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--------------------------------บทคัดย่อ

การวิจยั คร้ังน้ ีเป็ นการวิจยั ก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองก่อน
และหลังเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับช้นั มัธยมศึ กษาปี ท่ี 5
โรงเรียนเดชะปั ตตนยานุกลู จังหวัดปั ตตานี จํานวน 20 คน ได้มาโดยใช้วธิ ีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เพือ่ เลือกวัยรุ่ นท่ี
มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองต่าํ ตง้ั แต่เปอร์ เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา โดยมีว ัยรุ่ นสมัครใจเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรม
บําบัด จํานวน 12 คน และเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด จํานวน 12 คร้ัง คร้ังละ 1 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 2 คร้ัง เป็ น
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ รวมทง้ั สิ้ น 12 ชัว่ โมง โปรแกรมนาฏกรรมบําบัด เป็ นการขับเคล่ือนด้วยการแสดงออกทางกาย
เน้นการเคล่ือนไหวปลดปล่อยความรู้สึกด้านลบในใจ แสดงออกตามจินตนาการผ่านบทบาทสมสุมติ เพือ่ ก้าวข้ามจาก
ความรูส้ กึ ภายในใจ ส่ งผลให้เกิดความภูมิใจในตนเอง เม่ือสิ้ นสุ ดโปรแกรมจึงประเมินระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
หลังเข้าโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดอีกคร้ัง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง โดย
กําหนดจุดมุ่งหมายและปรับปรุ งแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ตามแนวคิดของ Adler เพื่อสอดคล้องกับกล่มุ
ตัวอย่างท่ีศึกษา และโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด ท่ีผวู ้ ิจยั ออกแบบโดยใช้แนวทางของนาฏกรรมและจิตวิทยาเชิงบวก
ในการเข้าโปรแกรมทุกคร้ัง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ นก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรมนาฏกรรมบําบัด ใช้สถิติ t-test แบบไม่อิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า หลังเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด มีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองทุก
ด้านสูงกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั คร้ังน้ ีแสดงให้เห็น
ว่า โปรแกรมนาฏกรรมบําบัดน่าจะเป็ นทางเลือกหน่ ึ งในการดูแลวัยรุ่ นท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองต่าํ ผูเ้ ก่ียวข้องใน
งานนาฏกรรมสามารถนําไปเป็ นแนวทางเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเสริ มสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ
วัยรุ่ น และเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูท้ ี่จะศึกษาวิจยั เร่ืองการเห็นคุณค่าในตนเองในกล่มุ เด็กและเยาวชนต่อไป
คําสําคัญ: โปรแกรมนาฏกรรมบําบัด , การเห็นคุณค่าในตนเอง , วัยรุน่
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ABSTRACT

This title is a quasi-experimental research aims to study the level of Self-esteem of adolescents, to compare
the level of Self-esteem of adolescents according to genders, mean score, and parental status and to compare the level
of Self-esteem of before and after participating in Dramatic Therapy. The sample of this research was 12 Mathayom
Suksa IX students in Dechapattanayanukul School obtained by purposive sampling to select adolescents who have
Self-esteem before participating in Dramatic Therapy at 25 percentile and below and 12 adolescent volunteers
participated in Dramatic Therapy to join the Dramatic Therapy of 12 sessions of 1 hour duration of 6 weeks. Dramatic
Therapy program is driven by a physical expression and use for releasing negative sense in mind. Expressed through
the imagination through the role of the resolution to step away from the internal feelings cause self-esteem. At the
end of the program, the self-esteem was assessed after the Dramatic Therapy program again. The research instruments
were the Self-esteem Questionnaire and Dramatic Therapy Program. Self-esteem evaluation to set up the aim and
improve self-esteem assessments in according to Adler's concept to fit the sample and Dramatic Therapy program.
The researchers designed using the guidelines of the dramatic and positive psychology in the program at all times.
The statistics used to compare the self-esteem scores of adolescents before and after the use of programs again were
t-test for dependent samples.
The result of the study was as follows after participated the Self-esteem Dramatic Therapy was significantly
increasing at .05 levels. The Dramatic Therapy probably selected the alternative therapy for participants in Dramatic
can be applied for the guidelines to solve problem and reinforce the Self-esteem of Adolescents and useful for the
study to improve the Adolescents who lack of Self-esteem in the other groups.
Keywords: Dramatic Therapy Program , Self-esteem, Adolescents
1. บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยพยายามมุ่งมัน่ พัฒนาประเทศให้เป็ นประเทศอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบเร่ ง
รี บ มีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อสังคมไทย ดังเช่น ปั ญหาการแข่งขันเพื่อความสําเร็ จทางวิชาการอย่างสู ง
ในหมู่วยั รุ่ นทั้งนี้ก็เพื่อความอยูร่ อด และเพื่อคุณภาพชีวติ ของวัยรุ่ นที่จะเป็ นผูใ้ หญ่ในวันหน้า วัยรุ่ นอยูใ่ นระยะหัวเลี้ยว
หัวต่อระหว่างความเป็ นเด็กและผูใ้ หญ่ จึงเป็ นระยะที่เด็กต้องปรับตัวในทุกด้าน ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น วัยรุ่ นที่เป็ นปั ญหา ปั ญหาบางอย่างของวัยรุ่ นหากแก้ไขไม่ทนั หรื อไม่ได้รับการแก้ไขจะยืดเยื้อ
ไปจนเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ ซึ่ งการแก้ไขหรื อปรับพฤติกรรมต่างๆ ทําได้ยากยิ่งขึ้น (ศรี เรื อน แก้วกังวาล, 2549) เพราะวัยรุ่ น
นั้นเป็ นวัยที่มีความทะเยอทะยานสู ง อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย (สุ ชา จันทน์เอม, 2544) ซึ่ งเป็ นธรรมชาติของวัยรุ่ นที่
เป็ นวัยที่ตอ้ งการมีอิสรภาพเป็ นอย่างมาก ให้ความสําคัญกับเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม ไม่ชอบให้พ่อแม่พี่
น้องมายุ่งเกี่ ยวกับเรื่ องส่ วนตัว ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในอดีตที่หลายคนมองข้าม นานวันอาจกลายเป็ นปมในใจ (พรพิมล
เจี ยมนาคริ นทร์ , 2539) จนกลายเป็ นความรู ้สึกด้อย (พนม เกตุมาน, 2535) มี ส่วนก่ อให้เกิ ดการรู ้ สึกเห็ นคุณค่าใน
ตนเองตํ่า เมื่ อต้องเจอกับสภาพปั ญหาและการถูกกี ดกันทางสังคม (Coopersmith, 1967) ซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ มีการเห็ น
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คุณค่าในตนเองตํ่า ปลีกตัวออกจากสังคม มีความวิตกกังวลสูง (Maslow, 1970) และมักใช้กลไกในการป้ องกันตนเอง
รั บรู ้ ว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่น ไม่เชื่ อมัน่ ในตนเอง ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ ดีกบั บุคคลอื่ นได้ มักอยู่ภายใต้
อิทธิ พลของบุคคลอื่นจึงส่ งผลให้บุคคลนั้นเกิดความรู ้สึกด้อย (Coopersmith, 1967) วัยรุ่ นที่ประสบปั ญหาต้องได้รับ
การกระตุน้ ให้คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ต้องใช้วิธีการส่ งเสริ มลักษณะการเห็ นคุณค่าในตนเองตามความเหมาะสมการ
เสริ ม สร้ า งให้ว ยั รุ่ นที่ คิ ดว่า ตนเองมี ความรู ้ สึก ด้อ ยและมี ก ารเห็ นคุ ณ ค่า ในตนเองตํ่า ได้คิ ด ไตร่ ต รอง ปรั บปรุ ง
ปรับเปลี่ยนความคิดที่ฝังอยูใ่ นจิตใจให้กลับมาเห็นว่าตนเองมีค่า ไม่ได้ไร้ค่าตามที่ตนคิดไปเอง เพื่อให้เขาเกิดการเห็น
คุณค่าในตนเองสู งขึ้นได้น้ นั ผูว้ ิจยั จึ งสนใจ และมองว่านาฏกรรมบําบัดที่ใช้การเคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อที่จะพัฒนา
ร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิ ตใจเข้ามามีส่วนช่วยเสริ มสร้างการเห็ นคุณค่าในตนเองโดยการให้วยั รุ่ น
สามารถแสดงความรู ้สึกจากภายในออกมาในรู ปแบบของละคร หรื อการแสดงอากัปกิ ริยาตามความต้องการของ
ตัวเอง (ชินอนงค์ ประชุมชิต, 2553) โดยไม่คาํ นึงถึงความสวยงาม แต่ตอ้ งการสิ่ งที่แสดงออกมาในรู ปแบบของศิลปะ
เพื่อให้ผูท้ ี่ ร่วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดสามารถพัฒนาภาพลักษณ์ในทางบวกพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ลด
ความเครี ยด ความวิตกกังวลและซึ มเศร้า ลดการแยกตัว การเจ็บป่ วยเรื้ อรังและการเกร็ งของกล้ามเนื้ อ เพิ่มทักษะใน
การสื่ อสาร และส่งเสริ มให้รู้ถึงชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าหากวัยรุ่ นมองตนเองให้มีค่า แล้วลบเลือนความเชื่อที่มองว่าตนเองมีความรู ้สึกด้อยที่
ก่อให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่าออกจากทัศนคติได้แล้ว ย่อมส่งผลต่อช่วงวัยในชีวติ ของวัยรุ่ นอย่างมาก เนื่องจาก
การเห็นคุณค่าในตนเองตํ่านั้นมีอิทธิ พลต่อการดําเนิ นชีวิต คนที่เห็นคุณค่าในตนเองจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคล
อื่น และมักจะได้รับความช่ วยเหลื อสนับสนุ นจากเพื่อนและครอบครัว มีเป้ าหมายในชี วิตและสามารถจัดการกับ
ปั ญหาได้ดี ยอมรับตนเองและสามารถใช้ชีวติ ได้อย่างมีความสุข การเสริ มสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองสามารถทําได้
หลายรู ปแบบ เช่น การผสานศิลปะกับการให้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง (จําปี
เสภา, 2553) ให้การการปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง (ปุริมาพร แสงพยับ, 2553) การสอนแบบแผนผัง
มโนทัศน์ ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ นาฏกรรมมาผนวกแนวทางและประยุกต์ใช้กบั จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อมีส่วนช่วยเสริ มสร้างการ
เห็นคุณค่าในตนเองต่อวัยรุ่ นที่มีความรู ้สึกด้อย เพราะนาฏกรรมนอกจากจะเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็น
ลักษณะเฉพาะของชาติแล้ว ยังเป็ นส่วนหนึ่งที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยด
บําบัดโรคภัยไข้เจ็บ (บังอร ศรี เนตรพัฒน์, 2540) การใช้กิจกรรมกลุ่ม (ศักริ นทร์ เมืองมูล, 2554) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะและนาฏศิลป์ เป็ นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีจินตนาการมีสุนทรี ยภาพ ชื่นชม
ความงาม อย่างมีคุณค่า ซึ่ งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ ผูว้ ิจยั จึงนําเอาโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดที่เป็ นการขับเคลื่อน
ด้วยการแสดงออกทางกาย ใช้การเคลื่ อนไหวปลดปล่อยความรู ้ สึกด้านลบในใจ แสดงออกตามจิ นตนาการผ่าน
บทบาทสมสุมติ เพื่อก้าวผ่านความรู ้สึกภายในใจ ส่งผลให้เกิดความภูมิใจในตนเอง ช่วยพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญาและจิตใจ ตลอดจนนําไปสู่การพัฒนาตนเองในด้านของการรู ้จกั ชื่นชมตนเอง รู ้จกั ค่าของตนเองและ
เข้าใจสภาพแวดล้อม ส่งเสริ มให้มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง อันเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพได้
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ นก่อนและหลังเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด
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สมมติฐาน
วัยรุ่ นที่ เข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดจะมีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสู งกว่าก่อนการเข้า
ร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด
3.วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย กึ่ งทดลอง (Quasi-experimental Research) เพื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรม
นาฏกรรมบําบัดต่อการเสริ มสร้างเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่วยั รุ่ น ดังนี้
ประชากร เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเดชะปั ตตนยานุกูล จ.ปั ตตานี ปี การศึกษา
2557 จํานวนทั้งสิ้น 297 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ได้มาโดยใช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อเลื อกวัยรุ่ นที่ มีระดับคะแนนการเห็ นคุณค่าในตนเองตํ่า ตั้งแต่เปอร์ เซ็ นไทล์ที่ 25 ลงมา
จํานวน 20 คน และทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) มีวยั รุ่ นสมัครใจเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด
จํานวน 12 คน แล้วประเมินระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองหลังเสร็ จสิ้นการเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
1. แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้จากการศึกษาแนวทฤษฎี ตํารา เอกสาร ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยกําหนดจุดมุ่งหมายและปรับสร้างแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ตามแนวคิดของ Adler เพื่อสอดคล้องกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา การให้คะแนนแบบ (Rating Scale) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย 8 ข้อ ด้านอารมณ์
26 ข้อ ด้านสังคม 16 ข้อ และสติปัญญา 5 ข้อ ซึ่งเป็ นข้อคําถามด้านลบ รวมทั้งหมด 55 ข้อ และนําเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน เพื่อปรับข้อคําถามให้ผา่ นเกณฑ์ที่กาํ หนด นําแบบประเมินวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือ และนําไป
ทดสอบคุณภาพเครื่ องกับนักเรี ยนระดับชั้น ม.5 ของโรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปั ตตานี (Try-out)
2. โปรแกรมนาฏกรรมบําบัด สร้างจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนาฏกรรมบําบัด
เพื่อออกแบบโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดเพื่อเสริ มสร้างการเห็ นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น นําโปรแกรมนาฏกรรม
บํา บัด ให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญ จํา นวน 3 ท่ า น พิ จ ารณาเสนอแนะปรั บ ปรุ ง โปรแกรมนาฏกรรมบํา บัด นํา สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จาผูเ้ ชี่ ยวชาญไปปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และได้ปรับแก้ให้มีความเหมาะสมและ
สมบูรณ์ จึงจะนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นเตรี ยมการ ผูว้ ิจยั ส่ งหนังสื อขอความอนุเคราะห์สถานที่และใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ถึงผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนฯ และเตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง โปรแกรมนาฏกรรม
บําบัด และจัดเตรี ยมสถานที่ในการทดลองคือห้องกิจกรรมโรงเรี ยนฯ
ขั้นดําเนินการทดลอง ผูว้ ิจยั นําแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองไปเก็บข้อมูลกับนักเรี ยนทั้งระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 จํานวน 297 คน หลังจากนั้นจึ งทําการตรวจคะแนนในแบบสอบถามแล้วเลือกนักเรี ยนที่ ได้ค่า
คะแนนในระดับคะแนนตํ่ากว่าตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา ได้จาํ นวน 20 คน สมัครใจเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรม
บําบัด จํานวน 12 คน นํากลุ่มตัวอย่างมาทําการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองด้วยแบบประเมินการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด นํากลุ่มตัวอย่างมาเข้าโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด ครั้งละ 1 ชัว่ โมง
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สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ ทั้งหมด 12 ครั้ง รวมทั้งสิ้ น 12 ชัว่ โมง เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง ผูว้ ิจยั ประเมิน
ระดับการเห็ นคุ ณค่าในตนเองอี กครั้ งเป็ นการทดสอบหลังการเข้าโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด เปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างของระดับคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําข้อมูลส่ วนบุคคลวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น วิเคราะห์ดว้ ยสถิติค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) เปรี ยบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ นก่อนและหลังการใช้นาฏกรรมบําบัด โดยใช้สถิติ ttest แบบไม่อิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)
4. ผลการศึกษาวิจยั
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ นก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด
รวมทุกด้าน

การเห็นคุณค่าในตนเอง

ก่อนการเข้าโปรแกรม หลังการเข้าโปรแกรม
(n= 12)
(n= 12)

x
ด้านร่ างกาย
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

1.55
1.57
1.56
1.75
รวม 1.58

S.D.
0.23
0.26
0.23
0.17
0.22

x
4.31
4.12
4.03
3.71
4.00

S.D.
1.01
0.76
0.93
0.93
0.25

t-test
2.12
2.23
2.26
2.79

Sig
.28*
.27*
.27*
.22**

2.31

.26*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรี ยบเที ยบก่ อนและหลังการเข้าโปรแกรมนาฏกรรมรวมทุ กด้าน มี ความแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การอภิปรายผล
จากการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ลการใช้โปรแกรมนาฏกรรมบํา บัดต่อ การเสริ ม สร้ า งการเห็ นคุ ณ ค่า ในตนเอง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ตามสมมุติฐานที่กาํ หนดไว้ได้วา่ วัยรุ่ นที่เข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดจะมีระดับคะแนน
การเห็นคุณค่าในตนเองสู งกว่าก่อนการเข้าร่ วมนาฏกรรมบําบัด โดยระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ นทั้งหมด
เป็ นวัยที่อยูใ่ นระยะการเปลี่ยนแปลงระหว่างเด็กไปสู่ ผใู ้ หญ่ซ่ ึ งมีการพัฒนาร่ วมกันระหว่างด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม
(Maslow, 1970) จํานวน 297 คน เป็ นช่วงที่มีพฒั นาการของการเปลี่ยนแปลงซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านชีววิทยาการรู ้คิดและการเข้าสู่สงั คม (Santrock,2003) ซึ่งจําเป็ นต้องมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม
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และสติปัญญา ไปพร้อมๆ กัน วัยรุ่ นจึงไม่ใช่เพียงแต่การเจริ ญเติบโตทางร่ างกาย แต่หมายรวมถึงการเจริ ญเติบโตทาง
สังคมซึ่งอยูใ่ นกรอบของวัฒนธรรมของแต่ละที่ เมื่อวิเคราะห์ระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ นรวมทุก
ด้าน ทั้งด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา พบว่าระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น
โดยรวม มีเกณฑ์เฉลี่ยอยูใ่ นระดับตํ่า ( =1.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ทีคะแนนระดับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองอยูใ่ นระดับสูงสุดคือ ด้านสติปัญญา มีเกณฑ์เฉลี่ยอยูใ่ นระดับตํ่า ( =2.36) รองลงมาคือ ด้านสังคม มีเกณฑ์เฉลี่ย
อยูใ่ นระดับตํ่า ( =2.02) และด้านที่มีคะแนนระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่ นลําดับสุดท้ายคือ ด้านอารมณ์ มีเกณฑ์
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับตํ่า ( =1.86)
ผลการวิเคราะห์ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ นก่อนเข้าโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดเพื่อเสริ มสร้าง
การเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น โดยมีวยั รุ่ นที่มีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองตั้งแต่เปอร์เซ็นไทน์ที่ 25 ลง
มา จํานวน 20 คน การเห็นคุณค่าในตนเองตํ่าของวัยรุ่ นกลุ่มตัวอย่างนั้น จะมีลกั ษณะขี้อาย ลําบากใจ ไม่กล้าเปิ ดเผย
ความรู ้สึกของตนเอง ไม่กล้าแสดงออกในบางครั้ง ไม่กล้าคิดอะไรที่แตกต่าง จากคนอื่น ปิ ดกั้นตนเอง ปลีกตัวออก
จากสังคม มี ความกังวล มี ความหมายคล้ายกันกับบุ คคลที่ มีความภู มิใจในตนเองตํ่า Low Self-Esteemซึ้ งมี ความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ (นพมาศ อุง้ พระ, 2553) ที่มกั ใช้กลไกในการป้ องกันตนเอง รับมองว่าตนเองด้อยกว่าและ
ไม่เชื่อมัน่ ในตนเอง จะมองว่าตนเองเป็ นคนไม่ดี ไม่มีความสามรถ จึงส่ งผลให้บุคคลเกิดความรู ้สึกมีปมด้อย ไม่ชอบ
แสดงตนมักเก็บตัว มี ขาดความนับถือตนเอง ศึ กษาตามแนวทางของ ได้เสนอวิธีการเสริ มสร้างการเห็ นคุณค่าใน
ตนเอง คือ การสร้างความมัน่ ใจให้แก่ตนเองโดยนึกถึงความสําเร็ จข้างหน้าในชีวติ ให้รางวัลตัวเอง หรื ออาจจะชมเชย
ตัวเอง เมื่อสามารถทํางานลุล่วงไปด้วยดี สะสมบันทึ กความสําเร็ จ หาสมุดบันทึกเพื่อเขียนบันทึกความสําเร็ จที่ตน
ได้รับสิ่ งที่ทาํ ได้ดีเป็ นเวลาติดต่อกันหลายสัปดาห์หรื อหลายเดือน โดยอาจเป็ นความสําเร็ จในโครงการ ผูว้ จิ ยั ได้วยั รุ่ น
ที่ มีความสมัครใจเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด จํานวน 12 คน ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดพบว่า
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยรวม มีเกณฑ์เฉลี่ยอยูใ่ นระดับตํ่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ทีคะแนน
ระดับการเห็ นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับสู งสุ ดคือ ด้านสติปัญญา รองลงมาคือ ด้านอารมณ์ และด้านที่ มีคะแนน
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่ นลําดับสุ ดท้ายคือ ด้านร่ างกาย และเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด จํานวน 12
ครั้ง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้ น 12 ชัว่ โมง และประเมินการเห็ นคุณค่าใน
ตนเองอีกครั้ง พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ นหลังเข้าโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดเพื่อ
เสริ ม สร้ า งการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง เพื่ อ การเสริ ม สร้ า งการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองด้ว ยตัว บุ คคลว่า มี ข ้อ ควรนํา มา
ประกอบการพิจารณา คือ การรับการเสนอแนะโดยตรงจากผูอ้ ื่นหรื อจากตนเอง วิธีน้ ีเป็ นการให้ขอ้ มูลที่มีผลกระทบ
ให้เกิดกําลังใจ และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง แต่ตอ้ งได้รับการเสริ มแรงทางบวกอย่างต่อเนื่ อง เพิ่มความสําเร็ จ
ให้แก่ตนเอง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ลดความคาดหวังลงให้พอเหมาะพอดี กบั ความสามารถที่แม้จะจริ ง
ของตน และให้หยุดการประเมินค่าตนเองโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
ผูว้ ิจยั ประเมินการเห็ นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ นหลังเข้าโปรแกรมนาฏกรรมโดยรวม จากการใช้แบบ
ท่าทางและการเคลื่อนไหวร่ างกายที่เป็ นอิสระโดยไม่ตอ้ งเตรี ยมมาก่อน สัมพันธ์กบั จังหวะ การใช้พ้ืนที่ของพลังงาน
และร่ างกายเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดประยุกต์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ความเคลื่อนไหวร่ างกาย เช่น ปริ มาณของพลังงาน รู ปแบบการลื่นไหล ความเร็ วของการกระทําจากความคิด และใช้
พื้นที่รอบตัวเพื่อให้เกิดการรับรู ้ได้ดว้ ยตนเองเข้าไปยังความรู ้สึกของแต่ละบุคคล นํามาซึ่ งการแสดงออกและการเข้า
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สังคม มีเกณฑ์เฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่
ในระดับสู งสุ ดคือ ด้านร่ างกาย และรองลงมาตามลําดับ คือ ด้านอารมณ์ และด้านที่มีคะแนนระดับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงอยูใ่ นลําดับสุดท้ายคือ ด้านสติปัญญา
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานที่ วางไว้ ได้ศึกษาระดับคะแนนการเห็น
คุณค่าในตนเอง ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของ
วัยรุ่ นก่อนและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด พบว่า วัยรุ่ นที่เข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดจะมีระดับ
คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด
6. สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการเปรี ยบเทียบระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ก่อนและหลัง
เข้าโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดเพื่อเสริ มสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น
ก่อนและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดรวมทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมี ค่าเฉลี่ ยหลังการเข้าโปรแกรมนาฏกรรมสู งกว่าก่ อนเข้าโปรแกรมเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
สติปัญญา มีความแตกต่างของการเข้าโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดสู ง
กว่าด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านร่ างกาย ตามลําคับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ผูท้ ี่จะนําโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดไปใช้เพื่อเสริ มสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น ควรมีความรู ้
ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับกระบวนการให้การปรึ กษา เพื่อประสิ ทธิผลในการใช้โปรแกรมนาฏกรรมบําบัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. ควรให้ครู ผสู ้ อนสอดแทรกกระบวนการกลุ่มโดยใช้รูปแบบโปรแกรมนาฏกรรมเข้าไปมีส่วนช่วยปรับ
พฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองวันรุ่ นในโรงเรี ยน
3. ผลของนาฏกรรมบําบัดเพื่อเสริ มสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น จะมีประสิ ทธิภาพสูงได้น้ นั ครู
แนะแนว นักจิตวิทยา หรื อครู ปกครองนักเรี ยนในโรงเรี ยน เป็ นต้น ควรพิจารณากระบวนการและขั้นตอนการให้การ
ปรึ กษารู ปแบบโปรแกรมนาฏกรรมไปใช้ นอกจากจะช่วยลอดความรุ นแรงในด้านพฤติกรรมแล้วยังสามารถช่ วย
เสริ มสร้างพฤติกรรมด้านดีในวัยรุ่ นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการสร้างชุดฝึ กทางด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากโปรแกรมการฝึ กนาฏกรรมบําบัด เพื่อใช้ในการศึกษา
การเห็นคุณค่าในตนเอง และควรนําไปใช้ในการบําบัดพฤติกรรมอื่น ๆ ที่นองเหนือจากการเห็นคุณค่าในตนเอง
2. ควรมีการปรับแนวคิดของทฤษฏีที่จะนํามาบูรณาการให้สอดคล้องกับโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดที่ ได้
ทดลองในครั้งนี้เพื่อพัฒนาโปรแกรมบําบัดใช้ที่สามารถฝึ กได้ท้ งั กลุ่มวัยรุ่ นและกลุ่มอื่นๆ ต่อไป
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