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Abstract 
 Purpose: This	 study	aimed	 to	examine	 the	effect	of	Buddhist	personal	growth	and	counseling	
group	using	photo-elicitation	on	PAÑÑĀ	among	women	with	post	breast	cancer	treatment.	
	 Design:	Quasi-experimental	study	with	a	pretest-posttest	control	group	design.	
	 Methods:	 Participants,	 30	 post	 breast	 cancer	 treatment	 women,	 were	 assigned	 into	 the	
experimental	and	control	groups	with	15	each.	Participants	 in	 the	experimental	groups	attended	a	
Buddhist	personal	growth	and	counseling	group	using	photo-elicitation	program,	whereas	those	in	the	
control	group	engaged	in	their	normal	lifestyle	and	general	discussion	relax,	then	they	were	attended	the	
program	 after	 the	 research	 procedure	 was	 completed.	 Prior	 to	 and	 after	 the	 experimental	 group’s	
attendance,	they	responded	to	demographic	characteristics	questionnaire	and	the	PAÑÑĀ	Scale.	Data			
were	then	analyzed	using	descriptive	statistics,	dependent	t-test	and	independent	t-test.		
	 Main findings: Findings	revealed	that	the	posttest	score	on	the	PAÑÑĀ	Scale	of	the	experimental	
groups	was	significantly	higher	 than	 that	of	 the	control	group	(p	<	 .05).	For	comparison	within	 the	
experimental	group,	the	posttest	score	was	significantly	higher	than	the	pretest	score	(p	<	.01).	
	 Conclusion and recommendations:	The	Buddhist	personal	growth	and	counseling	group	using	
photo-elicitation	 helps	 increase	 PAÑÑĀ,	 the	 understanding	 of	 the	 truth	 based	 on	 the	 Buddhist			
perspective,	 among	 women	 with	 post	 breast	 cancer	 treatment.	 Health	 professionals	 and	 related	
personnel	 should	benefit	 from	the	current	 findings	by	applying	 the	Buddhist	personal	growth	and	
counseling	group	to	enhance	PAÑÑĀ	in	women	with	post	breast	cancer	treatment.	
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของกลุม่จติวทิยาพฒันาตนและการปรกึษาแนวพทุธดว้ยการใชร้ปูภาพเปน็สือ่ตอ่ปญัญาใน
สตรหีลงัการรกัษามะเรง็เตา้นม
 รปูแบบการวจิยั:การวจิยักึง่ทดลองแบบสองกลุม่ทดสอบกอ่นและหลงัการทดลอง
 วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็สตรหีลงัการรกัษามะเรง็เตา้นม ทีค่ดัเลอืกจากผูท้ีม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ำหนด
จำนวน30คนแบง่เปน็กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ15คนกลุม่ทดลองเขา้รว่มโปรแกรมกลุม่จติวทิยาพฒันาตน
และการปรกึษาแนวพทุธดว้ยการใชร้ปูภาพเปน็สือ่ ขณะทีก่ลุม่ควบคมุดำเนนิวถิชีวีติสนทนาสงัสรรคก์นัตามปกติจากนัน้จงึ
เข้าร่วมโปรแกรมฯ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดปัญญา
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาและสถติทิดสอบที
 ผลการวจิยั: ผลการวจิยัพบวา่ ภายหลงัเขา้รว่มโปรแกรมกลุม่จติวทิยาพฒันาตนและการปรกึษาแนวพทุธดว้ยการใช้
รปูภาพเปน็สือ่ กลุม่ทดลองมคีา่เฉลีย่คะแนนปญัญาสงูกวา่กลุม่ควบคมุที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ (p
<.05)และเมือ่เปรยีบเทยีบภายในกลุม่ทดลองพบวา่คา่เฉลีย่คะแนนปญัญาหลงัการทดลองสงูขึน้กวา่กอ่นทดลองอยา่งมนียั
สำคญัทางสถติิ(p<.01)
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: โปรแกรมกลุม่จติวทิยาพฒันาตนและการปรกึษาแนวพทุธดว้ยการใชร้ปูภาพเปน็สือ่ สามารถ
ทำใหส้ตรทีีผ่า่นการรกัษามะเรง็เตา้นมมคีวามเขา้ใจในความจรงิหรอืมปีญัญาเพิม่สงูขึน้ ดงันัน้บคุลากรทางสาธารณสขุหรอื
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง จงึนา่จะไดร้บัประโยชนจ์ากการศกึษา หรอืนำโปรแกรมไปปรบัใช้ในการสง่เสรมิหรอืพฒันาปญัญาใหแ้ก่
สตรหีลงัการรกัษามะเรง็เตา้นม

คำสำคญั:มะเรง็เตา้นมการปรกึษาเชงิจติวทิยาแนวพทุธปญัญาการใชร้ปูภาพเปน็สือ่ในการบำบดั
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ความสำคญัของปญัหา
 จากขอ้มลูของกระทรวงสาธารณสขุ ปี พ.ศ. 2553
พบมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิง
โดยพบถึง 35,292 คน และเนื่องจากความก้าวหน้าของ
วทิยาการทางการแพทยใ์นปจัจบุนั ทำใหอ้ตัราการเสยีชวีติ
ลดลงมาก แตก่ลายมาเปน็ผูป้ว่ยเรือ้รงัแทน ซึง่ผูป้ว่ยตอ้ง
พบกับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่น้อยไป
กว่ากัน1-2 นอกเหนือจากการคุกคามต่อชีวิตแล้ว ผู้ป่วย
มะเรง็เตา้นมยงัตอ้งประสบกบัความทกุขท์างใจแสนสาหสั
รู้สึกถึงความสูญเสีย2 โดยเฉพาะช่วงแรกของการวินิจฉัย
ผู้ป่วยมักมีความคิดจดจ่ออยู่กับความตายและความ
ไมแ่นน่อน3 การเจบ็ปว่ยทำใหรู้ส้กึวา่ชวีติถกูขดัขวาง ชวีติ
ลม้เหลวรวมถงึสญูเสยีความเชือ่และคา่นยิมทีม่อียูเ่ดมิ4-5
 การรกัษาไมว่า่จะเปน็การผา่ตดั การฉายรงัสี หรอืให้
เคมีบำบัด ก็ล้วนส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะ
การผา่ตดัซึง่เปน็วธิทีีน่ยิมทีส่ดุ6 แตก่เ็ปน็สาเหตสุำคญัของ
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต การตัดเต้านมในสตรี
มักกระทบต่อการนับถือตนเอง เกิดความไม่มั่นใจ กลัว
เสยีใจ เสยีดาย อบัอาย วติกกงัวล2-3 การศกึษาในประเทศ
เกาหลีใต้7 พบวา่การตดัเตา้นมทำใหส้ตรรีูส้กึสญูเสยีเสนห่์
ทางเพศ สตรีบางคนหลีกเลี่ยงการพูดถึง “เต้านม” หรือ
“หนา้อก” แตจ่ะใชค้ำพดูวา่ “สิง่นัน้” หรอื “สิง่นี”้ แทน
เหน็ไดว้า่การตดัเตา้นมนัน้เปน็สญัลกัษณข์องความลม้เหลว
นา่อบัอาย และเปน็สิง่ทีส่ะเทอืนใจอยา่งยิง่ ยงัไมน่บัรวม
การสญูเสยีบทบาททางสงัคม เชน่การหารายได้ การกลาย
มาเปน็ภาระพึง่พงิของผูอ้ืน่8 นอกจากนีก้ารรกัษาที่ใชเ้งนิ
จำนวนมหาศาลทำใหผู้ป้ว่ยจำนวนมากรูส้กึวา่ตนเปน็ภาระ
ของครอบครวั2 สิง่เหลา่นีน้ำมาซึง่ความดอ้ยคณุคา่ สญูเสยี
ความหมายเกดิเปน็ความเครยีดเรือ้รงัทีผู่ป้ว่ยจะตอ้งเผชญิ
 งานวจิยัเกีย่วขอ้งกบัการดแูลจติใจในปจัจบุนัคอ่นขา้ง
ไดร้บัอทิธพิลจากแนวคดิของพทุธธรรมโดยพบวา่จติใจทีส่งบ
สขุหรอืพน้จากความทกุข์ คอื จติใจทีป่ระณตีและกลมกลนื
เปน็หนึง่เดยีวกบัปจัจบุนัขณะ9งานวจิยัตา่งประเทศในระยะ
หลงัไดห้นัมาใหค้วามสนใจกบัแนวคดิตะวนัออก โดยเฉพาะ
เรือ่งการฝกึสติ(mindfulness)10-11ซึง่เปน็การใหค้วามสนใจ
เฉพาะสิง่ทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั ฝกึสงัเกตและยอมรบัความคดิ
อารมณ์ ความรู้สึก โดยปราศจากการประเมิน และ
พจิารณาวา่เปน็เพยีงสิง่ทีเ่กดิขึน้10 โดยการศกึษาในผูป้ว่ย
มะเรง็เตา้นมระยะแรกพบวา่การฝกึสตเิพือ่ลดความเครยีด

(Mindfulness-BasedStressReduction,MBSR)11สง่ผล
ตอ่ความดนัเลอืด อตัราการเตน้ของหวัใจ อตัราการหายใจ
และมผีลตอ่คอรต์ซิอล(cortisol)ซึง่ใชว้ดัความเครยีดดว้ย11
นอกจากนีง้านวจิยัทีศ่กึษาภาวะเปลีย่นผา่น (transforming)
ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่ผู้ป่วยก้าวข้ามความทุกข์มาสู่การใช้
ชวีติอยา่งเปน็สขุและมคีวามหมาย พบวา่ สมัพนัธก์บัการ
เรยีนรูจ้ากประสบการณท์ีต่งึเครยีดในชวีติเชน่การหนักลบั
มาเผชญิกบัความจรงิ5,12 และปลอ่ยวางสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอดตี
เพือ่มาอยูก่บัชวีติใหม่ในปจัจบุนั5 โดยเปลีย่นการตัง้คำถาม
ว่า “ทำไมต้องเป็นฉัน” ไปสู่ “แล้วฉันจะทำอะไรต่อไป”5
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Chiu13 พบวา่ ผูท้ีป่รบัตวัอยู่
เหนอือาการเจบ็ปว่ยได้มลีกัษณะ4ประการคอื(1)มกีาร
ใหค้วามหมายกบัทกุข์เชน่เปน็สิง่ทีต่อ้งเรยีนรู้(2)การเปน็
อสิระจากสิง่ทีย่ดึตดิ ซึง่ทำใหเ้กดิการใชช้วีติอยา่งเตม็อิม่ใน
ปัจจุบัน (3) การยอมรับได้ทั้งการตายและมีชีวิต คือ
พจิารณาวา่ความตายเปน็สว่นหนึง่ของชวีติ และ (4) การ
บรรเทาทกุขจ์ากความเหน็ใจในความทกุขข์องผูอ้ืน่
 เหน็ไดว้า่แนวคดิจากพทุธธรรมซึง่เปน็หลกัปรชัญาใน
การดำรงชวีติ ไดม้บีทบาทสำคญัตอ่การเยยีวยาจติใจมนษุย์
ไมว่า่จะเรยีกวา่การฝกึสติ การปลอ่ยวาง การอยูก่บัความ
จรงิหรอือยา่งไรกต็ามมกัพบเนือ้หาทีค่ลา้ยกนัคอืเปน็การ
มองชวีติอยูก่บัปจัจบุนั และคลายความตอ้งการของตน จงึ
สามารถอยูก่บัความเปน็จรงิไดอ้ยา่งเปดิกวา้ง นำมาซึง่ใจที่
สงบสขุผอ่นคลายเขา้ใจและเปน็อสิระซึง่ตรงกบัลกัษณะ
ใจที่มีปัญญา14-15 ความมีปัญญาจึงหมายถึง ภาวะใจที่มี
คณุภาพ ผอ่งใส เบกิบาน และยดืหยุน่ เนือ่งจากสามารถ
เข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติ16 โดยมีหลักอริยสัจสี่
เปน็พืน้ฐานในการมองทกุข์ นัน่คอื ทกุขเ์กดิจากเหตุ ไดแ้ก่
การมคีวามเหน็ที่ไมถ่กูตอ้งในธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ16-17 จงึเกดิ
การยึดติด ครอบครองและเมื่อไม่ ได้ดั่งใจก็เกิดความ
กระวนกระวาย หม่นหมอง ท้อแท้ ผิดหวัง ดังนั้น
การบรรเทาความทุกข์ จึงต้องจัดการที่สาเหตุ ซึ่งก็คือ
การแทนที่ความเข้าใจบิดเบือนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
ไดแ้ก่ ปญัญา17 โดยมหีลกัธรรมทีเ่ปน็องคป์ระกอบสำคญั
เชน่อทิปัปจัจยตาและไตรลกัษณ์16-17ซึง่กค็อืการมองเหน็
การเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่ง เข้าใจถูกต้องถึงปัจจัยทุก
ประการทีส่ง่ผลตอ่กนัและกนั จงึไมม่ตีวัตนทีแ่ท้ ไมม่สีิง่ใด
คงที่ และไมส่ามารถถกูครอบครองได้โดยผู้ใด16 เมือ่เหน็
ความธรรมดาของความจริงที่เป็นไปเกิดการตระหนักรู้
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 เขา้ใจแจม่แจง้ จนคลายความอยากมี อยากเปน็ การยดึตดิ
เปน็เจา้ของของตนเองลง กจ็ะพฒันาใจทีเ่ปดิกวา้ง ยดืหยุน่
และสอดคลอ้งกบัความเปน็จรงิอนัเปน็พืน้ฐานของใจทีส่งบ
สขุตอ่ไป
 สำหรับในประเทศไทย ยังไม่พบงานวิจัยที่พัฒนา
ปญัญาในสตรภีายหลงัการรกัษามะเรง็เตา้นม แตพ่บงาน
วิจัยว่า กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ช่วยเพิ่ม
ลกัษณะของความเขา้ใจในความจรงิ เชน่ เพิม่ภาวะสนัโดษ
แกน่กัศกึษามหาวทิยาลยั18 ซึง่สนัโดษ คอื การเหน็คณุคา่
แต่ไม่ยึดติดกับสิ่งที่มี ช่วยเพิ่มความงอกงามในนิสิตนัก
ศกึษาทีม่าจากครอบครวัหยา่รา้ง19 เพิม่ความสามารถในการ
ฟืน้พลงั20เพิม่อเุบกขาและปญัญา21และเพิม่สนัตภิาวะโดย
มีเมตตาเป็นตัวแปรสื่อ22 เป็นต้น โดยโสรีช์ โพธิแก้ว23
ได้กล่าวถึงกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธว่า
เปน็การยกระดบัคณุภาพใจใหเ้ปน็กศุลมากขึน้ ทำใหค้วาม
ทกุขเ์บยีดเบยีนไดน้อ้ยลง ผา่นกระบวนการกลุม่การปรกึษา
ทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิ 7-10 คน ผูน้ำกลุม่จะทำหนา้ทีเ่ปน็
ผูเ้อือ้ใหเ้กดิบรรยากาศทีอ่บอุน่ เขา้ใจ เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่
รู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยตนเองทั้งในด้านประสบการณ์
ความคดิและความรูส้กึโดยผูน้ำกลุม่และสมาชกิภายในกลุม่
จะคอยชว่ยเหลอื สนบัสนนุ ใหก้ำลงัใจ ตลอดจนทำใหม้อง
ปญัหาไดช้ดัเจนและเอือ้การแก้ ไขปญัหานัน้18-23 โดยหลกั
ธรรมที่ใชเ้ปน็พืน้ฐานในการทำความเขา้ใจปญัหาของมนษุย์
ไดแ้ก่อรยิสจัสี่ซึง่ซอ้นไปดว้ยความเขา้ใจในหลกัอทิปัปจัจย
ตาและไตรลักษณ์17 ทำให้เกิดความเข้าใจที่แท้จนคลาย
ความปรารถนาลง
 นอกจากนีก้ลุม่การปรกึษาเชงิจติวทิยา มกัใชว้ตัถหุรอื
กจิกรรมเปน็สือ่ในการแบง่ปนัเรือ่งราวเชน่การถามคำถาม
การนวด หรอืการวาดภาพ ฯลฯ เพือ่เปน็สือ่ชว่ยถา่ยทอด
เรื่องราวที่อยู่ภายในใจ สำหรับการศึกษานี้ ได้นำการใช้
รปูภาพเปน็สือ่ (photo-elicitation)มาใช้ในกลุม่การปรกึษา
เชงิจติวทิยา ซึง่นอกจากจะชว่ยสือ่สารความรูส้กึอยา่งตรง
ไปตรงมา ในรูปแบบที่แตกต่างจากการสื่อสารด้วยคำ
พูด24ความเป็นรูปธรรมของรูปภาพจะช่วยให้สามารถ
สำรวจความรู้สึกของตนได้อย่างถี่ถ้วน25 และให้อิสระแก่
บุคคลเป็นผู้กำหนดทิศทางการถ่ายทอดเรื่องราวได้เอง26
จงึมคีวามออ่นโยน นุม่นวล เหมาะสมทีจ่ะนำมาใชก้บัสตรี
ภายหลงัการรกัษามะเรง็เตา้นมทีอ่าจกำลงัมคีวามเปราะบาง
ทางใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังนำรูปภาพธรรมชาติที่แฝงด้วย

ปรชัญาการดำรงชวีติ มาใชเ้พือ่เปน็องคป์ระกอบในการแก้
โจทยช์วีติจากการเปรยีบตนเองกบัรปูภาพธรรมชาติ มเีปา้
หมายเอื้อให้สตรีมองเห็นและตระหนักรู้ความจริงในชีวิต
เหน็ไดว้า่การใชร้ปูภาพเปน็สือ่ในกลุม่ทีม่พีทุธธรรมเปน็ฐาน
นัน้มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกนัอยา่งดยีิง่
 จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันา
ปญัญาใหแ้กส่ตรหีลงัการรกัษามะเรง็เตา้นมทีอ่าจกำลงัพบ
กบัความเครยีด วติกกงัวล โศกเศรา้ เสยีใจ นอ้ยใจ และ
ความทกุขท์างใจแสนสาหสั ซึง่แสดงถงึการไมพ่รอ้มยอมรบั
ตอ่สภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ผูป้ว่ยสตรจีำนวน
มากจงึยงัคงดำรงชวีติอยูก่บัความนอ้ยเนือ้ตำ่ใจ ไมพ่อใจใน
โชคชะตา สูญเสียคุณค่า และความหมายในชีวิตของตน
อันเป็นผลจากการยึดถือในลักษณะบางประการ เช่น
ปรารถนาใหช้วีติประสบความสำเรจ็หรอืสมบรูณ์ใหเ้หน็ถงึ
ความธรรมดาของความจริง มีใจที่ยืดหยุ่น ยอมรับและ
อยูก่บัสภาวะทีเ่ปน็จรงิไดอ้ยา่งเตม็อิม่

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั
 1. เปรยีบเทยีบคะแนนปญัญาของสตรหีลงัการรกัษา
มะเร็งเต้านม ระหว่างกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรม
จิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธด้วยการใช้
รปูภาพเปน็สือ่กบักลุม่ควบคมุที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมฯ
 2. เปรยีบเทยีบคะแนนปญัญาของสตรหีลงัการรกัษา
มะเรง็เตา้นม กอ่นและหลงัการเขา้รว่มโปรแกรมจติวทิยา
พฒันาตนและการปรกึษาแนวพทุธดว้ยการใชร้ปูภาพเปน็สือ่

สมมตฐิานการวจิยั
 1. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรม
จิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธด้วยการใช้
รปูภาพเปน็สือ่ มคีา่เฉลีย่คะแนนปญัญาสงูกวา่กลุม่ควบคมุ
ที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมฯ
 2. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรม
จิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธด้วยการใช้
รปูภาพเปน็สือ่ มคีา่เฉลีย่คะแนนปญัญาสงูขึน้กวา่กอ่นการ
ทดลอง

วธิดีำเนนิการวจิยั
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-
experimentaldesign)
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 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากรในการศึกษา คือ เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง
เตา้นมจากกรงุเทพมหานครและจงัหวดัอืน่ๆ ซึง่มาพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ณ ไร่ภูน้ำค้าง จ.นครราชสีมา
คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งตามเกณฑท์ีก่ำหนดคอืเพศหญงิอายุ
35-65ปี เสรจ็สิน้การรกัษามะเรง็เตา้นมแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 6
เดือน ไม่มีปัญหาการพูดหรือได้ยิน สามารถสื่อสารและ
เข้าใจภาษาไทยได้ดี คำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วย Power
analysis กำหนดคา่ effect size = 0.6, power = .80,
p < .05 โดยนำผลการวิจัยของเพริศพรรณ แดนศิลป์14
มาแทนคา่ไดก้ลุม่ตวัอยา่งกลุม่ละ13คนรวมเปน็26คน
และเพือ่ปอ้งกนัการสญูหายจงึเพิม่กลุม่ตวัอยา่งอกีรอ้ยละ
15 ไดก้ลุม่ตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 30คนแบง่เปน็กลุม่ทดลอง
15คนและกลุม่ควบคมุ15คนและจบัคู(matching)ดว้ย
คะแนนที่ได้จากแบบวัดปัญญา โดยผลการทดสอบความ
แตกตา่งระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ พบวา่ไมแ่ตก
ตา่งกนั(p>.05)
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั
 1. โปรแกรมกลุม่จติวทิยาพฒันาตนและการปรกึษา
แนวพุทธด้วยการใช้รูปภาพเป็นสื่อ ซึ่งเป็นกระบวนการ
สมัพนัธภาพทีเ่อือ้การสำรวจประสบการณ์ ความคดิ และ
ความรูส้กึผา่นมติรภาพทีอ่บอุน่ออ่นโยนซึง่จะทำใหส้มาชกิ
กลุ่มเกิดความรู้สึกผ่อนคลายจนสามารถเปิดเผยตนเองได้
อย่างลึกซึ้ง โดยมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ คอย
ชว่ยเหลอื สนบัสนนุ ใหก้ำลงัใจ หรอืเอือ้การแก้ ไขปญัหา
นั้น อีกทั้งโปรแกรมนี้เป็นการผสมผสานการใช้รูปภาพ
เป็นสื่อ ซึ่งช่วยเอื้อในการสำรวจตนเองผ่านสัญลักษณ์
มีลักษณะคล้ายงานวิจัยจิตวิทยาในประเทศตะวันตก24-26
และยงัมกีารใชร้ปูภาพโดยเฉพาะรปูภาพธรรมชาติเพือ่เอือ้
การพจิารณาปรชัญาความจรงิของชวีติ โดยใชห้ลกัอรยิสจัสี่
เปน็พืน้ฐานการมองทกุข์ ซึง่ดำเนนิการโดยผูท้ีผ่า่นการฝกึ
ประสบการณ์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธไม่ต่ำกว่า
600 ชัว่โมง เพือ่เอือ้ใหเ้กดิการใครค่รวญเหตกุารณใ์นชวีติ
หรอืธรรมชาติ และมองเหน็อทิปัปจัยยตา และไตรลกัษณ์
โดยแบง่เปน็6ขัน้ตอนตามลกัษณะกจิกรรมไดแ้ก่ขัน้แรก
เปน็การวาดรปูใบหนา้ทีแ่สดงถงึความรูส้กึของตนในปจัจบุนั
ขัน้นีส้มาชกิทีย่งัไมคุ่น้เคยกบักลุม่ จะไดเ้ปดิเผยตนเองอยา่ง
ผวิเผนิหรอืเลอืกเปดิเผยในสิง่ทีต่นรูส้กึปลอดภยัเมือ่สมาชกิ
รบัรูว้า่ตนไดร้บัความใส่ใจสนใจฟงัตลอดจนไดแ้ลกเปลีย่น

แบง่ปนัความรูส้กึนกึคดิระหวา่งกนั กจ็ะเริม่สรา้งความเชือ่
มั่นต่อกลุ่ม ขั้นที่สอง เป็นการถ่ายภาพเพื่อนำมาเป็น
สญัลกัษณแ์ทนตน ซึง่ผูน้ำกลุม่จะเอือ้ใหส้มาชกิในกลุม่ได้
สำรวจภาพที่ตนมองตนเองอย่างชัดเจนที่สุด ขั้นที่สาม
เปน็การเลอืกรปูภาพธรรมชาตจิากผูว้จิยั เพือ่เปน็สือ่เปรยีบ
ชวีติของตนใหต้รงกบัใจมากทีส่ดุ โดยผูน้ำกลุม่จะตัง้คำถาม
เกี่ยวกับรูปภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงประสบการณ์ในชีวิต
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้รูปภาพยังใช้เป็นสื่อในการ
พจิารณาความจรงิชว่ยใหม้องเหน็ความเปน็จรงิทีป่รากฏอยู่
ทั่วไป เช่น ความไม่สมบูรณ์ที่มีอยู่ในทุกชีวิต ความหวัง
การเริม่ตน้ใหม่ หรอืคณุคา่ของชวีติทีอ่าจเคยมองขา้ม ขัน้
ทีส่ี่เปน็การอา่นบทความรำพงึขา้งบงึบวั23ซึง่เปน็บทความ
ที่ใหภ้าพพจนก์ารอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบของธรรมชาติสมาชกิ
ได้พิจารณาเห็นถึงปรัชญาการใช้ชีวิตที่ ไม่ยึดติดและ
ครอบครอง ขัน้ทีห่า้ ภาพใหมข่องฉนั เปน็การตัง้เปา้หมาย
ในชวีติทีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนรูท้ีผ่า่นมา และขัน้สดุทา้ย
กลา่วสรปุซึง่ผูน้ำกลุม่จะชวนใหส้มาชกิกลา่วถงึประสบการณ์
ทางจิตใจ รวมถึงได้แสดงความประทับใจ ซาบซึ้ง และ
ขอบคุณในความเอื้ออาทรที่สมาชิกมีให้กันตลอดกระบวน
การกลุม่ สำหรบัโปรแกรมกลุม่ทีพ่ฒันาขึน้ ไดน้ำไปปรกึษา
ผูเ้ชีย่วชาญ2ทา่นแลว้นำมาทดลองใช้ในนสิตินกัศกึษา2
ครั้ง เพื่อวิเคราะห์กระแสกลุ่มและนำผลที่ได้มาปรับปรุง
โปรแกรมใหม้คีวามเหมาะสมกอ่นนำไปใชจ้รงิ
 2. เครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบ
ดว้ย แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก่ อายุ การศกึษา
สถานภาพสมรสฯลฯและแบบวดัปญัญาซึง่ใชป้ระเมนิกอ่น
และหลงัการทดลอง (pre-post test) มลีกัษณะเปน็มาตร
ประเมนิคา่รายงานตนเอง (Likert scale) ตัง้แต่ (1) ตรง
นอ้ยทีส่ดุ จนถงึ (5) ตรงมากทีส่ดุ สรา้งขึน้จากงานวจิยั
วทิยานพินธร์ะดบัดษุฎบีณัฑติของเพรศิพรรณ แดนศลิป์14
ใชว้ดัความรูท้ีท่ำใหเ้กดิใจทีม่คีณุภาพ ผอ่นคลาย ยอมรบั
และเป็นอิสระ อันเกิดจากการเข้าใจความจริงแท้ของ
ธรรมชาติ ได้แก่ เห็นความเชื่อมโยงและอิงอาศัยกันของ
ทุกสิ่ง (มิติความสัมพันธ์เชื่อมโยง) และเห็นความไม่คงที่
ความไมอ่าจควบคมุใหเ้ปน็ไปตามใจไดต้ลอดไป (มติคิวาม
เปลีย่นแปลง) โดยผูว้จิยัไดน้ำขอ้กระทงมาปรบัปรงุเนือ้หา
ใหเ้หมาะสม แลว้นำไปปรกึษาผูท้รงคณุวฒุิ ใชเ้กณฑเ์หน็
ชอบร่วมกัน 2 ใน 3 จากนั้นจึงนำมาทดลองใช้ในผู้ป่วย
ทัว่ไปจำนวน 63 คน ไดแ้บบวดัทีพ่รอ้มนำไปใช้ โดยมขีอ้
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กระทงทัง้สิน้ 40 ขอ้ คา่คะแนนความเปน็ไปได้ 40-200
คะแนน มคีา่ความเทีย่งของแบบวดัทัง้ฉบบัเทา่กบั .89 ซึง่
แสดงวา่แบบวดัมคีณุภาพดี ตวัอยา่งขอ้กระทงในแบบวดั
ปญัญาเชน่ขอ้1.ฉนัพยายามเปลีย่นแปลงผูค้นใหด้ตีามที่
ฉนัคาดหวงั ขอ้ 11. ฉนันกึขอบคณุสิง่ตา่งๆ ในโลกทีส่รา้ง
ฉนัขึน้มาขอ้22. เมือ่ฉนัไมพ่อใจใครฉนัอยากใหค้นๆนัน้
หายไปจากชวีติและขอ้38.ฉนันอ้ยใจในโชคชะตาเปน็ตน้
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 งานวิจัยนี้ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เลขที่ 110.2/54 ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ขา้
พบกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนการเก็บ
ขอ้มลู ขออนญุาตบนัทกึเสยีงสนทนา รวมแจง้ใหท้ราบถงึ
สทิธใินการตอบคำถามใดๆ และสทิธกิารขอยตุกิารใหค้วาม
ร่วมมือในขั้นตอนใดๆ ก็ได้ โดยประโยชน์ที่จะได้รับ คือ
การได้แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ตรงต่อเพื่อนที่มี
ประสบการณค์ลา้ยกนั ภายใตก้ระบวนการกลุม่การปรกึษา
เชงิจติวทิยาแนวพทุธ โดยขอ้มลูที่ไดจ้ะนำมาวเิคราะห์ใน
ภาพรวมและใชป้ระโยชนใ์นเชงิวชิาการเทา่นัน้
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู
 กอ่นการทดลอง ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบวดัปญัญา
(pre-test)เพือ่นำคะแนนที่ไดม้าใช้ในการ(matching)เพือ่
ทำใหก้ลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่มคีา่คะแนนปญัญาใกลเ้คยีงกนั
มากทีส่ดุ แตเ่นือ่งจากขอ้จำกดัดา้นเวลาของกลุม่ตวัอยา่ง
บางคนผูว้จิยัจงึจดัใหก้ลุม่ตวัอยา่งทีม่ขีอ้จำกดัดงักลา่วเขา้สู่
กลุม่ทดลองหรอืกลุม่ควบคมุตามความสะดวก และจดักลุม่
ตัวอย่างที่เหลือด้วยการจับคู่คะแนนปัญญา ประกอบกับ
ลกัษณะการดำเนนิโปรแกรมเปน็การปรกึษาเชงิจติวทิยาที่
ใช้การสนทนากลุ่มเล็ก เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้
และมสีว่นรว่มตอ่กนัอยา่งทัว่ถงึ ผูว้จิยัจงึแบง่กลุม่ตวัอยา่ง
ทัง้ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุออกเปน็ 2 กลุม่ยอ่ยใน
การสนทนาสงัสรรค์กลุม่ละ7-8คน
 ระหว่างการทดลอง กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม
จิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธด้วยการใช้
รปูภาพเปน็สือ่ในวนัที่27-29มกราคม2555(3วนั2คนื
มีกิจกรรมกลุ่มรวม 18 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุ่มที่อาศัยความเข้าใจความจริงตามหลัก
พุทธธรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบกับใช้รูปภาพเป็นสื่อ
เพือ่ชว่ยในการสือ่สาร สำรวจตนเอง โดยเฉพาะมกีารใช้

รปูภาพธรรมชาตเิปน็สือ่หลกัทีเ่อือ้ใหเ้หน็ถงึความธรรมดา
ของความจรงิ พจิารณาตนเองกบัธรรมชาติ เชน่ การดำรง
อยู่ ฤดูกาลความเปลี่ยนแปลง ความไม่สมบูรณ์แบบของ
ชีวิต มีเป้าหมายเพื่อชวนให้สมาชิกมีใจที่ยืดหยุ่น โดยใช้
กระบวนการกลุ่มที่อบอุ่นและเข้าใจจนสมาชิกสามารถ
สำรวจและเปดิเผยไดอ้ยา่งเปน็ตวัเอง ขณะทีก่ลุม่ควบคมุ
ดำเนนิวถิชีวีติ สนทนาสงัสรรคก์นัตามปกติ และรอเขา้รว่ม
โปรแกรมภายหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการวจิยั
 หลงัการทดลอง ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบวดัปญัญา
(post-test)ทัง้ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุเพือ่นำขอ้มลู
มาวเิคราะหผ์ลทางสถติิ โดยการวดัผลในระยะกอ่นและหลงั
การทดลองหา่งกนัไมต่ำ่กวา่3สปัดาห์และเพือ่เปน็ไปตาม
หลกัจรยิธรรมการวจิยั หลงัเสรจ็สิน้การเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัได้
ดำเนินโปรแกรมฯ ให้แก่กลุ่มควบคุมในวันที่ 18-20
กมุภาพนัธ์2555
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการแจกแจงความถี่ รอ้ยละ และ
หาคา่เฉลีย่ของลกัษณะทางประชากรไดแ้ก่อายุการศกึษา
สถานภาพ และระยะเวลาหลงัการรกัษามะเรง็เตา้นม และ
ทดสอบความแตกตา่งของขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคลระหวา่ง
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุดว้ยสถติิchi-squaretest
 ผลการวเิคราะหค์า่คะแนนปญัญาทัง้กอ่นการทดลอง
และหลังการทดลอง ด้วย Shapiro-Wilk พบว่า
การกระจายของขอ้มลูมลีกัษณะไมแ่ตกตา่งกบัการกระจาย
แบบโคง้ปกติ(p>.05)ผูว้จิยัจงึเปรยีบเทยีบคะแนนปญัญา
ระหวา่งกลุม่ ดว้ยสถติิ independent t-test และเปรยีบ
เทียบคะแนนปัญญาระหว่างก่อนและหลังทดลองในกลุ่ม
ทดลอง ด้วยสถิติ dependent t-test กำหนดระดับนัย
สำคญัที่.05

ผลการวจิยั
 การศกึษาขอ้มลูประชากร พบวา่ อายเุฉลีย่ของสตรี
หลงัการรกัษามะเรง็เตา้นมในกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ
คอื 52.86ปี (SD= 9.43)และ51.54ปี (SD= 5.46)
ตามลำดบั สำเรจ็การศกึษาระดบัตำ่กวา่ปรญิญาตรี รอ้ยละ
80และ53.3ตามลำดบัมสีถานภาพสมรสคู่รอ้ยละ53.3
และ80ตามลำดบัและมรีะยะเวลาหลงัเสรจ็สิน้การรกัษา
เฉลีย่ 44.57 เดอืน (SD = 29.20 ) และ 45.07 เดอืน
(SD = 21.59) ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะส่วน
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บุคคลทั้งสองกลุ่มด้วยค่าสถิติ chi-square พบว่าไม่
แตกตา่งกนั(p>.05)
 ผู้วิจัยทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนปัญญาระหว่างกลุ่ม
ในระยะกอ่นทดลอง แลว้จงึทดสอบคา่เฉลีย่คะแนนปญัญา
ระหวา่งกลุม่ ในระยะหลงัทดลอง ดว้ยสถติิ independent
t-test เพือ่ยนืยนัวา่คะแนนปญัญาในระยะหลงัทดลองของ

กลุ่มทดลองที่เปลี่ยนไปเป็นอิทธิพลจากตัวแปรต้นของ
การวจิยั
 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนปัญญาระหว่างกลุ่ม
ในระยะก่อนทดลอง ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำคญัทางสถติิดงัตารางที่1


ตารางที่1เปรยีบเทยีบคะแนนปญัญาระหวา่งกลุม่ในระยะกอ่นการทดลอง

   กอ่นการทดลอง  t p-value
  MinMax X SD  (one-tailed)
กลุม่ทดลอง(n=15) 111-181 151.67 19.97 0.19 .425
กลุม่ควบคมุ(n=15) 114-171 150.33 17.94  
Levene’sTestforEqualityofVariances:F=0.03,p=.866

 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนปัญญาระหว่างกลุ่ม
ในระยะหลงัทดลองคา่เฉลีย่คะแนนปญัญาในกลุม่ทดลองมี

คา่สงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ (p < .05)
ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานที่1ดงัตารางที่2

ตารางที่2เปรยีบเทยีบคะแนนปญัญาระหวา่งกลุม่ในระยะหลงัการทดลอง

   กอ่นการทดลอง  t p-value
  MinMax X SD  (one-tailed)
กลุม่ทดลอง(n=15) 140-187 164.47 15.73 1.86 <.05
กลุม่ควบคมุ(n=15) 118-187 153.00 17.94  
Levene’sTestforEqualityofVariances:F=0.12,p=.737

 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนปญัญาของสตรหีลงั
การรักษามะเร็งเต้านม พบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย
คะแนนปญัญาทีว่ดัหลงัการทดลองสงูกวา่กอ่นการทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) ซึ่งเป็นไปตาม

สมมตฐิานที่ 2 สว่นในกลุม่ควบคมุ พบวา่คา่เฉลีย่คะแนน
ปญัญาระหวา่งกอ่นและหลงัการทดลองมคีา่ไมแ่ตกตา่งกนั
ดงัแสดงไว้ในตารางที่3

ตารางที่3การเปลีย่นแปลงคะแนนปญัญาในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

กลุม่ทดลอง
(n=15)
กลุม่ควบคมุ
(n=15)


MinMax
111-181


114-171



X
(SD)
151.67
(19.97)
150.33
(17.94)



MinMax
140-187


118-187



X
(SD)
164.47
(15.73)
153.00
(17.94)

ผลตา่งของคา่เฉลีย่
คะแนนปญัญา
(หลงั-กอ่น)

12.8


2.67


t



2.65


0.71


p-value
(one-tailed)


<.01


.245


กอ่นการทดลอง หลงัการทดลอง

 ตัวอย่างบทสนทนาในบรรยากาศกระบวนการกลุ่ม
การพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธด้วยการใช้รูปภาพ

เปน็สือ่ เพือ่แสดงถงึบรรยากาศในกระบวนการกลุม่ ผูว้จิยั
ไดย้กตวัอยา่งสว่นหนึง่ของบทสนทนาดงันี้



J Nurs Sci   Vol	31	No	1	January	-	March	2013	

Journal	of	Nursing	Science	�6

ภาพที่1: ตวัอยา่งรปูภาพทีส่มาชกิเลอืกมาเพือ่ใชแ้ทน
   ชวีติของตนเอง

 จอย (นามสมมต)ิ “ชอบตน้ไมท้ี่ไมม่ีใบดมูนัยงัอยู่ได้
ท้องฟ้าก็มี 2 ด้าน อยู่ที่มุมมองว่ามันจะผ่านไปด้านไหน
ถา้เรามองวา่เมฆดำๆ มนัจะผา่นไป กเ็หมอืนพวกเราทีเ่จอ
มรสมุมาแลว้ แตค่ดิวา่ยงัไงกม็ฟีา้หลงัฝน อยากเปน็ให้ ได้
เหมือนต้นไม้นี้ แม้ว่าไม่มีใบเลย แต่ก็ยังคงทนอยู่ได้ทุก
สภาพทกุอากาศ”
 L “คือ มีชีวิตให้ ได้ ถ้าจะมีใบมีดอก เดี๋ยวมันก็จะ
ตามมาเอง / ตอนนีต้น้ไมอ้ยูส่ภาพไหนครบั ถา้มองเปน็ตวั
เอง”
 จอย “กเ็ริม่จะมดีอกมีใบขึน้”
 L “แลว้มนักม็ชีวีติไดอ้กี”
 จอยไดเ้ชือ่มโยงชวีติของตนกบัรปูภาพซึง่ภาพนีท้ำให้
เกดิกำลงัใจวา่เมือ่ชวีติเจอมรสมุ ยงัไงกม็ฟีา้หลงัฝน จงึเปน็
หนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งอดทนฟนัฝา่มรสมุไปให้ ได้ โดยจอยไดเ้หน็
ตวัอยา่งทีย่ำ้ความเขม้แขง็ ดงัทีว่า่ “อยากเปน็ให้ไดเ้หมอืน
ต้นไม้นี้ แม้ว่าไม่มีใบเลย แต่ก็ยังคงทนอยู่ ได้ทุกสภาพ
ทุกอากาศ” เมื่อสำรวจถึงต้นไม้ที่แทนชีวิตของสมาชิกใน
ปจัจบุนักเ็ริม่จะมดีอกมีใบขึน้ ซึง่แสดงถงึแนวโนม้ของชวีติ
ทีด่ี
 ออ้ย “พีก่ช็อบภาพนี้เพราะวา่มนัสือ่”
 นาถ “ใชม่ัย้เพราะวา่มองมามนัฉนัเลยเนีย่”
 ตอ้ย “เหมอืนกนัพีช่อบภาพนีเ้หมอืนกนักอ็ยา่งนอ้ย
อะไรทีผ่า่นมาฟา้มดือยา่งทีน่าถวา่ เดีย๋วมนัก็ไปแลว้เราก็
ต้องคงทนอยู่ให้ ได้ ให้ถึงฤดูกาลหน้า เพื่อผลิดอกออกใบ
แลว้ตน้ไม้ใหญน่ีก้ต็อ้ง มนีก มอีะไรทีอ่าศยัมนัอยู่ มอีะไรที่
ตอ้งใหต้น้ไมด้แูลอยู่เรากต็อ้งอยู่ให้ได้ในภาวะคงฟา้คงฝน
คงทน”
 L “ผมชอบประโยคหนึ่งของพี่อ้อยว่า คล้ายๆ กับ
ชวีติเรามนัตอ้งเปลีย่นฤดู มนัอยูท่ีเ่ราวา่ เราคงทนกบัตรงนี้

อาการผลดัใบทิง้ไปได้ไหม ถา้เราผา่นมนัไป วนัขา้งหนา้เรา
จะมดีอกมีใบ”
 เพยีงการบอกวา่ “ชอบเหมอืนกนั” กท็ำใหเ้กดิความ
ไม่ โดดเดี่ยวทางอารมณ์ ซึ่งต้อยก็ ได้ขยายสิ่งที่นาถพูด
โดยชวนให้มองเห็นแง่มุมดีๆ ของชีวิตผ่านรูปภาพ คือ
มองเหน็คณุคา่หรอืความหมายของตน้ไมท้ีแ่มจ้ะไมม่ีใบเชน่
การยนืตน้เปน็ทีพ่กัพงิ หรอืเปน็ความหมายใหก้บัครอบครวั
ฯลฯ ซึง่บางครัง้เมือ่ใจจดจอ่กบัความบกพรอ่ง กจ็ะบดบงั
การมองขอ้ดอีืน่ๆของชวีติการมองชวีติสะทอ้นผา่นรปูภาพ
ซึง่เปน็รปูธรรมจงึชว่ยใหพ้จิารณาชวีติไดอ้ยา่งชดัเจนและ
กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ผู้นำกลุ่มได้เน้นคำพูดของอ้อยที่
พิจารณาฤดูกาลของชีวิตเปรียบกับฤดูกาลในธรรมชาติ
คำวา่ “ฤดกูาล”มนียัถงึความเปลีย่นแปลงไปตามเหตปุจัจยั
ซึง่ใหแ้นวทางในการปรบัตวัอยา่งสอดคลอ้งกลมกลนื และ
การหมนุเวยีนของฤดกูาลนี้ ยงัทำใหรู้ส้กึวา่หากชวีติไมส่ิน้ก็
ยงัคงมคีวามหวงัทีต่น้ไมจ้ะกลบัมาเตบิโตไดอ้กีครัง้

การอภปิรายผล
 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงถึงค่าเฉลี่ยคะแนนปัญญา
ของสตรภีายหลงัการรกัษามะเรง็เตา้นมทีเ่ขา้รว่มโปรแกรม
กลุม่จติวทิยาพฒันาตนและการปรกึษาแนวพทุธดว้ยการใช้
รปูภาพเปน็สือ่ทีม่คีา่สงูขึน้กวา่กอ่นการทดลองและสงูกวา่
กลุม่ควบคมุ สามารถอธบิายไดว้า่คะแนนทีเ่พิม่ขึน้เกดิจาก
กระบวนการกลุม่ ทีเ่ปดิโอกาสใหส้ตรหีลงัการรกัษามะเรง็
เตา้นมไดส้ำรวจแบง่ปนัประสบการณ์ความคดิและความ
รูส้กึ ผา่นบรรยากาศของมติรภาพทีเ่อือ้อาทร หว่งใย และ
เข้าใจกัน ประกอบกับการทำหน้าที่ของผู้นำกลุ่ม สมาชิก
กลุม่และรปูภาพทีเ่อือ้ใหส้มาชกิพจิารณาประสบการณแ์ละ
เหน็ถงึความเปน็จรงิอยา่งออ่นโยน
 สอดคลอ้งกบัพระธรรมปฎิก(ป.อ.ปยตุโฺต)16ทีก่ลา่ววา่
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดจากปัจจัย 2
ประการคอื เสยีงหรอืการชกันำจากภายนอกในทีน่ี้ ไดแ้ก่
ผูน้ำกลุม่ สมาชกิกลุม่ และรปูภาพ สว่นปจัจยัภายใน คอื
การใครค่รวญดว้ยตนเองในทีน่ี้คอืกระบวนการกลุม่ทีเ่อือ้
ใหส้มาชกิไดส้ำรวจ และพจิารณาความจรงิของชวีติดว้ยใจ
สงบ23 เชน่ เหน็ผลทางบวกและโอกาสตนที่ไดร้บัผา่นการ
เจ็บป่วย เห็นความไม่สมบูรณ์ที่มีอยู่ในทุกสิ่ง ตระหนัก
เขา้ใจและนอบนอ้มยอมรบัสิง่ตา่งๆตามแบบทีเ่ปน็อยู่เหน็
ความงดงามทีม่ีในดอกไมท้กุดอก เปน็ตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
การวจิยัในอดตีทีพ่บวา่ กลุม่การปรกึษาเชงิจติวทิยาทีอ่าศยั
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แนวคิดของพุทธธรรมเป็นฐาน ช่วยเพิ่มอุเบกขาและ
ปญัญา21 และเพิม่ปญัญาในนกัศกึษามหาวทิยาลยัได้14 ซึง่
ความเขา้ใจในความจรงิทีส่ตรหีลงัการรกัษามะเรง็เตา้นมมี
มากขึน้ชว่ยเพิม่อสิระจากการยดึตดิ13 เชน่ การยดึในความ
ปรารถนาให้ชีวิตสมบูรณ์ สตรีจึงคลายความหม่นหมอง
ตลอดจนเห็นการเจ็บป่วยของตนว่าเป็นความธรรมดา10-11
เหมอืนตน้ไมท้ี่ไมจ่ำเปน็ตอ้งงอกงามทกุตน้สิง่ตา่งๆเกดิขึน้
ได้ตามเหตุและปัจจัย16 เมื่อจิตใจที่ไม่ถูกเบียดเบียนด้วย
ความทกุข์จงึมพีลงัทีจ่ะหนัหนา้มาเผชญิกบัความเปน็จรงิใน
ปัจจุบัน23 และดำรงชีวิตที่มีอยู่อย่างเต็มอิ่มและมีความ
หมายสงูสดุ

ขอ้เสนอแนะ
 จากผลการศกึษาพบวา่โปรแกรมกลุม่จติวทิยาพฒันา
ตนและการปรึกษาแนวพุทธด้วยการใช้รูปภาพเป็นสื่อ
สามารถเพิม่ความเขา้ใจในปญัญาหรอืความจรงิอนัเปน็การ
ตระหนกัรูท้ีท่ำใหเ้กดิใจสงบดงันัน้ บคุลากรทางสาธารณสขุ
หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง จงึนา่จะไดร้บัประโยชนจ์ากการศกึษา
หรอืนำโปรแกรมไปปรบัใชเ้พือ่เพิม่ปญัญาแกส่ตรหีลงัการ
รกัษามะเรง็เตา้นม ซึง่จะชว่ยใหส้ตรปีรบัตวัไดด้ขีึน้ โดยขอ้
จำกดัของการนำไปใช้คอืคณุสมบตัผิูน้ำกลุม่ทีต่อ้งมคีวามรู้
และทกัษะการปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจิยันีอ้าจมตีวัแปร
แทรกซอ้น เชน่ สถานที่ในการทำวจิยั และระยะเวลาหลงั
การรักษามะเร็งเต้านม สำหรับข้อจำกัดของการวิจัย คือ
ไม่ไดว้ดัผลในระยะตดิตามจงึไมอ่าจทราบถงึประสทิธภิาพใน
ระยะยาว ดังนั้น การศึกษาในอนาคตอาจทดสอบความ
คงทนของผลที่ ได้ หรือทำการวิจัยในรูปแบบอื่นๆ เช่น
ศกึษาในผูป้ว่ยระยะตา่งๆ เชน่ กอ่นเขา้รบัการรกัษา ฯลฯ
หรอืออกแบบการวจิยัในระยะยาวเปน็ตน้

กติตกิรรมประกาศ
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไดร้บัการสนบัสนนุคา่เลา่เรยีน
จากบณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ภายใตท้นุ
อุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลอง
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระ
ชนมายคุรบ 72 พรรษา และไดร้บัทนุอดุหนนุการวจิยัจาก
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ -
สงัคมศาสตร์ รว่มกบัทนุ 90 ปี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
กองทนุรชัดาภเิษกสมโภช ทัง้นีค้วามเหน็ในรายงานนีเ้ปน็
ของผูว้จิยัผู้ใหท้นุไมจ่ำเปน็ตอ้งเหน็ดว้ยเสมอไป
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