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ปัจจัยทำนำยควำมตัง้ ใจในกำรเลิกใช้สำรเสพติดของเยำวชน
ที่เข้ำรับกำรบำบัดสำรเสพติด
ภาคิณี เดชชัยยศ* ดวงใจ วัฒนสินธุ*์ * จิณห์จฑ
ุ า ชัยเสนา ดาลลาส **
บทคัดย่อ
บทนำ : การส่งเสริมความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติดเป็ นสิง่
สาคัญทีช่ ่วยให้เยาวชนสามารถเลิกเสพสารเสพติดได้อย่างแท้จริง และป้ องกันการกลับไปเสพซ้าอีก
วัตถุประสงค์กำรวิ จยั : เพื่อศึกษาความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติด และปั จจัยทานายความตัง้ ใจใน
การเลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติด
วิ ธีกำรวิ จยั : การวิจยั เชิงพรรณนา เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงทานาย ตัวอย่างเป็ นเยาวชนที่เข้ารับการ
บาบัดสารเสพติดในโรงเรียนวิว ฒ
ั น์ พลเมือ ง เขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย จากตัวอย่าง
จานวน 270 คน ตามเกณฑ์ท่กี าหนด เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จานวน 9 ฉบับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ผลกำรวิ จยั : เยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติด ร้อยละ 45.20 มีความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติด
ค่อนข้างสูง จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน พบว่า ความยืดหยุ่นทางใจ (β =.323, p<.001)
ความแข็งแกร่งในชีวติ (β =.121, p<.05) ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อ น (β =-.191, p<.01) และการ
สนับสนุ นทางสังคม (β =.148, p<.05) สามารถร่วมกันทานายความแปรปรวนของความตัง้ ใจในการเลิก
ใช้ส ารเสพติดของเยาวชนที่เ ข้ารับการบ าบัดสารเสพติดอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติได้ร้อ ยละ 18.10
(R2=.181, F4, 265 =15.884; p<.001)
สรุปผล : การเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางใจและความแข็งแกร่งในชีวติ ร่วมกับส่งเสริม ความผูกพัน
ใกล้ชดิ กับเพื่อนทีไ่ ม่ได้ใช้สารเสพติดและสนับสนุ นทางสังคม ส่งผลให้เยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพ
ติดสามารถเลิกใช้สารเสพติดได้
คำสำคัญ : ความตัง้ ใจในการเลิกสารเสพติด ความยืดหยุน่ ทางใจ เยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติด
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Factors predicting intention to quit substance abuse
among youth receiving substance abuse treatment
Pakinee Detchaiyot* Duangjai Vatanasin** Jinjutha Chaisena Dallas**
Abstract
Background: Promoting the intent to abstain from drugsamong youths receiving substance
abuse treatment is an essential factor for helping youth to truly quit substance abuse and to
prevent the relapse of addiction.
Objectives: This research aimed to explore the intention to abstain from drugs and determine
factors predicting the intention to drug abstinence among youths receiving substance abuse
treatment.
Methods: This research was the predictive correlational design. The sample consisted of 270
youths undergoing a substance abuse treatment program at Wiwatphonlamuang School in
Eastern Thailand who were recruited by the simple random sampling technique. The data were
collected by nine self-administered questionnaires. Descriptive statistics, Pearson’s product
moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression were employed for data
analyses.
Results: The results revealed that 45.20% of youths receiving substance abuse treatment had a
medium-high level of the intention to abstain from drugs. Results of stepwise multiple regression
analyses revealed that psychological flexibility (β=.323, p<.001), resilience (β=.121, p<.05),
friendship intimacy (β=-.191, p<.01), and social support (β=.148, p<.05) could together explain
18.10 percent of the variance for the intention to abstain from drugs among youths receiving
substance abuse treatment (R2=.181, F4, 265 = 15.884; p < .001).
Conclusions: psychological flexibility resilience friendship intimacy and social support of the
variance for the intention to abstain from drugs among youths receiving substance abuse
treatment.
Keywords: intention of drug abstinence, psychological flexibility, youth receiving substance
abuse treatment
*Faculty of nursing, Burapha University, E-mail: pakinee@buu.ac.th
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บทนำ
ปั ญหาการใช้ สารเสพติดในเยาวชนเป็ น
ปั ญหาสาธารณสุขระดับนานาชาติ จากการสารวจ
ขององค์ ก ารสหประชาชาติใ นปี ค.ศ. 2018 มี
ประชากรประมาณ 269 ล้านคนทัวโลกที
่
เ่ กี่ยวข้อง
กับการใช้สารเสพติด1 และยังพบว่าเยาวชนที่ม ี
อายุมากกว่า 12 ปี มีการใช้สารเสพติดอย่างไม่
เหมาะสม2 สาหรับประเทศไทยปั ญหาการใช้สาร
เสพติ ด ในกลุ่ ม เยาวชนเป็ นปั ญหาทางด้ า น
สาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีผู้ต้องหาในคดียา
เสพติดจานวน 182,225 คน เป็ นผู้ต้องหาคดียา
เสพติดรายใหม่จานวน 138,046 คน และกระทา
ความผิดซ้าจานวน 7,657 คน3 จากสถิติปี พ.ศ.
2560-2562 พบว่า มีเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี
เข้ารับการบาบัดสารเสพติดในระบบบังคับบาบัด
ร้อยละ 25.21, 23.42 และ 22.47 โดยมีการใช้สาร
แอมเฟตามีนสูงสุดร้อยละ 45.414
เยาวชนที่ เ สพสารเสพติ ด เป็ นระยะ
เวลานานจะส่งผลต่อทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม โดย สารเสพติดมีฤทธิ ์กระตุ้นประสาท ทา
ให้ใจสัน่ อารมณ์ เปลี่ยนแปลงง่ าย ก้าวร้าว มี
อาการทางจิต เช่ น หลงผิด ประสาทหลอน
หวาดกลัว ความจาเสื่อม และเป็ นโรคทางจิตเวช
ได้ 5 นอกจากนี้ เ ยาวชนที่เ สพสารเสพติด ยัง มี
ปั ญหาทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครัว6 ก่อ
ปั ญหาอาชญากรรม7 และส่งผลกระทบต่อความ
มันคงของประเทศ
่
ปั จจุบนั รัฐบาลได้พยายามหา
แนวทางการบ าบัดเพื่อฟื้ นฟู สมรรถภาพให้กับ
เยาวชนทัง้ ในระบบสมัค รใจบ าบัด และระบบ
บั ง คั บ บ าบั ด โดยใช้ รู ป แบบการบ าบั ด ที่
หลากหลาย เช่น แบบจิตสังคม (Matrix model)
แบบเข้ ม ข้ น ทางสายใหม่ (Fast Model) แบบ
ชุ ม ชนบ าบั ด (Therapeutic Community หรื อ

CARE Model) รวมทัง้ การติดตามผูต้ ดิ สารเสพติด
ภายหลังการฟื้ นฟู สมรรถภาพในรูปแบบผู้ป่วย
นอก6 แต่ยงั พบว่า ผูท้ เ่ี ข้ารับการบาบัดสารเสพติด
กลับไปเสพซ้าจนต้องกลับเข้ามารับ การบาบัด
ซ้าสูงถึงร้อยละ 51.484
ความตัง้ ใจในการเลิกยาเสพติดซึ่ง เป็ น
กระบวนการด้านความคิดทีแ่ สดงถึงการวางแผน
อย่ า งเป็ นระบบและมีส ติใ นการแสดงออกถึ ง
พฤติ ก รรมเป้ าหมายที่ต้ อ งการ ตามแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned
behavior) เชื่อว่าความตัง้ ใจเป็ นปั จจัยสาคัญที่ม ี
อิทธิพลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคล
หากเยาวชนมีความตัง้ ใจในการเลิกเสพสารเสพ
ติดสูงก็จะเชื่อมันว่
่ าตนเองจะสามารถเลิกสารเสพ
ติดได้ จึงเกิดความมุ่งมันและกระตื
่
อรือร้น ที่จะ
เลิกสารเสพติด ซึ่งความตัง้ ใจในการเลิกเสพสาร
เสพติดเป็ นปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการกลับไปเสพ
ซ้าในผู้ผ่ านการบาบัดสารเสพติด 7 และป้ องกัน
การกลับไปเสพซ้าและทาให้เยาวชนสามารถเลิก
เสพสารเสพติ ด ได้ ส าเร็ จ 8 ซึ่ ง การทบทวน
วรรณกรรม พบว่ า มีปั จจัย ที่ ห ลากหลายที่
สัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจในการเลิกเสพสารเสพติด
ได้แก่ ทัศนคติต่อสารเสพติด การคล้อยตามกลุ่ม
อ้ า งอิ ง การรับ รู้ ค วามสามารถของตน 9 แรง
สนับสนุ นทางสังคม10 การศึกษาถึงปั จจัยทานาย
ความตัง้ ใจในการเลิกเสพสารเสพติดของเยาวชน
จึงเป็ นสิ่งส าคัญ ที่จะช่ ว ยให้บุ ค ลากรทางด้ า น
สาธารณสุ ข สามารถออกแบบกิ จ กรรมหรื อ
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความตัง้ ใจในการเลิกใช้
เสพติดในเยาวชนกลุ่มนี้ได้
การศึก ษานี้ จ ึง มุ่ ง เน้ น การส ารวจความ
ตัง้ ใจในการเลิกเสพสารเสพติดและปั จจัยทานาย
ความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนที่
เข้ารับการบาบัดสารเสพติด โดยปั จจัยคัดสรรใน
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การศึกษานี้ ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม
ได้แก่ ความภาคภูมใิ จในตนเอง ความแข็งแกร่ง
ในชีวติ ความยืดหยุ่นทางใจ ความคิดแบบยึดติด
ตราบาปในการใช้สารเสพติด ความผูกพันใกล้ชดิ
กับเพื่อ น และการสนั บ สนุ น ทางสัง คม ซึ่ง ผล
การศึ ก ษาเป็ นข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ส าคัญ ในการ
ส่งเสริมความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดของ
เยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติดและลดการ
กลับมาใช้สารเสพติดซ้าในเยาวชนกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความตัง้ ใจในการเลิกใช้ส าร
เสพติดของเยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติด
2. เพื่อศึกษาอานาจการทานายของปั จจัย
คัดสรรต่อความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดของ
เยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติด
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาเพื่อหา
ความสัมพันธ์เชิงทานาย (Predictive correlational
design)
ประชำกรและตัวอย่ำง
ประชากรเป็ นเยาวชนผู้เข้ารับการบ าบัด
สารเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน ในโรงเรีย น
วิ ว ั ฒ น์ พลเมื อ ง เขตพื้ น ที่ ภ าคตะวั น อ อก
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นเยาวชนผูเ้ ข้ารับการบาบัดสาร
เสพติด ประเภทแอมเฟตามีนในโรงเรียนวิว ฒ
ั น์
พลเมือง เขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก จานวน 270 คน
ค านวณจากโปรแกรม G*Power ได้ ข นาด
ตัวอย่าง 226 คน แต่เพื่อป้ องกันปั ญหาเกี่ยวกับ
จ านวนข้อ มู ล ไม่ ค รบจากการที่ต ัว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามไม่ครบถ้วน ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ ขนาดของ
ตัวอย่างอีกอย่างน้ อย ร้อยละ 20.00 และได้ร บั
การคัดเลือ กแบบเจาะจงโดยมีคุ ณ สมบัติต าม
เกณฑ์ทก่ี าหนด ดังนี้ มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ไม่ม ี

อาการจากการถอนพิษยาที่เป็ นอุปสรรคในการ
ตอบแบบสอบถาม และยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรวิ จยั เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (Student
information form) ที่ ผู้ ว ิ จ ัย พัฒ นาขึ้ น จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส
การศึกษา อาชีพ รายได้ก่อนเข้ารับการบาบัดต่อ
เดือน และประวัตกิ ารใช้สารเสพติด
2. แบบสอบถามความตัง้ ใจในการเลิกสาร
เสพติด (Intention to drug abstinence questionnaire)
พัฒนาโดยวันเพ็ญ อ านาจกิติกร 11 ตามทฤษฎี
การกระทาด้วยเหตุผลของ Fishbein and Ajzen12
ดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกับ เยาวชนโดย
นุ ชนาถ แก้วมาตรและคณะ 10 แบบสอบถามมี
จานวน 13 ข้อ แบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ
ความตัง้ ใจไม่เสพสารเสพติด 6 ข้อ (ข้อ 4, 5, 9,
11, 12 และ 13) และความตัง้ ใจไม่ร่วมกิจกรรมที่
นาไปสู่การเสพสารเสพติด 7 ข้อ (ข้อ 1, 2, 3, 6,
7, 8 และ 10) ค าตอบเป็ นมาตรประมาณค่ า 4
ระดับ โดย 1 หมายถึง ข้อความนี้ไม่เป็ นความจริง
อย่างมาก และ 4 ข้อความนี้เป็ นความจริงทัง้ หมด10
แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคะแนนระหว่าง 13 - 52
คะแนน แบ่งระดับค่าเฉลี่ยในการเลิกสารเสพติด
เป็ น 5 ระดับ โดย 1.00 - 1.85 คะแนน หมายถึง
มีความตัง้ ใจในการเลิกสารเสพติดอยู่ในระดับต่ า
1.86 - 2.49 คะแนน หมายถึง มีความตัง้ ใจในการ
เลิกสารเสพติดอยู่ในระดับ ค่ อ นข้า งต่ า 2.50 3.14 คะแนน หมายถึง มีความตัง้ ใจในการเลิก
สารเสพติดอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 3.15 - 3.78
หมายถึง มีความตัง้ ใจในการเลิกสารเสพติดอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง 3.79 - 4.00 คะแนน หมายถึง มี
ความตัง้ ใจในการเลิกสารเสพติดอยู่ในระดับ สู ง
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเที่ยงด้วย
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วิธสี มั ประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค ในเยาวชนที่
เข้ า รั บ การบ าบั ด สารเสพติ ด เท่ า กั บ .7710
การศึกษานี้ มีค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .92
3. แบบสอบถามความภาคภูมใิ จในตนเอง
( Self - esteem Questionnaire) พั ฒ น า โ ด ย
Rosenberg แปลและดัดแปลงให้เ หมาะสมกับ
วัยรุ่นไทยโดย ปริทรรศ ศิลปกิจ และอรวรรณ
ศิลปกิจ14 แบบสอบถามมีจานวน 8 ข้อ เป็ นข้อความ
ที่ทางบวก 4 ข้อ (ข้อที่ 1, 3, 4, 8) ค าตอบเป็ น
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ แบบสอบถามทัง้ ฉบับ
มีคะแนนระหว่าง 8-32 คะแนน คะแนนสูงแสดง
ว่ามีความภาคภูมใิ จในตนเองสูง แบบสอบถาม
ฉบับ นี้ ผ่ า นการตรวจสอบความเที่ย งด้ ว ยวิธ ี
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .8413
การศึกษานี้ มีค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .82
4. แบบสอบถามความแข็งแกร่งในชีว ิต
(Resilience Questionnaire) พัฒนาและปรับปรุง
โ ด ย เ พ็ ญ ป ร ะ ภ า ป ริ ญ ญ า พ ล 14 จ า ก
Lhimsoonthon ตามแนวคิดความแข็ง แกร่ ง ใน
ชีวติ ของ Grotberg จานวน 20 ข้อ เป็ นข้อคาถาม
เกีย่ วกับ “ฉันเป็ น.... (I am...)” 8 ข้อ “ฉันสามารถ
...... (I can...)” 7 ข้อ และ “ฉันมี…. (I have…)”
5 ข้อ ค าตอบเป็ นมาตรประมาณค่ า 5 ระดับ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคะแนนระหว่าง 20-100
คะแนน คะแนนสูงแสดงว่ามีความแข็งแกร่งใน
ชีวติ สูง แบบสอบถามฉบับนี้ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ ย งด้ ว ยวิ ธ ี ส ั ม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟาของ
ครอนบาค ในเยาวชนระหว่ า ง .79-.88 14-15
การศึกษานี้ มีค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .79
5. แบบสอบถามความยืดหยุ่นทางใจของ
ผู้ ใ ช้ ส ารเสพติ ด (Psychological Flexibility for
Substance Abusers Questionnaire) พัฒนาโดย
Luoma et al.16 แปลเป็ นภาษาไทยโดยคณะผูว้ จิ ยั
ด้วยเทคนิคการแปลย้อนกลับ (Back translation)

มีข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ ใน 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ การเปิ ดใจยอมรับ (Defused acceptance)
(ข้ อ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13) และพั น ธะ
สัญญาทีน่ าคุณค่า (Values commitment) คาตอบ
เป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ แบบสอบถามทัง้
ฉบับมีคะแนนระหว่าง 18-126 คะแนน คะแนนสูง
แสดงว่ามีความยืดหยุ่นทางใจสูง แบบสอบถาม
ผ่ า นผ่ า นการตรวจสอบความเที่ ย งด้ ว ยวิ ธ ี
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค ในผูใ้ ช้สารเสพ
ติดที่เข้ารับการบาบัดเท่ากับ .8516 การศึกษานี้
มีค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .80
6. แบบสอบถามความยึดติดทางความคิด
(Cognitive Fusion Questionnaire) พั ฒ นาโดย
Gillandersa et al.17 แปลเป็ นภาษาไทย โด ย
คณะผูว้ จิ ยั ด้วยเทคนิคการแปลย้อนกลับ เป็ นข้อ
คาถามจานวน 7 ข้อ คาตอบเป็ นมาตรประมาณ
ค่ า 7 ระดับ แบบสอบถามทัง้ ฉบับ มีค ะแนน
ระหว่าง 7- 49 คะแนน คะแนนสูงแสดงว่ามีความ
ยึดติดทางความคิดสูง แบบสอบถามฉบับนี้ผ่ าน
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์
แอลฟาของครอนบาคในวัย รุ่ น เท่ า กั บ .9017
การศึกษานี้ มีค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .84
7. แบบสอบถามตราบาปของตนเองในการ
ใช้สารเสพติด (Self-Stigma in Substance Abuse
Questionnaire) พัฒนาโดย Luoma et al.18 แปล
เป็ นภาษาไทยโดยคณะผู้ว ิจ ัยด้ว ยเทคนิ ค การ
แปลย้อนกลับ เป็ นข้อคาถามจานวน 40 ข้อ ใน 4
ด้าน ได้แก่ ตัวตนทีไ่ ร้คุณค่า ความกลัวตราบาป
จากการถูกตีตรา การหลีกเลีย่ งการถูกตีตรา และ
การลดคุณค่า คาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคะแนนระหว่าง 40-200
คะแนน คะแนนสูง แสดงว่า มีการตีตราบาปของ
ตนเองในการใช้สารเสพติดสูง แบบสอบถามฉบับ
นี้ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์
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แอลฟาของครอนบาค ในผูเ้ สพสารเสพติด เท่ากับ
.8618 การศึกษานี้ มีค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .85
8. แบบสอบถามความผูกพันใกล้ชิดกับ
เพื่อน (Friendship Intimacy Questionnaire) ของ
Buhrmester แปลเป็ นภาษาไทยโดยมัณ ฑนา
นทีธาร20 มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ ลักษณะ
ค าตอบเป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 5 ระดับ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคะแนนระหว่ าง 12-60
คะแนน คะแนนสู ง หมายถึ ง มีค วามผู ก พัน
ใกล้ ชิด กับ เพื่อ นมาก แบบสอบถามผ่ า นการ
ตรวจสอบความเที่ยงด้วยวิธสี มั ประสิทธิ ์แอลฟา
ของครอนบาค ในวัย รุ่ น ระหว่ า ง .85-.9315-19
การศึกษานี้ มีค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .83
9. แบบสอบถามการสนับสนุ นทางสังคม
(Personal Resource Questionnaire; PRQ 2000)
ส่ วนที่ 2 ของ Weinert แปลและเรียบเรียงเป็ น
ภาษาไทยโดยประภาศรี ทุ่งมีผล จานวน 15 ข้อ
ค าตอบเป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 7 ระดับ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับมีคะแนนระหว่าง 15-105
คะแนน คะแนนสูง หมายถึงมีการสนับสนุ นทาง
สังคมสูง แบบประเมินฉบับนี้ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ ย งด้ ว ยวิ ธ ี ส ั ม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟาของ
ครอนบาค ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเท่ากับ
.9215 การศึกษานี้ มีค่าความเทีย่ ง เท่ากับ .93
ข้อพิ จำรณำด้ำนจริ ยธรรม
โครงการวิจยั ครัง้ นี้ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามรหัสจริยธรรม
ที่ HS 006/ 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ว ิจ ัยด าเนิ น การคัด เลือ กจากทะเบีย น
รายชื่อแบบเจาะจงโดยมีคุ ณสมบัติตามเกณฑ์
คือ มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ไม่มอี าการจากการ

ถอนพิษยาทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการตอบแบบสอบถาม
แ ล ะ ยิ น ย อ ม เ ข้ า ร่ ว ม วิ จ ั ย เ พื่ อ คั ด เ ลื อ ก
กลุ่มเป้ าหมาย และพบกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และการรักษาความลับ
หลังจากนัน้ ให้กลุ่มเป้ าหมายยินยอมเข้าร่วมวิจยั
ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความยิน ยอม
และตอบแบบสอบถาม โดยใช้ระยะเวลาประมาณ
30-45 นาที และจะนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวม
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ผู้ว ิจยั นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยข้อมูลทัว่ ไป
ของตัว อย่ างวิเ คราะห์ด้ว ยสถิติพ รรณนา ได้แ ก่
การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย พิ ส ั ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์อ านาจการ
ทานายด้วยสถิติว ิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ ตอน (Stepwise multiple regression analysis) ที่
ระดับค่านัยสาคัญทางสถิติ .05
ผลกำรวิ จยั
1. ลักษณะทัว่ ไป ตัวอย่างเป็ นเพศชาย มี
อายุเฉลีย่ 22.25 ปี (SD=2.16) สถานภาพสมรสโสด
ร้อยละ 82.90 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100.00 จบ
การศึ ก ษาระดับ ชัน้ ประถมศึ ก ษาร้ อ ยละ 50.00
ประกอบอาชีพรับ จ้างร้อ ยละ 54.30 มีรายได้ ต่ อ
เดือนก่อนเข้ารับการบาบัดอยู่ระหว่าง 5,000-10,000
บาท ร้อยละ 48.20 เริม่ ใช้สารเสพติดครัง้ แรก เมื่อ
อายุเฉลีย่ ประมาณ 16.12 ปี (SD=2.21) อายุทเ่ี ริม่ ใช้
สารเสพติดคือ 12 ปี ตัวอย่างเข้ารับการบาบัดเป็ น
ครัง้ แรกร้อยละ 56.80 จานวนวันที่เข้ารับการบาบัด
ครัง้ นี้ เ ฉลี่ย เท่ า กับ 69.15 (SD=33.36) ตัว อย่ า ง
ทัง้ หมดเคยใช้สารเสพติดเป็ นแอมเฟตามีน ส่วนใหญ่
สูบบุหรีร่ ว่ มด้วย ร้อยละ 75.00 กัญชา ร้อยละ 64.28
และดื่มสุรา ร้อยละ 53.37
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2. ควำมตัง้ ใจในกำรเลิ กใช้ สำรเสพติ ด
เยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติดมีความตัง้ ใจ
ในการเลิก ใช้ส ารเสพติด ค่ อ นข้า งสูง (M=3.49,
SD=.84) โดยเยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติดมี

ความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดระดับค่อนข้างสูง
ร้อ ยละ 45.19 (M=40.67, SD= 6.28) ระดับ ปาน
กลางร้อยละ 34.07 ระดับค่อนข้างต่าถึงร้อยละ 11.48
ระดับสูงเพียงร้อยละ 8.52 และระดับต่ าร้อยละ 0.74
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 ความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติด (n = 270)
ควำมตัง้ ใจในกำรเลิ กใช้สำรเสพติ ด
ความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดต่า
ความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดค่อนข้างต่า
ความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดปานกลาง
ความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดค่อนข้างสูง
ความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดสูง
(M=3.49, SD=.84, Min = 1, Max = 4)

จำนวน
2
31
92
122
23

4. ปั จจัยท ำนำยควำมตัง้ ใจในกำรเลิ กใช้
สำรเสพติ ด
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ส นั พบว่า ความภาคภูมใิ จในตนเอง
(r=.136, p<.01) ความแข็งแกร่งในชีวติ (r=.204,
p<.01) ความยืดหยุ่นทางใจ (r=.379, p<.01) การ
สนับสนุนทางสังคม (r=.137, p<.05) มีความสัมพันธ์

ร้อยละ
0.74
11.48
34.07
45.19
8.52

ทางบวกกับความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติด
ของเยาวชนที่เข้ารับการบาบัดสารเสพติด ส่วน
ความผูกพันใกล้ชดิ กับเพื่อน (r=-.137, p<.05) มี
ความ สัมพันธ์ทางลบกับความตัง้ ใจในการเลิกใช้
สารเสพติดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างตัวแปร (n = 270)
ตัวแปร
1. ความภาคภูมใิ จในตนเอง
2. ความแข็งแกร่งในชีวติ
3. ความยืดหยุ่นทางใจ
4. ความยึดติดทางความคิด
5. การตีตราบาปของตนเอง
6. ความผูกพันใกล้ชดิ กับเพื่อน
6. ความผูกพันใกล้ชดิ กับเพื่อน
7. การสนับสนุนทางสังคม
8. ความตัง้ ใจในการเลิกเสพฯ
*p< .05 **p< .01

M
23.96
77.85
83.20
29.55
119.78
39.46
39.46
78.78
40.67

SD
3.883
9.615
10.031
9.372
21.861
7.705
7.705
12.302
6.281

1
1
.228**
.333**
-.281**
-.303**
-.076
-.076
.156**
.136**

2

3

4

1
.218**
.089
.130*
.213**
.213**
.360**
.204**

1
-.269**
-.194**
-.103*
-.103*
.073
.379**

1
.514**
.049
.049
.106*
-.045

5

6

7

1
.211** 1
.211** 1
.094 .413** 1
-.044 -.137* .137*

8

1
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ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง เส้ น แบบ
พหุคูณแบบขัน้ ตอน พบว่า ความยืดหยุ่นทางใจ
(β=.323, p<.001) ความผูกพันใกล้ชดิ กับเพื่อน
( β =-.191, p<.01) การสนั บ สนุ นทางสั ง คม
( β=.148, p<.05) และความแข็ง แกร่ ง ในชีว ิต
(β=.121, p<.05) มีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจในการ

เลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัด
สารเสพติด โดยสามารถร่ว มกันท านายความ
แปรปรวนของความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติด
ของเยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติดอย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติได้ ร้อยละ 18.10 (R2=.181,
p<.001) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 ปั จจัยทานายความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติด (n=270)
ตัวแปรทำนำย
b
SE
Constant
17.760
4.62
ความยืดหยุ่นทางใจ
.204
.036
ความแข็งแกร่งในชีวติ
.078
.039
ความผูกพันใกล้ชดิ กับเพื่อน
-.154
.050
การสนับสนุนทางสังคม
.075
.032
2
2
R = .193; Adjust R = .181; R = .440; F4, 265 = 15.884; p <.001

อภิ ปรำยผล
ผลการศึ ก ษาสามารถอภิ ป รายตาม
วัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. ควำมตัง้ ใจในกำรเลิ กใช้สำรเสพติ ด
ของเยำวชนที่ เข้ ำรับกำรบ ำบัดสำรเสพติ ด
ผลการศึกษา พบว่า ตัวอย่างมีความตัง้ ใจในการเลิก
ใช้สารเสพติดระดับค่อนข้างสูงคิดเป็ นร้อยละ 45.20
สอดคล้องกับการศึกษาของ นุชนาถ แกวมาตร และ
คณะ10 ที่พบว่า เยาวชนที่เข้ารับการบาบัดสาร
เสพติดในโรงเรียนวิวฒ
ั น์พลเมือง จังหวัดชลบุร ี
มีความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดค่อนข้างสูง
ร้อยละ 39.22 ทัง้ นี้สามารถอธิบายได้ว่า ตัวอย่าง
ร้อยละ 57.80 ได้เข้ารับการบ าบัดในโรงเรียน
วิว ัฒน์ พลเมืองเป็ นระยะเวลามากกว่ า 60 วัน
โดยมีระยะเฉลี่ยเท่ากับ 69.15 (SD=33.36) ซึ่ง
ถื อ ว่ า เข้ า สู่ ก ระบวนการบ าบั ด มาแล้ ว สั ก
ระยะเวลาหนึ่ ง ประมาณร้ อ ยละ 50.00 ของ
ระยะเวลาทัง้ หมด 120 วัน ขณะทีต่ วั อย่างเข้ารับ
การบ าบัดในโรงเรียนวิว ัฒน์ พลเมือ งจะได้ร ับ

β
.323
.121
-.191
.148

t
4.373
5.629
1.982
-3.093
2.328

p
.000
.000
.048
.002
.021

กระบวนการบาบัดฟื้ นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวตามหลักสูตรการ
บาบัดฟื้ นฟู สมรรถภาพเข้มข้นในทางสายใหม่
(FAST Model) ภายในระยะเวลา 4 เดือน ได้แก่
การได้รบั ความรู้เรื่องสมองติดยา และโทษของ
สารเสพติด การเข้าร่วมกลุ่มชุมชนบาบัด กลุ่ม
เสริมสร้างทักษะชีวติ การเสริมสร้างทักษะการ
ประกอบอาชีพ รวมทัง้ ได้รบั การฝึกระเบียบวินัย
ด้วยวิชาทหาร การทีต่ วั อย่างได้เข้าร่วมกิจกรรม
การบาบัดฟื้ นฟูสารเสพติดทาให้มมี ุมมองต่อสาร
เสพติดเปลี่ยนไป ตระหนักถึงโทษและปั ญหาที่
เกิดจากสารเสพติดมากขึน้ เรียนรูถ้ งึ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการถู กด าเนิ นคดีและต้องเข้ารับ
การบ าบัด เป็ นระยะเวลานานท าให้ สู ญ เสี ย
อิสระภาพ ห่างเหินจากครอบครัวหรือบุคคลอัน
เป็ นที่รกั และสูญเสียรายได้ จากประสบการณ์
ด้านลบจากการใช้สารเสพติด การได้แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อเสียและโทษของการใช้
สารเสพติด การได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับกลไกของสมอง
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ติดยา ทักษะการจัดการกับความเครียด ทักษะ
การปฏิเสธ การได้เปิ ดใจพูดคุ ยกับครอบครัว
รวมทัง้ การได้ เ ห็ น ความเป็ นห่ ว งเป็ นใยของ
ครอบครัวที่มาเยี่ยม ตัวอย่างจึงเริม่ มีความคิด
แ ล ะ มุ ม ม อ ง ที่ มี ต่ อ ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ส พ ติ ด ที่
เปลี่ยนแปลงไปจึงทาให้มคี วามตัง้ ใจในการเลิก
ใช้สารเสพติดค่อนข้างสูง
2. ปั จจัยท ำนำยควำมตัง้ ใจในกำร
เลิ กใช้ สำรเสพติ ดของเยำวชนที่ เข้ ำรับกำร
บำบัดสำรเสพติ ด สามารถอภิปรายตามขนาด
ของอิทธิพลของตัวแปรได้ดงั นี้
2.1 ความยืดหยุ่นทางใจมีอิทธิพล
ต่ อ ความตัง้ ใจในการเลิก ใช้ ส ารเสพติ ด ของ
เยาวชนที่เข้ารับการบ าบัดสารเสพติดอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (β=.323, p<.001) สามารถ
อธิบายตามแนวคิดทฤษฎีแบบการยอมรับและ
สร้างพันธะสัญญา (Acceptance and Commitment
Therapy; ACT)16 ที่มมี ุมมองว่าความทุ กข์ของ
บุคคลเกิดจากความไม่ยดื หยุ่นทางจิตใจ โดย
บุคคลทีไ่ ม่มคี วามยืดหยุ่นทางใจมักมีพฤติกรรม
การเผชิญ ปั ญ หาแบบหลีก เลี่ยงและพยายาม
ควบคุ ม (Avoidance - control coping strategies)
และมี ก ารเผชิ ญ เหตุ การณ์ แบบหลี ก หนี
(Experiential avoidance) จึงมีความตัง้ ใจในการ
ปฏิบ ัติพ ฤติก รรมเพื่อ เปลี่ย นแปลงน้ อ ยลง 21
ในทางตรงกันข้ามผู้ท่มี คี วามยืดหยุ่นทางใจสูง
มักพยายามหาทางแก้ปั ญ หาในรูปแบบอื่น มี
ความยืดหยุ่น พร้อมที่จะเรียนรู้พ ัฒนาตนเอง
ส่ ง ผลให้ ม ี ค วามตั ้ง ใจในการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมตนเองสูง เช่นเดียวกับเยาวชนที่เข้า
รับการบาบัดสารเสพติดที่มคี วามยืดหยุ่นทางใจ
สู ง ก็ จ ะมีมุ ม มองต่ อ ตนเองที่ย ืด หยุ่ น เชื่อ ว่ า
ประสบการณ์การเสพสารเสพติดเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
และสามารถปรับเปลีย่ นได้ รวมทัง้ เชื่อมันว่
่ าตนเอง

สามารถเปลีย่ นแปลงและพัฒนาตนเองไปในทาง
ทีด่ ไี ด้จงึ มีความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดสูง
2.2 ความผู กพัน ใกล้ ชิดกับ เพื่อ นมี
อิทธิพลต่อความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติด
ของเยาวชน ทีเ่ ข้ารับการบาบัดสารเสพติดอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (β=-.191, p<.01) สามารถ
อธิบายตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory
of planned behavior) ของ Ajzen12 ได้ว่าความ
ตั ง้ ใจเป็ นกระบวนการของความคิ ด ในการ
วางแผนทีจ่ ะกระทาอย่างมีเหตุผล และทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ข้นึ อยู่กบั ปั จจัย 3
ประการ คือ ทัศนคติต่ อการกระท าพฤติกรรม
(Attitude toward behavior) การคล้อยตามตัวอย่าง
(Subjective norm) และการรับรูค้ วามสามารถใน
การควบคุ มพฤติกรรม (Perceived behavioral
control) ส าหรับ ในช่ ว งวัย รุ่ น ปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ
พฤติกรรมมากทีส่ ุด คือ การคล้อยตามตัวอย่างที่
เป็ นแบบอย่างให้กระทาพฤติกรรมนัน้ ตามการ
รับรูข้ องบุคคลและความคาดหวังของบุคคลที่ม ี
สาคัญกับตน โดยกลุ่มเพื่อนถือเป็ นบุคคลสาคัญ
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น
เป็ นอย่างมาก เช่นเดียวกับเยาวชนที่เข้ารับการ
บ าบัด สารเสพติด ที่ม ีค วามผู ก พัน ใกล้ ชิด กับ
เพื่อ นสู ง มัก มีมุ ม มองและการแสดงออกของ
พฤติกรรมเป็ นไปตามลักษณะของกลุ่มเพื่อนที่
ตนเองรู้ ส ึก รัก หรือ ผู ก พัน หากกลุ่ ม เพื่ อ นมี
มุมมองต่อการใช้สารเสพติดในด้านลบหรือมอง
ว่าสารเสพติดเป็ นโทษก็จะโน้มน้าวให้คล้อยตาม
และมีความตัง้ ใจในการเลิกเสพสารเสพติดสู ง
สอดคล้องกับการศึกษาของกัญญา ภู่ระหงษ์22 ที่
พบว่า เพื่อนเป็ นบุคคลสาคัญที่มอี ทิ ธิพลต่อการ
กลับมาเสพซ้าของผูต้ ดิ สารเสพติด และจรุณรักษ์
ยี่ภู่ และคณะ 23 ที่พ บว่ า เพื่อ นมีอิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการสูบบุหรีใ่ นเด็กและวัยรุน่
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2.3 การสนับสนุ นทางสังคมมีอิทธิพล
ต่ อ ความตัง้ ใจในการเลิก ใช้ ส ารเสพติ ด ของ
เยาวชนที่เข้ารับการบ าบัดสารเสพติดอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (β=.148, p<.05) สอดคล้อง
กับการศึกษาของนุ ชนาถ แกวมาตร และคณะ10
ที่ พ บว่ า การสนั บ สนุ นทางสั ง คมมีอิ ท ธิ พ ล
ทางบวกต่อเยาวชนที่เข้ารับการบาบัดสารเสพ
ติ ด ในโรงเรี ย นวิ ว ั ฒ น์ พ ลเมือ ง กองทัพ เรื อ
จังหวัดชลบุร ี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β= .39
p <.001) การสนับสนุ นทางสังคมเป็ นสิง่ สาคัญที่
จะช่ ว ยให้ บุ ค คลมี ก ารแสดงออกทางด้ า น
ความคิดและพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม เยาวชนที่ใช้
สารเสพติดทีม่ กี ารสนับสนุ นทางสังคมสูงมักเป็ น
ผูท้ ม่ี คี วามรักความผูกพันกับผูอ้ ่นื รูส้ กึ ว่าตนเอง
ได้รบั การยอมรับและรูส้ กึ มีคุณค่าในตนเอง รับรู้
ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม มีประโยชน์ใน
ช่วยเหลือผู้อ่นื และสามารถขอความช่วยเหลือ
และค าแนะน าจากผู้ อ่ ืน มีค วามมัน่ ใจในการ
พัฒ นาปรับ ปรุ ง ตนเอง เมื่อ เกิ ด ปั ญหาก็ จ ะ
สามารถขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื ได้จงึ มีความ
ตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดสูง
2.4 ความแข็งแกร่งในชีวติ มีอิทธิพล
ต่ อ ความตัง้ ใจในการเลิก ใช้ ส ารเสพติ ด ของ
เยาวชนที่เข้ารับการบ าบัดสารเสพติดอย่ างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ ( β=.121, p<.05) สามารถ
อธิบายตามแนวคิดความแข็งแกร่งในชีว ิตของ
Grotberg24 ได้ว่ าบุ ค คลที่ม ีค วามแข็ง แกร่ ง ใน
ชีวติ สูงจะเป็ นผูท้ ร่ี จู้ กั และเข้าใจตนเอง มีทศั นคติ
ทีด่ ตี ่อตนเอง ภาคภูมใิ จในตนเอง รับรูว้ ่าตนเอง
มีแ หล่ ง สนั บ สนุ น มีท ัก ษะการสื่ อ สาร การ
แก้ปัญหา การควบคุมอารมณ์ทด่ี ี เมื่อต้องเผชิญ
กับภาวะวิกฤตของชีวติ ก็สามารถลุกขึน้ ต่อสูก้ บั
ปั ญหาได้เป็ นอย่างดี เช่นเดียวกับเยาวชนไทยที่
มีความแข็งแกร่งในชีวติ สูงจะสามารถเผชิญหรือ

แก้ไขสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ดี และมีพฤติกรรม
เสี่ ย งในด้ า นต่ า ง ๆ น้ อ ยลง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ พัชรินทร์ นิ นทจันทร์25 ที่พบว่ า
ความแข็ง แกร่ ง ในชีว ิ ต มีอิ ท ธิพ ลทางลบต่ อ
พฤติ ก รรมเสี่ ย ง ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ
อุบตั ิเหตุ พฤติกรรมรุนแรง ภาวะซึมเศร้า และ
การฆ่าตัวตาย พฤติกรรมเสี่ยงด้านการสูบบุหรี่
พฤติ ก รรมเสี่ ย งด้ า นการใช้ แ อลกอฮอล์
พฤติกรรมเสีย่ งด้านการใช้สารเสพติด พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมเสี่ยงในการ
รับ ประทานอาหาร พฤติก รรมเสี่ย งด้ า นการ
ควบคุมน้าหนัก และพฤติกรรมเสีย่ งด้านการขาด
การออกกาลังกายที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่กาลัง
ศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษา (β =-.141, p<.01)
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า เยาวชนที่
เข้ารับการบาบัดสารเสพติดร้อยละ 45.20 มีความ
ตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดค่ อนข้างสูง และ
พบว่า ความยืดหยุ่นทางใจ ความแข็งแกร่งในชีวติ
ความผูกพันใกล้ชดิ กับเพื่อน และการสนับสนุ นทาง
สังคมสามารถร่วมกันทานายความแปรปรวนของ
ความตัง้ ใจในการเลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนที่
เข้ ารับการบ าบัดสารเสพติดอย่ างมีนั ยส าคัญ
ดังนัน้ เยาวชนที่เข้ารับการบาบัดสารเสพติด หาก
ได้ร บั การเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางใจ ความ
แข็งแกร่งในชีว ิต และส่ งเสริมให้ม ีความผูกพัน
ใกล้ชดิ กับเพื่อนทีไ่ ม่ได้ใช้สารเสพติด รวมทัง้ ได้รบั
การส่งเสริมและจัดหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคมที่
เกี่ยวข้อ งกับการใช้ ชีว ิตเมื่อ กลับไปอยู่ ท่ีบ้าน
จะทาให้เยาวชนกลุ่มนี้มคี วามตัง้ ใจในการเลิกใช้
สารเสพติดสูงขึน้ สามารถเลิกเสพสารเสพติดยาได้
อย่างเด็ดขาด และไม่กลับมาเสพซ้าอีก
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ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั นี้ เป็ น ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ
ส าหรับ ในการพัฒ นากิ จ กรรมหรือ โปรแกรม
เสริมสร้างความตัง้ ใจในการเลิกเสพสารเสพติด
ของเยาวชนที่เข้ารับการบาบัดสารเสพติด โดย
เน้ นการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางใจ ความ
แข็งแกร่งในชีวติ หรือกระตุ้นให้เยาวชนมีความ
ผูกพันใกล้ชดิ กับเพื่อนทีไ่ ม่ใช้สารเสพติด รวมทัง้
ส่งเสริมและการจัดหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม
ให้แก่เยาวชนกลุ่มนี้
กิ ตติ กรรมประกำศ
คณะผู้ว ิจยั ขอขอบคุ ณสถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ทีส่ นับสนุ นงบประมาณและ
ทุนการวิจยั และขอขอบคุณเยาวชนที่เข้ารับการ
บาบัดสารเสพติดในโรงเรียนวิว ฒ
ั น์ พลเมืองใน
การให้ ข้ อ มู ล และความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุ ณโรงเรียนวิว ัฒ น์
พลเมือ งในเขตพื้น ที่ภ าคตะวัน ออกที่อ านวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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