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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ผลของโปรแกรมฟ น ฟู ส มรรถภาพโดยการมี ส ว นร ว มของ
ครอบครัว ตอการเห็นคุณคาในตนเอง และความเขมแข็งในการมองโลก ของผูเสพแอมเฟตามีน ในศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพ วัดทาพุราษฎรบํารุง อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กลุมทดลอง 25 คน กลุม
เปรียบเทียบ 17 คน กลุมทดลองเขาโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพโดยการมีสวนรวมของครอบครัว จํานวน 4
ครั้ง และไดรับการกระตุนเตือนแรงสนับสนุนจากครอบครัวทางโทรศัพท 2 ครั้ง ใชเวลาการศึกษา 8
สัปดาห เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกอนการทดลอง และหลังการทดลอง แบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ครอบครัว และประวัติการใชสารเสพติด สวนที่ 2 แบบสอบถาม
วัดการเห็นคุณคาในตนเอง สวนที่ 3 แบบสอบถามวัดความเขมแข็งในการมองโลก ซึ่งไดตรวจสอบความ
ตรงและความเที่ยงแลว วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเอง
42.34% สูงกวากอนการทดลอง และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมเปรียบเทียบ 38.23% อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.003 และ 0.007 ตามลําดับ) และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งในการมองโลก
หลังการทดลอง 28.42% เพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.004)
ขอเสนอแนะการใชโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพโดยการมีสวนรวมของครอบครัว และการ
กระตุนเตือนแรงสนับสนุนจากครอบครัวทางโทรศัพท ควรมีการนํามาประยุกตใชรวมกับโปรแกรมฟนฟู
สมรรถภาพปกติของผูเสพแอมเฟตามีน ซึ่งจะทําใหการปองกันการติดซ้ํามีประสิทธิผลมากขึ้น
คําสําคัญ:

แรงสนับสนุนทางสังคม / การมีสวนรวมของครอบครัว / การเห็นคุณคาในตนเอง /
ความเขมแข็งในการมองโลก / ผูเสพแอมเฟตามีน
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ABSTRACT
The objective of this study was to determine the effectiveness of a rehabilitation program
with family participation that responded to self-esteem and sense of coherence of amphetamine
dependants at Tapurasbumrung temple Danmakamtia district , Kanchanaburi province. The study sample
was experimental groups of 25 subjects and comparison a group of 17 subjects. The experimental group
got the rehabilitation program with family participation 4 times and the activation by phone 2 times. The
questionnaire was used for data collection, pre-test and post-test. A set of questionnaire contains the
following 3 parts. Part 1 : Questions on personal and family background and history of drug used. Part 2 :
Questions on self-esteem. Part 3 : Questions on a sense of coherence. Data was analyzed by t-test.
The results of this study showed that eight weeks after the program the experimental group
had a mean of 42.34% for self-esteem higher than before participating in the program and higher a mean
of 38.23% for the comparison group, statistically significantly. (p-value = 0.003 and 0.007) After the
program the experimental group had a mean of 28.42% for sense of coherence higher than before
participating in the program, statistically significantly. (p-value = 0.004)
In conclusion, in order to prevent relapse of amphetamine use more effectively, the
application of rehabilitation program with family participation and activation by phone should be treat
with the normally rehabilitation program.
KEY WORDS: SOCIAL SUPPORT / FAMILY PARTICIPATION / SELF-ESTEEM /
SENSE OF COHERENCE / AMPHETAMINE DEPENDENCE
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การระบาดของยาเสพติดเปนปญหารุนแรงระดับชาติ มีผลกระทบอยางมาก สภาวการณของ
โลกในยุคปจจุบัน ทําใหผูเสพสามารถใชสารเสพติดไดสะดวกกวาในอดีตที่ผานมา ในการแกไขปญหา
ยาเสพติด สิ่งที่ตองใหความสนใจมาก คือความตอเนื่อง สม่ําเสมอ และมีการบําบัดที่มีประสิทธิผลในการ
ปองกันการกลับไปเสพซ้ํา (พรรนอ กลิ่นกุหลาบ, 2548)
การสํารวจประมาณการจํานวนผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ป พ.ศ.2546 ระบุวามีประมาณ
450,000 คน ป พ.ศ.2550 มีประมาณ 570,000 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 26 (สํานักงาน ป.ป.ส., 2551) สถิติผูที่เขา
รับการบําบัดทั่วประเทศ ในป พ.ศ.2550 มีจํานวน 46,965 คน สารเสพติดที่ใชมากที่สุด คือ แอมเฟตามีน
รอยละ 76.9 เปนเพศชายรอยละ 93.4 อยูในชวงอายุ 15-19 ป รอยละ 49.4 เปนนักเรียน นักศึกษามากที่สุด
รอยละ 46.5 (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน, 2551) ขอมูลสถิติของสํานักงานคุมประพฤติ พบวาผูที่กลับมาเสพ
แอมเฟตามีนซ้ําและเขารับการรักษาครั้งที่สองในป พ.ศ.2551 รอยละ 59.52 ของผูเสพสารเสพติดแอมเฟตา

มีนทั้งหมด แนวโนมที่สูงขึ้นของอัตราการกระทําความผิดดานยาเสพติดซ้ําและบําบัดรักษาซ้ําของผูเสพ
อาจเปนไปไดวาในขั้นตอนหลังการบําบัดรักษา ผูติดยาเสพติดไมไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
รอบขางมากเพียงพอ ไมสามารถกลับไปดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข อันเปนผลมาจากขาดความสมบูรณ
ของระบบ กระบวนการติดตามชวยเหลือ ฟนฟู ดูแลใหบุคคลเหลานี้กลับสูสังคมปกติ ไดรับการยอมรับ ไม
หวนกลับมามีพฤติการณดานยาเสพติดอีก (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน, 2551) นอกจากนี้พบวาปจจัยสวน
บุคคล ที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเสพแอมเฟตามีนซ้ํา ไดแก ความตองการสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ความไมมั่นใจในตนเอง (ทิพศมัย จันทรมานนท, 2545)
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนการรับรูถึงความสําคัญ ความสามารถ ความดี และพลังอํานาจ
ของตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพ ความสามารถ สภาพอารมณ คานิยมสวนบุคคล ความ
มุงมั่น นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความสัมพันธภายในครอบครัว สถานภาพทางสังคม บุคคลที่มีความรูสึกมี
คุณคาในตนเองในระดับคอนขางสูง จะเชื่อมั่นในตนเอง ไมหวั่นตอคําพูดรอบขาง มองโลกในแงดี สามารถ
แกปญหา สถานการณเฉพาะหนาไดสําเร็จ การเห็นคุณคาในตนเองนั้นพัฒนามาจากการอบรมเลี้ยงดู และ
สภาพแวดลอมตางๆ การไดรับความรัก ความไววางใจจากครอบครัว สังคม จะชวยเสริมสรางความรูสึกที่
มั่นคงของการรักตนเอง การมีอัตมโนทัศนที่ดีเกี่ยวกับตนเอง (Hawkin, 2006) จะเห็นไดวาแรงสนับสนุน
ทางสังคมมีผลตอการเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น
แอนโทนอฟสกี (Antonovsky, 1973 : 605) กลาววา “ความเขมแข็งในการมองโลก มีความ
เกี่ยวของกับความเครียด และการเผชิญปญหา เปนคุณลักษณะที่อยูในตัวบุคคล และสามารถเสริมสราง
ปรับเปลี่ยนไดตลอดชีวิต สิ่งเหลานั้นชวยสงเสริมใหบุคคลมีการปรับตัวที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น” แรง
สนับสนุนทางสังคม ชวยเพิ่มความเขมแข็งในการเผชิญปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูติด
ยาเสพติดคิดวาตนเองมีปมดอย สิ้นหวังในชีวิต ทําใหตองใชสารเสพติดซ้ําแลวซ้ําเลา ดังนั้นหากผูติดสาร
เสพติดมีความเขมแข็งในการมองโลกสูง ก็จะชวยเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองใหเปนไปตาม
เปาหมายที่ตั้งไว สงผลใหเลิกไดสําเร็จ และดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขตอไป (ดวงกมล โกวิทวิบูล, 2544)
ปญหายาเสพติดในพื้ นที่จั งหวัดกาญจนบุรีนับเปน ปญหาที่สําคัญมากปญหาหนึ่ง วัด ทาพุ
ราษฎร บํ า รุ ง เป น ศู น ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพในอํ า เภอด า นมะขามเตี้ ย ที่ มี ผู รั บ การบํ า บั ด มากที่ สุ ด จากการ
ดําเนินงานในป พ.ศ.2550 มีผูรับการบําบัดแบบระบบบังคับบําบัด จํานวน 348 คน สารเสพติดที่ใช ไดแก
ยาบาทั้งหมด พบวายังมีผูที่กลับไปเสพซ้ําภายใน 1 ปที่ถูกคุมประพฤติ จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 26.72
และผูที่กลับไปเสพซ้ําในระยะหลังการคุมประพฤติ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.59 (ศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2551)
จากการศึกษานํารอง ในปพ.ศ. 2552 โดยการสัมภาษณผูที่รับการบําบัดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
อําเภอดานมะขามเตี้ย จํานวน 20 คน พบวา สาเหตุสวนใหญที่ทําใหกลับไปเสพซ้ํา เนื่องจากอยูในสังคมที่มี
การขายยาเสพติด และเพื่อนชวน เทากัน รอยละ 35 เพราะคิดวาจะทําใหเกิดความสบายใจ เมื่อถามถึงปจจัย
ดานครอบครัว สวนใหญจะมาจากครอบครัวที่พอแมแยกกันอยู รอยละ 60 สวนที่ครอบครัวยังอยูรว มกัน ก็มี

ปญหาภายในครอบครัว และพอแมไมมีเวลามาดูแลเอาใจใสมากนัก รอยละ 20 ซึ่งในศูนยฟนฟูฯ ได
ประยุกตใชรูปแบบของกาย จิต สังคมบําบัดในผูปวยเปนสําคัญ ซึ่งมีแนวความคิดที่มุงปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรมของผู รับการบําบัด อยู แ ล ว แตยังขาดในสวนของครอบครัว ศึก ษาที่ ไ มมี บ ทบาทในการ
ชวยเหลือผูบําบัด ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางแรงจูงใจ แรงสนับสนุน เปนประโยชนตอผูรับการบําบัด จาก
การศึกษาคนควาพบวา สัมพันธภาพ แรงสนับสนุนจากสังคมจะเปนการสงเสริมใหบุคคลมีความสํานึกใน
คุณคาแหงตนเพิ่มขึ้น (ชนิกรรกา ไทยสังคม, 2545) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติงานในการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด ที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพอําเภอดานมะขามเตี้ย มีความคิดเห็นวาการแกไขสาเหตุของปญหาการ
กลับไปเสพซ้ํานั้น การจัดการปรับเปลี่ยนเพิ่มการเห็นคุณคาในตนเอง เสริมสรางความเขมแข็งในการมอง
โลก จะชวยเปนพื้นฐานในการดูแลตนเองเมื่อพบกับภาวะวิกฤติใดใด หรือภาวะเสี่ยงสูงตอการกลับไปเสพ
ซ้ํา ก็จะมีความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมปองกันการเสพยาเสพติดซ้ํา เลือกปฏิบัติในแนวทางแกปญหาที่ถูกตอง
และการที่จะเสริมสรางปจจัยเหลานี้ไดนั้น ควรนําครอบครัว ญาติ หรือผูที่ผูรับการบําบัดใหความสําคัญ
ไววางใจเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือ
วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงผลของโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ตอการเห็น
คุณคาในตนเอง และความเขมแข็งในการมองโลก ของผูเสพแอมเฟตามีน ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพอําเภอ
ดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
1. โปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพปกติ ของศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
2. โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพ โดยการมีสวมรวมของครอบครัว โดย
ประยุกตแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมของเฮาส (Houses) ครอบครัวรวม
กิจกรรม สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที เชน

- สัปดาหที่ 1 เสริมสรางพลังครอบครัวในการปองกันการเสพซ้ํา
- สัปดาหที่ 2 เสริมสรางความเขมแข็งในการมองโลก และ
การสนับสนุนดานสิ่งของ บริการ (Instruments support)
-สัปดาหที่ 3 การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information support)
และ การสนับสนุนดานการประเมินชี้แนะ (Appraisal support)
-สัปดาหที่ 4 การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support)
ครอบครัวโทรศัพทกระตุนเตือนการใหแรงสนับสนุน
2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ในสัปดาหที่ 6 และ สัปดาหที่ 8

ตัวแปรตาม
- การเห็นคุณคาใน
ตนเอง
- ความเขมแข็งในการ
มองโลก

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนผูเสพแอมเฟตามีน ที่เขารั บการบําบัดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพอําเภอดาน
มะขามเตี้ย รุนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) โดยการสอบถาม
ความพรอม ผูยินดีใหความรวมมือในการเขารวมโปรแกรมตลอดระยะเวลาของโปรแกรม ทั้งผูรับการบําบัด
และญาติ 1 คน เขาเปนกลุมตัวอยางกลุมทดลอง และผูยินดีใหความรวมมือในการเขารวมโปรแกรมเฉพาะ
ผูรับการบําบัด แตญาติไมพรอมรวมกิจกรรม ใหเปนกลุมเปรียบเทียบ กลุมตัวอยางทั้งหมด 42 คน เปนกลุม
ทดลอง 25 คน และกลุมเปรียบเทียบ 17 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบสอบถาม 1 ชุด ซึ่งไดรับการตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา และคาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบคอนบราค แอล
ฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ คาความเที่ยงของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ = 0.72 แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ครอบครัว และประวัติการใชสารเสพติด จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามวัดการเห็นคุณคาในตนเอง จํานวน 15 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามวัดความเขมแข็งในการมองโลก จํานวน 12 ขอ
2. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง ไดแก โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพโดยการมีสวนรวมของ
ครอบครัว ที่จัดกิจกรรมใหแกกลุมทดลอง โดยครอบครัวเขามามีสวนรวมในกิจกรรม สัปดาหละ 1 ครั้ง ครัง้
ละ 90 นาที จํานวน 4 ครั้ง ในสัปดาหที่ 1 ถึง สัปดาหที่ 4 และการกระตุนเตือนแรงสนับสนุนจากครอบครัว
ทางโทรศัพท 2 ครั้ง ในสัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 โดยผูวิจัยไดประยุกตกิจกรรมตางๆ จากแนวคิดทฤษฎี
แรงสนับสนุนทางสังคมของเฮาส(House,1988 :540-544) สรางเสริมความเขมแข็งในการมองโลก และการ
สรางพลังครอบครัว ศึกษาคูมือกิจกรรมครอบครัวศึกษา โปรแกรมการทําหนาที่ของครอบครัว โดยปรึกษา
อาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธ และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา กลุมเปรียบเทียบ
ไดรับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพตามปกติของสถานบําบัด
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
- ใหตอบแบบสอบถามกอนทําการทดลอง สัปดาหแรก กอนการจัดกิจกรรม ทั้งสองกลุม
- หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ในสัปดาหที่ 8 ใหทั้งสองกลุมตอบแบบสอบถามอีกครั้ง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาแจกแจงเปนความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สําหรับ
ขอมูลทั่วไป การเห็นคุณคาในตนเอง และความเขมแข็งในการมองโลก ใชการทดสอบ Independent sample
t-test วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเอง และความเขมแข็งในการมองระหวางกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ทั้งกอนการทดลอง และหลังการทดลอง เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการเห็น

คุณคาในตนเอง และความเขมแข็งในการมองระหวางกอนการทดลอง และหลังการทดลอง ภายในกลุม
ทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ โดยใชการทดสอบ Paired samples t-test
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาภายหลังการใหโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพโดยการมีสวนรวมของครอบครัว และการ
กระตุนเตือนแรงสนับสนุนจากครอบครัวทางโทรศัพท กลุมทดลองจํานวน 25 คน และกลุมเปรียบเทียบ 17
คน เปนเพศชายทั้งหมด ซึ่งสามารถอภิปรายตามตัวแปรและสมมติฐานไดดังตอไปนี้
ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล ครอบครัว และขอมูลเกี่ยวกับประวัติการใชสารเสพติด
กลุมทดลองมีอายุอยูในชวง 15-19 ป (รอยละ 68) ระดับการศึกษาสูงสุดหรือกําลังศึกษาอยูชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 44) สวนมากประกอบอาชีพ (รอยละ 52) ขอมูลครอบครัวพบวาสถานภาพของ
บิดาและมารดา สวนใหญอยูดวยกัน (รอยละ 56) เมื่อกลุมตัวอยางมีปญหาบุคคลที่จะปรึกษาหรือขอความ
ชวยเหลือมากที่สุด คือ บิดาและหรือมารดา (รอยละ 48) ขอมูลประวัติการใชแอมเฟตามีนนั้น สวนใหญเริ่ม
ใชแอมเฟตามีนเมื่ออายุ 20 ป (รอยละ 24) ระยะเวลาที่ใชแอมเฟตามีน สวนใหญ 1 ป (รอยละ 52) ความถี่ใน
การใชแอมเฟตามีนตอสัปดาห สวนใหญ 1-2 ครั้งตอสัปดาห (รอยละ 56) ปริมาณแอมเฟตามีนที่ใชในแตละ
ครั้ง สวนใหญ 2 เม็ดตอครั้ง (รอยละ 32) สาเหตุสําคัญของการใชแอมเฟตามีนครั้งแรกนั้น เนื่องจากอยาก
ทดลอง (รอยละ 32) กลุมเปรียบเทียบ พบวาสวนใหญมีอายุอยูในชวง 15-19 ป (รอยละ 52.94) ระดับ
การศึกษาสูงสุดหรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 41.18) สวนมากประกอบอาชีพ (รอยละ
47.06) ขอมูลครอบครัวพบวาสถานภาพของบิดาและมารดาสวนใหญอยูดวยกัน (รอยละ 52.94) เมื่อกลุม
ตัวอยางมีปญหาบุคคลที่จะปรึกษาหรือขอความชวยเหลือมากที่สุด คือ บิดาและหรือมารดา (รอยละ 64.71)
ขอมูลประวัติการใชแอมเฟตามีนนั้น สวนใหญเริ่มใชแอมเฟตามีนเมื่ออายุ 17 ป (รอยละ 29.41) ระยะเวลาที่
ใชแอมเฟตามีน สวนใหญ 1 ป (รอยละ 41.18) ความถี่ในการใชแอมเฟตามีนตอสัปดาห สวนใหญ 1-2 ครั้ง
ตอสัปดาห (รอยละ64.71) ปริมาณแอมเฟตามีนที่ใชในแตละครั้ง สวนใหญ 1 เม็ดตอครั้ง (รอยละ 41.17)
สาเหตุสําคัญของการใชแอมเฟตามีนครั้งแรกนั้น เนื่องจากเพื่อนชวน และอยากทดลองเทากัน (รอยละ
23.52)
การเห็นคุณคาในตนเอง
การเห็นคุณคาในตนเอง พบวาระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง คะแนน
เฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value = 0.007) เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุมทดลองพบวาคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเอง
กอนการทดลอง และหลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value 0.003) โดยพบวาภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองเพิ่ม
มากขึ้นกวากอนการทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 1 และ 2

ความเขมแข็งในการมองโลก
ความเขมแข็งในการมองโลก พบวาเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความเขมแข็งในการมองโลก
ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (pvalue 0.849) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความเขมแข็งในการมองโลกภายในกลุมทดลองพบวาหลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งในการมองโลกเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.004) ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาระหวางกลุมทดลอง และ
กลุมเปรียบเทียบ กอนการทดลอง และหลังการทดลอง
ตัวแปร

กลุมทดลอง (n=25)
Mean
SD

การเห็นคุณคาในตนเอง
กอนการทดลอง
หลังทดลอง
ความเขมแข็งในการมองโลก
กอนการทดลอง
หลังทดลอง

กลุมเปรียบเทียบ (n=17)
mean
SD

t-test

p-value

38.72
42.34

5.18
4.20

39.77
38.23

6.34
4.60

-0.564
2.849

0.576
0.007

27.91
28.42

3.29
3.24

28.32
28.62

2.76
2.87

-0.389
-0.192

0.699
0.849

ตารางที่ 2 แสดงการแปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษากอนการทดลอง และภายหลังการทดลอง
ภายในกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ
ตัวแปร
mean
การเห็นคุณคาในตนเอง
กอนการทดลอง
หลังทดลอง
ความเขมแข็งในการมอง
โลก
กอนการทดลอง
หลังทดลอง

กลุมทดลอง (n=25)
SD
d
p-value

38.72
42.34

5.18
4.20

27.91
28.42

3.29
3.24

3.62

0.51

กลุมเปรียบเทียบ (n=17)
mean
SD
d
p-value

0.003

39.77
38.23

6.34
4.60

-1.54

1.000

0.004

28.32
28.62

2.76
2.87

0.30

0.067

สรุปและอภิปรายผล
การเห็นคุณคาในตนเอง หลังไดรับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพโดยการมีสวนรวมของครอบครัว
การกระตุนเตือนทางโทรศัพท พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
และสูงกวากลุมเปรียบเทียบ อธิบายไดวา การที่กลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เพิ่มขึ้นนั้น เปนผลมาจากการไดรับโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ใน
การเขารวมกิจกรรม 4 สัปดาห และมีการกระตุนเตือนแรงสนับสนุนจากครอบครัว อีก 2 ครั้ง ในสัปดาหที่ 6
และ สัปดาหที่ 8 เมื่อผูรับการบําบัดไดรูสึกวาตนเองไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ในหลายๆดาน ไมวา
จะเปนดานวัตถุ หรือจิตใจ ก็จะเกิดลักษณะการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งแบงเปน 2 สวนคือ ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และการไดรับการเห็นคุณคาจากผูอื่น เมื่อมนุษยไดรับการตอบสนองความตองการตามขั้นตางๆที่
เพียงพอ ก็จะกอใหเกิดความสุข ความปลอดภัย ความมีคุณคาในตนเอง มีทัศนะคติที่ดีตอผูอื่น รับรูความจริง
ในชีวิตได มีความพึงพอใจในชีวิต (Maslow, 1970) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุวิมล สนั่นชาติวณิช
และคณะ (2551) ที่ศึกษาความสามารถของครอบครัวในการปฏิบัติเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูติดสุรา พบวาการไดรับการยอมรับจากครอบครัว สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ความรัก ความหวงใย
ทําใหเกิดความเห็นคุณคาในตนเองในระดับสูง การที่ผลการศึกษาครั้งนี้โปรแกรมไดเพิ่มใหเกิดการเห็น
คุณคาในตนเองที่เพิ่มขึ้น อาจเปนการเพิ่มใหผูเขารับการบําบัดมีการปองกันตนเองในการกลับไปเสพซ้ําได
ดวย
ความเขมแข็งในการมองโลก ผลจากการทดลองพบวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองกอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value=0.004) ความเขมแข็งใน
การมองโลกที่เพิ่มขึ้นจากกอนการทดลอง อธิบายไดวาโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพ โดยการมีสวนรวมของ
ครอบครัว และการกระตุนเตือนแรงสนับสนุนทางโทรศัพทที่กลุมทดลองไดรับนั้นมีกิจกรรมการฝกในเรื่อง
การเผชิ ญ ปญ หา และการแก ไ ขปญ หา พัฒ นาตนเอง ร ว มกั บ การส ง เสริ ม การชว ยเหลือ สนั บ สนุน จาก
ครอบครัว ซึ่งเปนกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งในการมองโลก และความมั่นคงทางใจ เพื่อเปนแนวทาง
ใหผูบําบัดสามารถแกปญหาชีวิตไดโดยไมพึ่งพายาเสพติดซ้ํา แอนโทนอฟสกี (1982) กลาววา “ความ
เขมแข็งในการมองโลกนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในวัยรุน ซึ่งความแตกตางของความเขมในการ
มองโลกของแตละบุคคลนั้น ขึ้นอยูกับประสบการณที่ทุกคนไดรับ ผูที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูงจะ
มีการพิจารณาปญหา และแกไขไดโดยใชเหตุผลที่ดี และยังกลาวอีกวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งใน
การมองโลกที่ทําใหแตละบุคคลมีความเขมแข็งในการมองโลกแตกตางกัน ไดแก ปจจัยดานจิตใจ ซึ่งเปน
ผลมาจากประสบการณการเลี้ยงดู ความสัมพันธในครอบครัว ความรัก ความอบอุน ปจจัยดานโครงสราง
ทางสังคม และปจจัยดานวัฒนธรรมและเหตุการณในอดีต” และสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงกมล
โกวิทวิบูล (2544) พบวา ปจจัยที่รวมทํานายพฤติกรรมการปองกันการใชยาบา คือ แรงสนับสนุนทางสังคม
มีขอเสนอแนะวา การจัดกิจกรรมสงเสริมการปองกันการเสพยาบา ควรสงเสริมแรงสนับสนุนทางสังคม
การใชชีวิต ใหเด็กมีความเขมแข็งในการมองโลก ในสวนของผลคะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งในการมองโลก

เมื่อเปรียบเทียบหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบนั้น ทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน แต
ถาเปรียบเทียบภายในกลุมเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งในการมองโลกของกลุมเปรียบเทียบกอน
การทดลอง และหลังการทดลองก็ไมแตกตางกัน อาจเปนไปไดวาโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปกติของศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพนั้น มีสวนชวยใหเกิดความเขมแข็งในการมองโลกของกลุมเปรียบเทียบไดในระดับหนึ่ง
เชนเดียวกันกับกลุมทดลอง แตหากตองการเสริมสรางความเขมแข็งในการมองโลกใหเพิ่มขึ้นอยางเห็น
ชัดเจน ดังเชนผลการทดลองของกลุมทดลอง เสนอแนะใหนําโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพโดยการมีสวนรวม
ของครอบครัว มาประยุกตเขากับโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพปกติ การศึกษาครั้งนี้โปรแกรมที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้นของความเขมแข็งในการมองโลก อาจทําใหผูรับการบําบัด มีความตั้งใจใน
การปองการการกลับไปเสพซ้ําสูงขึ้นดวย
จากการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพ โดยการมีสวนรวมของครอบครัว และ
การกระตุนเตือนแรงสนับสนุนทางโทรศัพท ที่เสริมเขากับโปรแกรมโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพปกติ
สามารถเพิ่มการเห็นคุณคาในตนเอง และความเขมแข็งในการมองโลก ของผูที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพ วัดทาพุราษฎรบํารุง ในอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตยังควรมีการ
ติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการปองกันการกลับไปเสพซ้ําตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ ควรมีการนําโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพโดยการมีสวนรวมของ
ครอบครัว และการกระตุนเตือนแรงสนับสนุนทางโทรศัพท มาประยุกตเสริมเขาไปกับโปรแกรมการฟนฟู
สมรรถภาพปกติ เปดโอกาสใหครอบครัวมีสวนชวยเหลือผูรับการบําบัดมากขึ้น ใหความรู ความเขาใจใน
การดูแลผูรับการบําบัดอยางตอเนื่องที่บาน เพื่อประสิทธิผลที่ดีของการบําบัด ปองกันการกลับไปเสพซ้ํา
2. ในการนําโปรแกรมไปใชในการฟนฟูสมรรถภาพ สามารถปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม โดยสลับ
กิจกรรมในแตละสัปดาหได เนื่องจากในแตละกิจกรรมมีจุดเนนในการทํากิจกรรมตางกัน แตใชหลักการจัด
กิจกรรมเพื่อการมีสวนรวมของครอบครัว เปนแรงสนับสนุนทางสังคมตามทฤษฎีของเฮา เสริมสรางความ
เขมแข็งในการมองโลก และการสรางพลังครอบครัว และการโทรศัพทกระตุนเตือนแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวสามารถทําไดไมจํากัดจํานวนครั้ง
3. สามารถประยุกตใชโปรแกรมกับการเยี่ยมติดตามผูรับการบําบัดยาเสพติดที่บาน พรอม
ครอบครัว หรือผูดูแล ในการสงเสริม กระตุนการเห็นคุณคาในตนเอง ความเขมแข็งในการมองโลก เพื่อ
ปองกันการกลับไปเสพซ้ําในระยะยาว
4. ในการทําวิจัยกับกลุมผูรับการบําบัดแบบระบบบังคับบําบัด ซึ่งเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนอยูแลว และไมมีความสมัครใจในการเขารับการบําบัดนั้น การปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ จนถึง
พฤติกรรมจะทําไดยากขึ้น ตองใชความอดทน เขาใจ และระยะเวลาที่เหมาะสม ตอเนื่อง อาจไมเห็นผลใน
ครั้งเดียว การศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษาเปรียบเทียบตัวแปร หรือการกลับไปเสพซ้ําของผูรับการบําบัดที่มี
วัตถุประสงคการเขารับการบําบัดตางกัน รูปแบบการบําบัดตางกัน เชน ระบบสมัครใจแบบผูปวยนอก

5. การทําวิจัยในครั้งนี้ทําในศูนยฟนฟูสมรรถภาพเทานั้น ไมไดมีการประเมินผลติดตามตอเนื่อง
เมื่อผูรับการบําบัดกับไปสูสังคมเดิม หากสามารถติดตามตอเนื่องได จะสามารถศึกษาถึงปจจัยอื่นๆที่อาจ
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือลดลงของตัวแปรได ติดตามการนําความรูไปใชของ
ครอบครัว และสามารถศึกษาไดถึงพฤติกรรมการปองกันการกลับไปเสพซ้ํา
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