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บทคัดยอ 
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพ่ือใหกําลังใจวัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรามีจุดประสงคเพ่ือถายทอด

ความหมายของชีวิต ความหวัง ความรัก อุปสรรคตางๆ แฝงไปดวยคําสอน ขอคิด คติเตือนใจใหเห็น
แนวทางและเขาใจชีวิตมากข้ึน เห็นมุมมองของชีวิตที่พบกับปญหาความผิดหวัง สิ่งเหลานี้มีทางออกมีแนว
ทางแกไขเสมอ มุมมองของเร่ืองที่นําเสนอสามารถท่ีจะทําใหเด็กวัยรุนคิดคลอยตาม  เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามท่ีจะใชกับกลุมเปาหมายและการวิเคราะหตัวอยางกรณีศึกษา วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชสถิติ
พ้ืนฐาน คารอยละ คาเฉลี่ย จากผลการวิเคราะหในการออกแบบภาพเคล่ือนไหวเพ่ือใหกําลังใจวัยรุนที่ตก
อยูในภาวะซึมเศรา เร่ืองแมวเกาชีวิต นําเสนอเร่ืองราวสามารถดึงดูดใหเด็กวัยรุนหันมาสนใจมากขึ้น คิด
คลอยตามไปกับขอคิด สติและกําลังใจท่ีแฝงอยูในเร่ืองราว ปลูกฝงใหเด็กวัยรุนตระหนักถึงคุณคา
ความสําคัญของชีวิต มีสติและมีแนวทางในการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ถายทอดความหมายของชีวิต ปญหา
ชีวิตที่พบเจอมีทางออกเสมอถามีสติไตรตรองความคิดตนเอง โดยมีแมวเปนตัวแทน  วัตถุประสงคของการ
วิจัย เพ่ือออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เพ่ือใหกําลังใจวัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา เรื่อง แมวเกาชีวิต 
ใหขอคิดกําลังใจที่มีความนาสนใจผานเรื่องราวแนวแฟนตาซี ออกแบบส่ือใหเด็กวัยรุนตระหนักถึง
ความสําคัญการมีสติในการดําเนินชีวิต และนําเสนอมุมมองแนวทางชีวิตเพ่ือใหสติ ขอคิดและกําลังใจ 

ผลการวิจัย พบวา 1) ไดสื่อเพ่ือใหกําลังใจวัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศราที่มีความนาสนใจ  2) 
วัยรุนมีสติไตรตรองมองเห็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 3) เขาใจมุมมองของผูที่ตกอยูในภาวะซึมเศรามาก
ขึ้น 4) ลดการเกิดภาวะโรคซึมเศรา 
 
คําสําคัญ :  ภาวะโรคซึมเศรา, วัยรุน, แมว 9 ชีวิต , ขอคิด 
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Abstract 
Animation for encouraging young people who are in depression with the aim of 

conveying the meaning of life, hope, love, various obstacles hidden with teachings, ideas, 

reminders, ways to understand life more Saw the view of life that encountered frustration 

These things have a solution. There are always solutions. The point of view of the 

proposed story is able to make the teenage children think accordingly. Collect data with 

questionnaires that will be used for target groups and sample analysis. Case studies 

analyze the data obtained by using basic statistics, percentage values, average values from 

analysis results in animation design to encourage young people who are in depression. 

Nine cats presenting stories that can appeal to teenagers to become more interested think 

about the ideas Consciousness and encouragement in the story Cultivate children to 

realize the importance of life. Be more conscious and have a way of living. Convey the 

meaning of life The life problems encountered are always a solution if conscious, 

pondering their own thoughts. With cats representing. Research objectives In order to 

design a 2D animation to encourage adolescents who are in depression, the nine-story cat 

gives interesting insights. Through the story of fantasy for the teenage children to be 

conscious of their lives 

The results of the research indicate that: 1) Adolescents have a more understanding 

of life. 2) Teenagers are conscious in their lives. 3) Adolescents and those around you 

understand the views of those who are more depressed. 4) Reduce the occurrence of 

depression. 

 

Keywords: คือ Depression, Teenagers, Nine Lives, Moral 
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บทนํา 
 ปญหาภาวะซึมเศรายังคงเปนที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง และมีอัตราของเด็กวัยรุนที่ตกอยูใน
ภาวะซึมเศราเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จึงมีการพัฒนารูปแบบ
การการปองกันภาวะซึมเศราท่ีหลากหลายเพ่ือ
ปองกันการเกิดภาวะซึมเศราในวัยรุนรายใหมหรือ
ลดความรุนแรงภาวะซึมเศราในระยะเริ่มตนเพ่ือ
ไมใหพัฒนาไปสูโรคซึมเศราขั้นที่รุนแรง เชน สื่อบท
สัมภาษณใหความรูเชิงวิชาการจากผูเชี่ยวชาญ 
บทความใหความรูในหนังหนังสือหรือสื่อโซเชี่ยล
มีเดียตางๆ เปนตน แตยังไมไดผลตอบรับเทาที่ควร
เ พ ร า ะ สื่ อ ไ ม ส า ม า ร ถ ดึ ง ดู ด วั ย รุ น ที่ เ ป น
กลุมเปาหมายใหหันมาสนใจได เนื่องจากสื่อที่
กลาวมาน้ันเปนสื่อที่วิชาการเกินไปไมมีสิ่งเราใจตอ
เด็กจึงกลายเปนเรื่องที่นาเบื่อใหกับเด็กวัยรุน ซึ่ง
เด็กในชวงวัยนี้เปนวัยท่ีไมชอบสิ่งที่เปนวิชาการ ไม
ชอบอานบทความท่ีมีแตตัวหนังสือ เด็กจะชื่นชอบ
สิ่งแปลกใหม สิ่งเราใจ สนุกสนาน สิ่งที่เปนคําคม 
ปรัชญา จึงเกิดแนวคิดท่ีจะสรางสื่อภาพเคลื่อนไหว 
2 มิติ ที่มีเร่ืองราวท่ีนาสนใจ เหมาะกับยุคสมัยที่มี
เทคโนโลยี การเขาถึงอินเตอรเน็ต และเหมาะกับ
ชวงวัยของกลุมเปาหมายท่ีมักจะมีความคิดความ
ชื่นชอบในแนวคิดปรัชญา สามารถดึงดูดใหวัยรุน
มาสนใจได  มีเร่ืองราวถายทอดความหมายของ
ชีวิต ความหวัง ความรัก อุปสรรคตางๆ ที่อยูใน
เรื่องราวแฝงไปดวยคําสอน ขอคิด คติเตือนใจ ที่จะ
สะทอนใหเห็นและสามารถทําใหผูอานตระหนัก
คลอยตามได มีแนวเร่ืองท่ีแฟนตาซีเนื่องจากเปน
แนวท่ีมีความคิดจินตนาการ นาตื่นเตน สนุกสนาน 
โดยการดําเนินเรื่องราวนั้นจะใชแมวเปนตัวแทนใน
การเลานําเสนอมุมมองของชีวิตของตนเราผานตัว
แมวที่จะทําใหเห็นแนวทางและเขาใจชีวิตมากขึ้น 
มองเห็นคุณคาความสําคัญของชีวิตตนเอง ไดเห็น

มุมมองของชีวิตที่พบกับปญหาความผิดหวัง ความ
สับสนและการไมเห็นคุณคาของตนเอง สิ่งเหลานี้มี
ทางออกมีแนวทางแกไขเสมอแคมีสติไตรตรอง
ความคิดของตน  มุมมองของเ ร่ืองที่นํ า เสนอ
สามารถท่ีจะทําใหเด็กวัยรุนคิดคลอยตามไปกับ
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นผานตัวแมว วาแมวตัวน้ีไปเจอ
ปญหาอะไรมากบาง ผานมันไปไดยังไง ตัวละคร
แมวมีความคิดยังไงกับเหตุการณที่ เจอ จะเกิด
ความคิดเปรียบกับสิ่งที่แมวพบเจอน้ันไมตางไป
จากตนเองและเกิดความตระหนักไดวาปญหาหรือ
สิ่งตางๆท่ีพบเจอนั้นไมใชปญหาแตเปนเพียงแค
สวนหน่ึงของเสนทางท่ีนําพาไปสูความสําเร็จได มี
ทางออกสําหรับปญหาเสมอ การมีสติไตรตรอง
ความคิดจากการกระทําตางๆท่ีไดเจอจะทําใหเห็น
แนวทางในชีวิต มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้น 
การใหความสําคัญและคุณคาตอตนเองเราก็จะมี
คุณคาในแบบท่ีเราเปนและจะประสบความสําเร็จ
ได เมื่อเด็กมีสติและเขาใจในชีวิตมากขึ้นก็จะ
สามารถลดการเกิดเด็กวัยรุนที่ตกอยู ในภาวะ
ซึมเศราได 
 จากขอมูลเบ้ืองตนทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจจัดทําโครงการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 
มิติ เพ่ือใหกําลังใจวัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา
ผานเร่ืองราว “แมวเกาชีวิต” สามารถดึงดูดใหเด็ก
วัยรุนหันมาสนใจมากขึ้น คิดคลอยตามไปกับขอคิด 
ส ติ และ กํ า ลั ง ใ จ ท่ี แ ฝ ง อยู ใ น เ รื่ อ ง ร า ว ผ า น
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ ที่นําเสนอ ปลูกฝงใหเด็ก
วัยรุนตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของชีวิต มีสติ
และมีแนวทางในการดําเนินชีวิตมากย่ิงขึ้น ดวย
งานออกแบบส่ือภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ที่นําเสนอ
ถายทอดความหมายของชีวิต ปญหาชีวิตที่พบเจอ
มีทางออกเสมอถามีสติไตรตรองความคิดตนเอง 
โดยมีแมวเปนตัวแทน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบส่ือที่ใหสติ ขอคิดและ
กําลังใจในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ที่มีความ
นาสนใจและนาติดตาม ผานเรื่องราวแนวแฟนตาซี
ที่มีการนําแมวมาเปนตัวดําเนินเรื่อง 
 2. เพ่ือออกแบบส่ือใหเด็กวัยรุนตระหนัก
ถึงความสําคัญและการมีสติในการดําเนินชีวิต 

 3. เ พ่ือออกแบบส่ือที่นําเสนอมุมมอง
แนวทางชีวิต เพื่อใหสติ ขอคิดและกําลังใจ 

   

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา สื่อ
เว็บไซตและมัลติมีเดีย รวมทั้ง งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กับการออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เพ่ือใหกําลัง
วัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา เรื่องแมวเกาชีวิต 

2. สรางเครื่องมือเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่จะ
ใชกับกลุมเปาหมาย และศึกษาวิเคราะหกลุม
ตัวอยางกรณีศึกษา 
3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบถามกับ
กลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา ชาย-หญิง ที่ตก
อยูในภาวะซึมเศราหรือใกลชิดบุคคลท่ีตกอยูใน
ภาวะซึมเศราจํานวน 50 คน 

4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการศึกษาวิเคราะหกลุม
ตัวอยางกรณีศึกษา 15 ตัวอยาง 
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 

โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ ขอมูลดังกลาว
จะถูก ใช เปน โจทยทางการออกแบบ  ซึ่ งจะ
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

6. ออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เพ่ือใหกําลังใจ
วัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา เรื่องแมวเกาชีวิต 

 
 

 

ผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลที่
ไดจะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) พฤติกรรมความรู
เกี่ยวกับผูที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา 2) ลักษณะของ
สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติที่กลุมตัวอยางตองการ 
รวมทั้ง ขอมูลที่ไดจากกรณีศึกษาตัวอยาง จํานวน 
15 ตัวอยาง มีรายละเอียด ดังนี้ 
สวนที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเลือกขอมูลเกี่ยวกับ
สาเหตุการเกิดภาวะซึมเศรา คือ ครอบครัว (ดัง
ตารางที่ 1) บุคคลใดมีผลตอการใหกําลังใจเด็ก
วัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา คือ ครอบครัว (ดัง
ตารางที่ 2) การแสดงออกของเด็กวัยรุนที่ตกอยูใน
ภาวะซึมเศรา คือ การเก็บตัว (ดังตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาสาเหตุการ
เกิดภาวะซึมเศรา 

จากตารางที่  1  พบว า อัน ดับ  1  คื อ 
ครอบครัว งานออกแบบมีเนื้อหาแสดงใหเห็นวา
ครอบครัวเปนปจจัยหลักที่ทําใหวัยรุนตกอยูใน
ภาวะโรคซึมเศรา 
 
 

ปจจัยท่ีทําใหเกิด
ภาวะโรค
ซึมเศรา 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

ครอบครัว 35 70 1 

เพ่ือน 4 8 3 

การเรียน 2 4 4 

ความรัก 9 18 2 

รวม 50 100  
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาบุคคลท่ีมี
ผลตอการใหกําลังใจเด็กวัยรุนที่ตกอยูในภาวะ
ซึมเศรา 

จากตารางที่ 2 พบวาอันดับ 1 คือ 
ครอบครัว งานออกแบบมีเนื้อหาแสดงใหเห็นวา
ครอบครัวมีผลตอการใหกําลังใจเด็กวัยรุนที่ตกอยู
ในภาวะซึมเศรา 
 
ตารางท่ี 3  ผลการวิ เคราะหขอพิจารณาการ
แสดงออกของเด็กวัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา 
คือ การเก็บตัว บุคคลที่มีผลตอการใหกําลังใจเด็ก
วัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา 

จากตารางที่ 3 พบวาอันดับ 1 คือ เก็บตัว 
งานออกแบบมีเนื้อหาแสดงใหเห็นวาวัยรุนที่ตกอยู
ในภาวะซึมเศราจะมีอาการเก็บตัว 

สวนที่ 2 นักเรียนและนักศึกษารูปแบบตอนจบส่ือ
ภาพเคลื่อไหวที่นักศึกษาสนใจมากท่ีสุดคือ มี
ความสุข (ดังตารางที่ 4) เลือกลักษณะของโทนสี
ภาพประกอบเปนภาพประกอบแบบสมจริง (ดัง
ตารางท่ี 5) เลือกตัวละครแบบใดสามารถสื่อให
ผูชมสนใจไดมากที่สุด คือ ตัวละครแมวเลียนแบบ
คน (ดังตารางท่ี 6) 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอพิจารณารูปแบบ
ตอนจบส่ือภาพเคล่ือไหวที่นักศึกษาสนใจมากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4 พบวาอันดับ 1 คือ แมว
เลียนแบบคน (สัดสวนแมว) ตามความสนใจของ
กลุมเปาหมายงานออกแบบจึงตองออกแบบตัว
ละครท่ีมีลักษณะแมวเลียนแบบคน 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาเลือก
ลักษณะโทนสีของภาพประกอบ 

จากตารางท่ี 5 พบวาอันดับ 1 คือ โทนสี
สมจริง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชื่นชอบโทนสี

บุคคลที่มีผลตอ
การใหกําลังใจ 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

ครอบครัว 23 46 1 

เพ่ือน 19 38 2 

แฟน คนรัก 4 8 3 

จิตแพทย 4 8 3 

รวม 50 100  

การแสดงออก
ของเด็กวัยรุนที่
ตกอยูในภาวะ

ซึมเศรา 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

เก็บตัว 33 66 1 

อารมณรุนแรง 2 4 4 

วิตกกังวล 7 14 3 

อารมณแปรปรวน 8 16 2 

รวม 50 100  

ปจจัยท่ีเลือกชม จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

สมจริง 21 42 2 

แมวเลียนแบบ
คน (สัดสวนแมว) 

25 50 1 

แมวสัดสวนคน 4 8 3 

รวม 50 100  

รูปแบบตอน
จบ 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

โทนสีพาสเทล 19 38 2 

โทนภาพดุดัน 5 10 3 

โทนสีสมจริง 26 52 1 

รวม 50 100  
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ภาพประกอบแบบสมจริงจึงนํามาผสมผสานกับ
งานออกแบบปจจัยหลักที่ทําใหวัยรุนตกอยู ใน
ภาวะโรคซึมเศรา 
 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาเลือกตัว
ละครแบบใดสามารถส่ือใหผูชมสนใจไดมากท่ีสุด 

จากตารางที่ 6 พบวาอันดับ 1 คือ มี
ความสุข งานออกแบบมีการดําเนินเรื่องตอนจบ
แบบมีความสุข  
 
สวนที่ 3 การวิเคราะหตัวอยางกรณีศึกษา 15 
ตัวอยาง สรุปผลการวิเคราะหกรณีศึกษา ดังน้ี ผล
ปรากฎวาสวนมากนิยมใชการดําเนินเรื่องแบบ
จินตนาการใชตัวละครในแบบเหมือนจริงหรือหัว
ใหญกวาตัว สวนฉากนั้นจะใชฉากที่สมจริงเปน
แนวทางในการออกแบบ สวนเสียงที่ใชเปนเสียง
ประกอบผสมผสานกับเสียงดนตรีเพ่ือใหเร่ืองราวดู
ตื่นเตน สวนใหญในงานจะไมใชฟอนต สีที่ใชในงาน
จะใชเปนแบบคอมพลีเมนท การดําเนินเร่ืองจะเลา
ตั้งแตตนเรื่องไปจนจบและใชมุมกลองแบบปกติ 
 

จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ
ผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่

นาเชื่อถือและสมาเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ
การวิจัยครั้งน้ี คือ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพ่ือให
กําลังวัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา เรื่องแมวเกา
ชีวิต เปนโครงการสื่อภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ แนวคิด
ที่ใชในการออกแบบ (Concept) คือ “Life never 

Ending.” เพ่ือส่ือเสนอเปนเร่ืองราวมุมมองชีวิตที่
เจอเร่ืองรายๆอยากจะจบชีวิตลงแตก็หลุดพนมาได
โดยใชรูปแบบการออกแบบ (Mood & Tone) คือ 
แฟนตาซี  ดรามา สดใส กลุมเปาหมาย คือ เพศ 
ชาย - หญิง  อายุ 18 – 22 ป  นักเรียน นักศึกษา  
ผูที่ทอแทและสับสนในชีวิตตองการสติขอคิดและ
กําลังใจ  
 

 ขั้นตอนการออกแบบภพเลื่อนไหว 2 มิติ 
เพ่ือใหกําลังจัยรุนท่ีตกอยูในภาวะซึมเศราเร่ืองแมว
เกาชีวิต 

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศรา 
2. ทําแบบรางคาแรคเตอร ฉาก 2 มิติ ให

สอดคลองตามแนวความคิด 

3. ทําแบบรางสตอรี่บอรด เพ่ือเปนแนทาง
ในการลําดับเรื่องราว 

4.ออกแบบภาพประกอบ เพ่ือกําหนดสี
และรูปแบบของงาน 

5.ตรวจแกจุดบกพรอง และทิศทางของสื่อ
ภาพเคล่ือไหว 2 มิติ ใหเปนไปตามแนวความคิด 
(ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 5 ) 

 

 

 

 

 

รูปแบบตอน
จบ 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

ดรามา 4 8 3 

มีความสุข 32 64 1 

หักมุม 11 22 2 

หดหู 3 6 4 

รวม 50 100  
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ภาพที่ 1 แบบรางคาแรคเตอร  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แบบรางฉาก / พร็อบ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 4 แบบรางสตอรี่บอรด 
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ภาพที่ 5 คาแรคเตอร / ฉาก 

 

วิจารณผลการวิจัย 
การออกแบบภาพเคลือนไหว   มิติ  

เพือให้กําลงัใจวยัรุ่นทีตกอยูใ่นภาวะซมึเศร้า เรือง 
แมวเก้าชีวิต ใช้หลักการออกแบบสําหรับวัยรุ่น 
โดยเน้นเรืองราวน่าสนใจ ได้แก่ การดําเนินชีวิต
การพบเจออุปสรรคปัญหาต่างๆ การมองในมุม
ความคิดทีแตกต่าง  การมีสติทีส่งผลให้ เรา
สามารถข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ มีจุคพีค จุด
เปลียนในการดําเนินเรือง ผลการทดสอบการใช้
สือกบันกัศกึษาและวยัรุ่นทีตกอยูใ่นภาวะซมึเศร้า 
เห็นวา่สือภาพเคลือนไหวทีมีรูปแบบเป็นภาพแนว
ภาพเพ้นท์การ์ตนู  มิต ิมีเนือหา การดําเนินเรือง
ทีจะดงึดดูความสนใจ ของกลุม่เปา้หมาย 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เพ่ือใหกําลังวัยรุนที่

ตกอยูในภาวะซึมเศรา เร่ือง แมวเกาชีวิต เปนสื่อ
เพ่ือใหกําลังผูที่ตกอยูในภาะซึมเศรา หรือผูที่ทอแท 

ขาดกําลังใจในการดําเนินชีวิต ท่ีมีความนาสนใจ 
สามารถถายทอดเร่ืองราวของชีวิต อุปสรรคตางๆ 
เพ่ือชวยเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ใหวัยรุนได
มองเห็นคุณคาความสําคัญ เห็นมุมมองของชีวิตที่
พบกับปญหาความผิดหวัง ความสับสน วาส่ิง
เหลาน้ีมีทางออกมีแนวทางแกไขเสมอแคมีสติ
ไตรตรองความคิดของตน มุมมองของเ ร่ืองที่
นําเสนอสามารถที่จะทําใหเด็กวัยรุนคิดคลอยตาม
ไดเขาใจชีวิตมากข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องนี สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ 
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสนี ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
สุภัทรา ลูกรักษ ที่ให คําปรึกษา ขอเสนอแนะ
แนวคิด ตลอดจนแกไข ขอบกพรองตางๆ มาโดย
ต ล อ ด  จ น ง า น วิ จั ย เ ล ม น้ี  เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ  
ขอขอบพระคุณครอบครัวที่สนับสนุน ชวยเหลือ
ทุกๆ ดาน สุดทายขอขอบคุณตนเอง ที่ทํางานวิจัย
นี้จนเสร็จสมบูรณ 
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