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The purposes of this study were to establish a linear structural relationship
model that can describe the nature of the relationship between the quality of family
relations and the psychological traits of amphetamine dependents; and how the nature
of this relationship changes in the initial (0-2 months) and final (3-4 months) stages of
treatment.
The sample consisted of 318 inpatients detained for treatment of amphetamine
dependency at the Thanyarak Institute on Drug Abuse, Pathumthani.
The main research findings were as follows:
1) Family relations were found to have an indirect effect on the development of
negative attitudes towards amphetamine mediated through the subjects’ level of future
orientation and self-control, self-efficacy to cease amphetamine, and self-esteem.
2) Family relations were also found to have an indirect effect on subjects’
attitudes towards their rehabilitation center mediated through their level of future
orientation and self-control. Changes in the nature of this relationship in the final (3-4
months) treatment were tended to have a greater impact on the changes that took place
in the initial (0-2 months) treatment.
The findings of this study show the importance of family relationships and the
family involvement component of the FAST model towards the psychological traits of
amphetamine dependents.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ปญหายาเสพติดนับเปนปญหาวิกฤตที่สงผลกระทบทั้งในระดับบุคคล ระดับชุมชน
และระดับประเทศ ตราบจนปจจุบันปญหายาเสพติดก็ยังคงเปนปญหาที่รัฐบาลพยายามหา
มาตรการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดอยูตลอดมา โดยรัฐบาลไดประกาศ
แผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด ดังคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 228/2544 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ในสวนของแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไว
วา “…แผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อให
การชวยเหลือดูแลและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผูใชยาเสพติดใหกลับไปใชชีวิตอยาง
ปกติสุขในสังคม และตัดวงจรปญหาการติดและการใชยาเสพติดมิใหขยายตัว ใหกระทรวง
สาธารณสุขเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก…” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : ข)
ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ดั ง กล า ว ได กํ า หนดให ก ระทรวงสาธารณสุ ข เป น
หนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการตามแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมอบหมายใหสถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย เปน
เจาภาพหลักในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด โดยสถาบันธัญญารักษไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดขึ้นในปลายป 2545 เพื่อใชเปนแนวทางการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพใหกับ
สถานบําบัดยาเสพติดตางๆ ใหสามารถดําเนินการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพไดอยางมี
มาตรฐาน เปนที่ยอมรับทางการแพทยและสาธารณสุข และใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตางๆ
สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการ
แพทยเกี่ยวกับผูติดยาและสารเสพติด ตลอดจนถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการ
แพทยใหแกสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน (สถาบันธัญญารักษ. 2548 : ออนไลน)
โดยสถาบันธัญญารักษไดพัฒนารูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
หลายรูปแบบ ตามลักษณะของผูติดยาเสพติดที่ใชยาเสพติดตางประเภทกันและความพรอมของ
ผูติดยาเสพติดในการเขามารับการบําบัดรักษา จากสถิติผูปวยยาเสพติดทั้งหมดของสถาบัน
ธัญญารักษในป 2547 พบวามีผูปวยยาเสพติดทั้งหมดจํานวน 4,446 ราย โดยเปนกลุมที่ใช
ยาบามากที่สุดมีจํานวน 1,949 ราย คิดเปนรอยละ 43.84 ของจํานวนผูปวยยาเสพติดทั้งหมด
และจากผูปวยที่ติดยาบาจํานวน 1,949 ราย พบวาเปนผูที่เขามารับการบําบัดรักษาแบบผูปวย
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ในจํานวน 1,631 ราย คิดเปนรอยละ 83.68 ของจํานวนผูปวยที่ติดยาบาทั้งหมด (สถาบัน
ธัญญารักษ. 2548 : ออนไลน)
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูปวยยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษสวนใหญ
เปนผูที่ติดยาบาและเขารับการบําบัดรักษาแบบผูปวยใน ในการวิจัยครั้งนี้จึงมุงใหความสําคัญ
กับกลุมผูปวยที่ติดยาบาและเขารับการบําบัดรักษาแบบผูปวยใน โดยสถาบันธัญญารักษได
พั ฒ นารู ป แบบการบํ า บั ด รั ก ษาและฟ น ฟู ส มรรถภาพสํ า หรั บ ผู ป ว ยยาเสพติ ด ที่ เ ข า รั บ การ
บําบัดรัก ษาแบบผูปว ยในที่เ รียกวาการบําบัดฟนฟู สมรรถภาพเขมข นทางสายใหม (FAST
model) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ไดบูรณาการองคประกอบที่สําคัญๆ ใน 4 ดาน ไดแก การมีสวน
รวมของครอบครัว (Family : F) กิจกรรมทางเลือกในการบําบัดรักษา (Alternative treatment
activity : A) การชวยเหลือตนเอง (Self-help : S) และชุมชนบําบัด (Therapeutic
community :T) การบําบัดฟนฟูในรูปแบบนี้พบวาเปนรูปแบบการบําบัดฟนฟูที่ทําใหผูปวยยา
เสพติดสามารถเลิกยาเสพติดไดเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะวารูปแบบการบําบัดฟนฟูดังกลาว
ไดมุงเนนทั้งการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตใจ ในดานฟนฟู
สมรรถภาพทางกายใหการบําบัดฟนฟูสภาพรางกายเพื่อใหผูปวยมีสุขภาพแข็งแรง โดยการทํา
กิจกรรมตางๆ เชน งานบําบัด การออกกําลังกาย การเลนกีฬาตางๆ เปนตน สวนในดานฟนฟู
สมรรถภาพทางใจ ไดเนนการบําบัดทางจิตใจ เพื่อใหผูปวยมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมกลับไปติดซ้ํา
และเลิกจากยาเสพติดได จากการติดตามผลผูปวยยาเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษาและอยูค รบ
กําหนดตามขั้นตอนในป 2547 จํานวน 506 ราย พบวาผูปวยยาเสพติดสามารถเลิกเสพยาเสพ
ติดไดจํานวน 499 ราย คิดเปนรอยละ 98.62 เปนผูที่กลับไปติดซ้ําจํานวน 6 ราย คิดเปนรอย
ละ 1.18 และถึงแกกรรมจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.20 (สถาบันธัญญารักษ. 2548 :
ออนไลน)
จากสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวารูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสาย
ใหม เปนรูปแบบการบําบัดรักษาที่ประสบความสําเร็จอยางมากอยูในปจจุบัน และเปนรูปแบบ
มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับเพื่อนําไปใชในสถานบําบัดตางๆ จํานวนมาก จากการสํารวจพบวา
มีการนํารูปแบบนี้ไปปรับใชในโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองของกระทรวงกลาโหมจํานวน 20 แหง
และนําไปใชในโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน และศูนยบริการสาธารณสุข
ของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 13 แหง (สถาบันธัญญารักษ. 2547 : 47) ซึ่งจากการนํา
รูปแบบนี้ไปใชพบวาองคประกอบหนึ่งที่ทําใหรูปแบบการบําบัดรักษาแบบนี้ประสบความสําเร็จ
คือการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของครอบครัว โดยการใหครอบครัวเขามามีบทบาทใน
การบําบัดรักษา เปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดเขามาทํากิจกรรมรวมกัน สรางบรรยากาศ
ของความสัมพันธในครอบครัวที่ดีที่คอยใหความชวยเหลือและสงเสริมสนับสนุนใหผูปวยซึ่งเปน
สมาชิกของครอบครัวเลิกจากยาเสพติดใหได ซึ่งจากการศึกษาพบวาความสัมพันธในครอบครัว
เปนปจจัยหนึ่งในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาได (ขจรศักดิ์ จันทรพาณิชย.
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2547 : บทคัดยอ) ความสัมพันธในครอบครัวจึงเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่มีผลตอการเลิกเสพยาบา
ผูวิจัย จึ ง ได นํา ความสัม พันธ ใ นครอบครัว มาใช เ ปน ตัว แปรหนึ่ งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ และการ
บําบัดรักษาในรูปแบบนี้ไดใหความสนใจกับการฟนฟูสภาพจิตใจของผูปวยใหมีความเขมแข็ง
พร อ มที่ จ ะกลั บ ไปใช ชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมและไม ก ลั บ ไปใช ย าเสพติ ด ซึ่ ง สภาพจิ ต ใจนี้ ใ นทาง
พฤติกรรมศาสตรไดทําการศึกษากันอยางมาก โดยศึกษาในแงของจิตลักษณะที่เปนภาวะของ
จิตใจที่มีความคงทนตอแบบแผนการแสดงพฤติกรรมอยางคงเสนคงวาในสถานการณตางๆ และ
ภาวะของจิตใจนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไดเมื่อไดรับการฝกฝนอบรม งานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตรหลายเรื่องไดศึกษาจิตลักษณะตางๆ ที่เกี่ยวกับการเสพหรือไมเสพยาเสพติด
โดยพบวาจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการเสพหรือไมเสพยาเสพติด ไดแก การรับรูความสามารถ
ของตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การมุงอนาคตและควบคุมตน ทัศนคติตอการเสพยาเสพ
ติด เปนตน (ดุษฎี โยเหลา; และคนอื่นๆ. 2540) (ผจงจิต อินทสุวรรณ; และคนอื่นๆ. 2539)
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําจิตลักษณะตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาเสพติดของผูปวยที่มาเขารับ
การบําบัดรักษาเขามาศึกษาดวย เพื่อตองการทราบถึงความเกี่ยวของของความสัมพันธใน
ครอบครัวที่มีตอจิตลักษณะตางๆ วามีความเกี่ยวของสัมพันธกันหรือไม มีกระบวนการเปน
อยางไร และความเกี่ยวของสัมพันธและกระบวนการดังกลาวของผูปวยที่ติดยาบาที่เขามาอยู
บําบัดรักษานานตางกันมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1.เพื่อศึกษาจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบาและความสัมพันธในครอบครัว
ของผูปวยที่ติดยาบาวามีความสัมพันธกันหรือไม และมีกระบวนการของความสัมพันธเปน
อยางไร
2.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธและกระบวนการของความสัมพันธของ
จิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบาและความสัมพันธในครอบครัวของผูปวยที่ติดยาบาที่
อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษาวาเปน
อยางไร

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีความสําคัญตอองคความรูดานวิชาการและดานการนําผลไปปฏิบัติ
ดังนี้
1. ดานองคความรูทางวิชาการ ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางจิตลักษณะตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบากับความสัมพันธในครอบครัวของผูปวยที่ติดยาบา ตลอดจน
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ความสัมพั นธระหว างจิ ตลักษณะต างๆ ดวยกันเอง เพื่อเขาใจถึ งรู ปแบบความสั มพันธแ ละ
กระบวนการของความสัมพันธของจิตลักษณะตางๆ ที่สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอกัน และ
ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธและกระบวนการของความสัมพันธของจิต
ลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบาของผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในศูนยบําบัดนานตางกัน คือ
ระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา ซึ่งสงผลตอเนื่องไปสู
แนวโนมของการเลิกเสพยาบาตลอดจนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2.ดานการนําผลไปปฏิบัติ ทําใหนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการวางแผนพัฒนา
โดยเฉพาะที่ เกี่ยวของกับ
รูป แบบการบําบัดรักษาและกิ จกรรมตางๆ ของศูนยบําบัด
ความสัมพันธในครอบครัวและจิตลักษณะตางๆ โดยการพัฒนากิจกรรมที่สงเสริมใหผูปวยและ
สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธในครอบครัวที่ดีตอกัน เพื่อทําใหผูปวยสามารถเลิกติดยาบา
ไดและกลับไปอยูกับครอบครัวไดตามปกติ และเพื่อฝกพัฒนาจิตลักษณะที่สําคัญๆ ของผูปวยให
มีมากขึ้น ที่จะทําใหผูปวยมีจิตใจที่เขมแข็ง และมีความพรอมในการเลิกเสพยาบาได

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูปวยที่ติดยาบา(เมทแอมเฟตามีน) และเขารับการ
บําบัดรักษาในระบบบังคับแบบผูปวยใน ตามรูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสาย
ใหมของสถาบันธัญญารักษ จํานวน 320 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูปวยที่ติดยาบา(เมทแอมเฟตามีน) และเขารับการ
บําบัดรักษาในระบบบังคับแบบผูปวยใน ตามรูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสาย
ใหม และตองเปนผูที่สามารถอานออกเขียนได กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามีจํานวน 318 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว
2.ตัวแปรคั่นกลาง ไดแก การมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัด
3.ตัวแปรตาม ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
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นิยามศัพทเฉพาะ
1.ผู ติ ด ยาบ า หมายถึ ง ผู ป ว ยที่ ใ ช ย าบ า ประเภทเมทแอมเฟตามี น ที่ เ ข า รั บ การ
บําบัดรักษาตามรูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหมในระบบบังคับแบบ
ผูปวยใน เปนระยะเวลาสี่เดือน โดยแบงผูปวยออกเปน 2 กลุมตามระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษา
คือ กลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4
เดือน) ของการบําบัดรักษา
2.ความสัมพันธในครอบครัว หมายถึง สภาพความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
โดยรวมที่ตนเองมีตอสมาชิกในครอบครัว วัดโดยใชขอความที่มีพิสัยของคะแนนอยูระหวาง 1–4
คะแนน ผูที่มีคะแนนมาก เปนผูที่มีความสัมพันธในครอบครัวที่ดี โดยแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้
ผูที่ไดคะแนน 1.00-2.00 หมายถึง มีความสัมพันธในครอบครัวที่ไมดี 2.01-3.00 หมายถึง มี
ความสัมพันธในครอบครัวปานกลาง 3.01-4.00 หมายถึง มีความสัมพันธในครอบครัวที่ดี
3. การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา หมายถึง ภาวะจิตใจที่
ตนเองเชื่อวาสามารถจัดการแกไขและปองกันตนเองจากสิ่งที่ทาทายหรือยั่วยุใหเสพยาบาใน
สถานการณตางๆ ได เชน การสามารถปฏิเสธการชักชวนหรือทาทายจากเพื่อน การจัดการหา
วิธีหลีกเลี่ยงและแกไขไวหลายๆ แนวทางเมื่อเผชิญสถานการณยั่วยุ เปนตน วัดโดยใชแบบวัด
ที่มีขอความจํานวน 11 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 11–66 คะแนน ผูที่มีคะแนนมาก เปน
ผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบามาก โดยแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้
ผูที่ไดคะแนน 11.00-29.33 หมายถึง มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
นอย 29.34-47.66 หมายถึง มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบาปานกลาง
47.67-66.00 หมายถึง มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบามาก
4. ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง ภาวะจิตใจที่รูสึกวาตนเองมีคุณคาหรือมี
ความสําคัญตอภาพลักษณของตนเอง ตอครอบครัว ตอคนรอบขางในสังคม และภาพรวมที่มีตอ
ตนเอง วัดโดยใชแบบวัดที่มีขอความจํานวน 12 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 12–72
คะแนน ผูที่มีคะแนนมาก เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองมาก โดยแบงออกเปน 3 กลุม
ดังนี้ ผูที่ ได คะแนน 12.00-32.00 หมายถึง มีความภาคภูมิใจในตนเองนอย 32.01-52.00
หมายถึง มีความภาคภูมิใจในตนเองปานกลาง 52.01-72.00 หมายถึง มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองมาก
5. การมุงอนาคตและควบคุมตน หมายถึง ภาวะจิตใจในการคาดการณในการ
กระทําของตนเองวาจะเกิดผลดีและผลเสียอยางไรในภายหนา โดยตองมีการควบคุมการกระทํา
ของตนเอง เพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและเวลาที่กําหนดไว วัดโดยใชแบบวัดที่มี
ขอความจํานวน 11 ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 11–66 คะแนน ผูที่มีคะแนนมาก เปนผูที่
มีการมุงอนาคตและควบคุมตนมาก โดยแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ ผูที่ไดคะแนน 11.00-29.33
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หมายถึง มีการมุ งอนาคตและควบคุมตนนอย 29.34-47.66 หมายถึ ง มี การมุ งอนาคตและ
ควบคุมตนปานกลาง 47.67-66.00 หมายถึง มีการมุงอนาคตและควบคุมตนมาก
6.ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา หมายถึง ภาวะจิตใจที่ประกอบดวยความรูเชิง
ประเมินคา ความรูสึก และความมุงกระทําที่มีตอการเสพยาบาวาเปนสิ่งที่ไมดี มีผลเสียตอ
สุขภาพรางกาย สภาพจิตใจ และคนรอบขางในสังคม วัดโดยใชแบบวัดที่มีขอความจํานวน 8
ขอ พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 8–48 คะแนน ผูที่มีคะแนนมาก เปนผูที่มีทัศนคติที่ไมดีตอการ
เสพยาบามาก โดยแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ ผูที่ไดคะแนน 8.00-21.33 หมายถึง มีทัศนคติที่
ไมดีตอการเสพยาบานอย 21.34-34.66 หมายถึง มีทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาปานกลาง
34.67-48.00 หมายถึง มีทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบามาก
7.ทัศนคติตอศูนยบําบัด หมายถึง ภาวะจิตใจที่ประกอบดวยความรูเชิงประเมินคา
ความรูสึก และความมุงกระทําที่มีตอศูนยบําบัด ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานสถานที่
และสภาพแวดลอม ดานกฎระเบียบ ดานกลุมกิจกรรมตางๆ ดานการใชระยะเวลาอยูในศูนย
และดานเจาหนาที่ของศูนย วัดโดยใชแบบวัดที่มีขอความจํานวน 15 ขอ พิสัยของคะแนนอยู
ระหวาง 15–90 คะแนน ผูที่มีคะแนนมาก เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอศูนยบําบัดมาก โดยแบง
ออกเปน 3 กลุมดังนี้ ผูที่ไดคะแนน 15.00-40.00 หมายถึง มีทัศนคติตอศูนยบําบัดนอย 40.0165.00 หมายถึง มีทัศนคติตอศูนยบําบัดปานกลาง 65.01-90.00 หมายถึง มีทัศนคติตอศูนย
บําบัดมาก

กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดที่นํามาใชเพื่อกําหนดตัวแปรที่นํามาใชในการวิจัย และการกําหนดรูปแบบ
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ นั้น ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารและงานวิจัย ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ และการสัมภาษณบุคคลตางๆ ทั้งที่เปนเจาหนาที่ผูใหการบําบัดรักษาและผูปวยที่อยู
ในระหวางการบําบัดรักษา โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
1. เอกสารเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ศึกษาจากเอกสารของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการบําบัดรักษา ไดแก 1) เอกสารของกระทรวงศึกษาธิการรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) ที่อธิบายถึง
รูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่เกี่ยวของกับการฟนฟูดานจิตใจ
2) เอกสารของสถาบั นธัญญารักษ (สถาบันธัญญารักษ. 2546) เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
มาตรฐานการบําบัดรักษาแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหม (FAST model)
ที่อธิบายถึงองคประกอบหลัก 4 องคประกอบที่ใชในการบําบัดรักษา ไดแก การมีสวนรวมของ
ครอบครัว (Family) กิจกรรมทางเลือกในการบําบัดรักษา (Alternative treatment activity) การ
ชวยเหลือตนเอง (Self-help) และชุมชนบําบัด (Therapeutic community) ซึ่งเมื่อพิจารณาใน
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รายละเอี ย ดขององค ป ระกอบทั้ ง สี่ อ งค ป ระกอบแล ว พบว า มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การสร า ง
ความสั มพั นธใ นครอบครั ว และการพั ฒนาจิต ลัก ษณะตางๆ ของผูป ว ยยาเสพติดให มีค วาม
เขมแข็งขึ้น ผูวิจัยจึงมุงใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวและจิตลักษณะตางๆ
ของผูปวยที่ติดยาบาที่อยูในระหวางการบําบัดรักษาตามรูปแบบนี้ ซึ่งเมื่อศึกษาจากงานวิจัยที่
ผานมาเกี่ยวกับจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาเสพติด พบวามีจิตลักษณะหลายจิต
ลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาเสพติด ผูวิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกจิตลักษณะที่สําคัญๆ
และเกี่ยวของกับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหมของสถาบันธัญญารักษ พบวามี
จิตลักษณะที่สําคัญ 5 จิตลักษณะ ไดแก การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถ
ของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา และ
ทัศนคติตอศูนยบําบัด
2.ทฤษฎี ที่ นํ า มาใช เ พื่ อ กํ า หนดแนวทางในการวิ จั ย ได ศึ ก ษาทั้ ง ทฤษฎี ท างด า น
จิตวิทยา และดานสังคมวิทยา ดังนี้
2.1 ดานจิตวิทยา ไดแก 1) ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพทางจิตสังคมของอิริคสัน
(Erikson) (Halonen; & Santrock. 1999 : 292-293) ซึ่งอธิบายถึงสัมพันธภาพที่บุคคลมีตอ
กลุมบุคคลตางๆ ในสังคม และขอขัดแยงทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้น โดยแบงออกเปน 8 ขั้นตอน
ตามระดั บ ช ว งอายุ ตั้งแต วั ยแรกเกิด จนถึงวัยผูใหญ ต อนปลาย ซึ่ งเปนจุดกระตุน ใหบุค คลมี
พฤติกรรมตางๆ โดยเนนในขั้นที่ 5 ซึ่งเปนชวงวัยรุนที่ตองการแสวงหาเอกลักษณของตนเอง
ตองการความเปนตัวของตัวเองและการยอมรับนับถือจากผูอื่น และขั้นที่ 6 ซึ่งเปนชวงวัยผูใหญ
ที่ตองการความสนิสนมใกลชิดกับคูชีวิตและครอบครัว ซึ่งจากทฤษฎีนี้ทําใหเขาใจถึงภาวะวิกฤติ
ของความขัดแยงและการปรับตัวของบุคคล 2) ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว
(Maslow) (Halonen; & Santrock. 1999 : 333-334) กลาวถึงความตองการของบุคคลที่บุคคล
ตองการไดรับการตอบสนองซึ่งแบงออกเปน 5 ขั้น โดยเนนในขั้นที่ 3 ความตองการไดรับการ
ยอมรับจากคนในสังคมและขั้นที่ 4 ความตองการความภาคภูมิใจในตนเอง 3) ทฤษฎีการเรียนรู
แบบผลกรรม (Operant conditioning theory) ของสกินเนอร (Skinner) (Halonen; & Santrock.
1999 : 163-164) อธิบายถึงผลกรรมที่ไดรับจากการกระทํา อาจเปนการเสริมแรง(การไดรับ
รางวัล คําชมเชย) และการลงโทษ (การดุดา ตําหนิติเตียน) ซึ่งสงผลเกี่ยวของกับจิตลักษณะ
ของบุคคล 4) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning) ของแบนดูรา (Bandura)
(Halonen; & Santrock. 1999 : 174-176) อธิบายถึงการเรียนรูที่เกิดจากการสังเกตตัวแบบ
(model) ถาตัวแบบกระทําพฤติกรรมไปแลวไดผลที่นาพึงพอใจ ก็จะทําใหเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมเพื่อนําไปปฏิบัติ แตถาตัวแบบกระทําพฤติกรรมไปแลวไดผลที่ไมนาพึงพอใจ ก็จะ
หลีกเลี่ยงไมทําพฤติกรรมแบบนั้น ซึ่งจะสงผลตอจิตลักษณะของบุคคล
5) ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล. 2546 : 130-146) อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง
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ทัศนคติซึ่งมีหลายวิธี เชน การใหขอมูลขาวสาร การทําใหเกิดสมดุลขึ้นในใจ การสวมบทบาท
ของคนอื่น
2.2 ด า นสั ง คมวิ ท ยา ได แ ก 1) ทฤษฎี ห น า ที่ ค รอบครั ว ของบี เ วอร (Beavers)
(อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2544 : 52–54) ที่อธิบายถึงความสามารถของครอบครัวในการจัดระบบ
ภายในใหดําเนินไปไดอยางเรียบรอย ตั้งแตมีประสิทธิภาพมากไปจนถึงบกพรองอยางรุนแรง
โดยสวนหนึ่งไดเนนถึงความสัมพันธในครอบครัว 2) แนวคิดครอบครัวบําบัดแบบหลายมิติ
(Multidimensional family therapy) ของลิดเดิลและคนอื่นๆ (Liddle; et al.) (อุมาพร ตรังค
สมบัติ. 2544 : 298–302 อางอิงจาก Liddle; et al. : 1992) ที่อธิบายถึงครอบครัวบําบัดที่
เหมาะสมกั บ ป ญ หาการติ ด ยาเสพติ ด โดยได เ น น ถึ ง การสื่ อ สารอย า งเป ด เผย การเจรจา
ประนีประนอม การแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม 3) ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณของมีด
(Mead) เปนทฤษฎีการตีความที่มุงเนนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคนในสังคม โดยให
ความสําคัญกับความรูความเขาใจของบุคคลวาบุคคลเปนผูสรางความหมายและการกระทําดวย
ตนเองโดยใชสัญลักษณที่เกิดขึ้นภายในใจของตน (นิรนาท แสนสา. 2543 : 31-32) ซึ่งการที่
บุค คลตี ค วามและใหค วามหมายตอ สิ่ง ที่ป ฏิสั ง สรรคนั้ นย อมส ง ผลต อจิ ต ลั ก ษณะของบุ ค คล
4) แนวคิดการควบคุมทางสังคมของเรคเลส (Reckless) อธิบายวาบุคคลสามารถยับยั้ง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของตนเองได โดยเกิดจากการยับยั้งภายในและภายนอกตนเอง การยับยั้ง
ภายใน ไดแก การควบคุมตนเองไดดี การมองตัวเองในแงดี การมีความรับผิดชอบสูง สวนการ
ยับยั้งภายนอก ไดแก การสงเสริมสนับสนุนจากสถาบันครอบครัว และจากสถาบันสังคมอื่นๆ
(นิรนาท แสนสา. 2543 : 44-45) 5) แนวคิดวัฒนธรรมยอยของผูเบี่ยงเบน อธิบายวาสมาชิกที่
อยูในวัฒนธรรมของกลุมเบี่ยงเบน อาจมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและถูกตีตราวาเปนผูฝาฝน
หรือกระทําผิดตอกฎระเบียบของสังคม (นิรนาท แสนสา. 2543 : 36-37) ซึ่งมีผลตอจิตลักษณะ
ของบุคคล
3. การสั ม ภาษณ เ จ า หน า ที่ ผู ใ ห ก ารบํ า บั ด รั ก ษาและผู ป ว ยที่ อ ยู ใ นระหว า งการ
บําบัดรักษา โดยสัมภาษณหัวหนาศูนยบําบัดและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจกรรมการ
บําบัดรักษาที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะตางๆ และสัมภาษณผูปวยที่ติดยาบาเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ปฏิบัติและประโยชนที่ไดรับหรือสิ่งที่ตนเองไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมุงเนนจิตลักษณะที่เกี่ยวของ
กับการเลิกเสพยาบา
จากการศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสาร งานวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณ
บุคคลตางๆ ผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกตัวแปรความสัมพันธในครอบครัว และจิตลักษณะที่
เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบา 5 จิตลักษณะ ไดแก การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรู
ความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง ทัศนคติที่ไมดีตอการ
เสพยาบา และทัศนคติตอศูนยบําบัด มาใชในการสรางรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ดังภาพประกอบ 1
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ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง

ความสัมพันธ

ในครอบครัว

การมุงอนาคต
และควบคุมตน

การรับรูความ
สามารถของตนเอง

ทัศนคติ
ที่ไมดี
ตอการเสพ
ยาบา
ทัศนคติตอ
ศูนยบําบัด

ภาพประกอบ 1 โมเดลสมมติฐานความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของความสัมพันธในครอบครัว
กับจิตลักษณะตางๆ
จากภาพประกอบ 1 ความสั ม พั น ธ ใ นครอบครั ว เป น ตั ว แปรอิ ส ระ การรั บ รู
ความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอ
การเสพยาบา เปนตัวแปรตาม โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัด
เปนตัวแปรคั่นกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาเสนทางความสัมพันธของความสัมพันธในครอบครัว ที่
สง ผลต อ ตั ว แปรตามทั้ง 3 ตั ว แปรแล ว แสดงให เ ห็ น วา 1) ความสัม พั นธ ใ นครอบครั ว ส ง ผล
ทางตรงและทางออมตอความภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตนเปนตัว
แปรคั่นกลาง 2) ความสัมพันธในครอบครัวสงผลทางออมตอการรับรูความสามารถของตนเองใน
การเลิ ก เสพ ยาบ า โดยมี ก ารมุ ง อนาคตและควบคุ ม ตนเป น ตั ว แปรคั่ น กลาง และ 3)
ความสัมพันธในครอบครัวสงผลทางออมตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา โดยมีการมุงอนาคต
และควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัดเปนตัวแปรคั่นกลาง

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสัมพันธในครอบครัวสงผลทางตรงและทางออมตอการรับรูความสามารถของ
ตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา โดยมี
การมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัดเปนตัวแปรคั่นกลาง
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2. ความสัมพันธในครอบครัวที่สงผลทางตรงและทางออมตอการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัดเปนตัวแปรคั่นกลาง ของกลุม
ผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน)
ของการบําบัดรักษามีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี้
1. ยาเสพติดและยาบา
2. การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
3. การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหม
4. ปจจัยที่มีผลตอการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
4.1 ปจจัยดานสังคมวิทยา
4.2 ปจจัยดานจิตวิทยา

ยาเสพติดและยาบา
ความหมายของยาเสพติด
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหนิยามของยาเสพติดใหโทษนี้วา คือสารหรือยาที่
รับเขาสูรางกายจะโดยการรับประทาน ฉีด สูบ หรือดมติดตอกันชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวทําใหมีผล
ตอรางกายและจิตใจของผูไดรับในลักษณะดังนี้ 1) มีความตองการอยางแรงกลาที่จะขวนขวาย
หามาเสพใหไดไมวาดวยวิธีการใด ๆ 2) มีความโนมเอียงที่จะตองเพิ่มปริมาณยาหรือสารนั้น
มากขึ้นเรื่อยๆ 3) เมื่อหยุดใชยาหรือสารนั้นจะเกิดอาการของการอดหรือเลิกยา 4) ผูที่ใชยา
หรือสารนั้นเปนเวลานาน จะทําใหเกิดผลรายตอสุขภาพทั้งทางรางกาย จิตใจและสังคม 5) ติด
ทั้งทางกายและจิตใจ (กาญจนา ภูยาธร. 2541 : 25)
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ไดใหความหมายของยาเสพติดวา คือ
สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือ
ประการใดๆ แลว ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับมี
อาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา
สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง ซึ่งจะรวมถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยา
เสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่มีใชในการผลิตยาเสพติดให
โทษดวย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตก็ไมไดหมายถึงยาสามัญประจํา
บานตามกฎหมายวาดวยยาที่มีสารเสพติดใหโทษผสมอยู (ทิพาวดี เอมะวรรธนะ. 2545 : 24)
สรุปไดวา ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมีที่เมื่อเสพเขาสูรางกาย มีผลตอรางกาย
และจิตใจและทําใหตองเพิ่มปริมาณเสพมากขึ้นเรื่อยๆ และถาไมไดเสพแลวจะทําใหเกิดอาการ
ขาดยา ทําลายสุขภาพทั้งทางรางกายและทางจิตใจ
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ประเภทของยาเสพติด
การแบงประเภทของยาเสพติดที่แพรระบาดอยูในปจจุบัน อาจจัดแบงโดยเกณฑตางๆ
ไดหลายแบบดังนี้
1. แบงตามลักษณะการออกฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีตอระบบจิตและประสาทของ
รางกาย ไดแก 1) สิ่งออกฤทธิ์กดประสาท (Depressant) ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน ฯลฯ ยา
เสพติดเหลานี้จะกดประสาทสวนกลางหรือสมอง ทําใหประสาทมึนงง งวง ซึม และหมดแรง
นอกจากนี้ยังกดศูนยประสาทการหายใจ ทําใหหายใจชาลงจนถึงขั้นหยุดหายใจได 2) สิ่งออก
ฤทธิ์กระตุนประสาท (Stimulant) ไดแก ใบกระทอม โคเคอีน แอมเฟตามีน เปนตน ยาเสพติด
เหลานี้จะกระตุนประสาทสวนกลางหรือสมอง ทําใหประสาทตื่นตัวและกระวนกระวาย ไมงวง
นอน เมื่อหมดฤทธิ์ยาแลวจะหมดแรง เพราะรางกายไมไดรับการพักผอน และอาจจะเกิดอาการ
ตัวสั่ น ตึ งเครีย ดถึงกับหมดสติ จนถึ งขั้นเสียชีวิตได 3)
สิ่งออกฤทธิ์หลอนจิต ประสาท
(Hallucinogen) ไดแก กัญชา แอล.เอส.ดี (L.S.D.) ดี.เอ็ม.ที (D.M.T.) เอส.ที.พี. (S.T.P.) เปน
ตน ยาเสพติดเหลานี้จะทําใหเกิดประสาทหลอน เห็นภาพผิดไปจากปกติ สัมผัสเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งอวัยวะรับสัมผัสทั้งหาของรางกายแปรปรวน มีปฏิกิริยาผิดไปจากความจริงทั้งหมด 4)
สิ่งออกฤทธิ์ผสมผสานกัน (Mixed) ไดแก กัญชา ถาเสพจํานวนนอยจะกดประสาทอยูชั่วระยะ
หนึ่ง ตอเมื่อเสพเพิ่มเขาไปมากจะกลายเปนพิษหลอนประสาท
2. แบงตามความรุนแรงของบทลงโทษตามกฎหมาย โดยจําแนกยาเสพติด
ออกเปน 5 ประเภท ไดแก 1) ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน 2) ยาเสพติดให
โทษทั่วไป เชน ฝน มอรฟน โคเคน โคเคอีน 3) ยาที่มียาเสพติดใหโทษประเภท 2 เปน
สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ
สวนผสมอยูดวย เชน ยาแกไอผสมโคเคอีน 4)
ประเภท 1 หรือประเภท 2 และ 5) ยาเสพติดใหโทษไมอยูใน 4 ประเภทขางตน เชน กัญชา
พืชกระทอม
3. แบงตามคุณสมบัติของยาเสพติด โดยแบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก 1) ฝน
หรือสารที่มีสวนประกอบของฝน เชน มอรฟน เฮโรอีน โคเดอีน 2) ยานอนหลับชนิดตางๆ
เชน ฟโนบารบิตาล เซโคนับ โบรไมด พาราดีไฮต กลูติตาไมด 3) ยากลุมประสาท เชน
ไดอะซีแพม และ เมโปรบาเมต 4) ยากระตุนประสาท เชน แอมเฟตามีน โคเคน และใบ
กระทอม 5) ยาที่ทําใหประสาทหลอน เชน กัญชา แอล.เอส.ดี. 6) สารระเหยตางๆ เชน
กาว ทินเนอร แล็คเกอร เบนซิน และ 7) แอลกอฮอล
ปจจุบันองคการอนามัยโลกไดจัดใหแอลกอฮอลเปนสารเสพติดอยางหนึ่งดวย เพราะ
เมื่อดื่มจนติดแลวจะมีโทษเชนเดียวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆ ดวย (กาญจนา ภูยาธร. 2541 : 2527) ในบรรดายาเสพติดใหโทษเหลานี้ เฮโรอีนนับเปนยาเสพติดที่แพรระบาดมากที่สุ ด แต
ปจจุบันพบวายาบาเปนยาเสพติดที่แพรหลายมากที่สุดทั้งในกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา ผูใช
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แรงงาน ผูทํางานสถานเริงรมยตอนกลางคืน การวิจัยครั้งนี้จึงมุงกลุมเปาหมายที่เปนผูใชยาบา
ซึ่งจะขอกลาวถึงยาเสพติดประเภทยาบาโดยละเอียดดังนี้
ความหมายและผลของการเสพยาบา
ยาบา หมายถึง วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภทที่
1 ที่มีสารตั้งตนในการผลิต ไดแก แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน อีฟดรีน เปนตน ซึ่งออก
ฤทธิ์ ก ระตุ น โดยตรงต อ ระบบประสาทส ว นกลางและทํ า ให เ กิด ผลต อ ร า งกายจิ ต ใจทั้ ง อย า ง
เฉียบพลันและเรื้อรัง (นิรนาท แสนสา. 2543 : 19) และจากผลการวิจัยเกี่ยวกับยาบาพบวา
ยาบามีคุณสมบัติเปนยากระตุนประสาท มีผลกระทบตอระบบสมองสวนกลาง โดยไปทําลาย
สมองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรูสึก อารมณและพฤติกรรม (AHCPR. 2005 :
Online) และเมื่อรางกายไดรับยาบาเขาไปในปริมาณที่มากเพียงพอ ยาบาจะออกฤทธิ์กระตุน
ระบบประสาทสวนกลาง เชน การใชแอมเฟตามีนในปริมาณ 50 มิลลิกรัมตอวันติดตอกัน 3 วัน
อาจกระตุนใหเกิดอาการโรคจิต รูสึกวามีคนคอยติดตามดูตนเองอยู คิดวาคนอื่นจะมาฆาตน มี
การรับรูเกี่ยวกับการมองที่ผิดไป เกิดภาพหลอนและมองเห็นสิ่งตางๆ บิดเบือน อาการทางที่
เกิ ด จากยาบ า นี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเสมอ แต ที่ เ กิ ด ขึ้ น บ อ ยมากก็ คื อ ความกลั ว ความกั ง วล
ซึมเศรา และเมื่อมีการขับยาบาออกจากรางกาย ก็มักจะมีอาการที่เรียกวาอาการงดเสพหรือ
ถอนยา โดยมีอาการเซื่องซึม งวงเหงา โกรธงาย ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว มีความรูสึกอยากยา
และบางครั้งอาจจะมีอาการซึมเศราอยางหนัก จนอาจมีแนวโนมคิดฆาตัวตายหรือทํารายผูอื่นได
ยาบามีฤทธิ์ตอระบบตางๆ ของรางกาย ดังนี้ 1) ฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง
ยาบาออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง ลดความงวงซึม ทําใหนอนไมหลับ มีการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ ทําใหครึกครื้น รื่นเริง เปนสุข ไมเหนื่อย แตถาไดรับยามากจะเกิด
อาการมึนงง อาจเกิดภาวะตื่นกลัวและภาวะโรคจิตได 2) ฤทธิ์ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด
ยาบาทําใหเกิดอาการตางๆ คือ ปวดศีรษะ หนาวสั่น จังหวะการเตนของหัวใจผิดปกติ เจ็บ
หนาอก ความดันโลหิตสูงขึ้นหรือต่ําลง การไหลเวียนโลหิตอาจลมเหลว 3) ฤทธิ์ตอระบบ
ทางเดินหายใจ ทําใหอัตราการหายใจสูง และจังหวะการหายใจไมปกติ 4) ฤทธิ์ตอระบบทางเดิน
หายใจ
อาการที่พบคือ ปากแหง การรับรูรสผิดปกติ ไมอยากอาหาร คลื่นไส อาเจียน
ทองเสีย เปนตะคริวในชองทอง อาจเกิดอาการชักและโลหิตคลั่งในสมอง 5) ฤทธิ์ตอระบบอื่นๆ
ความรูสึกทางเพศไรสมรรถภาพชั่วคราว การไดรับยาบาอยางตอเนื่องในระยะหนึ่งหรือจากการ
ใชเปนประจําจนเกินขนาด ทําใหมีผลกระทบตอรางกายมาก มีอาการอยูไมสุข เวียนศีรษะ มี
การสั่น อากัปกิริยาผิดปกติ หากรางกายไดรับยาในขนาดที่เหมาะสม จะมีผลใหจิตใจแจมใส
เกิดอาการตื่นตัว ขยัน คึกคัก ไมงวง มีจิตใจจดจอตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้น ลดความออนลา
เพิ่มพลังงาน เพิ่มอารมณทางเพศ กระตุนใหมีการพูด การเขียน การทํางานกระฉับกระเฉง
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นอกจากนี้อาจลดอาการแนนจมูก รักษาอาการหอบหืดและโรคบางโรคได (ภาณุพงศ จิตะ
สมบัติ. 2541 : 27)
จากฤทธิ์ของยาบาดังกลาว แสดงใหเห็นวาถามีการใชยาบาในปริมาณที่นอย ยอม
กอใหเกิดความพึงพอใจแกผูเสพยาบาไปไดสักระยะหนึ่ง แตในระยะยาวที่มีการเพิ่มปริมาณ
มากขึ้น ก็ทําใหผูเสพยาบามีอาการติดยาทั้งในดานรางกายและจิตใจ การใหผูเสพยาบาสามารถ
เลิกเสพยาบาไดนั้น จึงตองใหการบําบัดรักษาทั้งในดานรางกายและจิตใจควบคูกันไป
สวนประกอบและลักษณะของยาบา
ยาบาเปนสารสังเคราะหที่ผลิตขึ้นโดยแรกเริ่มใชสารตั้งตนที่เรียกวา แอมเฟตามีน
(amphetamine) เปนสวนประกอบหลักในการผลิต ตอมาไดมีการพัฒนาสูตรของการผลิตยาบา
ที่แตกตางกันออกไป ปจจุบันยาบามีสวนผสมทางเคมีที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาททั้งหมด 6
สูตร เรียงลําดับจากการตรวจพิสูจนพบมากไปหานอย ไดแก 1) ใชเมทแอมเฟตามีนผสมกับ
คาเฟอีน 2) ใชเมทแอมเฟตามีนผสมกับอีฟดรีนและคาเฟอีน 3) ใชเมทแอมเฟตามีนอยาง
เดียว 4) ใชอีฟดรีนผสมกับคาเฟอีน 5) ใชแอมเฟตามีนซัลเฟตผสมกับอีฟดรีนและคาเฟอีน
6) ใชคาเฟอีนอยางเดียว ซึ่งสวนใหญยาบาจะใสเมทแอมเฟตามีนผสมเขาไป
ลักษณะของยาบามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ทั้งสี ขนาด น้ําหนัก และสัญลักษณ
สีของเม็ดยาบามีทั้งสีเขมและสีออน รวมทั้งหมดมี 27 สี แตมีสีหลักๆ อยูประมาณ 5 สี ไดแก
เหลือง เขียว น้ําตาล สม มวง ขนาดของเม็ดยาบาพบวามีความหนาตั้งแต 2.7 มิลิเมตรขึ้น
ไป และมีเสนผาศูนยกลางหลายขนาด นอกจากนี้ยาบายังมีมากกวา 20 สัญลักษณ ขึ้นอยูกับ
กลุมผูผลิต สวนผสมของการผลิต การแบงแยกขั้นตอนของการผลิต คุณภาพการปรุงรสและ
แตงฤทธิ์ (การพัฒนาระบบขอมูล. 2540 : 10-15)
สวนประกอบและลักษณะของเม็ดยาบาดังกลาวที่มีการผลิตที่แตกตางกัน แสดงให
เห็นถึงระบบการผลิตเม็ดยาบาที่มีการแขงขันกัน เพื่อจูงใจและโฆษณาใหผูเสพยาบาหันมาใช
ยาบาที่ตนผลิต ซึ่งมีสีสันและรสชาติที่แปลกใหม
ลักษณะการเสพยาบา
วิธีการเสพยาบา มี 3 วิธี ไดแก 1) การกินหรือการกลืน เปนลักษณะการใชยาบาโดย
การกินครั้งละ ¼ , ½ หรือ 1 เม็ดตอครั้ง การเสพยาบาแบบกินจะออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ชา ผานกระบวนการซึมซับเขาสูรางกาย เมื่อผานตับจะทําหนาที่ดูดซึมซับฤทธิ์ของยาบาไวมาก
กอนเขาสูอวัยวะสวนอื่นๆ และสมองตอไป 2) การฉีด เปนลักษณะของการใชยาบาโดย วิธีการ
ฉีดเขาเสนเลือดดํา ใชปริมาณยาบาครั้งละ 1 เม็ด ใสลงไปในชอนแลวเติมน้ําเขาไป จากนั้นเผา
ไฟใหเม็ดยาบาละลาย หรือใชวิธีบดยาบาใหละลายในน้ํา แลวจึงฉีดเขาเสนเลือดดํา การออก
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ฤทธิ์ตอจิตและประสาทจะเร็วกวาแบบวิธีกิน เนื่องจากการซึมซับเขาสูรางกายและการออกฤทธิ์
ทางสมองใชเวลาเร็วเปนนาที 3) การสูบหรือสูด เปนลักษณะการใชยาบาโดยวิธีการสูบหรือสูด
ไอระเหยจากการเผายาบา และการสูบไอระเหยของเม็ดยาบานผานน้ํา การเสพยาบาแบบสูบ
หรือสูดไอระเหย จะออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทรวดเร็วกวาใชวิธีอื่นๆ เพราะกระบวนการซึมซับ
เขาสูรางกายและออกฤทธิ์ทางสมองใชเวลารวดเร็วเปนวินาที ซึ่งเปนที่นิยมในหมูผูใชยาเสพติด
ในปจจุบัน เพราะรวดเร็ว สะดวกสบายและใหผลทันใจ (การพัฒนาระบบขอมูล. 2540 : 10-15)
ยาบามีการแพรระบาดอยางรวดเร็ว และไดรับความนิยมในหมูผูใชยาเสพติดที่เริ่มตน
เสพยาเสพติดมากที่สุด เพราะเปนยาเม็ดที่พกพาไดสะดวกและเสพไดงาย และฤทธิ์ของยาบาที่
มีความรุนแรงแตกตางกันไปตามสารเคมีตางๆ ที่นํามาผลิต โดยเฉพาะฤทธิ์ของยาบาที่ทําให
ผูเสพมีความตื่นตัว ครึกครื้น รื่นเริง ไมเหนื่อยงาย จึงทําใหเปนที่ตองการของผูที่ชอบความ
สนุกสนาน และนําไปสูการเปนผูใชและติดยาบาในที่สุด ซึ่งในการแกไขปญหาการติดยาบา
ดังกลาว สวนหนึ่งคือการแกไขใหผูติดยาบาเลิกติดยาบาใหได ดังนั้นการที่เขาใจถึงปญหาการ
ใชยาบาและการบําบัดรักษาผูติดยาบา จึงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการบุคลิกภาพของ
บุคคลดวย
พัฒนาการบุคลิกภาพ
อิริคสัน (Erikson) (Halonen; & Santrock. 1999 : 292-293) ไดอธิบายถึงการ
ปรับตัวของบุคคลที่มีตอสภาพสังคมที่อยูรอบขาง โดยอธิบายใน 2 แงมุม คือในแงมุมที่ปรับตัว
ไดอยางเหมาะสม และแงมุมที่ไมสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม แอริคสันจึงไดพัฒนาทฤษฎี
พัฒนาการบุคลิกภาพทางสังคมขึ้น โดยแบงขั้นตอนของการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล
ออกเปน 8 ขั้น คือ
1) ขั้นความไวใจหรือความไมไวใจ (0-1 ป) ในขั้นนี้เด็กยังไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได เด็กตองอาศัยความชวยเหลือจากพอแมหรือบุคคลรอบขางที่จะมาชวยทําใหตนเอง
พอใจ ถาเด็กไดรับการตอบสนองอยางพึงพอใจ เด็กก็จะรูสึกวาคนอื่นๆ ที่อยูรอบขางตนเองนั้น
นาไววางใจได แตถาเด็กรูสึกวาคนอื่นๆ ที่อยูรอบขางไมสามารถทําใหตนเองรูสึกพอใจได เด็ก
ก็จะรูสึกไมไววางใจตอสิ่งแวดลอมตางๆ
2) ขั้นความเปนตัวของตัวเองหรือความสงสัยไมมั่นใจในตนเอง (1–3 ป) ในขั้นนี้เด็ก
มี พัฒ นาการด านต างๆ ดี ขึ้ น มี ทัก ษะการใช ก ล า มเนื้ อ ในการทํ าสิ่งต างๆ ที่ต นเองอยากทํ า
สามารถคลานและเดินไดแลว การใชภาษก็ดีมากขึ้น ในระยะนี้เด็กจึงอยากจะทําอะไรๆ ดวย
ตนเองเอง ซึ่งถาหากเด็กไดรับการสนับสนุนจากพอแมที่ใหตนเองไดทําในสิ่งที่อยากทํา เด็กจะ
รูสึกวาตนเองมีความเปนตัวของตนเอง ในทางตรงกันขามถาพอแมคอยควบคุมมากเกินไป
หรือไมเปดโอกาสใหเด็กไดทําอะไรตามที่เด็กตองการ เด็กก็จะเริ่มสงสัยในการกระทําของ
ตนเองวาจะสามารถทําไดหรือไม ทายที่สุดทําใหเด็กไมกลาทําอะไรเลย
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3) ขั้นความคิดริเริ่มหรือความรูสึกผิด (3–5 ป) ในขั้นนี้เด็กจะมีการพัฒนา
ความสามารถมากขึ้นไปเรื่อยๆ มีความอยากรูอยากเห็น อยากลองทําสิ่งแปลกๆ ใหมๆ รูจัก
รวมมือทํางานกับคนอื่น ทําใหเด็กไดพัฒนาความคิดริเริ่มตางๆ ในทางตรงขามเด็กที่ไมไดรับ
การส ง เสริ ม หรือ ไมไ ดรับ การตอบสนองที่ถู กตอง จะทํ า ใหเ ด็ ก ไม กล าทํา อะไร เพราะเกิ ด
ความรูสึกผิดขึ้นมา ทําใหกลายเปนเด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
4) ขั้นความขยันหมั่นเพียรหรือความรูสึกต่ําตอย (6–10 ป)ในขั้นนี้เปนชวงที่เด็กเริ่ม
เขาโรงเรียน มีเพื่อน และมีประสบการณที่หลากหลายมากขึ้น เด็กตองการที่จะไดรับการยอมรับ
จากเพื่ อ น ครู จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความรู สึ ก อยากแข ง ขั น เพื่ อ เอาชนะ ต อ งพยายามขยั น ขั น แข็ ง
อุตสาหะ เพื่อใหตนเองประสบความสําเร็จ และเมื่อประสบความสําเร็จแลว ก็จะทําใหเกิดความ
พากเพียรพยายามในงานชิ้นตอไป ในทางตรงขามเด็กที่ไมประสบความสําเร็จในการทํางาน ถูก
ตําหนิ ถูกลงโทษ ก็จะทําใหเด็กเกิดปมดอยวาตนเองไมมีความสามารถเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆ
ที่ประสบความสําเร็จ
5) ขั้นความเปนเอกลักษณหรือความสับสนในบทบาท (10–20 ป) ในขั้นนี้เปนชวงที่
มีพัฒนาการทางรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน อาจมีปญหาในการปรับตัว ในวัยนี้เด็กมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น และมักชอบเลียนแบบบุคคลที่ตนเองสนใจและใหความชื่นชม เด็กสนใจ
ในเรื่องการเรียน อาชีพ หรือกิจกรรมตางๆ ซึ่งทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รับรูวา
ตนเองมีความสามารถ รูจักตนเองมากขึ้น ในทางตรงขามเด็กที่ไมประสบความสําเร็จจะทําให
เกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไมรูจักตนเอง
6) ขั้นความผูกพันหรือการแยกตัว (20-40 ป) ในขั้นนี้เปนชวงการสรางสัมพันธภาพ
กับเพื่อนสนิท มีการปรับตัวเขากับเพื่อนไดดี มีความสามารถในการควบคุมตนเองไดอยาง
เหมาะสม ในทางตรงขามถาไมสามารถควบคุมตนเองได และพัฒนาการที่ผานมาไมประสบ
ความสําเร็จ ก็จะกลายเปนบุคคลที่มีความรูสึกอางวาง โดดเดี่ยว ไมมีเพื่อน และแยกตนเอง
ออกไป
7) ขั้นการทําประโยชนใหสังคมหรือการคิดถึงแตตนเอง (40–60 ป) ในขั้นนี้บุคคล
พรอมที่จะทําประโยชนใหสังคม รูจักสั่งสอนลูกหลานใหเปนคนดี ในทางตรงขามถาพัฒนาการที่
ผานมาไมดี ก็จะกลายเปนคนที่คิดถึงแตตนเอง เบื่อหนายในชีวิต
8) ขั้นบูรณภาพกับความสิ้นหวัง (60 ปขึ้นไป) ในขั้นนี้บุคคลจะรูจักหาความสงบ
ความสุข พอใจในชีวิตที่ผานมา ในทางตรงกันขามถาพัฒนาการที่ผานมาไมดี ก็จะรูสึกสิ้นหวัง
เสียดายเวลาที่ผานมา หาความสงบสุขใหกับตนเองไมได
สําหรับในการวิจัยครั้งนี้มุงเนนพัฒนาการของขั้นที่ 5 ขั้นความเปนเอกลักษณหรือ
ความสับสนในบทบาทที่อยูในชวงอายุ 10–20 ป และขั้นที่ 6 ขั้นความผูกพันหรือการแยกตัวที่
อยูในชวงอายุ 20-40 ป ซึ่งเปนชวงที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาที่มีอายุระหวาง
14-42 ป
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การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
การติดยาเสพติดถือเปนพฤติกรรมที่สังคมกําหนดวาเปนสิ่งที่เบี่ยงเบนของสังคม ผูตดิ
ยาเสพติดจึงถูกสังคมตีตราวาเปนผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเชนกัน และถูกสังคมกําหนดใหเลิก
จากยาเสพติด โดยใหไปเขารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดตางๆ ซึ่งแบงเปน 2 แบบใหญๆ
ไดแก ระบบสมัครใจและระบบบังคับ ระบบสมัครใจเปนการบําบัดรักษาที่ผูติดยาเสพติดมีความ
ตองการเลิกจากยาเสพติดและเต็มใจเขามารับการบําบัดรักษา ซึ่งอาจไดรับแรงจูงใจจากสมาชิก
ในครอบครัว จากเพื่อนฝูง หรือตนเองที่มองเห็นถึงผลเสียของการติดยาเสพติดที่จะไดรับใน
อนาคต สวนระบบบังคับมักดําเนินการโดยกระบวนการควบคุมทางสังคม ที่มีกฎหมายออกมา
บังคับใชใหผูติดยาเสพติดไปเขารับการบําบัดรักษา โดยสงไปบําบัดรักษาในสถานบําบัดตางๆ
เช น สถาบั น ธั ญ ญารั ก ษ ของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ โรงเรี ย นวิ วั ฒ น พ ลเรื อ น ของ
กระทรวงกลาโหม ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาผูติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาใน
ระบบบังคับแบบผูปวยในของสถาบันธัญญารักษ สําหรับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดทั้ง
ระบบสมัครใจและระบบบังคับนั้น สามารถแบงการบําบัดรักษาไดเปน 2 ดานคือดานรางกาย
และดานจิตใจ ซึ่งวิธกี ารบําบัดรักษาในแตละดานมีรายละเอียดดังนี้
1) การบําบัดรักษาทางดานรางกาย
การบําบัดรักษาทางรางกาย เปนการบําบัดรักษาที่มุงเนนการใชยาเพื่อรักษาอาการ
หรือผลขางเคียงที่เกิดกับรางกายเนื่องมาจากการใชยาเสพติด การใชยาในการบําบัดรักษาหรือ
ที่เรียกวาเภสัชบําบัดนั้น มีการบําบัดรักษาอยู 2 แบบ ไดแก
1.1 แบบแผนปจจุบัน เปนการบําบัดรักษาดวยการใชยา เพื่อบําบัดรักษาตาม
อาการและโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธีการบําบัดรักษาที่มีมาตรฐานไดรับการ
ยอมรับในวงการแพทยโดยทั่วไป ยาที่ใชในการบําบัดรักษามีหลายประเภท ไดแก ยาตานฤทธิ์
ยาเสพติด โดยตัวยาจะไปหามฤทธิ์ของยาเสพติด ทําใหผูที่เสพยาเสพติดเขาไปจะไมไดรับผล
หรือฤทธิ์ของยาเสพติดตามที่ตองการ หรือการใหยาสังเคราะหอื่นเพื่อไปทดแทนฤทธิ์ของยา
เสพติดที่ผูเสพตองการ วิธีการนี้ผูติดยาเสพติดจะมารับประทานยาสังเคราะหทดแทนไปเรื่อยๆ
จนกวาผูติดยาเสพติดจะมีความคิดที่จะเลิกยาเสพติด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 22-23)
1.2 .แบบแผนโบราณ เปนการบําบัดรักษาดวยการใชยาสมุนไพรตางๆ เชน
ตนไม ใบไม หรือรากแกนตางๆ โดยนําสมุนไพรมาใหผูปวยรับประทานเพื่อลางพิษ โดยทําให
ผูปวยอาเจียนและขับถายออกมา และใหผูปวยติดยาเสพติดอบไอน้ําดวยสมุนไพรเพื่อใหมีการ
ขับถายของเสียทางรูเหงื่อ และมีความสดชื่นจากไอระเหยของสมุนไพร (กระทรวงศึกษาธิการ.
2545 : 24)
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ดังนั้นการบําบัดรักษาทางดานรางกาย จึงชวยทําใหผูปวยยาเสพติดไมมีอาการจาก
ฤทธิ์ ของยาเสพติ ดและโรคแทรกซ อนต างๆ ทั้ งยั งเปนการฟนฟูสภาพรางกายใหมีสุขภาพ
แข็งแรงและสามารถทํางานไดตามปกติเหมือนคนทั่วไป
2) การบําบัดรักษาทางดานจิตใจ
การบําบัดรักษาทางดานจิตใจ เปนวิธีการบําบัดรักษาที่มุงเนนฟนฟูสภาพจิตใจของผู
ติดยาเสพติดใหเขมแข็งที่จะไมกลับไปเสพยาเสพติดอีก ทั้งนี้เพราะการติดยาเสพติดมีผลตอการ
ติดทางดานจิตใจดวย ที่ทําใหผูเสพยาเสพติดอยากเสพยาเสพติดอยูตลอดเวลา การบําบัดรักษา
ทางดานจิตใจที่ชวยทําใหผูเสพยาเสพติดมีสภาพจิตใจที่เขมแข็งจึงเปนการบําบัดรักษาที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง ในปจจุบันการบําบัดรักษาทางดานจิตใจมีหลายแบบดังนี้
2.1 จิตบําบัด (Psychotherapy) จิตบําบัดนับเปนวิธีการบําบัดรักษาโดยนํา
หลั กการทางจิตวิท ยามาใชในการบํ าบัดรั กษาผูปวยทางจิต เวช ปจจุบันมีการนําจิตบําบัด
นํ า มาใช ใ นการบํ า บัดรั ก ษาผูป ว ยยาเสพติ ดด ว ย เพราะว าผู ปว ยมัก มี อ าการทางจิ ต เกิ ดขึ้ น
เนื่องจากฤทธิ์ของยาแตละประเภท และสาเหตุของการติดยาเสพติดสวนใหญมักมาจากดาน
จิตใจที่เกิดจากจิตใจที่ออนไหวและตองการหนีปญหาและความเปนจริง เชน ความกดดันทาง
อารมณ ปญหาครอบครัว ปญหาการเงิน ปญหาสวนตัว เปนตน ดังนั้นการบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติดจึงจําเปนตองอาศัยวิธีการทางจิตบําบัดเพื่อใหการฟนฟูสภาพจิตใจผูติดยาเสพติดใหมี
จิตใจที่เขมแข็งและสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดโดยไมตองพึ่งยาเสพติดอีกตอไป
ประเทศไทยไดนําวิธีการจิตบําบัดมาปรับใชในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
โดยการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาดังกลาว วิธีการใหคําปรึกษาที่นํามาใชในการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยางแพรหลายในประเทศไทย ไดแก 1) การใหคําปรึกษารายบุคคล
เพื่อใหผูติดยาเสพติดไดรูจักตนเอง รูจักแกไขปญหาในทางที่ถูกตองอีกทั้งมีจิตใจที่เขมแข็งและ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดโดยไมตองพึ่งพายาเสพติด 2) การใหคําปรึกษาแบบกลุม โดย
อาศัยกระบวนการ ซึ่งบุคคลในกลุมที่ประกอบดวยผูใหคําปรึกษาและผูรับคําปรึกษาที่มีความ
ตองการตรงกันในการที่จะปรับปรุงตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือตองการแกไขปญหาใดปญหา
หนึ่งมาปรึ กษาหารือรว มกัน สําหรับ ปญหาการติดยาเสพติดจําเปนอยางยิ่งที่บุคคลในกลุ ม
จะตองมีความสัมพันธที่ดีตอกันและมีบรรยากาศที่อบอุน เพื่อใหสมาชิกสบายใจ พรอมที่จะพูด
ถึงปญหาและใหความรวมมือในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตนเองใหดีขึ้น การใหคําปรึกษา
แบบกลุมจะชวยเสริมสรางใหบุคคลกลาที่จะรับผิดชอบอยางตรงไปตรงมาในการแกปญหาของ
ตน จะชวยใหมีการพัฒนาตนเอง รูจักปรับตัวและมีความพึงพอใจในวิถีชีวิตของตน และ 3)
การใหคําปรึกษาครอบครัว โดยใหบุคคลในครอบครัวของผูติดยาเสพติดทุกคนไดรวมปรึกษา
กัน โดยให แต ล ะคนบอกขอบกพรองและความต องการของกันและกันอยางเปดใจ และให
ครอบครั ว ได ใ ช ศั ก ยภาพในการแก ไ ขป ญ หาร ว มกั น เพื่ อ ให มี ค วามเข า ใจกั น มากขึ้ น และมี
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ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ระหวางสมาชิกในครอบครัวที่ติดยาเสพติดกับสมาชิกอื่นๆ ของ
ครอบครัว อีกทั้งร ว มมื อกั นหาแนวทางแก ไ ขปญ หายาเสพติ ดให เ ป น ไปในทิศ ทางเดี ย วกั น
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 26-28)
วิธีการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดแบบจิตบําบัด นับวาเปนวิธีการบําบัดรักษาที่มุงเนน
ดานจิตใจโดยตรง ซึ่งในปจจุบันมีการนําวิธีแบบจิตบําบัดไปเปนสวนหนึ่งของการบําบัดรักษา
ดานจิตใจแบบอื่นๆ ดวย
2.2 ชุมชนบําบัด การบําบัดรักษาแบบชุมชมบําบัด (Therapeutic Community)
มีการนํามาใชในประเทศไทยเปนเวลากวา 20 ปแลว โดยมุงใหผูติดยาเสพติดไดฝกพัฒนาตน
ดวยการสรางครอบครัวจําลองขนาดใหญใหผูติดยาเสพติดไดมีโอกาสปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และฝกฝนตนเองในสถานที่ที่ปลอดจากยาเสพติด และมีสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดความอบอุน
ชุมชนบําบัดจะเนนการแกปญหาดานจิตใจเปนสําคัญดวยหลักการ 3 ประการ ไดแก 1) การ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ดี ดวยความเชื่อวาทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองใหเปนไปทางที่ดี
เมื่อไดเห็นวาผูที่อยูในสภาพเดียวกันและเคยติดยาเสพติดมากอนสามารถทําได ก็จะเปนแรง
บันดาลใจใหมีความเขมแข็งและกาวสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 2) การอยูรวมกันเสมือนเปน
ครอบครัวเดียวกันที่จะสรางความรัก ความผูกพัน ความหวงใยใหเกิดขึ้น นําไปสูการรักตนเอง
และรักผูอื่น 3) การใชอิทธิพลกลุม เพื่อเปนแรงเสริมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนไป
ในทางที่เหมาะสม โดยใชกลุมเพื่อนเปนผูสรางความเปลี่ยนแปลง ในการฟนฟูสมรรถภาพดวย
วิธีการชุมชมบําบัดนี้จะใชงานเปนกลไกในการเรียนรูสังคม เพื่อสรางพฤติกรรมใหมที่ดีและสราง
ความรับผิดชอบ โดยจัดระบบสายการบังคับบัญชาเพื่อเปนตัวชี้วัดความกาวหนาในการเรียนรู
ของบุคคล เมื่อบุคคลเขามาเปนสมาชิกใหมในชุมชน ทุกคนจะตองมีงาน
มีหนาที่ความ
รับผิดชอบ โดยเริ่มตั้งแตงานที่งายๆ ไมซับซอน เมื่อสามารถทําไดดีอยางสม่ําเสมอ จึงจะ
สามารถเลื่อนลําดับขึ้นไปสูงานที่มีความยากและซับซอนมากขึ้น
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใชการทํางานเปนกลไกในการขับเคลื่อนนี้จะใชการให
รางวัลและการลงโทษเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เครื่องมือที่ใชในการลงโทษมี
ระดับความรุนแรงตางกันจากนอยไปหามาก เชน การสอน การเตือน การคาดโทษ เปนตน การ
ลงโทษจะเปนไปเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ซึ่งก็ไดผลเพียงชั่วคราวเทานั้น สวนการที่
จะใหบุคคลมีพฤติกรรมที่ถูกตองอยางถาวรนั้น การใหรางวัลจะเปนแรงกระตุนในทางบวกใหผล
ที่ดีกวา เชน การใหคําชมเชย การเลื่อนตําแหนง การอนุญาตใหโทรศัพท หรือกลับไปเยี่ยมบาน
ได โดยเฉพาะการชมเชยนั้ น ถ า เป น การชมต อ หน า คนกลุ ม ใหญ จ ะทํ า ให บุ ค คลเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจ และไมกลาที่จะทําผิดเพราะเกรงวาผูอื่นจะตําหนิได ในระยะแรกเมื่อบุคคลทําความ
ดีใหมจะมีการใหรางวัลทุกครั้ง เมื่อผานไปถึงระดับหนึ่งบุคคลจะเกิดความภาคภูมิใจในการทํา
ความดีของตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 29-30)
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2.3 การบําบัดรักษาแบบกาย จิต สังคมบําบัด เปนรูปแบบที่มีการพัฒนามาจาก
การบําบัดรักษาผูติดสารโคเคน ตอมาไดนํามาใชกับผูติดสารแอมเฟตามีน โดยใชระยะเวลาใน
การบําบัดรักษา 16 สัปดาห กระบวนการในการบําบัดรักษาเกี่ยวของกับครอบครัว นักบําบัดจะ
ใหผูปวยและครอบครัวมีโอกาสพบปะพูดคุยและสรางสัมพันธภาพรวมกับนักบําบัด ใหโอกาส
ผูปวยพูดคุยเรื่องการติดยาอยางเต็มที่โดยไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิด นักบําบัดพยายามที่จะ
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีแกผูปวย เชน ใหผูปวยไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ทักษะการหยุดเสพยา การปองกันตนเองไมใหกลับไปติดยาเสพติดซ้ํา การพึ่งตนเอง การเรียนรู
วิธีการใชชีวิตในสังคม เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 32)
2.4 การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหม (FAST model) การบําบัด
ฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหม เปนรูปแบบการบําบัดรักษาแผนปจจุบันที่นํามาใชในการ
บําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดแบบผูปวยใน ซึ่งเขามาอยูรับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดหรือ
โรงพยาบาล ในปจจุบันการบําบัดรักษาในรูปแบบนี้ไดรับการยอมรับใหเปนรูปแบบมาตรฐานที่
นําไปใชกับผูปวยยาเสพติดทั่วประเทศไทย โดยกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทาง
สายใหมเปนรูปแบบการบําบัดรักษาที่เนน 4 ดาน ไดแก การมีสวนรวมของครอบครัว (Family)
กิจกรรมทางเลือกในการบําบัดรักษา (Alternative treatment activity) การชวยเหลือตนเอง
(Self Help) และชุมชนบําบัด (Therapeutic community) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 34)
รายละเอียดตางๆ จะขอกลาวในหัวขอตอไป

การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหม (FAST model)
สถาบันธัญญารักษไดพัฒนารูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหม
(FAST) โดยเริ่มนํามาใชเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 เพื่อใหการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
แกผูปวยที่เขามารับการบําบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษแบบผูปวยใน โดยใหความสําคัญกับ
องคประกอบใน 4 ดาน ไดแก การมีสวนรวมของครอบครัว (Family) กิจกรรมทางเลือกในการ
บําบัดรักษา (Alternative treatment activity) การชวยเหลือตนเอง (Self-help) และชุมชน
บําบัด (Therapeutic community) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การมีสวนรวมของครอบครัว (Family)
ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูและมีอิทธิพลตอสมาชิก
ในครอบครัวมากที่สุด การที่ผูติดยาเสพติดสามารถเลิกเสพยาเสพติดไดนั้นครอบครัวจึงควรเขา
มามีบทบาทและมีสวนรวมในการบําบัดรักษาและรับผิดชอบดูแลผูปวยดวย โดยมุงเนนการ
จัดทํากิจกรรมใน 3 ดาน ดังนี้
1.1 ครอบครัวศึกษา (Family Education) เปนการใหความรูพื้นฐานครอบครัว
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกในการทําหนาที่ของครอบครัว การใหความรูความเขาใจ การ
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ฝกทักษะและเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติด
ตลอดจนใหครอบครัวเฝาระวังปญหาการติดยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว
1.2 การใหคําปรึกษาแกครอบครัว (Family Counseling) เปนการใหคําปรึกษาแก
สมาชิกในครอบครัวโดยใหสมาชิกของครอบครัวเขามามีสวนรวมในการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพ
ติด สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะมาเขากลุมรวมกัน เพื่อใหสมาชิกแตละคนระบายความรูสึกที่มี
ต อ กั น แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ ครอบครั ว มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการ
ชวยเหลือและสนับสนุนใหผูติดยาเสพติดหยุดการใชยาเสพติด และกลับเขาสูสังคมไดอยาง
เหมาะสม การใหคําปรึกษาแกครอบครัวเนนที่การฝกทักษะในการแกไขปญหาและควบคุม
พฤติกรรมสมาชิก เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตัวอยูในขอบเขตที่เหมาะสม หรือตาม
ขอตกลงรวมกันในครอบครัว โดยไมทําใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว
1.3 ครอบครัวบําบัด (Family Therapy) เปนการบําบัดที่นําสมาชิกในครอบครัว
หรือบุคคลที่มีความผูกพันกับครอบครัวเขามารวมกัน เพื่อบําบัดความขัดแยงหรือปญหาที่มีใน
ครอบครัว ใหครอบครัวสามารถจัดระบบความสัมพันธที่เหมาะสมขึ้นใหม โดยมุงเนนการทํา
กลุมครอบครัวสัมพันธ เพื่อปรับความสัมพันธระหวางพอแมผูปกครองหรือคนในครอบครัวกับผู
ติดยาเสพติ ด ให สามารถดํารงชี วิตอยูรว มกันไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ (สถาบั นธั ญญารั กษ .
2546 : 14–15)
กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยใหครอบครัวเขามามีสวนรวมดวยนั้น จะชวยทําให
สมาชิกทุกคนในครอบครัวไดเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ
ครอบครัว ที่ควรปฏิบัติตอผูติดยาเสพติดใหมีความเหมาะสม ชวยใหสมาชิกไดระบายความรูสึก
และขจัดความขัดแยงที่มีตอกันในครอบครัว เพื่อสามารถปรับความรูสึกที่มีตอกันและชวยกัน
ปองกันดูแลหาแนวทางแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว เพื่อใหครอบครัวสามารถทํา
หนาที่เปนภูมิตานทานใหผูติดยาเสพติดสามารถเลิกเสพยาเสพติดได
สรุ ป ได วากิ จ กรรมการมีสว นรว มของครอบครัว มี สว นทํ า ให ค วามสัมพันธ ภายใน
ครอบครัวของผูติดยาเสพติดดีขึ้น ทําใหครอบครัวและผูติดยาเสพติดมีความรักและความเขาใจ
ตอกัน ชวยเหลือ สนับสนุน เปนกําลังใจใหกับผูติดยาเสพติดที่ตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด ซึ่งนับวา
ความสัมพันธในครอบครัวเปนภูมิตานทานที่ดีในการใหสมาชิกในครอบครัวเลิกเสพยาเสพติดได
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับความสัมพันธในครอบครัว โดยนํามาศึกษาเปนตัว
แปรเชิงสาเหตุ
2. กิจกรรมทางเลือกในการบําบัดรักษา (Alternative Treatment Activity)
กิจกรรมทางเลือกในการบําบัดรักษามุงเนนที่ตัวผูปวยเปนศูนยกลาง ผูปวยสามารถ
เลือกกิจกรรมตางๆ ที่ตนเองสนใจโดยใหสอดคลองเหมาะสมกับตนเอง เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะในการแสดงออกไดอยางเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง กิจกรรม
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ทางเลือกเหลานี้ทําใหผูปวยรูจักการใชเวลาอยางมีคุณคา เกิดประโยชนแกตนเองและสังคม
และเปนการฝกทักษะอาชีพเพื่อนําไปใชในการเลือกประกอบอาชีพในสังคม กิจกรรมทางเลือก
มีหลายกิจกรรม ดังนี้
2.1 กลุมเพื่อนชวยเพื่อน เปนกลุมที่ผูปวยที่อยูรวมกันใหความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนตอครอบครัวและเพื่อนบาน การรูจักตัดสินใจแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะ
กลับไปเยี่ยมบาน เพื่อใหผูปวยสามารถปฏิบัติตัวและใชชีวิตอยูกับครอบครัวไดอยางเหมาะสม
กลุมเพื่อนชวยเพื่อนทําใหผูปวยดวยกันเกิดความรูสึกผูกพันใกลชิด ชวยดูแลซึ่งกันและกันและ
ใหกําลังใจตอกัน
2.2 กลุมบําเพ็ญประโยชน เปนกลุมที่ผูปวยเรียนรูและฝกทักษะการดูแล
บํารุงรักษาสิ่งของ และพัฒนาสิ่งแวดลอมใหสะอาดและเรียบรอย ใหอยูสภาพที่พรอมใชงานหรือ
มีความคงทนถาวรในระยะยาว กลุมบําเพ็ญประโยชนชวยสรางจิตสํานึกของการรูจักใชสิ่งของ
อยางทะนุถนอมและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมตางๆใหอยูในสภาพที่ดี
2.3 กลุมการศึกษา เปนกลุมที่ใหผูปวยสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรการศึกษา
ระดั บ ต า งๆ ที่ ต นเองสนใจ ซึ่ ง มีทั้ ง หลั ก สู ต รสายสามั ญ ในระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรฝกอาชีพระยะสั้นตางๆ จํานวนมาก ซึ่งผูปวยที่
ศึกษาครบตามหลักสูตรจะไดรับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถ
นําไปใชเปนวุฒิในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพอิสระได (สถาบันธัญญารักษ. 2546 : 95–
97)
2.4 กลุมฝกคลายความเครียด เปนกลุมที่ใหผูปวยรูจักวิธีการคลายเครียดในทาง
สรางสรรค และฝกทักษะการคลายเครียดไดดวยตนเอง วิธีการคลายเครียดมีทั้งในระดับที่มี
ความเครียดนอยจนถึงระดับที่มีความเครียดมาก สําหรับผูปวยที่มีความเครียดนอยสามารถ
เลือกทํากิจกรรมที่ผอนคลาย เชน การเลนกีฬา กิจกรรมเขาจังหวะ การอานหนังสือ การฝก
สมาธิ สวนผูที่มีความเครียดมากอาจฝกเทคนิคการผอนคลายความเครียดหรือขอรับการปรึกษา
จากนักจิตวิทยาหรือนักบําบัดได (สถาบันธัญญารักษ. 2546 : 76–77)
ที่กลาวมาจะเห็นไดวา กิจกรรมทางเลือกเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหผูปวยไดทําประโยชน
ใหกับผูอื่น สังคมและตนเอง ชวยพัฒนาความรูทางการศึกษาที่สูงขึ้น หรือฝกใหมีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตางๆ กิจกรรมทางเลือกดังกลาวจะมีผลตอการรับรูความสามารถของ
ตนเอง และความภาคภูมิใจในตนเอง
3. การชวยเหลือตนเอง (Self-Help)
การชวยเหลือตนเองเปนกิจกรรมที่นํามาใชกับผูปวยเพื่อใหผูปวยไดเรียนรูและเขาใจ
เกี่ยวกับตนเอง สามารถดูแลตนเองไดทั้งทางดานสุขภาพรางกาย สภาพจิตใจและดานสังคม
เพื่อชวยใหผูปวยมีจิตใจที่เขมแข็ง สามารถปรับความรูสึก เจตคติ การแสดงพฤติกรรมและ
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สร า งสั ม พั น ธภาพได อ ย า งเหมาะสม เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ได อ ย า งปลอดยาเสพติ ด
กิจกรรมที่นํามาใชในขั้นตอนนี้ ไดแก การบันทึกพฤติกรรมประจําวัน การสํารวจตนเอง ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการแกปญหา การเขากลุมนิรนาม การควบคุมตนเอง การ
สรางวินัยตนเอง การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการตั้งเปาหมายในชีวิต (สถาบันธัญญารักษ.
2546 : 99)
เมื่อวิเคราะหลักษณะกิจกรรมในขั้นตอนนี้ พบวามีความเกี่ยวของกับจิตลักษณะมุง
อนาคตและควบคุมตน และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา จากการวิจัยของผจงจิต อินทสุวรรณ
และคนอื่นๆ (2539) พบวากลุมนักเรียนที่เคยและไมเคยเสพยาเสพติด มีการควบคุมตนสูงกวา
กลุมผูติดยาเสพติดเฮโรอีนและสารระเหย และ งานวิจัยของนีออน พิณประดิษฐ และคนอื่นๆ
(2541) พบวานักเรียนที่ไมมีพฤติกรรมติดสารเสพติด มีการมุงอนาคตและควบคุมตนสูงกวา
นั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมติ ด สารเสพติ ด นอกจากนี้ พ บว า การมุ ง อนาคตและควบคุ ม ตน และ
ทัศนคติตอสารเสพติด สามารถรวมทํานายพฤติกรรมติดสารเสพติดได ดังนั้นผูวิจัยจึงนําการมุง
อนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอสารเสพติดในแงของการเสพสารเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี มา
ใชในการศึกษาครั้งนี้ดวย
4. ชุมชนบําบัด (Therapeutic Community)
ชุ ม ชนบํ า บั ด เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการบํ า บั ด และฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด
เพื่อใหผูปวยไดฝกพัฒนาตนเองในการอยูรวมกันเหมือนเปนสมาชิกในครอบครัวขนาดใหญ
เพื่อใหผูปวยสามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง และปรับตัวในการอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม ผูปวยตองเรียนรูกฎระเบียบในการอยูรวมกับผูอื่น ตองรูจักการควบคุมตนเอง และ
ประพฤติปฏิบัติตามข อตกลงตางๆ ผูปว ยจึงต องมีการเรียนรูเกี่ยวกับ ผูปวยด วยกันและกับ
เจาหนาที่ตางๆ จนผูปวยมีสภาพรางกายและจิตใจที่เขมแข็ง และสามารถกลับไปดํารงชีวิตอยู
ในสังคมอยางปกติ
4.1 อุดมการณ ปรัชญา กฎของศูนยบําบัด
ชุมชนบําบัดไดกําหนดอุดมการณ ปรัชญา และกฎไวดังนี้
4.1.1 อุดมการณ เปนแนวทางที่ผูปวยยาเสพติดในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ
ศูนยบําบัด รวมกันยึดถือเพื่อใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งมีอยู 10 ขอ คือ 1)ความ
ซื่อสัตย 2)ความรับผิดชอบ 3)มีความรักผูกพันใกลชิด 4)การทําเปนแบบอยาง 5)ไมมีอาหาร
กลางวั น ฟรี 6)ปฏิ บั ติ ต อ คนอื่ น อย า งไร ก็ ไ ด ผ ลกลั บ มาอย า งนั้ น 7)ต อ งมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต อ
สิ่งแวดลอม 8)เขาใจคนอื่นดีกวาใหคนอื่นเขาใจเรา 9)เปนผูใหดีกวาเปนผูรับ 10)ไมควรเก็บ
ความรูสึกไวคนเดียว อุดมการณทั้ง 10 ขอนี้ มุงใหผูปวยยาเสพติดไดรูจักเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนเองทั้งในดานจิตใจและดานสังคม ในดานจิตใจฝกใหผูปวยยาเสพติดมีความซื่อสัตย
มีความรับผิดชอบ และแสดงความรูสึกของตนเอง ในดานสังคมฝกใหผูปวยยาเสพติดมีทักษะ
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ดานความผูกพันใกลชิดกับผูอื่น การปฏิบัติตนตอผูอื่น รูจักชวยเหลือผูอื่น มีความเชื่อมั่นตอ
สิ่งแวดลอม และการทําตัวเปนแบบอยางแกผูอื่น
4.1.2 ปรัชญา เปนแนวคิดที่ผูปวยยาเสพติดยึดถือเปนแนวทางในการใชชีวิต
อยูรวมกันในศูนยบําบัด ปรัชญานี้ผูปวยยาเสพติดในฐานะสมาชิกของศูนยบําบัดรวมกันยึดถือ
ปฏิบัติ โดยทุกวันในตอนเชาสมาชิกทุกคนจะอานปรัชญานี้รวมกัน หลังจากนั้นสมาชิกจึงจะแยก
ยายกันไปปฏิบัติหนาที่ของตนเอง ปรัชญาของสมาชิกมีเนื้อหาดังนี้
ณ แหงนี้ เราอยู รวมพิงพัก
แหลงลี้ภัย ใดใด ในโลกา
นับแตวัน ที่เราพรอม เผชิญหนา
รับความจริง จากเขาอื่น ไมหวั่นเกรง
ความปลอดภัย หาไมได ในผูอื่น
กลัวไปใย หากเขาจะ รูจักตัว
กระจกใด หรือจะสองชี้ ไดดีเทา
ณ แหงนี้ ที่เราอยู พรอมเพรียงกัน
ไมใชยักษ ใชมาร ในความฝน
หากแตเปน มนุษยผู มีตัวตน
ชีวิตใหม เริ่มตนได ในที่นี้
ไมเดียวดาย ดั่งความตาย ที่กลัวกัน

เพราะตระหนัก แกใจ แหงตนวา
สุดพึ่งพา นอกจากตัว ของเราเอง
กลาสบตา เปดใจ อยางผูเกง
วันนั้นเอง ที่หยุดวิ่ง หนีสิ่งกลัว
หากเราขืน มีความลับ กับเขาทั่ว
รูดีชั่ว ทั้งเราเขา เขาใจกัน
เราสองเรา แนชัดกวา วาเธอฉัน
ประจักษพลัน ชัดแจง แหงตัวตน
หรือคนแคระ ที่นาพรั่น หวั่นสับสน
มีระคน ผิดชอบ ประกอบกัน
ปลูกชีวี ใหงอกงาม ไมครามครั่น
มีชีวัน เพื่อทั้งเขา และเราเอง

เนื้อหาของปรัชญาที่สมาชิกยึดถือนี้ มุงใหผูปวยยาเสพติดรูจักพึ่งตนเอง โดยผูปวย
ยาเสพติดตองยอมรับวาการใชยาเสพติดเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ตนเองตองกลาเปดเผย
ปญหานี้กับผูอื่น ปญหาเหลานี้พวกเรากันเองสามารถชวยซึ่งกันและกัน และพวกเราสามารถ
เริ่มตนชีวิตใหมไดในศูนยบําบัดแหงนี้
4.1.3 กฎ ผูปวยยาเสพติดตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งมี 4 ขอคือ 1) ไม
ใชยาเสพติด (No drug) 2) ไมกอเรื่องทะเลาะวิวาท (no violence) 3) ไมมีเพศสัมพันธ (no
sex) 4) หามลักขโมย (no stealing) กฎหลักทั้ง 4 ขอนี้ ชวยทําใหเกิดความเปนระเบียบใน
การอยูรวมกันไดอยางเรียบรอย (สถาบันธัญญารักษ. 2546 : 162–164)
4.2 การมีสวนรวมของผูปวยในการบริหารจัดการ
ศูนยบําบัดมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขน
ทางสายใหม เปดโอกาสใหผูที่สามารถเลิกยาเสพติดไดแลวรวมเปนคณะกรรมการทั้งนี้เพราะวา
ผูที่เคยใชยาเสพติดมากอน ยอมเขาใจในลักษณะของผูติดยาเสพติดดวยกันเปนอยางดี จะทําให
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ผูปวยยาเสพติดเองไดฝกความรับผิดชอบโดยมอบหมายหนาที่ในการดูแลผูปวยยาเสพติดดวย
กันเอง ใหมีความรับผิดชอบสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทําใหผูปวยยาเสพติดไดเรียนรูสิ่งตางๆ มากขึ้น
เชน ความรับผิดชอบ การวางแผน การตัดสินใจ และการแกไขปญหาตางๆ ที่เหมาะสม อีกทั้ง
เปนการใหรางวัลแกผูปวยยาเสพติดที่มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย โดยการเลื่อน
ตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น ซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงจิตลักษณะในทางที่ดีขึ้นดวย ผูปวยยาเสพ
ติดที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงตางๆ จากระดับลาง
จนถึงระดับบนมีรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 สมาชิกทีมงาน เปนผูปวยที่เพิ่งเขามาบําบัดฟนฟูในศูนยบําบัด โดย
ผูปวยสมัครใจเลือกเขาทีมงานที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับสภาพความพรอมของตนเอง
สมาชิกทีมงานจะปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยสมาชิกทีมงานจะไดเรียนรู
สิ่งตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับเนื้อหางานโดยตรง และการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น
4.2.2 หัวหนาทีมงาน เปนสมาชิกทีมงานที่ทํางานดี มีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปนหัวหนาทีมงาน ซึ่งตองดูแลสมาชิกทีมงานของตน
โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1) แจกจายงานใหลูกทีมปฏิบัติ 2) ควบคุมดูแลใหลูกทีม
ปฏิบัติงานตามคําสั่งใหถูกตองและบรรลุเปาหมาย 3) ดูแลการเจ็บปวยของลูกทีม พาไปพบ
แพทยหรือไปเยี่ยม จัดใหลูกทีมอื่นนําอาหารไปใหลูกทีมที่ปวย 4) ดูแลความสะอาดเตียงนอน
บานพักของสมาชิกในทีมของตนใหเรียบรอย 5) ชวยเหลือดูแล แนะนําดานสวัสดิการของลูกทีม
เชน การลากลับบาน การใหญาติเยี่ยม การขอใชโทรศัพท การขออนุญาตตัดผม เปนตน 6) นํา
คําสั่งจากผูดูแลมาแจงใหลูกทีม และนําเรื่องราวจากลูกทีมไปใหผูดูแล เพื่อผานไปตามลําดับขั้น
7) จัดเวรลูกทีมผลัดเปลี่ยนไปทําความสะอาดบานพัก 8) ชวยเหลือการรับสมาชิกใหม และชวย
ใหคําแนะนําแกสมาชิกในรายที่ถูกลงโทษ 9) รวมเดินทางเปนเพื่อนแกสมาชิกที่ลากลับบานใน
บางครั้ง 10) ทํารายงานการทํางานของสมาชิก
4.2.3 ผูดูแลและผูรับผิดชอบหัวหนาทีมงาน เปนสมาชิกที่ไดรับการพิจารณา
จากหัวหนาทีมงาน โดยไดรับการแตงตั้งใหเปนผูดูแลและผูรับผิดชอบหัวหนาทีมงาน ซึ่งมี
หนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1) แจกงานใหหัวหนาทีมงาน 2) ดูแลความสะอาดเตียงนอน
บานพักของหัวหนาทีมงานใหเรียบรอย 3) ดูแลสถานที่ทํางาน หองทํางานใหเรียบรอยสะอาด
อยูเสมอ 4) ประสานระหวางหัวหนาผูดูแลและหัวหนาทีมงาน 5) ชวยหัวหนาผูดูแลจัดกลุม
ตางๆ 6) เขาเวรรับผิดชอบความเรียบรอย โดยผลัดเปลี่ยนกันตามเวลาที่ศูนยกําหนด 7) เปน
ผูดําเนินการประชุมกลุมประชุมเชา 8) ชวยเหลือหัวหนาผูดูแลในการใหคําแนะนําสั่งสอนผูที่
ถูกลงโทษ 9) ตรวจรางกายสมาชิกที่กลับจากเยี่ยมบาน กลับจากตลาด 10) ออกไปจัดซื้อ
สิ่งของใหสมาชิกตามวันเวลาที่กําหนด 11) รับผิดชอบการใหญาติเยี่ยมสมาชิก 12) เปนพี่
เลี้ยงใหแกสมาชิกที่ลากลับบานหรือออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 13) ดูแลพฤติกรรมของ
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สมาชิก 14) รายงานการปวยของสมาชิก 15) รับเรื่องเสนอของหัวหนาทีม 16) ดูแลกิจกรรม
ภายในศูนยบําบัด
4.2.4 หั ว หน า ผู ดู แ ลและผู ช ว ยผู ค วบคุ ม กิ จ กรรม เป น สมาชิ ก ที่ ไ ด รั บ การ
แตงตั้งใหเปนหัวหนาผูดูแลและผูชวยผูควบคุมกิจกรรม ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1)
ประสานงานระหวางผูควบคุมกิจกรรมกับผูดูแล 2)ตรวจสอบการปฏิบัติของผูดูแล 3) ตรวจสอบ
รายงานการรับผิดชอบแตละทีมงาน 4) จัดเวรรับผิดชอบของผูดูแลในแตละวันตามที่ศูนย
กําหนด 5) เปนผูดําเนินงานในกลุมประชุมเชา 6) ตรวจรับในเสนอตางๆ ของผูดูแล หัวหนา
ทีมงาน สมาชิกทีมงาน แลวสงตอใหผูควบคุมกิจกรรม 7) ดําเนินการสัมมนาในทุกวันพุธ และ
ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูควบคุมกิจกรรม 8) ดูแลพฤติกรรมของสมาชิก
และรายงานใหผูควบคุมกิจกรรมทราบทุกระยะ 9) จัดเวรใหผูดูแลออกไปซื้อของใหสมาชิก
ประจําสัปดาห 10) เขาเวรรับผิดชอบตามที่ศูนยกําหนด 11) รับฟงปญหาตางๆ ของสมาชิกและ
ชวยแกไขปญหานั้น 12) จัดเวรรับผิดชอบประชาสัมพันธและจดบันทึกการประชุมทุกวัน 13) จัด
กิจกรรมรวมใหสมาชิกในวันหยุดแตละสัปดาห
4.2.5 ผู ค วบคุ ม กิ จ กรรม เป น สมาชิ ก ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น ผู ค วบคุ ม
กิจกรรม ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1) ควบคุมดูแลกิจกรรมภายในศูนยบําบัดใหเปนไป
ตามรูปแบบ 2) ประสานงานกับคณะเจาหนาที่ของโรงพยาบาลและเจาหนาที่ที่เขาไปปฏิบัติงาน
ภายในศูนยบําบัด 3) ดูแลความเรียบรอย ความปลอดภัยของสมาชิกภายในศูนยบําบัด 4)
ตรวจรับขอเสนอของสมาชิกที่ลากลับบาน 5) รายงานพฤติกรรมของสมาชิกที่ลากลับบาน 6)
ดําเนินกิจกรรมรวมของสมาชิกในวันหยุด เสาร-อาทิตย 7) เขาเวรรับผิดชอบตามเวลาที่
กําหนด 8) ตรวจรายงานประจําวันของทุกทีมงานและเสนอเจาหนาที่ 9) เตรียมเรื่องสัมมนาใน
ทุกวันพุธ 10) จัดกลุมสมาชิกใหม 11) ตรวจดูแลงานภายในศูนยทุกวัน 12) จัดกลุมประชุม
ทีมงานในคณะที่รวมรับผิดชอบทุกวันเสาร (สถาบันธัญญารักษ. 2546 : 166–169)
4.3 การปรับพฤติกรรมของผูปวย
ในการดูแลผูปวยยาเสพติดดวยกันเองนี้ บางครั้งอาจมีผูปวยบางคนที่ไมใหความ
รวมมือในการบําบัดรักษา มักจะมีพฤติกรรมฝาฝนกฎระเบียบ ลักลอบหนีออกไปใชยาเสพติด
หรือสรางความเดือดรอนใหแกผูปวยคนอื่นๆ ทางศูนยก็ไดมีวิธีในการปรับพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคเหลานี้ โดยมีวิธีการปรับพฤติกรรมในหลายระดับตามความรุนแรงของพฤติกรรมที่
กระทําไมเหมาะสมหรือทําผิดตามลําดับดังนี้
4.3.1 การพูดแนะนํา (Talking To) เปนการพูดแนะนําเพื่อนสมาชิกที่มี
ขอบกพรองเพียงเล็กนอยหรือทําเปนครั้งแรก โดยการใชคําพูดที่นิ่มนวล ไมแข็งกราว เพื่อบอก
ใหสมาชิกไดทราบและปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม
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4.3.2 การบอกขอบกพรองตอหนา (Pull Up) เปนการบอกขอบกพรองเพื่อให
สมาชิ ก รู ว า พฤติ ก รรมที่ ต นเองแสดงออกมานั้ น ไม ถู ก ต อ งเหมาะสม และควรปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมตนเอง โดยใหเพื่อนสมาชิกคนอื่นบอกกลาวใหทราบ และใหเขาใจดวยวาการบอก
กลาวถึงพฤติกรรมที่ไมดีของตนนั้น เปนการกระทําดวยความหวังดี การที่บอกขอบกพรองตอ
หนานี้ โดยการใหสมาชิกยืนนิ่งสงบ รับฟงคําตักเตือนและหามโตแยงในขณะนั้น แตสามารถ
เก็บความรูสึกนั้นไปแสดงในกลุมปรับความเขาใจได
4.3.3 การทํากลุมใหคําแนะนํา (Hair Cut) เปนการใหคําแนะนําเพื่อปลูกฝง
ทัศนคติที่ดีใหกับสมาชิก โดยชี้ใหเห็นวาการบอกกลาวถึงพฤติกรรมที่ไมดีของตนเองนั้นกระทํา
ดวยความหวังดี ฝกใหสมาชิกยอมรับฟงและจดจําวิธีการที่มีหลักการ มีเหตุผลและ สามารถ
นําไปใชในสังคมภายนอก การทํากลุมใหคําแนะนําดําเนินการโดยใหสมาชิกที่มีขอบกพรองนั่ง
เกาอี้ เพื่อใหคณะผูรับผิดชอบจํานวน 4 คน บอกขอบกพรองใหทราบ พรอมทั้งใหคําแนะนําสิ่งที่
สมาชิกควรปฏิบัติ
4.3.4 การทํากลุมใหคําแนะนํา (Prospective Chair) เปนการใหสมาชิกนั่ง
เกาอี้แลวใชความคิดเพื่อเรียนรูถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในทางที่ไมถูกตอง และปรับเปลี่ยน
ตนเองจากการบอกกลาวของเพื่อนๆ และใหสมาชิกใชเวลาคิดทบทวนการกระทําของตนเอง ให
รู จั ก รั บ ฟ ง เหตุ ผ ลเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นสั ง คมภายนอก โดยการให ส มาชิ ก ที่ แ สดงพฤติ ก รรมไม
เหมาะสมไดทบทวนปรัชญาและอุดมการณของศูนยบําบัด ใหใชเวลานั่งทบทวนการกระทําของ
ตนเองวาผิดหรือถูกโดยหามลุกจากเกาอี้ นอกจากขออนุญาตไปหองน้ําเทานั้น เมื่อสมาชิกนั่ง
เกาอี้เพื่อใชความคิดทบทวนการกระทําของตนเองไปไดสักระยะ นักบําบัดและผูรับผิดชอบจะ
ผลัดเปลี่ยนกันเขาไปพูดคุยและชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง แลวใหสมาชิกเขียนความคิด ความรูสึก
ที่เกิดขึ้นใหนักบําบัดไดรับทราบ จากนั้นจึงกลับไปทํางานตามปกติ
4.3.5 การทํางานใชความคิด (Shot Down) เปนการลงโทษสมาชิกที่กระทํา
ผิดเพื่อใหสมาชิกรูวาการกระทําผิดนั้นไมเปนที่ยอมรับของชุมชน ดวยการใหสมาชิกรูจักคิดและ
สํานึกผิดตอพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยใหใชเวลาไดทบทวนพฤติกรรมของตัวเองและปรับปรุง
แกไขเพื่อสามารถปรับตัวอยูในสังคมได การทํางานใชความคิดดําเนินการโดยแยกสมาชิกที่
กระทําผิดออกมาทํางานคนเดีย ว ห ามพูดคุยกับสมาชิกคนอื่ น เมื่อทํางานเสร็จในแตละวัน
สมาชิกคนนั้นตองรายงานถึงการทํางาน ปญหาที่พบและความรูสึกที่ไดรับในแตละวัน เพื่อให
คณะผูรับผิดชอบไดทราบ และจะตองแสดงความรูสึกในกลุมประชุมเชาทุกวันเกี่ยวกับสิ่งที่
ตนเองไดรับทั้งในดานความคิด ความรูสึก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
4.3.6 กลุมประชุมทั้งบาน (House Meeting) เปนการใหคําแนะนําแกสมาชิก
ที่กระทําความผิดในกฎหลัก 4 ขอของศูนย คือ หามใชยาเสพติด หามมีเพศสัมพันธ หามลัก
ขโมย และหามทะเลาะวิวาท เพื่อใหสมาชิกที่ทําผิดเปลี่ยนแปลงแกไขพฤติกรรมของตนเอง
ในทางที่ถูกตอง กลุมประชุมทั้งบานดําเนินการโดยใหนักบําบัด คณะผูรับผิดชอบ และสมาชิก
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ทุกคนมาเขากลุม แลวใหสมาชิกออกมายืนหนากลุม สมาชิกทุกคนในกลุมจะออกมาพูดแสดง
ความรูสึกทีละคน โดยใชคําที่สุภาพและและหามทํารายรางกาย สมาชิกที่กระทําผิดตองยืนสงบ
รับฟง ไมพูดแกตัว หรือแสดงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อสมาชิกทุกคนแสดงความรูสึกหมดแลว ก็
จะพาสมาชิกผูนั้นออกจากกลุมและกลาวคําวา “ยินดีตอนรับ” จากนั้นสมาชิกจะไดรับการลงโทษ
ดวยวิธีการทํางานใชความคิด (สถาบันธัญญารักษ. 2546 : 171–180)
วิธีการที่ใชในการปรับพฤติกรรมของสมาชิกที่กระทําผิดเหลานี้ มีทั้งการใชความคิด
ทบทวนการกระทําผิดของตนเอง การคิดหาวิธีการปรับปรุงแกไขตนเอง การสํารวจความรูสึก
ของตนเองที่เกิดขึ้นและเปดเผยใหสมาชิกคนอื่นไดทราบ การรับฟงคําแนะนําหรือการชวยเหลือ
จากเพื่ อ นสมาชิ ก คนอื่ น และการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขพฤติ ก รรมของตนเองให ป ฏิ บั ติ ตั ว ได อ ย า ง
เหมาะสม สําหรับการบําบัดรักษาเพื่อใหผูปวยมีทัศคติที่ดีตอการเขามารับการบําบัดรักษาที่
ศูนยบําบัด และมีการเปลี่ยนแปลงจิตลักษณะใหเลิกจากยาเสพติดไดนั้น ทางศูนยบําบัดไดจัด
กลุมบําบัดตางๆ ไวหลายประเภท
4.4 กิจกรรมกลุมบําบัด
กิจกรรมกลุมบําบัดเปนกลุ มกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเพื่ อใหผูปว ยยาเสพติดที่เ ป น
สมาชิกของศูนยบําบัดสามารถปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเองทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ให
มีความพรอมในการกลับไปใชชีวิตประจําวันในสังคมตามปกติ โดยไมกลับไปเสพยาเสพติดอีก
กลุมบําบัดเหลานี้ ไดแก
4.4.1 กลุมปฐมนิเทศ เปนกลุมที่ตองการใหสมาชิกเขาใจถึงรูปแบบการบําบัด
ฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหม เพื่อสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการเขามารับการ
บําบัดฟนฟู อีกทั้งเปนการใหสมาชิกไดเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตัวขณะอยูบําบัดรักษา
โดยใหขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ กิจกรรม และกิจวัตรประจําวันที่ตองปฏิบัติ
4.4.2 กลุมประชุมเชา เปนกลุมที่ตองการใหสมาชิกไดระบายความรูสึก
ทางดานความสุข ความทุกข ความวิต กกังวลตางๆ ของตนเองใหเ พื่อนไดท ราบและรับฟ ง
คําแนะนําปลอบโยนหรือการแสดงความยินดีจากเพื่อนสมาชิก อีกทั้งยังฝกใหสมาชิกมีความ
กลาที่จะพูดความผิดของตนเองใหเพื่อนไดรับรู และยอมที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขตนเองไดอยาง
เหมาะสม กลุมนี้จัดขึ้นในตอนเชาทุกวันในชวงเวลา 8.30–9.30 น. โดยสมาชิกทุกคนมาเขา
กลุมโดยพรอมเพรียงกัน แลวยืนกอดคอกันเพื่ออานปรัชญาและอุดมการณแหงชีวิตพรอมกัน
คณะผูรับผิดชอบอานรายงานเวรประจําวันของวันเมื่อวานที่ผานมา จากนั้นจึงใหสมาชิกที่ลง
หัวขอการพูดไวไดออกมาพูดจนครบทุกคน ผูดําเนินการกลุมจะสรุปตอนทาย และถามเพื่อน
สมาชิกวา “พรอมจะปฏิบัติหนาที่หรือยัง” สมาชิกตอบพรอมกันวา “พรอม” จากนั้นจึงปดกลุม
4.4.3 กลุมประชุมเจาหนาที่ เปนกลุมที่ตองการใหนักบําบัดทุกคนของศูนย
ทราบถึงกิจกรรมประจําวันของสมาชิกและคณะผูรับผิดชอบ ในกลุมนี้นักบําบัดจะทราบถึงการ
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เปลี่ ย นแปลงของสมาชิ ก แต ล ะคนในทางที่ ดี ขึ้ น หรื อ เลวลง เพื่ อ ให นั ก บํ า บั ด ทุ ก คนร ว มกั น
พิจารณาหาแนวทางแกไขพฤติกรรมของสมาชิก โดยใชกระบวนการของรูปแบบชุมชนบําบัด
กลุมนี้จัดขึ้นในชวงเชาระหวางเวลา 10.00–11.00 น. โดยมีนักบําบัดและคณะผูรับผิดชอบเขา
รวมทุกคน ซึ่งจะรายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น และรายงานพฤติกรรมที่ผานมาของสมาชิก
เกี่ยวกับการทํางานและการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักบําบัดไดรวมกันพิจารณาแกไข
ปญหาของสมาชิกและสั่งการใหคณะผูรับผิดชอบดําเนินการตอไป
4.4.4 กลุมจิตบําบัด เปนกลุมที่ชวยใหสมาชิกสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิต
อยู ภ ายในศู น ย บํ า บั ด ได รู จั ก แสดงความรู สึ ก ของตนเองที่ มี ต อ สถานที่ สภาพแวดล อ ม
กฎระเบียบ กลุมกิจกรรม และเพื่อนสมาชิกที่อยูรวมกัน โดยใหสมาชิกไดสํารวจตนเองและหา
แนวทางในการแกไขปญหาที่ตนเองกําลังเผชิญอยูในปจจุบันไดอยางเหมาะสมดวยตัวเอง และ
เกิดความมั่นใจในตนเองเมื่อจะกลับไปอยูกับครอบครัวและดํารงชีวิตอยูในสังคม กลุมนี้จัดขึ้น
ในชวงเชาระหวางเวลา 10.30–12.00 น. โดยการคัดเลือกสมาชิกที่มีพื้นฐานทางชีวสังคมที่
คลายคลึงกันเขามารวมกลุม ประมาณ 6–8 คน มีนักบําบัดเปนผูนํากลุม โดยนั่งลอมเปน
วงกลมเพื่ อให ทุกคนไดเ ห็ นหนาตาและพู ดคุยกันได นักบําบัดจะกระตุน ใหสมาชิ กไดแสดง
ความรูสึกหรือความคิดเห็นของตนเอง เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกคนอื่นรวมแสดงความคิดเห็น
ดวย และถือวาสิ่งตางๆที่พูดในกลุมตองเปนความลับ ไมนํามาพูดนอกกลุมหรือนํามาลอเลียน
กัน
4.4.5 กลุมปรับความเขาใจ เปนกลุมที่ใหสมาชิกไดเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองอยางมีระบบ ใหรูจักการควบคุมอารมณ และการแสดงออกถึงความรูสึกที่ดีและไมดีตอ
บุคคลอื่น ใหรูจักการอดกลั้นการกระทําที่ดีและไมดี และสามารถระบายความไมพึงพอใจตอ
บุคคลอื่นอยางถูกวิธี กลุมนี้จัดขึ้นในชวงบายระหวางเวลา 14.00–16.00 น.โดยใหสมาชิกเลา
หรือเขียนความตองการของตนเองลงในแบบฟอรมใสในกลองรับความรูสึก หลังจากนั้นคณะ
ผูรับผิดชอบที่เปนผูดําเนินการกลุม จัดใหสมาชิกที่มีความรูสึกตอกันนั่งเผชิญหนากันเพื่อแสดง
อารมณอยางเต็มที่ แตหามทะเลาะวิวาท โตเถียง พูดคําหยาบหรือทํารายกัน หลังจากแสดงออก
แลว ใหสมาชิกพูดกันดวยเหตุผลตออารมณที่แสดงออก โดยวิเคราะหที่พฤติกรรมแตไมได
ตําหนิตัวบุคคล ผูรับความรูสึกตองนั่งฟงอยางสงบและคิดตามไปดวยวาพฤติกรรมของตนเปน
เชนนั้นหรือไม ถาเปนความจริงควรยอมรับความจริง ทําการขอโทษและรับวาจะไมประพฤติ
เชนนั้นอีก ในกรณีที่ไมยอมรับฟงกัน นักบําบัดจะเปนผูพิจารณาไกลเกลี่ยเพื่อใหทั้งคูมีความ
เขาใจที่ดีตอกัน อาจใชอิทธิพลของกลุมชี้แนะใหรูวาถูกตองหรือไม
4.4.6 กลุ มสัมมนา
เปนกลุมที่ใ หสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณในหัวขอที่กําหนดรวมกัน แลวชวยกันหาแนวคิดโดยใชเหตุผล ประสบการณ และ
ความรูมาแกปญหา ทั้งยังเปนการฝกการกลาแสดงความคิดเห็นตอผูอื่น ฝกทักษะในการฟงและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ในชวงบายระหวางเวลา 13.00–14.00 น. สมาชิกในกลุมทุกคน
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รวมกันกําหนดหัวขอในการสัมมนา และใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและพยายามให
เกิดความคิดเห็นรวมกันในการชวยกันแกไขปญหา หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงความคิดเห็นแลว
จึงสรุปและประเมินผลการสัมมนาเพื่อใหสมาชิกรับทราบ
4.4.7 กลุมนันทนาการ เปนกลุมที่ใหสมาชิกไดสรางสัมพันธภาพตอกันและ
ฝ ก การปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สั ง คม ให เ กิ ด ความรู สึ ก ที่ ดี กล า แสดงออกในทางที่ ถู ก ต อ งและ
สนุกสนาน โดยจัดขึ้นในชวงเย็นระหวางเวลา 16.00–17.00 น.สมาชิกจะมารวมกลุมกันเพื่อทํา
กิจกรรมบันเทิงตางๆ เชน รองเพลง เลนกีฬาและเกมสตางๆ
4.4.8 กลุมประเมินผลงาน เปนกลุมที่ใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นและ
ระบายความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติ ตลอดจนปญหาและความตองการตางๆ
เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจระหว า งผู ร ว มที ม งานด ว ยกั น และให มี โ อกาสแสดงความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรคที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยจัดขึ้นชวงบายระหวางเวลา 13.00–14.00 น.
สมาชิกในทีมงานจะมารวมกลุมกันโดยมีหัวหนาทีมงานเปนผูดําเนินการ แลวใหสมาชิกแตละคน
ไดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก ป ญหาและอุปสรรคตลอดจนความตองการเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติ
4.4.9 กลุมสุขศึกษา เปนกลุมที่ใหสมาชิกรูถึงสาเหตุของโรค การเกิดโรค และ
การปองกั นโรคต างๆ เพื่ อให มีการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมไปในทางที่ถูกตอง กลุมนี้จัดขึ้ น
ในชวงค่ํา 20.00–21.00 น. โดยใหสมาชิกทุกคนเขารวมกลุม และเชิญเจาหนาที่ที่มีความรู
เกี่ยวกับโรคตางๆ มาใหความรู และเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นและซักถามขอ
สงสัยตางๆ
4.4.10 กลุมทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนกลุมที่ใหสมาชิกไดออกไปศึกษา
สถานที่จริง เชน แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปาไม ไรนาสวน
ผสม แหลงทําศิลปหัตถกรรม ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน ซึ่งจะชวยเสริมสรางความรูและ
ความเขาใจ เปนการปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นฐาน ใหเห็นคุณคาและหวงแหนในมรดกของชาติ
กลุมนี้จัดขึ้นเปนระยะๆ ประมาณ 2 เดือนตอครั้ง (สถาบันธัญญารักษ. 2546 : 181–199)
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ตาราง 1.ตารางกิจกรรมประจําวัน
เวลา 8.30 9.30 10.30
9.30 10.30 12.00

พฤหั ส บ
ดี
ศุกร

เสาร
อาทิตย

งานบําบัด

พุธ

กลุมประชุมเชา

อังคาร

14.00
15.00

15.00
16.00

กลุมจิต
บําบัด
/งานบําบัด

ชมรมที่ฉันชอบ
ศิลปหัตถกรรม/ไฟฟา/อาหาร/
ตัดผม/ตัดเย็บ

กลุมจิต
บําบัด
/งานบําบัด

การศึกษาสายสามัญ/งานบําบัด

Self-help
Groups

กลุมจิต
บําบัด
/งานบําบัด
ครอบครัว
บําบัด
/งานบําบัด
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

6.00 - 6.30 น. ตื่นนอน กิจวัตรประจําวัน
6.30 - 7.00 น. บําเพ็ญประโยชน
7.00 - 7.30 น. รับประทานอาหารเชา
7.30 - 8.00 น. ภารกิจสวนตัว-เคารพธงชาติ
8.00 - 8.30 น. ตรวจสอบความเรียบรอย
16.00 -17.00 น. กลุมกีฬา

รับประทานอาหาร

วัน
จันทร

12. 13.00
00 14.00
13.
00

หมายเหตุ

20.00-21.00
ก ลุ ม สุ ข
ศึกษา
ความรูทั่วไป
20.00-21.00
NA group

กลุมปรับความเขาใจ
คณะ/สมาชิก

19.00-20.30
สัมมนา
นันทนาการ/
เกมส
ประเมิ น Self
Narcotic
20.00-21.00
ผล
Help
Anonymous NA group
Groups (NA group)
ครอบครัวบําบัด/งานบําบัด
ปฏิบัติกิจกรรมตามอัธยาศัย
ปฏิบัติกิจกรรมตามอัธยาศัย
17.00 - 18.00 น.
18.00 - 18.45 น.
18.45 - 19.15 น.
19.15 - 20.00 น.
20.00 - 22.00 น.
22.00 - 06.00 น.

รับประทานอาหาร
ภารกิจสวนตัว
ประชุมคณะรับผิดชอบ
สวดมนต ฝกจิต
พักผอนตามอัธยาศัย
เขานอน
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จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา รูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหมของ
ศูนยบําบัด ไดกําหนดหลักสูตรใหครอบคลุมการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพทั้งดานรางกายและดาน
จิตใจ เพื่อชวยใหผูปวยยาเสพติดไดรูจักตนเอง แกไขปรับปรุง และพัฒนาตนเองใหพรอมที่จะ
กลับไปใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางดีโดยไมกลับไปติดยาเสพติดอีก และสามารถดําเนินชีวิตได
ตามปกติ กิจกรรมกลุมบําบัดเหลานี้สามารถสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานจิตลักษณะตางๆ
ของผูปวยยาเสพติด เชน ความภาคภูมิใจในตนเอง การมุงอนาคตและควบคุมตน และการรับรู
ความสามารถของตนเองในการเลิกยาเสพติด นอกจากนี้กิจกรรมการมีสวนรวมของครอบครัว
ยังชวยใหทางบานเขาใจธรรมชาติของผูปวย สรางความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูปวย ทําให
ไดรับความรักและความอบอุนจากครอบครัวมากขึ้น อีกทั้งมีกิจกรรมแนะแนวซึ่งชวยใหผูปวย
และบุคคลในครอบครัวปรับความเขาใจกัน ทําใหผูปวยไดรับความรักและกําลังใจจากทางบาน
ทําใหเกิดการพัฒนาจิตใจดานตางๆ เชน การมุงอนาคตและควบคุมตน ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกยาเสพติด จิตลักษณะเหลานี้จะชวยให
ผูปวยมีทัศนคติที่ดีตอศูนยบําบัดและมีทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาเสพติดอันเปนจิตลักษณะที่
นําไปสูการเลิกเสพยาเสพติดในอนาคต

ปจจัยทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับการเลิกยาเสพติด
ครอบครัว
ครอบครัวเปนหนวยที่เล็กที่สุดของสังคมที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดทางสังคม
ใหแกบุตรหลาน การอบรมเลี้ยงดูบุตรอยางถูกตองและเหมาะสมจะชวยใหเด็กเติบโตเปนผูที่มี
คุณคาตอสังคม ในทางตรงกันขามการอบรมเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสมยอมนําไปสูปญหาตางๆ ซึ่งนัก
สังคมวิทยาและนักจิตวิทยาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวไวดังนี้
1. ทฤษฎีหนาที่ครอบครัว
บีเวอร (Beavers) (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2544 : 52–54) ไดอธิบายหนาที่ของ
ครอบครัวในลักษณะของความสามารถในการจัดระบบภายในใหดําเนินไปไดอยางเรียบรอย
โดยแบงออกเปน 5 แบบ คือ
1.1 ครอบครัวที่ทําหนาที่ไดเหมาะสม เปนครอบครัวที่มีความเปนผูนําเทา
เทียมกันระหวางสามีภรรยา มีความรวมมือกันอยางดีระหวางพอแมหรือผูใหญภายในครอบครัว
มีขอบเขตระหวางรุนที่ชัดเจน สมาชิกมีความเปนตัวของตัวเองอยางเพียงพอ และยอมรับความ
แตกตางของแตละคน สามารถแกไขความขัดแยงที่เกิดจากความแตกตางไดอยางเหมาะสม มี
การสื่อสารอยางเปดเผยและไมออมคอม แสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม มองโลกในแงดี
และมองปญหาที่เกิดขึ้นวาเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของครอบครัว
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1.2 ครอบครัวที่ทําหนาที่ดีเพียงพอ เปนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพดีปาน
กลาง มีขอบเขตระหวางบุคคลที่ชัดเจน มีความรักใครกลมเกลียวกัน แตจะใชอํานาจควบคุม
มากกวาครอบครัวแบบแรก การแกปญหาขัดแยงมักใชวิธีออกคําสั่งมากกวาประนีประนอม มี
การแบงแยกหนาที่ระหวางหญิงชายอยางชัดเจน พอแมรวมมือกันไมดีเทาไรนัก มีความตึง
เครียดสูง ความสุข ความเปนกันเองและไววางใจกันมีนอย
1.3 ครอบครัวที่ทําหนาที่ไดปานกลาง เปนครอบครัวที่สมาชิกไมคอยใกลชิด
ผูกพันกันและมักเก็บกดความรูสึก ไมคอยแสดงออกหรือยอมรับในความรูสึกทางลบที่มีตอกัน มี
ปญหาขอบเขตระหวางบุคคล ไมคอยยอมรับความแตกตางของกันและกัน มักแกปญหาโดยการ
ออกคําสั่งมากกวาประนีประนอม ลูกจะพัฒนาไปไดไมดีนัก และเมื่อเขาสูวัยผูใหญก็จะแยกออก
จากครอบครัวไดยาก และอาจเกิดปญหาทางอารมณหรือพฤติกรรมได
1.4 ครอบครัวที่ทําหนาที่ไมคอยดี เปนครอบครัวที่มีการควบคุมมากกวาแบบ
ที่สาม การประคับประคองทางอารมณตอกันมีนอย ภารกิจทางพัฒนาการก็เปนไปอยางไม
ครบถวน สมาชิกไมคอยมีความเปนตัวของตัวเอง ขอบเขตระหวางบุคคลไมชัดเจน อารมณใน
ครอบครั ว แปรเปลี่ ย นได ม าก ตั้ ง แต เ ศร า จนถึ ง โกรธอย า งรุ น แรงหรื อ ก า วร า ว ความสุ ข ใน
ครอบครัวมีคอนขางนอย
1.5 ครอบครัวที่ทําหนาที่บกพรองอยางมาก เปนครอบครัวที่มีปญหามาก
ที่สุดเพราะไมสามารถแกไขความขัดแยงไดเลย และสมาชิกก็ยังจัดการกับความขัดแยงภายใน
จิตใจของตนไมได การสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ มีปญหาในขอบเขตระหวางบุคคลและขาดความ
เปนตัวของตัวเอง พอแมไมสามารถรวมมือกันปกครองลูกได ลูกจะมีความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง
ไมมีเอกลักษณที่มั่นคงหรือเปาหมายที่แนนอนในชีวิต
ตามทฤษฏีหนาที่ครอบครัวที่อธิบายถึงลักษณะของครอบครัวที่ทําหนาที่ไดเหมาะสม
ไดสะทอนใหเห็นถึงการมีความสัมพันธในครอบครัวที่ดี ซึ่งจากงานวิจัยของสไทดี และคนอื่นๆ
(Steidi; et al.) (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2544 : 54; อางอิงจาก Steidi; et al 1980) ที่ศึกษาใน
ผูปวยจิตเวชพบวาครอบครัวที่ทําหนาที่ไดเหมาะสม มักมีเครือขายประคับประคองที่ดีและผล
การบําบัดรักษาก็มักจะดีไปดวย ดังนั้นครอบครัวที่มีความสัมพันธในครอบครัวที่ดียอมเอื้อตอ
การบําบัดรักษาผูปวยที่ติดยาบาใหไดผลดีเชนกัน
2.แนวคิดครอบครัวบําบัดแบบหลายมิติ
ลิดเดิล (Liddle) (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2544 : 298–299) อธิบายเปาหมายของ
ครอบครัวในการบําบัดผูติดยาเสพติด โดยการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธและการทําหนาที่ของ
ครอบครัวที่ทําใหพอแมสามารถรวมมือกันได ใหมีทักษะเพียงพอในการดูแลควบคุมลูก ใหมี
ขอบเขตที่เหมาะสม คือไมให ลูกมาเปนคนกลางในความขัดแยงของพอแม ใหมีระยะหางที่
เหมาะสมในครอบครัว แตละคนมีความเปนตัวของตัวเองอยาเพียงพอ ใหครอบครัวสามารถ
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ประคับประคองและสงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมของลูก ชวยใหลูกพัฒนาเอกลักษณไดอยาง
มั่นคง และไมตองพึ่งพิงพอแมมากเกินไป
วัยรุนซึ่งเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่มักจะพบอุปสรรคที่มีผลตอการเปนผูใหญที่มีคุณภาพ ซึ่ง
พบวาวัยรุนเปนวัยที่เริ่มเสพยาเสพติด เนื่องจากวัยรุนมักมีความขัดแยงกับครอบครัวและมี
ความสัมพันธที่ไมดีกับครอบครัว เพราะวัยรุนมักชอบทําตัวเปนผูใหญในขณะที่ผูใหญตองการ
ใหวัยรุนทําตัวเปนเด็ก ซึ่งนํามาสูปญหาความขัดแยงและเสียสัมพันธภาพในครอบครัว (นพพร
พานิชสุข. 2523 : 24-25) ผลการวิจัยของอีรีส และคนอื่นๆ (Ellis; et al. 2004 : 213-221) ซึ่ง
ศึกษาอิทธิพลและบทบาทครอบครัว กิจกรรมระหวางเพื่อน และการติดยาของคูสมรสหรือบุคคล
ในครอบครัว พบวากิจกรรมทางลบในครอบครัว เชน การทะเลาะกันในครอบครัว การเสพยา
หรื อการทํ า ผิ ด ในกลุ มเพื่อ น ทํ า ให เ กิ ด การติด ยาและการกลั บ ไปติ ดซ้ํ า ได อี ก สว นกิ จ กรรม
ทางบวกในครอบครัว เชน ความปรองดองในครอบครัวและการชวยเหลือเกื้อกูล สามารถชวย
ลดการติดซ้ําได ดังนั้นครอบครัวจึงอาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพ
ติด และครอบครัวก็อาจเปนสาเหตุสําคัญที่ชวยใหสมาชิกในครอบครัวสามารถเลิกติดยาเสพติด
ไดเชนกัน
จากการใหความสําคัญกับหนาที่ของครอบครัวและครอบครัวบําบัดแบบหลายมิติที่
เนนการมีสวนรวมของครอบครัวดังกลาว ไดมีงานวิจัยหลายเรื่องที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทการมีสวนรวมของครอบครัวที่มีตอการบําบัดฟนฟูและสรางภูมิตานทานการติดยาเสพ
ติดของสมาชิกในครอบครัว เชน อําพร โปสจา และประพัตรา จนธนะสมบัติ (2546) ศึกษาผล
การมีสวนรวมของครอบครัวตอการเลิกยาเสพติด พบวาครอบครัวของผูปวยที่ใหความรวมมือ
เขารวมกิจกรรมตลอดโปรแกรมการบําบัดฟนฟู ทําใหผูปวยเขารับการบําบัดรักษาอยางตอเนื่อง
จนจบโปรแกรมการบําบัดฟนฟู วชิรากรณ ศรีเบญจกุล (2543) ศึกษาปจจัยของครอบครัวตอ
การเสี่ยงยาบาในทัศนะของวัยรุน พบวามีวัยรุนเห็นวาปญหาการเสพยาบาของวัยรุนมาจาก
ครอบครั ว มากกว า สิ่ ง แวดล อ ม วั ย รุ น ต อ งการให ค รอบครั ว มี ค วามเข ม แข็ ง บุ ค คลภายใน
ครอบครัวมีความรักความเขาใจ ใหเวลา และฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นับวาสอดคลองกับ
งานวิจัยในตางประเทศของบริสโก (Brisco) (บัญชา ดาวกระจาย. 2538; อางอิงจาก Brisco.
1971) พอลสัน (Paulson) (บัญชา ดาวกระจาย. 2538; อางอิงจาก Paulson. 1971) แคพลาน
และมารติน (Kaplan and Martin) (บัญชา ดาวกระจาย. 2538; อางอิงจาก Kaplan and
Martin.1984) ที่พบวานักเรียนที่ติดยาเสพติดมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไมดี และมีความรัก
ความอบอุนในครอบครัวนอยกวานักเรียนในกลุมที่ไมใชยาเสพติด
เทาที่กลาวมาอาจสรุปไดวา ความสัมพันธภายในครอบครัวที่ดี มีความรักและความ
อบอุนตอกันมีผลตอการทํากิจกรรมรวมกัน และใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน นับวาเปนภูมิ
ตานทานในการเลิกเสพยาเสพติดที่ดี ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดกําหนดความสัมพันธในครอบครัว
เปนตัวแปรเชิงสาเหตุ
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2. แนวคิดและทฤษฎีดานสังคมวิทยา
ในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวและจิตลักษณะตางๆที่เกี่ยวของกับ
การเลิกเสพยาบ า ควรนํ าทฤษฎีทางสังคมวิทยามาใชในการอธิบายผลการวิเคราะหข อมูล
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน รวมกับขอมูลเชิงคุณภาพ ทฤษฎีดานสังคมวิทยาที่มีความ
เกี่ยวของมีดังนี้
2.1 ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interaction Theory)
ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ เปนทฤษฎีการตีความที่มุงเนนเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางคนในสังคม มีความสนใจ และการตีความและใหความหมายที่บุคคลมีตอสถานการณ
ตางๆ โดยการใชสัญลักษณในการสื่อสารทั้งกับตนเองและบุคคลอื่นในสังคม แนวคิดนี้แตละ
บุคคลเปนผูที่สามารถเขาไปมีสวนรวมในสถานการณตางๆและสามารถเลือกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของตนเองได บุคคลเปนผูตีความและใหความหมายสถานการณตางๆ ในมุมมองของตนเอง
และตกลงเลือกที่จะรับผลไดผลเสียตางๆ จากการกระทําดวยตนเอง (Wallace; & Wolf. 1995 :
188)
ทฤษฎี นี้ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ความรู ค วามเข า ใจของบุ ค คล ว า บุ ค คลเป น ผู ส ร า ง
ความหมายและการกระทําดวยตนเองโดยใชสัญลักษณที่เกิดขึ้นภายในใจของตน ดวยการคิด
ทบทวนกลับไปกลับมากับตนเอง เรียกวา“การปฏิสังสรรคกับตนเอง” โดยยืนถอยหางออกจาก
ตัวตนของตนเอง แลว มองย อนกลับเขาไปในตนเองอีกครั้ง ในทัศนะของผูอื่นที่มองสภาวะ
ดังกลาวทําใหภาพที่บุคคลมีตอตนเองเกิดขึ้นสองแบบ แบบแรกที่มีลักษณะเปน “ฉัน”ซึ่งเปน
ผูกระทํา เปนสวนที่บุคคลผูรับรูตีความและใหความหมาย จึงเปนฝายเริ่มตนที่ลงมือกระทํา สวน
อีกสภาวะ “ฉัน” ที่เปนผูถูกกระทํา (me) เปนสวนของตนเองในฐานะถูกมองจากผูอื่น “ฉัน” จะ
เปนผูที่ผูอื่นคิดคาดหวังและตองการจะใหเปน สภาวะนี้เรียกวา “สวมบทบาท” ของผูอื่น ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม เมื่อบุคคลอยูในสถานการณตางๆ ก็อาจแสดงความเห็น
แกตัวหรือยึดตนเองเปนศูนยกลาง หรือเรียกรองตองการใหทุกสิ่งเปนไปตามที่ตนคิดคาดหวัง
ภาวะนี้บุคคลกําลังเปน “ฉัน” (I) ที่เปนประธานผูกระทํา ในขั้นตอนนี้แสดงวาพัฒนาการทาง
สังคมของผูนั้นยังไมสมบูรณ แตเมื่อเวลาผานไปหากบุคคลไดเรียนรูที่จะกําหนดตนเองใหคิด
พูด กระทํา และจัดวางตนเองที่อยูในสถานภาพตางๆ ตามทัศนะของผูอื่น ก็จะสามารถมองเขา
ไปขางในตนโดยใชมุมมองของคนอื่นได เมื่อนั้นจึงจะถือวามีพัฒนาการทางสังคมอยางเต็มที่
ในทัศนะของนักปฏิสังสรรคสัญลักษณ บุคคลเปนผูเลือกที่จะกระทํามากกวาเปนผูถูกระทํา โดย
บุคคลเปนผูคิดริเริ่มและลงมือกระทําการตางๆดวยตนเอง โดยผานการปฎิสังสรรคกับตนเอง ที่
เกิดจากการตีความหมายตอสถานการณที่ตนเองประสบ ซึ่งจะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตางๆ
(Wallace; & Wolf. 1995 : 188 - 189)
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ดังนั้นการที่บุคคลจะลงมือกระทําการใดๆ บุคคลตองปฏิสังสรรคกับตนเองเพื่อตีความ
และให ค วามหมายแก สิ่ ง ต า งๆ ทบทวนพิ จ ารณาว า ตนเองต อ งการอะไร ตั้ ง เป า หมายหรื อ
วัตถุประสงคที่ตนเองตองการจะกระทํา วางแผนการเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ทําความ
เขาใจและตีความการกระทําของผูอื่น คาดคะเนถึงสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้นและตรวจสอบ
ความเปนไปไดหลายๆดาน โดยหาจุดสําคัญที่ตองการจะกระทํารวมทั้งคอยเตือนตนเองในการ
ลงมือปฏิบัติตามที่ไดคิดใครครวญไว ในสภาวะที่บุคคลตองการจะกระทําบางสิ่งบางอยางที่ไม
ตรงตามความคาดหวัง หรือเกิดความขัดแยงระหวางความตองการของตนกับบรรทัดฐานของ
สังคม บุคคลก็จะกําหนดวิธีการและคิดไตรตรองเพื่อที่จะกระทําในสิ่งที่ตนตองการกระทํา โดย
กระทบกระเทือนตอความอยูรอดของตนเองในสังคมใหนอยที่สุด ที่อาจไปละเมิดบรรทัดฐานของ
สังคมที่เรียกวา “เปนผูเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม” และอาจไดรับโทษจากสังคม
(นิรนาท แสนสา. 2543 : 36)
แนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณนี้สามารถนําไปใชอธิบายพฤติกรรมการใชยาบา โดย
มองผ า นการตี ค วามและให ค วามหมายที่ เ กิ ด จากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ บุ ค คล สิ่ ง ของ หรื อ
สถานการณรอบขาง การวิจัยในครั้งนี้มุงอธิบายการตีความและใหความหมายหลังจากที่ผูปวย
ไดเขามาบําบัดรักษาในศูนยบําบัดเพื่อนําไปสูการเลิกเสพยาบาได และไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน
ผู ป ว ย เจ า หน า ที่ การเข า กลุ ม กิ จ กรรมบํ า บั ด และสภาพแวดล อ มทั่ ว ไป ว า ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะดานตางๆ อยางไร
2.2. แนวคิดการเรียนรูทางสังคม (Social learning)
แนวคิดการเรียนรูทางสังคม อธิบายวาบุคคลสามารถเรียนรูไดดวยการสังเกตสิ่งที่
ตนเองสนใจจากการกระทําของบุคคลอื่น ซึ่งเรียกวา ตัวแบบ ถาตัวแบบกระทําพฤติกรรมไป
แลวไดผลที่นาพึงพอใจ ก็จะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อนําไปปฏิบัติ แตถาการกระทํา
พฤติกรรมของตัวแบบไดผลที่ไมนาพึงพอใจ ก็จะหลีกเลี่ยงไมกระทําพฤติกรรมนั้น การเรียนรู
ทางสังคมจึงขึ้นอยูกับผลที่ไดรับจากการกระทําดวย ซึ่งทําใหมีผลตอความเปนตัวตนของบุคคล
สองประการ คือ การเตือนตนเอง (self-monitoring) และการรับรูความสามารถของตนเอง
(self-efficacy) การเตือนตนเองเปนสภาวะที่บุคคลอยูในสถานการณที่มีตัวแบบเกิดขึ้นและ
พิจารณาใครครวญเตือนตนเองวาสมควรกระทําหรือไมกระทําตามตัวแบบนั้นโดยคํานึงถึงความ
ถูกตองของตัวแบบและผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการเลียนแบบนั้น สวนการรับรูความสามารถ
ของตนเอง เปนภาวะที่บุคคลมีความเชื่อวาตนสามารถจัดการควบคุม ปองกันหรือแกไข
สถานการณที่มีอิทธิพลตอชีวิตของตนได ซึ่งการรับรูถึงความสามารถของตนนี้จะมีผลตอการ
เลือกกระทํา หากบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองสูง ก็จะกลาที่จะลงมือกระทําการตาง
ๆ เพราะคิดวาตนเองจะสามารถจัดการควบคุมสถานการณนั้นๆ (นิรนาท แสนสา. 2543 :
39-40)
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แนวคิดการเรียนรูทางสังคมนี้สามารถใชอธิบายถึงพฤติกรรมการใชยาเสพติดของผู
ติดยาเสพติดวาไดรับอิทธิพลจากตัวแบบที่ไมดีในกลุมเพื่อนที่ใชยาเสพติด แตเมื่อผูติดยาเสพ
ติดเขามาบําบัดรักษาในศูนยบําบัดไดรับอิทธิพลจากตัวแบบที่ดีของเจาหนาที่และผูปวยอื่นๆ ที่
มีความตั้งใจเลิกจากยาเสพติดแลว ก็จะทําใหตนเองมีความตั้งใจที่จะเลิกยาเสพติดเชนเดียวกัน
2.3 แนวคิดการควบคุมทางสังคม (social control)
แนวคิดการควบคุมทางสังคม เนนในเรื่องการตอตานบรรทัดฐานของสังคมที่บุคคลไม
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม โดยบุคคลจะมีการตอตานบรรทัดฐานของสังคม หากเขา
ไดรับแรงผลักดันใหกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน ความคับของใจ ความสิ้นหวัง ความรูสึกไม
มีคุณคาในตนเอง ซึ่งหากบุคคลมีความรูสึกดังกลาวมาก ก็มีแนวโนมที่จะทําใหบุคคลมีการ
ตอตานบรรทัดฐานของสังคม
อย า งไรก็ ต ามบุ ค คลบางคนแม อยู ใ นสถานการณเ ดี ย วกัน ก็ อ าจไม มี พ ฤติ ก รรมที่
เบี่ยงเบน ทั้งนี้เนื่องจากสามารถยับยั้งตนเองได การยับยั้งตนเองไดนั้นอาจมาจากภายในตนซึ่ง
เปนคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล เชน การควบคุมตนเองไดดี การมองตัวเองในแงดี การรับรู
ความสามารถในตนเองสูง นอกจากนี้อาจมาจากอิทธิพลภายนอกที่แวดลอม เชน ครอบครัว
กลุมเพื่อนที่สงเสริมสนับสนุนใหความชวยเหลือแกบุคคลใหบรรลุเปาหมายหรือความคาดหวัง
ของแตละบุคคล หากการยับยั้งภายในและภายนอกของบุคคลมีความมั่นคงแข็งแรงแลว บุคคล
เหลานี้ก็จะประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได (นิรนาท แสนสา. 2543 : 44-45)
แนวคิดการควบคุมทางสังคมนี้ สามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมการเลิกเสพยาเสพติด
ของวัยรุนได ซึ่งขึ้นอยูกับการยับยั้งจากภายในและภายนอกตนเอง การยับยั้งจากภายใน เชน
จิตลักษณะตางๆ ของวัยรุน ไดแก การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถของ
ตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง ทัศนคติที่เห็นวาการเสพยาเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี สวนการ
ยับยั้งจากภายนอก เชน ความสัมพันธในครอบครัวที่ดี ไดรับความรักความอบอุน ความหวงใย
ของสมาชิกในครอบครัว หรือการสงเสริมสนับสนุนจากศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ที่จัดกิจกรรม
และใหความชวยเหลือกันซึ่งเกี่ยวของกับการควบคุมทางสังคม
2.4 วัฒนธรรมยอยของผูเบี่ยงเบน (Deviant subculture)
ตามแนวคิดวัฒนธรรมยอยของผูเบี่ยงเบนไดมีการอธิบายวา วัฒนธรรมของกลุม
ประกอบดวย คานิยม ทัศนคติ พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมหลักของ
สังคม (Kornblum. 1994 : 218) ในขณะเดียวกันสมาชิกของกลุมวัฒนธรรมยอยทุกคนเปน
สมาชิกของสังคมใหญ ตางก็มีครอบครัว เพื่อน และคนอื่นๆที่อยูนอกกลุมวัฒนธรรมยอยที่รวม
ใชคานิยมและบรรทัดฐานของสังคมรวมดวย เพียงแตในบางขณะอาจอยูภายใตกลุมวัฒนธรรม
ยอยนั้น บุคคลเหลานี้ไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรว มกลุมที่ทําใหกอเกิดความรูสึกตางๆ และ
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ความรูสึกตอคานิยม และมีวิธีปฏิบัติของกลุมพวกตลอดจนใชชีวิตเปนสวนตัว กลุมเบี่ยงเบน
อาจพัฒนากิจกรรมบางอยางขึ้น เชน ภาษา การแตงกาย กฎระเบียบ และบรรทัดฐานตางๆ
ทั้งนี้เพื่อใหกลุมวัฒนธรรมยอยของกลุมพวกสามารถดํารงอยูได
ผูเบี่ยงเบนอาจหมายถึงผูที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงค เชนดื่มสิ่งมึนเมาหรือเสพยา
เสพติด และถูกประทับตราโดยสังคมวามีการกระทําที่ฝาฝนตอกฎระเบียบของสังคม เปนการ
ละเมิดกฎหมายในฐานที่ใชยาเสพติดใหโทษ ตองถูกสงตัวใหเขามารับการบําบัดรักษา แนวคิด
วัฒนธรรมยอยของกลุมผูเบี่ยงเบนนี้ สามารถนําไปใชอธิบายพฤติกรรมการใชยาบาในวัยรุน
วั ย รุ น ที่ ม องว า การเสพยาบ า ของตนเองทํ า ให ต นเป น ผู เ บี่ ย งเบนและต อ งเข า มารั บ การ
บําบัดรักษา ถาผูนั้นตระหนักวาตนเองเปนผูเบี่ยงเบนและยอมรับวาตนเองตองเขามารับการ
บําบัดรักษาแลว ยอมทําใหมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด ความรูสึก รวมทั้งพฤติกรรม
การเลิกจากยาเสพติด (นิรนาท แสนสา. 2543 : 36-38)
จากรูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหมของศูนยบําบัด พบวาการ
บําบัดรักษาในรูปแบบนี้ไดครอบคลุมการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพทั้งดานรางกายและดานจิตใจ
และสังคม โดยกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะในหลายๆ ดาน เชน การมุงอนาคต
และควบคุมตน การรับรูความสามารถของตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง ทัศนคติที่ไมดีตอ
การเสพยาบา และทัศนคติตอศูนยบําบัด จิตลักษณะเหลานี้เริ่มตนพัฒนาและกลอมเกลามาจาก
ครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว จึงจะกลาวถึงจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกยาเสพ
ติดตอไป

ปจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการเลิกยาเสพติด
ผูติดยาเสพติดนั้นนอกจากจะเปนผูที่ติดทางดานรางกายแลว ยังเปนผูที่ติดทางดาน
จิตใจดวย จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตลักษณะของผูเสพยาเสพติดและผูที่ไมเสพยาเสพติด
พบวาจิตลักษณะของผูเสพยาเสพติดมีความแตกตางจากจิตลักษณะของผูไมเสพยาเสพติด
หลายจิตลักษณะ เชน การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถของตนเองในการ
เลิกยาเสพติด ความภาคภูมิใจในตนเอง ทัศนคติตอการเสพยาเสพติด ซึ่งงานวิจัยที่ผานมายัง
ไมคอยมีการศึกษาเกี่ยวกับจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบา และความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นของจิตลักษณะเหลานี้ของผูปวยที่กําลังเขารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัด ผูวิจัยจึง
สนใจศึ ก ษาจิ ต ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเลิ ก เสพยาเสพติ ด ว า จิ ต ลั ก ษณะเหล า นี้ มี ค วาม
เกี่ยวของสัมพันธกันอยางไร และมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไมอยางไร โดยไดนําจิตลักษณะ
ดังกลาวมาศึกษารวมกับปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว และระยะเวลาที่
อยูบําบัดรักษา ซึ่งจะขอกลาวรายละเอียดของจิตลักษณะเหลานี้ตอไป
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1. การมุงอนาคตและควบคุมตน
1.1 ความหมายและความสําคัญ
การมุงอนาคตและควบคุมตน เปนจิตลักษณะหนึ่งที่นักจิตวิทยาไดใหความสนใจเปน
อย า งมาก เพราะจิ ต ลั ก ษณะนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ จิ ต ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมอื่ น ๆ
นักจิตวิทยาไดใหความหมายของการมุงอนาคตและควบคุมตนไวตางกัน เชน ดวงเดือน พันธุม
นาวิน และ เพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520 : 36) .ไดใหความหมายวา การมุงอนาคตเปน
ความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคล ซึ่งแสดงออกเปนพฤติกรรมของการอดไดรอไดใน
สถานการณตาง ๆ เชน การรอรับรางวัลที่ใหญกวาในอนาคตแทนรางวัลเล็กนอย ซึ่งจะไดรับ
ในทันที หรือการงดความตองการของตนในปจจุบันเพราะเล็งเห็นผลรายที่จะเกิดตามมาหรือ
เพียรพยายามในปจจุบันเพื่อจุดมุงหมายที่ยิ่งใหญในอนาคต สวนบุญรับ ศักดิ์มณี (2532) กลาว
วา การมุงอนาคต หมายถึง ความสามารถที่จะคาดการณไกลและเห็นความสําคัญของผลดีและ
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่อรับผลดีหรือปองกันผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได ซึ่งปยารี พิริยะอุดมพร (2543 : 25) กลาววา การมุงอนาคตเปนการรูจัก
คิดถึงอนาคตที่ยาวไกลออกไป สามารถเล็งเห็นผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและ
ไกลที่ จ ะเกิด กับ ตนเองและสัง คมในอนาคต บุ ค คลนั้ น จะสามารถบั งคั บ ตนเองให ร อได หรื อ
ควบคุมตนเองได
กล า วโดยสรุ ป การมุ ง อนาคต เป น ความสามารถของบุ ค คลในการคาดการณ แ ละ
เล็งเห็นผลดี ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถวางแผนปฏิบัติเพื่อรับผลดีหรือปองกัน
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
สวนการควบคุมตน ไดมีนักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายทานใหความหมายไวตาง
กัน เชน ปยารี พิริยะอุดมพร (2543 : 25) ใหความหมายวา การควบคุมตน หมายถึง
ความสามารถของบุคคลที่จะกระทําหรืองดเวนการกระทําบางชนิดที่ตองใชความอดทนหรือ
เสียสละ และสามารถกระทําพฤติกรรมนั้นไดอยางมีคุณภาพที่เหมาะสม เปนเวลานานพอที่จะ
นําไปสูผลที่ตองการในอนาคตได ยุพาณี ภูมิศรีแกว (2545 : 15) กลาวถึงการควบคุมตนวา
เปนความสามารถที่จะปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติ เพื่อผลที่ดีกวาและมีคุณคาสูงกวาที่จะเกิดใน
อนาคต และความสามารถในการควบคุมตนนี้มีความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ คมคาย อนุ
จันทร (2538 : 11) กลาววาการควบคุมตนเปนกระบวนการที่บุคคลใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไปสูพฤติกรรมที่
พึงประสงค โดยที่บุคคลนั้นเปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย กระบวนการที่นําไปสูเปาหมาย
และควบคุมตัวแปรทั้งภายในและภายนอกของบุคคล ที่มีผลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นดวย
การศึกษาถึงจิตลักษณะมุงอนาคต และจิตลักษณะควบคุมตนนั้น พบวาจิตลักษณะมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ในปจจุบันจึงไดนําจิตลักษณะทั้งสองนี้มาศึกษารวมกัน โดยใชชื่อ
วาการมุงอนาคตและควบคุมตน การมุงอนาคตและควบคุมตนจึงเปนความสามารถของบุคคล
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ในการคาดการณการกระทําของตนวาจะเกิดผลดีหรือผลเสียอยางไร โดยตองมีการควบคุมการ
กระทําของตนเองใหอดทนรอไดเพื่อนําไปสูผลที่ตองการในอนาคต
1.2 แนวคิดและทฤษฎี
บุคคลที่มีลักษณะมุงอนาคตและสามารถควบคุมตนไดนับวาเปนผูที่มีความสามารถ
คาดการณไกล เห็นความสําคัญของอนาคตและตัดสินใจเลือกกระทําอยางเหมาะสม สามารถหา
แนวทางแกปญหาและวางแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายในอนาคต บุญรับ ศักดิ์มณี
(2532 : 7-8) กลาวถึงการมุงอนาคตวาเกิดจากการสะสมผลของการเรียนรูจากประสบการณ
ตั้งแตอดีตของบุคคลเกี่ยวกับความมั่นคงของสภาพแวดลอมรอบขาง ดังนั้นหากสังคมใดมีความ
มั่นคงสูง บุคคลก็สามารถคาดสิ่งที่สิ่งที่เกิดในอนาคตไดแมนยําพอควรและคนในสังคมนั้น
ยอมจะมีการมุงอนาคตสูงดวย เชน สภาพแวดลอมในครอบครัวที่มีความมั่นคง มีความสัมพันธ
ในครอบครัวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสมาชิกในครอบครัวใหรูสึกอบอุน ผูกพันมั่นคง สมาชิกที่อยูใน
ครอบครัวก็ยอมสามารถคาดการณถึงการปฏิบัติตัวของสมาชิกในบานไดอยางถูกตองเหมาะสม
ซึ่งจะทําใหบุคคลมีการมุงอนาคตสูง
การมุงอนาคตจะสงผลตอพฤติกรรมอื่นๆ ของบุคคลดวย เชน จะทํางานอยางขยัน
ขันแข็งในปจจุบันเพื่อคาดการณถึงความสําเร็จของผลงานในอนาคตที่จะไดรับจากการกระทํา
ของตนเอง ซึ่งผลสําเร็จที่ไดรับจากการทํางานอยางขยันขันแข็งนั้น จะทําใหบุคคลมีการรับรู
ความสามารถของตนเองมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น หรือในเรื่องของการเสพ
ยาเสพติดก็เชนเดียวกัน การที่บุคคลมุงอนาคตถึงผลดีในอนาคตนั้น บุคคลยอมเขาใจดีวาการ
ติดยาเสพติดไมสามารถนําตนเองไปสูชีวิตที่ดี ยาเสพติดจึงเปนสิ่งที่ไมดีที่ควรเลิกเสพและ
หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไมเขาไปยุงเกี่ยว ทําใหบุคคลมีทัศนคติตอการเสพยาเสพติดวาเปนสิ่งที่ไม
ดี การมุงอนาคตและควบคุมตนจึงเปนการคํานึงถึงอนาคตและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ไปสูแนวทางเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งอุบล เลี้ยววาริน (ปยารี พิริยะอุดมพร. 2543 : 25 ; อางอิง
จาก อุบล เลี้ยววาริณ. 2534) พบวาผูที่มีการมุงอนาคตและควบคุมตนสูงจะมีแนวโนมให
กระทําพฤติกรรมสุขภาพมากกวาบุคคลที่มีการมุงอนาคตและควบคุมตนต่ํา สวนยุพาณี ภูมิศรี
แกว (2545 : 14) กลาววาลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนทําใหบุคคลมีความขยันหมั่นเพียร
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบสูง รูจักจุดหมายชีวิตและสามารถวางแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงามได
การมุงอนาคตและการควบคุมตนนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากการที่
บุคคลตัดสินใจเลือกที่จะรับผลที่ดีกวาในอนาคตแทนการรั บผลเล็ กนอยในปจจุบันและรูจัก
ควบคุมตนเองที่จะอดไดรอได การกระทําแบบนี้อาจตองปฏิบัติเปนระยะเวลานานและตอเนื่อง
เพื่อรอคอยผลสําเร็จในอนาคตที่ยาวนาน (ปยารี พิริยะอุดมพร. 2543 : 26 ; อางอิงจาก อุบล
เลี้ยววาริณ. 2534)
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โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการมุงอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
บุคคลที่มีการมุงอนาคตและควบคุมตนสูงมักมาจากการอยูในสภาพครอบครัวที่มีความมั่นคง มี
ความสัมพันธในครอบครัวที่ดี ทําใหบุคคลสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ รวมทั้งมีทัศนคติที่ไม
ดีตอการเสพยาเสพติด ในการวิจัยครั้งนี้จึงนําการมุงอนาคตและควบคุมตนเขามาศึกษาในฐานะ
ตัวแปรคั่นกลาง โดยมีความสัมพันธในครอบครัวเปนตัวแปรสาเหตุ ซึ่งจะสงผลผานการมุง
อนาคตและควบคุ ม ตนไปยั ง การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองในการเลิ ก เสพยาบ า ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา ซึ่งเปนตัวแปรผลตอเนื่อง
1.3 การสงเสริมการมุงอนาคตและควบคุมตน
การพัฒนามุงอนาคตและควบคุมตนสามารถทําไดหลายวิธี ดวงเดือน พันธุมนาวิน
และคนอื่นๆ (2529 : 107) เสนอวิธีการตางๆ ดังนี้ 1) การใหเขียนเรื่องราวของตนเองที่
เกี่ ย วกั บ ป จ จุ บั น และอนาคตและให ว างแผนชี วิ ต ตนเอง คาดการณ ว า ในอนาคตตนเองมี
เปาหมายชีวิตอยางไร 2) การฝกวางแผนงานระยะยาวในการทํางาน เพื่อเตรียมพรอมที่จะให
ทํางานที่ใหญกวา มีความรับผิดชอบมากกวาในอนาคต 3) การทํากิจกรรมที่ตองมีการวางแผน
เพื่อที่จะเอาชัยชนะ 4) การใหการเสริมแรงและการลงโทษที่มาจากผลการกระทําของตนเอง
การสงเสริมการมุงอนาคตและควบคุมตนดวยวิธีการตางๆ สามารถนํามาใชกับผูปวยยาเสพติด
เพื่อกระตุนใหผูปวยยาเสพติดไดพัฒนาดานการมุงอนาคตและควบคุมตน ซึ่งคาดหวังวาการมุง
อนาคตและควบคุมตนจะสงผลไปยังจิตลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาเสพติดได
1.4 การมุงอนาคตและควบคุมตนกับการติดยาเสพติด
การมุงอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการติดยาเสพติด ซึ่งนีออน
พิณประดิษฐ และคนอื่นๆ (2541) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการติดยาเสพติด
ของนักเรียนมัธยมศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา
นั ก เรี ย นที่ ไ ม มี พ ฤติ ก รรมติ ด ยาเสพติ ด มี ก ารมุ ง อนาคตและควบคุ ม ตนสู ง กว า นั ก เรี ย นที่ มี
พฤติกรรมติดยาเสพติด การมุงอนาคตและควบคุมตนจึงเปนภูมิตานทานไมใหนักเรียนมี
พฤติกรรมติดยาเสพติด ซึ่งพบวาสอดคลองกับการวิจัยของไรท (Wright) (จักรวาล ภูวพันธ.
2537 : 47; อางอิงจาก Wright. 1975) พบวายุวอาชญากรเปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตต่ําวาคน
ปกติทั่วไป สวนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตสูงเปนผูที่มีจริยธรรมสูง สามารถปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ และไมฝาฝนกฎหมาย
กลาวโดยสรุป การมุงอนาคตและควบคุมตนเปนตัวแปรหนึ่งที่เกี่ยวของกับผูติดยาเสพ
ติด ผูวิจัยจึงนําจิตลักษณะดังกลาวมาใชในการศึกษาครั้งนี้ดวย โดยนํามาศึกษาเปนตัวแปร
คั่นกลางที่มีความสัมพันธในครอบครัวเปนตัวแปรสาเหตุ สงผลผานการมุงอนาคตและควบคุม
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ตนไปยังการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และ
ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา ซึ่งเปนตัวแปรผลตอเนื่อง
2. การรับรูความสามารถของตนเอง
2.1 ความหมายและความสําคัญ
การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) คือ การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองที่ จะจั ด การและดํ า เนิ น การกระทํ า พฤติ ก รรมใหบ รรลุ เ ป า หมายที่
กําหนดไว การรับรูความสามารถมีผลตอการกระทําของบุคคล บุคคลที่มีความสามารถพอๆกัน
อาจแสดงการกระทําออกมาในคุณภาพที่แตกตางกันไดถาบุคคลเหลานี้มีการรับรูความสามารถ
ของตนเองแตกตางกัน นอกจากนี้การรับรูความสามารถของตนเองในสถานการณที่แตกตางกัน
อาจแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันไดเชนกัน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541; อางอิงจาก
Bandura. 1986) การรับรูความสามารถของตนเองจะมีผลตอประสิทธิภาพการแสดงและการ
กระทํา ถาบุคคลรับรูวาตนเองมีความสามารถบุคคลก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา
คนที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอยและประสบความสําเร็จ
ในที่สุด (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541; อางอิงจาก Evans. 1989)
อาจสรุ ป ได ว า การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองเป น การตัดสิน ความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งจะมีผลตอการแสดงและการกระทําที่นําไปสูความสําเร็จ ซึ่งแตละคนอาจมีการรับรู
ความสามารถแตกตางกัน
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง
ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเอง เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถของ
บุ ค คล โดยให ค วามสํ า คั ญ ที่ ก ารเริ่ ม ต น และการคงอยู ข องพฤติ ก รรม โดยใช ก ารตั ด สิ น ใน
ความสามารถของบุคคลที่จะใชทักษะตางๆ ในการจัดการกับสถานการณเสี่ยงไดสําเร็จ การรับรู
ความสามารถของตนเองมีความแตกตางกับความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น คือการรับรู
ความสามารถของตนเองเปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับ
ใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นเปนการตัดสินวาผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากการ
ทําพฤติกรรมดังกลาว ซึ่งจะสามารถแสดงผลความสัมพันธดังภาพประกอบ 2
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บุคคล

พฤติกรรม

การรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้น

ความคาดหวัง
เกี่ยวกับผลทีจ่ ะ
เกิดขึ้น

ภาพประกอบ 2 ความแตกตางระหวางการรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวัง
เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น
ที่มา : Bandura. (1977). (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541 : 58 ; อางอิงจาก Bandura. 1977).

จากภาพประกอบ 2 แสดงวาการรับรูความสามารถของตนเอง และะความคาดหวังผล
ที่จะเกิดขึ้น มีความสัมพันธกัน เชน ผูปวยที่ติดยาเสพติดมีความเชื่อวาตนเองสามารถอยู
บํ า บั ด รั ก ษาในศู น ย บํ า บั ด ได ค รบตามกํ า หนดเวลา ความเชื่ อ ดั ง กล า วนี้ เ ป น การเชื่ อ ใน
ความสามารถของตนเองวาสามารถทําไดสําเร็จ และถาเขาคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นตามมาวาเขา
จะไดรับการยอมรับจากครอบครัว จะไดกลับไปอยูกับครอบครัว ซึ่งถาตัวแปรทั้งสองอยาง
สอดคล อ งกั น ก็ จ ะส ง ผลที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค ม ากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง การรั บ รู
ความสามารถของตนเองและความคาดหวั ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั น มาก โดยที่
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองมีผลตอการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ
ดังภาพประกอบ 3

การรับรูความสามารถของ สูง
ตนเอง
ต่าํ

ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น
สูง
ต่ํา
มีแนวโนมที่จะกระทําแนนอน
มีแนวโนมที่จะไมกระทํา

มีแนวโนมที่จะไมกระทํา

มีแนวโนมที่จะไมกระทําแนนอน

ภาพประกอบ 3 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวัง
เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น
ที่มา : Bandura. (1978). (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541 : 58 ; อางอิงจาก Bandura. 1978).
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จากภาพประกอบ 3 จะเห็นวาถาหากบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองสูง และ
มี ค วามคาดหวั ง ผลที่ จ ะเกิด ขึ้ น สูง ด ว ย บุ ค คลก็ มี แ นวโน มที่ จ ะตัด สิ น ใจแสดงพฤติ ก รรมนั้ น
แนนอน แตถามีเพียงดานใดดานหนึ่งสูงหรือต่ํา บุคคลนั้นมีแนวโนมที่จะไมแสดงพฤติกรรมนั้น
จากการศึ ก ษาพบว า การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองจะทํ า นายการกระทํา ได ดี ก ว า ความ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น เชน พฤติกรรมกลาแสดงออก พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ พฤติกรรมการ
ขาย ความสามารถทางการกีฬาและความอดทนตอความเจ็บปวด (น้ําฝน วุฒิสินธุ. 2545 ;
อางอิงจาก Bandura. 1989)
2.3 การสงเสริมการรับรูความสามารถของตนเอง
การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองมีอยู 4 วิธี (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต.
2541 : 59 ; อางอิงจาก Evans. 1989) ไดแก
1) ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ ตามแนวแบนดูราเชื่อวาเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง เนื่องจากเปนประสบการณแหง
ความสําเร็จที่จะทําใหเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเอง ทําใหบุคคลเชื่อวาตนเองสามารถทํา
ได จากการที่บุคคลไดลงมือแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ แมในระยะแรกอาจจะพบความลมเหลวบาง
แตเมื่อพยายามตอไปและกระทําจนประสบผลสําเร็จบอยๆ ก็จะทําใหมีการรับรูความสามารถ
ของตนเองเพิ่มขึ้นได และเชื่อวาตนเองมีความสามารถ จะไมยอมแพอะไรงายๆ แตพยายาม
ทํางานตางๆ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย
2) การใชตัวแบบ การที่ไดสังเกตตัวแบบที่มีความซับซอนและไดรับผลที่นา
พึงพอใจ จะทําใหผูสังเกตเกิดความรูสึกวาตนก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จไดถาพยายาม
อยางจริงจังและไมยอทอ เชน การเห็นตัวแบบของเจาหนาที่ที่เคยเปนผูที่ติดยาเสพติดมากอน
แตในปจจุบันสามารถเลิกจากยาเสพติดได และไดรับการบรรจุเขาทํางานในศูนยบําบัด หรือ
การเห็นตัวแบบจากเพื่อนผูปวยดวยกันเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนในทางที่ดี
จนไดรับแตงตั้งในตําแหนงที่สูงขึ้นเพื่อดูแลผูปวยคนอื่นๆ การเห็นตัวแบบที่ประสบความสําเร็จ
เหล า นี้ ย อ มทํ า ให รู สึ ก ว า หากมี ค วามตั้ ง ใจและพยายามอย า งจริ ง จั ง ย อ มสามารถประสบ
ความสําเร็จได
3) การใชคําพูดจูงใจ เปนการใชคําพูดบอกกลาวถึงความสามารถที่ประสบ
ความสําเร็จ วิธีนี้ยากที่จะประสบผลในการจูงใจใหบุคคลสามารถพัฒนาการรับรูความสามารถ
ของตนไดดวยการใชคําพูดเพียงอยางเดียว แตจําเปนตองใชรวมกับการชวยใหบุคคลมีโอกาส
ไดรับประสบการณแหงความสําเร็จดวย โดยสงเสริมแบบคอยเปนคอยไปตามลําดับจนเกิด
ความสําเร็จตามลําดับ เจาหนาที่ในศูนยบําบัดอาจใชคําพูดจูงใจดวยในลักษณะตางๆ เชน การ
ใหคําแนะนํา การใหกําลังใจ การใหขอมูลยอนกลับ ซึ่งชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค
จนผูปวยยาเสพติดเกิดความตองการทํางานจนประสบความสําเร็จ ซึ่งจะทําใหผูปวยยาเสพติด
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รับรูวาตนเองมีความสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จได นอกจากนี้ยังจะนําไปสูทัศนคิที่ดี
ตอการไมเสพยาเสพติดและการเลิกยาเสพติดในโอกาสตอไป
4) การกระตุนทางอารมณ การกระตุนอารมณทางลบมีผลตอการรับรู
ความสามารถของตนเอง เช น การอยู ใ นสภาพที่ ถู ก ข ม ขู จ นทํ า ให เ กิ ด ความวิ ต กกั ง วลและ
ความเครียด ความกลัวจะนําไปสูการรับรูความสามารถของตนเองลดลง เมื่ออารมณทางลบเกิด
มากขึ้น จะทําใหบุคคลไมสามารถที่จะแสดงออกไดดีและนําไปสูประสบการณของความลมเหลว
ซึ่งจะทําใหการรับรูเกี่ยวกับความสามารถของตนเองต่ําลงไปอีก แตถาบุคคลสามารถลดหรือ
ระงับการกระตุนอารมณทางลบได จะทําใหการรับรูความสามารถของตนดีขึ้น และสามารถ
แสดงออกถึงการรับรูความสามารถของตนเองดีขึ้น
ผูปวยยาเสพติดในศูนยบําบัดที่ตองการเลิกเสพยาบา อาจเคยคิดวาตนเองลมเหลวใน
การเลิกเสพยาบามาแลว ในการที่จะใหเกิดความมั่นใจวาจะเลิกไดสําเร็จ ตองเริ่มจากการไดรับ
มอบหมายงานที่ตรงกับความสนใจและไมยากเกินไป โดยการเขากลุมงานบําบัดที่สนใจ เมื่อ
สามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จจะทําใหรับรูวาตนเองมีความสามารถทํางานให
สําเร็จตามที่ตั้งใจไวได ซึ่งผูปวยที่อยูในศูนยบําบัดเปนระยะเวลานาน ยอมไดรับมอบหมายให
ทํางานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นและอยูในตําแหนงที่สูงขึ้น จนทําใหตนเองมั่นใจวาจะสามารถ
เลิกเสพยาเสพติดได
ผูปวยยาเสพติดในศูนยบําบัดมักมีสภาวะอารมณทางลบ ซึ่งศูนยบําบัดฟูสามารถจัด
ใหผูปวยเขากลุมบําบัดตางๆ เพื่อระบายหรือขจัดอารมณทางลบใหลดนอยลงโดยการเขากลุม
บําบัดตางๆ เชน กลุมจิตบําบัด กลุมปรับความเขาใจ กลุมประชุมเชา กลุมนันทนาการ กลุม
บําบั ดเหลานี้ อาจชว ยใหผูปวยยาเสพติดมีสภาวะอารมณ ท างลบลดลง ซึ่งจะทํ า ใหเ กิดการ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองและเปนไปไดอยางราบรื่น ในการพัฒนาการรับรู
ความสามารถของตนเอง สามารถใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการรวมกันก็ได เพื่อให
สามารถพัฒนาการรับรูความสามารถของบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.4 การรับรูความสามารถของตนเองกับการติดยาเสพติด
การรับรูความสามารถของตนเองมีความเกี่ยวของกับการติดยาเสพติด โดยมารแลต
และกอรดอน (Marlatt and Gordon) ไดเสนอรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองที่สัมพันธ
กับการติดยาเสพติดซ้ํา ดังภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 แสดงบทบาทของการรับรูความสามารถของตนเองในรูปแบบการติดยาเสพ
ติดซ้ํา
ที่มา : Marlatt; & Gordon. (1985) (น้ําฝน วุฒิสินธุ. 2545 ; อางอิงจาก Marlatt; & Gordon.
1985)
จากภาพประกอบ 4 แสดงใหเห็นวาการรับรูความสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธกับโอกาสที่จะกลับไปติดซ้ํา เมื่อบุคคลตองเผชิญกับสถานการณที่ทาทายหรือมี
ความเสี่ยงสูงจากแรงกดดันทางสังคมตางๆ เชน มีความขัดแยงในครอบครัว หรือไมสามารถ
ควบคุมตนเองในสถานการณอันตรายไดอยางเหมาะสม ในทางตรงกันขามถาสามารถจัดการ
กับสถานการณเสี่ยงตางๆ ไดอยางเหมาะสม เชน สามารถแกไขความขัดแยงในครอบครัวและมี
ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว สามารถควบคุมตนในการที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งยั่วยุ เพื่อทําให
ตนเองบรรลุเปาหมายที่ตั้งใจไว ซึ่งจากงานวิจัยหลายเรื่องพบวาผูที่มีการรับรูความสามารถของ
ตนเองสูงจะหลีกเลี่ยงการใชยาเสพติดหรือไมกลับไปเสพติดซ้ํา (น้ําฝน วุฒิสินธุ. 2545 ; อางอิง
จาก Marlatt; & Gordon.1985) และดารณี สืบจากดี (2540) (น้ําฝน วุฒิสินธุ. 2545 ; อางอิง
จาก ดารณี สืบจากดี. 2540) ไดศึกษาถึงผลของการฝกการปองกันการติดซ้ํากับการรับรู
ความสามารถของตนเองในการเลิกใชยาเสพติด ในผูเลิกยาเสพติดที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพที่
สถานฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ดยาเสพติด โดยกลุม ทดลองไดรั บ การฝ ก การปอ งกั น การติ ด ซ้ํ า
สัปดาหละหนึ่งครั้ง รวมทั้งหมด 12 ครั้ง จากผลการทดลองพบวากลุมทดลองที่ไดรับการฝกการ
ปองกันการติดยาเสพติดซ้ํา รับรูความสามารถของตนเองในการที่จะละเวนการใชยาเสพติดสูง
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กว า ก อ นการทดลอง ทํ า ให ก ารพั ฒ นาการรั บ รู ค วามสามารถของตนเองเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําความสัมพันธในครอบครัวมาเปนตัวแปรสาเหตุที่มีผล
ตอการรับรูความสามารถของตนเอง
3. ความภาคภูมิใจในตนเอง
3.1 ความหมายและความสําคัญ
ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self - Esteem) เปนจิตลักษณะที่นักจิตวิทยาใหความ
สนใจศึกษากันมาก ความภาคภูมิใจในตนเอง อาจใชคําที่แตกตางกัน เชน การเห็นคุณคาใน
ตนเอง การตระหนักในคุณคาตนเอง การนับถือตนเอง ซึ่งมีการใหความหมายของคําวา “ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง” ไวหลากหลาย เชน นาตยา วงศหลีกภัย (2532 :19) ใหความหมายวา
เปนการที่บุคคลยอมรับในตนเองวามีความสําคัญ และมีความเชื่อมั่นในคุณคาแหงตน นิพนธ
แจงเอี่ยม (2519 : 6-7) ไดใหความหมายวา เปนการพิจารณาตัดสินคาของตนเองตามความรูสึก
และทัศนคติตอตนเองของบุคคลตอเรื่องการประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว การปฏิเสธ
ตนเอง การยอมรับตนเอง การพึ่งตนเอง คิดวาตนเองมีคุณคาในสังคม ตลอดจนการไดรับการ
ยอมรับจากสังคม จากบิดามารดา ผูอาวุโส หรือผูมีอํานาจเหนือกวา
กลาวโดยสรุปความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลรูสึกวาตนเองมีคุณคา มี
ความสําคัญและการไดรับการยอมรับจากสังคมและผูอื่นที่มีความสําคัญตอตนเอง
3.2 แนวคิดและทฤษฏี
นักจิตวิทยาที่อธิบายเรื่องความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการจิตวิทยา
คือทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว ที่อธิบายวาคนเรามีความตองการ ซึ่งความ
ตองการที่เกิดขึ้นนี้ทําใหบุคคลขาดความสมดุลยทางรางกายหรือทางจิตใจ บุคคลจึงพยายาม
แสดงพฤติกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการเหลานี้ใหได ที่จะทําใหบุคคลกลับสูสภาพ
สมดุลยดังเดิม และความตองการนี้สามารถจัดเปนลําดับขั้นโดยลําดับจากระดับพื้นฐานไปจนถึง
ระดับสูงสุด มีอยู 5 ขั้น (Weiten; & Lloyd. 1997 : 55) ไดแก 1) ความตองการทางสรีระ
(Physiological Needs, Biological Needs, Basic Needs) เปนความตองการที่ใหตนเองมีชีวิต
ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย
อยู รอดและดํ ารงเผ าพันธุ ของตนเอง ความตองการในขั้นนี้
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค การนอนหลับ การขับถาย 2) ความตองการความมั่นคง ปลอดภัย
(Security and Safety Needs) เปนความตองการที่ใหตนเองมีชีวิตอยูรอดอยางมั่นคง
ปลอดภัย เชน การอยูในสถานที่ที่มีความปลอดภัย การทําประกันชีวิต การมีสวัสดิการในการ
ทํางานเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในอนาคต 3) ความตองการความรักและการเปนสวน
หนึ่งของกลุม (Love and Belongingness Needs, Social Needs) เปนความตองการไดรับการ
ยอมวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุม ความตองการในขั้นนี้มีอีกชื่อวา ความตองการทางสังคม
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เพราะการที่บุคคลจะไดรับการตอบสนองก็ตองมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวของดวย เชน การไดรับการ
ยอมรับจากเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน ผูใตบังคับบัญชาและจากครอบครัว 4) ความตองการ
ความภาคภูมิใจและเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) เปนความตองการไดรับการยกยองจาก
บุคคลอื่น หรือไดรับความภาคภูมิใจในตนเอง บางคนเมื่อไมไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น ก็มัก
ใชวัตถุสิ่งของเปนเครื่องมือที่จะทําใหบุคคลอื่นยกยองตนเอง โดยการใชสิ่งของที่มีราคาแพง ใช
สินคาตางประเทศ ที่คิดวาบุคคลอื่นจะไดยกยองตนเอง ความตองการในขั้นนี้ไดแก บุคคลอื่นยก
ยองชื่นชมในความสามารถหรือผลการปฏิบัติงาน การไดรับรางวัลจากหนวยงาน 5) ความ
ตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Needs) เปนความตองการประสบ
ความสําเร็จสูงสุดโดยใชศักยภาพอยางเต็มที่ บุคคลที่บรรลุถึงขั้นนี้จะทําสิ่งตางๆ เพื่อเห็นแก
สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ
จากทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลวนั้น ความภาคภูมิใจในตนเองเปน
แรงจูงใจที่อยูในลําดับขั้นที่ 4 ซึ่งการที่จะไดรับการตอบสนองในขั้นที่ 4 ไดนั้นจําเปนตองไดรับ
การตอบสนองในขั้นตนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นที่ 3 คือความตองการความรักและการเปนสวน
หนึ่งของกลุม ดังนั้นการไดรับการยอมรับจากครอบครัวและมีความสัมพันธในครอบครัวที่ดี จึง
เปนรากฐานในการพัฒนาไปสูความภาคภูมิใจในตนเอง
นอกจากนี้มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง เชน
การศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู ที่ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเองสู ง และต่ํ า ไว ว า เด็ ก ที่ มี ค วาม
ภาคภู มิ ใ จในตนเองสู ง จะรู สึ ก ว า ตนเองน า รั ก เป น ที่ รั ก และต อ งการของผู อื่ น มี คุ ณ ค า มี
ความหมาย รูสึกภูมิใจในตนเอง กลาที่จะเปดเผยตนเอง ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น มีอารมณที่
หนักแนนมั่นคง ไมมีปฏิกิริยารุนแรงตอการกระทําหรือคําพูดของผูอื่น เมื่อคนอื่นเอยถึงความ
บกพรองของเขา เขาจะยอมรับฟงดวยความใจกวาง ไมโกรธหรือสะทกสะทาน เพราะรูวาคุณคา
ของตนไมไดอยูที่การเปนคนสมบูรณแบบไมมีที่ติ หากผูอื่นชมเขา เขาจะยอมรับคําชมนั้น
เพราะรูวาตนก็มีสิ่งดีและเหมาะที่จะไดรับคําชมนั้น สวนเด็กที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา จะ
รูสึกวาตนเองไมนารัก ไมเปนที่รักหรือตองการของใคร ไมคอยเชื่อวาใครจะรักตนจริง รูสึกวาตน
ไรคุณคาและพยายามปดซอนตนเอง กลัวความเปนจริงเกี่ยวกับตนเอง ปฏิเสธการกระทําของ
ตนเองเพราะเกรงวาผูอื่นจะเห็นความบกพรองหรือจุดออนของตนเอง มีอารมณหงุดหงิดงาย
เพราะไมมีความมั่นคงในตนเอง เมื่อผูอื่นกลาวถึงขอบกพรองของตนก็จะยอมรับไมได และอาจ
แสดงความโกรธหรือมีปฏิกิริยารุนแรง เมื่อไดรับคําชมก็อาจสงสัยวาคําชมนั้นจริงใจหรือไม
เพราะไมแนใจวาความสําเร็จที่เกิดขึ้นเปนเพราะความสามารถของตนเองหรือไม (อุมาพร ตรังค
สมบัติ. 2543 : 32-36)
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3.3 การสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง
การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองนั้น คูเปอรสมิธ (อรชุมา พุมสวัสดิ์. 2539 : 1315 ; อางอิงจาก Coopersmith. 1981) ไดอธิบายวาขึ้นอยูกับปจจัย 2 ดาน คือ ปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก ดังนี้
3.3.1 ป จ จั ย ภายในตนเอง ลั ก ษณะทางจิ ต ของแต ล ะบุ ค คลมี ผ ลให ค วาม
ภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลแตกตางกัน ไดแก 1) ลักษณะทางกายภาพของบุคคล บุคคลที่มี
ลักษณะทางกายภาพดี เชน รูปราง หนาตา สุขภาพแข็งแรง คลองแคลว วองไว บุคคลก็จะมี
ความภาคภูมิใจในตนเองมากกวาบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดอย สามารถที่จะพัฒนา
ความภาคภูมิใจในตนเองไดอยางราบรื่น 2) ภาวะทางอารมณ เปนภาวะที่แสดงใหเห็นถึง
ความรูสึกมีคุณคา มีความสุข ความวิตกกังวล หรือภาวะอื่นที่อยูในตัวบุคคล ที่เปนผลมาจาก
การประเมินถึงสิ่งที่ตนเองประสบ และเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นแลวมีผลตอ
การประเมินตนเอง บุคคลที่ประเมินตนเองในทางที่ดีจะมีความรูสึกพึงพอใจ มีความสุข ในทาง
ตรงกันขามบุคคลที่ประเมินตนเองในทางไมดี จะไมพอใจในชีวิตของตน และหมดหวังในอนาคต
3) คานิยมสวนตัว โดยทั่วไปบุคคลจะมีความพอใจในสิ่งตางๆ แตกตางกันไป บุคคลมีแนวโนม
ที่จะใชคานิยมของสังคมเปนตัวตัดสินความภาคภูมิใจในตนเอง ถาคานิยมของตนเองสอดคลอง
กับสังคม จะทําใหความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น แตถาคานิยมของตนไมสอดคลองกับสังคม
ความภาคภูมิใจในตนเองจะต่ําลง ดังนั้นการปรับคานิยมของบุคคลใหสอดคลองหรือเห็นตรง
ตามคานิยมของสังคม จะทําใหบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น และ 4) ความปรารถนา
ของบุคคล การตัดสินความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลเกิดจากการเปรียบเทียบผลงานและ
ความสามารถของตนเองกับเกณฑความสําเร็จที่ตนเองไดตั้งไว ถาผลงานและความสามารถ
เปนไปตามเกณฑที่ตนเองตั้งไวหรือดีกวา จะทําใหบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น
ในทางตรงกันขามถาผลงานและความสามารถไมเปนไปตามเกณฑหรือต่ํากวาเกณฑ บุคคลจะ
คิดวาตนเองไรคา ในการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง จึงควรใหบุคคลกําหนดเปาหมายหรือ
เกณฑจากงายไปยากเทาที่ตนสามารถกระทําได เพื่อจะไดประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว ในศูนยบําบัดไดมีการมอบหมายใหผูปวยยาเสพติดทํางานในกลุมงานบําบัดตางๆ
เพื่อใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน และสามารถทํางานจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่ไดกําหนดไว
3.3.2 ปจจัยภายนอกตนเอง เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคลมีปฎิ
สั ม พั น ธ ด ว ย ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การพั ฒ นาความภาคภู มิ ใ จในตนเองแตกต า งกั น ได แ ก 1)
ความสัมพันธกั บครอบครัวและพอแม ประสบการณที่บุคคลไดรับจากความสัมพันธภายใน
ครอบครัวนับเปนรากฐานที่สําคัญในชีวิตของเด็ก เด็กที่ไดรับความรัก ความอบอุน การ
สนับสนุน ใหกําลังใจ ใหสิทธิเสรีภาพในการกระทํา และการจัดการดูแลใหเด็กมีอิสระในขอบเขต
ถาบุคคลมี ป ฎิสั มพันธที่ ดีกับครอบครัวจะทํา ใหสามารถพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองได
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ดังนั้นการสงเสริมใหความสัมพันธในครอบครัวดีขึ้น ยอมสงผลตอการพัฒนาความภาคภูมิใจใน
ตนเองดีขึ้น ในศูนยบําบัดไดมีการเชิญสมาชิกของครอบครัวผูปวยยาเสพติดเขามามีสวนในการ
บําบัดรักษาดวย โดยการใหความรูความเขาใจถึงบทบาทที่ดีของสมาชิกในการชวยดูแลและ
ปฏิบัติตอผูสมาชิกที่ติดยาเสพติดไดอยางเหมาะสม 2) โรงเรียนและการศึกษา เปนสถานที่
พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองตอจากบาน โรงเรียนมีหนาที่ชวยใหนักเรียนเกิดความรูสึก
เชื่อมั่นในทักษะความสามารถและความภาคภูมิใจในตนเองเมื่ออยูในชั้นเรียน เชน เปดโอกาส
ใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ อยางอิสระ ซึ่งไมขัดกับกฎระเบียบที่โรงเรียนกําหนดไว การฝกให
แกไขปญหาจะสงเสริมใหเด็กมีความภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง ศูนยบําบัดไดเปดโอกาสให
ผูปวยยาเสพติดที่ตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สามารถสมัครเรียนในระบบการศึกษานอก
โรงเรียน ซึ่งเปดจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรฝกอาชีพระยะสั้นตางๆ ผูที่
เรียนจบตามหลักสูตรจะไดรับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําไปใชใน
การประกอบอาชีพ 3) สถานภาพทางสังคม เปนการเปรียบเทียบสถานภาพทางสังคมของ
ตนเองกั บ ผู อื่ น โดยพิ จ ารณาจากอาชี พ ตํ า แหน ง การงาน บทบาททางสั ง คม สถานะทาง
เศรษฐกิจ วงศตระกูล บุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมสูงจะไดรับการปฏิบัติที่ทําใหเขารูส กึ มี
ความภาคภูมิใจในตนเองสูงกวาบุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมระดับปานกลางและต่ํา
ดังนั้นการใหบุคคลสามารถเลื่อนระดับสถานภาพทางสังคมใหสูงขึ้น ยอมเอื้อตอการพัฒนา
ความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล เชน การพัฒนาอาชีพเพื่อใหมีรายไดมากขึ้น มีตําแหนง
งานที่สังคมยกยอง มีระดับการศึกษาสูงขึ้น เปนตน 4) สังคมและกลุมเพื่อน ปฏิสัมพันธกับ
สังคมและเพื่อนจะชวยใหบุคคลมีการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง การที่บุคคลไมไดรับการ
ยอมรับ ไมเปนที่ประทับใจในกลุมเพื่อนจะทําใหความภาคภูมิใจในตนเองลดลง กลายเปนคน
เงียบขรึม เก็บตัว และไมเปนที่ไววางใจของเพื่อน ดังนั้นการพัฒนาทักษะการปรับตัวในสังคมจะ
ชวยทําใหบุคคลไดรับการยอมรับจากเพื่อนและสังคมมากขึ้น ในศูนยบําบัดกําหนดใหผูปวยยา
เสพติดเขากลุมงานบําบัดตางๆ ที่มีการทํางานเปนทีม มีการประเมินผลการทํางานรวมกัน
บุคคลที่ทํางานดี มีความรับผิดชอบในการทํางาน หรือชวยเหลือเพื่อนๆ ในทีมงานจะชวยทําให
ผูนั้นไดรับการยอมรับเปนสมาชิกคนหนึ่ง หรือไดรับคําชม การยกยองจากเพื่อนๆ
สรุปไดวาการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง ตองใหความสําคัญกับปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกของบุคคล ซึ่งกิจกรรมตางๆ ของศูนยบําบัดที่จัดขึ้นนั้นไดเอื้อตอการทําใหปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองแกผูปวย
ไดอยางมาก
3.4 ความภาคภูมิใจในตนเองกับการเลิกติดยาเสพติด
ความภาคภูมิใจในตนเองเปนจิตลักษณะหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับการติดยาเสพติด
จากงานวิจัยหลายเรื่องพบวาความภาคภูมิใจในตนเองของผูเสพยาเสพติดและผูที่ไมเสพยาเสพ
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ติดมีความแตกตางกัน เชน การศึกษาของดุษฎี โยเหลา และคนอื่นๆ (2540) พบวาจิตลักษณะ
ความภาคภูมิใจในตนเองดานครอบครัว สามารถจําแนกกลุมที่ใชสารระเหยและกลุมที่ไมใชสาร
ระเหยออกจากกันได ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ พิชิตพงษ อริยะวงศ (2545) ที่พบวา
เยาวชนที่เสพยาบามีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํากวาเยาวชนที่ไมเสพยาบา และการวิจัยของ
วีรวรรณ สุธีรไกรลาส (2535) ที่พบวาความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการ
ปฏิเสธการชักจูงเรื่องยาเสพติดจากเพื่อน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศ
ของเวบสเตอร และคนอื่นๆ (Webster; & Keats. 1994) ที่พบวากลุมวัยรุนที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองต่ํามักถูกชักจูงจากเพื่อนใหสูบบุหรี่ไดมากกวาวัยรุนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเคกแกน (Keggan) (Reasoner. 2005 : Online; citing Keggan.
1987) ที่พบวาผูที่ติดยาเสพติดมักจะมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําและขาดการควบคุมชีวิตของ
ตนเอง และผลการวิจัยของกอสซอพ (Gossop) พบวาผูที่ติดยาเสพติดจํานวนไมนอยที่มีความ
บกพรองดานความภาคภูมิใจในตนเอง(Reasoner. 2005 : Online; citing Gossop, 1977)
จากการวิเคราะหกิจกรรมทางเลือกในศูนยบําบัดฟนฟูบําบัดซึ่งมีลักษณะของกิจกรรม
ที่สงเสริมใหผูปวยยาเสพติดทําประโยชนแกผูอื่น สังคมและตนเอง อีกทั้งพัฒนาดานการศึกษา
และอาชีพใหแกตนเอง มีการฝกใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพกิจกรรมทางเลือกตางๆ
ลวนมีผลตอการรับรูความสามารถของตนเองและสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะชวย
ใหผูปวยรูสึกวาตนเองไดทําประโยชนใหกับเพื่อน ทําตนใหมีความรูมากขึ้น และเห็นคุณคาใน
ตนเอง ผูปวยจึงมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น
3.5 ความภาคภูมิใจในตนเองกับความสัมพันธในครอบครัว
งานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวของกับความภาคภูมิใจในตนเอง เชน นุชลดา โรจนประภา
พรรณ (2541 : 99) ศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัวกับความภาคภูมิใจใน
ตนเองของวัย รุนตอนตน พบวาสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ ทางบวกกับความ
ภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ สาวิตรี ทยานศิลป
(2541 : 70) ไดศึกษาอิทธิพลของครอบครัวตอความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุน พบวาปจจัย
ดานครอบครัว คือความสัมพันธกับพอและแม ความใกลชิดผูกพันกับครอบครัวมีความสัมพันธ
กับความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพยาว ผลภาค (2539 : 138)
ศึกษาบทบาทของพอแมกับความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุน พบวาบทบาทของพอและแมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุน และสมพงษ จินดารุงเรืองรัตน
(2546) ศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาและปจจัยทางชีวสังคมที่เกี่ยวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง
ของเด็กวัยรุน พบวาเด็กวัยรุนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวา
เด็กวัยรุนที่มีสัมพันธภาพภายในครอบครัวไมดี
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จากทฤษฎี ค วามต อ งการตามลํ า ดั บ ขั้ น และงานวิ จั ย ดั ง กล า วข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง นํ า
ความสัมพันธในครอบครัวมาเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลตอตัวแปรความภาคภูมิใจในตนเองที่
เปนตัวแปรตาม โดยนําการมุงอนาคตและควบคุมตนมาเปนตัวแปรตอเนื่อง
4. ทัศนคติ
4.1 ความหมายและความสําคัญของทัศนคติ
ทัศนคติเปนจิตลักษณะที่ไดรับความสนใจศึกษาจากนักจิตวิทยาและนักวิชาการมา
นานแลว เพราะทัศนคติมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมของบุคคลเปนอยางมาก ไดมี
ผูใหความหมายของทัศนคติไวหลายแงมุม ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 19) ใหความหมายของ
ทัศนคติวาเปนความเชื่อ ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งตางๆ เชน บุคคล สิ่งของ การกระทํา ซึ่ง
สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546: 121) ใหความหมายของทัศนคติวาเปนความรูสึก ความเชื่อและ
แนวโนมของของพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอบุคคลหรือสิ่งของหรือความคิดใดๆ ในลักษณะการ
ประเมินคา ความรูสึก ความเชื่อ และแนวโนมของพฤติกรรมนี้จะตองคงอยูนานพอสมควร
สรุปไดวา ทัศนคติเปนความเชื่อ ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรม ที่บุคคลมีตอ
เปาหมายซึ่งอาจเปนบุคคล สิ่งของ หรือปรากฏการณตางๆ
4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทัศนคติ
การศึกษาองคประกอบของทัศนคติมีหลายแนวคิดดวยกัน ซึ่งมีการจําแนกเปนหนึ่ง
องค ป ระกอบ สององค ป ระกอบ และสามองค ป ระกอบ องค ป ระกอบของทั ศ นคติ ที่ มี ค วาม
ครอบคลุมความหมายของทัศนคติและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในแวดวงวิชาการคือแนวคิดที่ได
แบงองคประกอบทัศนคติของบุคคลออกเปนสามองคประกอบ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล. 2546 :
121) คือ 1) ความรูเชิงประเมินคา เปนความรูความเชื่อของบุคคลที่มีตอวัตถุเปาหมาย วาเปน
สิ่งที่ดี มีประโยชน หรือเลว มีโทษมากนอยเพียงใด 2) ความรูสึก เปนสิ่งที่เกิดขึ้นตอ
เนื่องมาจากการที่บุคคลมีความรูเชิงประเมินคาแลว ถาคิดวาเปนสิ่งที่มีประโยชนก็จะรูสึกชอบ
และพอใจสิ่งนั้น แตถาคิดวามีโทษก็จะรูสึกไมชอบและไมพอใจสิ่งนั้น สวนใหญแลวความรูสึก
พอใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นสอดคลองกับความรูเชิงประเมินคา 3) ความพรอมที่จะ
กระทํา มีความสอดคลองกับความรูสึกของตนเองที่มีตอเปาหมาย ความพรอมที่จะกระทํายัง
ไมใชพฤติกรรม เปนสิ่งที่ยังอยูภายในจิตใจของบุคคล ยังไมปรากฏออกเปนพฤติกรรม เพราะ
การกระทําจริงของบุคคลขึ้นอยูกับลักษณะอื่นๆ ของบุคคล และสถานการณรอบขางในขณะนั้น
อยางไรก็ตามทัศนคติเปนจิตลักษณะที่สามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลไดคอนขางมาก
โดยเฉพาะผูที่สามารถควบคุมตนเองเพื่อจะไปสูเปาหมาย จะเปนผูกระทําตามทัศนคติของ
ตนเอง สวนผูที่ไมสามารถควบคุมตนเองได อาจไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมที่กําหนดการ
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กระทํา จึงไมสามารถไปสูเปาหมายที่กําหนดไวได ดังนั้นการมุงอนาคตและควบคุมตนจึงเปน
ปจจัยหนึ่งที่นาจะมีความสัมพันธและมีผลตอทัศนคติของบุคคล
4.3 การเกิดของทัศนคติ
สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546 : 126-128) อธิบายวาการเกิดทัศนคติของบุคคลมีสาม
ประการ คือ 1) การเรียนรูแบบโยงความสัมพันธ เปนหลักการเรียนรูแบบโยงความสัมพันธ ที่
หากนําสิ่งเราที่เปนกลางไปเขาคูกับสิ่งเราที่มีอํานาจสามารถทําใหเราตองตอบสนองอยางใด
อยางหนึ่งมากอน ในที่สุดสิ่งเราที่เปนกลางนั้นก็จะมีอํานาจทําใหเกิดการตอบสนองอยางนั้นตาม
ไปดวยเชนกัน เชน การที่บุคคลที่เคยเสพยาบาและสามารถเลิกไดนั้น เปนเพราะเขามีทัศนคติที่
ไมดีตอการเสพยาบา ซึ่งอธิบายไดวาโดยปกติบุคคลไมอยากใหตนเองมีสุขภาพรางกายทรุด
โทรม แตเมื่อตนเองเสพยาบาเขาไปแลวทําใหมีรางกายทรุดโทรม บุคคลก็จะเกิดความรูสึกที่
ไมดี ไมพอใจตอยาบานั้น โดยโยงความสัมพันธวายาบาทําใหสุขภาพทรุดโทรมซึ่งเปนสิ่งที่
ตนเองไมตองการ จนทําใหเกิดเปนทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา 2. การเรียนรูจากผลกรรม
เปนหลักการเรียนรูที่เกิดจากผลการกระทําของตนเอง ถาผลกรรมจากการกระทําของตนเองทํา
ใหไดรับความพึงพอใจ บุคคลก็จะทําการกระทํานั้นอีก แตหากผลกรรมจากการกระทําของ
ตนเองทําใหไดรับความไมพึงพอใจ บุคคลก็จะไมทําการกระทํา เชน บุคคลที่เสพยาบาแลวถูก
ตํารวจจับ ซึ่งการเสพยาบานี้ทําใหตนเองไดรับความไมพึงพอใจ บุคคลก็จะหลีกเลี่ยงหรือไม
กลับไปเสพยาบาอีก 3) การเรียนรูโดยการสังเกต เปนการเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบ โดย
สังเกตวาเมื่อตัวแบบทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งไปแลว ตัวแบบไดรับผลจากการกระทํา
อยางไร ถาไดรับผลที่พึงพอใจ บุคคลนั้นก็จะจดจําไวเพื่อทําพฤติกรรมตาม โดยหวังวาตนเอง
ก็จะไดรับผลที่นาพึงพอใจเชนเดียวกันดวย ในทางตรงขามถาสังเกตตัวแบบแลวเห็นวาผลที่
ไดรับไมนาพึงพอใจ บุคคลก็จะจดจําที่จะหลีกเลี่ยงไมทําตามตัวแบบนั้น เชน การที่เราสังเกต
วาผูที่เสพยาบาแลวทําใหมีอาการทางจิตที่บาคลั่งทํารายตนเองและคนอื่น ซึ่งเปนสิ่งที่ไมดี เรา
ก็จะจดจําวาการเสพยาบาทําใหไดรับผลที่ไมดีตามมา เราก็ควรหลีกเลี่ยงไมเสพยาบา
4.4 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
แนวคิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ข องบุ ค คล ได มี ก ารเสนอไว ห ลายแนวคิ ด ดั ง นี้
(สิทธิโชค วรานุสันติกุล. 2546 : 130-146) 1) แนวคิดการเปลี่ยนทัศนคติโดยใชการสื่อ
ความหมาย เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการใหขอมูลขาวสารที่มีเนื้อหาตรงกับความตองการ
ที่อยากใหเปลี่ยนแปลง โดยมุงหวังวาการใหขาวสารทําใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงความรูเชิง
ประเมิ น ค า ที่ เ ป น ไปตามที่ ผู ใ ห ข า วสารต อ งการ จากนั้ น บุ ค คลก็ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
องคประกอบความรูสึก และความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมตามมา แนวคิดนี้ใหความสําคัญ
กับกระบวนการในการสื่อสาร ไดแก ลักษณะของผูสงสาร เนื้อหาของขาวสาร ชองทางที่สงสาร
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และลักษณะของผูรับสาร ทั้งนี้โดยมุงหวังใหกระบวนการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด เชน
การใหความรูเกี่ยวกับโทษและอันตรายของยาบา เปนตน 2) แนวคิดการเปลี่ยนทัศนคติโดย
อาศัยแรงจูงใจ เปนแนวคิดที่อธิบายวาเมื่อบุคคลเกิดความไมสมดุลในจิตใจ จะทําใหบุคคลเกิด
ความเครียดและเกิดแรงจูงใจที่จะพยายามหาวิธีการที่ทําใหความสมดุลกลับคืนมา วิธีการนี้
บุคคลจะเกิดแรงจูงใจดวยตนเองในการแสวงหาขอมูลตางๆ เชน เมื่อบุคคลเสพยาบาเขาไปแลว
ทําใหตนเองคิดไดวาเปนการกระทําที่ไมดี ทําใหเกิดความขัดแยงในจิตใจ ทําใหจิตใจขาดสมดุล
บุคคลจึงเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาวิธีการเลิกยาบาดวยวิธีการตางๆ เทาที่จะหาได แลวทําให
เกิดทัศนคติที่ดีตอการเขารับการบําบัดรักษายาบา 3) แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการ
เกลี้ยกลอมตนเอง เปนแนวคิดที่อธิบายวาหากบุคคลไดมีโอกาสสวมบทบาทของผูอื่นแลว จะทํา
ใหบุคคลนั้นเขาใจวาเขาควรคิดหาขอมูลหรือควรทําอยางไร ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติได เชน การสวมบทบาทเปนแมที่มีลูกติดยาบา ก็จะทําใหเขาใจถึงความคิดและจิตใจ
ของผูเปนแมวามีความรูสึกเสียใจหรือผิดหวังในตัวลูกอยางไร วิธีนี้ทําใหบุคคลนั้นไดคิดและรูสึก
เชนเดียวกับผูที่ไดเขาไปสวมบทบาท ทําใหเกิดทัศนคติที่ตองการเลิกยาเสพบาได
แนวคิดเหลานี้ศูนยบําบัดไดนําไปใชในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูปวยยาเสพติด
โดยการใหความรูในชวงกิจกรรมสุขศึกษา การใหรางวัลแกผูปวยยาเสพติดที่ตั้งใจบําบัดรักษา
และลงโทษแกผูที่ฝาฝนกฎระเบียบตางๆ การใหผูปวยไดสวมบทบาทของพอแมหรือบุคคลใน
ครอบครัวในกลุมจิตบําบัดและครอบครัวบําบัด ซึ่งกิจกรรมที่ผูปวยไดรับเหลานี้จะมีสวนทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอการเสพยาบาวาเปนสิ่งที่ไมดี
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติตอยาเสพติดของ สนิท สมัครการ (2536)
ที่ศึกษา
พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดของคนหนุมสาวไทย พบวา สาเหตุและเหตุจงู ใจในการ
เสพยาเสพติดที่สําคัญ ไดแก การมีภาวะจิตใจที่ออนแอ ออนไหวงาย ไมสามารถควบคุมการ
กระทําของตนเองได และสภาพแวดลอมทางสังคมที่มีความสัมพันธภายในครอบครัวไมราบรื่น
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไดนําทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบามาเปนตัวแปรผลตอเนื่องที่มี
สาเหตุมาจากความสัมพันธในครอบครัว และการมุงอนาคตและควบคุมตน
4.5 ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา เปนจิตลักษณะที่บุคคลมีตอการเสพยาบาในทิศทางที่
เห็นวาการเสพยาบาเปนสิ่งที่ไมดี ซึ่งทัศนคติที่ไมดีตอยาบานี้มีสามองคประกอบเชนเดียวกัน
ไดแก 1) ความรูเชิงประเมินคาที่บุคคลคิดวาการเสพยาบาเปนสิ่งที่ไมดี ไมมีประโยชน 2)
ความรูสึกที่บุคคลรูสึกไมชอบยาบา ไมพอใจยาบา 3) ความพรอมที่จะกระทํา ที่บุคคลคิดวาการ
เสพยาบาเปนสิ่งไมดี และรูสึกไมพอใจในยาบา จึงมีแนวโนมความพรอมที่จะไมเสพยาบา
ในทางตรงกันขามบุคคลที่คิดวายาบาเปนสิ่งมีประโยชนและรูสึกพอใจยาบา ทําใหมีความพรอม
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ที่จะเสพยาบา หากสามารถเปลี่ยนทัศนคติของผูเสพยาบาใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอยาบาไดแลว
ก็ยอมทําใหคนมีแนวโนมที่จะไมกลับไปเสพยาบาอีก
4.6 ทัศนคติตอศูนยบําบัด
ทัศนคติตอศูนยบําบัด เปนจิตลักษณะที่บุคคลมีตอศูนยบําบัด ซึ่งประกอบดวยสาม
องคประกอบเชนเดียวกัน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในดานสถานที่และสภาพแวดลอม ดาน
กฎระเบียบ ดานการใชระยะเวลาใหเปนประโยชน ดานการเขากลุมกิจกรรม และดานเจาหนาที่
ของศูนยบําบัด และครอบคลุมถึงองคประกอบ 4 ดานของการบําบัดรักษาดวย ไดแก การมีสวน
รวมของครอบครัว กิจกรรมทางเลือกในการบําบัดรักษา การชวยเหลือตนเองและชุมชนบําบัด
กิจกรรมเหลานี้สวนใหญมีลักษณะเปนกิจกรรมกลุม ซึ่งฝกฝนความรับผิดชอบ การวางแผนและ
การปฏิบัติตามแผน ซึ่งหากผูปวยใหความรวมมือในการบําบัดรักษา มีทัศนคติที่ดีตอศูนยบําบัด
ย อ มช ว ยให ผู ป ว ยตระหนั ก ว า การเสพยาบ า เป น สิ่ ง ที่ ไ ม ดี เป น สิ่ ง ที่ ใ ห โ ทษต อ ตนเอง ควร
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดเหลานี้ ก็จะทําใหผูปวยมีทัศนคติตอการเสพยาบาวาเปนสิ่งที่ไมดี และ
นําไปสูการเลิกเสพยาบา ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดใหตัวแปรทัศนคติตอศูนยบําบัดเปนตัวแปร
คั่นกลางที่สงผลตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา เพราะทัศนคติตอศูนยบําบัดไดรับอิทธิพล
จากตัวแปรอื่นๆ เชน ความสัมพันธในครอบครัว และการมุงอนาคตและควบคุมตน
จากการประมวลเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด
หรือการกลับไปติดซ้ํา พบวาผลการวิจัยหลายเรื่องไดยืนยันวา พอแมผูปกครองและครูที่มีความ
เขาใจและสงเสริมพัฒนาการของวัยรุนอยางเหมาะสม ยอมชวยใหวัยรุนเตรียมกาวไปสูวัยผูใหญ
ที่มีคุณภาพ แตปรากฏวาวัยรุนจํานวนไมนอยที่ตองตกอยูใตอิทธิพลของยาเสพติด ซึ่งพบวาจิต
ลักษณะบางดาน เชน การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถของตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ทัศนคติตอการเสพยาเสพติด มีผลตอการติดยาเสพติด แตก็มีผลวิจัยที่
พบวาจิตลักษณะดังกลาวมีผลตอการเลิกเสพยาเสพติดเชนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธใน
ครอบครัว เทาที่ผานมายังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงของจิต ลักษณะดังกลาว
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบาและความสัมพันธในครอบครัว
ของผูปวยที่ติดยาบาวามีความสัมพันธกันหรือไม และมีกระบวนการของความสัมพันธเปน
อยางไร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธและกระบวนการของความสัมพันธของจิต
ลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบาและความสัมพันธในครอบครัวของผูปวยที่ติดยาบาที่อยู
บําบัดรักษานานตางกันวาเปนอยางไร โดยมีความสัมพันธในครอบครัว เปนตัวแปรเชิงสาเหตุ
การมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัด เปนตัวแปรคั่นกลาง โดยมีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอ
การเสพยาบา เปนตัวแปรตาม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิจัย ครั้ งนี้เ ปน ผูปว ยที่ ติดยาบ าที่ เ ข า รั บ การบํ าบั ดรั ก ษาตาม
รูป แบบการบํ า บั ด ฟ น ฟู ส มรรถภาพเข ม ข น ทางสายใหม ใ นระบบบั ง คั บ แบบผู ป ว ยใน ของ
สถาบันธัญญารักษ จํานวน 320 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาตามรูปแบบ
การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหมในระบบบังคับแบบผูปวยใน โดยเลือกเฉพาะผูที่
สามารถอานออกเขียนได กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามีจํานวน 318 คน

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาตัวแปร 2 ประเภท คือ 1) ตัวแปรชีวสังคม ไดแก
ความสัมพันธในครอบครัว 2) ตัวแปรจิตลักษณะ 5 ตัวแปร ไดแก การมุงอนาคตและควบคุม
ตน การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง ทัศนคติ
ที่ไมดีตอการเสพยาบา และทัศนคติตอศูนยบําบัด
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือเครื่องมือที่เปนแบบวัดและเครื่องมือที่เปนแบบสัมภาษณ
เครื่องมือที่เปนแบบวัดใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลชีวสังคมเบื้องตนและตัวแปรจิตลักษณะที่
ตองการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติในการหาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
และกระบวนการของความสั มพันธของตัว แปรต างๆ สว นเครื่องมือที่เ ปนแบบสั มภาษณใ ช
สํ า หรั บ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการอธิ บ ายและการอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
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ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนและกระบวนการของความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่พบจาก
การวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ การสรางแบบวัดและแบบสัมภาษณมีรายละเอียดังนี้
1. แบบสอบถามชีวสังคม
แบบสอบถามชีวสังคม เปนขอความที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ความสัมพันธในครอบครัว ระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษา ระยะเวลาที่ใชยาบา
สาเหตุที่ใชยาบา และการเคยใชยาเสพติดชนิดอื่น ขอความเหลานี้ใหผูตอบเลือกตัวเลือกที่
กําหนดไวหรือเติมคําลงในชองวาง
การสรางแบบสอบถามชีวสังคม
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ
จิตลักษณะของผูติดยาเสพติดที่สัมพันธกับตัวแปรชีวสังคมตางๆ และสัมภาษณเจาหนาที่และ
ผูปวยที่ติดยาบาในเบื้องตน จากนั้นผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกความสัมพันธในครอบครัวมาเปน
ตัวแปรอิสระ และนําระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษาในศูนยบําบัดมาเปนตัวแปรแบงกลุม เพื่อใช
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของจิตลักษณะของ
ผูปวยที่ติดยาบาที่มีระยะเวลาอยูบําบัดรักษานานตางกัน การวัดความสัมพันธในครอบครัววัด
โดยขอความที่ใหผูตอบประเมินคาความสัมพันธในครอบครัวโดยรวม โดยแบงเปน 4 ระดับ ผูที่
ตอบ “ดี” ได 4 คะแนน “คอนขางดี” ได 3 คะแนน “คอนขางไมดี” ได 2 คะแนน “ไมดี” ได 1
คะแนน โดยนํามาแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ ผูที่ไดคะแนน 1.00-2.00 หมายถึง มีความสัมพันธ
ในครอบครัวอยูในระดับไมดี 2.01-3.00 หมายถึง มีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับปาน
กลาง 3.01-4.00 หมายถึง มีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับดี สวนระยะเวลาที่อยู
บําบัดรักษาในศูนยบําบัด แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4
เดือน) ของการบําบัดรักษา
2. แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา เปนแบบวัดที่ผูวิจัย
สรางขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อวาตนเองสามารถจัดการแกไขและปองกันตนเองจากสิ่งที่
ทาทายหรือยั่วยุใหเสพยาบาในสถานการณตางๆ ได เชน ความสามารถในการปฏิเสธการ
ชักชวนหรือการทาทายจากเพื่อน การจัดการใชวิธีหลีกเลี่ยงและแกไขเมื่อเผชิญกับสถานการณ
ยั่วยุไวหลายแนวทาง เปนตน ขอความมีจํานวน 11 ขอ มีลักษณะเปนประโยคประกอบดวย
มาตราสวนประเมินคา 6 หนวย โดยใหผูตอบขีดลงบนมาตร 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม
จริงเลย” ขอความมีทั้งแบบเชิงนิมานและเชิงนิเสธ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ถาเปน
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ขอความเชิง นิมาน ผูที่ตอบ “จริงที่สุด” ได 6 คะแนน “จริง” ได 5 คะแนน “คอนขางจริง” ได
4 คะแนน “คอนขางไมจริง” ได 3 คะแนน “ไมจริง” ได 2 คะแนน “ไมจริงเลย” ได 1 คะแนน
ถาเปนขอความเชิงนิเสธ ผูที่ตอบ “จริงที่สุด” ได 1 คะแนน “จริง” ได 2 คะแนน “คอนขางจริง”
ได 3 คะแนน “คอนขางไมจริง” ได 4 คะแนน “ไมจริง” ได 5 คะแนน “ไมจริงเลย” ได 6
คะแนน พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 11 – 66 คะแนน ผูที่มีคะแนนมาก เปนผูที่มีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบามาก โดยนํามาแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ ผูที่ได
คะแนน 11.00-29.33 หมายถึง มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบานอย
29.34-47.66 หมายถึง มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบาปานกลาง
47.67-66.00 หมายถึง มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบามาก
การสรางแบบวัดและการหาคุณภาพของแบบวัด
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การสร า งแบบวั ด และหาคุ ณ ภาพของแบบวั ด โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
ก.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะการรับรูความสามารถของ
ตนเองที่สัมพันธกับผูติดยาเสพติด และการสัมภาษณผูปวยที่ติดยาบาในเบื้องตน จากขัอมูลที่
ไดมาทั้งหมดผูวิจัยไดนําแนวคิดการสรางแบบวัดจิตลักษณะการรับรูความสามารถของตนเอง
ของ ชวาเซอร (Schwazer). (เวทินี สุขมาก; และคนอื่นๆ. 2545 อางอิงจาก Schwazer. 1997)
ซึ่งไดสรางแบบวัด General Perceived Self-Efficacy Scale ขึ้น เพราะเปนแบบวัดที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมลักษณะของผูปวยยาเสพติดทั่วไป แบบวัดนี้ไดมีการทดลองใชศึกษาในกลุมเยาวชน
ที่ติดยาเสพติดในประเทศไทยมาแลว พบวาเปนแบบวัดที่มีความนาเชื่อถือ มีความเที่ยงตรง
ดานโครงสราง ทั้งการทดสอบดวย principal component analysis และ confirmatory factor
analysis (เวทินี สุขมาก; และคนอื่นๆ. 2545) ดังนั้นผูวิจัยไดนําแนวคิดของชวาเซอร มา
ประยุกตสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
ข.สรางขอความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเองในการ
เลิกเสพยาบา โดยพิจารณาถึงการเลือกใชถอยคําและสํานวนภาษาใหมีความชัดเจนและเขาใจ
งายสําหรับผูตอบที่เปนผูติดยาเสพติดทั่วไป โดยสรางขอความจํานวน 15 ขอ
ค.นําแบบวัดที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม
ซึ่งประกอบดวย จิตแพทย นักจิตวิทยาคลินิก ของสถาบันธัญญารักษที่เปนผูใหการบําบัดรักษา
ผูปวยยาเสพติด และอาจารยจิตวิทยาดานการใหคําปรึกษาแนะแนว เปนผูตรวจสอบโครงสราง
และเนื้อหาของแบบวัด
ง.นําแบบวัดที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขแลว ไป
ทดลองใชกับผูปวยยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ จํานวน 38 คน แลวหาคาอํานาจจําแนก
โดยพิจารณาจากคาสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ที่มีคาสูงกวา
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0.325 ซึ่งเปนคาวิกฤตของสหสัมพันธแบบเพียรสัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05 df. = 35
(Gravetter; & Wallnau. 2004 : 697) โดยพิจารณาเลือกไวจํานวน 11 ขอ และใหครอบคลุม
เนื้อหาทุกประเด็นของการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
จ.หาคาความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยนําแบบวัดไปใชกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 318 คน พบวาไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8600 และมีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง .4296 ถึง .6773
ตัวอยางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
(0). ฉันสามารถปฏิเสธเพื่อนที่มาชักชวนใหเสพยาบาไดอยางมั่นใจ
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

(00). ฉันไมมั่นใจวาจะทนการทาทายที่ยั่วยุใหเสพยาบาไดทุกครั้งหรือไม
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

(000). ฉันเชื่อมั่นวาสามารถหาวิธีแกไขอุปสรรคที่ทําใหกลับไปเสพยาบาได
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

3. แบบวัดความภาคภูมิใจในตนเอง
แบบวัดความภาคภูมิใจในตนเอง เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาพลักษณที่มีตอตนเอง ความรูสึกของตนเองที่มีตอครอบครัว ความรูสึกของตนเองที่มีตอคน
รอบขางในสังคม และมุมมองโดยรวมที่มีตอตนเอง ขอความมีจํานวน 12 ขอ มีลักษณะเปน
ประโยคประกอบดวยมาตราสวนประเมินคา 6 หนวย โดยใหผูตอบขีดลงบนมาตร 6 หนวย จาก
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ขอความมีทั้งแบบเชิงนิมานและเชิงนิเสธ โดยมีเกณฑการใหคะแนน
เชนเดียวกับแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา พิสัยของคะแนนอยู
ระหวาง 12 – 72 คะแนน ผูที่มีคะแนนมาก เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองมาก โดยนํามา
แบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ ผูที่ไดคะแนน 12.00-32.00 หมายถึง มีความภาคภูมิใจในตนเองนอย
32.01-52.00 หมายถึง มีความภาคภูมิใจในตนเองปานกลาง 52.01-72.00 หมายถึง มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองมาก

65
การสรางแบบวัดและการหาคุณภาพของแบบวัด
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การสร า งแบบวั ด และหาคุ ณ ภาพของแบบวั ด โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
ก.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะความภาคภูมิใจในตนเองที่
สัมพันธกับผูติดยาเสพติด และการสัมภาษณผูปวยในเบื้องตน จากขอมูลที่ไดมาทั้งหมดผูวิจัย
ไดนําแนวคิดการสรางแบบวัดจิตลักษณะความภาคภูมิใจในตนเองของโปป (Pope;
&
Craighead 1988) ซึ่งไดสรางแบบวัด Five-Scale Test of Self-Esteem for Children ขึ้นมา
เพราะเปนแบบวัดที่มีเนื้อหาครอบคลุมลักษณะของผูปวยยาเสพติดทั่วไป แบบวัดนี้ไดมีการ
ทดลองใชศึกษาในกลุมเยาวชนที่ที่เปนนักเรียนเพื่อปองกันการติดยาเสพติดและบําบัดรักษาผู
ติดยาเสพติดในประเทศไทยมาแลว (สุวรรณี พุทธิศรี; และ ชัชวาลย ศิลปกิจ. 2541) (อนุพงษ
สุธรรมนิรันดร; และคนอื่นๆ. 2544) (พิชิตพงษ อริยะวงศ. 2545) โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดของ
โปปมาปรับใชเพื่อวัดความภาคภูมิใจในตนเองของผูปวยที่ติดยาบา 4 ดาน ไดแก ดาน
ภาพลักษณ ดานครอบครัว ดานสังคม และดานมุมมองรวม
ข.สรางขอความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง. โดยพิจารณาถึง
การเลือกใชถอยคําและสํานวนภาษาใหมีความชัดเจนและเขาใจงายสําหรับผูตอบที่เปนผูติดยา
เสพติด โดยสรางขอความจํานวน 29 ขอ
ค.นําแบบวัดที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาเชนเดียวกับ
แบบวัด การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
ง.นําแบบวัดที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับผูปวยยาเสพติด
ของสถาบันธัญญารักษ จํานวน 38 คน แลวหาคาอํานาจจําแนกโดยพิจารณาจากคาสหสัมพันธ
รายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ที่มีคาสูงกวา 0.325 ขึ้นไป ไวจํานวน 12 ขอ
และใหครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็นของความภาคภูมิใจในตนเอง
จ.หาค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา โดยนํ า ไปใช กั บ กลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 318 คน พบวาไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8145 และมีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง .2518 ถึง .6094
ตัวอยางแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเอง
(0). ฉันจัดเปนลูกที่ดีคนหนึ่งของพอแม
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย
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(00). ฉันเปนคนที่มีเพื่อนมากมาย
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

จริง

คอนขางจริง

(000). ฉันรูสึกวาชีวิตตนเองลมเหลวโดยสิ้นเชิง
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

4.แบบวัดการมุงอนาคตและควบคุมตน
แบบวั ด การมุ ง อนาคตและควบคุ ม ตน เป น แบบวั ด ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น โดยมี เ นื้ อ หา
เกี่ยวกับการคาดการณในการกระทําของตนเองวาจะเกิดผลดีและผลเสียอยางไรในภายหนา
โดยตองมีการควบคุมการกระทําของตนเอง เพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและเวลาที่
กําหนดไว ขอความมีจํานวน 11 ขอ มีลักษณะเปนประโยคประกอบดวยมาตราสวนประเมินคา
6 หนวย โดยใหผูตอบขีดลงบนมาตร 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ขอความมีทั้ง
แบบเชิ ง นิ ม านและเชิ ง นิ เ สธ โดยมี เ กณฑ ก ารให ค ะแนนเช น เดี ย วกั บ แบบวั ด การรั บ รู
ความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 11 – 66 คะแนน ผูที่
มีคะแนนมาก เปนผูที่มีการมุงอนาคตและควบคุมตนมาก โดยนํามาแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ ผู
ที่ไดคะแนน 11.00-29.33 หมายถึง มีการมุงอนาคตและควบคุมตนนอย 29.34-47.66 หมายถึง
มีการมุงอนาคตและควบคุมตนปานกลาง 47.67-66.00 หมายถึง มีการมุงอนาคตและควบคุม
ตนมาก
การสรางแบบวัดและการหาคุณภาพของแบบวัด
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การสร า งแบบวั ด และหาคุ ณ ภาพของแบบวั ด โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
ก.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนที่
สัมพันธกับผูติดยาเสพติด และการสัมภาษณผูปวยในเบื้องตน จากขอมูลที่ไดมาทั้งหมดผูวิจัย
ไดนําแนวคิดการสรางแบบวัดจิตลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนของ เกษม จันทศร (2541)
มาใชเปนแนวทางในการสรางขอความ
ข.สรางขอความเกี่ยวกับเนื้อหาการมุงอนาคตและควบคุมตน โดยพิจารณา
เลือกใชถอยคําและสํานวนภาษาใหมีความชัดเจนและเขาใจงายสําหรับผูตอบที่เปนผูติดยาเสพ
ติด โดยสรางขอความจํานวน 15 ขอ
ค.นําแบบวัดที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาเชนเดียวกับ
แบบวัด การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
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ง.นําแบบวัดที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับผูปวยยาเสพติด
ของสถาบันธัญญารักษ จํานวน 38 คน แลวหาคาอํานาจจําแนกโดยพิจารณาจากคาสหสัมพันธ
รายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ที่มีคาสูงกวา 0.325 ขึ้นไป ไวจํานวน 11 ขอ
และใหครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็นของการมุงอนาคตและควบคุมตน
จ.หาค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา โดยนํ า ไปใช กั บ กลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 318 คน พบวาไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8059 และมีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง .3637 ถึง .5941
ตัวอยางแบบวัดการมุงอนาคตและควบคุมตน
(0). ฉันทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

(00). ฉันมักผัดผอนงานที่ตองทําใหเสร็จไปเรื่อยๆ
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

(000). ฉันไมสามารถอดทนรอคอยสิ่งที่ฉันอยากได
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

5.แบบวัดทัศนคติตอการเสพยาบา
แบบวัดทัศนคติตอการเสพยาบา เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผลเสียของการเสพยาบาที่มีตอสุขภาพรางกาย สภาพจิตใจ และคนรอบขางในสังคม ขอความมี
จํานวน 8 ขอ มีลักษณะเปนประโยคประกอบดวยมาตราสวนประเมินคา 6 หนวย โดยใหผูตอบ
ขีดลงบนมาตร 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ขอความมีทั้งแบบเชิงนิมานและเชิง
นิเสธ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเชนเดียวกับแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการ
เลิกเสพยาบา พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 8 – 48 คะแนน ผูที่มีคะแนนมาก เปนผูที่มีทัศนคติ
ตอการเสพยาบาวาเปนสิ่งที่ไมดีมาก โดยนํามาแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ ผูที่ไดคะแนน 8.0021.33 หมายถึง มีทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบานอย 21.34-34.66 หมายถึง มีทัศนคติที่ไมดี
ตอการเสพยาบาปานกลาง 34.67-48.00 หมายถึง มีทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบามาก
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การสรางแบบวัดและการหาคุณภาพของแบบวัด
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การสร า งแบบวั ด และหาคุ ณ ภาพของแบบวั ด โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
ก.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติตอการเสพยาบาที่สัมพันธกับผู
ติดยาเสพติด และการสัมภาษณผูปวยในเบื้องตน จากขอมูลที่ไดมาทั้งหมดผูวิจัยไดนําแนวคิด
การสรางแบบวัดทัศนคติตอการเสพยาบาของ ดุษฎี โยเหลา และคนอื่นๆ (2540) เกษม จัน
ทศร (2541) มาใชเปนแนวทางในการสรางขอความที่เกี่ยวกับผลเสียของการเสพยาบาที่มีตอ
สุขภาพรางกาย สภาพจิตใจ และคนรอบขางในสังคม
ข.สรางขอความเกี่ยวกับเนื้อหาทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา. และให
ครอบคลุมองคประกอบของทัศนคติทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก ความรูเชิงประเมินคา ความรูสึก
และการมุงกระทํา โดยพิจารณาเลือกใชถอยคําและสํานวนภาษาใหมีความชัดเจนและเขาใจงาย
สําหรับผูตอบที่เปนผูติดยาเสพติด โดยสรางขอความจํานวน 18 ขอ
ค.นําแบบวัดที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาเชนเดียวกับ
แบบวัด การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
ง.นําแบบวัดที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับผูปวยยาเสพติด
ของสถาบันธัญญารักษ จํานวน 38 คน แลวหาคาอํานาจจําแนกโดยพิจารณาจากคาสหสัมพันธ
รายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ที่มีคาสูงกวา 0.325 ขึ้นไป ไวจํานวน 8 ขอ และ
ใหครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็นของทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
จ.หาค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา โดยนํ า ไปใช กั บ กลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 318 คน พบวาไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.7625 และมีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง .2437 ถึง .6175
ตัวอยางแบบวัดทัศนคติตอการเสพยาบา
(0). ฉันคิดวาการเสพยาบาทําใหรูปรางหนาตาฉันดูหมดสภาพ
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

(00). ฉันรูสึกพึงพอใจในรสชาติของยาบาอยูเสมอ
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

(000). ฉันอาจเสพยาบาอีก หากมีโอกาสไดไปอยูกับกลุมเพื่อนของฉัน
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง
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6. แบบวัดทัศนคติตอศูนยบําบัด
แบบวัดทัศนคติตอศูนยบําบัด เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับศูนย
บําบัด โดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานสถานที่และสภาพแวดลอม ดานกฎระเบียบ ดาน
กลุมกิจกรรมตางๆ ดานการใชระยะเวลาอยูในศูนย และดานเจาหนาที่ของศูนย โดยในแตละ
ดานมีขอความ 3 ขอ รวมทั้งหมดจํานวน 15 ขอ ขอความมีลักษณะเปนประโยคประกอบดวย
มาตราสวนประเมินคา 6 หนวย โดยใหผูตอบขีดลงบนมาตร 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม
จริงเลย” ขอความมีทั้งแบบเชิงนิมานและเชิงนิเสธ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเชนเดียวกับแบบ
วัดการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 15 – 90
คะแนน ผูที่มีคะแนนมาก เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอศูนยบําบัดมาก โดยนํามาแบงออกเปน 3
กลุมดังนี้ ผูที่ไดคะแนน 15.00-40.00 หมายถึง มีทัศนคติที่ดีตอศูนยบําบัดนอย 40.01-65.00
หมายถึง มีทัศนคที่ดีติตอศูนยบําบัดปานกลาง 65.01-90.00 หมายถึง มีทัศนคติที่ดีตอศูนย
บําบัดมาก
การสรางแบบวัดและการหาคุณภาพของแบบวัด
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การสร า งแบบวั ด และหาคุ ณ ภาพของแบบวั ด โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
ก.ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติตอศูนยบําบัดที่สัมพันธ
กับผูติดยาเสพติด และการสัมภาษณผูปวยในเบื้องตน จากขอมูลที่ไดมาทั้งหมดผูวิจัยไดนํา
แนวคิดการสรางแบบวัดทัศนคติตอศูนยบําบัดของ ศักดินา บุญเปยม (2533) มาใชเปนแนวทาง
ในการสรางขอความที่เกี่ยวกับทัศนคติตอศูนยบําบัดโดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดาน
สถานที่และสภาพแวดลอม ดานกฎระเบียบ ดานกลุมกิจกรรมตางๆ ดานการใชระยะเวลาอยู
ในศูนย และดานเจาหนาที่ของศูนย
ข.สร า งข อ ความเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาทั ศ นคติ ต อ ศู น ย บํ า บั ด และให ค รอบคลุ ม
องคประกอบของทัศนคติทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก ความรูเชิงประเมินคา ความรูสึก และการ
มุงกระทํา โดยพิจารณาเลือกใชถอยคําและสํานวนภาษาใหมีความชัดเจนและเขาใจงายสําหรับ
ผูตอบที่เปนผูติดยาเสพติด โดยสรางขอความจํานวน 30 ขอ
ค.นําแบบวัดที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาเชนเดียวกับ
แบบวัด การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
ง.นําแบบวัดที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับผูปวยยาเสพติด
ของสถาบันธัญญารักษ จํานวน 38 คน แลวหาคาอํานาจจําแนกโดยพิจารณาจากคาสหสัมพันธ
รายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ที่มีคาสูงกวา 0.325 ขึ้นไป ไวจํานวน 15 ขอ
และใหครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็นของทัศนคติตอศูนยบําบัด
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จ.หาค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา โดยนํ า ไปใช กั บ กลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 318 คน พบวาไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8636 และมีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง .2461 ถึง .6210
ตัวอยางแบบวัดทัศนคติตอศูนยบําบัด
(0). ฉันคิดวากลุมสวนใหญที่จัดขึ้นมีประโยชนตอฉันมาก
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

(00). ฉันเต็มใจที่จะทําตามกฎระเบียบของศูนยฯ
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

(000). ฉันอยากไปใหพนๆ จากศูนยฯ ที่คับแคบแบบนี้
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

7.แบบสัมภาษณผูปวย
แบบสั ม ภาษณ ผู ป ว ยที่ ติ ด ยาบ า ที่ นํ า มาใช ใ นการสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก นี้ มี
จุดมุงหมายเพื่อตองการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปใชในการอธิบายและการอภิปราย
เกี่ยวกับความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนและกระบวนการของความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่
พบจากการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ แนวทางการสัมภาษณผูปวยมีดังนี้
ตอนที่ 1 การสรางบรรยากาศและความไววาใจในการใหขอมูล
สวั ส ดี ค รั บ เชิ ญ นั่ ง ครั บ ผมขอแนะนํ า ตั ว ก อ นนะครั บ ผมเป น นั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําลังทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ที่ชวย
ทําใหเลิกเสพยาเสพติดได โดยในการพูดคุยกันนี้ผมขออนุญาติอัดเทปครับ ผมถามแตเพียงชื่อ
เลนเทานั้น เทปที่อัดนี้ไมไดมีผลเสียอะไรครับ แตจะนําไปใชประโยชนเพื่อการวิจัยเทานั้นครับ
ตอนที่ 2 คําถามเพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม
1. ชื่อเลนอะไรครับ…..
2. เขามาอยูตั้งแตเมื่อไร….. ขณะนี้อยูไดกี่วันแลว…..
3. ที่เขามาอยูที่นี่รูสึกอยางไรบาง…..
4. รูสึกวาตัวเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบางไหม…..
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ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
5. เราคิดวาเมื่ออยูครบกําหนดแลว จะเลิกยาเสพติดไดไหม…..
6. การเลิกไดกับเลิกไมได มันมีผลดีผลเสียอยางไร…..
7. ถาเพื่อนมาชวนใหไปเสพอีกจะรูสึกอยางไร….จะหลีกเลี่ยงอยางไร…..
ความภาคภูมิใจในตนเอง
8. มาอยูที่นี่รูสึกดีขึ้นไหม…..เห็นวาตัวเรามีคุณคามากขึ้นไหม…..
9. เมื่อเทียบกับแตกอนเปนอยางไร….. ทําไมจึงรูสึกวามีคุณคามากขึ้น…..
10. อะไรบางที่ชวยทําใหเรารูสึกวามีคุณคาหรือมีความภูมิใจในตนเองมากขึ้น
เชน ครอบครัว เพื่อนๆ พี่ๆ หรือสิ่งตางๆ ที่ไดทําในศูนยฯ ลองเลาใหฟง
หนอย…..
การมุงอนาคตและควบคุมตน
11. มาอยูที่นี่รูสึกวาตัวเรามีระเบียบมากขึ้นไหม…..
12. มีอะไรบางที่ชวยใหเรามีระเบียบวินัยมากขึ้น ลองเลาใหฟงหนอย…..
13. อยูที่นี่ทําใหเราคิดอะไร ทําอะไรอยางมีเหตุมีผลมากขึ้นหรือไม…..
14. ชวยทําใหเราคิดอะไรอยางเปนขั้นเปนตอนหรือไม….. เชนอะไร…..
15. แลวชวยใหเรารูจักวางเปาหมายชีวิตของเราหรือไม…..
16. มี ก ลุ ม บํ า บั ด หรื อ กิ จ กรรมอะไรบ า ง ที่ ทํ า ให เ รารู จั ก วางเป า หมายของเรา
เอง…..
การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
17. แลวการมาอยูที่นี่ชวยทําใหมีความมั่นใจที่จะเลิกเสพยาบามากขึ้นหรือไม…..
18. แลว ตัว เรามั่นใจมากแคไหนวา จะเลิ กได…..มีกิ จกรรมหรือสิ่งอะไรบางใน
ศูนยฯ ที่ชวยทําใหมีความมั่นใจมากขึ้น…..
19. เมื่ออยูครบกําหนดแลว มั่นใจแนนอนวาจะเลิกเสพยาเสพติดไดไหมครับ…..
ทัศนคติตอศูนยบําบัด
20. เขามาอยูที่ศูนยฯ นี้ประทับใจในเรื่องใดมากที่สุด…..
21. สถานที่สภาพแวดลอมเปนอยางไร…..
22. กฎระเบียบมีมากเกินไปหรือรูสึกอึดอัดบางหรือไม
23. กลุมกิจกรรมตางๆ ชอบกลุมใดมากที่สุด….. เพราะอะไร….. กลุมที่ไมชอบ
เปนกลุมอะไร….. เพราะอะไรถึงไมชอบ…..
24. ระยะเวลา 4 เดือน ที่ตอมาอยูที่นี่คิดวาอยูไหวไหม อยูแลวเบื่อหรือไม
25. เจาหนาที่ของศูนยฯ เปนอยางไร มีเหตุผลไหม อยากเปนอยางเขาหรือไม
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ความสัมพันธในครอบครัว
26. ครอบครัวมาเยี่ยมบางไหม….. ใครมาเยี่ยมบาง….
27. ท า ที เ ขาเป น อย า งไร…พู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ ตั ว เราอย า งไร...เข า ใจตั ว เราดี ขึ้ น
หรือไม…..
28. เขาใหกําลังใจหรือมีสวนชวยใหเลิกจากยาเสพติดหรือไม…..
ขอขอบคุณมากครับ ตั้งใจอยูใหครบนะครับ เปนกําลังใจใหครับ

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1.ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อออกหนังสือขอความรวมมือในการเก็บ
ขอมูลจากสถาบันธัญญารักษ
2. ติดตอศูนยบําบัด สถาบันธัญญารักษ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนแรกที่ใช
เครื่องมือที่เปนแบบวัด โดยนัดวันและเวลาในการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 10 – 20 มกราคม
2548.
3.ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปวยยาเสพติดและรอรับแบบวัดคืน
4.ตรวจสอบความสมบูรณของแบบวัด โดยไดรับแบบวัดที่มีความสมบูรณจํานวน 318
ชุด
5.หลั ง จากที่ ไ ด ทํา การวิ เ คราะห ขอ มูล แล ว ผูวิ จัย ได ไ ปสั ม ภาษณ หัว หน าศู นย และ
เจ าหน าที่ของศู นย และสัมภาษณผูป ว ยที่ติดยาบาแบบเจาะลึ กโดยใชเ ครื่ องมือที่ เ ปนแบบ
สัมภาษณเกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับจากการเขารับการบําบัดรักษาในศูนยบําบัดที่มีตอความสัมพันธใน
ครอบครั ว และ จิ ต ลั กษณะตางๆ ที่ เ ปลี่ยนแปลงไป เพื่อนํ าขอมูลเชิงคุ ณภาพที่ไดจากการ
สัมภาษณไปใชประกอบการอธิบายและอภิปรายผล

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.นําขอมูลที่ไดจากแบบวัดมาจัดทํารหัส เพื่อเตรียมขอมูลใหเหมาะสมกับการนําไป
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window 13.0, PRELIS 2.10 และ LISREL
8.30
2.นําขอมูลที่จัดทํารหัสแลวมาบันทึกขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Windows และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
3. ทําการแปลงคะแนนขอความที่เปนเชิงลบใหมีคะแนนในทางกลับกัน
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4.นําขอความแตละขอที่เปนการวัดในตัวแปรเดียวกันมาจัดรวมใหอยูภายใตชื่อตัว
แปรเดียวกัน
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่หนึ่ง เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติรอยละ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม การหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบวัด ซึ่งวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window 13.0
ตอนที่ สอง การวิเคราะหโมเดลสมมติฐานของความสั มพันธโครงสรางเชิงเสนที่มี
ความสัมพันธในครอบครัวเปนตัวแปรสาเหตุ การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพ
ยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา เปนตัวแปรผลตอเนื่อง โดย
มีการมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัด เปนตัวแปรคั่นกลาง เพื่อทดสอบและ
ปรับโมเดลใหมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
PRELIS 2.10 และ LISREL 8.30
ตอนที่สาม การวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนที่ไดจากตอนที่สอง
โดยนํามาเปนโมเดลพื้นฐานในการวิเคราะหแบบกลุมพหุของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการ
บําบัดรักษาอยูในระยะแรก(0–2 เดือน) และระยะหลัง(3–4 เดือน) ของการบําบัดรักษา ซึ่ง
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป PRELIS 2.10 และ LISREL 8.30
การทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ไดพิจารณา
จากดัชนีความกลมกลืนและดัชนีเปรียบเทียบ ดังนี้
1.ดัชนีความกลมกลืน ไดแก
1.1 คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square Statistics) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติวาฟงชั่นความกลมกลืนมีคาเปนศูนย ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาสูงมาก แสดง
วาฟงชั่นความกลมกลืนมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือโมเดลที่กําหนด
ขึ้นไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาต่ํา และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
แสดงวาโมเดลที่กําหนดขึ้นสอดคลองหรือกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยกําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ(Root
Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เปนคาสถิติที่พัฒนาจากความเชื่อเกี่ยวกับ
ขอตกลงเบื้องตนของคาไค-สแควรที่วาโมเดลการวิจัยมีความตรงนั้นไมสอดคลองกับความเปน
จริง คาที่แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนดีคือมีคาเทากับหรือนอยกวา 0.06 (Tabachnick; et
al. 2001 : 700)
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2. ดัชนีเปรียบเทียบ
ดัชนีเปรียบเทียบ เปนดัชนีที่ใชเปรียบเทียบโมเดลการวิจัยวามีความกลมกลืนกับ
ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ สู ง กว า โมเดลอิ ส ระเพี ย งใด สํ า หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ พิ จ ารณาจากค า NFI
(Normed Fit Index) และ CFI (Comparative Fit Index) คาของดัชนีมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1
โดยคา NFI มีคามากกวา 0.90 และคา CFI มีคามากกวา 0.95 แสดงวาโมเดลมีความ
กลมกลืนดี (Tabachnick; et al. 2001 : 698-699)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจิตลักษณะของผูติดยาบา(เมทแอมเฟตามีน)
ในระหวางกระบวนการบําบัดตามแนวจิตบําบัดในระบบบังคับแบบผูปวยใน ไดแบงผลการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 3
ตอน ไดแก ตอนแรกเปนผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและ
จิ ต ลั ก ษณะพื้ น ฐานของกลุ ม ตั ว อย า งในกลุ ม รวมและกลุ ม ย อ ย ตอนที่ ส องเป น ผลของการ
วิเคราะหหาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรความสัมพันธในครอบครัวและตัวแปรจิต
ลักษณะตางๆ โดยตัวแปรสาเหตุไดแก ความสัมพันธในครอบครัว สวนตัวแปรที่เปนผลตอเนื่อง
ไดแก ความภาคภูมิใจในตัวเอง การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา และ
ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัด
เปนตัวแปรคั่นกลาง ซึ่งผลจากการวิเคราะหทําใหทราบถึงลักษณะความสัมพันธโครงสรางเชิง
เสนและกระบวนการของความสัมพันธของตัว แปรดังกลา วที่มีความกลมกลื นกับข อมู ล เชิง
ประจั ก ษ ตอนที่ ส ามเป น ผลการวิเ คราะหเ ปรี ย บเที ย บความสัมพั นธ โ ครงสร า งเชิ งเส น และ
กระบวนการของความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่ไดจากตอนที่สอง โดยเปรียบเทียบระหวาง
ผูปวยที่ติดยาบาสองกลุมที่มีระยะเวลาเขามาอยูบําบัดรักษาในศูนยบําบัดนานตางกัน คือกลุม
ผูปวยที่ติดยาบาที่เขามาอยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2 เดือน) และกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขา
มาอยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษาซึ่งผลจากการวิเคราะหทําให
ทราบถึงลักษณะความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนและกระบวนการของความสัมพันธของตัวแปร
ตางๆ ที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และการสงผลของตัวแปรตางๆ ของแตละกลุม
ยอย ซึ่งขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางในกลุมรวม จํานวน 318
คน ดังตาราง 2 โดยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายและมากกวาเพศหญิงถึง 2 เทา
คิดเปนรอยละ 68.2 และ 31.8 ตามลําดับ จบการศึกษาไมเกิน ป.6 เปนสวนใหญ รองลงมาจบ
ม.1–ม.3 คิดเปนรอยละ 41.5 และ 37.7 ตามลําดับ สาเหตุที่ใชยาบาโดยสวนใหญเพราะอยาก
ลอง รองลงมาเปนเพื่อนชักชวน คิดเปนรอยละ 69.2 และ 18.8 ตามลําดับ กลุมตัวอยางโดย
สวนใหญไมเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมากอน รองลงมาเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมากอน คิดเปน
รอยละ 54.5 และ 45.6 ตามลําดับ ระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษาในศูนยบําบัด มีผูปวยยาเสพติดที่
อยูนาน 1 เดือน และ 2 เดือน พอ ๆ กัน คิดเปนรอยละ 32.1 และ 33.0 ตามลําดับ สวนผูที่อยู
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นาน 3 เดือน และ 4 เดือนคิดเปนรอยละ 16.0 และ 18.9 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีอายุอยู
ระหวาง 14–42 ป มีอายุเฉลี่ย 24.56 ป
ตาราง 2 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
กลุมรวม
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวน (รอยละ)
318 (100.0)
เพศ
ชาย
217 (68.2)
หญิง
101 (31.8)
ไมเกิน ป.6 132 (41.5)
การศึกษา
ม.1 – ม.3
120 (37.7)
ม.4 – ม.6
49 (15.4)
สูงกวา ม.6 17 (5.4)
อยากลอง
220 (69.2)
สาเหตุที่ใชยา เพื่อนชักชวน 60 (18.8)
กลุมใจ
19 (6.0)
อื่นๆ
19 (6.0)
การใชยาเสพติด ไมเคย
173 (54.4)
ชนิดอื่น
เคย
145 (45.6)
1 – 30 วัน 102 (32.1)
ระยะเวลาที่อยู 31 - 60 วัน 105 (33.0)
บําบัดรักษา
61 – 90 วัน 51 (16.0)
91 – 120 วัน 60 (18.9)

กลุม 0-2 เดือน
จํานวน (รอยละ)
207 (100.0)
147 (71.0)
60 (29.0)
91 (44.0)
79 (38.2)
20 (9.7)
17 (8.1)
142 (68.6)
45 (21.7)
9 (4.3)
11 (5.3)
113 (54.6)
94 (45.4)
102 (49.3)
105 (50.7)
-

กลุม 3-4 เดือน
จํานวน (รอยละ)
111 (100.0)
70 (63.1)
41 (36.9)
41 (36.9)
41 (36.9)
12 (10.8)
17 (15.4)
78 (70.3)
15 (13.5)
10 (9.0)
8 (7.2)
60 (54.1)
51 (45.9)
51 (45.9)
60 (54.1)

กลุมตัวอยางที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน) จํานวน 207 คน
พบวาสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.0 และ 29.0 ตามลําดับ จบ
การศึกษาไมเกิน ป.6 เปนสวนใหญ รองลงมาจบ ม.1–ม.3 คิดเปนรอยละ 44.0 และ 38.2
ตามลําดับ สาเหตุที่ใชยาบาโดยสวนใหญเพราะอยากลอง รองลงมาเปนเพื่อนชักชวน คิดเปน
รอยละ 68.6 และ 21.7 ตามลําดับ กลุมตัวอยางโดยสวนใหญไมเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมา
กอน รองลงมาเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมากอน คิดเปนรอยละ 54.6 และ 45.4 ตามลําดับ
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ระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษาในศูนยบําบัด มีผูปวยยาเสพติดที่อยูนาน 1 เดือน และ 2 เดือน คิด
เปนรอยละ 49.3 และ 50.7 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีอายุอยูระหวาง 14–42 ป มีอายุเฉลี่ย
24.07 ป
กลุมตัวอยางที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะหลัง (3-4 เดือน) จํานวน 111 คน
พบวาสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.1 และ 36.9 ตามลําดับ จบ
การศึกษาไมเกิน ป.6 และจบ ม.1–ม.3 เปนสวนใหญ สาเหตุที่ใชยาบาโดยสวนใหญเพราะ
อยากลอง รองลงมาเปนเพื่อนชักชวน คิดเปนรอยละ 70.3 และ 13.5 ตามลําดับ กลุมตัวอยาง
โดยสวนใหญไมเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมากอน รองลงมาเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมากอน คิด
เปนรอยละ 54.1 และ 45.9 ตามลําดับ ระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษาในศูนยบําบัด มีผูปวยยาเสพ
ติดที่อยูนาน 3 เดือน และ 4 เดือน คิดเปนรอยละ 45.9 และ 54.1 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมี
อายุอยูระหวาง 14–41 ป มีอายุเฉลี่ย 25.50 ป
เมื่อพิจารณาขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางทั้งกลุมรวมและกลุมยอยทั้ง 2 กลุม พบวา
มี ลั ก ษณะพื้ น ฐานที่ ค ล า ยคลึ ง กั น คื อ ส ว นใหญ เ ป น เพศชายมากกว า เพศหญิ ง ส ว นมากจบ
การศึกษาไมเกิน ป.6 และจบ ม.1–ม.3 เปนสวนใหญ สาเหตุที่ใชยาบาโดยสวนใหญเพราะ
อยากลอง รองลงมาเปนเพื่อนชักชวน กลุมตัวอยางโดยสวนใหญไมเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมา
กอน มีอายุเฉลี่ย ประมาณ 24–25 ป
ตาราง 3 คาสถิติพื้นฐานของจิตลักษณะตางๆ
จิตลักษณะ
ความสัมพันธในครอบครัว
(1-4 คะแนน)
กลุมรวม
กลุม 0-2 เดือน
กลุม 3-4 เดือน
การมุงอนาคตและควบคุมตน
(11-66 คะแนน)
กลุมรวม
กลุม 0-2 เดือน
กลุม 3-4 เดือน

M

S

แปลผล

3.45
3.47
3.38

0.75
0.72
0.81

ดี
ดี
ดี

47.51
47.10
48.27

8.04
8.03
8.05

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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ตาราง 3 คาสถิติพื้นฐานของจิตลักษณะตางๆ (ตอ)
จิตลักษณะ
การรับรูความสามารถของตนเอง
(11-66 คะแนน)
กลุมรวม
กลุม 0-2 เดือน
กลุม 3-4 เดือน
ความภาคภูมใิ จในตนเอง
(12-72 คะแนน)
กลุมรวม
กลุม 0-2 เดือน
กลุม 3-4 เดือน
ทัศนคติที่ไมดตี อการเสพยาบา
(8-48 คะแนน)
กลุมรวม
กลุม 0-2 เดือน
กลุม 3-4 เดือน
ทัศนคติตอศูนยบําบัด
(15-90 คะแนน)
กลุมรวม
กลุม 0-2 เดือน
กลุม 3-4 เดือน

M

S

แปลผล

50.62
50.72
50.42

8.57
8.64
8.49

มาก
มาก
มาก

52.00
51.95
52.10

8.65
8.34
9.21

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

36.62
36.56
36.74

6.43
6.24
6.81

มาก
มาก
มาก

60.01
59.27
61.40

10.61
10.12
11.40

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ พบวา 1)ความสัมพันธในครอบครัวทั้งใน
กลุมรวมและกลุมยอยทั้งสองกลุมมีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับดี 2)การมุงอนาคตและ
ควบคุมตนในกลุมรวมและกลุมที่อยูในระยะแรก (0-2 เดือน) ของการบําบัดรักษาอยูในระดับ
ปานกลาง สวนในกลุมที่อยูในระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษาอยูในระดับมาก 3)
การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบาทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยทั้งสองกลุมอยู
ในระดับมาก 4) ความภาคภูมิใจในตนเองในกลุมรวมและกลุมที่อยูในระยะแรก (0-2 เดือน)
ของการบําบัดรักษาอยูในระดับปานกลาง สวนในกลุมที่อยูในระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการ
บําบัดรักษาอยูในระดับมาก 5) ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยทั้ง
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สองกลุมอยูในระดับมาก และ 6) ทัศนคติตอศูนยบําบัดทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยทั้งสองกลุม
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมโดยดูจากคาเฉลี่ยของกลุมรวม สรุปไดวา
ผูปวยที่ติดยาบามีความสัมพันธในครอบครัวที่ดี มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิก
เสพยาบา และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาอยูในระดับมาก สวนการมุงอนาคตและควบคุม
ตน ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติตอศูนยบําบัดอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
กลุมที่อยูในระยะแรก (0-2 เดือน) ของการบําบัดรักษา ก็พบผลเชนเดียวกับในกลุมรวมในทุก
ตัวแปร แตเมื่อพิจารณาในกลุมที่อยูในระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา พบผลที่
แตกตางจากกลุมรวมและกลุมที่อยูในระยะแรก (0-2 เดือน) ของการบําบัดรักษาในสอง
จิตลักษณะ โดยพบวาการมุงอนาคตและควบคุมตน และความภาคภูมิใจในตนเองมีแนวโนม
จากระดับปานกลางเปนระดับมาก
ตาราง 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ
ความ
ทัศนคติที่ ทัศนคติตอ
การมุง
การรับรู
ความ
จิตลักษณะ สัมพันธใน อนาคตและ ความสามา ภาคภูมิใจ ไมดีตอการ ศูนยบําบัด
ในตนเอง เสพยาบา
ครอบครัว ควบคุมตน รถของ
ตนเอง

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)
1.00
0.21
0.09
0.30
0.07
0.07

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.00
0.45
0.38
0.50
0.33

1.00
0.17
0.57
0.15

1.00
0.05
0.13

1.00
0.17

1.00

จากตาราง 4 พบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่นาสนใจดังนี้
1) ความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธกับความภาคภูมิใจในตนเอง(.30) การมุง
อนาคตและควบคุมตน(.21) ตามลําดับ
2) การมุงอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธกับทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา(.
50) การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา(.45) ความภาคภูมิใจในตนเอง(.38)
ทัศนคติตอศูนยบําบัด(.33) ความสัมพันธในครอบครัว(.21) ตามลําดับ
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3) การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบามีความสัมพันธกับทัศนคติที่
ไมดีตอการเสพยาบา(.57) การมุงอนาคตและควบคุมตน (.45) ความภาคภูมิใจในตนเอง (.17)
ทัศนคติตอศูนยบําบัด (.15) ตามลําดับ
4) ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธกับการมุงอนาคตและควบคุมตน(.38)
ความสัมพันธในครอบครัว(.30) การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา(.17)
ทัศนคติตอศูนยบําบัด(.13) ตามลําดับ
5) ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบามีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนเอง
ในการเลิ ก เสพยาบ า (.57) การมุ ง อนาคตและควบคุ ม ตน(.50) ทั ศ นคติ ตอ ศู น ย บํ าบั ด (.17)
ตามลําดับ
6) ทั ศ นคติ ต อ ศู น ย บํ า บั ด มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การมุ ง อนาคตและควบคุ ม ตน(.33)
ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา(.17) การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา(.15)
ความภาคภูมิใจในตนเอง(.13) ตามลําดับ
จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ พบวาการมุงอนาคตและควบคุม
ตนมีแนวโนมความสัมพันธกับตัวแปรทุกตัว มากกวาตัวแปรอื่นๆ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรความ
สัมพันธในครอบครัวกับตัวแปรจิตลักษณะของผูปวยที่ติดยาบา
การวิเคราะหในตอนที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อตองการหาโมเดลความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนและกระบวนการของความสัมพันธของตัวแปรความสัมพันธในครอบครัวกับตัวแปร
จิตลักษณะตางๆ ที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ วามีลักษณะเปนอย างไร โดยนํ า
โมเดลสมมติฐานมาใชเปนโมเดลเริ่มตนในการวิเคราะห ผลที่ไดจากการวิเคราะหทําใหทราบถึง
ลักษณะความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนและกระบวนการของความสัมพันธของตัวแปรดังกลาว
วาเปนไปตามสมมติฐานขอ1.ที่วา “ความสัมพันธในครอบครัวสงผลทางตรงและทางออมตอการ
รับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดี
ตอการเสพยาบา โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัดเปนตัวแปร
คั่นกลาง” หรือไม
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษในดัชนี
ความกลมกลืนพบวา คา F2 = 93.95, df = 8 (P = 0.00) คา RMSEA = 0.16 สวนในดัชนี
เปรียบเทียบพบวา คา NFI = 0.76 คา CFI = 0.77 เมื่อพิจารณาตามเกณฑความสอดคลอง
ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษแลว แสดงใหเห็นวาโมเดลสมมติฐานไมมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงไดพิจารณาปรับเสนทางอิทธิพลของโมเดล โดยการพิจารณาเลือก
เสนทางอิทธิพลที่คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติ การพิจารณาจากคา Modification
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Indices
และแนวคิ ด ทฤษฎีที่ส ามารถอธิบายความสัมพัน ธ ของเส นทางอิ ท ธิ พ ลได (ดู
ภาพประกอบ 1 ) โดย 1) ตัดเสนทางอิทธิพลจากทัศนคติตอศูนยบําบัด ไปยังทัศนคติที่ไมดีตอ
การเสพยาบาออกไป 2) เพิ่มเสนทางอิทธิพลจากการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิก
เสพยาบา ไปยังความภาคภูมิใจในตนเอง 3) เพิ่มเสนทางอิทธิพลจากการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการเลิกเสพยาบา ไปยังทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา และ 4) เพิ่มเสนทาง
อิทธิพลจากความภาคภูมิใจในตนเอง ไปยังทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา โมเดลความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนระหวางความสัมพันธในครอบครัวกับจิตลักษณะตางๆ ที่ปรับใหมแลวดัง
ภาพประกอบ 5

ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง

.21**
.24**
ความสัมพันธ
ในครอบครัว

.21**

การมุงอนาคต
และควบคุมตน

-.16**

.22**
.45**

การรับรูความ
สามารถของตนเอง

.44**

ทัศนคติ
ที่ไมดี
ตอการเสพ
.37**
ยาบา

.33**
ทัศนคติตอ
ศูนยบําบัด

ภาพประกอบ 5 โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางความสัมพันธในครอบครัว กับ
จิตลักษณะตางๆ ของกลุมผูปวยที่ติดยาบา จํานวน 318 คน
1. การที่ตัดเสนทางอิทธิพลจากทัศนคติตอศูนยบําบัดไปยังทัศนคติที่ไมดีตอการเสพ
ยาบาออกไปนั้นเพราะพบวาเสนทางอิทธิพลนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความ
วาทัศนคติตอศูนยบําบัดไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา ซึ่งเมื่อพิจารณา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนกลุมตัวอยางที่เปนผูปวยที่ใชยาบาและถูกจับดําเนินคดี
บังคับใหเขามารับการบําบัดรักษาที่ศูนยบําบัดเปนระยะเวลาสี่เดือน ผูปวยเหลานี้ไมไดสมัครใจ
ที่จะมาเขารับการบําบัดรักษา และอาจรูสึกวาเปนการถูกลงโทษมากกวาเปนการชวยตนเองให
รอดพนจากยาบา ไมมีความเต็มใจและตั้งใจที่จะบําบัดรักษาเพื่อใหไดรับประโยชนอยางเต็มที่
ทําใหทัศนคติที่ดีตอศูนยบําบัดและประโยชนที่ควรไดรับจากการบําบัดรักษาไมสามารถสงผลตอ
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ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาไดอยางเดนชัด ทําใหความสัมพันธที่เกิดขึ้นนั้นมีนอยมากจนไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงเปนสาเหตุที่ทําใหทัศนคติตอศูนยบําบัด ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่
ไมดีตอการเสพยาบา
2. การที่เพิ่มเสนทางอิทธิพลจากการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
ไปยังความภาคภูมิใจในตนเองและพบวามีนัยสําคัญทางสถิตินั้น แสดงวาการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการเลิกเสพยาบามีความสัมพันธกับความภาคภูมิใจในตนเอง ผูปวยที่ติดยาบาที่
มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบามาก ยอมหมายถึงเปนผูที่มีความเชื่อมั่น
วาตนเองสามารถเลิกเสพยาบาได ซึ่งการที่การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพ
ยาบาจะมีมากเพียงใดนั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการไดรับประสบการณที่ประสบความสําเร็จ และ
การใชคําพูดจูงใจสนับสนุนจากบุคคลอื่น (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541 : 59-60; อางอิงจาก
Evan. 1989) ซึ่งพบวากิจกรรมตางๆ ในศูนยบําบัดใหความรูและสรางความมั่นใจดังกลาวแก
ผู ป ว ย เช น การที่ ผู ป ว ยได รั บ มอบหมายให ทํ า งานในกลุ ม งานบํ า บั ด ต า งๆ และสามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย หรือการที่ผูปวยที่ปฏิบัติงานดี มีการพัฒนาตนเองในทางที่ดี
แลวไดรับการเลื่อนตําแหนงที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น ยอมทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองเปน
คนที่มีความสามารถ เปนคนที่มีคุณคา มีความภาคภูมิใจในตนเอง
3. การที่เพิ่มเสนทางอิทธิพลจากการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
ไปยังทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาและมีนัยสําคัญทางสถิตินั้น แสดงวาการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการเลิกเสพยาบามีความสัมพันธกับทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา ทั้งนี้เพราะวา
ผูปวยที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบามาก ชี้ใหเห็นวาผูปวยมีความ
มั่นใจวาตนเองมีความสามารถที่จะเลิกจากการเสพยาบาได การที่ผูปวยตองการที่จะเลิกเสพ
ยาบาใหได ยอมสะทอนใหเห็นถึงความคิดเห็นวายาบาเปนสิ่งที่ไมดี มีความรูสึกที่ไมดี ไมพอใจ
ตอยาบา และตองการหลีกเลี่ยงหรือปองกันตนเองจากการเสพยาบา สิ่งตางๆ เหลานี้ยอมทําให
ผูปวยเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
4. การที่เพิ่มเสนทางอิทธิพลจากความภาคภูมิใจในตนเองไปยังทัศนคติที่ไมดีตอการ
เสพยาบาโดยมีความสัมพันธทางลบและมีนัยสําคัญทางสถิตินั้น แสดงวาความภาคภูมิใจใน
ตนเองมีความสัมพันธทางลบกับทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา ชี้ใหเห็นวาถาผูปวยที่ติดยาบา
มี ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเองน อ ย มั ก จะมี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม ดี ต อ การเสพยาบ า มาก กล า วคื อ มี
ความรูสึกอยางรุนแรงวาการเสพยาบาทําใหเกิดผลเสีย ในทางกลับกัน ผูปวยที่ติดยาบาที่มี
ความภาคภูมิใจในตนเองมากแมจะมีทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาแตก็นอยกวา กลาวคือมี
ความรูสึกวาการเสพยาบาทําใหเกิดผลเสียแตไมรุนแรงนัก เมื่อพิจารณาถึงความภาคภูมิใจใน
ตนเองวาสงผลทางลบตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบานั้น ผลที่เกิดขึ้นขัดแยงกับงานวิจัย
อื่นๆ ที่พบวากลุมตัวอยางที่ทําการศึกษานั้น มีทั้งนักเรียนหรือเยาวชนที่เสพและไมไดเสพยาบา
แลวพบวากลุมนักเรียนหรือเยาวชนที่ไมไดเสพยาบามีความภาคภูมิใจในตนเองมาก มีทัศนคติ
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ที่ไมดีตอการเสพยาบามาก (วีรวรรณ สุธีรไกรลาส. 2535) แตในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางเปน
ผูที่ผานการเสพยาบามาแลวทุกคน และถูกดําเนินคดีใหเขามารับการบําบัดรักษาที่ศูนยบําบัดนี้
จากการสังเกตพบวาผูปวยเหลานี้มีสภาพที่ไดรับผลกระทบจากยาบาทั้งดานรางกายและจิตใจ
ดังพบวารางกายไมแข็งแรง หนาตาไมสดชื่น เหนื่อยงาย บางมีโรคแทรกซอนตางๆ สวนสภาพ
จิตใจก็ไดรับผลกระทบชัดเจนมาก เพราะถูกตํารวจจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย และศาลมี
คําสั่งใหเขามารับการบําบัดรักษา ผลกระทบที่ผูปวยไดรับทั้งจากสภาพรางกายที่ทรุดโทรมลง
และสภาพจิ ต ใจที่ทํา ใหรูสึ กวา ตนเองถูก ตีต ราวา เปนผู เ บี่ย งเบน เปน ผูก ระทําผิ ด และขาด
อิ ส ระภาพในการดํ า เนิ น ชี วิ ต นั้ น ย อ มทํ า ให ผู ป ว ยรู สึ ก ว า ตนเองมี คุ ณ ค า น อ ยและมี ค วาม
ภาคภูมิใจในตนเองนอย การตกอยูในสภาพเชนนี้เพราะตนเองไปเสพยาบา จึงทําใหผูปวยเกิด
ความรูสึกที่ไมดีตอการเสพยาบา และทําใหมีทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาเปนอยางมากเปน
ผลตามมา
สวนผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลที่ไดปรับเสนทางอิทธิพลใหมกับขอมูล
เชิงประจักษ ในดัชนีความกลมกลืนพบวา คา F2 = 11.13, df = 9 (P = 0.084) คา RMSEA
= 0.051 สวนในดัชนีเปรียบเทียบพบวา คา NFI = 0.97 คา CFI = 0.99 เมื่อพิจารณาตาม
เกณฑ ค วามสอดคล อ งของโมเดลกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ แ ล ว ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า โมเดลที่ ป รั บ ใหม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพบวาความสัมพันธในครอบครัวสงผลทางออมตอทัศนคติ
ที่ไมดีตอการเสพยาบาและทัศนคติตอศูนยบําบัด โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรู
ความสามารถของตนเองในการเลิ ก เสพยาบ า และความภาคภู มิ ใ จในตนเอง เป น ตั ว แปร
คั่นกลาง (ดูภาพประกอบ 5) และโมเดลนี้สามารถนําไปใชอธิบายความสัมพันธโครงสรางเชิง
เสนของตัวแปรความสัมพันธในครอบครัวกับตัวแปรจิตลักษณะในผูปวยที่ติดยาบาได
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ตาราง 5..อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรความสัมพันธใน
ครอบครัวกับตัวแปรจิตลักษณะตางๆ ของกลุมผูปวยที่ติดยาบา จํานวน 318 คน
ตัวแปรที่
เปนสาเหตุ
ความสัมพันธ
ในครอบครัว
การมุง
อนาคตและ
ควบคุมตน
การรับรู
ความสามาร
ถ
ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง
สัมประสิทธิ์
การทํานาย

การมุงอนาคตและ
ควบคุมตน
DE
IE TE

ตัวแปรที่เปนผล
ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง
DE
IE
TE

การรับรูความ
สามารถของตนเอง
DE
IE
TE

ทัศนคติที่ไมดีตอ
การเสพยาบา
DE
IE
TE

DE

ทัศนคติตอ
ศูนยบําบัด
IE
TE

.21**

-

.21**

-

.09**

.09**

.21**

.07**

.28**

-

.07*

.07*

-

.07*

.07*

-

-

-

.45**

-

.45**

.24**

.10**

.34**

.37**

.15*

.52**

.33**

-

.33**

-

-

-

-

-

-

.22**

-

.22**

.44**

-.04*

.40**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.16**

-

-.16**

-

-

-

4%

หมายเหตุ
DE = อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
IE = อิทธิพลทางออม (Indirect effect)
TE = อิทธิพลรวม (Total effect)
* = P  0.05
** = P  0.01

20%

23%

41%

11%

ดัชนีความกลมกลืน
ดัชนีเปรียบเทียบ
คา F2 ที่ df. 6 = 11.13 (P = 0.084)
คา NFI = 0.97
คา RMSEA = 0.051
คา CFI = 0.99

จากภาพประกอบ 5 และตาราง 5 พบวาความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธ
กับจิตลักษณะทุกตัว โดยสงผลทางออมตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาและทัศนคติตอศูนย
บําบัด โดยผานจิตลักษณะตางๆ ไดแก การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถ
ของตนเองในการเลิกเสพยาบา และความภาคภูมิใจในตนเอง ที่เปนตัวแปรคั่นกลาง ดังนั้นผล
การวิ เ คราะห ขอมู ล สรุ ป วา เป นไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้ง ไวใ นบางสว นไดแ ก ความสัมพั นธ ใ น
ครอบครัวสงผลทางออมตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน
เปนตัวแปรคั่นกลาง
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความสัมพันธในครอบครัวที่มีตอจิตลักษณะ
ตางๆ พบวาความสัมพันธในครอบครัว สงผลโดยรวมตอจิต ลักษณะตางๆ จากมากไปนอย
ตามลําดับดังนี้ 1) ความภาคภูมิใจในตนเอง (.28**) โดยเปนอิทธิพลทางตรง (.21**) และ
อิทธิพลทางออม (.07**) 2) การมุงอนาคตและควบคุมตน (.21**) โดยเปนอิทธิพลทางตรง
(.21**) 3) การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา (.09**) โดยเปนอิทธิพล
ทางออม (.09**) 4) ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา (.07*) โดยเปนอิทธิพลทางออม (.07*)
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5) ทัศนคติตอศูนยบําบัด (.07*) โดยเปนอิทธิพลทางออม (.07*)
และในโมเดลนี้มีคา
สัมประสิทธิ์การทํานายจิตลักษณะตางๆ จากมากไปนอยตามลําดับดังนี้ 1) ความสัมพันธใน
ครอบครัว การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
ความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทํานายทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาได 41% 2) ความสัมพันธ
ในครอบครัว การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพ
ยาบา รวมทํานายความภาคภูมิใจในตนเองได 23% 3) ความสัมพันธในครอบครัว การมุง
อนาคตและควบคุมตน รวมทํานายการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบาได
20% 4) ความสัมพันธในครอบครัว การมุงอนาคตและควบคุมตน รวมทํานายทัศนคติตอศูนย
บําบัดได 11% และ 5) ความสัมพันธในครอบครัว ทํานายการมุงอนาคตและควบคุมตนได 4%

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรความ
สัมพันธในครอบครัวกับตัวแปรจิตลักษณะของผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับ
การบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน)
ของการบําบัดรักษา
การวิเคราะหในตอนที่ 3 มีวัตถุประสงคเพื่อตองการเปรียบเทียบใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของความสัมพันธและกระบวนการของความสัมพันธของจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับ
การเลิ ก เสพยาบ า และความสั ม พั น ธ ใ นครอบครั ว ของผู ป ว ยที่ ติ ด ยาบ า ที่ อ ยู บํ า บั ด รั ก ษาใน
ระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษาวาเปนอยางไรและมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนอยางไร ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหทําใหทราบวาเปนไปตามสมมติฐาน
ขอ 2 ที่วา “ความสัมพันธในครอบครัวที่สงผลตอการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิก
เสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา โดยมีการมุงอนาคต
และควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัดเปนตัวแปรคั่นกลางของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับ
การบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา มี
การเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน” หรือไม
การวิเคราะหหาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนนี้ไดนําโมเดลที่ไดจากการวิเคราะหใน
ตอนที่ 2 (ภาพประกอบ 5) มาใชเปนโมเดลพื้นฐานเพื่อวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของกลุมผูปวยที่ติดยาบาทั้ง 2 กลุม เพื่อตองการทราบการสงผลที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุม
ผูปวยที่ติดยาบาทั้ง 2 กลุมที่มีระยะเวลาอยูบําบัดรักษานานตางกัน
จากภาพประกอบ 5 ที่นํามาใชเปนโมเดลพื้นฐานในการวิเคราะหแบบกลุมพหุ ผลการ
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษในดัชนีความกลมกลืนพบวา คา F2
= 16.59, df. = 12 (P = 0.17) คา RMSEA = 0.049 สวนในดัชนีเปรียบเทียบพบวาคา NFI =
0.96 คา CFI = 0.99 เมื่อพิจารณาตามเกณฑความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
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แลว ชี้ใหเห็นวาโมเดลพื้นฐานสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งหมายความวาโมเดลพื้นฐานนี้
สามารถนําไปใชอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรความสัมพันธในครอบครัว
และตัวแปรจิตลักษณะในผูปวยที่ติดยาบาทั้งสองกลุมได
ตอไปนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหในกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่อยูบําบัดรักษาใน
ระยะแรก (0-2 เดือน) และกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) ของ
การบําบัดรักษาตามลําดับ
1.ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรความสัมพันธ
ในครอบครัวกับตัวแปรจิตลักษณะของผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูใน
ระยะแรก (0-2 เดือน) ของการบําบัดรักษา

ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง

.20**
.24**
ความสัมพันธ
ในครอบครัว

.09

การมุงอนาคต
และควบคุมตน

-.18**

.23**
.42**

การรับรูความ
สามารถของตนเอง

.43**

ทัศนคติ
ที่ไมดี
ตอการเสพ
.35**
ยาบา

.23**
ทัศนคติตอ
ศูนยบําบัด

ภาพประกอบ 6 โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางความสัมพันธในครอบครัว กับ
จิตลักษณะตางๆ ของกลุมผูปวยทีต่ ิดยาบาทีเ่ ขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0 – 2
เดือน) ของการบําบัดรักษา จํานวน 207 คน
ผลการตรวจสอบความกลมกลื น ของโมเดลกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ใ นดั ช นี ค วาม
กลมกลืนพบวา คา F2 = 8.40 df. = 6 (P = 0.21) คา RMSEA = 0.041 สวนในดัชนี
เปรียบเทียบพบวาคา NFI = 0.96 คา CFI = 0.99 เมื่อพิจารณาตามเกณฑความสอดคลอง
ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ชี้ใหเห็นวาโมเดลพื้นฐานสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่ง
หมายความวาโมเดลพื้นฐานสามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรความสัมพันธในครอบครัว
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และตัวแปรจิตลักษณะของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2
เดือน) ของการบําบัดรักษาได
ตาราง 6 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรความสัมพันธใน
ครอบครัวกับตัวแปรจิตลักษณะตางๆ ของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษา
อยูในระยะแรก (0-2 เดือน) ของการบําบัดรักษา จํานวน 207 คน
ตัวแปรที่
เปนสาเหตุ
ความสัมพันธ
ในครอบครัว
การมุง
อนาคตและ
ควบคุมตน
การรับรู
ความสามาร
ถ
ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง
สัมประสิทธิ์
การทํานาย

การมุงอนาคตและ
ควบคุมตน
DE
IE
TE

การรับรูความ
สามารถของตนเอง
DE
IE TE
.0
.04
4

.09

-

.09

-

-

-

.42**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
DE = อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
IE = อิทธิพลทางออม (Indirect effect)
TE = อิทธิพลรวม (Total effect)
* = P  0.05
** = P  0.01

ตัวแปรที่เปนผล
ความภาคภูมิใจ
ทัศนคติที่ไมดีตอ
ในตนเอง
การเสพยาบา
DE
IE
TE
DE
IE
TE

DE

ทัศนคติตอ
ศูนยบําบัด
IE
TE

.20**

.03

.23**

-

.00

.00

-

.02

.02

.42**

.24**

.10**

.34**

.35**

.12*

.47**

.23**

-

.23**

-

-

.23**

-

.23**

.43**

-.04**

.39**

-

-

-

-

-

-

-

-

-.18**

-

- .18**

-

-

-

18%

21%

37%

6%

ดัชนีความกลมกลืน
ดัชนีเปรียบเทียบ
2
คา F ที่ df. 6 = 8.40 (P = 0.21) คา NFI = 0.96
คา RMSEA = 0.041
คา CFI = 0.99

จากภาพประกอบ 6 และตาราง 6 พบวาความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธ
กับจิตลักษณะความภาคภูมิใจในตนเองเพียงตัวเดียว โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม
= .23** และเปนอิทธิพลทางตรง (20**) สวนอิทธิพลทางออม (.03) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
และในโมเดลนี้มีคาสัมประสิทธิ์การทํานายจิตลักษณะตางๆ จากมากไปนอยตามลําดับดังนี้ 1)
การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง รวมทํานายทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาได 37% 2) ความสัมพันธใน
ครอบครัว การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา
รวมทํานายความภาคภูมิใจในตนเองได 21% 3) การมุงอนาคตและควบคุมตน ทํานายการรับรู
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ความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบาได 18% และ 4) การมุงอนาคตและควบคุมตน
ทํานายทัศนคติตอศูนยบําบัดได 6%
2. ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรความสัมพันธ
ในครอบครัวกับตัวแปรจิตลักษณะของผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูใน
ระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา

ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง

.22**
.23**
ความสัมพันธ
ในครอบครัว

.43**

การมุงอนาคต
และควบคุมตน

-.13

.20**
.52**

การรับรูความ
สามารถของตนเอง

.46**

ทัศนคติ
ที่ไมดี
ตอการเสพ
.40**
ยาบา

.46**
ทัศนคติตอ
ศูนยบําบัด

ภาพประกอบ 7 โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางความสัมพันธในครอบครัว กับ
จิตลักษณะตางๆ ของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (3 - 4
เดือน) ของการบําบัดรักษา จํานวน 111 คน
ผลการตรวจสอบความกลมกลื น ของโมเดลกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ใ นดั ช นี ค วาม
กลมกลืนพบวา คา F2 = 8.19 df. = 6 (P = 0.22) คา RMSEA = 0.062 สวนในดัชนี
เปรียบเทียบพบวาคา NFI = 0.96 คา CFI = 0.99 เมื่อพิจารณาตามเกณฑความสอดคลอง
ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ชี้ใหเห็นวาโมเดลพื้นฐานสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่ง
หมายความวาโมเดลพื้นฐานสามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรความสัมพันธในครอบครัว
และตัวแปรจิตลักษณะของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะหลัง (3-4
เดือน) ของการบําบัดรักษาได
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ตาราง 7..อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรความสัมพันธใน
ครอบครัวกับจิตลักษณะตางๆ ของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูใน
ระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา จํานวน 111 คน
ตัวแปรที่
เปนสาเหตุ
ความสัมพันธ
ในครอบครัว
การมุง
อนาคตและ
ควบคุมตน
การรับรู
ความสามาร
ถ
ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง
สัมประสิทธิ์
การทํานาย

การมุงอนาคตและ
ควบคุมตน
DE
IE TE

ตัวแปรที่เปนผล
ความภาคภูมิใจ
ทัศนคติที่ไมดีตอ
ในตนเอง
การเสพยาบา
DE
IE
TE
DE
IE
TE

การรับรูความ
สามารถ
DE
IE
TE

DE

ทัศนคติตอ
ศูนยบําบัด
IE
TE

.43**

-

.43**

-

.22**

.22**

.22**

.15**

.37**

-

.23**

.23**

-

.20**

.20**

-

-

-

.52**

-

.52**

.23*

.10*

.33**

.40**

.19**

.59**

.46**

-

.46**

-

-

-

-

-

-

.20**

-

.20*

.46**

-.03

.43**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.13

-

- .13

-

-

-

19%

หมายเหตุ
DE = อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
IE = อิทธิพลทางออม (Indirect effect)
TE = อิทธิพลรวม (Total effect)
* = P  0.05
** = P  0.01

27%

25%

48%

21%

ดัชนีความกลมกลืน
ดัชนีเปรียบเทียบ
คา F2 ที่ df. 6 = 8.19 (P = 0.22) คา NFI = 0.96
คา RMSEA = 0.062
คา CFI = 0.99

จากภาพประกอบ 7 และตาราง 7 พบวาความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธ
กับจิตลักษณะทุกตัว โดยสงผลทางออมตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา และทัศนคติตอศูนย
บําบัด โดยผานจิตลักษณะการมุงอนาคตและควบคุมตน และการรับรูความสามารถของตนเอง
ในการเลิ ก เสพยาบ า ที่ เ ป น ตั ว แปรคั่ น กลาง เมื่ อ พิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลของ
ความสัมพันธในครอบครัวที่มีตอจิตลักษณะตางๆ พบวาความสัมพันธในครอบครัว สงผล
โดยรวมตอจิตลักษณะตางๆ จากมากไปนอย ตามลําดับดังนี้ 1) การมุงอนาคตและควบคุมตน
(.43**) โดยเปนอิทธิพลทางตรง (.43**) 2) ความภาคภูมิใจในตนเอง (.37**) โดยเปนอิทธิพล
ทางตรง (.22**) และอิทธิพลทางออม (.15**) 3) การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิก
เสพยาบา (.22**) โดยเปนอิทธิพลทางออม (.22**) 4) ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา (.23**)
โดยเปนอิทธิพลทางออม (.23**) 5) ทัศนคติตอศูนยบําบัด (.20**) โดยเปนอิทธิพลทางออม
(.20**) และในโมเดลนี้มีคาสัมประสิทธิ์การทํานายจิตลักษณะตางๆ จากมากไปนอยตามลําดับ
ดังนี้ 1) ความสัมพันธในครอบครัว การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถของ

85
ตนเองในการเลิ ก เสพยาบ า ร ว มทํ า นายทั ศ นคติ ที่ ไ ม ดี ต อ การเสพยาบา ได 48
2)
ความสัมพันธในครอบครัว การมุงอนาคตและควบคุมตน รวมทํานายการรับรูความสามารถของ
ตนเองในการเลิกเสพยาบาได 27% 3) ความสัมพันธในครอบครัว การมุงอนาคตและควบคุม
ตน การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา รวมทํานายความภาคภูมิใจในตนเอง
ได 25% 4) ความสัมพันธในครอบครัว การมุงอนาคตและควบคุมตน รวมทํานายทัศนคติตอ
ศูนยบําบัดได 21% และ 5) ความสัมพันธในครอบครัว ทํานายการมุงอนาคตและควบคุมตน
ได 19%
ตาราง 8 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของ
ตัวแปรความสัมพันธในครอบครัวกับจิตลักษณะตางๆ ของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับ
การบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา
ตัวแปรที่
เปนสาเหตุ
ความสัมพันธ
ในครอบครัว
การมุง
อนาคตและ
ควบคุมตน
การรับรู
ความสามาร
ถ
ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง
สัมประสิทธิ์
การทํานาย

การมุงอนาคตและ
ควบคุมตน
DE
IE TE
.09
.09
.43**
.43**

การรับรูความ
สามารถของตนเอง
DE
IE
TE
.04
.04
.22** .22**

ตัวแปรที่เปนผล
ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง
DE
IE
TE
DE
.20** .03
.23**
.22** .15** .37**
-

ทัศนคติที่ไมดีตอ
การเสพยาบา
IE
TE
.00
.00
.23**
.23**

DE
-

ทัศนคติตอ
ศูนยบําบัด
IE
TE
.02
.02
.20** .20**

-

-

-

.42**
.52**

-

.42**
.52**

.24**
.23*

.10**
.10*

.34**
.33**

.35**
.40**

.12*
.19**

.47**
.59**

.23**
.46**

-

.23**
.46**

-

-

-

-

-

-

.23**
.20**

-

.23**
.20*

.43**
.46**

-.04**
-.03

.39**
.43**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.18**
-.13

-

- .18**
- .13

-

-

-

19%

18%
27%

21%
25%

37%
48%

6%
21%

ตัวปกติ หมายถึง กลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน)
ตัวเขม หมายถึง กลุม ผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะหลัง (3-4 เดือน)

จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของ
ตัวแปรความสัมพันธในครอบครัวกับจิตลักษณะตางๆ ของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการ
บําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา พบวา
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) ทุกจิตลักษณะมี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2
เดือน) จึงกลาวไดวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในบางสวนไดแก ความสัมพันธในครอบครัว
ของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง
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(3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษาสงผลทางออมตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา โดยมีการมุง
อนาคตและควบคุมตนเปนตัวแปรคั่นกลาง มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน
กลาวโดยสรุปลักษณะโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนที่มีการปรับใหมใหมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มีความแตกตางจากโมเดลสมมติฐาน โดยโมเดลที่ปรับใหมนี้มี
ความสัมพันธในครอบครัวเปนตัวแปรสาเหตุ สงผลทางออมตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา และ
ความภาคภูมิใจในตนเองเปนตัวแปรคั่นกลาง โมเดลนี้สามารถใชอธิบายลักษณะความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนของกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2 เดือน) และกลุมผูปวยที่อยู
บําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) ได โดยที่คาสัมประสิทธอิทธิพลของกลุมผูปวยที่อยู
บําบัดรักษาในระยะหลัง(3-4 เดือน) มีแนวโนมสูงกวากลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะแรก
(0-2 เดือน) และพบวาความสัมพันธในครอบครัวเปนตัวแปรสาเหตุ สงผลทางออมตอทัศนคติ
ตอศูนยบําบัด โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตนเปนตัวแปรคั่นกลาง

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจิตลักษณะของผูติดยาบา(เมทแอมเฟตามีน)
ในระหวางกระบวนการบําบัดตามแนวจิตบําบัดในระบบบังคับแบบผูปวยใน มีจุดมุงหมายของ
การวิจัยดังนี้
1.เพื่อศึกษาจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบาและความสัมพันธในครอบครัว
ของผูปวยที่ติดยาบาวามีความสัมพันธกันหรือไม และมีกระบวนการของความสัมพันธเปน
อยางไร
2.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธและกระบวนการของความสัมพันธของ
จิตลักษณะที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบาและความสัมพันธในครอบครัวของผูปวยที่ติดยาบาที่
อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษาวาเปน
อยางไร
สมมติฐานในการวิจัย
1. ความสัมพันธในครอบครัวสงผลทางตรงและทางออมตอการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัดเปนตัวแปรคั่นกลาง
2.ความสัมพันธในครอบครัวที่สงผลทางตรงและทางออมตอการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัดเปนตัวแปรคั่นกลาง ของกลุม
ผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน)
ของการบําบัดรักษา มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูปวยที่ติดยาบา(เมทแอมเฟตามีน) และเขารับการ
บําบัดรักษาในระบบบังคับแบบผูปวยใน ตามรูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสาย
ใหม และตองเปนผูที่สามารถอานออกเขียนได กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามีจํานวน 318 คน
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ตัวแปรในการวิจัย
1.ตัวแปรอิสระ ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว
2.ตัวแปรคั่นกลาง ไดแก การมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัด
3.ตัวแปรตาม ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อออก
หนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากสถาบันธัญญารักษ และติดตอศูนยบําบัด สถาบัน
ธัญญารักษ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนแรกที่ใชเครื่องมือที่เปนแบบวัด โดยเก็บขอมูล
ระหวางวันที่ 10–20 มกราคม 2548 จํานวน 318 คน และหลังจากที่ไดทําการวิเคราะหขอมูล
แลว ผูวิจัยไดไปสัมภาษณหัวหนาศูนยและเจาหนาที่ของศูนย และสัมภาษณผูปวยที่ติดยาบา
แบบเจาะลึ ก โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ ป น แบบสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ไ ด รั บ จากการเข า รั บ การ
บําบัดรักษาในศูนยบําบัดที่มีตอความสัมพันธในครอบครัวและจิตลักษณะตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อนําขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณไปใชประกอบการอธิบายและอภิปรายผล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ตอนแรกเปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
และจิตลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติรอยละ การวิเคราะหความสัมพันธรายขอกับ
คะแนนรวม การหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัด ซึ่งวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Windows 13.0 ตอนที่สองเปนการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนที่มี
ความสัมพันธในครอบครัวเปนตัวแปรสาเหตุ การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพ
ยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาเปนตัวแปรผลตอเนื่อง โดย
มีการมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัดเปนตัวแปรคั่นกลาง เพื่อตรวจสอบ
และปรับโมเดลใหมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ตอนที่สามเปนการวิเคราะหโมเดล
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนที่ไดจากตอนที่สอง โดยนํามาเปนโมเดลพื้นฐานในการวิเคราะห
แบบกลุมพหุของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0–2 เดือน) และ
ระยะหลัง (3–4 เดือน) ของการบําบัดรักษา ซึ่งวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป PRELIS
2.10 และ LISREL 8.30
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สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีผลการวิจัยโดยสรุปดังตอไปนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในกลุมรวม จํานวน 318 คน พบวาสวนใหญเปนเพศชายและมากกวา
เพศหญิงถึง 2 เทา คิดเปนรอยละ 68.2 และ 31.8 ตามลําดับ จบการศึกษาไมเกิน ป.6 เปน
สวนใหญ รองลงมาจบ ม.1–ม.3 คิดเปนรอยละ 41.5 และ 37.7 ตามลําดับ สาเหตุที่ใชยาบา
โดยสวนใหญเพราะอยากลอง รองลงมาเปนเพื่อนชักชวน คิดเปนรอยละ 69.2 และ 18.8
ตามลําดับ กลุมตัวอยางโดยสวนใหญไมเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมากอน รองลงมาเคยใชยาเสพ
ติดชนิดอื่นมากอน คิดเปนรอยละ 54.5 และ 45.6 ตามลําดับ ระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษาในศูนย
บําบัด มีผูปวยยาเสพติดที่อยูนาน 1 เดือน และ 2 เดือน พอ ๆ กัน คิดเปนรอยละ 32.1 และ
33.0 ตามลําดับ สวนผูที่อยูนาน 3 เดือน และ 4 เดือนคิดเปนรอยละ 16.0 และ 18.9 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางมีอายุอยูระหวาง 14–42 ป มีอายุเฉลี่ย 24.56 ป
กลุมตัวอยางที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก 0-2 เดือน จํานวน 207 คน
พบวาสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.0 และ 29.0 ตามลําดับ จบ
การศึกษาไมเกิน ป.6 เปนสวนใหญ รองลงมาจบ ม.1–ม.3 คิดเปนรอยละ 44.0 และ 38.2
ตามลําดับ สาเหตุที่ใชยาบาโดยสวนใหญเพราะอยากลอง รองลงมาเปนเพื่อนชักชวน คิดเปน
รอยละ 68.6 และ 21.7 ตามลําดับ กลุมตัวอยางโดยสวนใหญไมเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมา
กอน รองลงมาเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมากอน คิดเปนรอยละ 54.6 และ 45.4 ตามลําดับ
ระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษาในศูนยบําบัด มีผูปวยยาเสพติดที่อยูนาน 1 เดือน และ 2 เดือน คิด
เปนรอยละ 49.3 และ 50.7 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีอายุอยูระหวาง 14 – 42 ป มีอายุเฉลี่ย
24.07 ป
กลุมตัวอยางที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะหลัง 3-4 เดือน จํานวน 111 คน
พบวาสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.1 และ 36.9 ตามลําดับ จบ
การศึกษาไมเกิน ป.6 และจบ ม.1–ม.3 มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 36.9 และ 36.9
ตามลําดับ สาเหตุที่ใชยาบาโดยสวนใหญเพราะอยากลอง รองลงมาเปนเพื่อนชักชวน คิดเปน
รอยละ 70.3 และ 13.5 ตามลําดับ กลุมตัวอยางโดยสวนใหญไมเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมา
กอน รองลงมาเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมากอน คิดเปนรอยละ 54.1 และ 45.9 ตามลําดับ
ระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษาในศูนยบําบัด มีผูปวยยาเสพติดที่อยูนาน 3 เดือน และ 4 เดือน คิด
เปนรอยละ 45.9 และ 54.1 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีอายุอยูระหวาง 15–41ป มีอายุเฉลี่ย
25.50 ป
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2. จิตลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
จิตลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยางพบวา 1) ความสัมพันธในครอบครัวทั้งในกลุม
รวมและกลุมยอยทั้งสองกลุมมีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับดี 2) การมุงอนาคตและ
ควบคุมตนในกลุมรวมและกลุมที่อยูในระยะแรก (0-2 เดือน) ของการบําบัดรักษาอยูในระดับ
ปานกลาง สวนในกลุมที่อยูในระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษาอยูในระดับมาก 3) การ
รับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบาทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยทั้งสองกลุมอยูใน
ระดับมาก 4) ความภาคภูมิใจในตนเองในกลุมรวมและกลุมที่อยูในระยะแรก (0-2 เดือน) ของ
การบําบัดรักษาอยูในระดับปานกลาง สวนในกลุมที่อยูในระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการ
บําบัดรักษาอยูในระดับมาก 5) ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยทั้ง
สองกลุมอยูในระดับมาก และ 6) ทัศนคติตอศูนยบําบัดทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยทั้งสองกลุม
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมโดยดูจากคาเฉลี่ยของกลุมรวม สรุปไดวา
ผูปวยที่ติดยาบามีความสัมพันธในครอบครัวที่ดี มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิก
เสพยาบา และทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาอยูในระดับมาก สวนการมุงอนาคตและควบคุม
ตน ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติตอศูนยบําบัดอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
กลุมที่อยูในระยะแรก (0-2 เดือน) ของการบําบัดรักษา ก็พบผลเชนเดียวกับในกลุมรวมในทุก
ตัวแปร แตเมื่อพิจารณาในกลุมที่อยูในระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา พบผลที่
แตกตางจากกลุมรวมและกลุมที่อยูในระยะแรก (0-2 เดือน) ของการบําบัดรักษาในสองจิต
ลักษณะ โดยพบวาการมุงอนาคตและควบคุมตน และความภาคภูมิใจในตนเองมีแนวโนมจาก
ระดับปานกลางเปนระดับมาก
3. ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรความสัมพันธ
ในครอบครัวกับตัวแปรจิตลักษณะของผูปวยที่ติดยาบา
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 1 “ความสัมพันธในครอบครัวสงผลทางตรงและทางออม
ตอการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติ
ที่ไมดีตอการเสพยาบา โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัดเปนตัว
แปรคั่นกลาง” พบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในบางสวนไดแก ความสัมพันธในครอบครัว
สงผลทางออมตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน เปนตัว
แปรคั่นกลาง และโมเดลที่ปรับใหมที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พบวาความสัมพันธ
ในครอบครัวสงผลทางออมตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา และทัศนคติตอศูนยบําบัด โดยมี
การมุงอนาคตและควบคุมตน การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา และความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เปนตัวแปรคั่นกลาง
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4 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรความสัมพันธ
ในครอบครัวกับตัวแปรจิตลักษณะของผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูใน
ระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 2. “ความสัมพันธในครอบครัวที่สงผลทางตรงและ
ทางออมตอการรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ความภาคภูมิใจในตนเอง และ
ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตน และทัศนคติตอศูนยบําบัด
เปนตัวแปรคั่นกลาง ของกลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2
เดือน) และระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน” พบวา
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในบางสวนไดแก ความสัมพันธในครอบครัวสงผลทางออมตอ
ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา โดยมีการมุงอนาคตและควบคุมตนเปนตัวแปรคั่นกลาง ของ
กลุมผูปวยที่ติดยาบาที่เขารับการบําบัดรักษาอยูในระยะแรก (0-2 เดือน) และระยะหลัง (3-4
เดือน) ของการบําบัดรักษา มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน ซึ่งจากโมเดลที่ปรับใหมที่มีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พบวาความสัมพันธในครอบครัวสงผลทางออมตอทัศนคติที่ไมดี
ตอ การเสพยาบ า และทั ศ นคติ ต อ ศู น ย บํ า บั ด โดยมี ก ารมุ ง อนาคตและควบคุ ม ตน การรั บ รู
ความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา และความภาคภูมิใจในตนเองเปนตัวแปรคั่นกลาง
โดยคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) มีแนวโนม
สูงกวากลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2 เดือน) ของการบําบัดรักษา

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลดังนี้
1. จิตลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตางๆ ของกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการศึกษา
ครั้งนี้ พบวาผูปวยที่ติดยาบามีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับดี มีการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการเลิกเสพยาบาและมีทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาอยูในระดับมาก ซึ่งจากการ
สัมภาษณ ผูปวยเหลานี้พบวาเปนผูที่เพิ่งลองใชยาบาไดครั้งสองครั้งเทานั้น และคิดวาตนเอง
ไมไดเปนผูที่ติดยาบา แตเปนเพียงผูใชยาบาเทานั้นที่เผอิญมาถูกตํารวจจับได และศาลตัดสินให
ส ง ตั ว มาอยู ท่ี ศู น ย บํ า บั ด นี้ ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ผู ป ว ยให สั ม ภาษณ มี ค วามสอดคล อ งกั บ เกณฑ ก าร
พิจารณาคดีของศาลที่สงตัวผูติดยาบาที่เพิ่งเคยใชยาบาหรือใชยาบามาไมนานนักใหเขามารับ
การบําบัดรักษาที่สถาบันธัญญารักษ ที่เปนสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาโดยนักวิชาชีพ
ตางๆ ไดแก แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห นักอาชีวบําบัด เปนตน ผูปวย
เหลานี้คิดวาตนเองไมไดติดยาบา ตนเองแคลองใชเทานั้น ดังนั้นถาอยากจะเลิกเสพยาบา
เมื่อไรก็เชื่อวาตนเองสามารถเลิกได จึงทําใหผูปวยมีการรับรูความสามารถของตนเองในการ
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เลิกเสพยาบาอยูในระดับมาก ดังคําสัมภาษณที่กลาววา “การติดยา ไมติดยา ทุกอยางอยูที่ใจ
ถาเราเชื่อมั่นในตัวเรา เราก็ทําได” เมื่อสัมภาษณเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวพบวา
ผู ป ว ยมี ค วามสั ม พั น ธใ นครอบครั ว ที่ ดี มี ค วามผู ก พัน กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว และถึ ง แม ว า
ครอบครัวทราบวาผูปวยไปใชยาบาและตองเขามารับการบําบัดรักษาอยูที่ศูนยบําบัดนี้ก็ตาม
ครอบครั ว ส ว นมากก็ ใ ห กํ า ลัง ใจในการอยู บํ า บั ด รั ก ษาให ค รบตามกํ า หนดระยะเวลาสี่ เ ดื อ น
ครอบครัวพากันมาเยี่ยมหรือโทรศัพทมาพูดคุย ผูปวยกลาวถึงญาติที่มาเยี่ยมตนเองวา “ชวง
อาทิตยแรกมาทุกวัน ตอมาอาทิตยละครั้งสองครั้ง ตรงนี้เปนกําลังใจที่สําคัญสําหรับผม ญาติ
เปนกําลังใจ อยูไดครับ” หรือคําพูดของญาติที่ประทับใจคือ “อยูที่นี่ไมนานหรอก แลวคอย
เริ่มตนชีวิตใหม จะคอยใหกําลังใจ จะมาเยี่ยมบอยๆ” สิ่งเหลานี้ชวยทําใหความสัมพันธใน
ครอบครัวดีขึ้น จึงทําใหพบวาผูปวยมีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีหนาที่ครอบครัวของบีเวอร (Beavers) วาตองมีความรวมมือกันอยางดีระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว ตองสื่อสารกันอยางเปดเผย มีการแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม มองโลกใน
แงดีและมองปญหาที่เกิดขึ้นวาเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของครอบครัว (อุมาพร ตรังค
สมบัติ. 2544 : 52-53 อางอิงจาก Beavers; et al. : 1985) สวนในเรื่องทัศนคติที่ไมดีตอการ
เสพยาบานั้น จากการสัมภาษณผูปวยถึงผลดีผลเสียของการเสพยาบา ผูปวยมีความเขาใจและ
สามารถชี้แจงถึงขอดีขอเสียในการเสพยาบาไดอยางถูกตองทั้งที่มีตอตนเอง ตอครอบครัว และ
ตอสังคม โดยกลาววา “การใชยามีขอดีตรงที่มีเพื่อนเยอะ แตมีขอเสียมากกวา ใชไปแลวทําให
สังคมรังเกียจ ครอบครัวไมยอมรับ เงินไมพอใช ทําใหพอแมเสียใจ” ผลเสียเหลานี้ทําใหผูปวยมี
ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาอยูในระดับมาก
สวนการมุ งอนาคตและควบคุมตน ความภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติตอศูนย
บําบัดพบวาอยูในระดับปานกลางนั้น จากการสัมภาษณผูปวยเกี่ยวกับการควบคุมตนเองให
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและอยูใหครบสี่เดือนตามขั้นตอนการบําบัดรักษานั้น ผูปวยคิดวาตนเอง
สามารถอยูครบสี่เดือนได แตก็มีคําพูดที่แสดงถึงความไมคอยเต็มใจในการอยูบําบัดรักษา เชน
“ผมพยายามทําทุกอยางใหเขาตากรรมการ จะไดผานประเมิน” หรือ “คิดวาอยูไปวันๆ พอครบ
กําหนดก็ไดกลับบาน” หรือ “ถาหนีไปตอนนี้ไมมีอะไรดีแน จะเอาอนาคตไปทิ้งทําไม ไมคิดหนี
เสียดายอนาคต” แสดงถึงการรูจักหวงอนาคต แตดานการควบคุมตนยังเปนเพียงเหตุผล ไมได
เกิดจากความเต็มใจ หรือความมุงมั่นอยางเต็มที่ ทําใหการมุงอนาคตและควบคุมตนอยูเพียง
ระดับปานกลางเทานั้น ซึ่งนาจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับทัศนคติตอศูนยบําบัดที่ผูปวยถูกสงใหมาเขา
รับการบําบัดรักษา ทําใหรูสึกวาการมาอยูที่ศูนยบําบัดนี้เปนการลงโทษมากกวาเปนการมา
บําบัดรักษาใหเลิกเสพยาบา แตหลังจากผูปวยไดเขามาอยูในศูนยบําบัดนี้แลวจึงรูวาที่นี่ไมใช
สถานกักกันหรือสถานคุมประพฤติที่มีกฎระเบียบเขมงวดหรือมีการลงโทษที่รุนแรงเหมือนกับ
คุก ทําใหผูปวยมีความรูสึกที่ดีขึ้น และคิดวาตนเองสามารถปรับตัวและอยูในศูนยนี้ได ดังคํา
กลาววา “เขามาแรกๆ ก็กลัว คิดวาเหมือนคุก พออยูไดหนึ่งอาทิตย ก็รูจักคนและรูจักปรับตัว
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เขากับคนอื่นได” ดวยความคิดเห็นดังกลาวทําใหพบวาผูปวยมีทัศนคติตอศูนยบําบัดอยูในระดับ
ปานกลาง สวนความภาคภูมิใจในตนเองก็เชนเดียวกัน ผูปวยที่เขามาบําบัดรักษารูสึกวาตนเอง
มีสุขภาพไมแข็งแรง หนาตาดูไมสดชื่น ไมพอใจในภาพลักษณของตนเอง และการที่ตนเองถูก
จับดําเนินคดีถูกตีตราวาเปนผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากกฎระเบียบของสังคม จึงรูสึกวาคุณคา
ของตนเองลดลง ทํ า ให พ บว า ความภาคภู มิ ใ จในตนเองของผู ป ว ยอยู ใ นระดั บ ปานกลาง
เช น เดี ย วกั น ซึ่ ง การที่ ผู ป ว ยที่ ติ ด ยาบ า มี จิ ต ลั ก ษณะการมุ ง อนาคตและควบคุ ม ตน ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และทัศนคติตอศูนยบําบัด อยูในระดับปานกลาง นับวาสอดคลองกับทฤษฎี
ปฏิสังสรรคสัญลักษณของมีด(Mead) ที่อธิบายถึงความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมวา บุคคล
เปนผูสรางความหมายและการกระทําดวยตนเองซึ่งเกิดจากการตีความและใหความหมายตอสิ่ง
ที่ปฏิสังสรรค (นิรนาท แสนสา. 2543 : 31-32 อางอิงจาก Woods. 1983) ดังนั้นผูปวยที่ติด
ยาบาจึงมีการตีความและใหความหมายตอสิ่งที่ตางๆ ที่ตนเองมีปฏิสังสรรคดวย ซึ่งจากการ
พิจารณาจากคําสัมภาษณของผูปวยที่กลาวแสดงถึงการปฏิสังสรรคที่มีตอการเขามารับการ
บําบัดรักษาแลว พบวามีแนวโนมเปนไปในลักษณะที่ไมคอยพอใจหรือเต็มใจในการเขามารับ
บําบัดรักษา จึงนาจะสงผลใหจิตลักษณะของผูปวยที่ติดยาบาอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในกลุมที่อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2 เดือน) และกลุมที่
อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการบําบัดรักษา พบวามีความแตกตางกันในสองจิต
ลักษณะ โดยพบวาการมุงอนาคตและควบคุมตนและความภาคภูมิใจในตนเอง ในกลุมระยะแรก
(0-2 เดือน) พบวาอยูในระดับปานกลาง และในกลุมระยะหลัง (3-4 เดือน) พบวาอยูในระดับมาก
แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของจิตลักษณะการมุงอนาคตและควบคุมตนและความภาคภูมิใจใน
ตนเองของกลุมที่อยูนานกวาเปนไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกลุมกิจกรรมตางๆ ของ
ศูนยบําบัดและจากการสัมภาษณผูปวย พบวาผูปวยไดรับประโยชนจากกลุมจิตบําบัดที่สงเสริม
ใหคิดวางแผนเปาหมายในชีวิตเกี่ยวกับการปองกันตนเองไมใหกลับไปเสพซ้ํา เชน การวางแผน
ศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้กิจกรรมในกลุมปรับความเขาใจไดฝกให
รู จั ก ควบคุ ม ความรู สึ ก หรื อ อารมณ แ ละการแสดงออกในทางที่ เ หมาะสมโดยไม ใ ช กํ า ลั ง
นอกจากนี้การไดรับเลื่อนตําแหนงความรับผิดชอบซึ่งไดฝกการวางแผนในแตละวัน และการ
รูจักมอบหมายงานใหผูปวยอื่นๆ ปฏิบัติหนาที่ หรือคอยใหคําแนะนําชวยเหลือผูปวยที่มีปญหา
ตางๆ ผูปวยในกลุมที่อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) ที่ไดรับการฝกฝนดังกลาว ชวย
ทําใหไดพัฒนาการมุงอนาคตและควบคุมตนและความภาคภูมิใจในตนเอง ใหมีมากขึ้นเปน
ลําดับ ดังคําพูดที่วา “พอไดเลื่อนเปนหัวหนาทีมงาน ทําใหภูมิใจ การเปลี่ยนจากสมาชิกธรรมดา
มาเปนหัวหนาทีมงาน ดูแลสมาชิก ทําใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น” ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
ความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow) ที่อธิบายถึงความตองการของบุคคลในขั้นที่
สี่ ที่บุคคลตองการความภาคภูมิใจในตนเอง รูสึกวาตนเองเปนคนที่คุณคา เปนคนที่มีประโยชน
มีความสําคัญตอผูอื่น (Halonen; &Santrock. 1999 : 333-334) นอกจากนี้ ทฤษฎีการเรียนรู
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แบบผลกรรมของสกินเนอร (Skinner) ที่อธิบายถึงผลที่ไดรับจากการกระทํา (Halonen; &
Santrock. 1999 : 163-164) ดังเชนการที่ผูปวยไดรับเลื่อนตําแหนงความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่ง
ทําใหตนเองไดรับความพึงพอใจ ทําใหมีความตั้งใจและความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ความ
รับผิดชอบใหดีมากขึ้น จึงทําใหพบวาผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) ของการ
บําบัดรักษามีการมุงอนาคตและควบคุมตนและความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น ดังที่พบวาอยู
ในระดับมาก
2.ความสัมพันธในครอบครัวกับจิตลักษณะการมุงอนาคตและควบคุมตน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธในครอบครัวกับการมุงอนาคตและควบคุมตน พบวาในกลุม
ผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2 เดือน) ความสัมพันธในครอบครัวไมมีความสัมพันธกับ
การมุงอนาคตและควบคุมตน สวนในกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) พบวา
ความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธกับการมุงอนาคตและควบคุมตน การที่พบผลเชนนี้
แสดงใหเห็นวาระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษาทําใหความสัมพันธในครอบครัวที่มีตอการมุงอนาคต
และควบคุมตนเปลี่ยนแปลงไป (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจาก .09 เปน .43**) เมื่อพิจารณาถึง
กิจกรรมการมีสวนรวมในครอบครัวซึ่งถือเปนองคประกอบหนึ่งของรูปแบบการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพเขมขนทางสายใหมที่สนับสนุนใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาการ
เสพยาบาและชวยกันดูแลปองกันไมใหกลับไปเสพซ้ํา และจากการสัมภาษณผูปวยเกี่ยวกับ
ความสั ม พั น ธ ใ นครอบครั ว หลั ง จากเข า มารั บ การบํ า บั ด รั ก ษาในศู น ย บํ า บั ด ผู ป ว ยรู สึ ก ว า
ครอบครัวคอยเปนกําลังใจใหตนเองอยูบําบัดรักษา ใหอดทนอยูครบตามกําหนดเวลา เพื่อจะได
กลั บไปอยู กับ ครอบครั ว ไดต ามปกติ ดั งคํ ากลาวของผู ปว ยว า “ตอนแรกคิดวาจะหนี แต ไ ด
กําลังใจจากทางบาน พอแมมาเยี่ยมทุกวัน ทําใหมีกําลังใจ” หรือ “ครอบครัวเปนสิ่งยึดเหนี่ยว
พอแมมาเยี่ยม มีสวนชวยในการใหกําลังใจ” หรือ “อยูไปเรื่อยๆ ถาหนีไปไมมีอะไรดีแน จะเอา
อนาคตไปทิ้งทําไม” หรือ “ตั้งใจเลิกเปนของขวัญใหกับครอบครัว เปนคนดีของพอแม” สิ่ง
เหลานี้ทําใหผูปวยรูสึกมีความตั้งใจอยูใหครบตามกําหนดเวลา เพื่อในอนาคตจะไดกลับไปอยู
กั บ ครอบครั ว ซึ่ ง ส ง ผลโดยตรงต อ การมุ ง อนาคตและควบคุ ม ตนของผู ป ว ย และจากการ
สัมภาษณเจาหนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมการมีสวนรวมของครอบครัวนั้น กิจกรรมที่สําคัญประการ
หนึ่งคือการใหผูปวยและสมาชิกในครอบครัวไดมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไมเขาใจกัน ความ
ตองการหรือความคาดหวังที่ไมตรงกัน เพื่อใหสามารถหาทางออกรวมกัน ตลอดจนการวางแผน
อนาคตของผูป ว ยเพื่ อใหผูปว ยสามารถกลับ ไปใช ชีวิตอยูกับ ครอบครั ว และสัง คมได โ ดยไม
กลับไปใชยาบาอีก การที่ไดมีโอกาสพูดคุยกับครอบครัว การไดรับกําลังใจและการชวยเหลือ
ของครอบครัวของกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) ซึ่งมีระยะเวลาในการ
สรางสัมพันธภาพกับครอบครั วที่ยาวนานกวากลุมผูปว ยที่อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2
เดือน) ดังนั้นจึงพบความสัมพันธระหวางความสัมพันธในครอบครัวกับการมุงอนาคตและ

95
ควบคุมตนในกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ครอบครั ว บํ า บั ด แบบหลายมิ ติ ข องลิ ด เดิ ล (Liddle)ที่ อ ธิ บ ายถึ ง การทํ า ครอบครั ว บํ า บั ด ใน
ครอบครัวที่มีปญหาการติดยาเสพติดวาตองใหครอบครัวปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม โดย
การใหพอแมเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา ใหมีทักษะเพียงพอในการควบคุมดูแล และ
สามารถประคับประคองและสงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแกสมาชิกในครอบครั ว (อุมาพร
ตรังคสมบัติ. 2544 : 298-302 อางอิงจาก Liddle; et al. 1992)
3.ความภาคภูมิใจในตนเองกับทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
ความภาคภูมิใจในตนเองกับทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา พบวาความภาคภูมิใจใน
ตนเองของกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2 เดือน) มีความสัมพันธทางลบกับ
ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา สวนในกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน)
พบวาความภาคภูมิใจในตนเองไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา แสดงวา
ความภาคภูมิใจในตนเองสงผลทางลบตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาในกลุมผูปวยที่เขามา
อยูในระยะแรกของการบําบัดรักษาเทานั้น ที่เปนเชนนี้เพราะวากลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาใน
ระยะแรก (0-2 เดือน) ยังมีความรูสึกทางลบตอตนเองวาตองเปนคนกระทําผิดและถูกศาลสงตัว
ใหมารับการบําบัดรักษาเพื่อใหเลิกจากการเสพยาบา หรือผิดหวังในชีวิตที่ตองออกจากงานหรือ
หยุดพักการเรียน สภาวะดังกลาวทําใหเห็นถึงความเลวรายของยาบาชัดเจนมาก ทําใหผูปวย
กลุมนี้มีความรูสึกที่ไมดีตอยาบาและตองการหลีกหนีใหพนไปจากยาบา จึงทําใหมีทัศนคติที่ไม
ดีตอการเสพยาบาชัดเจน สวนในกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) ซึ่งใช
ระยะเวลาอยูในศูนย บําบัดที่นานขึ้ นไดรับการเปลี่ยนแปลงของตนเองในทางที่ดีขึ้น เชน มี
สุขภาพรางกายแข็งแรง หนาตาแจมใสขึ้น ดังคํากลาวที่วา “สภาพรางกายเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
น้ําหนัก 56 กก. เขามาไดสี่เดือน น้ําหนักเปน 63 กก.” หรือ “รูสึกวารางกายเปลี่ยนแปลงไป อยู
บานไมเคยออกวิ่ง ทําอยูที่นี่รางกายแข็งแรงขึ้น จิตใจเขมแข็ง กระชุมกระชวย”
นอกจากนี้ ผู ป ว ยได ฝ ก อาชี พ ศึ ก ษาเล า เรี ย นในสิ่ ง ที่ ต นเองสนใจ กอปรกั บ
ความสัมพันธในครอบครัวที่ดีขึ้นจากการที่สมาชิกในครอบครัวมาเยี่ยมและใหกําลังใจ ทําให
ผูปวยกลุมนี้รูสึกวาผลเสียของการเสพยาบาของตน ไมใชสิ่งเลวรายที่สุดในชีวิต แตตนเอง
สามารถเอาชนะได จึงทําใหทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาวาเปนสิ่งที่เลวรายคลายความรุนแรง
ลง อนึ่ง ผูปวยที่อยูนานสามารถไดรับความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นจากสิ่งรอบขางตางๆ
เชน การยอมรับของครอบครัว การยอมรับจากเพื่อนผูปวยดวยกัน การยอมรับจากเจาหนาที่
การประสบความสําเร็จในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ดังคําพูดที่วา “แตกอนความคิดไมได
พัฒนา แตพอไดรับการสนับสนุนจากรุนพี่ จากเจาหนาที่ใหกําลังใจ รูสึกวามีคุณคาขึ้นเยอะ”
หรือ “ตอนแรกคิดวาอยูไปวันๆ พอครบกําหนดก็จะไดกลับบาน แตเพราะการวางตัวที่ดี เปน
ผูใหญ มีความรับผิดชอบ ทําใหไดเลื่อนตําแหนง” สิ่งเหลานี้นาจะทําใหผูปวยคิดไดวาความ

96
ภาคภู มิ ใ จในตนเองที่ มี ม ากขึ้ น นั้ น สามารถแสวงหาได จ ากสิ่ ง อื่ น ๆ ที่ อ ยู ร อบข า ง โดยไม
จําเปนตองไปสนใจและเกี่ยวของกับยาบา ดังนั้นความภาคภูมิใจในตนเองของกลุมผูปวยที่อยู
บําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) นาจะสงผลใหทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาลดลง (คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลจาก -.18** เปน -.13)
4.การมุงอนาคตและควบคุมตนกับจิตลักษณะอื่นๆ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการมุงอนาคตและควบคุมตนกับจิตลักษณะอื่นๆ
พบวาการมุงอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธกับทุกจิตลักษณะ ไดแก ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา
และทัศนคติตอศูนยบําบัด ทั้งนี้เพราะวาการมุงอนาคตและควบคุมตนเปนจิตลักษณะที่แสดงถึง
ความสามารถในการคาดการณไกล เห็นความสําคัญของอนาคต รูจักตัดสินใจเลือกกระทํา รูจัก
อดได รอไดอยางเหมาะสม เพื่อไปสูเปาหมายที่ตั้งไว (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ เพ็ญแข
ประจนปจจนึก. 2520 : 38) ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณผูปวยถึงสาเหตุที่ทําใหพยายามอยู
บําบัดรักษาจนครบตามกําหนดและเลิกยุงเกี่ยวกับยาบา พบวาการไดกลับไปอยูกับครอบครัว
เปนเปาหมายที่สําคัญที่สุด เพราะครอบครัวไดใหกําลังใจใหอยูรักษาตัวจนครบตามกําหนด ดัง
คํากลาวที่วา “พี่บอกวาทําตัวอยางนี้ไมมีอนาคตหรอก อยาใหคนอื่นเขามาดูถูกเรา ผมอยากทํา
ตัวใหเหมือนกับพี่ พี่คอยสอนใหเปนผูใหญ จะทําอะไร จะพูดอะไร ใหเหตุผลกับผม ทําใหคิดได
วาควรทําตัวอยางไร ผมตัดสินใจแลววาจะทําเพื่อครอบครัว” หรือ “ตองรูจักควบคุมตนเอง วาสิ่ง
นี้ไมดีไมควร ก็จะทําใหเลิกยาได” หรือ “สิ่งที่ยึดเหนี่ยวใหอยูที่นี่ก็คืออยากมีอนาคตที่ดี ทําตัวให
ดี ทําทุกอยางใหดี อยากออกไปทํางาน อยากเรียนใหจบ ไปอยูกับครอบครัว” หรือ “อยาก
ออกไปเป น คนดีข องพ อ แม อยากจะอยู กั บ ครอบครั ว เปน หั ว หน า ครอบครั ว ตั้ งใจเลิ ก เป น
ของขวัญใหกับครอบครัว” ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพทางจิตสังคมของอิริคสัน
(Halonen; & Santrock. 1999 : 292-293) ที่อธิบายถึงพัฒนาการในขั้นที่หก ซึ่งเปนชวงวัย
ผูใหญที่ตองการความสนิทสนมใกลชิดกับคูชีวิตและครอบครัว นอกจากนี้ ผูปวยยังกลาววา “ถา
หนีไปอยูกับครอบครัวในตอนนี้ อีกไมชาก็คงถูกตํารวจจับอีก สูอดทนอยูรักษาตัวใหครบตาม
กําหนดจะไดหมดคดีและกลับไปอยูกับครอบครัวเหมือนเดิม” ซึ่งแสดงวาการมุงอนาคตและ
ควบคุมตนมี ผ ลต อทั ศ นคติ ที่ ไม ดีต อการเสพยาบา คิดวาการมีเ ปาหมายที่ จะกลั บไปอยูกั บ
ครอบครัว จําเปนตองเลิกยุงเกี่ยวกับยาบาหรือมีทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา และตั้งใจอยู
บําบัดรักษาในศูนยบําบัดใหครบตามกําหนดเวลา นอกจากนี้การมุงอนาคตและควบคุมตนยังมี
ความสัมพันธโดยตรงกับจิตลักษณะอื่นๆ เชน การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพ
ยาบา และความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถนําไปสูทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาได
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั้งในดานการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ และ
ในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ดานการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
1.1 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความสัมพันธในครอบครัวนับเปนตัวแปร
สาเหตุที่สําคัญที่สงผลไปยังทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา และทัศนคติตอศูนยบําบัด โดยผาน
ตัวแปรจิตลักษณะตางๆ และการที่ความสัมพันธในครอบครัวสงผลตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพ
ยาบาและทัศนคติตอศูนยบําบัดมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่อยูบําบัดรักษาในศูนย
บํ า บัด ซึ่ ง จากผลการวิ จัย ชี้ ใ หเ ห็น วา ถา ผู ป ว ยที่ ติ ดยาบ า อยูบํ าบั ดรั ก ษานานขึ้น ก็ จะทํ า ให
ความสัมพันธในครอบครัวสงผลตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาและทัศนคติตอศูนยบําบัด
มากขึ้น ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมการเลิกเสพยาบาตอไปในอนาคต ดังนั้นการบําบัดรักษาใน
รูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขนทางสายใหมนี้ เจาหนาที่จึงควรโนมนาวจูงใจใหผูปวย
ที่อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2 เดือน) ตั้งใจอยูบําบัดรักษาครบตามขั้นตอน โดยชี้ใหเห็นถึง
ผลดีของการอยูครบตามกําหนดที่ทําใหสามารถกลับไปอยูกับครอบครัวไดตามปกติ ตลอดจน
ประโยชนที่จะไดรับจากการตั้งใจอยูบําบัดรักษาที่ทําใหพัฒนาจิตใจใหมีความเขมแข็งขึ้น เปน
ภูมิตานทานไมใหกลับไปติดซ้ํา ซึ่งหากผานชวงระยะแรกไปไดแลวนั้น ก็จะทําใหผูปวยสามารถ
สรางความสัมพันธในครอบครัวใหดีขึ้นและพัฒนาจิตลักษณะอื่นๆ เปนผลตอเนื่องตามมา หรือ
ในอีกแนวทางหนึ่งคือการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของครอบครัวใหมีความเขนขนขึ้นใน
ระยะสองเดือนแรก เพื่อใหผูปวยและครอบครัวสามารถสรางความสัมพันธในครอบครัวที่ดีขึ้นได
อยางรวดเร็ว
1.2 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาจิตลักษณะการมุงอนาคตและควบคุมตน
นับเปนจิตลักษณะที่สงผลโดยตรงตอจิตลักษณะอื่นๆ ทุกตัว ไดแก ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพ
ยาบา ทัศนคติตอศูนยบําบัด การรับรูความสามารถของตนเองในการเลิกเสพยาบา และความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ดังนั้นหากไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตลักษณะการมุงอนาคตและ
ควบคุมตนโดยตรง ที่เนนใหผูปวยเห็นถึงประโยชนหรือผลดีที่จะไดรับในอนาคตจากการอยู
บําบัดรักษาครบตามกําหนดเวลา และฝกวิธีควบคุมจิตใจและพฤติกรรมตนเอง ใหรูจักอดได รอ
ได จะชวยทําใหผูปวยที่ติดยาบาไดพัฒนาจิตลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเลิกเสพยาบาได
อยางรวดเร็ว
1.3 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเมื่อผูปวยที่ติดยาบามีความภาคภูมิใจใน
ตนเองสูงขึ้น ผูปวยก็จะไมสนใจหรือไปพะวงเกี่ยวกับเรื่องของยาบา แตจะมุงแสวงหาสิ่งรอบ
ขางอื่นๆ ที่ชวยทําใหความภาคภูมิใจในตนเองสูงมากขึ้น ดังนั้นหากตองการใหผูปวยที่ติดยาบา
เลิกใสใจหรือพะวงอยูกับยาบา ทางศูนยบําบัดจึงควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริม
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หรือสนับสนุนใหผูปวยมีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มสูงขึ้นจนทําใหไมกลับไปใสใจกับยาบาอีก
เพราะถาผูปวยไมสามารถแสวงหาสิ่งรอบขางอื่นๆ ที่ชวยทําใหความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่ม
สูงขึ้นไดแลว ก็อาจทําใหผูปวยหวนกลับไปคิดถึงรสชาติของยาบาและกลับไปเสพซ้ําอีก และ
จากงานวิจัยชี้ใหเห็นวาความสัมพันธในครอบครัวสงผลโดยตรงตอความภาคภูมิใจในตนเอง
ดังนั้นครอบครัวควรเขามามีบทบาทอยางมากในการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของผูปวย
ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ไดแก เพื่อน ชุมชน และการใหโอกาสทางสังคม ก็สามารถชวยเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตนเองของผูปวยไดเชนเดียวกัน
1.4 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความสัมพันธในครอบครัวของกลุมผูปวยที่อยู
บําบัดรักษาในระยะหลัง (3-4 เดือน) กับจิตลักษณะตางๆ มีแนวโนมการสงผลในทางที่มากขึ้น
เมื่อเทียบกับกลุมผูปวยที่อยูบําบัดรักษาในระยะแรก (0-2 เดือน) เชน คาสัมประสิทธิ์การทํานาย
ทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบาจาก 37% เปน 48% ทัศนคติตอศูนยบําบัดจาก 6% เปน 21%
ซึ่งชี้ใหเห็นวาการใชระยะเวลาอยูบําบัดรักษานานขึ้น ชวยทําใหความสัมพันธในครอบครัวและ
จิตลักษณะตางๆ มีผลตอทัศนคติที่ไมดีตอการเสพยาบา และทัศนคติตอศูนยบําบัดมากขึ้น ใน
อนาคตถ า สามารถกํ า หนดระยะเวลาในการบํ า บั ดรั ก ษาให น านขึ้ น มี แ นวโนม ว าทํ า ให ก าร
บําบัดรักษาจะเกิดผลดีแกผูปวยมากขึ้นและมีความเขมแข็งที่ผูปวยไมกลับไปติดซ้ําอีก
1.5 การที่ผูปวยที่ติดยาบาที่ศาลสงตัวใหเขามารับการบําบัดรักษาในศูนยบําบัด
เปนผูที่ไมไดสมัครใจเขามารับการบําบัดรักษา แตเปนระบบบังคับใหเขามารับการบําบัดรักษา
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว จึงทําใหผูปวยไมตั้งใจหรือไมใหความสําคัญกับประโยชนที่จะไดรับ
จากกิจกรรมบําบัดรักษาตางๆ เทาที่ควร แตผูปวยเหลานี้มุงใหความสําคัญกับการทําตัวใหอยู
ครบตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดไว ดังนั้นเพื่อใหการบําบัดรักษาเกิดประโยชนแกผูปวยอยาง
เต็มที่ จึงควรใหความรูหรือใหคําปรึกษาแกผูปวยใหเห็นประโยชนที่พึงจะไดรับจากการเขามา
รับการบําบัดรักษา และใหเกิดทัศนคติที่ดีตอศูนยบําบัด โดยเนนการสรางทัศนคติในกิจกรรม
ตางๆ ของศูนยบําบัด เชน กลุมสัมมนาในหัว ขอเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการตั้งใจอยู
บําบัดรักษา เปนตน
2. ดานการวิจัยครั้งตอไป
2.1 แบบวัดความสัมพันธในครอบครัวที่ใชในการวัดครั้งนี้ เปนขอความที่ถาม
ความสัมพันธในครอบครัวโดยรวม ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางมีลักษณะสภาพครอบครัว ที่
หลากหลาย เพราะผูปวยมีทั้งสถานภาพที่เปนบุตร สามี ภรรยา บิดา มารดา ดังนั้นผูวิจัยจึงได
ถามความสัมพันธในครอบครัวโดยภาพรวม ซึ่งไมไดรายละเอียดที่ชัดเจนนัก ในการวิจัยครั้ง
ตอไปจึงควรพัฒนาแบบวัดใหมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ครอบคลุมคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง
และมีความเจาะจงมากขึ้น
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2.2 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางแบบภาคตัดขวาง ไมไดทําการ
ติดตามตอเนื่องแบบระยะยาว ในโอกาสตอไปนาจะมีการศึกษาแบบระยะยาวโดยการเฝาสังเกต
กลุมตัวอยางตั้งแตเริ่มเขารับการบําบัดรักษาจนกระทั่งอยูครบตามขั้นตอนของการบําบัดรักษา
เพื่อชวยลดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง และทําใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ
ตางๆ ที่ชัดเจนขึ้น
2.3 ควรทําการศึกษาเพื่อตรวจสอบโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของ
ความสัมพันธในครอบครัวกับจิตลักษณะตางๆ ในกลุมผูติดยาเสพติดประเภทอื่น เชน กัญชา
สารระเหย เปนตน วาเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร
2.4 ควรทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมผูติดยาเสพติดสมัครใจที่
สามารถลากลับไปเยี่ยมบานได กับกลุมผูติดยาเสพติดระบบบังคับซึ่งไมอนุญาตใหลากลับไป
เยี่ยมบานได เพื่อเห็นถึงความแตกตางครอบครัวที่มีตอจิตลักษณะตางๆ ของผูปวยที่ติดยาเสพ
ติดอยางชัดเจนมากขึ้น
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แบบสอบถามในการวิจัย
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แบบสอบถามเรื่องศูนยบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบความคิดเห็นของทานที่มีตอศูนย
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ คําตอบของทานไมมีถูกหรือผิด เพราะแตละคนตางมีความคิดเห็นและ
การกระทําที่แตกตางกัน เพราะฉะนั้นจึงใครขอใหทานตอบตามความเปนจริงมากที่สุด ผูวิจัยถือ
คําตอบจาก
วาคําตอบของทานจะเปนประโยชนตอทานเองและตอสวนรวมในอนาคต
แบบสอบถามของทาน ผูวิจัยจะเก็บรักษาไวเปนความลับและจะไมใหเกิดผลเสียแกทานแตอยาง
ใด โปรดกรุณาตอบใหครบทุกขอ
ตอนที่ 1
โปรดเติมขอความลงในชองวาง หรือกาเครื่องหมาย

หนาขอความที่ตองการ

1. ศูนย……………………………….. เพศ ( )ชาย ( )หญิง อายุ ……….ป
2. เขามาอยูเมื่อวันที…
่ ………………. ขณะนี้อยูนานเปนระยะเวลา ……….เดือน ……….วัน
3. การศึกษา ( )เรียนจบชั้น ……………………. ( )กําลังศึกษาชั้น …………………….
4. ใชยาบามานานเปนระยะเวลา ……….ป ……….เดือน ……….วัน
5. สาเหตุที่ใชยาบาเพราะ ( )อยากลอง ( )เพื่อนชักชวน ( )กลุมใจ ( )อื่นๆ……..……
6. เคยใชยาเสพติดชนิดอื่นมากอนหรือไม ( ) ไมเคย ( )เคย ถาเคยโปรดเลือก
( )ผงขาว,ฝน ( )สารระเหย ( )กัญชา,กระทอม ( )ยาอี,ยาเลิฟ ( )อื่นๆ………………..
6. ความสัมพันธในครอบครัว ( )ดี ( )คอนขางดี ( )คอนขางไมดี ( )ไมดี
ตอนที่ 2
ขอใหทานอานขอความทีละขอ แลวทานคิดวาขอความเหลานี้ตรงกับความรูสึก หรือ
เปนจริงมากนอยเพียงใดสําหรับทาน แลวเลือกใสเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบ
ตัวอยาง
0 ฉันรูสึกวาศูนยฯ มีสภาพแวดลอมทั่วไปที่นาอยู
_______
_______
_______
_______
_______
___ __
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

เมื่อทานอานขอความนี้แลว ทานคิดวา คอนขางจริง ทานจึงใสเครือ่ งหมาย ลงใน
ชอง “คอนขางจริง” เมื่อทานเขาใจแลวกรุณาอานขอความตอไปนี้ และตอบตามความเปนจริง
ที่ตรงหรือใกลเคียงกับตัวทานมากที่สุด กรุณาตอบใหครบทุกขอ
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1.ฉันเห็นวาศูนยฯ นี้เปนสถานที่ที่มีการดูแลปองกันใหปลอดจากยาเสพติด
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

2.ฉันคิดวากลุม สวนใหญที่จดั ขึ้นมีประโยชนตอฉันมาก
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

3.ฉันคิดวาศูนยฯ มีกฎระเบียบที่เขมงวดเกินไป
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

4.ฉันคิดวาเจาหนาที่ในศูนยฯ ไมสามารถชวยแกไขปญหาอะไรของฉันไดเลย
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

5.ฉันพรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองในการทํากลุม
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

6.ฉันพอใจในกฎระเบียบของศูนยฯ ที่กําหนดไว
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

7.ฉันรูสึกพอใจในกลุมสวนใหญที่ไดเขา
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

จริง

คอนขางจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

8.ฉันคิดวาฉันใชเวลาอยูใ นศูนยฯ นานพอที่จะคิดปรับปรุงตนเอง
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง
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9.ฉันรูสึกอึดอัด ที่ตองมาอยูในศูนยฯ นี้
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

จริง

คอนขางจริง

10.ฉันรูสึกเสียดายเวลาทีต่ อ งมาอยูที่ศูนยฯ นี้
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

11.ฉันพอใจทีม่ ีสวนชวยเหลือเจาหนาที่ในศูนยฯ ในการทํางานตางๆ
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

12.ฉันคิดวาฉันไดใชเวลาอยูในศูนยฯ อยางคุมคา
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

13.ฉันเต็มใจที่จะทําตามกฎระเบียบของศูนยฯ
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

14.ฉันหลีกเลีย่ งที่จะพูดคุยกับเจาหนาที่ในศูนยฯ เกี่ยวกับการเลิกเสพยา
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

15.ฉันอยากไปใหพนๆ จากศูนยฯ ที่คับแคบแบบนี้
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

16.ฉันไมลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของฉันในการทํากลุม
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง
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17.ฉันอยากเอาเวลาทีต่ องมาอยูในศูนยฯ นี้ ออกไปทําอยางอื่นที่ใจฉันอยากทํา
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

18.ฉันเต็มใจรับฟงคําแนะนําของเจาหนาที่ในศูนยฯ ในการเลิกเสพยา
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ตอนที่ 3
ขอใหทานอานขอความทีละขอ แลวทานคิดวาขอความเหลานี้ตรงกับความรูสึก หรือ
เปนจริงมากนอยเพียงใดสําหรับทาน แลวเลือกใสเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบ
1.ฉันชอบตัวตนที่ฉันเปนอยู
_______
_______

_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

จริง

2.ฉันจัดเปนคนที่มีหนาตาใชไดคนหนึ่ง
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

จริง

คอนขางจริง

3.ฉันรูสึกเปนคนดีในสายตาของคนในครอบครัว
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

4.ฉันรูสึกเปนคนที่นาสนใจของคนที่พบฉัน
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

5.ฉันรูปรางดีพอสมควร
_______
_______

_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

จริง

จริง

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

113
6.ฉันจัดเปนลูกที่ดีคนหนึ่งของพอแม
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

จริง

คอนขางจริง

7.ฉันเปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการจากเพื่อนเสมอ
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

8.ฉันเปนคนที่มีเพื่อนมากมาย
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

จริง

คอนขางจริง

9.เพื่อนรูสึกวาฉันเปนเพื่อนที่ดีเสมอ
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

จริง

คอนขางจริง

10.ฉันรูสึกวาชีวติ ตนเองลมเหลวโดยสิ้นเชิง
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

จริง

คอนขางจริง

11.ฉันไมมีความรูสึกภูมิใจอะไรเลยในตัวของฉันเอง
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

12.ฉันมักทําอะไรใหครอบครัวฉันผิดหวังเสมอ
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

ตอนที่ 4
ขอใหทานอานขอความทีละขอ แลวทานคิดวาขอความเหลานี้ตรงกับความรูสึก หรือ
เปนจริงมากนอยเพียงใดสําหรับทาน แลวเลือกใสเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบ
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1.ฉันสามารถปองกันตนเองจากสิ่งทาทายหรือยั่วยุใหเสพยาบาได ไมวาสถานการณใดก็ตาม
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

2.ฉันอาจกลับไปเสพยาบาได หากเพื่อนทาทายวาฉันไมเจงเหมือนแตกอน
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

3.ฉันสามารถแกไขสถานการณที่ทาทายหรือยั่วยุใหเสพยาบาได
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

4.ฉันไมมั่นใจวาจะทนการทาทายที่ยวั่ ยุใหเสพยาบา ไดทุกครั้งหรือไม
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

5.ฉันเชื่อมั่นวาสามารถหาวิธีแกไขอุปสรรคที่ทําใหกลับไปเสพยาบาได
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

6.เมื่อฉันเผชิญกับสิ่งทาทายหรือยั่วยุใหเสพยาบา ฉันตั้งใจที่จะหาวิธีแกไขไวหลายๆ ทาง
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

7.ฉันไมสามารถเลิกเสพยาบาได เพราะใครๆ ก็บอกวาฉันเลิกไมได
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

8.ฉันสามารถเผชิญกับสิ่งทาทายหรือยั่วยุใหเสพยาบาอยางไมหวั่นไหว
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง
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9.ฉันเชื่อมั่นวาสามารถจัดการกับสิ่งทาทายหรือยั่วยุใหเสพยาบาได แมจะเปนเหตุการณที่คาด
ไมถึง
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

10.ฉันสามารถปฏิเสธเพื่อนที่มาชักชวนใหเสพยาบาไดอยางมั่นใจ
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

11.ฉันสามารถหาวิธีหลีกเลีย่ งสิ่งทาทายหรือยั่วยุใหเสพยาบาได
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ตอนที่ 5
ขอใหทานอานขอความทีละขอ แลวทานคิดวาขอความเหลานี้ตรงกับความรูสึก หรือ
เปนจริงมากนอยเพียงใดสําหรับทาน แลวเลือกใสเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบ
1.ฉันคิดวาการเสพยาบาทําใหรูปรางหนาตาฉันดูหมดสภาพ
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

2.ฉันคิดวาการเสพยาบาทําใหฉันมีจิตใจที่ดี
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

จริง

คอนขางจริง

3.ฉันคิดวาการเสพยาบาทําใหฉันมีเพื่อนมากขึ้น
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

4.ฉันรูสึกเสียใจที่สุขภาพทรุดโทรมเพราะเสพยาบา
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง
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5.ฉันเบื่อทีต่ องคอยพะวงวาคนอื่นๆ จะรูวา ฉันเสพยาบา
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

6.ฉันรูสึกพึงพอใจในรสชาติของยาบาอยูเสมอ
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

7.ฉันจะไมเสพยาบาอีกแลว เพื่อจะไดทาํ ใหรางกายฉันแข็งแรง
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

8.ฉันอยากไดความรูสึกสนุกสนานคืนมาเปนครั้งคราว โดยกลับไปเสพยาบาบาง
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

9.ฉันอาจเสพยาบาอีก หากมีโอกาสไดไปอยูกับกลุมเพือ่ นของฉัน
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ตอนที่ 6
ขอใหทานอานขอความทีละขอ แลวทานคิดวาขอความเหลานี้ตรงกับความรูสึก หรือ
เปนจริงมากนอยเพียงใดสําหรับทาน แลวเลือกใสเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบ
1.หากฉันตื่นนอนแลวยังรูส ึกงวงอยู ฉันจะไมลุกขึ้นมาในทันที แมมีธุระสําคัญ
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

2.ฉันอาจไมสามารถหามใจที่จะโวยวาย เมื่อมีคนขัดใจฉัน
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย
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3.เมื่อฉันงวงนอนมาก ฉันจะเขานอนทันทีโดยไมอาบน้ําและไมทาํ อะไรทั้งสิ้น
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

4.ฉันมักจัดเตรียมสิ่งตางๆ ใหเสร็จลวงหนา เพื่อจะไดไมเสียเวลาเมือ่ เริ่มตนทํางาน
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

5.เมื่อมีคนทําใหฉันไมพอใจ ฉันอาจจัดการโดยใชกําลัง
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

6.ฉันมักใชสิ่งของอยางทะนุถนอม เพื่อจะไดใชของนั้นไปนานๆ
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

7.ฉันมักผัดผอนงานที่ตองทําใหเสร็จไปเรื่อยๆ
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

8.ฉันไมสามารถอดทนรอคอยสิ่งที่ฉันอยากได
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

9.ฉันตั้งใจทํางานอยางเต็มที่ เพื่อจะไดมีชีวิตที่ดีในภายหนา
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริง

ไมจริงเลย

_______

_______

ไมจริง

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

10.ฉันทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

คอนขางไมจริง

จริง

คอนขางจริง
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11.เมื่อฉันไดรับเงินเพื่อที่จะใชจายตลอดสัปดาห แตถา ฉันเห็นของที่อยากไดและมีราคาแพง
ฉันก็จะซื้อและยอมอยูอยางกระเบียดกระเสียร
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

12.ฉันตั้งใจปรับตัวใหเขากับเพื่อน เพื่อจะไดรักษาสัมพันธภาพที่ดีเอาไว
_______
_______
_______
_______
_______

_______

จริงที่สุด

ไมจริงเลย

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ตอนที่ 7
1.ทานเชื่อวาทานจะสามารถเลิกเสพยาบาไดแนนอน มีมากนอยเพียงใด นับตั้งแตเขามาอยูใน
ศูนยฯ จนถึงขณะนี้
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

อะไรบางที่ทําใหทานเชื่อเชนนั้น
______________________________________________________________________
2.ทานมีความรูสึกที่ไมดตี อการเสพยาบามากนอยเพียงใด นับตั้งแตเขามาอยูในศูนยฯ จนถึง
ขณะนี้
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

อะไรบางที่ทําใหทานรูสึกเชนนั้น
_______________________________________________________________________
3.ทานรูสึกภาคภูมิใจในตนเองหรือเห็นวาตนเองเปนคนมีคุณคา มีมากนอยเพียงใด นับตั้งแต
เขามาอยูในศูนยฯ จนถึงขณะนี้
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

อะไรบางที่ทําใหทานรูสึกเชนนั้น
_______________________________________________________________________

119
4.ทานคิดวาทานสามารถควบคุมการกระทําของตนเองเพื่อนําไปสูสิ่งที่ดีในภายหนาได มีมาก
นอยเพียงใด นับตั้งแตเขามาอยูในศูนยฯ จนถึงขณะนี้
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

อะไรบางที่ทําใหทานคิดเชนนั้น
_______________________________________________________________________
5.ความรูสึกของทานที่มีตอศูนยฯ ในทางที่ดี มีมากนอยเพียงใด นับตั้งแตเขามาอยูในศูนยฯ
จนถึงขณะนี้
_______
_______
_______
_______
_______
_______
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขางไมจริง

ไมจริง

ไมจริงเลย

อะไรบางที่ทําใหทานรูสึกเชนนั้น
_______________________________________________________________________
6.ทานมีความคิดเห็นหรือความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับศูนยฯ ที่ทานอยู ในดานตางๆ ดังนี้
ดานบริเวณสถานที่และสภาพแวดลอม
_______________________________________________________________________
ดานการใชระยะเวลาของทานที่ผานมาในศูนยฯ
_______________________________________________________________________
ดานกฎระเบียบตางๆ ของศูนยฯ
_______________________________________________________________________
ดานกลุมกิจกรรมตางๆ ของศูนยฯ
_______________________________________________________________________
ดานเจาหนาที่
_______________________________________________________________________
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ
_______________________________________________________________________
*********************************************************

ขอขอบคุณทีต่ อบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอย
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาคุณภาพของแบบวัด
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาคุณภาพของแบบวัด
1. นายแพทยอังกูร ภัทรากร
2. นางสาวจรูญพร ปญจะวัฒนันท
3. ผศ.ดร.ทศวร มณีศรีขํา

จิตแพทย หัวหนากลุมงานเวชศาสตรสารเสพติด
สถาบันธัญญารักษ
นักจิตวิทยา หัวหนากลุมงานจิตวิทยา
สถาบันธัญญารักษ
อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค
ตารางคาสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัด
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ตาราง 9 คาสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัด

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
คาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น

การมุงอนาคต
และควบคุมตน

การรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง

ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง

ทัศนคติที่ไมดี
ตอการเสพ
ยาบา

ทัศนคติตอศูนย
บําบัด

r
.5161
.5430
.5647
.3793
.4555
.4051
.5941
.4614
.4141
.3637
.4492

r
.6284
.5842
.6271
.4818
.4638
.6017
.4296
.4545
.6124
.6437
.6773

r
.2518
.4567
.5992
.6094
.4938
.5918
.5597
.3164
.5173
.3451
.4515
.4817

r
.2437
.5173
.5026
.3325
.4416
.5247
.6175
.5383

.8059

.8600

.8145

.7625

r
.2461
.5665
.3962
.3856
.6075
.6130
.5818
.5470
.5532
.5755
.6162
.6210
.3678
.5451
.4330
.8636
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ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
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วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
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