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กลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดต่อการปรับตัวทางสังคมใน

นักศึกษาพยาบาล	 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบัน

การศึกษาพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	 ปีการศึกษา	 2552	 จ�านวน	9	 ราย	 กลุ่มตัวอย่าง

เข้าร่วมกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัด	 ประกอบด้วย	 กิจกรรม

กลุ่มจ�านวน	11	ครั้ง		ใช้เวลาในการท�ากลุ่มสัปดาห์ละ	2	ครั้งๆ	ละ	2	ชั่วโมง	ติดต่อกัน	6	สัปดาห์	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	 แบบประเมินการปรับตัวทางสังคม	 วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถติบิรรยาย	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	และสถติ	ิ	Dependent	t-	test	ผลการศกึษาพบว่า	หลงัการ

เข้าร่วมกลุ่ม	กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกลุ่มอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านมาตรฐานทางสังคม	ด้านทักษะทาง

สังคม	ด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อต้านสังคม		ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว		ด้านความสัมพันธ์

ในสถานศกึษา	และด้านความสมัพนัธ์ในชุมชนทีอ่ยูอ่าศยั	ผลการศกึษาคร้ังนีส้ามารถน�าไปประยุกต์

ใช้เพือ่เสริมสร้างการปรับตวัทางสงัคมในนักศกึษาพยาบาล	 โดยพจิารณาบริบทของนักศกึษาพยาบาล

ร่วมด้วยเพื่อให้การน�าไปใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สุดา รองเมือง และคณะ

ความส�าคัญของปัญหา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย

ทีอ่ยู่ในช่วงเปลีย่นผ่านไปสูวั่ยผู้ใหญ่	 ซึง่นับว่าเป็นช่วงวัย

ที่มีความสับสนทางจิตใจและต้องอาศัยการปรับ

ตัวอย่างมากต่อการเปลีย่นแปลงทางพฒันาการด้านร่างกาย 

อารมณ์	ความรู้สึกนึกคิด	บทบาท	และการปรับตัวทาง

สังคม	(ศรีธรรม	ธนะภูมิ,	2535;	ศรีเรือน	แก้วกังวาล,	

2549)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาพยาบาลที่มีการ

เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในคลินิก 

ซึง่นักศกึษาจะต้องปรบัตัวอย่างมากทัง้ด้านความรบัผดิชอบ

ต่อชีวิตผู้ป่วย	การปฏบิตังิานในสถานพยาบาลทีไ่ม่คุ้นเคย  

การคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรในทีมสุขภาพ	

อาจารย์นิเทศน์	 และเพื่อน	 สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้

นักศึกษาพยาบาลต้องมีการปรับตัวทางสังคม	 (social	

adjustment)		การปรับตัวทางสังคม	เป็นพฤติกรรมการ

แสดงออกตามบทบาททางสังคมของตน	 โดยได้รบัอทิธพิล

มาจากความรู ้ สึกนึกคิดภายในของแต ่ละบุคคล	

(Weissman,	 Sholomskas,	 &	 John,	 1981)	 ซึ่งการ

ปรับตัวทางสังคมนี้มี	6	ด้านคือ	ด้านมาตรฐานทางสังคม 

(social	standards)	ด้านทักษะทางสังคม	(social	skills)  

ด้านแนวโน้มพฤตกิรรมต่อต้านสงัคม	(antisocial	tendencies) 

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว	 (family	 relations)	

ด้านความสัมพันธ์ในสถานศึกษา	 (school	 relations)	

และด้านความสมัพนัธ์ในชมุชนทีอ่ยู่อาศยั	(community	

relations)	(Tiegs,	Clark,	&	Thorpe,	1941)

	 การปรับตัวทางสังคมน้ีเกิดข้ึนตลอดเวลาใน

หลายๆ	 บริบท	 เช่น	 ในครอบครัว	 สถานศึกษา	 และ

สังคมท่ัวไป	 บุคคลที่ปรับตัวทางสังคมได้ดีจะสามารถ

ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีทักษะ

ในการแก้ปัญหาโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่

ตนเองและผู้อืน่	 ส่งผลให้เกดิความพงึพอใจในปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม	(Coan,	1983;	Hurlock, 

1984)	 ในทางตรงกันข้าม	 บุคคลที่ไม่สามารถปรับตัว

ทางสังคมได้	จะเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต	เช่น	ความวติก

กงัวลและความคบัข้องใจ	(วราภรณ์	ตระกลูสฤษดิ,์	2545) 

จากการศึกษาการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่	3	ปีการศึกษา	2546	พบว่า	ร้อยละ	48.4 

นกัศกึษามปัีญหาการปรบัตวัด้านการปฏบิตัติวัต่อผูป่้วย 

ปัญหาการเรียน	 ปัญหากับผู้ปกครอง/เพื่อนในหอพัก

และเพื่อนต่างเพศ	 (พเยาว์	 พูลเจริญ,	 2546)	 และ							

ผลการส�ารวจลกัษณะการปรบัตวัทางสงัคมของนักศกึษา

พยาบาลชั้นปีที่	3	จ�านวน	170	คน	ปีการศึกษา	2552	

พบว่านักศกึษาพยาบาลมคีะแนนการปรบัตัวทางสงัคม

โดยรวมอยู่ในระดับดีร้อยละ	39.4	 ส่วนอีกร้อยละ	60		

มีคะแนนการปรับตัวทางสังคมอยู่ในระดับค่อนข้างดี	

(กนกพร	 เรืองเพิ่มพูล,	 สุดา	 รองเมือง,	 และพัชรินทร์			

นินทจันทร์,	2554)	ดงัน้ันการส่งเสริมให้นกัศกึษาพยาบาล

มีทักษะการปรับตัวทางสังคมอยู่ในระดับดีย่ิงข้ึนจึงมี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถ

ศึกษาเล่าเรียนจนส�าเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลที่มี

คุณภาพ	 การส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมนั้นสามารถ

ด�าเนินการได้หลายรูปแบบ	 ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรม

พบว่าวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพก็คือ	การใช้กลุ่มละคร

จิตบ�าบัด	 (Kranz,	Ramirez,	&	Lund,	2007;	Oflaz,	

Meric,	Yuksel,	&	Ozcan,	2011)		

กลุ่มละครจิตบ�าบัด	 (psychodrama)	 เป็นกลุ่ม

บ�าบัดทางจิตชนิดหนึ่งที่สนับสนุนให้สมาชิกได้เกิดการ

เรียนรู้โดยตรง	(active	learning)	จากการมีส่วนร่วมใน

การแสดงละคร	 และการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต	 (observation 

learning)	 จากการเป็นผู้ชม	 ในการด�าเนินกลุ่มละคร

จิตบ�าบัดแต่ละครั้ง	 จะใช้เนื้อเรื่องละครที่เป็นประเด็น

ปัญหาในชีวิตจรงิของสมาชกิกลุม่	 โดยส่วนใหญ่เน้ือเร่ือง

มักจะเป็นปัญหาท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์กับบุคคล

ด้านต่างๆ	เช่น	ด้านครอบครัว	ด้านการศึกษา	ด้านการ

ท�างาน	 เป็นต้น	 ในการเข้าร่วมกลุ่มแต่ละครั้ง	 สมาชิก

กลุม่จะมีโอกาสได้แสดงออกทางอารมณ์	ความคิด	และ

พฤติกรรมอย่างอิสระโดยไม่มีการต�าหนิหรือวิพากษ์
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วิจารณ์	 รวมถึงสมาชิกกลุ่มยังได้ฝึกการแสดงออกใน

การปรับตัวและการแก้ปัญหาที่เหมาะสม	 จากการศึกษา

ที่ผ่านมาพบว่า	 ละครจิตบ�าบัดช่วยให้บุคคลในวัยศึกษา

เล่าเรียนซึ่งรวมถึงนักศึกษาพยาบาลมีการปรับตัวทาง

สังคมในด้านต่างๆ	ไปในทางที่ดีขึ้น	(Karatas,	2011;	

Karatas	 &	 Gökçakan,	 2009;	 Kranz	 et	 al.,	 2007;	

Oflaz	et	al.,	2011)	อย่างไรกด็จีากการทบทวนวรรณกรรม

พบว่าในบริบทของวัฒนธรรมไทยยังไม่มีการส่งเสริม

ปรับตัวทางสังคมในนักศึกษาพยาบาลโดยใช้ละคร

จิตบ�าบัด	 ทีมผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้กลุ่มละคร

จิตบ�าบัดในการส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมของ

นักศกึษาพยาบาล	 อนัจะเป็นข้อมูลพืน้ฐานที่จะน�าไปใช้

ในการช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลให้มีความพร้อมใน

การก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมีความสุข

ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลของกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทาง

สังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดต่อการปรับตัวทาง

สังคมในนักศึกษาพยาบาล

กรอบแนวคิดในการวจัิยและวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง

การปรับตัวทางสังคม	(social	adjustment)	เป็น

พฤติกรรมการแสดงออกตามบทบาททางสงัคมของบุคคล 

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข 

ประกอบด้วยการปรับตัว	6	ด้านคือ	ด้านมาตรฐานทาง

สังคม	 ด้านทักษะทางสังคม	 ด้านแนวโน้มพฤติกรรม

ต่อต้านสงัคม	ด้านความสมัพนัธ์ในครอบครัว	ด้านความ

สมัพนัธ์ในสถานศกึษา	และด้านความสมัพนัธ์ในชุมชน

ที่อยู่อาศัย	(Tiegs	et	al.,	1941)	โดยที่การปรับตัวด้าน

มาตรฐานทางสังคมน้ันเป็นการที่บุคคลมีความเข้าใจ	

เต็มใจในการปฏิบัติตามกฏของสังคม	 เคารพต่อสิทธิ

ของผูอ้ืน่	ยดึหลกัจรรยาบรรณในการท�างาน	และเหน็แก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	 การปรบัตัว

ด้านทักษะทางสังคม	 หมายถึง	 การที่บุคคลไว้วางใจ	

ยอมรับผู้อื่นโดยปราศจากอคติ	 สามารถผูกมิตรและ

ประสานความร่วมมอืในการท�ากจิกรรมต่างๆ	 การปรบัตัว

ด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อต้านสังคมคือ	 การที่บุคคล

มคีวามยนิดีทีจ่ะปฏบิติัตามกฏระเบยีบของสงัคม	ไม่ก่อ

ปัญหาอันเป็นต้นเหตุให้เกิดความไม่สงบในสังคม		

การปรับตัวด้านความสมัพนัธ์ในครอบครัวนัน้	หมายถงึ		

การทีบ่คุคลรู้สกึอบอุน่	 ภมูใิจทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของครอบครัว 

และสามารถท�ากจิกรรมต่างๆ	 ร่วมกบับคุคลในครอบครัว

ได้อย่างสบายใจ	 ส่วนการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ใน

สถานศึกษา	 เป็นการที่บุคคลมีความภูมิใจ	 พอใจต่อ

สถาบันการศึกษา	 สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและ		

อาจารย์ได้ดี	 และการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ในชุมชน																			

ทีอ่ยู่อาศยัหมายถงึ	 การท่ีบคุคลมคีวามยนิดีทีจ่ะปฏบิติั

ตามข้อตกลงหรือร่วมท�ากจิกรรมต่างๆ	ของชมุชนหรือ

ทีอ่ยูอ่าศยั	(ขนิษฐา	ชืน่เนยีม,	2540;	Tiegs	et	al.,	1941;	

Weissman	et	al.,	1981)	ดังนั้นบุคคลที่มีการปรับตัว

ทางสังคมดีจึงน่าจะเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี		

นักศึกษาพยาบาลเป็นกลุ่มบุคคลที่จะต้องมีการ

ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและการเรียน	

(กนกพร	เรอืงเพิม่พลูและคณะ,	2554;	พเยาว์	พลูเจริญ, 

2546;	ศรีธรรม	ธนะภูมิ,	2535;	ศรีเรือน	แก้วกังวาล,	

2549)	ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีความ

สามารถในการปรับตัวทางสังคม	 เมื่อต้องเผชิญกับ

ปัญหาต่างๆ	 ในชีวิต	 นักศึกษาก็จะสามารถจัดการกับ

ภาวะการณ์ต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้

นักศกึษาเป็นบคุคลท่ีมสีขุภาพจิตด	ี(Karatas	&	Gökçakan, 

2009;	Kranz	et	al.,	2007)	ซึง่การส่งเสรมิการปรบัตัว

ทางสังคมในนักศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง

ก็คือ	การใช้กลุ่มละครจิตบ�าบัด	(Oflaz	et	al.,	2011)

กลุ่มละครจิตบ�าบัด	 เป็นกลุ่มบ�าบัดทางจิตชนิด

หน่ึงท่ีใช้เทคนิคการแสดงละคร	 โดยมีวัตถุประสงค์
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สุดา รองเมือง และคณะ

เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ระบายอารมณ์	 (catharsis)	

เกดิการเรยีนรู	้(learning)	และเกดิความเข้าใจ	(insight) 

เกีย่วกบัปัญหาพฤตกิรรมของตนเองและผู้อืน่		(Corey,	

2000)	 หลกัการส�าคัญของละครจติบ�าบดัน้ันจะมุง่เน้น

ให้สมาชิกได้แสดงออกอย่างอิสระและเป็นธรรมชาติ	

(spontaneity)	 เน้นความคิดสร้างสรรค์	 (creativity)	

มุ่งแก้ปัญหาในปัจจุบัน	 (dealing	 with	 the	 present)					

ส่งเสริมการทดสอบความจริงจากการแสดง	 (reality	

testing)	 และฝึกทกัษะทางสงัคมและการแก้ปัญหาต่างๆ	

ในการท�าละครจิตบ�าบัดน้ันสามารถกระท�าได้ทั้งราย

บุคคลและรายกลุ่ม	 อาจเป็นกลุ่มเปิดหรือกลุ่มปิดก็ได้	

แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้กลุ่มปิดเพื่อส่งเสริมให้สมาชิก

กลุม่เกดิความไว้วางใจและมีการผนกึก�าลงัทีจ่ะช่วยเหลอื

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การด�าเนินกลุม่ละครจติบ�าบดัแต่ละครัง้ประกอบด้วย

การด�าเนินกลุ่ม	3	ช่วง	คือ	1)	ช่วงอุ่นเครื่อง	(warm	up	

stage)	 เป็นช่วงที่ผู้น�ากลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การ

เล่นเกมส์	 การวาดภาพ	 และการเต้นร�า	 เพื่อกระตุ้นให้

สมาชิกกลุ่มเกิดความสนใจในกลุ่ม	 เกิดความไว้วางใจ	

น�าไปสู ่การค ้นหาประเด็นปัญหาและผู ้แสดงน�า	

(protagonist)	2)	ช่วงการแสดง	(action	stage)	เป็นช่วง

ท่ีผู้น�ากลุม่หรือผู้ก�ากบัการแสดง	 (director)	 เปิดโอกาสให้

ผู้แสดงน�าจัดฉากการแสดงหรือเวที	 (stage)	 เลือก										

ผู้แสดงร่วม	(auxiliary	ego)	แล้วจึงให้แสดงละครเพื่อ

ส�ารวจปัญหา	ระบายความรู้สกึ	และฝึกทกัษะการแสดงออก

ที่เหมาะสม	 โดยผู้น�ากลุ่มจะพิจารณาใช้เทคนิคต่างๆ	

ของละครจิตบ�าบัด	 เพื่อเป้าหมายในการบ�าบัด	 เช่น	

เทคนิคสลับบทบาท	(role	reversal)	มีเป้าหมายเพื่อให้

ผู้แสดงเกดิการเข้าใจผูอ้ืน่เพิม่ข้ึน	เทคนิคการใช้เก้าอีว่้าง 

(empty	 chair)	 เพื่อให้ผู้แสดงได้ระบายความรู้สึกและ

ความต้องการของตนอย่างอิสระ	 และเทคนิคการฝึก

แสดงออกตามบทบาท	(role	 training)	 เพื่อให้ผู้แสดง

ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการสร้างสัมพันธภาพ	

เป็นต้น	 และ	 3)	 ช่วงการแลกเปลี่ยนประสบการณ	์

(sharing	stage)	เป็นช่วงหลังจากการแสดงละครจบลง	

ซึ่งในช่วงนี้สมาชิกกลุ่มทั้งผู้แสดงน�า	 ผู้แสดงร่วม	 และ

สมาชิกกลุ่มท่ีเป็นผู้ชม	 (audience)	 ได้แลกเปลี่ยน

ความคิด	 ความรู้สึก	 และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	

ท�าให้เกดิการเรยีนรู้ข้อมูลใหม่ท่ีหลากหลายเพิม่มากข้ึน	

(Corey,	2000;	Karp,	Holmes,	&	Tauvon,	2003)

กระบวนการในการด�าเนินกลุ ่มและการใช ้

เทคนิคต่างๆ	 ในกลุ่มละครจิตบ�าบัด	 เอื้ออ�านวยให้

สมาชิกท่ีเข้าร่วมกลุ่มละครจิตบ�าบัดได้ส�ารวจปัญหา

การปรับตัวทางสังคมของตนเอง	 ได้ฝึกการแสดงออก	

การเผชญิปัญหา	 การมีสมัพนัธภาพทีเ่หมาะสมกบับคุคล

รอบข้าง	 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์

ชีวิตในแง่มุมใหม่ท่ีหลากหลาย	 ท�าให้สมาชิกกลุ่มมี

การพัฒนาตนเองในด้านการปรับตัวทางสังคม	 ซึ่งจาก

การศกึษาทีผ่่านมาพบว่า	 กลุม่ละครจิตบ�าบดัส่งผลให้		

ผู้เข้าร่วมกลุม่มกีารปรับตวัทางสงัคมด้านต่างๆ	ดข้ึีน	 เช่น 

การปรับตัวทางสังคมในด้านมาตรฐานทางสังคมนั้น	

จากการศกึษาของโอฟลาสและคณะ	(Oflaz	et	al.,	2011) 

พบว่าหลังเข้าร่วมกลุ่มละครจิตบ�าบัด	นักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรเฉพาะทางมีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่	

สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ในการปฏิบัติการ

พยาบาลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ในด้านทักษะทางสงัคม	

คาราทัสและก๊อกคากัน	(Karatas	&	Gökçakan,	2009) 

พบว่านักเรียนวัยรุ่นที่เข้ากลุ่มละครจิตบ�าบัดมีทักษะ

ทางสงัคมดีข้ึน	 มคีะแนนความก้าวร้าวลดลงและมคีะแนน

การแก้ปัญหาสูงขึ้น	ในด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อต้าน

สังคม	 คาราทัส	 (Karatas,	 2011)	 พบว่าหลังเข้ากลุ่ม

ละครจิตบ�าบัดนักเรียนชายหญิงช้ันมัธยมปลายมี

คะแนนความก้าวร้าวและพฤติกรรมไม่เป็นมิตรลดลง	

ในด้านความสัมพันธ์ในสถานศึกษา	 แครนซ์และคณะ	

(Kranz	 et	 al.,	 2007)	 พบว่าหลังเข้าร่วมกลุ่มละคร

จิตบ�าบัด	 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีทักษะการสื่อสาร

ที่ดีขึ้น	 สามารถเปิดใจยอมรับความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใน
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ผลของกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดในนักศึกษาพยาบาล

สถาบัน	 และในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว	 ดรุณี	

นาทะสิริ	(2547)	พบว่าหลังเข้าร่วมกลุ่มละครจิตบ�าบัด 

ผู ้ป ่วยจิตเวชในแผนกผู ้ป ่วยนอกที่มีป ัญหาชีวิต

ครอบครัวมีความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น	 ดังน้ัน	

กลุ่มละครจิตบ�าบัดจึงน่าจะเป็นกระบวนการหน่ึงที่จะ

ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีการปรับตัวทาง

สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สมมุติฐานงานวิจัย

นักศึกษาพยาบาลหลังการเข้าร่วมกลุ่มส่งเสริม

การปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดมี

คะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทางสังคมทั้งภาพรวมและราย

ด้านสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกลุ่ม

วิธีการด�าเนินการวิจัย	

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	

(single	 group	pretest-posttest	 design)	กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนักศึกษาพยาบาล	 ในสถาบันการศึกษาพยาบาล

สงักดัมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง	ปีการศกึษา	2552	เกณฑ์การ

คัดเลือกเข้าศึกษาคือ	 เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	

ที่ยินดีเข้าร่วมวิจัยโดยการลงนาม	 ก�าหนดขนาดตัวอย่าง

โดยใช้เกณฑ์ของการจดักลุม่ละครจิตบ�าบดั	 ซึง่โดยท่ัวไป

ก�าหนดให้มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มประมาณ	 7-15	 คน	

(Kellermann,	1992)	เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยวิธอีาสาสมคัร 

(volunteer	 sampling)	มีนักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมการ

ศึกษาโดยการลงนามจ�านวน	 9	 รายซึ่งมีความเพยีงพอ

ในการจัดกลุม่ละครจติบ�าบดัตามเกณฑ์ข้างต้น	

เครื่องมือวิจัย

1.	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด�าเนินการศึกษาคือ	

กิจกรรมกลุ ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้

เทคนคิละครจิตบ�าบดั	 ซึง่พฒันาโดยทมีผู้วิจยัตามแนวคิด

ละครจิตบ�าบัดของโมริโน	 (Moreno,	 1922	 cited	 in	

Karp	et	al.,	2003)	ประกอบด้วยการด�าเนินกลุม่ท้ังสิน้	

11	 ครั้ง	 กิจกรรมกลุ่มนี้ได้รับการตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ	 และมี

ประสบการณ์ทางละครจิตบ�าบัดจ�านวน	3	ท่าน	จากนั้น

ผู ้วิจัยได้ท�าการปรับปรุงเน้ือหากิจกรรมกลุ ่มตาม								

ค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ	 หลังการท�ากลุ่มแต่ละครั้ง						

ผู้วิจัยได้รายงานผลการท�ากลุ่มเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 1	 ท่านตลอดการศึกษา	 นอกจากนี้	

ทีมผู้วิจัยได้ผ่านการศึกษาอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้าน

ละครจิตบ�าบัด	 และมีประสบการณ์ในการด�าเนินกลุ่ม

ละครจิตบ�าบัดในผู้ป่วยจิตเวชเป็นเวลา	1-2	ปี	กิจกรรม

การด�าเนินกลุ่ม	มีดังนี้	

	 กลุ่มครั้งที	่1:	 กลุ่มเตรียมความพร้อมและ

สร้างสมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในกลุม่	กจิกรรมประกอบ

ไปด้วย	การบอกวัตถปุระสงค์	บทบาทหน้าท่ีของสมาชกิกลุม่ 

ระยะเวลาของการท�ากลุม่	การเกบ็รักษาความลบั	สทิธขิอง

สมาชิกกลุ่ม	 ข้ันตอนของกระบวนการท�ากลุ่มละคร

จิตบ�าบัด	รวมทัง้มกีารจัดกจิกรรมเพือ่สร้างความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกันในกลุ่ม

	 กลุ่มครั้งที่	2–11:	 กลุ ่ ม ใช ้ เทคนิคละคร

จิตบ�าบัดเพื่อส่งเสริมการปรับตัวทางสังคม	 โดยในการ

ด�าเนินกลุม่แต่ละครัง้จะมวัีตถปุระสงค์ทีแ่ตกต่างกนัไป

ดังรายละเอียดต่อไปนี้	กลุ่มครั้งที่	2-3:	กลุ่มใช้เทคนิค

ละครจติบ�าบดัเพือ่ส�ารวจปัญหาและพฒันาการปรบัตัว

ด้านมาตรฐานทางสังคม	กลุ่มครั้งที่	 4:	กลุ่มใช้เทคนิค

ละครจติบ�าบดัเพือ่ส�ารวจปัญหาและพฒันาการปรบัตัว

ด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อต้านสังคม	กลุ่มครั้งที่	5-6:	

กลุ่มใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดเพื่อส�ารวจปัญหาและ

พัฒนาการปรับตัวด้านทักษะทางสังคม	กลุ่มครั้งที่	 7:	

กลุ่มใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดเพื่อส�ารวจปัญหาและ

พฒันาการปรับตัวด้านความสมัพนัธ์ในชมุชนท่ีอยูอ่าศยั		

กลุ่มครั้งท่ี	 8-9:	 กลุ่มใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดเพื่อ

ส�ารวจปัญหาและพัฒนาการปรับตัวด้านความสัมพันธ์

ในสถานศึกษา		และกลุ่มครั้งที่	10-11:	กลุ่มใช้เทคนิค
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ละครจติบ�าบดัเพือ่ส�ารวจปัญหาและพฒันาการปรบัตัว

ด้านความสมัพนัธ์ในครอบครวั		ในแต่ละคร้ังของการท�า

กลุ่มครั้งที่	 2-11	ด�าเนินตามขั้นตอน	3	 ข้ันตอนของ

กระบวนการกลุ่มละครจิตบ�าบัด	ดังนี้	

	 	 ช่วงอุ่นเครื่อง	(warm	up	stage)	เป็นช่วงที่

ผู้น�ากลุม่จัดกจิกรรม	เช่น	การเล่นเกมส์	การเต้นร�า		และ

การสนทนาระหว่างบุคคล	 เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่ม

เกิดความกระตือรือร ้นในการเข ้าร ่วมกิจกรรม																					

ผ่อนคลาย	 และน�าไปสู่การค้นหาปัญหาเพื่อใช้เป็น								

เรื่องราวในการแสดงละคร

	 	 ช่วงการแสดง	(action	stage)	เป็นช่วงที่ได้

ผู้แสดงน�าและคัดเลอืกผู้แสดงร่วม	และใช้เทคนิคละคร

จิตบ�าบัดเพื่อให้ผู้แสดงได้ส�ารวจปัญหา	ระบายความ

รู้สึก	และฝึกทักษะการแสดงออกที่เหมาะสม	การเลือก

ผู้แสดงน�า	 ท�าได้โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ ่ม

ส�ารวจปัญหาของตนเองผ่านกิจกรรมอุ่นเครื่อง	เพื่อน�า

เสนอเรือ่งราวของตนเองเข้าสูก่ารแสดง	ส่วนใหญ่ในการ

แสดงแต่ละครัง้จะมีผู้แสดงน�า	1	ราย	และเพือ่ให้สมาชกิ

กลุม่ทกุคนมโีอกาสได้ส�ารวจปัญหาของตนเองอย่างทัว่ถงึ 

ผู้น�ากลุ่มจึงส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนของสมาชิกกลุ่ม

ในการรับบทบาทผู้แสดงน�า

	 	 ช่วงการแลกเปลีย่นประสบการณ์	(sharing	

stage)	เป็นช่วงที่ผู้น�ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้

แลกเปลีย่นความคิด	ความรูส้กึ	และประสบการณ์ซึง่กนั

และกัน	

2.	 เครื่องมือท่ีใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ประกอบด้วย

	 2.1	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 ซึ่ง

พัฒนาโดยทีมผู้วิจัย	ประกอบด้วย	ข้อค�าถามเกี่ยวกับ	

เพศ	อายุ	ศาสนา	รายได้ของครอบครัว	และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

	 2.2	 แบบประเมินการปรับตัวทางสังคม	

(Social	Adjustment	Scale)	ซึง่พฒันาโดย	ขนิษฐา	ชืน่เนยีม 

(2540)	 ตามแนวคิดการปรับตัวทางสังคมของทีกส์

และคณะ	 (Tiegs	 et	 al.,	 1941)	 ประกอบด้วยข้อ	

ค�าถาม	68	ข้อ	ใช้ประเมนิการปรับตัวทางสงัคม	6	ด้านคอื 

ด้านมาตรฐานทางสังคม	 (15	 ข้อ)	 ทักษะทางสังคม	

(14	 ข้อ)	 แนวโน้มพฤติกรรมต่อต้านสังคม	 (7	 ข้อ)	

ความสัมพันธ์ในครอบครัว	(12	ข้อ)	ความสัมพันธ์ใน

สถานศกึษา	(13	ข้อ)	และความสมัพนัธ์ในชมุชนทีอ่ยู่อาศยั 

(7	 ข้อ)	 แต่ละข้อค�าถามมีค�าตอบให้เลือก	 5	 ระดับ	

ตัง้แต่	1	หมายถงึ	ข้อความในประโยคตรงกบัความคิดเหน็

ของนักศึกษาน้อยที่สุด	 จนถึง	 5	 หมายถึงข้อความใน

ประโยคตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด	

การแปลผลกระท�าโดยรวมคะแนนทั้งหมดแล้วหาร

ด้วยจ�านวนข้อ	ซึ่งมีการแบ่งคะแนนเป็น	5	ระดับ	ดังนี้

	 	 1–1.6	คะแนน	หมายถึง	ไม่สามารถปรับ

ตัวทางสังคมได้		

	 	 1.7–2.5	คะแนน	หมายถึง	มีการปรับตัว

ทางสังคมได้น้อย

	 	 2.6–3.4	คะแนน	หมายถึง	มีการปรับตัว

ทางสังคมได้พอใช้

	 	 3.5–4.3	คะแนน	หมายถึง	มีการปรับตัว

ทางสังคมได้ค่อนข้างดี

	 	 4.4–5	 คะแนน	 หมายถึง	 มีการปรับตัว

ทางสังคมได้ดี	

	 การพัฒนาแบบประเมินนี้	 ขนิษฐา	 ชื่นเนียม	

(2540)	ได้ทบทวนวรรณกรรมและสร้างข้อค�าถามจ�านวน 

90	ข้อ	จากนั้นแบบประเมินการปรับตัวทางสังคม	ได้รับ

การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 2	 ท่าน	 หลังจากมีการปรับแก้ตามข้อ

เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจึงน�าแบบประเมินการ

ปรับตัวทางสังคมไปทดลองใช้	แล้วน�ามาค�านวณหาค่า

อ�านาจจ�าแนกพบว่า	มีข้อค�าถามที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกสูง 

68	 ข้อ	 ซึ่งจากการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือได้

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	.97	ในการศึกษา

คร้ังน้ี	 ผู้วิจัยได้น�าแบบประเมินการปรับตัวทางสังคม

ไปทดลองใช้ในนักศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี	4	จ�านวน	30	คน 
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ผลของกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดในนักศึกษาพยาบาล

พบว่ามีข้อค�าถาม	 1	 ข้อ	 ซึ่งมีความหมายคลุมเครือที่	

ส่งผลให้ผู้ตอบแปลความหมายผิด	 และมีความหมาย

ซ�้าซ้อนกับข้อค�าถามอื่นในด้านเดียวกัน	จึงตัดข้อค�าถาม

นี้ออก	 เหลือข้อค�าถามทั้งสิ้น	 67	 ข้อ	 จากการหาค่า

ความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาคเท่ากับ	.95		

	 2.3	 แนวการสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่ม	

(focus	group)	พัฒนาโดยทีมผู้วิจัย		แนวการสัมภาษณ์

น้ีประกอบด้วยข้อค�าถามปลายเปิดจ�านวน	7	ข้อ	ซึง่เป็น

ข้อค�าถามเกี่ยวกับความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้เข้า

ร่วมกลุ่ม	สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกลุ่ม	การน�าส่ิงที่ได้เรียนรู้

จากการเข้ากลุม่ไปประยุกต์ใช้		ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ

ข้ึนหลังเข้ากลุ่ม	 ประโยชน์ในการพัฒนาการปรับตัว				

ทางสังคม	ความคิดเห็นต่อการน�ากลุ่มละครจิตบ�าบัด

มาใช้ในการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษา

พยาบาล	และปัญหาอุปสรรคจากการเข้าร่วมกลุ่ม	โดย

ก่อนทีผู่วิ้จยัจะน�าแนวสมัภาษณ์ไปใช้	เครือ่งมอืชดุน้ีได้

ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาโดย						

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	2	ท่าน	

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง		 	

การศึกษาครั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ก่อนด�าเนินกิจกรรมกลุ่มละคร

จิตบ�าบัด	 ทีมผู ้ วิจัยได้ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึง

วัตถุประสงค์	 ข้ันตอนการด�าเนินการวิจัย	 ความไม่

สะดวกสบายท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวทางการช่วยเหลือ

โดยมีจิตแพทย์เป็นที่ปรึกษาและให้การดูแลในกรณีท่ี

กลุม่ตวัอย่างต้องการความช่วยเหลอื	สทิธใินการเข้าร่วม

การวิจัยและการถอนตัวออกจากการวิจัยได้	 โดยไม่มี

ผลกระทบใดๆ	ต่อนักศึกษา	และสอบถามการเข้าร่วม

การศกึษาด้วยความสมคัรใจโดยการลงนาม	การน�าเสนอ

ผลวิจัยเป็นการน�าเสนอในภาพรวม	

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ทีมผู้วิจัยได้นัดพบนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่	 3	

เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์	 ข้ันตอนการด�าเนินการวิจัย	

ความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้น	 สิทธิการเข้าร่วมวิจัย

และการถอนตวัออกจากการวิจัย	 จากน้ันจงึให้กลุม่ตวัอย่าง

ตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมิน

การปรบัตัวทางสงัคม	(pre-test)	และเข้าร่วมกลุม่ส่งเสรมิ

การปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดรวม	

11	ครั้ง	โดยใช้เวลาในการท�ากลุ่มสัปดาห์ละ	2	ครั้ง	ๆ	

ละ	 2	 ชั่วโมง	 ติดต่อกัน	 6	 สัปดาห์	 การก�าหนดตาราง

เวลาน้ันผู้วิจัยเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับทุกคนใน

การจัดกจิกรรม	หลงัสิน้สดุการด�าเนนิกลุม่ครัง้สดุท้าย	1	วัน 

เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการด�าเนินกิจกรรม	 (post-test) 

โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินการปรับตัวทาง

สังคม	และจัดให้มีการสนทนากลุ่ม	(focus	group)	เพื่อ

ให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิด	 ความรู้สึก	 รวมถึงการ

เปลีย่นแปลงต่างๆ	ของตนเองหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล	 วิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย	

(ความถี	่และร้อยละ)	และเปรยีบเทยีบคะแนนการปรบั

ตัวทางสังคมก่อนและหลังการเข้าร ่วมกลุ ่มละคร

จิตบ�าบดั	โดยใช้สถติิ	Dependent	t-	test		จากการทดสอบ

โดยใช้	Kolmogorov-Smirnov	Test	พบว่าคะแนนการ

ปรับตัวทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัว				

เป็นปกติ	ส่วนข้อมูลจากการสนทนากลุ่มใช้วิธีอ่านซ�้าๆ	

แล้วสรุปประเด็นเกี่ยวกับความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่

ได้เข้าร่วมกลุ่ม	 สิ่งท่ีได้เรียนรู้	 การน�าสิ่งท่ีเรียนรู้ไป

ประยกุต์ใช้	ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนในตนเอง	ความ

คิดเห็นต ่อการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของ

นักศึกษาพยาบาล	และอุปสรรคในการเข้าร่วมกลุ่ม		
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ผลการวิจัย

1.		ข้อมูลส่วนบุคคล

	 กลุ ่ มตั วอย ่ า ง ในการศึกษาครั้ ง น้ี เป ็น

นักศึกษาพยาบาลที่ก�าลังศึกษาในชั้นปีที่	3	ปีการศึกษา	

2552		ในสถาบนัการศกึษาพยาบาล		สงักดัมหาวิทยาลยั

แห่งหนึ่ง	จ�านวน	9	ราย	นักศึกษาทั้งหมดเป็นเพศหญิง	

อายุระหว่าง	 	20-21	ปี	นับถือศานาพุทธ	รายได้เฉลี่ย

ของครอบครัว	 5,000–15,500	 บาทต่อเดือน	 กลุ่ม

ตัวอย่าง	ร้อยละ	66.7	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน

ระดับปานกลาง	(เกรดเฉลี่ยเท่ากับ	2.51–3.19)		

2.	การปรับตัวทางสังคม

	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการปรับตัวทาง

สังคมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกลุ่ม	

โดยใช้สถิติ		Dependent	t-	test	พบว่า	หลังเข้าร่วมกลุ่ม

ส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละคร

จิตบ�าบัด	 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทาง

สังคมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติิทัง้โดยรวม	(t	=	-7.66,	p	=	<.001)	และรายด้านท้ัง 

6	ด้าน	ได้แก่	ด้านมาตรฐานทางสังคม	(t	=	-3.23,	p	=	

.012)	ด้านทักษะทางสังคม	 (t	=	-4.31,	 p	=	 .003)	

ด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อต้านสังคม	(t	=	-2.69,	p	=	

.028	 )	 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว	 (t	 =	 -3.23,							

p	=	.012)	ด้านความสัมพันธ์ในสถานศึกษา	(t	=	-4.96,	

p	 =	 .001)	 และด้านความสัมพันธ์ในชุมชนที่อยู่อาศัย	

(t	=	-4.60,	p	=	.002)	ดังตารางที่	1

ตารางที่	1	 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทางสังคมก่อนและหลังการทดลองในนักศึกษาพยาบาล	(N=9)

การปรับตัวทางสังคม	 	 	 ก่อนทดลอง	 	หลังทดลอง

	 	 	 	 	 	 Mean	(SD)	 	Mean	(SD)	 			t	 	p-value

ด้านมาตรฐานทางสังคม	 	 	 	4.35		(.27)	 		4.66	(.22)	 -3.23	 					.012

ด้านทักษะทางสังคม	 	 	 	3.75		(.36)	 		4.42	(.35)	 -4.31	 					.003

ด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อต้านสังคม	 	 	4.59		(.35)	 		4.84	(.19)	 -2.69	 					.028

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว	 	 	4.49		(.19)	 		4.76	(.18)	 -3.23	 					.012

ด้านความสัมพันธ์ในสถานศึกษา	 	 	3.70		(.18)	 		4.23	(.32)	 -4.96	 					.001

ด้านความสัมพันธ์ในชุมชนที่อยู่อาศัย	 	 	3.78		(.16)	 		4.44	(.38)	 -4.60	 					.002

การปรับตัวโดยรวม	 	 	 4.11			(.12)	 		4.56	(.21)	 -7.66	 		 <.001

3.	ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม

	 ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มโดยใช้แนว

การสมัภาษณ์น้ัน	สามารถสรปุได้เป็น	2	ประเดน็ใหญ่ๆ	

ดังนี้

	 	 3.1 ความรู้สกึในฐานะผู้แสดงน�าและผู้ร่วม

ในกิจกรรมกลุ่ม	

	 	 	 ความรู้สึกในฐานะผู้แสดงน�า:	นักศึกษา

ที่เป็นผู้แสดงน�าในกลุ่มละครจิตบ�าบัดแต่ละคร้ังให้

ข้อมูลว่าได้ระบายความไม่สบายใจ	 ได้รับความเข้าใจ	

เห็นใจ	ก�าลังใจ	จากสมาชิกกลุ่ม	นอกจากนั้นการแสดง

ละครยังช่วยให้ได้ส�ารวจปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง

บคุคลมากข้ึน	ทัง้ยังได้รบัประโยชน์จากการแลกเปลีย่น
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ผลของกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดในนักศึกษาพยาบาล

ความคิดเหน็และประสบการณ์ของสมาชกิกลุม่	ท�าให้มี

ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลายขึ้น

	 	 	 ความรูส้กึในฐานะผูร่้วมในกจิกรรมกลุม่:	

นักศกึษาทีเ่ป็นผูร่้วมในกจิกรรมกลุม่	(ผู้แสดงร่วมและ

ผู้ชม)	 รู้สึกว่าละครเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็น

ปัญหาและการแก้ปัญหาในอดีตของตน	 ได้เรียนรู้ว่า

ปัญหามีทางออกหลายวิธี	นอกจากนี้	การที่ได้ร่วมแลก

เปลี่ยนประสบการณ์	ความคิดและความรู้สึก	ส่งผลให้

นักศกึษารู้สกึภาคภมูใิจทีม่ส่ีวนช่วยให้เพือ่นมทีางเลอืก

ในการแก้ปัญหาของตนเอง	

	 	 3.2	 สิ่งที่ได้เรียนรู้และความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นหลังเข้ากลุ่ม	

	 	 	 จากการท่ีนักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มละคร

จิตบ�าบัด	 นักศึกษาให้ข้อมูลส่ิงที่ได้เรียนรู้และการ

เปลี่ยนแปลงในตนเองหลังเข้าร่วมกลุ่ม	ดังนี้

	 	 	 เข้าใจตนเองมากข้ึน:		ได้ส�ารวจและรูเ้ท่า

ทนัปัญหา	ความคิด	ความรูส้กึของตนเอง	เหน็ความเป็น

จรงิว่าทุกชวิีตล้วนมปัีญหา	มทีัง้ความสขุและความทกุข์	

เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาต่างๆ	 เกิดความ

เข้าใจชีวิต	มีความหวังและมีความเข้มแข็งท่ีจะเผชิญ

เรื่องราวต่างๆ	ในชีวิตมากขึ้น		

	 	 	 เข้าใจผู้อืน่มากข้ึน:	ได้เรยีนรู้ว่าไม่มใีคร

ทีมี่ชวิีตสมบรูณ์แบบ	เข้าใจว่าคนแต่ละคนมปีระสบการณ์

ชีวิตที่แตกต่างกันไป	 สามารถมองผู้อื่นอย่างเป็นกลาง

และเกดิความเข้าใจผู้อืน่มากข้ึน	สิง่ทีส่�าคัญอย่างย่ิงกคื็อ	

นักศึกษาเกิดความเข้าใจบิดามารดาของตนเองและมี

ทัศนคติที่ดีต่อครู/อาจารย์มากขึ้น	

	 	 	 มทัีกษะในการสร้างและรกัษาสมัพนัธภาพ: 

มีใจเปิดกว้างที่จะยอมรับบุคคลอื่นตามที่เขาเป็น	 รู้จัก

ให้อภัย	ลดอคติ/	ความคาดหวัง/	การตัดสิน/	วิพากษ์

วิจารณ์ผู้อื่น	มีทักษะในการส่ือสาร	สามารถปรับตัวอยู่

ร่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคม	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท�างานเป็น

ทีมกับเพื่อน	 นอกจากน้ี	 การเข้าร่วมกลุ่มยังช่วยให้

นักศึกษากล้าบอกความคิด	ความรู้สึกของตนเองกับ

บุคคลในครอบครัว	 ท�าให้มีความเข้าใจและมีความ

อบอุ่นในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น	

	 	 	 ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ:	 การแสดง

ละครช่วยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีของพยาบาล

ในหอผู้ป่วยมากข้ึน	 ท�าให้เกิดความเข้าใจเหตุผลท่ี

อาจารย์นิเทศน์และบุคลากรในทีมการพยาบาลเคย						

ตกัเตอืนเมือ่นกัศกึษาท�าผิดพลาดในขณะฝึกปฏบิติังาน

และทีส่�าคัญนักศกึษาเกิดความเหน็อกเหน็ใจผู้ป่วยและ

เห็นความส�าคัญในการพยาบาลด้วยความเต็มใจ	

ตระหนักถึงคุณค่าในการช่วยเหลือผู้ป่วยมากขึ้น

	 	 	 ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม:	 เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	 มีความ

เต็มใจในการช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่นท่ีก�าลังประสบ

ความทุกข์เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การอภิปรายผล

ผลการศกึษาคร้ังนีพ้บว่า	หลงัเข้าร่วมกลุม่ส่งเสรมิ

การปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัด	

นักศกึษาพยาบาลมคีะแนนเฉลีย่การปรบัตัวทางสงัคมสงู

กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง	6	ด้าน	(ด้านมาตรฐานทาง

สังคม	 ด้านทักษะทางสังคม	 ด้านแนวโน้มพฤติกรรม

ต่อต้านสงัคม	ด้านความสมัพนัธ์ในครอบครวั	ด้านความ

สัมพันธ์ในสถานศึกษา	 และด้านความสัมพันธ์ในชุมชน

ทีอ่ยู่อาศยั)	สอดคล้องกบัการศกึษาของโอฟลาสและคณะ 

(Oflaz	 et	 al.,	 2011)	 ที่พบว่า	 หลังเข้าร่วมกลุ่มละคร

จิตบ�าบดันักศกึษาพยาบาลหลกัสตูรเฉพาะทาง	มคีวาม

ตระหนักรู้ในตนเอง	 และเกิดความเข้าใจผู้ป่วยมากขึ้น	

ส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความเต็มใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่	 สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

ในขณะปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ			

อันเป็นผลให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพตาม

หลกัจรรยาบรรณวิชาชพีซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการปรบัตวั
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สุดา รองเมือง และคณะ

ด้านมาตรฐานทางสังคม	 การศึกษาของคาราทัสและ

ก๊อกคากัน	 (Karatas	 &	 Gökçakan,	 2009)	 ที่พบว่า

นักเรียนชายหญิงชั้นมัธยมปลายท่ีเข ้ากลุ ่มละคร

จิตบ�าบดัมีการปรับตัวทางพฤตกิรรมต่อต้านสงัคมดข้ึีน	

โดยมีคะแนนความก้าวร้าว	 (aggression)	 ความโกรธ	

(anger)	 พฤติกรรมไม่เป็นมิตร	 (hostility)	 และความ

ก้าวร้าวแอบแฝง	(indirect	aggression)	ลดลง	การศึกษา

ของคาราทสั	(Karatas,	2011)	ทีพ่บว่า	นักเรยีนวัยรุน่ท่ี

เข้ากลุม่ละครจิตบ�าบดัมีทักษะทางสงัคมดีข้ึน	โดยนักเรยีน

มีคะแนนความก้าวร้าวลดลงและมีคะแนนการแก้ปัญหา

สงูข้ึน	การศกึษาของแครนซ์และคณะ	(Kranz	et	al.,	2007) 

พบว่าหลังเข้าร่วมกลุ่มละครจิตบ�าบัดนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยัทางตอนใต้ของประเทศสหรฐัอเมรกิา	มคีวาม

สมัพนัธ์ในสถานศกึษาดข้ึีน	โดยมทัีกษะการสือ่สารและ

การสร้างสมัพนัธภาพทีดี่กบัเพือ่นร่วมสถาบนัถงึแม้ว่า

จะต่างสผิีว	 ส�าหรับการศึกษาผลการใช้ละครจิตบ�าบัด

ต่อสัมพันธภาพในครอบครัวนักศึกษาพยาบาลน้ันยัง

มีข้อจ�ากัด	อย่างไรก็ดีจากการศึกษาของ	ดรุณี	นาทะสิริ	

(2547)	พบว่า	หลังเข้าร่วมกลุ่มละครจิตบ�าบัด	ผู้ป่วย

จิตเวชในแผนกผู้ป่วยนอกท้ังเพศหญิงและเพศชายท่ี

มปัีญหาชวิีตครอบครวั	มคีวามสมัพนัธ์ในครอบครัวดข้ึีน 

ส่วนผลของการใช้ละครจิตบ�าบัดส่งเสริมการปรับตัว

ด้านความสัมพันธ์ในชุมชนที่อยู ่อาศัยยังไม่พบว่ามี

การศึกษาในเรื่องนี้

การทีนั่กศกึษาพยาบาลมีคะแนนเฉลีย่การปรบัตัว

ทางสังคมหลังการเข้าร่วมกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทาง

สังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดสูงกว่าก่อนเข้ากลุ่ม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตินั้น	 อาจเนื่องมาจากกิจกรรม

กลุ ่มละครจิตบ�าบัดที่ช ่วยส่งเสริมการปรับตัวทาง

สังคมในนักศึกษาพยาบาลด้านต่างๆ	 สามารถอธิบาย

ได้ดังนี้

การปรับตัวทางสังคมด้านมาตรฐานทางสังคม:	

ในการด�าเนินกลุ่มครั้งที่	 2-3	 ผู้น�ากลุ่มได้ส�ารวจปัญหา

ความคับข้องใจเกี่ยวกับการปรับตัวด้านมาตรฐานทาง

สังคม	 พบว่า	 สมาชิกกลุ่มได้เสนอให้จัดฉากการแสดง

เก่ียวกับปัญหาในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยซึ่ง

เป ็นเร่ืองราวของความรู ้สึกเหน่ือยล้าที่ นักศึกษา

พยาบาลต้องต่ืนนอนต้ังแต่เช้าให้ทันการข้ึนฝึกปฏิบัติ

งานตั้งแต่	 6.30	 น.	 เพื่อประเมินผู้ป่วยและไปรับฟัง

การส่งเวรเวลา	7.00	น.	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางสังคมในเรื่องการปฏิบั ติตาม

ระเบียบและหน้าที่ของนักศึกษาพยาบาลโดยยึดหลัก

จรรณยาบรรณวิชาชีพ	 รวมทั้งความรู้สึกไม่สบายใจใน

การฝึกงานจากการท่ีถูกประเมินจากพี่ๆ	 พยาบาล	

เรื่องการเตรียมตัวไม่เพียงพอของนักศึกษาพยาบาล

ในการดูแลผู้ป่วย	 ในการแสดงละคร	 ผู้น�ากลุ่มใช้

เทคนิคบทบาทสมมุติ	 (role	 play)	 เพื่อให้ผู้แสดงน�า	

(protagonist)	 ได้แสดงออกถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา

คับข้องใจ	จากนัน้ใช้เทคนิคการฝึกแสดงออกตามบทบาท 

(role	training)	เพื่อให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันแสดงวิธีการ

แก้ปัญหาที่เหมาะสม	 เมื่อการแสดงจบลง	 ผู้น�ากลุ่ม

สนับสนุนให้สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ความคิดเห็น	 พบว่า	 สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจบทบาท

หน้าที่ของพี่ๆ	 พยาบาลประจ�าหอผู้ป่วยมากขึ้นท่ีต้อง

รับผิดชอบชีวิตผู้ป่วย	 และเข้าใจบทบาทของพยาบาล

ในการให้ค�าแนะน�านักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงาน

เพือ่ความปลอดภยัของผู้ป่วย	ดงัท่ีผู้แสดงน�าได้กล่าวว่า	

“ถ้าถูกพี่พยาบาลตักเตือนอีก คิดว่าจะสามารถรับฟัง

และปรับปรุงตนเองได้ เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ การ

ดูแลผู้ป่วยให้ดี”	 และสมาชิกกลุ่มหลายคนได้กล่าวว่า	

“การเข้ากลุ่มท�าให้เข้าใจพี่พยาบาล ผู้ป่วย และญาติ

มากข้ึน รูส้กึเต็มใจช่วยเหลอืและเต็มใจปฏบิติัหน้าทีข่อง

ตนเอง”	 นอกจากนั้น	 ยังพบว่า	 การที่สมาชิกกลุ่มได้

ร่วมรับฟังปัญหา	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ในกลุ่มเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกิดการพัฒนา

ทักษะด้านมาตรฐานทางสังคมในเร่ืองการเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	 ดังเช่น	

สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า	 “เมื่อก่อน เวลาท่ีคนรอบข้างมี
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ผลของกลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบัดในนักศึกษาพยาบาล

ปัญหา จะไม่อยากยุ่งเกี่ยว คิดว่าปล่อยให้เขาจัดการ
ปัญหาเอง แต่พอได้เข้ากลุ่ม ก็เปลี่ยนความคิดใหม่คือ
เวลาเห็นใครไม่สบายใจก็อยากช่วยเหลือ เพื่อที่จะอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”	 จากข้อมูลดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าหลังเข้าร่วมกลุ่ม	 นักศึกษามีการปรับตัวทาง
สังคมด้านมาตรฐานทางสังคมดีขึ้น

การปรบัตวัด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อต้านสงัคม: 
ในการด�าเนินกลุ่มครั้งที่	 4	 ผู้น�ากลุ่มได้ส�ารวจปัญหา
เกีย่วกบัพฤตกิรรมต่อต้านสังคมพบว่า	 สมาชิกกลุ่มเสนอ
ปัญหาความรู้สกึโกรธและต้องการแก้แค้นคูก่รณ	ี ในการ
แสดงฉากแรกพบว่า	 ผู้แสดงน�าก�าลังมีอารมณ์โกรธที่
รุนแรงและต้องการระบายออก	(act	hunger)	ผู้น�ากลุ่ม
จึงใช้เทคนิคที่ช่วยให้ผู ้แสดงน�าได้ระบายออกทาง
อารมณ์	(catharsis)	โดยใช้หมอนเป็นสัญลักษณ์แทนคู่
กรณเีพือ่ให้ผูแ้สดงน�าได้กระท�าในสิง่ต้องการระบายออก 
ซึ่งผู้แสดงน�าก็เลือกท่ีจะระบายความโกรธด้วยการ
ต่อยหมอน	 จากน้ันผู้น�ากลุ่มใช้เทคนิคกระจกสะท้อน	
(mirror)	โดยการให้สมาชิกกลุม่ทีเ่ป็นผู้ชมออกมาแสดง
พฤติกรรมต่อยหมอนเลียนแบบผู้แสดงน�า	 เพื่อให้ผู้
แสดงน�าได้เห็นภาพการแสดงออกทางอารมณ์ของ
ตนเอง	 และกระตุ้นให้พจิารณาผลกระทบของการแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว	หลังจากนั้นจึงส่งเสริมให้ผู้แสดงน�า
เลือกวิธีจัดการปัญหาด้วยการใช้เทคนิคการฝึกการ
แสดงออกตามบทบาท	 โดยให้สมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ		
เข้ามาร่วมแสดงวิธกีารแก้ปัญหาของตนเองท่ีแตกต่างกนั 
หลังจากจบการแสดง	นักศึกษาที่เป็นผู้แสดงน�าบอกว่า
รู้สกึโล่งใจข้ึนทีไ่ด้ระบายอารมณ์ออกมาและได้เหน็ผลเสยี
ที่จะเกิดข้ึนจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา	
รวมทั้งท�าให้ได้ข้อคิดว่าการแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี
ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องใช้ความรุนแรงเสมอไป	 และคิดว่าวิธี
การท่ีสมาชิกกลุ ่มคนอื่นๆเสนอผ่านเทคนิคการฝึก
แสดงออกตามบทบาทน้ันเป็นวิธีที่น่าสนใจและจะลอง
น�าไปใช้	 ซึง่จากการตดิตามผลการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
หลงักจิกรรมครัง้น้ีผู้แสดงน�าให้ข้อมลูว่า	 “เพือ่นๆ ชมว่า

ใจเย็นลง เวลาโกรธก็ไม่ได้อยากท�าร้ายคนอื่นอย่างที่

ผ่านมา”	 นอกจากนี้จากการสนทนากลุ่มหลังการด�าเนิน

กลุ่มยังพบว่า	กิจกรรมกลุ่มช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกการรู้

เท่าทันความคิดและความรู้สึกของตนเอง	 ท�าให้สามารถ

ยอมรับ	 เข้าใจ	 และใส่ใจต่อความคิดหรืออารมณ์ของ

ตนเอง	 ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีน่าจะมีส่วนช่วยให้นักศกึษามกีาร

แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม		มกีารปรับตวัด้าน

พฤติกรรมต่อต้านสังคมในเรื่องการใช้ความรุนแรงดีขึ้น

การปรับตัวทางสังคมด้านทักษะทางสังคม:						

ในการด�าเนินกลุ่มครั้งที่	 5-6	 ผู้น�ากลุ่มได้ส�ารวจปัญหา

เกีย่วกบัปัญหาทักษะทางสงัคมพบว่า	กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่

มปัีญหาคับข้องใจในการท�างานกลุม่กบัเพือ่นร่วมชัน้เรียน 

(นักศึกษาอื่นที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง)	 ในการจัดฉาก

การแสดง	ผู้แสดงน�าได้เลือกจัดฉากการแสดงเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เป็นความรู้สึกคับข้องใจในการท�างานกลุ่ม

กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน	ในการแสดงฉากแรก	ผู้แสดงน�า

ได้แสดงถงึวิธกีารแก้ปัญหาท่ีเคยใช้	 โดยการต่อว่าเพือ่น

ด้วยถ้อยค�ารุนแรง	 ต่อมาในฉากที่สอง	 ผู้น�ากลุ่มได้ใช้

เทคนิคสลับบทบาท	(role	 reversal)	 โดยให้ผู้แสดงน�า

สลับบทบาทไปเป็นเพื่อนที่ถูกต่อว่า	 แล้วผู้น�ากลุ่ม

กระตุ้นให้มีสื่อสารและบอกความรู้สึกระหว่างผู้แสดง

น�ากบัเพือ่นทีถ่กูต่อว่า	หลงัจากการใช้เทคนคิน้ี	 ผู้แสดงน�า

ได้บอกถงึความรู้สกึเข้าใจและเหน็ใจ	(empathy)	ต่อเพือ่น

ที่ถูกตนต่อว่า	 โดยให้ข้อคิดเห็นว่า	 “การสลับบทบาท

ท�าให้เกิดความเข้าใจเพื่อนมากข้ึนว่าเขารู้สึกอย่างไรที่

เราพดูอย่างน้ัน และท�าให้เหน็ว่าการท่ีเราหงดุหงดิและ

ตัดสินเพื่อนไปตามความคิดของเราโดยไม่เปิดโอกาส

ให้เพื่อนอธิบายเหตุผลน้ันเป ็นการท�าลายความ

สมัพนัธ์ท่ีน่าเสยีดาย และท�าให้มผีลกระทบต่อการท�างาน

กลุ่มซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ”	 หลังจากน้ัน

ผู้น�ากลุ่มได้ใช้เทคนิคการฝึกแสดงออกตามบทบาท

โดยให้สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนออกมาแสดงวิธีการสื่อสารที่

เหมาะสม	 แล้วให้ผู้แสดงน�าฝึกการสือ่สารและแสดงออก

ทางพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยตนเอง	 จากการติดตาม
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สุดา รองเมือง และคณะ

ผลการน�าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกลุ่มไปใช้ในการอยู่ร่วม
กับเพื่อนร่วมช้ันเรียนพบว่า	 สมาชิกกลุ่มหลายคนให้
ข้อมูลว่า	 “หลังเข้ากลุ่มท�าให้สามารถรับฟังคนอื่นได้
มากขึ้น โดยลดการด่วนตัดสินเพื่อน และสามารถท�างาน
ร่วมกบัเพือ่นได้โดยมคีวามขัดแย้งลดลง”	 นอกจากน้ัน
ยังพบว่า	นักศึกษาที่เข้ากลุ่มยังให้ข้อมูลว่า “การได้เข้า
ร่วมกลุ่มและได้ฝึกทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
รู้จักใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้น ท�าให้ได้เพื่อนใหม่เพิ่ม”  
จากข้อมูลดังกล่าว	 ท�าให้เห็นว่าการเข้ากลุ่มกิจกรรม
น่าจะช่วยส่งผลให้นักศึกษามีทักษะทางสังคมมากขึ้น

การปรับตัวทางสังคมด้านความสัมพันธ์ใน
ชุมชนที่อยู่อาศัย:	ในการด�าเนินกลุ่มครั้งที่	7	ผู้น�ากลุ่ม
ได้ส�ารวจปัญหาเกี่ยวกับการอยู่ในหอพัก	 พบว่าสมาชิก
กลุ่มมีปัญหาไม่พอใจเกี่ยวกับเร่ืองระเบียบของหอพัก
ที่มีข้อห้ามหลายประการที่สมาชิกกลุ่มไม่เห็นด้วยและ
มีสมาชิกกลุ่มบางคนมีพฤติกรรมละเมิดกฎระเบียบ
ของหอพกั	 ในการจัดฉากการแสดงผูน้�ากลุม่ได้ใช้เทคนิค
การใช้เก้าอ้ีว่าง	 (empty	 chair)	 โดยผู้น�ากลุม่น�าเก้าอี้ว่าง
มาวางไว้ที่เวที	แล้วให้ผู้แสดงน�าจินตนาการว่าผู้มีอ�านาจ
ในการออกกฏระเบียบของหอพักก�าลังน่ังอยู่ท่ีเก้าอี	้
แล้วจึงให้ผู้แสดงน�าได้พดูระบายความรูส้กึความคบัข้องใจ
ต่อกฏระเบียบของตนเองอย่างอิสระต่อเก้าอี้ว่างตัวนั้น	
หลังจากนั้นผู้น�ากลุ่มจึงใช้เทคนิคสลบับทบาท	 โดยให้		
ผู้แสดงน�าสลบับทไปเป็นผู้มอี�านาจในการออกกฏซึง่นัง่
อยูบ่นเก้าอีตั้วน้ัน	 แล้วผู้แสดงน�าถามความคิดเหน็และ
ความรู้สึกของผู้มีอ�านาจในการออกกฏท่ีได้รับฟังส่ิงท่ี			
ผู้แสดงน�าพดูระบายออกมา	ซึง่เทคนคิน้ีช่วยให้ผู้แสดงน�า
ได้ส�ารวจความรูส้กึ	 ความคิดเหน็ของผูมี้อ�านาจในการ
ออกกฎ	จากการแสดงพบว่า	ผู้แสดงน�าเกดิความเข้าใจถงึ
เหตผุลของการสร้างกฎระเบยีบมากข้ึน	 รูส้กึต่อต้านกฎ
ระเบียบน้อยลง	ดังท่ีผู้แสดงน�าได้ให้ข้อมลูว่า	“การเข้า
กลุ่มช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบของการ
อยู่หอพักมากขึ้น ท�าให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของหอพกัได้โดยไม่อดึอดัใจ”	 และดังท่ีสมาชกิกลุม่
กล่าวไว้ว่า	 “เข้าใจว่ากฎระเบียบของหอพักมีไว้เพื่อ

ดูแลความปลอดภัยให้นักศึกษา แม้บางคร้ังจะท�าให้
ไม่สะดวกบ้าง แต่ก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามเพื่อความ
เป็นระเบียบเรยีบร้อย”	 น่ันคือ	 นักศกึษาทีเ่ข้ากลุม่จึงน่า
จะมีการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ในชุมชนที่อยู่อาศัย
ดีขึ้น

การปรับตวัทางสงัคมด้านความสมัพนัธ์ในสถาน
ศกึษา:	ในการด�าเนินกลุม่ครัง้ท่ี	8-9	ผู้น�ากลุม่ได้ส�ารวจ
ปัญหาความคับข้องใจเกี่ยวกับการปรับตัวในสถาน
ศกึษา	พบว่า	ผู้แสดงน�ามปัีญหาความไม่เข้าใจกบัอาจารย์
ทีส่อนปฏบิตัใินคลนิิก	ท�าให้ผูแ้สดงน�าพยายามหลกีเลีย่ง
การสือ่สารกบัอาจารย์	ในการแสดงละคร	ผู้น�ากลุ่มได้ใช้
เทคนิคหุน่จ�าลอง	(scrupling)	โดยให้ผู้แสดงน�าเลอืกผู้
แสดงร่วมมารับบทเป็นอาจารย์	แล้วให้ผู้แสดงน�าจัด
ท่าทางและลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงน�า
กบัอาจารย์ท่านน้ัน	จากนัน้ผู้น�ากลุม่ได้ใช้เทคนิคกระจก
สะท้อน	(mirror)	โดยให้สมาชกิคนอืน่เข้ามาแสดงท่าทาง
เลยีนแบบพฤติกรรมของผูแ้สดงน�าทีม่ต่ีออาจารย์	เพือ่ให้      
ผู้แสดงน�าเห็นภาพการมีปฏิสัมพันธ์ของตนเองกับ
อาจารย์ได้ชัดข้ึน	และได้ทบทวนความต้องการท่ีแท้จริง
ของตนเอง	จากการแสดงพบว่า		ผู้แสดงน�าต้องการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัอาจารย์แต่ขาดทกัษะในการสือ่สาร	
ดังน้ันผู้น�ากลุ ่มจึงใช้เทคนิคการฝึกแสดงออกตาม
บทบาท	 โดยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันเสนอวิธีการสื่อสาร
เพื่อบอกความรู ้สึกและความต้องการต่ออาจารย	์											
แล้วให้ผู ้แสดงน�าฝึกแสดงออก	 จากการใช้เทคนิค													
ดงักล่าว	ท�าให้ผูแ้สดงน�าได้เรียนรู้วิธสีือ่สารทีเ่หมาะสม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์	 	 โดยผู้แสดงน�า
ให้ข้อมลูว่า “รู้สกึเข้าใจอาจารย์เพิม่ข้ึน และได้เรียนรูวิ้ธี
การพูดคุยที่เหมาะสม”	 และสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ยัง
บอกว่า	“การเข้ากลุม่ท�าให้รูส้กึผูกพนั เข้าใจบทบาทของ
อาจารย์ และกล้าพูดคุยกับอาจารย์มากข้ึน”	นอกจาก
น้ันข้อมลูจากการสนทนากลุม่ยังพบว่า	สมาชิกกลุม่รู้สกึ
ผูกพันกับเพื่อนและสถาบันการศึกษามากข้ึน	กล้าพูด
คุยทักทายเพื่อนใหม่ๆ	 ได้อย่างมั่นใจไม่เขินอาย	 รู้สึก
ภมูใิจท่ีเป็นนักศกึษาของสถาบนันี	้จะเหน็ว่ากจิกรรมต่างๆ 
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ในกลุ่มละครจิตบ�าบัดน่าจะส่งผลให้นักศึกษามีความ
สัมพันธ์ในสถานศึกษาดีขึ้น

การปรับตัวทางสังคมด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครวั:	ในการด�าเนินกลุม่ครัง้ที	่10-11	ผู้น�ากลุม่ได้
ส�ารวจปัญหาเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ในครอบครวั	พบว่า	
สมาชิกกลุ ่มหลายคนพูดถึงปัญหาความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว	เช่น	ความห่างเหนิและการส่ือสารทีไ่ม่เข้าใจกนั	
โดยผู้แสดงน�าได้เสนอปัญหาเร่ืองไม่กล้าเปิดเผย									
ความรู้สึกที่ไม่สบายใจให้ครอบครัวฟัง	 เนื่องจากเป็น
ห่วงว่าพ่อแม่จะไม่สบายใจ		ในการแสดงผู้น�ากลุม่ใช้เทคนิค
การสื่อภาษาใจโดยใช้ภาษากาย	 (physicalization)									
โดยการให้ผู้แสดงน�าน่ังอยู่บนเก้าอี้แล้วเล่าเรื่องราวที่
เกิดขึ้น	ในระหว่างนั้นผู้น�ากลุ่มจะคอยถามเป็นระยะ	ๆ	
เพือ่ให้ผู้แสดงน�าได้ส�ารวจความรู้สกึและความต้องการ
ที่ขัดแย้งในใจตนเอง	 เช่น	“เหตุการณ์น้ีท�าให้คุณรู้สึก
อย่างไร”	เม่ือผูแ้สดงน�าบอกความรูส้กึ	ผู้น�ากลุม่จะถาม
ต่อไปว่า	“ความรู้สึกน้ีส่งผลต่อร่างกายคุณอย่างไร”      
เช่น	 ใจสั่น	 ปวดศีรษะ	ปวดท้อง	 เป็นต้น	 จากน้ันให	้															
ผู้แสดงน�าเลอืกผูแ้สดงร่วมเข้ามาร่วมแสดง	เป็นตวัแทน
ของการเปลีย่นแปลงทางร่างกายจากความความรูส้กึน้ัน	
เพือ่ให้ผู้แสดงน�าสามารถเหน็ความไม่สบายใจทีร่บกวน
อยู่ภายในใจเป็นรปูธรรมมากข้ึน	จากน้ันผูน้�ากลุม่จึงใช้
เทคนิคกระจกสะท้อนเพื่อให้ผู้แสดงน�าได้เห็นภาพ
ความขัดแย้งในใจตนเอง	 หลังจากการแสดงละคร														
ผู้แสดงน�าเกิดความเข้าใจตนเอง	และเข้าใจพ่อแม่มาก
ข้ึน	เกดิการคลีค่ลายความคบัข้องใจ	และสามารถตัดสนิ
ใจเลือกได้ว่า	ควรเปิดเผยความรู้สึกไม่สบายใจต่อพ่อ
แม่โดยปราศจากความรูส้กึผดิ	นอกจากน้ันจากการแลก
เปลีย่นประสบการณ์ในกลุม่พบว่า	สมาชิกกลุม่เกดิความ
เข้าใจบคุคลในครอบครัวมากข้ึน		มกีารพฒันาทกัษะใน
การสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัวเพิม่ข้ึน	ดงัท่ีสมาชกิ
กลุ่มได้ให้ข้อมูลว่า	“เข้าใจความคิด ความรู้สึกของพ่อ
แม่ และคนในครอบครัวดีขึ้น” “เข้าใจความปรารถนา
ดีของพ่อแม่มากข้ึน” “กล้าบอกเร่ืองราวต่างๆ ให้พ่อ

แม่ฟังเพราะรู ้ว่าพ่อแม่จะรับฟัง และมีความรักให้             

ลูกเสมอ” “ภูมิใจที่ เกิดมาในครอบครัวน้ี” 	 และ	

“สามารถรับฟังค�าสอนของพ่อแม่ได้มากข้ึน ไม่รู้สึก

ร�าคาญเหมือนแต่ก่อน”  

การศกึษาครัง้น้ี	แสดงให้เหน็ว่านักศกึษาพยาบาล

ที่เข้ากลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิค

ละครจิตบ�าบัดมีการปรับตัวทางสังคมดีข้ึน	 อย่างไร

ก็ตามการศึกษาครั้งน้ีมิได้มีการศึกษาโดยเปรียบเทียบ

ผลของกลุม่ละครจิตบ�าบดักบักลุม่ควบคมุ	ซึง่อาจท�าให้

มีข้อจ�ากัดในการอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรในวงกว้าง	

ข้อเสนอแนะ

1.	 จากผลการศกึษาท่ีพบว่า		นักศกึษาพยาบาลที่

เข้ากลุ่มส่งเสริมการปรับตัวทางสังคมโดยใช้เทคนิค

ละครจิตบ�าบัดมีคะแนนการปรับตัวทางสังคมสูงข้ึน								

ดังนั้นกลุ่มละครจิตบ�าบัดจึงน่าจะเป็นทางเลือกหน่ึงท่ี

จะน�าไปใช้ในการส่งเสรมิทกัษะการปรบัตวัให้นักศกึษา

พยาบาล	 โดยควรพิจารณาบริบทต่างๆ	ของนักศึกษา

ร่วมด้วยเพื่อให้การน�าไปใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.	ควรมีการศึกษาเพิ่มโดยออกแบบให้มีการ

ศกึษาเปรียบเทยีบระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

รวมถงึมกีารตดิตามประสทิธผิลของกลุม่	ฯ	ในระยะยาว	

เช่น	3	และ	6	เดือน	เป็นต้น			

3.	 ในการจัดกิจกรรมโดยใช ้ เทคนิคละคร

จิตบ�าบดัส�าหรับนักศกึษานัน้		ควรตัง้ช่ือโครงการให้เป็น

ข้อความทางบวก	 เพื่อไม่ท�าให้นักศึกษารู้สึกว่าผู้ที่จะ			

เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณ	อาจารย์ปิยฉัตร	เรืองวิเศษ	

ฟินนี่	และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค�าแนะน�าในการจัดกลุ่มส่ง

เสรมิการปรบัตัวทางสงัคมโดยใช้เทคนิคละครจิตบ�าบดั	

ขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงทานตะวัน	สุรเดชากุล	และ
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The	Effect	of	the	Social	Adjustment	Promoting	Group	Using	
Psychodrama	Techniques	for	Nursing	Students*	

Suda Rongmuang** M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)
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Abstract:	 This	quasi	 experimental	one	group	pre-posttest	 research	design	aimed	 to	
investigate	 the	 effect	 of	 the	 social	 adjustment	 promoting	 group	 using	 psychodrama	
techniques	on	social	adjustments	in	nursing	students.	Nine	participants	were	the	third-
year	nursing	students	studying	at	a	nursing	institute	in	a	university	during	the	academic	
year	 2009.	 The	 social	 adjustment	 promoting	 group	 using	 psychodrama	 techniques	
consisted	of	eleven	2-hour	sessions	which	were	implemented	2	sessions	per	week	for	
6	weeks.	The	research	instrument	used	to	collect	the	data	was	the	Social	Adjustment	
Scale.	Descriptive	statistics	and	Dependent	t-	test	were	utilized	for	data	analysis.	The	
results	revealed	that	after	participating	in	the	social	adjustment	promoting	group	using	
psychodrama	techniques,	the	participants	had	statistically	significant	mean	score	of	the	
overall	and	each	of	 six	aspects	of	 social	adjustments,	 social	 standards,	 social	 skills,	
antisocial	 tendencies,	 the	 family	 relations,	 the	 school	 relations,	 and	 the	 community	
relations	higher	than	those	before	participating	in	this	group.	The	lessons	learned	from	
the	 study	 can	 be	 applied	 to	 enhance	 social	 adjustments	 among	 nursing	 students.		
However,	 it	 is	 recommended	 that	 nursing	 students’	 contexts	 should	 be	 taken	 into	
consideration	to	ensure	efficiency	and	effectiveness	of	this	intervention.							
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