรือไม, ผลก็คือ เราจะพูดและ
ทําสิ่งต,าง ๆ อย,างฉลาดรอบคอบและเป0นประโยชน)มากกว,าท่ีเคย 
 3. การปฏิบัติภาวนาจะช,วยให�เราเห็นรูป (กาย) เวทนา (ความรู�สึก) สัญญา (ความจําได�
หมายรู�) สังขาร (ความคิด) และวิญญาณ (สํานึกรู�) ของเราไปตามความเป0นจริงทุกชั่วขณะ การท่ีเรา
มองเห็นตนเองได�อย,างชัดเจนเช,นนี้ คือก�าวแรกท่ีสําคัญมากสําหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทาง   
ท่ีดีข้ึน 
 4. เมื่อการฝ�กสติของเราก�าวหน�าขึ้น เราจะเห็นสิ่งรอบตัวด�วยท,าทีใหม, คือเราจะไม,
บิดเบือนอะไรใด ๆ ท้ังสิ้น เราจะเข�าใจว,าทุกสิ่ง (รวมท้ังตัวเราด�วย) ล�วนมีความเก่ียวโยงกับสิ่งรอบ
ข�างและแปรเปลี่ยนอยู,ตลอดเวลา ด�วยเหตุนี้ เราจึงตระหนักว,าไม,มีบุคคลใด สถานท่ีใด สิ่งใด หรือ
สถานการณ)ใดเลยท่ีน,ายินดีอยู,ได�ตลอดกาล 
 5. เราจะเรียนรู�ท่ีจะทุ,มเทให�กับการปฏิบัติภาวนาและรู�จักมองเข�าไปในกายใจของเรา 
โดยตระหนักว,าเราจะได�พบกับความสงบสุขท่ียั่งยืนก็ด�วยการเจริญรอยตามพระพุทธองค)เท,านั้น 
 
การออกแบบส่ือ 
 สามารถแบ,งหัวข�อในการศึกษาข�อมูลออกเป0น 4 หัวข�อใหญ, ดังนี้ 
 1. ความหมายและประเภทของสื่อ 
 2. ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการใช�สื่อ 
 3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องในการออกแบบสื่อ 
 4. สื่อท่ีเก่ียวข�องกับจิตบําบัดแนวพุทธ 
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 ความหมายและประเภทของส่ือ 
 กิดานันท) มลิทอง (2544: 1) กล,าวถึง คําว,า “สื่อ” ว,า สื่อมาจากคําภาษาลาติน  
“Medium” แปลว,า “ระหว,าง” หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีบรรจุข�อมูลเพ่ือให�ผู�ส,งและผู�รับสามารถ
สื่อสารกันได�ตรงตามวัตถุประสงค) โดยสามารถแบ,งสื่อตามลักษณะการใช�งาน รวมถึงเทคนิคและ
วิธีการในการนําเสนอสื่อ ได�แก, 
 1. สื่อเพ่ือการนําเสนอ (Presentation Media) เป0นสื่อท่ีใช�ในการแสดงข�อมูลภาพและ
เสียง โดยการนําเสนอเนื้อหาจากวัสดุท่ีสามารถถ,ายทอดเนื้อหาได�ด�วยตัวเอง หรือวัสดุท่ีถ,ายทอด
เนื้อหาด�วยอุปกรณ)อิเล็กทรอนิกส)ต,าง ๆ แบ,งออกได�เป0น 7 ประเภทได�แก, 
  1.1 วัสดุสิ่งพิมพ)และกราฟ�ก (Printed and Graphic Materials) สื่อประเภทนี้เป0น
สื่อท่ีบรรจุข�อมูลตัวอักขระ ภาพกราฟ�กลักษณะลายเส�น และภาพถ,าย โดยสิ่งพิมพ)เป0นสื่อท่ีได�จาก
กระบวนการพิมพ) ส,วนภาพกราฟ�กเป0นสื่อท่ีได�จากการวาดและการถ,ายภาพ สื่อเหล,านี้จัดอยู,ในสื่อ
ประเภทเดียวกัน เนื่องจากสามารถถ,ายทอดเนื้อหาได�ด�วยตัวเอง โดยอาจเป0นการนําเสนอภาพกราฟ�ก
บนแผนภูมิ ภาพ และข�อความบนบัตรคํา หรือการนําภาพกราฟ�กท้ังภาพวาดและภาพถ,ายบรรจุใน
สิ่งพิมพ) เช,น หนังสือ ตําราเรียน และแผ,นโปสเตอร) เป0นต�น 
  1.2 สื่อฉายภาพนิ่ง (Still-Projection Media) เป0นกลุ,มของวัสดุและอุปกรณ)ในการ
นําเสนอภาพนิ่ง เนื่องจากสื่อวัสดุเหล,านี้ไม,สามารถถ,ายทอดเนื้อหาได�ด�วยตัวเอง จึงต�องใช�อุปกรณ)
ช,วยในการนําเสนอเนื้อหา เช,น การเสนอภาพถ,ายจากสไลด)โดยใช�เครื่องฉายสไลด) ข�อมูลบนแผ,น
โปร,งใสเสนอด�วยเครื่องฉายภาพข�ามศีรษะ และภาพถ,ายขนาดเล็กเสนอด�วยเครื่องฉายภาพทึบแสง
เหล,านี้เป0นต�น 
  1.3 สื่อเสียง (Audio Media) เป0นสื่อวัสดุและอุปกรณ)ท่ีนําเสนอข�อมูลเสียง ได�แก, 
วิทยุ เทปบันทึกเสียงและม�วนเทป แผ,นซีดีและเครื่องเล,นแผ,นซีดี 
  1.4 สื่อเสียงรวมกับสื่อภาพนิ่ง (Audio Plus Still-Visual Media) เป0นการรวมการ
ใช�และนําเสนอสื่อเสียงร,วมกับภาพนิ่ง ได�แก, การใช�เครื่องฉายสไลด)ในระบบซิงโครไนซ) (Synchronize) 
เพ่ือเสนอภาพท่ีสอดคล�องกับเสียงท่ีบันทึกไว�ในม�วนเทป 
  1.5 ภาพยนตร) เป0นการเสนอภาพเคลื่อนไหวพร�อมเสียงด�วยการบันทึกภาพและเสียง
ลงบนฟ�ล)มโดยในป6จจุบันมีการใช�แถบวีดิทัศน) แผ,นวีซีดี และแผ,นดีวีดี ในการบันทึกและนําเสนอ
เนื้อหาแทนการใช�ภาพยนตร)แล�วเป0นส,วนมาก เนื่องจากมีความสะดวกมากกว,ากัน ท้ังในเรื่องการ
ติดต้ังอุปกรณ) การใช�งาน รวมถึงลักษณะของวัสดุท่ีใช�ด�วย 
  1.6 โทรทัศน) เป0นการเสนอเนื้อหาภาพเคลื่อนไหว เสียง และตัวอักษร เช,นเดียวกับ
ภาพยนตร) แต,เป0นการนําข�อมูลจากสถานีส,งออกไปโดยใช�การถ,ายทอดสัญญาณระยะไกล หรืออาจ
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เป0นการใช�โทรทัศน)วงจรป�ด เพ่ือเสนอเหตุการณ)ในพ้ืนท่ีเฉพาะก็ได� เช,น ภายในห�องประชุมขนาดใหญ, 
หรือภายในบริเวณสถาบันการศึกษา เป0นต�น 
  1.7 สื่อประสม เป0นการนําสื่อประเภทต,าง ๆ มาใช�ร,วมกัน เช,น การใช�เทปบันทึกเสียง
พร�อมภาพถ,าย หรือการใช�แถบวีดิทัศน) ภายหลังการอ,านจากหนังสือเรียน เป0นต�น นอกจากนี้ยังมีการ
จัดทําเป0นชุดการเรียน (Learning Package) โดยการนําสื่อต,าง ๆ มาใช�อย,างเป0นระบบและข้ันตอน
ตามการนําเสนอเนื้อหา เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�เนื้อหาในเรื่องนั้นจากสื่อต,าง ๆ ได�อย,างครบถ�วน
สมบูรณ) 
 2. สื่อวัตถุ (Object media) เป0นสื่อท่ีมีลักษณะแตกต,างไปจากสื่อเพ่ือการนําเสนอ 
  เนื่องจากสื่อวัตถุจะมีโครงสร�าง ขนาด น้ําหนัก พ้ืนผิว สี ฯลฯ ท่ีประมวลกันเป0นวัสดุ 
3 มิติ สื่อวัตถุแบ,งออกได�เป0น 3 ประเภท ได�แก, 
  2.1 วัตถุตามธรรมชาติ (Natural Objects) เป0นวัตถุท่ีเคลื่อนไหวได� ตัวอย,างเช,น
สัตว)ต,าง ๆ จําพวก แมลง กบ นก ฯลฯ และวัตถุเคลื่อนไหวไม,ได� เช,น หิน ต�นไม� ฯลฯ 
  2.2 วัตถุจากการประดิษฐ)ข้ึน (Manufacture Objects) เป0นวัตถุท่ีมนุษย)สร�างข้ึนมา
ใช�งาน เช,น อุปกรณ)เครื่องฉาย ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เป0นต�น 
  2.3 วัตถุเลียนแบบของจริง (Replica, Model, Mock Up) เป0นวัตถุท่ีประดิษฐ)ข้ึนมา
ให�มีลักษณะคล�ายของจริง ถ�าเป0นวัตถุท่ีประดิษฐ)แล�วมีขนาด โครงสร�าง พ้ืนผิว และสีเหมือนของจริง
ทุกอย,างจะเรียก “Replica” หากวัตถุนั้นคล�ายของจริง มีลักษณะ 3 มิติ แต,อาจเพ่ิมหรือลดขนาดลง  
หรือจําลองระบบการทํางานจะเรียกว,า “Model” และหากเป0นการจําลองของจริง หรือจําลองระบบ
การทํางานท่ีซับซ�อนให�เห็นเพียงบางส,วนท่ีสําคัญ โดยตัดส,วนท่ียุ,งยากออก จะเรียกว,า “Mock Up” 
ซ่ึงใช�มากในการฝ�กอบรมด�านอุตสาหกรรม 
 3. สื่อปฏิสัมพันธ) (Interactive Media) เป0นสื่อท่ีมีการนําเสนอเนื้อหาเพ่ือให�ผู�เรียนเกิด
การเรียนรู� โดยมีการโต�ตอบกับสื่อนั้น แบ,งออกเป0น 
  3.1 การโต�ตอบกับบทเรียนแบบโปรแกรมในหนังสือเรียน หรือโปรแกรมประกอบสื่อ 
  3.2 การโต�ตอบกับสื่ออุปกรณ) เช,น คอมพิวเตอร) อุปกรณ)ในห�องปฏิบัติการ ภาษา 
  3.3 การโต�ตอบระหว,างการเรียนด�วยเกมหรือสถานการณ)จําลอง 
 พรจิต  สมบัติพานิช (2547: 4) ได�ทําการแบ,งสื่อตามลักษณะของการใช�งาน ได�แก, 
 1. สื่อด้ังเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อท่ีผู�ส,งสารทําหน�าท่ีส,งสารไปยังผู�รับสาร
ได�ทางเดียวท่ีผู�รับสารไม,สามารถติดต,อกลับทางตรงไปยังผู�ส,งสารได� สามารถแบ,งย,อยได�ดังนี้ สื่อท่ีทํา
หน�าท่ีส,งสารเพียงอย,างเดียว หมายถึง สื่อท่ีทําหน�าท่ีส,งสารตัวหนังสือ เสียง หรือภาพ ไปอย,างเดียว 
ได�แก, หนังสือพิมพ) สื่อโทรเลข และสื่อวิทยุ และสื่อท่ีทําหน�าท่ีส,งสารสองอย,าง คือ ส,งท้ังภาพและ
เสียงพร�อมกัน ได�แก, สื่อโทรทัศน) สื่อภาพยนตร) 
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 2. สื่อใหม, (New media) หมายถึง สื่อท่ีเอ้ือให�ผู�ส,งสารและผู�รับสารทําหน�าท่ีส,งสารและ
รับสารได�พร�อมกันเป0นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังทําหน�าท่ีส,งสารได�หลายอย,างรวมกัน คือ ภาพ 
เสียง และข�อความไปพร�อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อด้ังเดิม เข�ากับความก�าวหน�าของระบบ
เทคโนโลยีสัมพันธ) ทําให�สื่อสามารถสื่อสารได�สองทางผ,านทางระบบเครือข,ายและมีศักยภาพเป0นสื่อ
แบบประสม (Multimedia) ป6จจุบันสื่อใหม,พัฒนาข้ึนหลากหลาย ท่ีเป0นท่ีรู�จักและนิยมกันมากข้ึน 
โดยป�ยะพร เขตบรรณพต (2553: 9) ได�ทําการแบ,งสื่อใหม,ออกได�เป0น 13 ประเภท ได�แก, 
  2.1 เว็บไซต) (Web site) 
  2.2 อินเทอร)เน็ต (Internet) 
  2.3 อีเมล (E-mail) 
  2.4 เทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ)พกพาหรือแพลตฟอร)มเคลื่อนท่ี (Mobile Platform) 
  2.5 วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง 
  2.6 ซีดีรอมมัลติมีเดีย 
  2.7 ซอฟต)แวร) 
  2.8 บล็อกและวิกิ 
  2.9 หนังสืออิเล็กทรอนิกส) (E-Book) 
  2.10 ตู�ให�บริการสารสนเทศ 
  2.11 โทรทัศน)โต�ตอบ 
  2.12 อุปกรณ)พกพาหรืออุปกรณ)เคลื่อนท่ี เช,น โทรศัพท)มือถือ พีดีเอ พอดแคสต) 
  2.13 นวนิยายแบบข�อความหลายมิติ (Hypertext fiction) 
 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการใช�ส่ือ 
 พรทิพย) วรกิจโภคาทร (2529: 292) ได�กล,าวถึงพฤติกรรมการใช�สื่อต,าง ๆ ของผู�รับสาร
ว,าผู�รับสารควรจะเลือกเป�ดรับสื่อตามลักษณะดังต,อไปนี้ 
 1. เลือกรับสื่อท่ีสามารถจัดหามาได� (Availability) ธรรมชาติของมนุษย)จะใช�ความ
พยายามเพียงระดับหนึ่งเท,านั้น อะไรท่ีได�รับยากมาก ๆ จะไมได�รับเลือก แต,ถ�าสามารถได�มาไม,ยาก
นัก มักจะเลือกสิ่งนั้น เช,นเดียวกับสื่อ ผู�รับสารจะเลือกสื่อท่ีไม,ต�องใช�ความพยายามมาก ตัวอย,างใน
ชนบท ประชาชนส,วนใหญ,จะเป�ดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป0นสําคัญเพราะตนเองสามารถจัดหาวิทยุ
มาได�ง,ายกว,าสิ่งอ่ืน เป0นต�น 
 2. เลือกสื่อท่ีสอดคล�อง (Consistency) กับความรู� ค,านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของ 
ตน ตัวอย,างเช,น นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการ มักนิยมอ,านหนังสือพิมพ)มติชน หรือสยามรัฐ 
มากกว,าหนังสือพิมพ)อ่ืน เพราะหนังสือพิมพ)ดังกล,าวให�ข,าวสารสาระความรู�ในแง,วิชาการท่ีสอดคล�อง
กับตน 
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 3. เลือกสื่อท่ีตนสะดวก (Convenience) ในป6จจุบัน ผู�รับสารสามารถเลือกรับสื่อได�ท้ัง
ทางวิทยุโทรทัศน) วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ) นิตยสาร และสื่อบุคคล ซ่ึงแต,ละคนก็จะมีพฤติกรรม
การรับสื่อท่ีแตกต,างกันตามท่ีตนสะดวก เช,น บางคนมักนิยมรับฟ6งข,าวสารทางวิทยุกระจายเสียงขณะ
ขับรถ บางคนชอบนั่งหรือนอนชมวิทยุโทรทัศน) บางคนชอบอ,านหนังสือในห�องสมุด เป0นต�น 
 4. เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomedness) บุคคลกลุ,มหนึ่งในสังคมท่ีจะไม,ค,อย 
เปลี่ยนแปลงการรับสื่อท่ีตนเคยรับอยู, ซ่ึงมักจะพบในบุคคลท่ีมีอายุมาก เช,น เคยฟ6งวิทยุกระจายเสียง
เป0นประจํา ก็มักจะไม,สนใจวิทยุโทรทัศน) หรือสื่ออย,างอ่ืน เป0นต�น 
 5. ลักษณะเฉพาะของสื่อท่ีกล,าวมาแล�ว เป0นความต�องการสื่อของผู�รับสารเป0นหลัก 
 ชวรัตน) เชิดชัย (2527: 159) ได�กล,าวถึงพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อหรือกระบวนการเลือก
ข,าวสารว,า ประกอบด�วยพฤติกรรม 3 แบบ คือ 
 1. การเลือกรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) กล,าวคือ 
ผู�รับสารมีแนวโน�มท่ีจะเลือกสนใจข,าวสารจากแหล,งหนึ่งแหล,งได� โดยมักจะเลือกรับตามความคิดเห็น 
ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติท่ีมีอยู,เดิม และหลีกเลี่ยงในสิ่งท่ีไม,สอดคล�องกับความรู� 
ความเข�าใจ หรือทัศนคติที่มีอยู,เดิมแล�ว เพื่อไม,ให�เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม,สมดล หรือมีความไม,
สบายใจ การลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกล,าวได�ก็ต�องแสวง 
 2. การเลือกรับรู�และตีความหมาย หลังจากการเลือกเป�ดรับข,าวสารแล�ว ผู�รับสารจะ
เลือกรับรู�และตีความข,าวสารท่ีได�รับแตกต,างกันไปตามประสบการณ) ทัศนคติ ความต�องการ 
ความหวัง แรงจูงใจ สภาวะร,างกายหรืออารมณ)ในขณะนั้น 
 3. การเลือกจดจํา เป0นแนวโน�มในการจดจําข,าวสารเฉพาะส,วนท่ีตรงกับความสนใจ 
ความต�องการ ทัศนคติ ของตนเอง และมักจะลืมในส,วนท่ีตนเองไม,สนใจ หรือเรื่องท่ีขดแย�ง เรื่องท่ี
ค�านกับความคิดของตนได�ง,าย ดังนั้น การเลือกจดจําเนื้อหาของข,าวสารท่ีได�รับจึงเท,ากับเป0นการช,วย
เสริมให�ทัศนคติ หรือความเชื่อของผู�รับสารม่ันคงยิ่งข้ึน และเปลี่ยนแปลงได�ยากข้ึน 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องในการออกแบบส่ือ 
 1. ทฤษฎีการออกแบบ 
  เลอสม สถาป�ตานนท) (2537: 28-34) ได�แบ,งองค)ประกอบพ้ืนฐานในงานออกแบบ 
(Design Elements) เป0นประเภทต,าง ๆ ได�แก, 
  1. องค)ประกอบในความนึกคิด (Conceptual Elements) 
   องค)ประกอบในความนึกคิดไม,สามารถมองเห็นได� ไม,มีตัวตน แต,ดูเหมือนจะคงอยู,
โดยท่ัวไป เช,น เรารู�สึกว,ามีจุดอยู,ตรงมุมของรูปร,าง มีเส�นอยู,บริเวณรอบนอกของวัตถุ มีระนาบหุ�มห,อ
ปริมาตร และปริมาตรครอบคลุมพ้ืนท่ีว,าง แต,ว,าความจริงแล�วองค)ประกอบเหล,านั้นไม,ได�อยู,ท่ีบริเวณ
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ดังกล,าวอย,างแท�จริง เราเรียกลักษณะขององค)ประกอบท้ังหมดนี้ว,า “องค)ประกอบในความนึกคิด” 
ได�แก, 
   1.1 จุด (Point) จุดอาจมีลักษณะอ่ืน รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงรี หรือมีรูปร,าง
ไม,แน,นอน ในการเขียนภาพจิตรกรรม ใช�จุดกันมากเช,นกัน รูปของซัวรัท (Seurat) วาดภาพด�วยจุด 
โดยให�มีความแตกต,างของสีและความเข�มของสี ก,อให�เกิดระบบกลมกลืน (Harmony) หรือ ขัดแย�ง 
(Contrast) ซ่ึงดูแล�วสวยงามมาก และนําชื่อเสียงมาสู,ซัวรัท (Seurat) จนกระท่ังทุกวันนี้ 
   1.2 เส�น (Line) เส�นเป0นสิ่งสําคัญท่ีสามารถให�ความรูสึก เชื่อม ต,อเนื่อง รองรับ 
ล�อมรอบ เพ่ือเพ่ิมความสนใจให�กับองค)ประกอบอ่ืน เส�นมีพลังสูง ไม,อยู,นิ่ง ไมพักผ,อน เส�นมีทิศทาง
และจุดมุ,งหมาย น้ําหนักของเส�นแสดงถึงความรู�สึก เช,น เส�นหนาหนักแน,น แสดงถึงความรู�สึกมี
อํานาจ เส�นบางเล็ก แสดงถึงความรู�สึกอ,อนไหว เส�นหลายเส�นท่ีมีน้ําหนักและทิศทางท่ีค,อย ๆ 
แปรเปลี่ยนกันไป จะทําให�เกิดการลวงตา 
   1.3 ระนาบ (Plane)  เกิดจากการเคลื่อนไหวของเส�นในทิศทางท่ีไม,ใช,ทิศทางของ
ตัวเส�นเอง ทําให�เกิดความกว�าง แต,ไมมีความหนา มีตําแหน,ง และทิศทางท่ีกําหนด ขอบเขต เส�น
ขนานสองเส�นให�ความรูสึกท่ีต,อเนื่องกันด�วยสายตา 
   1.4 ปริมาตร (Volume) เกิดจากการเคลื่อนไปของระนาบ ก,อให�เกิดปริมาตร 
ปริมาตรมีตําแหน,งในบริเวณว,างและได�รับการล�อมรอบโดยระนาบ 
 

 

 
 

(ก) (ข) 
 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพท่ี 1 องค)ประกอบในความนึกคิด 
 ก. จุด 
 ข. เส�น 
 ค. ระนาบ 
 ง. ปริมาตร 
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  2. องค)ประกอบท่ีมองเห็นได� (Visual Elements) 
   องค)ประกอบท่ีมองเห็นได� (Visual Elements) จะเป0นตัวแทนขององค)ประกอบใน
ความนึกคิด (Conceptual Elements) เม่ือเขียนจุด เส�น ระนาบ หรือปริมาตรลงบนกระดาษ เม่ือ
องค)ประกอบในความนึกคิดเปลี่ยนเป0นมองเห็นได� จะแสดงให�เห็นถึงรูปร,าง ขนาด สี ผิวสัมผัส ซ่ึงเป0น
ส,วนหนึ่งของการออกแบบ (ทองเจือ เขียดทอง, 2548) ดังนี้ 
   2.1 รูปร,าง (Shape) เป0นสิ่งท่ีชี้ให�เห็นถึงลักษณะของรูปทรงต,าง ๆ รูปร,างของ
องค)ประกอบเป0นอย,างไร มีผลมาจากรูปทรงของพ้ืนผิวและขอบของรูปทรงนั้น ทุกสิ่งท่ีมองเห็นได� จะ
มีรูปร,างต,าง ๆ  
   2.2 ขนาด (Size) แสดงระยะจริงของรูปทรง ความยาว กว�าง สูง ให�วัดได�ระยะ 
เป0นสิ่งกําหนดสัดส,วน (Proportion) ของรูปทรงในสภาพแวดล�อม องค)ประกอบท่ีเห็นเป0นรูปทรงจะ
มีขนาดซ่ึงแสดงถึงความใหญ, เล็ก 
   2.3 สี (Color) เนื้อสี ความเข�มสี และความสว,างหรือมืดของสีบนผิวของรูปทรง 
เป0นสัญลักษณ)ท่ีชัดเจนท่ีสุดในการแยกองค)ประกอบต,าง ๆ จากสภาพแวดล�อมโดยรอบ 
   2.4 ผิวสัมผัส (Texture) ลักษณะผิวสัมผัสของรูปทรง จะมีผลต,อความแตกต,าง
ในการรับรู�ด�วยการสัมผัส และการสะท�อนแสง ผิวสัมผัสเรียบจะให�ความรู�สึกอยากสัมผัส ผิวสัมผัส 
หยาบจะให�ความรู�สึกขรุขระหรือแหลมคมไม,น,าสัมผัส 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพท่ี 2 องค)ประกอบท่ีมองเห็น 
 ก. รูปร,าง      
 ข. ขนาด 
 ค. สี 
 ง. ผิวสัมผัส 
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 2. ทฤษฎีสีท่ีเก่ียวข�องกับจิตบําบัด 
  สีเป0นการรับรู�ทางการมองเห็น การมองเห็นสีเกิดจากแสงจากแหล,งกําเนิดแสงส,องลง
บนวัตถุ ซ่ึงมีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงบางช,วงและสะท�อนแสงบางช,วงเข�าสู,ตาของผู�สังเกต ดังนั้น
องค)ประกอบการรับรู�สี จึงประกอบไปด�วย 3 องค)ประกอบ คือ แหล,งกําเนิดแสง วัตถุ และผู�สังเกต 
(พรเทวี พ่ึงรัศมี และมิตซูโอะ อิเคดะ, 2551) 
  ในทางศิลปะ สีท่ีมนุษย)เห็นแบ,งออกได�เป0น 2 วรรณะ (วิรุณ ต้ังเจริญ, 2535) คือ 
วรรณะสีร�อนและวรรณะสีเย็น ซ่ึงให�ความรู�สึกท่ีแตกต,างกัน วรรณะสีร�อน ได�แก, สีเหลือง ส�มเหลือง 
ส�ม ส�มแดง แดง และม,วงแดง ให�ความรู�สึกต่ืนตาต่ืนใจ มีพลัง อบอุ,น สนุกสนาน และดึงดูดความ
สนใจได�ดี วรรณะสีเย็น ได�แก, สีเขียวเหลือง เขียว เขียวน้ําเงิน น้ําเงิน ม,วงน้ําเงิน และม,วง ให�
ความรู�สึกสุภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น  
  นักจิตวิทยาเชื่อว,าสีมีความสัมพันธ)กับร,างกายและจิตใจ (บรรจบ กําจัด, 2549) เช,น สี
แดงเป0นสีแห,งอํานาจ แสดงถึงการมีพลัง หากเรานําสีแดงเข�าสู,กระบวนการรักษามากเกินไปจะทําให�ผู�
ถูกบําบัดรู�สึกอึดอัด ไม,สบายตัว เพราะสีแดงเป0นสีท่ีกระตุ�นระบบประสาทได�รุนแรงท่ีสุด ให�ความรู�สึก
เร�าใจ ต่ืนเต�น ขณะท่ีพลังของสีเขียวทําให�ประสาทตาผ,อนคลายและความดันโลหิตลดลงได� ปrองกัน
การจับตัวของก�อนเลือด ปrองกันโรคหัวใจ ความดันโลหิต และพลังของสีเหลืองช,วยให�การทํางานของ
ถุงน้ําดีและลําไส�เป0นไปตามปกติ ช,วยปรับสมดุลของทางเดินอาหาร ทําให�ระบบย,อยอาหารและระบบ
ขับถ,ายทํางานดีข้ึน 
  งานวิจัยของซูฟ�ยา เจะอารง (2547) ในหัวข�อ “การเชื่อมโยงสีกับสภาวะอารมณ) ของ
วัยรุ,นตอนปลายและผู�ใหญ,ตอนต�น” ได�พบว,า มนุษย)เชื่อมโยงสีแดงเข�ากับอารมณ)ต่ืนเต�น สีเขียวและ
สีเหลืองเชื่อมโยงถึงอารมณ)สบายใจ สีน้ําเงินและสีน้ําตาลเชื่อมโยงถึงอารมณ)ปลอดภัย สีเหลืองและสี
ส�มบ,งบอกถึงอารมณ)สนุกสนาน สีแดง สีเทา และสีดําเข�ากับอารมณ)ต,อต�าน เป0นต�น 
  เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา (2543: 36, อ�างจาก The American Institute of 
graphic Arts, 1981) ได�อธิบายความหมายของสีท่ีมีผลในทางจิตวิทยา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงตารางสีท่ีมีอิทธิพลต,อความรู�สึกและจิตวิทยาของมนุษย) 
 

ช่ือ สี ความรู�สึกและจิตวิทยาท่ีมีต�อสี 

ความรู�สึก : ชัดเจน รวดเร็ว แข็งแกร�งมีพลัง และมีประสิทธิภาพ 
แดง � จิตวิทยา : กระตุ�นประสาทตา ดึงดูดความสนใจจากผู�ท่ีพบเห็น แต�เม่ือยตาง�าย 

ความรู�สึก : แน�นอน ชัดเจน สว�างสดใส ไม�เกิดความสงสัย ไม�ต�องตัดสินใจ 
เหลือง � 

จิตวิทยา : ไวต�อการมองเห็นของมนุษย- เม่ืออยู�ใกล�กับสีอ่ืนจะข�มสีนั้น 
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ตารางท่ี 1 แสดงตารางสีท่ีมีอิทธิพลต,อความรู�สึกและจิตวิทยาของมนุษย) (ต,อ) 
 

ช่ือ สี ความรู�สึกและจิตวิทยาท่ีมีตWอสี 

ความรู�สึก : สงบ ร,มเย็น มีชีวิตชีวา สดชื่น อุดมสมบูรณ) 
เขียว � 

จิตวิทยา : ช,วยทําให�ประสาทตาและกล�ามเนื้อผ,อนคลายจากความตึงเครียด 

ความรู�สึก : สงบ เรียบร�อย ม่ันคง เงียบ 
น้ําเงิน � 

จิตวิทยา : เป0นสีท่ีทําให�เกิดความรู�สึกความเป0นระเบียบ 

ความรู�สึก : เร�นลับ สูงส,ง หรูหรา มีอํานาจ 
มWวง � 

จิตวิทยา : เป0นสีท่ีทําให�เกิดความรู�สึกถึงความสําพันธ) 

ความรู�สึก : บริสุทธิ์ เบา ใสสะอาด ไร�เดียงสา 
ขาว � 

จิตวิทยา : ไม,ก,อให�เกิดความรําคาญ หรือข�อโต�แย�งใด ๆ  

ความรู�สึก : แข็งแกร,ง หนักแน,น สุขุม 
ดํา � 

จิตวิทยา : เคร,งเครียด มีพิธีรีตอง เม่ือใช�คู,กับสีอ่ืนจะส,งเสริมให�สีอ่ืนเด,นชัดข้ึน 

 
 3. ทฤษฎีการออกแบบสัญลักษณZ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2525) ได�อธิบายไว�ว,า สัญลักษณ) (Symbol) 
หมายถึง ลักษณะของสิ่งใด ๆ ท่ีกําหนดนิยมกันข้ึนมาเอง ให�ใช�แทนความหมายอีกสิ่งหนึ่ง 
  เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา (2543: 17) กล,าวว,าเครื่องหมายสัญลักษณ) เป0นสื่อสําคัญ
ท่ีช,วยในการสื่อสารในลักษณะท่ีเป0นสากลระหว,างมนุษย)ท่ีมีความแตกต,างกันในด�านเชื้อชาติ ภาษา 
การดํารงชีวิตตลอดจนขนบธรรมเนียม สัญลักษณ)ช,วยให�มนุษย)ทุกชนชาติสามารถเข�าใจกันได� 
  Holmes (อ�างถึงใน สยุมภู กันต)รพีเกสร, 2549: 22) กล,าวว,า สัญลักษณ) (Symbol)   
ใช�แทนความหมายของสิ่งต,าง ๆ เป0นภาพท่ีให�ความชัดเจน ถูกต�อง ทําให�เกิดการสัมผัสรับรู�ถึง
แนวความคิด โดยการใช�ตัวอักษรการวาดเส�น ท่ีให�มีน�อยท่ีสุดหรือโดยไม,ใช�ตัวอักษร การเปรียบเทียบ
โดยภาพทางสายตา สัญลักษณ)ให�ความเป0นอัตลักษณ)แก,วัตถุและเมื่อมีการใช�ซํ้า ๆ ก็จะเกิดความ
เท,าเทียมข้ึน 
  ประเภทของเครื่องหมายภาพ (Types of Sign) มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ  
  1. จะต�องมีลักษณะทางกายภาพ 
  2. จะต�องมีความหมายถึงบางสิ่งบางอย,างท่ีนอกเหนือจากตัวเอง 
  3. จะต�องถูกนํามาใช�และรับรู�โดยผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
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  เครื่องหมายสัญลักษณ) แบ,งได�  3 กลุ,ม คือ 
  1. Symbol เครื่องหมายในลักษณะของสัญลักษณ)ภาพ 
  2. Signal เครื่องหมายในลักษณะของสัญญาณ 
  3. Signage เครื่องหมายในลักษณะของปrายสัญลักษณ) 
  Kram Pen (อ�างถึงใน เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 19) ได�แบ,งกลุ,มของ
เครื่องหมายสัญลักษณ) (Classification of Graphic Symbols) ออกได�ดังนี้ 
  1. ภาษาเขียน (Phonogram) กลุ,มเครื่องหมายสัญลักษณ)ท่ีสื่อสารด�วยภาพเพ่ือออก
เสียง ภาพจะมีลักษณ)เป0นนามธรรมและมีท่ีมาจากสัญลักษณ)ภาพ 
  2. ภาษาภาพ (Logogram) กลุ,มเครื่องหมายสัญลักษณ)ท่ีสื่อสารความหมายใน
ลักษณะของทัศนสัญลักษณ) คือ การมองเห็นได�โดยตรงจากภาพสัญลักษณ) จะมีลักษณะเป0นรูปธรรม
จนถึงนามธรรมแต,ไม,สามาถอ,านออกเสียงได� ใช�มือแสดงท,าทางและตาในการสื่อสารและรับรู� มีการ
สื่อความหมายเป0นเอกเทศอยู,ได�ด�วยตัวเอง เป0นกลุ,มภาษาภาพแบ,งออกเป0น 3 ชนิด คือ 
   2.1 Image-Related คือ สัญลักษณ)รูปภาพ (Pictographs) รูปร,างลอกเลียนแบบ
มาจากสิ่งท่ีเห็นจริง เป0นพ้ืนฐานท่ีสามารถเข�าใจได�ง,ายท่ีสุด 
   2.2 Concept-Related คือ สัญลักษณ)ภาพท่ีพัฒนารูปร,างโดยการถ,ายทอดมา
จากความคิด (Ideogram) จากการท่ีมนุษย)มีการรับรู�ในสิ่งท่ีเห็นคล�ายกัน จึงใช�การสื่อสารโดยอาศัย
ความคิดสร�างสรรค)และจินตนาการท่ีมีอยู,ร,วมกัน ได�แก, เส�นโค�งทางแนว 2 เส�น เป0นสัญลักษณ)แทนน้ํา 
   2.3 Arbitrary คือ สัญลักษณ)ภาพท่ีไม,ใช,การลอกเลียนแบบจากต�นแบบ มีรูปร,าง
ท่ีไม,มีกฎเกณฑ)ไม,อาจหาท่ีมาและเหตุผลได� เกิดจากการสมมติข้ึนเอง เช,น ตัวอักษร ตัวเลข เป0นต�น 
 4. การออกแบบสWวนตWอประสาน (User Interface Design) 
  User Interface Design หรือ Human-Computer Interaction คือ การออกแบบ
ส,วนต,อประสานกับผู�ใช� ระหว,างผู�ใช�กับคอมพิวเตอร) ซ่ึงมีกระบวนการท่ีเริ่มจากการรวบรวมข�อมูลท่ี
เก่ียวข�องตลอดจนภูมิความรู�ของนักจิตวิทยา นักการศึกษา นักออกแบบกราฟ�ก ช,างเทคนิค ผู�เชี่ยวชาญ
ด�านมนุษย)วิทยา นักออกแบบสถาป6ตยกรรมข�อมูล และนักสังคมศาสตร) เพ่ือมาร,วมกันพัฒนา
กระบวนการออกแบบพัฒนาส,วนต,อประสานให�ใช�งานได�อย,างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค)หลัก
คือ สามารถใช�งานได�ง,าย ใช�ทักษะส,วนบุคคลน�อย มีการฝ�กอบรมการใช�งานน�อย เพ่ิมมาตรฐานการ
ออกแบบส,วนต,อประสานในระบบ นอกจากนี้ การออกแบบส,วนต,อประสานท่ีดีจะทําให�งานท่ีสําเร็จ
ออกมาดีใช�งานได�ง,าย เรียนรู�ได�ง,าย โดยมีหลักการออกแบบดังนี้ (วิชิต เทพประสิทธิ์, 2550) 
  1. ประเมินทักษะผู�ใช�งาน เพราะผู�ใช�งานมีหลากหลาย การรู�จักผู�ใช� เป0นหลักการแรก
ท่ีต�องทํา เราอาจแบ,งทักษะผู�ใช�งานออกเป0น 3 ส,วนใหญ, ๆ คือ ผู�ใช�มือใหม, (Novice or First-
Time User) ผู�ใช�ระดับกลาง (Knowledgeable Intermittent Users) และผู�เชี่ยวชาญ (Expert 
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Frequent User) หากจะออกแบบให�ใช�งานได�กับกลุ,มใดกลุ,มหนึ่งจะเป0นเรื่องง,าย แต,ถ�าต�องออกแบบ
ให�คนท้ังสามกลุ,มเข�าใจร,วมกันได� จะเป0นเรื่องท่ียากและท�าทายมาก 
  2. แจกแจงงาน นักออกแบบต�องแจกแจงหน�าท่ีและงานของระบบให�ละเอียดก,อน 
แล�วเรียงลําดับว,างานไหนมีความสําคัญก,อน งานไหนสําคัญหลัง 
  3. เลือกแบบการมีปฏิสัมพันธ) การปฏิสัมพันธ)มีได�หลายรูปแบบนักออกแบบต�อง
เลือกให�เหมาะสม เช,น 
   3.1 Direct Manipulation การจับต�องสัมผัสโดยตรง เช,น การลากไอคอนลงไป
บนถังขยะ แสดงว,าต�องการลบ มีข�อดีคือ ภาพแสดงถึงหน�าท่ีอย,างชัดเจน เรียนรู�ได�ง,าย จดจําได�ง,าย 
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด สนับสนุนการค�นหา และ ก,อให�เกิดการปฏิบัติตาม มีข�อเสียคือ สร�างยาก 
และต�องการการแสดงผลท่ีเป0นกราฟ�กและต�องอาศัยเครื่องชี้ (เมาส), พ�อยเตอร)) 
   3.2 Menu Selection การเลือกเมนู มีข�อดีคือ เรียนรู�ได�ง,าย ลดการใช�คีย)บอร)ด 
เกิดการตัดสินใจท่ีมีโครงสร�าง ลดการเกิดข�อผิดพลาด มีข�อเสียคือ เมนูท่ีมากไปทําให�การนําเสนอไม,ดี 
ทําให�ผู�ใช�งานท่ีคล,องใช�งานได�ช�าลง ใช�พ้ืนท่ีในการแสดงผลมาก 
   3.3 Form Fill In การเติมคําลงในฟอร)ม มีข�อดีคือ การกรอกข�อมูลมีความง,าย 
ฝ�กฝนได�โดยไม,ยาก และมีคําแนะนําท่ีสะดวก มีข�อเสียคือ ใช�พ้ืนท่ีแสดงผลมาก 
   3.4 Command Language ภาษาสั่งการ เป0นการใช�ตัวอักษรในการสั่งการ ส,วน
ใหญ,จะใช�กับผู�ใช�ท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีข�อดีคือ ยืดหยุ,น ดึงดูดผู�ใช�ระดับสูง ผู�ใช�สามารถสร�างคําสั่งเอง
ได� มีข�อเสียคือ มีข�อผิดพลาดได�ง,าย ต�องการการอบรมและการจดจําสูง 
   3.5 Natural Language ภาษาพูด หรือภาษาท่ีใช�โดยธรรมชาติ มีข�อดีคือ สร�าง
สาระสําคัญของระบบการเรียนรู� มีข�อเสียคือ ต�องแยกแยะบทสนทนา อาจไม,แสดงถึงเนื้อหา อาจต�อง
พิมพ)มาก และคาดเดาไม,ได� 
  Jacob Nielsen (2000) ได�สรุปสาระสําคัญของการออกแบบส,วนต,อประสานให�ใช�
งานง,ายไว� 10 ข�อ ดังต,อไปนี้ 
  1. Visibility of System Status ระบบต�องแสดงให�ผู�ใช�งานเห็นเสมอว,าตนกําลังทํา
อะไรอยู, กําลังจะเกิดอะไรข้ึน และให�ผลปrอนกลับในเวลาท่ีเหมาะสม 
  2. Match between System and The Real World ระบบต�องสามารถพูดภาษา
เดียวกันกับผู�ใช�โดยมีตรรกะการใช�งานท่ีเป0นธรรมชาติ ไม,ใช�ภาษาท่ีแปลกไปจากปรกติ 
  3. User Control and Freedom ผู�ใช�มักจะใช�งานผิดพลาดจึงจําเป0นต�องมีทางออก
ให�เสมอสําหรับสถานการณ)ท่ีไม,พึงประสงค) เม่ือผู�ใช�งานทําผิด สนับสนุนการ Undo และ Redo 
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  4. Consistency and Standards มีความสมํ่าเสมอและเป0นมาตรฐานไปทุก ๆ 
หน�าจอของการออกแบบ ผู�ใช�งานต�องไม,สับสนในเรื่องการจัดวางหรือขนาดของตัวหนังสือ ตัวระบบ
เองก็ควรจะมีชุดปrอนคําสั่งต,าง ๆ ท่ีเป0นมาตรฐาน 
  5. Error Prevention ระบบควรจัดให�มีคําเตือนให�ระวังความผิดพลาดซ่ึงเป0นสิ่งท่ีดีท่ี
จะช,วยปrองกันความผิดพลาด ระบบควรจะให�มีการตกลงใจซํ้าอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความแน,นอนของ
การตัดสินใจของผู�ใช� เช,น ท,านต�องการแก�ไขหรือไม, ให�ตอบ แก�ไข หรือ ไม,แก�ไข 
  6. Recognition rather than Recall พยายามทําให�ผู�ใช�งานต�องใช�ความจําในการ
จดจําคําสั่งต,าง ๆ ในระบบให�น�อยท่ีสุดโดยการทําให�ส,วนประกอบหน�าจอ การออกคําสั่งปฏิบัติและ
ส,วนตัวเลือกมีความชัดเจน วิธีการใช�งานต�องเข�าถึงได�ง,ายและรับรู�ได�ง,าย 
  7. Flexibility and Efficiency of Use มีความยืดหยุ,นสําหรับผู�ใช�งานหลากหลาย
กลุ,ม และมีประสิทธิผลในการทํางาน 
  8. Aesthetic and Minimalist Design การนําเสนอเนื้อหาต�องไม,รวมเรื่องท่ีไม,
เก่ียวข�องหรือใช�อย,างน�อย ๆ เพ่ือจะได�เน�นเนื้อหาท่ีเราต�องการสื่อสารอย,างเต็มท่ี  
  9. Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors ข�อความ
แสดงความผิดพลาดต�องปรากฏในแบบตัวอักษรธรรมดาไม,ใช,โค�ดโปรแกรมท่ีเข�าใจยาก ระบุป6ญหา
และบอกวิธีแก�ไข ให�ผู�ใช�งานสามารถแก�ไขได�เอง 
  10. Help and Documentation ถึงแม�จะคาดหวังไว�ว,าระบบท่ีดีต�องทํางานได�โดย
ไม,ต�องอาศัยคู,มือการใช� แต,อย,างไรก็ตามคู,มือก็ยังมีความจําเป0น ในคู,มือต�องมีการแบ,งสารบัญข�อมูลท่ี
ให�ต�องหาง,ายเจาะจงไปยังหน�าท่ีต,าง ๆ มีการเรียงลําดับอย,างเป0นระบบ และไม,หนาจนเกินไป 
 
ส่ือท่ีเก่ียวข�องกับจิตบําบัดแนวพุทธ 
 Christopher Daniel Jack (2013: 5) ได�ทําการสํารวจถึงการใช�เทคโนโลยีเพ่ือช,วยใน
การเจริญสติ โดยเฉพาะสื่อประเภท Software บนโทรศัพท)มือถือ รวมถึงงานวิจัยและสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ 
โดยทําการแบ,งแนวทางการออกแบบโปรแกรมออกเป0น 2 รูปแบบ ได�แก, 
 1. การออกแบบท่ีมีปฏิสัมพันธ)กับการเจริญภาวนา (Designs Featuring In-Meditation 
Interaction) ซ่ึงมีองค)ประกอบท่ีสัมพันธ)กับการเจริญสติโดยตรง เช,น การปล,อยวาง การไม,ด้ินรน 
การเป0นผู�สังเกตโดยไม,เข�าไปบีบบังคับหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีเป0น เช,น  
  1.1 Mindfulness TS เป0นโปรแกรมเพ่ือช,วยจัดการความเครียดด�วยวิธีการฝ�กสติ 
โดยบริษัท O3 Wellbeing Solution โดยภายในโปรแกรมจะประกอบไปด�วย แบบทดสอบเพ่ือให�
รู�จักตนเอง, แบบปฏิบัติด�วยเสียง, และสอนรูปแบบการฝ�กสติ 
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ภาพท่ี 3 โปรแกรม Mindfulness TS 
 
  1.2 Sonic Cradle เป0นสื่อท่ีถูกออกแบบเพ่ือโน�มน�าวให�ผู�ใช�งานได�ลดความเครียด
และเข�าถึงสมาธิ โดยผู�ปฏิบัติจะเข�าไปนั่งอย,างผ,อนคลายบนเปลในห�องท่ีมืดสนิท ในขณะนั้น พวกเขา
จะได�สร�างสรรค)เพลงด�วยตัวเองโดยใช�เพียงลมหายใจของพวกเขา โดยการหายใจในรูปแบบต,าง ๆ จะ
ก,อให�เกิดเสียงเพลงท่ีแตกต,างกัน ทําให�ผู�ปฏิบัติได�มีสมาธิจดจ,ออยู,กับลมหายใจท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
 

 
 
ภาพท่ี 4 Sonic Cradle 
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  1.3 Mind Pool เป0นสื่อท่ีพัฒนาโดย Kiel Long และ John Vines เพ่ือใช�สํารวจ
สภาวะภายในจิตใจของผู�ทดสอบ ด�วยเทคโนโลยี Brain-Computer Interface (BCI) ซ่ึงทําการจับ
การทํางานของสมองและส,งผลออกมาเป0นภาพเคลื่อนไหวต,าง ๆ ผ,านของเหลวท่ีอยู,ในอ,าง ซ่ึงเป0น
ประโยชน)ในการให�คนไข�ได�รับรู�สภาวะในจิตใจตนออกมาเป0นภาพท่ีชัดเจนข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 5 Mind Pool 
 
 2. การออกแบบท่ีไม,มีปฏิสัมพันธ)กับการเจริญภาวนา (Designs with no In-Meditation 
Interaction) เป0นสื่อท่ีพบได�มากท่ีสุดในสื่อท่ีเก่ียวข�องกับการเจริญสติ โดยรูปแบบของสื่อจะอาศัย
เสียงบรรยายหรือภาพบรรยาย เพ่ือชี้นําวิธีการปฏิบัติในรูปแบบต,าง ๆ (Guided Meditation) เช,น 
การสํารวจร,างกาย (Body Scan), การควบคุมลมหายใจ (Breath Control) และ การฝ�กโยคะ เป0น
ต�น โดยท่ัวไปแล�วสื่อจะมีความยาวประมาณ 15 – 40 นาที เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติได�ทําตาม โดยส,วนใหญ,
แล�วจะเป0นตามแนวทางปฏิบัติของ MBSR และ MBCT ท่ีแนะนําให�คนไข�ได�ใช�เป0นประจําทุกวัน เช,น 
  2.1 Headspace เป0นโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ผลิตโดย 
Andy Puddicombe ภายในโปรแกรมจะประกอบไปด�วย Guided Meditation ซ่ึงประกอบด�วย
เสียงประกอบการบรรยายสอนการเจริญสติ ความยาวต้ังแต, 2 นาที จนไปถึง 1 ชั่วโมง โดยโปรแกรม
จะแนะนําให�ผู�ใช�งานเข�ามาฟ6งและปฏิบัติตามข้ันตอนต,าง ๆ ในโปรแกรมวันละ 1 ครั้งเป0นประจําทุก
วัน ตามลําดับท่ีโปรแกรมจัดไว�ให�เป0นด,าน ๆ  
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ภาพท่ี 6 โปรแกรม Headspace 
 
  2.2 Wellscapes เป0นโปรแกรมบนโทรศัพท)มือถือท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 
Minnesota สําหรับบําบัดความเครียดในชีวิตประจําวันด�วยการใช� Guided imagery โดยภายใน
โปรแกรมจะประกอบไปด�วยภาพและเสียงของธรรมชาติต,าง ๆ เช,น ริมแม,น้ํา ทะเลสาบ และในปaา
เขา พร�อมเสียงเพลง และเสียงบรรยายชี้นําให�ปฏิบัติตาม โดยใช�เวลาท้ังสิ้น 5 นาทีต,อกระบวนการ
บําบัด 
 

   
 
ภาพท่ี 7 โปรแกรม Wellscapes 
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 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือท่ีเก่ียวข�องกับการรักษาด�วยจิตบําบัดแนวพุทธท่ีน,าสนใจอ่ืน ๆ 
เช,น CBRT (Color Breathing Relaxation Technique) เป0นกระบวนการบําบัดท่ีคิดค�นโดย 
BCMA (British Complementary Medicine Association) ในป� 2004 ท่ีเพ่ือช,วยให�ผู�ปaวยเกิด
ความผ,อนคลายท้ังทางร,างกายและจิตใจ ด�วยการผสมผสานวิธีการควบคุมลมหายใจ (Breathing 
Techniques) การฝ�กสติ (Mindfulness) การคิดในแง,บวก (Positive Thinking) โดยเป0นการปฏิบัติ
แบบเด่ียวหรือกลุ,มต้ังแต, 5-20 และใช�เวลาในการบําบัด 30-45 นาที โดยใช�แผ,นสีต,าง ๆ ท้ังหมด 7 สี 
(Color Breathing Disks) เพ่ือให�ผู�ใช�ได�จดจ,ออยู,กับภาพแทนการใช�จินตนาการในขณะท่ีฝ�กควบคุม
ลมหายใจและทําให�กระบวนการผ,อนผ,อนคลายเป0นไปอย,างง,ายดายข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 8 CBRT (Color Breathing Relaxation Technique) 
 
 Flash Cards เป0นเครื่องมือท่ีใช�ในการฝ�กสติของเว็บไซท) dbtselfhelp.com สําหรับผู�
บําบัดในรูปแบบ DBT โดย Flash Card จะเป0นแผ,นพับเล็ก ๆ ใช�เป0นตัวช,วยในการฝ�กสติ เพ่ือคอยย้ํา
เตือนให�เราปฏิบัติ โดยอาจแปะติดเอาไว�ในห�องน้ํา หรือใส,ห,วงเก็บติดตัวเอาไว� 
 

   
 
ภาพท่ี 9 Flash Cards 
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 Mindfulness Sphere โดย Anja Thieme และคณะ ได�นําแนวคิดของการใช�ลูกแก�ว
ซ่ึงสามารถเปลี่ยนสีสันได�ตามการเต�นของชีพจรของผู�ถือ มาเป0นส,วนช,วยใช�ในการบําบัดผู�ปaวยตาม
แนวทางจิตบําบัดแบบ DBT และได�ออกแบบให�เหมาะกับผู�หญิงในการพกติดตัวเพ่ือกระตุ�นให�ผู�ใช�งาน
ได�รับรู�ภาวะทางจิตใจของตนผ,านการตรวจจับการเต�นของชีพจรท่ีสัมพันธ)กับจิตใจ โดยเม่ือผู�ใช�งานนํา
มือท้ังสองข�างมาสัมผัสกับลูกบอล ลูกบอลจะตรวจจับการเต�นของหัวใจและแสดงผลออกมาเป0นสีสัน
ต,าง ๆ 6 สี และกระพริบไปตามจังหวะการเต�นของหัวใจ 
 

 
 
ภาพท่ี 10 Mindfulness Sphere 
 

 สําหรับสื่อท่ีเก่ียวข�องกับจิตบําบัดแนวพุทธในประเทศไทยนั้น จะเป0นในรูปแบบของ 
Mindfulness Bell เป0นสื่อท่ีใช�ในการเตือนผู�ใช�ให�ปฏิบัติตามแนวทางของการเจริญสติ เช,น โปรแกรม
เตือนสติ (Beep) โดยพรชัย บัวบานพร�อม และ โปรแกรม เสียงระฆังแห,งสติ โดยนุชิต อรรจนวรรจน) 
ใช�สําหรับผู�ฝ�กสติระลึกลมหายใจตามเวลาท่ีกําหนด โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับผู�ท่ีฝ�กอานาปานสติแล�ว
เกิดความเครียด อึดอัดแน,นอก หรือมีป6ญหาข�างเคียงท่ีตามมา โดยโปรแกรมจะทําการใช�เสียงปลุก
เตือนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในโปรแกรม เม่ือผู�ใช�งานคอมพิวเตอร)ได�ยินเสียง ก็ให�กลับมารับรู�ตาม
จริงว,าขณะนั้นลมหายใจเป0นอย,างไร ออกหรือเข�า ยาวหรือสั้น หรือว,ากําลังหยุดพักลม เม่ือใช�
โปรแกรมนี้ติดต,อกัน ผู�ใช�จะเกิดความเคยชิน และมีสติรู�ลมโดยอัตโนมัติ ซ่ึงมีหลักการทํางาน
เช,นเดียวกับโปรแกรมเตือนสติ 
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ภาพท่ี 11  โปรแกรม เสียงระฆังแห,งสติ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 นิธิพันธ) บุญเพ่ิม (2553) ได�ศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษา
วิทยาลัยการแพทย)แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว,า ร�อยละ 47.5 มี
ความเครียดอยู,ในระดับปกติ และร�อยละ 18.9 มีความเครียดในระดับปานกลางจนไปถึงมาก โดยเม่ือ
เกิดความเครียดข้ึน ร�อยละ 70 จะปฏิบัติตัวหรือปรับตัวด�วยวิธีต,าง ๆ เพื่อจัดการกับความเครียด 
โดยมีท้ังหมด 6 ด�าน คือ การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง การปรับความคิดโดยการบิดเบือน
ความจริง การผ,อนคลาย การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม การระบายความเครียด และการ
แสวงหาความเพลิดเพลิน พบว,านักศึกษาร�อยละ 79.7 ใช�วิธีการปรับความคิดโดยการยอมรับความ
จริงมากท่ีสุด โดยการยอมรับสิ่งท่ีเกิดข้ึน และพยายามมองหาเหตุผลมาอธิบายในเชิงบวก 
 รติกร ลีละยุทธสุนทร (2546) ได�ศึกษาความสัมพันธ)ระหว,างตัวก,อความเครียดในงาน 
ความเครียด วิธีการจัดการกับตัวก,อความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด โดยมีความอดทน
ต,อแรงกดดัน ความต�องการสําเร็จและความต�องการสัมพันธ)เป0นตัวแปรกํากับ พบว,า ความอดทนต,อ
แรงกดดัน ความต�องการประสบความสําเร็จ และความต�องการสัมพันธ)ไม,เป0นตัวแปรกํากับในความ 
สัมพันธ)ระหว,างตัวก,อความเครียดในงานกับความเครียด วิธีการจัดการกับต,อก,อความเครียดไม,มี
ความสัมพันธ)กับตัวก,อความเครียดในงาน ความเครียดมีความสัมพันธ)ทางลบกับการปรับความคิดโดย
การยอมรับความจริง แต,มีความสัมพันธ)ทางบวกกับการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม และการ
ระบายความเครียด ความอดทนต,อแรงกดดันส,งผลทางลบต,อการระบายความเครียด และการแสวงหา
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การสนับสนุนทางสังคม ความต�องการสําเร็จส,งผลทางบวกต,อการวางแผน การแก�ป6ญหา และการ
ปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง ความต�องการสัมพันธ)ส,งผลทางบวกต,อการแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคม การแสวงหาความเพลิดเพลิน การปรับความคิดโดยการยอมรับความเป0นจริง 
 ทัยรัตน) พันธ)แพ (2544) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินภาวะความเครียด การจัดการ
ความเครียด และต�องการคําแนะนําเพ่ือการส,งเสริมสุขภาพจิต ของพ่ีเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กก,อน
วัยเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม, ผลการวิจัยพบว,า พ่ีเลี้ยงเด็กส,วนใหญ,มีความเครียดและไวต,อ
ความเครียดอยู,ในระดับรุนแรง มีความเครียดจากท่ีมาของความเครียดอยู,ในระดับปานกลาง และมี
ความเครียดจากอาการของความเครียดอยู,ในระดับสูง ด�านการจัดการกับความเครียด พบว,า กลุ,ม
ตัวอย,างพ่ีเลี้ยงเด็กมีการจัดการกับความเครียดท้ังแบบมุ,งแก�ป6ญหาและลดอารมณ)พร�อมกัน ซ่ึงส,วน
ใหญ,ใช�การจัดการความเครียดแบบมุ,งลดอารมณ) 
 สุจิรา จรัสศิลป� (2545) ได�ทําการศึกษาเรื่อง ผลของการปฏิบัติสมาธิวิป6สสนาท่ีมีต,อ
ระดับความเครียด และป6จจัยด�านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได� ต,อการลดความเครียดหลังการ
ฝ�กสมาธิวิป6สสนา ผลการศึกษา พบว,า สัดส,วนของผู�เข�าอบรมท่ีมีระดับความเครียดน�อยจนถึงมาก
ก,อนการอบรมคิดเป0นร�อยละ 63.4 และหลังการฝ�กอบรมคิดเป0นร�อยละ 34.0 และความเครียดหลัง
การฝ�กอบรมมีค,าลดลงอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยังพบว,าความเครียดของผู�เข�าอบรมมีค,าลดลง
ภายหลังการฝ�กอบรมอย,างมีนัยสําคัญในทุกกลุ,มย,อย ซ่ึงจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได� เม่ือเปรียบเทียบความแตกต,างของระดับความเครียดลดลงระหว,างกลุ,มย,อย ซ่ึงจําแนกตาม
ป6จจัยท่ีกล,าวมาแล�วนั้น พบว,าไม,มีความแตกต,างอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 พริ้มเพรา ดิษยวณิช (2544) ได�ทําการศึกษาเรื่อง ผลของการปฏิบัติวิป6สสนากรรมฐานท่ี
มีต,อบุคลิกภาพและเชาวน)อารมณ) โดยศึกษากลุ,มตัวอย,างชายและหญิง 49 คน อายุระหว,าง 10 ถึง 
70 ป� ได�รับการฝ�กอบรมวิป6สสนากรรมฐานตามหลักสูตรแบบเข�มเป0นเวลา 7 วัน ในศูนย)ท่ีได�จัดไว� 
พบว,า หลังการฝ�กอบรมวิป6สสนากรรมฐาน ผู�รับการฝ�กอบรมมีระดับของความม่ันคงทางอารมณ) และ
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค)สูงข้ึนอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต,ระดับของบุคลิกภาพแบบเป�ดเผย-
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว และความเข�มแข็งทางจิตใจไม,เปลี่ยนแปลง สรุปว,าการฝ�กอบรมวิป6สสนา
กรรมฐานตามหลักสูตรแบบเข�มเป0นเวลา 7 วัน สามารถเพ่ิมระดับของเชาวน)อารมณ)ในส,วนท่ีเก่ียวกับ
ความม่ันคงทางจิตใจและความคิดริเริ่มสร�างสรรค) แต,ไม,ก,อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงอย,างมีนัยสําคัญ 
ในเรื่องของบุคลิกภาพและความเข�มแข็งทางจิตใจ 
 จุฬารัตน) เขาประเสริฐ (2549) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การประยุกต)ใช�พุทธธรรมในการ
บําบัดโรคจิตเภท การวิจัยพบว,า ป6ญหาความสําคัญของโรคจิตเภท เป0นโรคท่ีมีสาเหตุมาจากความ
บกพร,องของการทําหน�าท่ีของจิตใจและอารมณ)ท่ีพบมากท่ีสุดในบรรดาโรคจิตท้ังหมด เป0นโรคจิตท่ี
ก,อป6ญหาแก,มวลมนุษยชาติ ส,งผลกระทบต,อการดําเนินชีวิตของผู�ปaวย ครอบครัว ชุมชน สังคม การ
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สาธารณสุข และเศรษฐกิจระดับประเทศ การบําบัดโรคจิตเภทอาจใช�วิธีการหลัก 3 ประการ 
ผสมผสานกันคือ การรักษาทางกาย เช,น รักษาด�วยยา ช�อกไฟฟrา การรักษาทางจิตใจ เช,น การทําจิต
บําบัด และการรักษาทางสังคม เช,น ครอบครัวบําบัด นิเวศน)บําบัดวิธีการรักษาโรคทางใจใน
พระพุทธศาสนา คือ การใช�โยนิโสมนสิการ เป0นการพิจารณาหาเหตุผล พร�อมกับการรู�จักแก�ป6ญหา 
ดําเนินชีวิตให�ถูกต�อง การใช�สมาธิบําบัด เช,น อานาปนสติการเจริญสติป6ฏฐาน การเจริญเมตตา การคบ
หากัลยาณมิตร เพ่ือสงบระงับนิวรณ)กิเลสจนทําให�เกิดป�ติสุข การประยุกต)ใช�พุทธธรรมในการบําบัด
โรคจิตเภท สามารถทําได�กับผู�ปaวยท่ีมีอาการดีข้ึน หรือสามารถรับรู�ข�อมูลได� หลักพุทธธรรมท่ี
จิตแพทย) นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห) สามารถเลือกมาประยุกต)ใช�อย,างเหมาะสมกับอาการ
ของผู�ปaวยได�ดี คือ นักจิตวิทยาคลินิกมุ,งรักษาทางจิตใจของผู�ปaวยจิตเภท รวมท้ังครอบครัวบําบัดหรือ
นักสังคมบําบัด รวมท้ังหลักพุทธธรรม เช,น โยนิโสมนสิการ พุทธลีลาในการสอน ปมาณิก ๔ จริต ๖ ท่ี
พระพุทธองค)ทรงใช�บําบัดโรคทางใจแก,สาวกซ่ึงสอดคล�องกับการรักษาของจิตแพทย)ตามแนวจิต
บําบัดในยุคป6จจุบัน เช,น การทําจิตบําบัดแบบประคับประคอง (Supportive therapy) การทําจิตบําบัด
ตามแนวซาเทียร) (Satir therapy) และการทําจิตบําบัดแบบ Cognitive behavior therapy (CBT) 
 สุเมธ โสฬศ (2554) ได�ทําการศึกษาเครื่องมือจําแนกจริตท่ีเหมาะสมในการเจริญสติป6ฏ
ฐาน ผลการวิจัยพบว,าสติป6ฏฐานเป0นธรรมะท่ีมีความสําคัญสูงสุดหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนาใน
ฐานะทางเอกสายเดียวท่ีมุ,งตรงสู,นิพพาน สติป6ฏฐานมี 4 หมวดใหญ, 21 หมวดย,อย โดยได�รวบรวม
แนวทางท้ังหมดในการเจริญสติท่ีเหมาะกับทุกจริต แม�สติป6ฏฐานจะมีหลายหมวด แต,พบว,าการเจริญ
สติป6ฏฐานเพียงหมวดเดียว หรือหมวดย,อยเดียวก็สามารถทําให�บรรลุธรรมได�เช,นกัน จึงไม,จําเป0นท่ี
ต�องทําให�ครบทุกหมวด และพบว,า สติป6ฏฐาน ๔ แต,ละหมวดเหมาะสําหรับคน 4 ประเภทคือ คน
ประเภทตัณหาจริตมีป6ญญาไม,แก,กล�า เหมาะกับการเจริญกายานุป6สสนาสติป6ฏฐาน คนประเภท
ตัณหาจริตมีป6ญญาแก,กล�า เหมาะกับการเจริญเวทนานุป6สสนาสติป6ฏฐาน คนประเภททิฏฐิจริตมี
ป6ญญาไม,แก,กล�า เหมาะกับการเจริญจิตตานุป6สสนาสติป6ฏฐาน คนประเภททิฏฐิจริตมีป6ญญาแก,กล�า 
เหมาะกับการเจริญธรรมานุป6สสนาสติป6ฏฐาน 
 พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ (โพธิ์นอก) (2544) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของ
อายตนะ (สื่อ) ท่ีมีต,อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอายตนะ (สื่อ) ท่ีมนุษย)บริโภคอยู,
ทุกวัน ต้ังแต,ต่ืนนอนจนกระท่ังหลับว,าอายตนะมีอิทธิพลต,อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย,างไร และได�
สรุปว,า เครื่องมือควบคุมสื่อท่ีสําคัญคือสติ  แต,สติจะเกิดข้ึนและสมบูรณ)ถึงข้ันใช�เป0นเครื่องมือควบคุม
อารมณ)ได� จะต�องได�รับการฝ�กหัดมาก,อน กระบวนการการฝ�กสตินั้น มีท้ังสมถะและวิป6สสนา ใน
กระบวนการท้ัง 2 นี้ ต,างก็เป0นป6จจัยของกันและกัน โดยอาศัยฐานการฝ�กอยู,ท่ีตัวของผู�ฝ�กเอง นิยมใช�
สื่อภายในช,วยในการฝ�ก เพราะมีอยู,พร�อมแล�ว ท้ังรูปและนามคือกายกับใจ เหตุนั้นเม่ือฝ�กแล�วจึง
สามารถควบคุมจิตไม,ให�ตกเป0นทาสของอารมณ)ได� แม�ได�รับอารมณ)ท้ังท่ีชอบใจและไม,ชอบใจ ก็ไม,
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หวั่นไหวไปตาม สามารถควบคุมอารมณ)ความรู�สึกไว�ได� และรู�จักพิจารณาสิ่งท่ีได�พบเห็นตามความเป0น
จริง ไม,ตกเป0นทาสของสิ่งนั้น บุคคลนั้นชื่อว,าพัฒนาตนเองให�พ�นจากทุกข)ได� และได�สรุปผลการวิจัยว,า  
อายตนะเป0นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญต,อมนุษย)และสัตว)มา เพราะใช�เป0นสื่อรับรู�อารมณ)ภายนอกได�
ท้ังหมด แต,ในการรับรู�นั้น ถ�าไม,รู�จักเลือกรับเลือกพิจารณาเสพเสวยก็จักก,อทุกข)ให�แก,ตน แต,ถ�ามีสติ
รับรู�ก็จักได�ประโยชน)ตามประสงค) จึงเสนอแนะให�มีการส,งเสริมการศึกษาและสอนวิธีฝ�กสติตามแนว
ของมหาสติป6ฏฐานสูตรให�มาก เพราะผู�ท่ีศึกษาและปฏิบัติดีแล�ว สามารถพัฒนาตนเองให�ไปสู,ความ
เจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไปได� 
 ธณารัตน) พลับพลาไชย และคณะ (2556) ได�ศึกษาในหัวข�อ "การบําบัดโดยใช�การเจริญ
สติเป0นฐานเพ่ือลดความเครียดจากความต�องการด่ืมในผู�ติดสุรา: การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ)" 
เพ่ือศึกษาแนวทางการบําบัดโดยใช�การเจริญสติเป0นฐานเพ่ือลดความเครียดจากความต�องการด่ืมในผู�
ติดสุรา แนวทางการบําบัดเป0นแบบกลุ,ม 8-10 ครั้ง สมาชิกกลุ,มไม,เกิน 8 ราย บําบัดสัปดาห)ละครั้ง 
ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง จากการศึกษาแสดงให�เห็นว,าการบําบัดโดยใช�การเจริญสติเป0นฐาน (Mindfulness-
Based Interventions) สามารถลดปฏิกิริยาท่ีเกิดจากความเครียด มีการรับรู�ความเครียดลดลง 
โดยเฉพาะกับปฏิกิริยาทางด�านร,างกายท่ีเกิดเม่ือมีความเครียดหรืออยากด่ืมเกิดข้ึน และท่ีสําคัญมีผล
ต,อการลดระดับสารชีวเคมีในร,างกายท่ีสัมพันธ)กับระดับของความเครียดด�วย  
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บทท่ี 3 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียด
ด$วยจิตบําบัดแนวพุทธ โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. รวบรวมข$อมูล 
 2. วิเคราะห�ข$อมูล 
 3. เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย 
 4. การออกแบบสื่อ 
 5. กลุ0มตัวอย0างท่ีใช$ในการวิจัย 
 6. การสรุปอภิปรายผล 
 

รวบรวมข�อมูล 

 การเก็บรวบรวมข$อมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ แหล0งข$อมูลแบ0งออกเป5น 3 ประเภท คือ 
 ข�อมูลจากเอกสาร 

 รวบรวมข$อมูลเอกสาร (Library Method) โดยศึกษาข$อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากหนังสือ บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข$อง เพ่ือเป5นแนวทางในการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการ
ความเครียดด$วยจิตบําบัดแนวพุทธ โดยแบ0งหัวข$อการศึกษาเป5น 2 ส0วน คือ 
 1. ความเครียด 
  ข$อมูลในส0วนนี้ทําให$ทราบถึงความหมายของความเครียด สาเหตุและปMจจัยท่ีทําให$
เกิดความเครียด ผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียด ระดับของความเครียด และการจัดการความเครียด 
 2. จิตบําบัดแนวพุทธ 
  ข$อมูลในส0วนนี้ทําให$ทราบถึงท่ีมาและความสําคัญของจิตบําบัดแนวพุทธ รูปแบบของ
จิตบําบัดแนวพุทธท้ังในและต0างประเทศ และผลท่ีเกิดจากการบําบัดด$วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
 3. การเจริญสติปMฏฐาน 
  ข$อมูลในส0วนนี้ทําให$ทราบถึงความหมายของสติและการเจริญสติปMฏฐาน รูปแบบของ
การเจริญสติปMฏฐาน การเจริญสติปMฏฐานในชีวิตประจําวัน และผลท่ีเกิดจากการเจริญสติปMฏฐาน 
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 4. การออกแบบสื่อ 
  ข$อมูลในส0วนนี้ ทําให$ทราบถึงความหมายและประเภทของสื่อ ทฤษฎีเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใช$สื่อ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข$องในการออกแบบสื่อ และสื่อท่ีเก่ียวข$องกับจิตบําบัดแนวพุทธ 
 5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข$อง 
  ข$อมูลในส0วนนี้ทําให$ทราบถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับความเครียดและการจัดการ
ความเครียด การใช$สื่อท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการความเครียด การใช$ประยุกต�ใช$พุทธธรรมและการ
เจริญสติในการบําบัดความเครียดและโรคทางจิตเวช 
 ข�อมูลกรณีศึกษา  

 สื่อท่ีเก่ียวข$องกับจิตบําบัดแนวพุทธจํานวน 16 สื่อ โดยคัดเลือกจากสื่อท่ีเก่ียวข$องกับการ
รักษาด$วยจิตบําบัดแนวพุทธ ได$แก0 สื่อท่ีใช$ประกอบการรักษาของแพทย�ด$วยแนวทางจิตบําบัดแนว
พุทธ และสื่อท่ีเก่ียวข$องกับการฝSกสติในชีวิตประจําวัน 
 ข�อมูลจากบุคคล 

 ศึกษาข$อมูลเชิงลึกโดยใช$การสัมภาษณ�ในการเก็บข$อมูลเพ่ือนํามาใช$เป5นข$อมูลในการ
ออกแบบ โดยผู$วิจัยได$ทําการสัมภาษณ�จิตแพทย�ด$านจิตบําบัดแนวพุทธ เพ่ือหาแนวทางของสื่อท่ีจะ
นํามาใช$จัดการความเครียดด$วยจิตบําบัดแนวพุทธ ดังนี้ 
 1. นพ. พลภัทร� โล0เสถียรกิจ (พบ., ว.ว.จิตเวชศาสตร� นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ 
สถาบันจิตเวชศาสตร�สมเด็จเจ$าพระยา) 
 2. ผศ.พญ. ดาวชมพู นาคะวิโร (พบ., ว.ว.จิตเวชศาสตร� ผู$ช0วยศาสตราจารย�  ภาควิชา
จิตเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 
วิเคราะห#ข�อมูล 

 การวิเคราะห�ข$อมูลแบ0งเป5น 2 ส0วน ดังนี้ 
 วิเคราะห#ข�อมูลก$อนการออกแบบ 

 1. การวิเคราะห�ข$อมูลจากเอกสาร โดยการนําข$อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข$อง
มาวิเคราะห� เพ่ือได$ข$อมูลเป5นแนวทางในการออกแบบสื่อ 
 2. การวิเคราะห�ข$อมูลจากกรณีศึกษา ผู$วิจัยได$ทําการศึกษาสื่อท่ีเก่ียวข$องกับจิตบําบัด
แนวพุทธ และการฝSกสติเป5นจํานวน 16 สื่อ เพ่ือวิเคราะห�รูปแบบและแนวทางของสื่อท่ีใช$ในการ
รักษาด$วยจิตบําบัดแนวพุทธและการฝSกสติ เพ่ือหารูปแบบสื่อท่ีเหมาะสม 
 3. การวิเคราะห�ข$อมูลจากการสัมภาษณ�ผู$เชี่ยวชาญ โดยการสัมภาษณ�กับผู$เชี่ยวชาญท้ัง
ทางด$านจิตบําบัดแนวพุทธและผู$ปฏิบัติฝSกสติในชีวิตประจําวัน ในเรื่องของเนื้อหาและรูปแบบสื่อท่ี
เหมาะสมในการนํามาใช$เป5นสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด$วยจิตบําบัดแนวพุทธ เพ่ือใช$เป5นกรอบ
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แนวคิดของการออกแบบสื่อ ใช$แบบสัมภาษณ�ในการเก็บข$อมูลจากผู$เชี่ยวชาญ และใช$การสรุปผลโดย
การอธิบายเชิงพรรณนา 
 วิเคราะห#ข�อมูลหลังการออกแบบ 

 1. วิเคราะห�ความคิดเห็นของผู$เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานออกแบบ หลังจากท่ีได$ทําการ
ออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด$วยจิตบําบัดแนวพุทธ ผู$วิจัยได$นํางานออกแบบไปปรึกษา
ผู$เชี่ยวชาญและนําข$อมูลท่ีได$มาทําการวิเคราะห�เชิงพรรณนา เพ่ือทําการแก$ไขปรับปรุงงานออกแบบ 
ดังนี้ 
  1.1 ผู$เชี่ยวชาญด$านจิตบําบัดแนวพุทธ จํานวน 5 ท0าน ดังนี้ 
   1.1.1 นพ. พลภัทร� โล0เสถียรกิจ (พบ., ว.ว.จิตเวชศาสตร� นายแพทย�ชํานาญการ
พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร�สมเด็จเจ$าพระยา) 
   1.1.2 ผศ.พญ. ดาวชมพู นาคะวิโร (พบ., ว.ว.จิตเวชศาสตร� ผู$ช0วยศาสตราจารย�  
ภาควิชาจิตเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 
   1.1.3 รศ.พญ. รัตนา สายพานิชย� (พบ., ว.ว.จิตเวชศาสตร� รองศาสตราจารย� 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 
   1.1.4 ผศ.พญ. ทานตะวัน อวิรุทธ�วรกุล (พบ., ว.ว.จิตเวชศาสตร� ผู$ช0วย
ศาสตราจารย�  ภาควิชาจิตเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 
   1.1.5 ผศ.พญ. ภาพันธ�  ไทยพิสุทธิ กุล (พบ., ว.ว.จิตเวชศาสตร�  ผู$ช0วย
ศาสตราจารย�  ภาควิชาจิตเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 
  1.2 ผู$เชี่ยวชาญด$านการออกแบบ จํานวน 2 ท0าน ดังนี้ 
   1.2.1 สุปรีย� ทองเพชร (กรรมการผู$จัดการ บริษัท คัลเลอร�ดอกเตอร� จํากัด ท่ี
ปรึกษาด$านดิจิทัลมีเดีย) 
   1.2.2 รดิส สุทธิสุนทร (นักออกแบบส0วนต0อประสานกับผู$ใช$ (UI Designer) 
บริษัท plan4play จํากัด) 
 2. วิเคราะห�ผลการประเมินงานออกแบบ การวิเคราะห�ในส0วนนี้ จะวิเคราะห�ข$อมูลด$วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยนําเสนอข$อมูลด$วยการหาค0าอัตราส0วนร$อยละ (%) 
และวิธีการคํานวณหาค0าเฉลี่ย ( X ) โดยมีเกณฑ�การวัดผลแบ0งเป5น 5 ระดับ คือ 
  5 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต0 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด$วยอย0างยิ่ง / มากท่ีสุด 
  4 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต0 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด$วย / มาก 
  3 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต0 2.61 - 3.40 หมายถึง ไม0แน0ใจ / ปานกลาง 
  2 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต0 1.81 - 2.60 หมายถึง ไม0เห็นด$วย / น$อย 
  1 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต0 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม0เห็นด$วยอย0างยิ่ง / น$อยท่ีสุด  
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  ในการวิเคราะห�ข$อมูลในส0วนนี้แบ0งออกเป5น 2 กลุ0ม ดังนี้ 
  2.1 วิเคราะห�จากการประเมินผลโดยกลุ0มตัวอย0าง เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจท่ีมีต0อ
ผลงานการออกแบบท่ีได$ออกแบบตามแนวทางการรักษาของจิตบําบัดแนวพุทธ 
  2.2 วิเคราะห�จากประเมินผลโดยผู$เชี่ยวชาญ เพ่ือวัดประสิทธิภาพของงานออกแบบ 
โดยนําไปให$ผู$เชี่ยวชาญท้ัง 7 ท0านเพ่ือทําการประเมิน เพ่ือเป5นข$อเสนอแนะสําหรับผู$ท่ีสนใจการ
ออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด$วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ# 

 สร$างแบบสัมภาษณ�แบบมีเค$าโครง (Structured Interview) เพ่ือสัมภาษณ�ข$อมูลเชิงลึก
จากผู$เชี่ยวชาญด$านจิตบําบัดแนวพุทธและผู$ปฏิบัติการฝSกสติในชีวิตประจําวัน ในการหากระบวนการ
รักษาท่ีเหมาะสมท่ีจะมาใช$ในการออกแบบ และรูปแบบของสื่อท่ีเหมาะสมกับแนวทางการรักษาของ
จิตบําบัดแนวพุทธในปMจจุบัน และสอบถามข$อเสนอแนะเพ่ือเป5นแนวทางในการแก$ไขผลงาน 
 แบบประเมินผล 

 การสร$างแบบประเมินผล แบ0งออกเป5น 2 กลุ0ม ดังนี้ 
 1. แบบประเมินผลสําหรับกลุ0มตัวอย0าง เพ่ือวัดความพึงพอใจท่ีมีต0องานออกแบบ และ
ประเมินว0ากลุ0มตัวอย0างสามารถรับรู$แนวคิดจากการออกแบบได$มากน$อยเพียงใด 
 2. แบบประเมินผลสําหรับผู$เชี่ยวชาญ เพ่ือวัดประสิทธิภาพของงานออกแบบ และเป5น
ข$อเสนอแนะสําหรับผู$ท่ีสนใจศึกษาต0อไป 
 
การออกแบบส่ือ 

 จากการรวบรวมข$อมูลในส0วนต0าง ๆ และทําการวิเคราะห�ข$อมูลแล$ว ผู$วิจัยสามารถกําหนด
รูปแบบและเนื้อหาของงานออกแบบ และได$ทําการออกแบบสื่อใหม0 (New Media) ประเภทซอฟแวร�
บนโทรศัพท�เคลื่อนท่ีประเภทสมาร�ทโฟน (Smartphone Application)  
 
กลุ$มตัวอย$างท่ีใช�ในการวิจัย 

 กลุ0มตัวอย0างท่ีใช$ในการวิจัย ได$แก0 ผู$ปnวยจิตเวช รพ.รามาธิบดีจํานวน 5 คน และผู$สนใจ
การฝSกสติจํานวน 50 คน โดยใช$วิธีการกําหนดขนาดตัวอย0างของยามาเน0 (Yamane) ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95 % ค0าของความคลาดเคลื่อนอยู0ท่ี ± 6% (ณรงค� โพธิ์พฤกษานันท�, 2551: 176) 
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การสรุปอภิปรายผล 

 การสัมภาษณ# 

 การสรุปข$อมูลจากแบบสัมภาษณ�จากผู$เชี่ยวชาญด$านจิตบําบัดแนวพุทธ และผู$ปฏิบัติฝSก
สติ ในเรื่องของเนื้อหาและรูปแบบสื่อท่ีเหมาะสมในการนํามาใช$เป5นสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด$วยจิต
บําบัดแนวพุทธ และนําข$อมูลท่ีได$มาอธิบายผลเชิงพรรณนา 
 การสอบถามความคิดเห็นจากผู�เช่ียวชาญ 

 สรุปข$อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู$เชี่ยวชาญด$านจิตบําบัดแนวพุทธและ
ผู$เชี่ยวชาญด$านการออกแบบ ในเรื่องของการออกแบบ เนื้อหาท่ีใช$ และประสิทธิภาพของสื่อ และนํา
ข$อมูลท่ีได$มาอธิบายผลเชิงพรรณนา 
 การประเมินงานออกแบบ 

 การประเมินผลงานออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด$วยจิตบําบัดแนวพุทธ ท่ีได$จาก
กลุ0มตัวอย0าง ว0ามีองค�ประกอบของการออกแบบและการใช$งานท่ีเหมาะสมดีแล$วหรือไม0 มีเนื้อหาท่ี
เหมาะสมและครอบคลุมในการใช$งานแล$วหรือไม0 และทําการประเมินกับกลุ0มผู$เชี่ยวชาญเพ่ือประเมิน
ว0างานออกแบบสามารถนําเอาแนวทางการรักษาท่ีนํามาใช$อย0างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการ
จัดการความเครียดด$วยจิตบําบัดแนวพุทธหรือไม0 
 

 
 
ภาพท่ี 12 แผนภูมิแสดงวิธีการดําเนินการวิจัย 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยหัวข�อ “การออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ” ได�
ศึกษาข�อมูลเบื้องต�นเก่ียวกับความเครียด จิตบําบัดแนวพุทธ การเจริญสติป-ฏฐาน และการออกแบบ
สื่อ จากนั้นนําข�อมูลดังกล1าวไปเก็บข�อมูลเชิงลึกกับผู�เชี่ยวชาญด�านจิตบําบัดแนวพุทธและการฝ6กสติ 
เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบควบคู1กับวิเคราะห8ข�อมูลทฤษฎีและสื่อท่ีเก่ียวข�อง จากนั้นนําข�อมูล
ดังกล1าวมาสรุปหาแนวทางในการออกแบบ และนําผลงานการออกแบบไปประเมินประสิทธิภาพกับ
ผู�เชี่ยวชาญ โดยผลการวิเคราะห8ข�อมูลแบ1งเป=นส1วน 2 ส1วน ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลก�อนการออกแบบ 

 ผลการวิเคราะห8ข�อมูลในส1วนนี้ เพ่ือเป=นแนวทางในการกําหนดรูปแบบสื่อ สามารถแบ1งเป=น
ส1วนต1าง ๆ ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากการศึกษาเอกสารด�านจิตบําบัดแนวพุทธ 

 ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวทางการจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ จากแนวทางรักษา
ของต1างประเทศ ได�แก1 Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy (MBCT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) และ Dialectical 
Behavior Therapy (DBT) รวมทั้งจิตบําบัดแนวพุทธในประเทศไทย ได�แก1 จิตบําบัดด�วยสติ   
(ดาวชมพู นาคะวิโร, พลภัทร8 โล1เสถียรกิจ และศิริจิต สุทธจิตต8, 2556) พบว1า แนวทางการรักษา
ถึงแม�จะมีรายละเอียดปลีกย1อยที่แตกต1างกัน แต1ล�วนมีการให�ผู�ป`วยได�ฝ6กสติในชีวิตประจําวัน โดย
การให�ฝ6กสังเกตปรากฏการณ8ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ทั้งทางร1างกาย เช1น ลมหายใจ การเคลื่อนไหว 
และทางจิตใจ เช1น อารมณ8ความรู�สึก และความคิด โดยมีหลักการที่สําคัญคือ การรู�เท1าทันอย1าง
ตรงไปตรงมาโดยไม1แทรกแซง และไม1จงใจหรือตั้งใจจะรู�ให�ชัด แพทย8จะแนะนําให�ผู �ป`วยฝ6กการ
รู�สึกตัวในระหว1างวันให�บ1อยครั้งท่ีสุดเท1าท่ีจะทําได� โดยเฉพาะอย1างยิ่งเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น เพื่อ
พัฒนาให�เกิดเป=นสติอัตโนมัติ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการความเครียดและปeองกันโรคซึมเศร�า 
แนวทางการฝ6กสตินั้นมีหลายรูปแบบ แต1ส1วนท่ีสําคัญของการฝ6กสติท่ีนํามาประยุกต8ใช�กับการบําบัด
ในข้ันตอนแรกของการบําบัด ได�แก1 การรู�เท1าทันอารมณ8ความรู�สึกและความคิด (Awareness) (ดาวชมพู 
นาคะวิโร, พลภัทร8 โล1เสถียรกิจ และศิริจิต สุทธจิตต8, 2556: 74) ซ่ึงสรุปได�โดยย1อดังนี้ 
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ภาพท่ี 13 สรุปแนวทางการฝ6กสติด�วยการรู�เท1าทันอารมณ8ความรู�สึกและความคิด 
 
 จากภาพท่ี 13 แพทย8จะเน�นให�ผู�ป`วยได�ฝ6กการเกิดสติ เพ่ือรับรู�หรือนึกได�ว1ากําลังมี
อารมณ8ความรู�สึกหรือความคิดเกิดข้ึนในจิตใจของตนเองอย1างเป=นกลางและไม1แทรกแซง ผู�วิจัยจึงได�
เลือกนําเอาหลักการฝ6กสติด�วยวิธีการรู� เท1าทันอารมณ8ความรู�สึกและความคิดท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน มาใช�เป=นเนื้อหาในการออกแบบสื่อ เพ่ือกระตุ�นให�ผู�ใช�งานได�หัดสังเกตความรู�สึกท่ี
เกิดข้ึนเป=นประจํา จนกระท่ังจิตเกิดความเคยชินท่ีจะเกิดสติ เป=นกลางกับความรู�สึกและความคิดท่ี
เกิดข้ึน และพัฒนาเป=นสติท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการจัดการความเครียดในท่ีสุด 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากกรณีศึกษา 

 ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาสื่อต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับจิตบําบัดแนวพุทธท้ังในและต1างประเทศ 
และพบว1ารูปแบบของสื่อท่ีนํามาใช�ส1วนใหญ1นั้น มีลักษณะเป=นสื่อภาพและเสียงบนอินเทอร8เน็ต 
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร8 และโทรศัพท8มือถือประเภทสมาร8ทโฟน (Smartphone) โดยเนื้อหาท่ีพบ
นั้นส1วนใหญ1จะเป=นการชี้นําใช�ผู�ใช�งานได�ฝ6กตามรูปแบบ (Guided Meditation) เช1น การฝ6กนั่งสมาธิ 
(Sitting Meditation) การสํารวจร1างกาย (Body Scan), การควบคุมลมหายใจ (Breath Control) 
และการฝ6กโยคะ (Yoga Meditation) เป=นต�น ส1วนสื่อท่ีเก่ียวข�องกับการฝ6กสติในชีวิตประจําวัน
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โดยตรงนั้น จะเป=นรูปแบบของโปรแกรมต้ังเวลาเตือน (Mindfulness Bell) ซ่ึงมีหลักการทํางานคล�าย
นาฬิกาปลุก เม่ือเกิดเสียงข้ึนจากการต้ังเวลาไว� ผู�ใช�งานจะทําการสังเกตร1างกายหรืออารมณ8ความรู�สึกท่ี
กําลังเกิดข้ึนในขณะนั้น และการใช�สื่อสิ่งพิมพ8ในลักษณะของรูปภาพหรือข�อความ ท่ีใช�งานโดยการ
แปะเอาไว�ตามผนังบ�าน ห�องน้ํา หรือในท่ี ๆ สามารถเห็นได�บ1อยในระหว1างวัน เพ่ือเป=นตัวช1วยเตือนสติ
เม่ือผู�ใช�งานมองเห็นภาพหรือข�อความเหล1านั้น ผู�วิจัยจึงเล็งเห็นแนวทางของการออกแบบสื่อ โดย
ออกแบบสื่อท่ีมีองค8ประกอบของภาพ เสียง และข�อความบรรยายท่ีจะปรากฏข้ึนในระหว1างวัน เพ่ือ
เตือนสติให�ผู�ใช�งานได�สังเกตอารมณ8ความรู�สึกท่ีกําลังเกิดข้ึนในขณะนั้น โดยรูปแบบสื่อท่ีเหมาะสมนั้น 
จะต�องสามารถติดตัวผู�ใช�งานได�ตลอดในระหว1างวัน สามารถเรียกใช�ได�อย1างสะดวก และมีปฏิสัมพันธ8
กับผู�ใช�งานได� ผู�วิจัยจึงได�เลือกสื่อใหม1 (New Media) ประเภทซอฟแวร8บนโทรศัพท8เคลื่อนท่ีประเภท
สมาร8ทโฟน (Smartphone Application) มาเป=นสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากการสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญ 

 ผู�วิจัยได�ทําการสัมภาษณ8กับผู�เชี่ยวชาญทางด�านจิตบําบัดแนวพุทธ ผลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ8 คือ ผู�เชี่ยวชาญเห็นด�วยกับรูปแบบสื่อและเนื้อหาของสื่อท่ีทางผู�วิจัยได�นําเสนอ และได�
เสนอถึงแนวทางการออกแบบสื่อเพ่ิมเติม จากการสรุปผลการสัมภาษณ8 ผู�วิจัยจึงได�กําหนดแนว
ทางการออกแบบสื่อให�ผู�ใช�งานได�ปeอนค1าความรู�สึกท่ีเกิดข้ึน โดยมีภาพแสดงความรู�สึกให�เลือก 5 
ระดับ ได�แก1 ความรู�สึกทุกข8มาก ๆ, ทุกข8เล็กน�อย, เฉย ๆ, สุขเล็กน�อย และสุขมาก ๆ ตามลําดับ มี
การแสดงผลในรูปแบบสถิติเพ่ือใช�ในการประเมินแนวโน�มความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนของผู�ใช�งาน และมี
คําแนะนําท่ีเป=นประโยชน8สําหรับผู�ท่ีไม1เคยฝ6กสติ ให�ทราบถึงจุดประสงค8ของการใช�งาน มีคําแนะนําท่ี
เป=นประโยชน8ต1อการฝ6กสติ 
 ผลการวิเคราะห�เพ่ือการออกแบบส่ือ 

 จากการรวบรวมข�อมูลในส1วนต1าง ๆ ผู�วิจัยสามารถกําหนดขอบเขตของงานออกแบบสื่อ
เพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธได� ดังนี้ 
 1. รูปแบบสื่อท่ีนํามาใช� คือ สื่อใหม1 (New Media) ประเภทซอฟแวร8บนโทรศัพท8เคลื่อนท่ี
ประเภทสมาร8ทโฟน (Smartphone Application) ซ่ึงโทรศัพท8เคลื่อนท่ีนั้นมีขนาดและความละเอียด
ของหน�าจอท่ีหลากหลาย ในท่ีนี้ ผู�วิจัยได�เลือกฐานทดลองการออกแบบสื่อตัวอย1าง ให�เป=นสื่อบน
ระบบปฏิบัติการ Android ในอัตราส1วนการแสดงผลของจอภาพมาตรฐานแบบ WSVGA (Full HD) คือ 
ขนาดภาพ 1920 x 1080 พิกเซล (16:9) 
 2. รูปแบบการใช�งานมีดังนี้  
  2.1 โปรแกรมจะทําการแสดงผลข้ึนมาเป=นหน�าต1างขนาดเล็ก (Popup Window) 
บริเวณด�านล1างของหน�าจอ ในขณะท่ีผู�ใช�งานกําลังใช�งานโปรแกรมอ่ืน ๆ หรือกําลังพักหน�าจอ โดย
เป=นภาพแสดงความรู�สึก 5 ระดับ ได�แก1 รู�สึกทุกข8มาก รู�สึกทุกข8เล็กน�อย รู�สึกเฉย ๆ รู�สึกสุขเล็กน�อย 
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และรู�สึกสุขมาก เพ่ือให�ผู�ใช�ได�ทําการปฏิสัมพันธ8 โดยสังเกตความรู�สึกท่ีตนมีอยู1ในขณะนั้น และเลือก
ภาพความรู�สึกท่ีสอดคล�องกับความรู�สึกในป-จจุบันของตนมากท่ีสุด ด�วยวิธีการสัมผัสกับภาพ
สัญลักษณ8บนจอสัมผัส (Touch Screen)  
  2.2 ผู�ใช�สามารถปรับรูปแบบการใช�งานให�เหมาะสมกับรูปแบบการใช�ชีวิตและ
กระบวนการบําบัดของตนเอง ได�แก1 ปรับช1วงระยะเวลาท่ีจะปรากฏการแสดงผล ปรับระดับความถ่ีใน
การแสดงผล ปรับรูปแบบการแสดงผลให�มีการใช�เสียงเตือน หรือใช�ระบบสั่นเตือน โดยเสียงเตือนนั้น 
ผู�วิจัยได�เลือกใช�เสียงเพ่ือการฝ6กสติท่ีถูกแจกจ1ายโดย Washington Mindfulness Community มา
ใช�ในสื่อ เนื่องจากเป=นเสียงระฆังเล็กระยะสั้น เหมาะกับการได�ยินบ1อยครั้งโดยไม1รบกวนจนเกินไป 
  2.3 มีการรวบรวมสถิติการปeอนค1าความรู�สึกของผู�ใช�งาน และแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟสถิติ โดยผู�ใช�สามารถเลือกได�ว1าจะแสดงผลสถิติเป=นรายวัน, รายสัปดาห8 หรือรายเดือน  
  2.4 ให�ข�อมูลท่ีเป=นประโยชน8 ได�แก1 วิธีการใช�งานโปรแกรม และข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับ
การฝ6กสติ เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจในหลักการฝ6กสติ และประโยชน8ท่ีได�รับจากการฝ6กสติ 
  2.5 หลังจากผู�ใช�งานปeอนค1าความรู�สึกแล�ว จะมีการแสดงข�อความสั้น ๆ ท่ีเป=น
ประโยชน8กับการฝ6กสติ เป=นจํานวน 20 ข�อความในรูปแบบสุ1ม ดังต1อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ข�อความท่ีปรากฏหลังการปeอนค1าความรู�สึก 
 

ลมหายใจตอนนี้เป=นอย1างไร ใส1ใจกับสิ่งท่ีทําเพียงแค1ทีละอย1าง 

ร1างกายตอนนี้กําลังอยู1ในอิริยาบถใด หาท่ีเงียบสงบเพ่ือพักผ1อนจิตใจในระหว1างวัน 

ส1วนไหนของร1างกายกําลังเกร็งอยู1หรือไม1 ทําสมาธิให�ใจได�พักและฟ|}นกําลังเพ่ือฝ6กสติ 

มีความรู�สึกปวดตึงบริเวณศีรษะหรือไม1 การฝ6กสติท่ีถูกต�องไม1ทําให�ใจเคร1งเครียดมากข้ึน 

กําลังพยายามกดข1มจิตใจให�สงบหรือไม1 ฝ6กสติสมํ่าเสมอเพ่ือให�ใจแข็งแรงรับมือกับป-ญหาได� 

กําลังพยายามรู�สึกตัวตลอดเวลาหรือไม1 สุขและทุกข8นั้นอยู1เพียงชั่วคราวแล�วก็จะหายไป 

กําลังพยายามเพ1งจ�องอยากรู�ให�ชัดหรือไม1 สุขหรือทุกข8ก็ปฏิบัติเช1นเดียวกันคือรับรู�เฉย ๆ  

สังเกตความรู�สึกเพียงเท1าท่ีรู�สึกได� มีความรู�สึกโล1ง โปร1ง เบา หรือ หนัก แน1น จุกอก 

รู�สึกแล�วก็ปล1อยไป ไม1ใคร1ครวญถึงเนื้อหา หากรู�สึกเครียด แน1น จุก อึดอัด ให�หยุดพักเสียก1อน 

ต้ังใจในสิ่งท่ีกําลังทําอยู1ในป-จจุบัน หายใจเข�าออกช�า ๆ ลึก ๆ หากมีความเครียดมาก 
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 3. สี ผู�วิจัยได�ทําการเลือกใช�สีเขียวอ1อนเป=นสีหลักท่ีใช�กับเมนูและปุ`มต1าง ๆ เนื่องจาก
เป=นสีท่ีให�ความรู�สึกสงบ สดชื่น และสบายตา และเลือกสีพ้ืนสําหรับการแสดงผลข�อความให�เป=นสีเทา
อ1อน เพ่ือลดความสว1างของหน�าจอและความสบายตาในการอ1าน สําหรับภาพประกอบนั้น ผู�วิจัยได�
เลือกใช�สีประกอบภาพความรู�สึก 5 ระดับ ดังนี้ 
  3.1 ภาพความรู�สึกทุกข8มาก ใช�สีเทาอมม1วง เพ่ือแสดงถึงความหดหู1ท�อแท� 
  3.2 ภาพความรู�สึกทุกข8 ใช�สีน้ําเงินอมเทา เพ่ือแสดงถึงความเศร�า 
  3.3 ภาพความรู�สึกเฉย ๆ ใช�สีเขียว เพ่ือแสดงถึงความสงบร1มรื่น 
  3.4 ภาพความรู�สึกสุข ใช�สีเหลือง เพ่ือแสดงถึงความเบิกบาน 
  3.5 ภาพความรู�สึกสุขมาก ใช�สีส�ม เพ่ือแสดงถึงความสดใสมีชีวิตชีวา 
 4. ภาพประกอบและสัญลักษณ8 ผู�วิจัยได�เลือกใช�ภาพประกอบท่ีเป=นลายเส�นและรูปทรง
ท่ีน1ารัก เรียบง1าย ไม1ซับซ�อน และง1ายต1อการตีความหมาย เพ่ือให�ผู�ใช�งานได�รู�สึกว1า การฝ6กสตินั้นไม1ใช1
เรื่องท่ียากและเคร1งเครียดแต1เป=นเรื่องท่ีง1ายและไม1ซับซ�อน ส1วนภาพสัญลักษณ8แสดงความรู�สึกได�ทํา
เป=นรูปหัวใจท่ีมีใบหน�าในอารมณ8ต1าง ๆ ได�แก1 
  4.1 ภาพความรู�สึกทุกข8มาก ใช�สีหน�าเศร�าสร�อย มีน้ําตาไหล 
  4.2 ภาพความรู�สึกทุกข8 ใช�สีหน�ากังวล และมีเหง่ือหยดบนหน�าผาก 
  4.3 ภาพความรู�สึกเฉย ๆ ใช�สีหน�าเฉย ๆ ไม1แสดงอารมณ8ไปทางสุขหรือทุกข8 
  4.4 ภาพความรู�สึกสุข ใช�สีหน�ายิ้มแย�มเล็กน�อย 
  4.5 ภาพความรู�สึกสุขมาก ใช�สีหน�าเบิกบาน อ�าปากยิ้มกว�าง 
  4.5 ตัวอักษร ผู�วิจัยได�เลือกฟอนต8 “Kunlasatri” ซ่ึงมีรูปแบบตัวอักษรท่ีสอดแทรก
ลายเส�นของความอ1อนช�อย ทําให�ไม1ดูแข็งจนเกินไป ไม1ดูเป=นทางการจนเกินไป แต1ยังมีความน1าเชื่อถือ 
ซ่ึงเหมาะสมกับเนื้อหาของสื่อการจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
  4.6 ส1วนต1อประสาน (User Interface) ออกแบบให�เหมาะสมกับการแสดงผลบน
หน�าจอขนาดเล็ก สามารถใช�งานได�ง1าย ใช�ทักษะส1วนบุคคลน�อย ไม1ต�องอาศัยคู1มือหรือการชี้แนะ 
เหมาะสําหรับผู�ใช�งานมือใหม1 (Novice or First-Time User) โดยการออกแบบเมนูให�ไม1ซับซ�อน    
ปุ`มมีขนาดใหญ1และเห็นได�อย1างเด1นชัด การออกแบบมีความสมํ่าเสมอและเป=นมาตรฐานไปทุก ๆ 
หน�า 
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ภาพท่ี 14 ภาพงานออกแบบก1อนการปรับแก�จากความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลหลังการออกแบบ 

 ผลการวิเคราะห8ข�อมูลหลังการออกแบบ แบ1งออกเป=น 3 ส1วน ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญเก่ียวกับงานออกแบบ 

 หลังจากท่ีได�ทําการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธแล�ว ผู�วิจัย
ได�นํางานออกแบบไปปรึกษาผู�เชี่ยวชาญ 7 ท1าน และได�รับข�อเสนอแนะเพ่ือเป=นแนวทางแก�ไขปรับปรุง
งานออกแบบ โดยสรุปไว�ดังนี้ 
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 1. ด�านการออกแบบ ผู�เชี่ยวชาญส1วนใหญ1มีความคิดเห็นว1า สีท่ีใช�นั้นมีความสวยงาม

เหมาะสมและสบายตา แต1ภาพประกอบยังไม1สื่อถึงเนื้อหาเท1าท่ีควร และภาพแสดงความรู�สึกบางภาพ

นั้นเข�าใจยาก ควรทําการแก�ไขโดยการเปลี่ยนหน�าแสดงความรู�สึกและสีให�สื่อถึงความรู�สึกต1าง ๆ มาก

ข้ึน ตัวอักษรท่ีใช�ควรเป=นตัวแบบด้ังเดิมหรือตัวมีหัว และมีขนาดเล็กเกินไปทําให�อ1านได�ยาก 

โดยเฉพาะผู�สูงอายุท่ีสายตาไม1ดี 

 2. ด�านเนื้อหา โดยเนื้อหาท่ีนําเสนอนั้นควรทําการปรับปรุงแก�ไขให�เป=นมิตรกับผู�ใช�งาน

ยิ่งข้ึน และควรเน�นเนื้อหาเก่ียวกับการฝ6กสติโดยเฉพาะ และควรมีการเน�นคําสําคัญ โดยเปลี่ยนเป=น

ตัวหนาหรือเปลี่ยนสีตัวอักษร 

 3. ด�านการใช�งาน ระบบเมนูสะดวกและเข�าใจง1าย แต1ควรปรับให�การต้ังค1ามีความยืดหยุ1น

มากข้ึน กราฟสถิติควรเปลี่ยนเป=นกราฟแบบแท1งเพ่ือทําให�ดูเข�าใจง1ายและไม1ซับซ�อน และนําเมนูส1วน

ของการต้ังค1าไปไว�ทางด�านขวา ซ่ึงเป=นไปตามรูปแบบการออกแบบเมนูท่ัวไปในป-จจุบัน 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท้ัง 7 ท1าน สามารถสรุปผลแนวทางในการ

แก�ไขงานออกแบบได�ดังนี้ 

 1. เปลี่ยนภาพสัญลักษณ8แสดงความรู�สึกเป=นภาพท่ีเรียบง1ายมากข้ึน โดยเปลี่ยนเป=นภาพ

ทรงสี่เหลี่ยมขอบมน คล�ายกับประโยคคําพูด (Speech Bubble) ท่ีชี้เข�าหาตัวผู�ใช�เพ่ือสื่อถึงการถาม

ความรู�สึก รวมถึงทําการแก�ไขสีท่ีใช�แสดงความรู�สึกให�ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

 
 
ภาพท่ี 15 ภาพก1อนและหลังการปรับแก�ของสัญลักษณ8แสดงความรู�สึก 
 
 2. แก�ไขข�อความภาษาไทยจากฟอนต8 “Kunlasatri” เป=นฟอนต8 “TH Baijam” และ
เพ่ิมขนาดตัวอักษรท้ังในส1วนของเนื้อหาและเมนู 
 3. แก�ไขภาพประกอบบางภาพให�สื่อกับเนื้อหามากข้ึน 
 4. แก�ไขเนื้อหาการฝ6กสติให�เป=นภาษาท่ีเรียบง1ายและไม1เป=นทางการ 
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 5. เปลี่ยนระดับความถ่ีในการปรากฏภาพความรู�สึก จากเดิมคือระหว1าง 1 – 5 ครั้งต1อ
ชั่วโมง ทําการแก�ไขเป=นระหว1าง 1-6 ครั้งต1อชั่วโมง (สูงสุดครั้งละ 10 นาที) 
 6. เปลี่ยนรูปแบบสถิติจากกราฟเส�นกลายเป=นกราฟแท1ง 
 7. เปลี่ยนตําแหน1งและชื่อเมนูให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 16 ภาพงานออกแบบหลังการปรับแก�จากความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
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 ผลการวิเคราะห�จากการประเมินโดยกลุ�มตัวอย�าง 

 หลังจากนํางานออกแบบไปปรึกษาผู� เชี่ยวชาญแล�ว ผู�วิจัยได�ทําการปรับแก�ตาม
ข�อเสนอแนะและนําไปประเมินผลกับกลุ1มตัวอย1าง 3 กลุ1ม คือ คนไข�จิตเวช รพ.รามาธิบดีจํานวน 5 
คน ผู�สนใจการฝ6กสติจํานวน 50 คน และผู�เชี่ยวชาญจํานวน 7 คน เพ่ือหาระดับความพึงพอใจท่ีมีต1อ
งานออกแบบ โดยใช�วิธีการกําหนดขนาดตัวอย1างของยามาเน1 (Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ค1าของความคลาดเคลื่อนอยู1ท่ี ± 6% (ณรงค8 โพธิ์พฤกษานันท8, 2551: 176)  
 การวิเคราะห8ในส1วนนี้ จะวิเคราะห8ข�อมูลด�วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
โดยนําเสนอข�อมูลด�วยตาราง การหาค1าอัตราส1วนร�อยละ (%) และวิธีการคํานวณผลแบบ Rating 
Scale โดยมีเกณฑ8การวัดผลแบ1งเป=น 5 ระดับ (ดูเกณฑ8การให�คะแนนจากหน�าท่ี 55) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลระดับความพึงพอใจของคนไข�จิตเวชท่ีมีต1องานออกแบบ 
 

ประเด็น 
คะแนน 
ตํ่าสุด 

คะแนน 
สูงสุด 

ค1า 
เฉลี่ย 

ค1าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด�านการออกแบบ 
 1.1 มีความสวยงามน1าใช� 
 1.2 ภาพสื่ออารมณ8มีความเหมาะสม 
 1.3 ภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.4 สีท่ีใช�แสดงอารมณ8มีความเหมาะสม 
 1.5 ตัวอักษรชัดเจนอ1านง1าย 

 
3 
4 
3 
4 
3 

 
5 
5 
5 
5 
5 

 
4.4 
4.8 
4.2 
4.6 
4.2 

 
0.89443 
0.44721 
0.83666 
0.54772 
0.83666 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 

2. ด�านเนื้อหาด�านการฝ6กสติ 
 2.1 เนื้อหาเรียบเรียงเข�าใจง1าย 
 2.2 เนื้อหากระตุ�นให�นําสื่อไปใช�งาน 
 2.3 เนื้อหาเพียงพอต1อการนําไปใช�งาน 

 
4 
4 
4 

 
5 
5 
5 

 
4.6 
4.6 
4.6 

 
0.54772 
0.54772 
0.54772 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

3. ด�านการใช�งาน 
 3.1 ระบบเมนูสะดวก ง1ายต1อการใช�งาน 
 3.2 สามารถต้ังค1าการใช�งานให�เหมาะสม 
 3.3 กราฟสถิติเข�าใจง1าย 
 3.4 สะดวกต1อการใช�งานประจําวัน 
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5 
3 
4 

 
5 
5 
5 
5 

 
4.6 
5 

4.4 
4.8 

 
0.89443 

0 
0.89443 
0.44721 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปผลระดับความพึงพอใจของคนไข�จิตเวชท่ีมีต1องานออกแบบ
ได�ดังต1อไปนี้ 
 1. ด�านการออกแบบ 
  1.1 มีความสวยงามน1าใช� อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.4 
  1.2 ภาพสื่ออารมณ8มีความเหมาะสม อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.8 
  1.3 ภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสม อยู1ในระดับ มาก ค1าเฉลี่ย 4.2 
  1.4 สีท่ีใช�แสดงอารมณ8มีความเหมาะสม อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.6 
  1.5 ตัวอักษรชัดเจนอ1านง1าย อยู1ในระดับ มาก ค1าเฉลี่ย 4.2 
 2. ด�านเนื้อหาด�านการฝ6กสติ 
  2.1 เนื้อหาเรียบเรียงเข�าใจง1าย อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.6 
  2.2 เนื้อหากระตุ�นให�นําสื่อไปใช�งาน อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.6 
  2.3 เนื้อหาเพียงพอต1อการนําไปใช�งาน อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.6 
 3. ด�านการใช�งาน 
  3.1 ระบบเมนูสะดวก ง1ายต1อการใช�งาน อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.6 
  3.2 สามารถต้ังค1าการใช�งานให�เหมาะสม อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 5 
  3.3 กราฟสถิติเข�าใจง1าย อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.4 
  3.4 สะดวกต1อการใช�งานประจําวัน อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.8 
 จากการประเมินผล เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ และประเมินประสิทธิภาพผลงาน
ออกแบบ ได�ผลว1า คนไข�จิตเวช รพ.รามาธิบดี มีทัศนคติต1องานออกแบบ ว1างานออกแบบมีความ
สวยงามน1าใช� ความเหมาะสมของภาพสื่ออารมณ8และสีท่ีใช�แสดงอารมณ8อยู1ในระดับ “มากท่ีสุด” 
ในขณะท่ีความเหมาะสมของภาพประกอบเนื้อหาและตัวอักษรท่ีใช�อยู1ในระดับ “มาก” ส1วนด�าน
เนื้อหาและด�านการใช�งานนั้นอยู1ในระดับ “มากท่ีสุด”  
 นอกจากนี้ คนไข�จิตเวชได�ให�ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว1า สื่อนั้นจะสามารถช1วยให�คนไข�ฝ6กสติ
ได�ดีมากข้ึน เพราะคนไข�นั้นมักจะไม1สามารถหลุดจากความคิดท่ีวนเวียนอยู1ในหัวได� จนหลงลืมการฝ6ก
สติท่ีทางคุณหมอได�ให�ไว�เป=นการบ�าน การท่ีมีสื่อคอยเตือนให�กลับมาดูความรู�สึกจะทําให�คนไข�หลุด
ออกมาจากห�วงความคิดและกลับมาอยู1กับป-จจุบันได�เป=นอย1างดี 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลระดับความพึงพอใจของผู�สนใจการฝ6กสติท่ีมีต1องานออกแบบ 
 

ประเด็น 
คะแนน 
ตํ่าสุด 

คะแนน 
สูงสุด 

ค1า 
เฉลี่ย 

ค1าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด�านการออกแบบ 
 1.1 มีความสวยงามน1าใช� 
 1.2 ภาพสื่ออารมณ8มีความเหมาะสม 
 1.3 ภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.4 สีท่ีใช�แสดงอารมณ8มีความเหมาะสม 
 1.5 ตัวอักษรชัดเจนอ1านง1าย 

 
4 
3 
3 
3 
3 

 
5 
5 
5 
5 
5 

 
4.14 
4.26 
4.30 
4.18 
4.42 

 
0.35050 
0.66424 
0.58028 
0.52255 
0.49856 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

2. ด�านเนื้อหาด�านการฝ6กสติ 
 2.1 เนื้อหาเรียบเรียงเข�าใจง1าย 
 2.2 เนื้อหากระตุ�นให�นําสื่อไปใช�งาน 
 2.3 เนื้อหาเพียงพอต1อการนําไปใช�งาน 

 
3 
1 
2 

 
5 
5 
5 

 
4.30 
3.90 
3.94 

 
0.58028 
1.05463 
0.95639 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 

3. ด�านการใช�งาน 
 3.1 ระบบเมนูสะดวก ง1ายต1อการใช�งาน 
 3.2 สามารถต้ังค1าการใช�งานให�เหมาะสม 
 3.3 กราฟสถิติเข�าใจง1าย 
 3.4 สะดวกต1อการใช�งานประจําวัน 

 
4 
2 
3 
3 

 
5 
5 
5 
5 

 
4.42 
4.12 
4.42 
4.48 

 
0.49856 
0.77301 
0.70247 
0.61411 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปผลระดับความพึงพอใจของผู�สนใจการฝ6กสติท่ีมีต1องาน
ออกแบบได�ดังต1อไปนี้ 
 1. ด�านการออกแบบ 
  1.1 มีความสวยงามน1าใช� อยู1ในระดับ มาก ค1าเฉลี่ย 4.14 
  1.2 ภาพสื่ออารมณ8มีความเหมาะสม อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.26 
  1.3 ภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสม อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.3 
  1.4 สีท่ีใช�แสดงอารมณ8มีความเหมาะสม อยู1ในระดับ มาก ค1าเฉลี่ย 4.18 
  1.5 ตัวอักษรชัดเจนอ1านง1าย อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.42 
 2. ด�านเนื้อหาด�านการฝ6กสติ 
  2.1 เนื้อหาเรียบเรียงเข�าใจง1าย อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.3 
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  2.2 เนื้อหากระตุ�นให�นําสื่อไปใช�งาน อยู1ในระดับ มาก ค1าเฉลี่ย 3.9 
  2.3 เนื้อหาเพียงพอต1อการนําไปใช�งาน อยู1ในระดับ มาก ค1าเฉลี่ย 3.94 
 3. ด�านการใช�งาน 
  3.1 ระบบเมนูสะดวก ง1ายต1อการใช�งาน อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.42 
  3.2 สามารถต้ังค1าการใช�งานให�เหมาะสม อยู1ในระดับ มาก ค1าเฉลี่ย 4.12 
  3.3 กราฟสถิติเข�าใจง1าย อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.42 
  3.4 สะดวกต1อการใช�งานประจําวัน อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.48 
 จากการประเมินผล เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ และประเมินประสิทธิภาพผลงาน
ออกแบบ ได�ผลว1า ผู�สนใจการฝ6กสติมีทัศนคติต1องานออกแบบ ว1าภาพสื่ออารมณ8 ภาพประกอบ
เนื้อหา และตัวอักษรมีความเหมาะสมอยู1ในระดับ “มากท่ีสุด” ในขณะท่ีความสวยงามและสีท่ีใช�
แสดงอารมณ8มีความเหมาะสมอยู1ในระดับ “มาก” ในด�านเนื้อหามีความเห็นว1าเรียบเรียงเข�าใจง1ายอยู1
ในระดับ “มากท่ีสุด” ความกระตุ�นให�นําสื่อไปใช�และความเพียงพอของเนื้อหาอยู1ในระดับ “มาก” 
และด�านการใช�งานนั้น เมนู สถิติ และความสะดวกอยู1ในระดับ “มากท่ีสุด” ในขณะท่ีการต้ังค1าอยู1ใน
ระดับ “มาก” 
 นอกจากนี้ ผู�สนใจการฝ6กสติได�มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว1า สื่อนั้นมีประสิทธิภาพในการช1วย
ฝ6กสติให�กับผู�ท่ีมีความสนใจอยู1แล�วเท1านั้น แต1สื่อขาดจุดดึงดูดให�ผู�ท่ีไม1สนใจการฝ6กสติ หรือผู�ท่ีไม1
สนใจในแนวทางการจัดการความเครียดในชีวิตประจําวัน ให�หันมาดูแลสุขภาพจิตตนเองด�วยการฝ6ก
สติได� จึงควรมีการกระจายสื่อเพ่ิมเติมเพ่ือให�แนวทางการฝ6กสตินั้นถูกเผยแพร1ให�กว�างขวางมากยิ่งข้ึน 
 ผลการวิเคราะห�จากการประเมินโดยผู�เช่ียวชาญ 

 การประเมินผลจากกลุ1มผู� เชี่ยวชาญด�านจิตบําบัดแนวพุทธจํานวน 5 ท1าน และ
ผู�เชี่ยวชาญด�านการออกแบบจํานวน 2 ท1าน การประเมินผลในครั้งนี้ เพ่ือเน�นประสิทธิภาพของงาน
ออกแบบ และเป=นประโยชน8ต1อการพัฒนางานสําหรับผู�ท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับการออกแบบสื่อเพ่ือ
จัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธต1อไป 
 การวิเคราะห8ในส1วนนี้จะนําเสนอข�อมูลด�วยตาราง และใช�วิธีการคํานวณผลแบบ Rating 
Scale โดยมีเกณฑ8การวัดผลแบ1งเป=น 5 ระดับ (ดูเกณฑ8การให�คะแนนจากหน�าท่ี 55) และอธิบายผล
เชิงพรรณนา ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 แสดงทัศนคติของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต1องานออกแบบ 
 

ประเด็น 
คะแนน 
ตํ่าสุด 

คะแนน 
สูงสุด 

ค1า 
เฉลี่ย 

ค1าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด�านการออกแบบ 
 1.1 มีความสวยงามน1าใช� 
 1.2 ภาพสื่ออารมณ8มีความเหมาะสม 
 1.3 ภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสม 
 1.4 สีท่ีใช�แสดงอารมณ8มีความเหมาะสม 
 1.5 ตัวอักษรชัดเจนอ1านง1าย 

 
4 
4 
4 
4 
4 

 
5 
5 
5 
5 
5 

 
4.71 
4.57 
4.71 
4.85 
4.57 

 
0.48795 
0.53452 
0.48795 
0.37796 
0.53452 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

2. ด�านเนื้อหาด�านการฝ6กสติ 
 2.1 เนื้อหาเรียบเรียงเข�าใจง1าย 
 2.2 เนื้อหากระตุ�นให�นําสื่อไปใช�งาน 
 2.3 เนื้อหาเพียงพอต1อการนําไปใช�งาน 
 2.4 ประโยคเสริมมีประโยชน8ในการฝ6กสติ 

 
5 
3 
3 
3 

 
5 
5 
5 
5 

 
5 

4.42 
4.14 
4.28 

 
0 

0.78679 
0.69006 
0.75592 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

3. ด�านการใช�งาน 
 3.1 ระบบเมนูสะดวก ง1ายต1อการใช�งาน 
 3.2 สามารถต้ังค1าการใช�งานให�เหมาะสม 
 3.3 กราฟสถิติเข�าใจง1าย 
 3.4 สะดวกต1อการใช�งานประจําวัน 
 3.5 กระตุ�นให�ฝ6กสติในชีวิตประจําวัน 
 3.6 ใช�เป=นสื่อเพ่ือจัดการความเครียด

ด�วยจิตบําบัดแนวพุทธได� 

 
4 
4 
4 
3 
3 
4 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
4.85 
4.71 
4.85 
4.71 
4.71 
4.42 

 
0.37796 
0.48795 
0.37796 
0.75592 
0.75592 
0.53452 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 5 สามารถสรุปผลทัศนคติของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต1องานออกแบบได�ดังต1อไปนี้ 
 1. ด�านการออกแบบ 
  1.1 มีความสวยงามน1าใช� อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.71 
  1.2 ภาพสื่ออารมณ8มีความเหมาะสม อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.57 
  1.3 ภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสม อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.71 
  1.4 สีท่ีใช�แสดงอารมณ8มีความเหมาะสม อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.85 

   ส
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  1.5 ตัวอักษรชัดเจนอ1านง1าย อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.57 
 2. ด�านเนื้อหาด�านการฝ6กสติ 
  2.1 เนื้อหาเรียบเรียงเข�าใจง1าย อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 5 
  2.2 เนื้อหากระตุ�นให�นําสื่อไปใช�งาน อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.42 
  2.3 เนื้อหาเพียงพอต1อการนําไปใช�งาน อยู1ในระดับ มาก ค1าเฉลี่ย 4.14 
  2.4 ประโยคเสริมมีประโยชน8ในการฝ6กสติ อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.28 
 3. ด�านการใช�งาน 
  3.1 ระบบเมนูสะดวก ง1ายต1อการใช�งาน อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.85 
  3.2 สามารถต้ังค1าการใช�งานให�เหมาะสม อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.71 
  3.3 กราฟสถิติเข�าใจง1าย อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.85 
  3.4 สะดวกต1อการใช�งานประจําวัน อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.71 
  3.5 กระตุ�นให�ฝ6กสติในชีวิตประจําวัน อยู1ในระดับ มากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย 4.71 
  3.6 ใช�เป=นสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธได� อยู1ในระดับ มากท่ีสุด 
ค1าเฉลี่ย 4.42 
 จากการประเมินผล เพ่ือประเมินประสิทธิภาพผลงานออกแบบจากผู�เชี่ยวชาญท้ัง 7 ท1าน 
ได�ผลว1า ผู�เชี่ยวชาญมีทัศนคติต1องานออกแบบว1ามีความเหมาะสมอยู1ในระดับ “มากท่ีสุด” ในขณะท่ี
ด�านเนื้อหาในส1วนของการเรียบเรียง การกระตุ�นให�นําสื่อไปใช� และประโยชน8ของประโยคเสริมอยู1ใน
ระดับ “มากท่ีสุด” ส1วนความเพียงพอต1อการนําไปใช�อยู1ในระดับ “มาก” ส1วนด�านการใช�งานนั้น 
ผู�เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพในการใช�งานอยู1ในระดับ “มากท่ีสุด” 
 นอกจากนี้ ผู�เชี่ยวชาญได�ให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมว1า งานออกแบบนั้น ได�นําหลักการฝ6ก
สติเพ่ือให�ผู�ใช�งานเกิดความคุ�นเคยกับการเกิดสติในชีวิตประจําวัน โดยเน�นใช�การสังเกตอารมณ8
ความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน แต1ไม1ได�เน�นไปถึงการฝ6กสติในฐานอ่ืน ได�แก1 ฐานร1างกาย และ
ฐานความคิด และยังไม1ครอบคลุมไปถึงแนวทางการอ่ืน ๆ ของจิตบําบัดแนวพุทธท่ีช1วยในการฝ6กสติ
ในชีวิตประจําวัน เช1น วิธีการเบี่ยงเบนอารมณ8 การทําสมาธิ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป=นต�น 
ซ่ึงมีความสําคัญเช1นเดียวกับการฝ6กสติในชีวิตประจําวัน 
 
สรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือการออกแบบส่ือเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ 

 จากการศึกษาข�อมูลภาคเอกสาร ข�อมูลจากกรณีศึกษา และการสัมภาษณ8ผู�เชี่ยวชาญ 
ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห8ข�อมูลและสรุปผล โดยผลท่ีได�คือ เนื้อหาและรูปแบบของสื่อท่ีเหมาะสมใน
การนํามาใช�ในงานออกแบบ จากนั้นจึงได�ทําการออกแบบสื่อโดยใช�หลักทฤษฎีการออกแบบท่ี
เก่ียวข�อง และนํางานออกแบบไปให�ผู�เชี่ยวชาญได�ให�ข�อเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแก�ไขเพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพของงานออกแบบ ก1อนนําผลงานไปประเมินกับกลุ1มตัวอย1างและผู�เชี่ยวชาญ ผลท่ีได�รับ 
คือ งานออกแบบมีองค8ประกอบท่ีเหมาะสม และมีรูปแบบท่ีเป=นไปตามเกณฑ8การออกแบบ และ
สามารถนํามาใช�เป=นสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธได� จากวิธีการดําเนินการวิจัย
จากส1วนต1าง ๆ นี้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห8ข�อมูลสําหรับการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียด
ด�วยจิตบําบัดแนวพุทธได�ดังนี้  
 1. ด�านการออกแบบ ใช�หลักการของสีในเชิงจิตวิทยาในการเลือกใช�สีโทนอ1อนท่ีทําให�
ผู�ใช�งานเกิดความรู�สึกผ1อนคลายและสบายตา และใช�ในการกําหนดสีของภาพสื่ออารมณ8ต1าง ๆ 
เพ่ือให�ผู�ใช�งานเข�าใจได�ง1าย มีการเลือกใช�ลายเส�นการ8ตูนท่ีเรียบง1ายและน1ารัก เพ่ือให�ผู�ใช�งานรู�สึกว1า
เนื้อหาและวิธีการฝ6กสตินั้นง1ายและไม1ยุ1งยาก ตัวอักษรท่ีใช�ควรเป=นรูปแบบมีหัวซ่ึงอ1านง1าย และมี
ขนาดท่ีเหมาะสมต1อการแสดงผลบนจอโทรศัพท8มือถือ 
 2. ด�านเนื้อหาการฝ6กสติ ควรเรียบเรียงให�อ1านเข�าใจง1ายโดยใช�ประโยคท่ีสั้นและ
ครอบคลุมเนื้อหาชัดเจน เนื้อหาไม1เป=นทางการหรือไปในทางธรรมะมากจนเกินไป เพ่ือให�ผู�ใช�งานรู�สึก
ว1าการฝ6กสตินั้นไม1ใช1เรื่องยาก รวมถึงการใช�คําท่ีเหมาะสมเพ่ือให�ผู�ใช�งานได�ฝ6กสติอย1างถูกต�องตาม
หลักการ 
 3. ด�านการใช�งาน ควรออกแบบส1วนต1อประสาน (User Interface) ให�เรียบง1ายและไม1
ซับซ�อน เพ่ือให�เหมาะสมกับผู�ใช�งานทุกระดับ โดยเฉพาะผู�ใช�งานท่ีไม1คุ�นเคยกับโปรแกรมบน
โทรศัพท8มือถือ เช1น ผู�สูงอายุ สามารถเข�าใจได�ไม1ยาก ควรมีการออกแบบปุ`มให�ใหญ1 ชัดเจน ทําให�ผู�ใช�
เข�าใจวิธีการใช�งานทันที การออกแบบควรมีความสมํ่าเสมอและเป=นมาตรฐานไปทุก ๆ หน�า และ
เลือกใช�รูปแบบสื่อท่ีสามารถกระตุ�นให�ผู�ใช�งานได�ฝ6กสติในชีวิตประจําวัน มีปฏิสัมพันธ8กับผู�ใช�งาน 
และมีความสะดวกในการเรียกใช�และพกพาติดตัวไปในชีวิตประจําวัน 
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บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 หัวข�อ “การออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ” เกิดจากผู�วิจัย
สนใจศึกษาหลักการและวิธีการรักษาตามแนวทางของจิตบําบัดแนวพุทธท้ังภายในประเทศไทยและ
ต0างประเทศ และหาแนวทางการออกแบบสื่อท่ีใช�กระบวนการบําบัด ให�มีประสิทธิภาพท้ังในแง0ของ
ความถูกต�องในกระบวนการบําบัด และเป3นประโยชน5ต0อคนไข�และผู�ท่ีสนใจในแนวทางการจัดการ
ความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ เป3นการเพ่ิมช0องทางในการถ0ายทอดความรู�และเทคนิคในการ
จัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธเพ่ือพัฒนาและเสริมสร�างคุณภาพจิตใจให�กับคนในสังคม  
 วัตถุประสงค5ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียด
ด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ ต้ังบนสมมติฐานท่ีว0า การจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธสามารถ
นํามาออกแบบเป3นสื่อได� โดยผู�วิจัยได�ทําการเก็บข�อมูลท้ังทางเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
ดังนี้ 
 1. ความเครียด ได�แก0 ความหมายของความเครียด สาเหตุและป=จจัยท่ีทําให�เกิด
ความเครียด ผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียด ระดับของความเครียด และการจัดการความเครียด  
 2. จิตบําบัดแนวพุทธ ได�แก0 ท่ีมาและความสําคัญของจิตบําบัดแนวพุทธ รูปแบบของจิต
บําบัดแนวพุทธ และผลท่ีเกิดจากการบําบัดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ 
 3. การเจริญสติป=ฏฐาน ได�แก0 ความหมายของสติและการเจริญสติป=ฏฐาน รูปแบบของ
การเจริญสติป=ฏฐาน การเจริญสติป=ฏฐานในชีวิตประจําวัน และผลท่ีเกิดจากการเจริญสติป=ฏฐาน 
 4. การออกแบบสื่อ ได�แก0 ความหมายและประเภทของสื่อ ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ใช�สื่อ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องในการออกแบบสื่อ และสื่อท่ีเก่ียวข�อง 
 จากการเก็บรวบรวมข�อมูลเบื้องต�น และการสัมภาษณ5ข�อมูลเชิงลึกจากผู�เชี่ยวชาญด�าน
จิตบําบัดแนวพุทธ เพ่ือค�นหากรอบแนวคิดของการออกแบบ ผลท่ีได� คือ การใช�วิธีจัดการความเครียด
ด�วยการฝDกสติในชีวิตประจําวัน โดยนําเอาข้ันตอนแรกของการบําบัดมาใช� ได�แก0 การรู�เท0าทันอารมณ5
ความรู�สึกและความคิด (Awareness) โดยแพทย5จะเน�นให�ผู�ปNวยได�ฝDกการรับรู�หรือนึกได�ว0ากําลังมีอารมณ5
ความรู�สึกหรือความคิดเกิดข้ึนในจิตใจของตนเอง ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวทางของสื่อท่ีเหมาะสมกับการ
นํามาใช�ในงานออกแบบ และได�เลือกสื่อใหม0 (New Media) ประเภทซอฟแวร5บนโทรศัพท5เคลื่อนท่ี
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ประเภทสมาร5ทโฟน (Smartphone Application) มาเป3นสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัด
แนวพุทธ ผู�วิจัยได�ทําการออกแบบสื่อ และให�ผู�เชี่ยวชาญด�านจิตบําบัดแนวพุทธจํานวน 5 ท0าน และ
ผู�เชี่ยวชาญด�านการออกแบบจํานวน 2 ท0าน ได�แสดงความคิดเห็นต0องานออกแบบ ผู�วิจัยได�นําผลท่ี
ได�มาทําการปรับปรุงแก�ไขผลงานตามคําแนะนําของผู�เชี่ยวชาญ และได�ทําการประเมินผลกับกลุ0ม
ตัวอย0าง คือ คนไข�จิตเวชและผู�สนใจการฝDกสติ ผลท่ีได�รับ คือ กลุ0มตัวอย0างสามารถรับรู�ได�ถึงแนวคิด
ของงานออกแบบ เนื้อหาการฝDกสติ และแนวทางการใช�งานในระดับมากท่ีสุด ผู�วิจัยได�นําไปให�
ผู�เชี่ยวชาญด�านจิตบําบัดแนวพุทธและด�านการออกแบบประเมินประสิทธิภาพของงานออกแบบ ผลท่ี
ได� คือ ประสิทธิภาพท้ังด�านการออกแบบ ด�านเนื้อหา และด�านการใช�งาน อยู0ในระดับมากท่ีสุด และ
ได�ให�ข�อเสนอแนะไว�ว0า งานออกแบบนั้น ได�นําหลักการฝDกสติเพ่ือให�ผู�ใช�งานเกิดความคุ�นเคยกับการ
เกิดสติในชีวิตประจําวัน โดยเน�นใช�การสังเกตอารมณ5ความรู�สึกท่ีเกิดข้ึน แต0ยังไม0ได�เน�นไปในด�านของ
การฝDกสติในฐานร0างกายและฐานความคิด และยังไม0ครอบคลุมไปถึงแนวทางการอ่ืน ๆ ของจิตบําบัด
แนวพุทธ เช0น การเบี่ยงเบนอารมณ5 และการทําสมาธิ เป3นต�น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การทําวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค5 เ พ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อเพ่ือจัดการ
ความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ โดยใช�แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเครียด จิตบําบัดแนวพุทธ 
การเจริญสติป=ฏฐาน และการออกแบบสื่อ ผู�วิจัยทําการออกแบบสื่อใหม0 (New Media) ประเภท
ซอฟแวร5บนโทรศัพท5เคลื่อนท่ีประเภทสมาร5ทโฟน (Smartphone Application) ท่ีได�แนวคิดจาก
รูปแบบการรักษาด�วยการฝDกสติในชีวิตประจําวันโดยการรู�เท0าทันอารมณ5ความรู�สึกและความคิด 
ผลการวิจัย คือ การจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธสามารถนํามาออกแบบเป3นสื่อได� ซ่ึง
เป3นไปตามวัตถุประสงค5 และสมมติฐานท่ีต้ังไว� ผลท่ีได� คือ งานออกแบบมีประสิทธิภาพท้ังในแง0ของ
ความถูกต�องในกระบวนการบําบัด และเป3นประโยชน5ต0อคนไข�และผู�ท่ีสนใจในแนวทางการจัดการ
ความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธ  
 
ข�อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข�อมูลเพ่ือออกแบบสื่อเพ่ือจัดการความเครียดด�วยจิตบําบัดแนวพุทธท้ังในและ
ต0างประเทศนั้น ผู�วิจัยพบว0าเนื้อหาและแนวทางการรักษามีความกว�างขวางและความแตกต0างกันไป
ในรายละเอียด ท้ังในแง0กระบวนการรักษา และเนื้อหาทางพุทธธรรมท่ีนํามาใช�ประกอบการรักษา 
ผู�วิจัยได�เลือกนําเอาหนึ่งในแนวทางการรักษาของจิตบําบัดแนวพุทธ ตามแนวทางของจิตบําบัดด�วย
สติ (ดาวชมพู นาคะวิโร, พลภัทร5 โล0เสถียรกิจ และศิริจิต สุทธจิตต5, 2556) นั่นคือ การฝDกสติใน
ชีวิตประจําวัน โดยเน�นไปท่ีการฝDกสติฐานอารมณ5 คือ การรับรู�ว0ากําลังมีอารมณ5ความรู�สึกต0าง ๆ 
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เกิดข้ึนในจิตใจของตนเอง ได�แก0 ความรู�สึกสุข ความรู�สึกทุกข5 และความรู�สึกเฉย ๆ ซ่ึงเป3นข้ันตอน
แรกของการบําบัดตามแนวทางของจิตบําบัดด�วยสติ แต0ไม0ได�ครอบคลุมหรือเน�นย้ําไปถึงแนวทางการ
รักษาอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญเช0นเดียวกัน เช0น การฝDกสติฐานกาย โดยรู�ทันการเคลื่อนไหวของร0างกาย
ในอิริยาบถต0าง ๆ เช0น การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับประทานอาหาร การสังเกตลมหายใจ 
การฝDกสติฐานความคิด โดยฝDกสังเกตว0ามีความคิดกําลังเกิดข้ึน การทําตามรูปแบบ เช0น การฝDกนั่ง
สมาธิ (Sitting Meditation) การเดินจงกรม (Walking Meditation) การควบคุมพฤติกรรมไม0ให�
เบียดเบียนตนเองและผู�อ่ืน (Self Regulation) หรือการรักษาศีล การเบี่ยงเบนอารมณ5 (Distraction) 
เช0น การหยุดความคิดโดยสูดลมหายใจเข�าออกลึก ๆ การปรับความคิดให�คิดในมุมบวก คิดตามหลัก
ความเป3นจริง และคิดพิจารณาข�อธรรมะ เป3นต�น อีกท้ังรูปแบบของสื่อท่ีได�นํามาใช�ในงานออกแบบ 
ซ่ึงก็คือสื่อใหม0 (New Media) ประเภทซอฟแวร5บนโทรศัพท5เคลื่อนท่ีประเภทสมาร5ทโฟน 
(Smartphone Application) นั้นมีความเหมาะสมในช0วงเวลาท่ีผู�วิจัยได�ทําการวิจัย ซ่ึงในอนาคตอาจ
มีรูปแบบของสื่ออ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน จึงเป3นแนวทางให�ผู�สนใจสามารถใช�รูปแบบสื่อ
อ่ืน ๆ ให�มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของจิตบําบัดแนวพุทธสืบต0อไป 
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