
บทท ี1 
บทนํา 

 

ภมิหลังู  
 

ปัจจุบนัหลายประเภททวัโลก ซึงรวมถึงประเทศไทย กําลงัเผชิญกับปัญหาสงัคมทีสําคญัปัญหาหนึง 

คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาทีเรือรังมานาน นบัวนัยิงเป็นปัญหาทีน่าวิตกและทวีความรุนแรง

เพิมมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิงการแพร่ระบาดของยาเสพติดทีเข้าไปในกลุ่มเยาวชนในอัตราทีสงูขึนในแต่ละปี  

ซึงทําให้เกิดผลกระทบทีเสียหายหลายด้าน คือ (กนกพรรณ กัลยาณสตุ, 2542:2 อ้างถึงในกาญจนา ภูยาธร 

2541:1 - 2) 

ด้านสญเสียกําลังคนู  ผู้ติดยาเสพติดจะมีสภาพร่างกายและจิตใจทีอ่อนแอ เสือมโทรม กลายเป็น

ประชากรทีไม่มีคณุภาพ ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะโรคเอดส์ นอกจากจะไม่สามารถประกอบ 

กิจกรรมหรือทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยงัเป็นภาระทีสงัคมจะต้องคอยช่วยเหลือ ซึงเป็นอปุสรรคต่อการ

พฒันาประเทศ 

ด้านปัญหาเศรษฐกิจ  เมือประชากรในประเทศติดยาเสพติดกนัมากย่อมสญูเสียกําลงัในการผลิต ทํา

ให้ผลผลิตทังภาคเกษตรและอุตสาหกรรมลดลงซึงก่อให้เกิดภาวะความยากจน และมีผลกระทบกระเทือนต่อ 

รายได้ประชาชาตด้ิวย 

ด้านสังคม  ยาเสพติดมีผลทําให้ผู้ เสพมีพฤติกรรมเบียงเบนไปจากปกติ ไม่สามารถควบคมุตนเองได้ 

นอกจากจะสร้างความเดือดร้อนแก่คนในครอบครัวแล้ว ผู้ เสพจะต้องพยายามหาเงินมาซือยาเสพติด และมกัใช้ 

วิธีการทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ลักขโมย จี ปล้น ฆ่าชิงทรัพย์ หรือผู้ เสพทีเป็นผู้หญิงก็อาจกลายเป็นหญิงมี

อาชีพพิเศษ ซึงกลายเป็นปํญหาทีบันทอนเสถียรภาพและความสงบสุขของคนในสังคม และผู้ติดยาเสพติดก็

เสมือนเป็นตวัพาหะ คือ จะแพร่การตดิยาเสพตดิไปยงัผู้อยูใ่กล้เคียง ทําให้จํานวนผู้ตดิยาเสพตดิเพิมมากขนึ 

ด้านการเมืองการปกครอง  ยาเสพติดเกียวพันกับปัญหาความมันคงของประเทศชาติและปัญหา 

การเมือง เพราะในการบ่อนทําลายความมันคงของประเทศก็มีการใช้ยาเสพติดเป็นเครืองมือเข้าไปมอมเมาให้

ประชาชนติดยาเสพติด กลายเป็นพลเมืองทีไร้สมรรถภาพ ไม่สามารถต้านทานการแทรกแซงทางการเมืองได้ และ

ผู้ ค้ายาเสพติดรายใหญ่มกัเป็นผู้ มีอิทธิพลหรือมีกลุ่มการเมืองอยู่เบืองหลงั ทําให้การปราบปรามทําได้ยาก ต้อง 

สญูเสียงบประมาณของประเทศเป็นจํานวนมาก 

จากผลกระทบทีก่อความเสียหายอย่างมหาศาลต่อประเทศชาติ และจากสภาพสงัคมและวิถีชีวิตของ

คนไทยในปัจจุบันทีเปลียนแปลงไป สภาพยาเสพติดก็มีการผันแปรตามไปด้วย ทังชนิดของสารและประชากร 

ทีเสพติด ลกัษณะสาเหตขุองปัญหาจะเปลียนแปลงซบัซ้อนขึนเรือยๆตามวิวฒันาการของสงัคม รัฐบาลจึงได้หา

มาตรการในการขจัดปัญหายาเสพติดให้บรรเทาเบาบางลงหรือหมดสินไป โดยได้มีนโยบายในด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการค้ายาเสพติด โดยเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติด การขยายการบําบดัรักษาและฟืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติดด้วยการใช้มาตรการ 

ทางกฎหมาย มาตรการทางการศึกษา รวมทงัการปลกูฝังค่านิยมพืนฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไม่ให้หลงมัวเมา 

ยาเสพติด (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 2540 อ้างถึงในกาญจนา ภยูาธร, 2541:3) ซงึจะเห็นว่านโยบาย 
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ดงักล่าวนันส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆทังภาครัฐและ เอกชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขและป้องกันปัญหา

ยาเสพตดิมากขนึ ไม่วา่จะเป็นโรงเรียน หน่วยงานตา่งๆในระดบัชมุชน ฯลฯ สว่นทางด้านการบําบดัรักษาและฟืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนันได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสขุเป็นหน่วยงานหลกั ซึงก็มีหลายหน่วยงานที

รับผิดชอบด้วยกัน เช่น กรมการแพทย์ ก็มีโรพยาบาลธัญญารักษ์ ศนูย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวดัเชียงใหม่ 

ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บําบัดรักษา

ยาเสพติด จงัหวดัสงขลา และศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัปัตตานี ทําหน้าทีในการสนบัสนนุด้านวิชาการ 

ให้บริการบําบดัรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามหลกัวิชาการทงัแบบผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน และการ

บําบดัรักษาในรูปแบบชมุชนบําบดั ซงึเป็นขบวนการแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมของมนษุย์รูปแบบหนงึทีมีประสิทธิภาพ

สงู (กรมการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์, 2529) และเป็นทียอมรับทวัโลกว่าเป็นวิธีการบําบดัรักษาผู้ติด

ยาเสพตดิทีได้ผลดีทีสดุ (กาญจนา ภยูาธร, 2541: 6) 
 จากการศึกษาสาเหตุของการติดยาเสพติดพบว่าเกิดจากตัวผู้ เสพและสภาพแวดล้อม เช่น สาเหต ุ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและด้านสภาพแวดล้อมจากครอบครัวและสงัคม 

โดยเฉพาะเด็กวยัรุ่น สาเหตสํุาคญัเกิดจากจิตใจและบคุลิกภาพ กล่าวคือ ผู้ ทีมีแนวโน้มจะใช้ยาและติดยาเสพติด

ได้ง่าย มกัจะเป็นผู้ ทีมีบุคลิกภาพอ่อนแอในทกุด้าน เช่น ด้านอารมณ์และสติปัญญา รวมทงัมีร่างกายและจิตใจ 

ทีไม่สมบูรณ์แข็งแรง ทําให้มีความเอนเอียงทีจะหันเหเข้าหาสิงใดสิงหนึงเป็นทียึดเหนียว หรือไม่มีหลักการ 

ทีแน่นอนในการดําเนินชีวิตอย่างปกติได้ ดงันนัจึงตกเป็นทาสของยาเสพติดได้ง่าย และยงัพบอีกกว่าผู้ ทีมีอารมณ์

ไม่มนัคง ไม่คอ่ยมีความยงัคดิ อารมณ์เปลียนแปลงได้งา่ย เป็นคนทีขาดความมนัใจ มีจิตใจทีไม่มนัคง ดงันนัจึงหนั

เข้าหายาเสพติด เพือช่วยระงบัอารมณ์ทีไม่มันคงของตนเอง (คณะกรรมการอํานวยการป้องกันและปราบปราม

การใช้ยาเสพตดิในสถานศกึษา, 2520:107) 

 นอกจากนียังพบอีกว่าปัญหาสงัคมของผู้ติดยาเสพติดทีเข้ารับการบําบัดรักษา คือ ภาวะการติดยา 

เสพตดิซํา ซงึจากการศกึษาวิจยัพบวา่ปัจจยัทีมีผลตอ่การเสพซํามีอยู ่2 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านสภาพจิตใจทีอ่อนแอ 

หรือสภาพจิตใจทีไม่เข้มแข็งพอทีจะลืมรสชาติของยาเสพติดได้ และปัจจยัสนบัสนนุด้านการอาศยัอยู่ในแหลง่ทีมี

การเสพยาเสพติด (ชาญคณิต ก. สริุยมณี และคณะ, 2529:52) ซึงสอดคล้องกบัผลการศกึษาเรืองภาวะการติด

ยาเสพติดซําของพรศริิ ชาติยานนท์ และคณะ (อ้างถึงในกาญจนา ภยูาธร, 2541:4) ซงึพบว่าการติดยาเสพติดอีก

ครังเกิดจากสภาพบกพร่องทางจิตใจของผู้ติดยาเสพติดเองทีไม่สามารถเลิกได้  (อรุณ เชาวนาศรัย และละออ  

พงษ์พาณิช  (2521 : 18)  ได้ศกึษาและพบวา่ สาเหตขุองการติดยาเสพติดอาจสืบเนืองมาจากบคุคลนนัไม่มีความ

เข้าใจในตนเอง ไม่สามารถรับรู้ความคิดความรู้สึก ความเชือ ทศันคติทีเกียวข้องกับตนเองได้ตามความเป็นจริง  

นนัคือ มองเห็นตนเองได้ไม่ชดัเจน ซงึอาจกลา่วได้วา่บคุคลนนัมีอตัมโนทศัน์ไม่ดี 

 อตัมโนทศัน์เป็นความเชือ ความรู้สกึนึกคิดทีบคุคลนนัมีต่อตนเอง ถ้าบคุคลมีความรู้สกึว่าตนเป็นคนมี

ความสามารถ มีคุณค่า มีรูปร่างหน้าตาดี เขาก็จะมีความมันใจในตนเอง กล้าแสดงออก นับถือตนเอง และ

สามารถเข้าสงัคมได้ดี ตรงข้ามกบับคุคลทีมีความรู้สกึวา่ตนเองต้อยตํา ไม่มีคณุคา่ ไม่มีความสามารถ เขาก็จะไม่ม

ความมนัใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก มีลกัษณะเก็บตวั หลีกหนีจากสงัคม (อําไพ ศิริพฒัน์, 2515:91) นอกจากนี

โรเจอร์ (Rogers, 1951:136 อ้างถึงในพรรณวิภา ถาวรประเสริฐ, 2533 : 2) ให้ทศันะว่า อตัมโนทศัน์เป็นการรับรู้

เกียวกับคณุค่าของตนเอง และอตัมโนทศัน์ยงัประกอบด้วยความคิดเกียวกับุคคลว่าตนเองเป็นใคร และประเมิน 

ตนเองอย่างไร นอกจากนี Jasmin and Trygstud (1979:4 อ้างถึงในพรรณวิภา ถาวรประเสริฐ, 2533:2) กลา่ว
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ว่าอตัมโนทศัน์เป็นองค์ประกอบเบืองต้นทีกําหนดพฤติกรรมของบคุคล รวมทงัวิธีการทีเราแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ

ในการปรับตวัให้เป็นไปตามความต้องการของตวัเองหรือสงัคมในการเผชิญสถานการณ์ตา่ง ๆ  

 จากทัศนะต่างๆทีกล่าวมา ทังเรืองปัญหายาเสพติดอันเกียวเนืองกับอัตมโนทศัน์ของผู้ติดยาเสพติด 

อนัเป็นผลตอ่การบําบดัรักษา และผู้ติดยาเสพติดทีเข้ารับการบําบดัรักษาแล้วกลบัไปเสพยาเสพติดซําอีก เป็นเหต

ให้เกิดการสญูเปล่าทงักําลงัคน ค่าใช้จ่าย เวลา และขวญักําลงัใจ ถ้าผู้ติดยาเสพติดเหล่านีได้รับการบําบดัรักษา 

ทีถกูต้อง เหมาะสม พฒันาให้มีความเข้าใจในตนเองดีขนึ ก็จะนําไปสู่การมีพฤติกรรมการติดยาซําได้น้อยลง เป็น

ผลให้ผู้ ติดยาเสพติดสามารถกลับไปดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนันการศึกษาอัตมโนทัศน์ 

ของสมาชิกของชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด 

สว่นภมิูภาคจะทําให้ได้ข้อมลูทีจะสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมในการฟืนฟสูมรรถภาพ

ของสมาชิกชุมชนบําบดัเพือให้สามารถดําเนินงานด้านการพฒันาพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และ 

อตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดัได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสามารถออกไปดํารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ 
 

ความมุ่งหมายการวจิัย 
 

 1. เพือศึกษาอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชุมชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 

และศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิสว่นภมิูภาค 

 2. เพือเปรียบเทียบอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพทีมีอาย ุระดบัการศกึษา 

ระยะเวลาการใช้สารเสพตดิ และระยะเวลาอยูรั่บการบําบดัรักษาตา่งกนั 
 

ความสาํคัญการวจิัย 
 

 เพือนําผลการวิจัยเป็นข้อมูลประกอบในการหาแนวทางวางแผนและปรับปรุงกิจกรรมในการบริการ

บําบัดรักษาฟืนฟูสมรรถภาพได้มีประสิทธิภาพสูงขึน และสมาชิกชุมชนบําบัดมีการพัฒนาในด้านพฤติกรรม 

อารมณ์ ความคดิ ความรู้สกึ และอตัมโนทศัน์ สามารถออกไปดํารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ 
 

ขอบเขตการวจิัย 
 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรเป็นสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศูนย์

บําบดัรักษายาเสพตดิสว่นภมิูภาค 

กลุ่มตัวอย่างเลือกมาจากประชากรสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล 

ธัญญารักษ์ และศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดส่วนภมิูภาคทีอยู่รับการบําบดัในช่วง 15–31 กรกฎาคม 2543โดยใช้

เทียบตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970) แล้วสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชนั 

(Stratified Random Sampling) ได้จํานวน 136 คน 

2. ตวัแปรทศีกึษา ได้แก่ 

2.1 ตวัแปรอิสระ คอื ข้อมลูทวัไปของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพ มีดงันี 

2.1.1 อาย ุ
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2.1.2 ระดบัการศกึษา 

2.1.3 ระยะเวลาใช้สารเสพตดิ 

2.1.4 ระยะเวลาอยูรั่บการบําบดัรักษา 

2.2 ตวัแปรตาม คอื อตัมโนทศัน์ 
 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
อัตมโนทศัน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดทีบุคคลแต่ละคนมีต่อตนเองในทุกๆด้าน คือด้านร่างกาย 

ด้านศีลธรรมจรรยา ด้านส่วนตวั ด้านครอบครัว ด้านสงัคม ด้านความเป็นเอกลกัษณ์ ด้านพฤติกรรมทีแสดงออก 

ด้านความพงึพอใจในตนเอง และด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง ดงันี 

- อตัมโนทศัน์ด้านร่างกาย (Physical - Self) หมายถึง ความคิดของบคุคลทีมีตอ่ตนเองเกียวกบั 

รูปร่าง ลกัษณะทางร่างกาย ทางเพศ สขุภาพ ความสามารถและทกัษะ 

- อตัมโนทศัน์ด้านศีลธรรมจรรยา (Moral - Ethical Self) หมายถึง ความคดิเห็นของบคุคลทีมีตอ่

ตนเองเกียวกบัคณุคา่ทางศีลธรรม ความสมัพนัธ์ทีมีตอ่ศาสนา ความรู้สกึเกียวกบัการเป็นคนดี คนเลว และความ

พงึพอใจในศาสนาของตน 
- อตัมโนทศัน์ด้านสว่นตวั (Personal - Self) หมายถึง ความคดิเห็นของบคุคลทีมีตอ่ตนเองเกียวกบั

คุณค่า ความรู้สึกมันใจในตนเอง และประเมินค่าบุคลิกภาพของตนเอง โดยไม่รวมลกัษณะด้านร่างกาย และ

ความสมัพนัธ์กบัผู้ อืน 

- อตัมโนทศัน์ด้านครอบครัว (Family - Self) หมายถึง ความรู้สกึในคณุคา่และความพอใจในฐานะ

ของตนเองทีเป็นสมาชิกคนหนงึของครอบครัว เป็นการแสดงถึงการรับรู้ตนเองวา่ใกล้ชิดหรือหา่งเหินจากครอบครัว 

- อตัมโนทศัน์ด้านสงัคม  (Social-Self) หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลทีมีต่อตนเองเกียวกับ

ความมนัใจ และความเชือมนัในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อืน 
- อตัมโนทศัน์ด้านความเป็นเอกลกัษณ์ (Identify) หมายถึง ความคิดเห็นบคุคลเกียวกบัตนเองว่า

เป็นคนอยา่งไร 

- อตัมโนทศัน์ด้านความพึงพอใจในตนเอง (Self Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกของบคุคล 

เกียวกบัการยอมรับตนเอง 

- อตัมโนทศัน์ด้านพฤติกรรมทีตนเองแสดงออก (Behavior) หมายถึง การรับรู้และความคิดของ

บคุคลเกียวกบัวิธีการปฏิบตัตินในเรืองตา่งๆของตนเอง 

- อตัมโนทศัน์ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง (Self Criticism) หมายถึง ความกล้าทีจะยอมรับความ

จริงเกียวกบัตนเองทงัด้านดีและไม่ดี  
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กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย 
 

 อตัมโนทศัน์ของสมาชิกชุมชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพทีมีอาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการใช้

สารเสพตดิ และระยะเวลาอยูรั่บการบําบดัรักษา ตา่งกนั จะมีอตัมโนทศัน์ทีแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพ 

 

  อาย ุ

  การศกึษา 

  ระยะเวลาทีใช้สารเสพตดิ 

  ระยะเวลาทีอยูรั่บการบําบดัรักษา 

 

อตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชบําบดั

ระยะฟืนฟสูมรรถภาพ 

 

  ด้านร่ายกาย 

  ด้านศีลธรรมจรรยา 

  ด้านสว่นตวั 

  ด้านครอบครัว 
  ด้านสงัคม 

  ด้านความเป็นเอกลกัษณ์ 

  ด้านพฤตกิรรมทีแสดงออก 

  ด้านความพงึพอใจในตนเอง 

  ด้านการวพิากษ์วจิารณ์ตนเอง 




