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บทท ี2 
เอกสารงานวจิัยทเีกียวข้อง 

 

การวิจยัการศกึษาอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ์

และศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิสว่นภมิูภาค มีผลการศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องนําเสนอตามลําดบั ดงันี 

  1. แนวคดิ ทฤษฎี เกียวกบัอตัมโนทศัน์ 

  2. การบําบดัรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ 

  3. การบําบดัรักษายาเสพตดิในรูปแบบชมุชนบําบดั 

  4. งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

แนวคดิ ทฤษฎี เกียวกับอัตมโนทศัน์ 
 

ความหมายของอัตมโนทศัน์ (Self – Concept)  
 

 นกัจิตวิทยาและนกัศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายของอตัมโนทศัน์ (Self - Concept) ซงึพอจะกลา่ว

โดยสงัเขปได้ดงันี 

 จาก Dictionary of Education ของ Carter V. Good  (อ้างถึงใน กาญจนา ภยูาธร, 2541:12) ได้ให้

ความหมายอตัมโนทศัน์ (Self - Concept) ว่าเป็นการรับรู้ของบคุคลเกียวกบัความสามารถ รูปร่าง ลกัษณะ การ

กระทํากิจวตัรประจําวนัของตนเองในฐานะทีเป็นบคุคลหนงึ 

ไรมีย์ (Reimy cited by Dinkmeyer  1967 : 184  อ้างถึงในพรรณวิภา ถาวรประเสริฐ, 2533:1) ได้ให้

ความหมายวา่ อตัมโนทศัน์คือการรับรู้สิงตา่งๆทีถกูจดัให้เป็นระบบ มากหรือน้อยเป็นผลจากการสงัเกตตนทงัอดีต

และปัจจุบัน เป็นสิงทีบุคคลเชือเกียวกับตนเอง โดยเฉพาะช่วงเวลาทีบุคคลนันต้องตัดสินใจกระทําสิงหนึงให้

เหมาะสมกบัตนเอง 
 Rogers (อ้างถึงในกาญจนา ภยูาธร, 2541:13) ได้กลา่วถึงลกัษณะของอตัมโนทศัน์ว่าเป็นลกัษณะทีทํา

ให้บุคคลแสดงออก อนัเป็นผลจากความเชือทีเขามี โดยมีความต้องการพืนฐานของมนษุย์ควบคู่กันไปด้วย เช่น 

ต้องการทีจะให้ผู้ อืนมองตนเองในแงด่ีด้วย 

 Stuart & Sundeen (อ้างถึงในวรรณาภรณ์ จิตตกลู, 2535:15) อธิบายว่าอตัมโนทศัน์เป็นความคิดเห็น 

ความเชือ เป็นองค์ประกอบของความรู้ทีเกียวกบัตนเองและบคุคล ซงึจะมีอิทธิพลตอ่การสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อืน 

รวมทังเป็นการรับรู้เกียวกับคุณลักษณะความสามารถของบุคคล ปฎิสัมพันธ์ของบุคคลกับบุคคลอืนและ 

สิงแวดล้อม เป็นค่านิยมของบคุคลทีเกียวข้องกบัประสบการณ์และวตัถ ุรวมทงัเป็นเป้าหมายและอดุมการณ์ของ

บคุคลด้วย 
 Kendler (อ้างถึงในสรีุย์พร เลิศวรกลุ, 2534:27) กล่าวว่า อตัมโนทศัน์หมายถึงทศันคติทีบคุคลมีต่อ 

ตนเอง การเรียนรู้ การประเมินคา่เกียวกบัตนเอง และจะมีการเปลียนแปลงไปตาม วฒิุภาวะ 

 Fitts (อ้างถึงในชวูิทย์ เลิศวรกลุ,2541:49) ได้ให้ความหมายของอตัมโนทศัน์ว่า เป็นความรู้สกึนึกคิด  

ทศันคตขิองบคุคลทีมีตอ่ตนเองในด้านร่างกาย ด้านศีลธรรม ด้านสว่นตวั ด้านครอบครัว ด้านสงัคม ด้านความเป็น
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เอกลกัษณ์ ด้านความพึงพอใจในตนเอง และด้านพฤติกรรมทีตนแสดงออก ซึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ของบคุคล ทีมีตอ่ความสมัพนัธ์กบัผู้ อืนในสงัคมและสงิแวดล้อม 
 ชูวิทย์ รัตนพลเสนย์ (2541:50) ให้ความหมายอตัมโนทศัน์ว่าเป็นความคิด ความรู้สึก ทศันคติ และ 

คา่นิยมของบคุคลทีมีตอ่ตนเองในทกุๆด้าน ซงึอาจจะตรงหรือไม่ตรงกบัความเป็นจริงก็ได้ ทงันีขนึอยู่กบัการเรียนรู้ 

การรับรู้ของบคุคลและจากประสบการณ์ทีบคุคลนนัมีปฎิสมัพนัธ์กบัสงัคมและสงิแวดล้อมตงัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

 จากความหมายของอตัมโนทศัน์ดงัทีกลา่วมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า อตัมโนทศัน์หมายถึงความรู้สกึนึกคิด 

ทัศนคติ ค่านิยม ความเชือทีบุคคลมีต่อตนเองทังด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม อันเป็นผลมาจากการรับรู้เกียวกับ 

ตนเอง ซึงความรู้สกึนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม และความเชือต่างๆเหล่านีจะเป็นตวักําหนดการแสดงออกพฤติกรรม

ของบคุคล และอตัมโนทศัน์สามารถเปลียนแปลงได้ตามวฒิุภาวะและสงิแวดล้อมทีเกียวข้องกบับคุคล 

 
ความสาํคัญของอัตมโนทศัน์ 
 

 อัตมโนทัศน์นับว่าเป็นองค์ประกอบทีสําคญัของบุคลิกภาพและเป็นปัจจัยหนึงทีสําคญัต่อการแสดง 

พฤติกรรมของบคุคล ซงึการทีบคุคลมีอตัมโนทศัน์ทีต่างกนัก็มีพฤติกรรมทีแตกตา่งกนัไปด้วย เช่น Lazarus (อ้าง

ถึงใน กาญจนา ภยูาธร, 2541 : 13) ได้กล่าวว่าอตัมโนทศัน์จะเป็นตวักําหนดพฤติกรรมของบคุคล และทําให้

บคุคลเข้าใจตนเอง บคุคลจะแสดงพฤติกรรมตามทีคิดว่าตนเป็น ดงันนั ถ้าบคุคลมีอตัมโนทศัน์เรืองใดเรืองหนึงดี 

ก็จะมีแนวโน้มว่าบคุคลนนัจะสามารถกระทําสิงนนัได้ดี ซึงจะเห็นได้ว่าอตัมโนทศัน์มีความสําคญัในการทีจะช่วย

ให้เราเข้าใจพฤติกรรม พยากรณ์ และเปลียนพฤติกรรมของผู้ อืนได้ (อําไพ  ศิริพฒัน์ อ้างถึงใน กาญจนา ภูยาธร, 

2541:13)  ซงึสอดคล้องกบัโรเจอร์ส (Rogers, 1951:494 อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์, 2541:51) ซงึกลา่วว่าการ

เข้าใจพฤตกิรรมนนัจะต้องศกึษาความคิดภายในบคุคลให้มากทีสดุ พฤติกรรมของคนเป็นผลจากความนึกคิดและ

เจตคติของตนเอง นอกจากนีอตัมโนทศัน์ทีดีย่อมสามารถปรับตวัได้ดี และถ้าบคุคลมีอตัมโนทศัน์ทีไม่ดี ก็ย่อมจะ

ปรับตวัได้ไม่ดี ซึงสอดคล้องกับแมคแคนเลล (อ้างถึงในชูวิทย์ รัตนพลเสนย์, 2541:51) ทีกล่าวว่าคนทีมี 

อัตมโนทัศน์ จะมีลักษณะอุปนิสัยทีน่าพึงประสงค์ มีความกังวลตํา และสามารถปรับตัวได้ดี มีความอยากรู้ 

อยากเห็น เป็นคนเดน่ และมีความสมัพนัธ์ในกลุม่ดี และใช้กลวิธีป้องกนัตนเองน้อยมาก 

 ดงันันจะเห็นได้ว่าอัตมโนทัศน์เป็นความคิดเห็น ความรู้สึก หรือความเข้าใจทีบุคคลมีต่อตนเองและ 

ส่งผลถึงพฤติกรรมของบุคคลด้วย หากบุคคลมีอัตมโนทัศน์ในเชิงบวก สอดคล้องกับความเป็นจริง บุคคลก็มี 

แนวโน้มทีจะมีพฤติกรรมทีเหมาะสมกับสภาพสงัคมและสิงแวดล้อมตน หากบุคคลมีอัตมโนทัศน์ในเชิงลบก็มี 

แนวโน้มทีจะมีพฤติกรรมในทางทีไม่ดีหรือไม่เหมาะสม การศึกษาอัตมโนทศัน์ของบุคคลเพือนําไปสู่การพฒันา 

อตัมโนทศัน์ของบคุคลมีข้อความสําคญัด้วยเหตผุลดงักลา่ว 
 

ทฤษฎีเกียวกับอัตมโนทศัน์ 
 

 การศกึษาในเรืองอตัมโนทศัน์หรืออตัตาได้รับความสนใจจากนกัจิตวิทยาหลายคนด้วยกนั เช่น Rogers, 

Mead, Lewin, Adler, Allport, Sullivan และ Combs and Snygg  เป็นต้น ซงึทฤษฎีของนกัจิตวิทยาแตล่ะบคุคล

แตกต่างไปตามความเชือ ประสบการณ์ หรือแง่มมุต่างๆทีนกัจิตวิทยาแต่ละคนให้ความสนใจ เช่น Sullivan ให้
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ความสนใจในด้านการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ในขณะที Allport ให้ความสนใจในด้านรับรู้เกียวกับ

ประสบการณ์ปัจจบุนัของแตล่ะบคุคล ซงึในทีนีจะขอเสนอทฤษฎีทีสําคญัและเป็นทีนิยม 3 ทฤษฎี ดงันี 
 

 ทฤษฎีของโรเจอร์ส 
 

 โรเจอร์สได้เสนอแนวคิดเกียวกบับคุลิกภาพและพฤติกรรม ซงึฮอลล์และลินด์เซย์ (Hall and Lindzey, 

1957:523-530 อ้างถึงในพรรณวิภา ถาวรประเสริฐ, 2541:22) ได้สรุปประเด็นทีเป็นโครงสร้างของบคุลิกภาพไว้ 

3 ประการ คือ ประสบการณ์ของอินทรีย์ อตัมโนทศัน์ และความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องระหว่างประสบการณ์

ของอินทรีย์และอตัมโนทศัน์ ซงึมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

ประสบการณ์ของอินทรีย์ บุคคลแต่ละคนมีชีวิตอยู่ในโลกของประสบการณ์ซึงมีตนเองเป็น 

ศนูย์กลาง โลกสว่นตวัของเขาประกอบด้วยประสบการณ์ทงัมวลของอินทรีย์ซงึบคุคลจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม แตบ่คุคล

ผู้นนัผู้ เดียวทีรู้จกัอยา่งถ่องแท้ ผู้ อืนมิอาจลว่งรู้ได้อย่างสมบรูณ์ นอกจากต้องการความเข้าใจตามทศันะของบคุคล

ผู้นนั (empathic understanding) โลกแห่งประสบการณ์นีคือความจริงสําหรับบคุคลนนับุคคลมิได้มีปฏิกิริยา 

ตอบสนองต่อความจริงทีแท้จริง แต่เขาจะมีปฏิกิริยาต่อความจริงตามทีเขารับรู้ โรเจอร์สไม่ได้อธิบายว่าความ 

จริงแท้นนัเป็นอย่างไร แตก่ลา่วว่าบคุคลมีแนวโน้มทีจะตรวจสอบความถกูต้องของประสบการณ์อืนอยู่เสมอ ทงันี

เพือให้ได้มาซงึแนวทางทีจะทําให้บคุคลมีพฤตกิรรมทีถกูต้องเหมาะสม 

 อัตมโนทัศน์ด้วยอิทธิพลของสิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิงอิทธิพลของพ่อแม่และผู้ ใกล้ชิด ซงึเป็น

ผู้ประเมินค่าพฤติกรรมของเด็ก ส่วนหนึงของประสบการณ์จะค่อยๆก่อตวัขึนเป็นอัตมโนทัศน์ ซึงมีลกัษณะเป็น

หน่วยรวม (Gestalt) ทีมีระบบอันประกอบด้วยการรับรู้คุณลักษณะของสิงทีเป็น “ตัวฉัน” และการรับรู้

ความสมัพนัธ์ที ”ตวัฉนั” กบัผู้ อืนและสิงอืน รวมทงัคา่นิยมตา่งๆทีเกียวข้องกบัอตัมโนทศัน์เหลา่นี อตัมโนทศัน์หรือ

ระบบการรับรู้เกียวกบั “ตน” นีจะมีผลตอ่การรับรู้ประสบการณ์ตา่งๆ และพฤติกรรมทีบคุคลจะแสดงออก กลา่วคือ 

บุคคลจะรับ รู้ประสบการณ์ทีสอดคล้อง  และจะปฎิ เสธหรือบิดเบือนประสบการณ์ทีไม่สอดคล้องกับ 

อตัมโนทศัน์ตน นอกจากนนับคุคลยงัเลือกแสดงพฤตกิรรมทีสอดคล้องกบัอตัมโนทศัน์อีกด้วย 

 ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องระหว่างอัตมโนทัศน์และประสบการณ์ของอินทรีย์ เมือ 

ประสบการณ์ซึงผ่านการรับรู้และถกูจดัให้เป็นส่วนหนึงของอตัมโนทศัน์ตรงกับประสบการณ์ทีเกิดขึนกับอินทรีย์ 

บคุคลจะมีการปรับตวัดี มีวฒิุภาวะ และมีประสิทธิภาพเต็มที (fully functioning) บคุคลจะ  ยอมรับประสบการณ์

ทงัมวลทีเกิดขึนโดยปราศจากความหวาดหวนัหรือวิตกกังวล เขาสามารถทีจะคิดอ่านได้ตรงตามความเป็นจริง 

ตรงกนัข้าม เมืออตัมโนทศัน์ไม่สอดคล้องกบัประสบการณ์ บคุคลจะเกิดความหวาดหวนัวิตกกงัวล จะมีพฤติกรรม 

ปกป้องตนเอง ความคิดอ่านของเขาจะถูกจํากัดและขาดความยืดหยุ่นในภาวะทีอัตมโนทัศน์ไม่สอดคล้องกับ

ประสบการณ์ บุคคลจะพยายามปกป้องอัตมโนทัศน์ไว้ด้วยวิธีการบางอย่าง กล่าวคือ ด้วยวิธีปฏิเสธทีจะรับรู้

ประสบการณ์บางอย่าง หรือด้วยวิธีการบิดเบือนประสบการณ์นันมาให้สอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ ทําให้ 

ประสบการณ์ทีสําคญับางอย่างไม่ได้ถกูจดัรวมเข้าสูโ่ครงสร้างของ ”ตน”  สิงทีเกิดขึนคือ ความตงึเครียดทางจิต 

(Psychological  tensions) เป็นภาวะของการปรับตวัทีไม่ดี 

ตวัการทีเป็นเหตใุห้อัตมโนทศัน์และประสบการณ์ของอินทรีย์สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกัน คือ การ

ประเมินคา่ของผู้ อืน ถ้าหากการประเมินคา่นีเป็นไปในทางบวก หรือทีคาร์ล โรเจอร์ส เรียกว่าการยอมรับปราศจาก

เงือนไข (Unconditional positive regard) อตัมโนทศัน์และประสบการณ์ก็จะไม่คลาดเคลือนห่างจากกนั บคุคล
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จะมีการปรับตวัดี แต่เนืองจากการประเมินคา่พฤติกรรมของเด็กโดยพ่อแม่และผู้ อืนนนับางทีก็เป็นไปในทางบวก 

บางทีก็ทางลบ เด็กจึงเรียนรู้ทีจะจําแนกระหว่างการกระทําและความรู้สึกทีผู้ อืนเห็นชอบด้วย และไม่เห็นด้วย 

ประสบการณ์ทีไม่ได้รับการเห็นชอบด้วยจะถกูจํากดัออกไปจากอตัมโนทศัน์ แม้ว่าประสบการณ์นนัจะเกิดขนึจริงก็

ตาม ผลทีเกิดขนึก็คือ ความไม่สอดคล้องตรงกนัระหวา่งอตัมโนทศัน์และประสบการณ์ 
 

ทฤษฎีของซัลลิแวน (Sullivan)  
 
 Mead (อ้างถึงในชูวิทย์ รัตนพลเสนย์, 2541:53) ได้อ้างถึงทฤษฎีบคุลิกภาพของซลัลิแวน ซึงประเด็น

สําคญัในเรืองขบวนการทีเด็กรับรู้สภาพแวดล้อมและนําความรู้มาปรับปรุงให้กับตนเอง ซลัลิแวนได้กล่าวถึงเรือง

“อตัตา” วา่บคุคลจะรู้วา่ตนเองเป็นอยา่งไรนนัมีบอ่เกิดจากการมีสมัพนัธภาพหรือปฎิสมัพนัธ์กบับคุคลอืน โดยเฉพาะ

กับบิดามารดา บุคคลทุกคนทีเกิดมาจะมีความสามารถในการเรียนรู้ทีจะสร้าง“อัตตา”สําหรับตนเอง ซึง 

จําเป็นต้องอาศยับิดามารดาและผู้ใกล้ชิด ตวัอยา่งเช่น เมือแรกเกิดมารดาจะเข้าโอบอุ้มเด็กเมือเด็กร้องไห้ เมือเด็กหิว 

เด็กจะได้รับความอบอุ่น และเรียนรู้ว่าการร้องไห้ของตนจะมีอิทธิพลให้มารดาเอาใจใส่ เด็กจะเกิดการสร้าง “อตัตา” 

ในเบืองต้นวา่ “ตนมีคณุคา่” และเมือเตบิโตขนึเดก็จะได้รับคา่ชมเชย จะทําให้เดก็คดิวา่  “ฉนัเป็นคนดี คนเก่ง” 

 จากทฤษฎีของซลัลิแวนจะเห็นว่าการสร้าง “อัตตา” ของบุคคลนันเน้นทีการมีปฎิสมัพนัธ์กับบุคคล 

โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงแรกของชีวิต ปฎิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบิดามารดาเป็นสิงสําคัญมาก เด็กทีมี 

อัตมโนทศัน์ในด้านบวกจะรู้สึกว่าตนเองมีคณุค่า ก่อให้เกิดความเชือมันในตนเอง ซึงเป็นผลมาจากทีเด็กได้รับ

ความอบอุ่น บิดามารดามีความรู้สกึทีดีแก่เดก็ และมีความเชือมนัในตวัเดก็เป็นสําคญั 
 

ทฤษฎีของมีด  (Mead)  
 

 Mead (อ้างถึงในฤทยัรัตน์ ธรเสนา, 2535 : 18) สนใจ “อตัตา” ในลกัษณะของการเป็นตวัตน และมี

ความรู้สํานึกในตนเอง (Self Awareness) มากกว่าทีจะเป็นกระบวนการ “อตัตา” ของบคุคลไม่ได้เกิดมาพร้อมกบั

บคุคล แตถ้่าเกิดหลงัจากทีบคุคลได้มีประสบการณ์กบับคุคลอืนๆ จากการทีบคุคลมีปฏิกิริยาโต้ตอบตอ่เด็กจะเป็น

ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เพือจะเกิดการคิด พิจารณาต่อไปว่าตวัเขาเป็นบคุคลหนึง ตลอดทงัเกิดทศันคติและ

ความรู้สกึทีมีตอ่ตนเอง Mead ได้เน้นว่า “อตัตา” เป็นการตอบสนองของบคุคลอืนๆทีมีตอ่ตวัเขา ตามแนวคิดนีจึง

เป็น “อตัตา” ทางสงัคม (A social Fimed Self) “อตัตา” จะเกิดขนึเมือบคุคลอยู่ในสงัคมและจากการติดตอ่สือสาร

กนัภายในสงัคม เช่น ในครอบครัวหรือในโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี Mead ได้แบ่งอตัมโนทศัน์ในคนเป็น 2 ภาค 

คือ “me” กบั “I” โดย “me” เป็นส่วนหนึงทีอยู่ในกรอบระเบียบ แบบแผน (Conventional) “I”  เป็นส่วนทีมี

ความคิดริเริมสร้างสรรค์ (Creative) แต่ส่วนไหนจะมีบทบาทมากขึนอยู่กับสิงแวดล้อมทีเข้มงวด “me” ก็จะมี

บทบาทและอิทธิพลเหนือ “I” บคุคลก็มกัจะไม่เป็นตวัของตวัเอง แตถ้่าสิงแวดล้อมมีบรรยากาศทีอิสระพอสมควร 

“I” ก็จะมีบทบาทมากกวา่ “me” (อําไพ  ศริิพฒัน์  อ้างถึงในกาญจนา  ภยูาธร, 2541:16) 

จากทฤษฎีทงั 3 ทฤษฎีทีได้เสนอไป พอจะสรุปได้ว่า อตัมโนทศัน์เป็นองค์ประกอบหนึงของบุคลิกภาพ 

ซึงได้มากจากการทีบุคคลมีปฎิสมัพนัธ์กัน ซึงจะเริมจากครอบครัว โดยทีบิดามารดาเป็นบุคคลทีมีความสําคญั

อนัดบัแรกในการพฒันาอตัมโนทศัน์ และเป็นความรู้สกึทีบคุคลมีตอ่ตนเอง ซึงอาจจะตรงกบัความจริงหรือไม่ก็ได้ 
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ความรู้สึกนีมีอิทธิพลต่อการปรับตวั และพฤติกรรมด้านต่างๆของบุคคล และอัตมโนทศัน์จะมีความสมําเสม

คงที แตส่ามารถพฒันาและเปลียนแปลงได้ตามเวลาและบทบาทในแตล่ะสงัคม 
 

องค์ประกอบของอัตมโนทศัน์ 
 

 เนืองจากอตัมโนทศัน์เป็นความนึกคิดภายในทีผู้ อืนไม่สามารถล่วงรู้ได้ การทีจะทราบถึงความคิดของ

บคุคลได้ สามารถกระทําได้ 2 วิธี  (อําไพ ศิริพฒัน์ อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์, 2541:54) คือ โดยการไปถาม 

กบัเจ้าตวัโดยตรง ซึงผลทีได้จะเป็นการรายงานเกียวกบัตนเอง (Self - Report) และโดยการให้ผู้ เชียวชาญหรือ 

นกัจิตวิทยาสงัเกตพฤติกรรมแล้วสรุปลงความเห็น ซึงการประเมินทงั 2 วิธี นีจะให้ผลไม่ต่างกนัมากนกั แต่ในวิธี 

ที 2 นนัจะต้องใช้เวลาและมีความไม่สะดวกหลายประการ ดงันัน การให้บุคคลรายงานเกียวกับตนจึงเป็นวิธี 

ทีสะดวก น่าเชือถือได้มากกวา่ ในการประเมินอตัมโนทศัน์ ฟิทท์ (Fitls) ได้สร้างแบบวดัอตัมโนทศัน์เทนเนสซี (The 

Tennessee  Self - Concept Scale) ซึงแบบวดันีสร้างขนึจากแนวพืนฐานทฤษฎีทางจิตวิทยา โดยให้บคุคล

ประเมินอตัมโนทศัน์ของตน 
 

Fitts (อ้างถึงในกอบกลุ พนัธ์เจริญวรกลุ, 2531:83) ได้แบ่งองค์ประกอบของอตัมโนทศัน์โดยพิจารณา

จาก 2 ด้านใหญ่ๆคือ 

 พิจารณาโดยใช้ตนเองเป็นเกณฑ์  (Internal Feame of Reference) ประกอบด้วย 

 อัตมโนทัศน์ด้านความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเกียวกับ 

ตนเองวา่เป็นอยา่งไร (What he is) เป็นการพิจารณาอตัมโนทศัน์ทีเกียวกบัคําถามวา่ “ฉนัเป็นอะไร”  (What I am) 

 อัตมโนทัศน์ด้านความพึงพอใจในตนเอง (Self-Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล 

เกียวกบัการยอมรับตนเอง (How he accepts himself) เป็นการพิจารณาอตัมโนทศัน์ด้านทีเกียวกบัคําถามทีว่า 

“ฉนัมีความรู้สกึเกียวกบัตวัฉนัอยา่งไร” (How I feel about myself)  

 อัตมโนทัศน์ด้านพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การรับรู้และความคิดเห็นของบคุคลเกียวกบัการ

ปฏิบตัิในเรืองต่างๆของตนเอง  (How he acts) เป็นการพิจารณาอตัมโนทศัน์ด้านทีเกียวกบัคําถามทีว่า “ฉัน

ประพฤตอิยา่งไร” (What I do or the way I acts)   
 

 พิจารณาโดยใช้คนอืนเป็นเกณฑ์  (External Frame of Reference)  

อัตมโนทัศน์ด้านร่างกาย (Physical-Self) หมายถึง ความคิดเห็นของบคุคลอืนทีมีตอ่ตนเองเกียวกบั

รูปร่าง ลกัษณะของร่างกาย เพศ สขุภาพ ความสามารถและทกัษะ 

 อัตมโนทัศน์ด้านคุณธรรม (Mora-Ethic a Self) หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลอืนทีมีต่อ 

ตนเองเกียวกบัคณุค่าทางศีลธรรม ความสมัพนัธ์ทีมีต่อศาสนา ความรู้สกึเกียวกบัการเป็นคนดีหรือคนเลว ความ

พงึพอใจในศาสนาของตน 

 อัตมโนทัศน์ด้านความเป็นส่วนตัว (Personal - Self) หมายถึง ความคิดเห็นของบคุคลเกียวกับ 

คณุค่าของตนเอง ความรู้สึกมันใจในตนเอง และการประเมินค่าบุคลิกภาพของตนโดยไม่รวมลกัษณะของด้าน 

ร่างกายและความสมัพนัธ์กบัผู้ อืน 
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 อัตมโนทัศน์ด้านครอบครัว (Family - Self) หมายถึง ความรู้สกึในคณุคา่และความพอใจในฐานะ

ทีตนเป็นสมาชิกคนหนงึของครอบครัว เป็นการแสดงถึงการรับรู้ตนเองวา่ใกล้ชิดหรือหา่งเหินจาก ครอบครัว 

 อัตมโนทัศน์ด้านสังคม  (Social - Self)  หมายถึง ความคดิเห็นของบคุคลทีมีตอ่ตนเองเกียวกบัความ

มนัใจและความเชือมนัในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อืน 
 

 นอกจากนันยงัได้รวมเอาอัตมโนทศัน์ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง (Self Criticism) มาเป็นอีก 

องค์ประกอบหนึงของอัตมโนทัศน์ ซึงเป็นอัตมโนทัศน์ด้านทีหมายถึงความกล้าทีจะยอมรับความจริงเกียวกับ

ตนเองทงัในด้านดีและไม่ดี 
 จากการแบ่งองค์ประกอบของอัตมโนทัศน์พอจะสรุปได้ว่าเป็นการแบ่งตามการประเมินค่า เช่น 

 อตัมโนทศัน์ทีดีและอัตมโนทศัน์ทีไม่ดี การแบ่งตามความรู้สึกนึกคิดทีมีต่อตนเอง เช่น ตนตามอตัภาพ(Actual–

Self) หรือตนตามปณิธาน (Ideal–Self) และแบ่งตามการมองเห็นและมองไม่เห็น เช่น ด้านร่างกายและทางด้าน 

จิตใจ 
 

พัฒนาการของอัตมโนทศัน์ 
 

 พฒันาการของอตัมโนทศัน์ ได้มีผู้อธิบายไว้หลายทา่น ดงันี 

 Erikson (อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์, 2541:59) ได้สรุปการพฒันาอตัมโนทศัน์ว่า ถ้าประสบการณ์ 

ในช่วงแรกของชีวิตกบับุคคลซึงเป็นคนสําคญัของเด็กเป็นไปด้วยดี เด็กได้รับการยอมรับ เด็กจะเริมพฒันาความ 

รู้สกึเกียวกบัตนเองในฐานะทีเป็นบคุคล การทีเด็กจะพฒันาความสามารถในการยอมรับผู้ อืนได้นนัขนึอยู่กบัความ

รักและความเอืออาทรทีได้รับ เดก็จะพฒันาความรู้สกึนกึคดิเกียวกบัตนเองเมือรู้ว่าตนเป็นทีต้องการ เป็นทีชอบพอ 

มีคุณค่า หรือการทีคนอืนๆเห็นว่าเขาเป็นเด็กดี การทีเด็กแต่ละคนจะรู้ว่าตนดีหรือไม่นันคนรอบข้างมีอิทธิพล 

อย่างยิง เด็กจะแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวงัของบคุคลทีมีความสําคญัต่อชีวิตของเด็ก และจะแทรกซึมเข้า 

อตัมโนทศัน์ของเดก็ 
 Strang  (อ้างถึงในชูวิทย์ รัตนพลเสนย์ 2541:56) ได้สรุปการเปลียนแปลงอัตมโนทศัน์ว่าการ 

เปลียนแปลงอตัมโนทศัน์ของแตล่ะคนจะเกิดขึนตอนใดของชีวิตก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงระยะเวลาทีบคุคล

เริมต้นมีการพฒันาตน 

 กาญจนา ภูยาธร (2541:21) สรุปว่า อัตมโนทัศน์มีการพัฒนาตงัแต่วัยทารก โดยเริมจากเมือเด็ก 

รู้จกัแยกตนเองออกจากบคุคลอืนและสิงแวดล้อม ขบวนการแยกแยะตนเองจากสิงแวดล้อมจะเริมจากช้าๆ และ

พฒันาเร็วขึน เมือเด็กสามารถเข้าใจภาษา โดยการเรียกชือเด็กจะช่วยทําให้เด็กสามารถรับรู้ว่าเด็กเป็นบคุคลหนึง 

จากนนัเด็กจะเริมแยกสิงทีตนชอบและไม่ชอบจากประสบการณ์ทีได้รับ ซงึประสบการณ์ทีสําคญัในวยัเด็กคือการ

ได้รับความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดทีสุด คือ บิดามารดา และบุคคลในครอบครัวมี

ความสําคญัอย่างยิงต่ออตัมโนทศัน์ ประสบการณ์ทีดีจะมีผลให้อตัมโนทศัน์ดี อนัเป็นพืนฐานและแนวทางในการ

สร้างและพฒันาอตัมโนทศัน์ของบคุคลในระยะตอ่ไป  
 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของบุคคลเป็นผลมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ทีบุคคลมี 

ปฎิสมัพนัธ์กับสงัคมและสิงแวดล้อมรอบๆตวั โดยเริมตงัแต่วยัทารกจนถึงวยัผู้ ใหญ่ ประสบการณ์ทางบวกหรือ 

ทางลบทีบคุคลได้รับจะเป็นสว่นสําคญัตอ่การสร้างอตัมโนทศัน์ หากเขาได้รับประสบการณ์ในทางบวก จะทําให้มี
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ความรู้สึกในทางบวก ในทางตรงข้าม หากได้รับประสบการณ์ในทางลบ จะทําให้มีความรู้สึกในทางลบ ซึง

ประสบการณ์ตา่ง ๆทีได้รับจะมีผลตอ่การพฒันาอตัมโนทศัน์อย่างยิง และอตัมโนทศัน์จะพฒันาอย่างตอ่เนืองตาม

วฒิุภาวะและสงิแวดล้อมของบคุคลโดยไม่มีการจํากดัเวลาหรือขอบเขต 
 

พัฒนาการของอัตมโนทศัน์ในวัยต่างๆ  
 

 อตัมโนทศัน์มีการพฒันาตามช่วงวยัตา่งๆ (พรรณี ทยัเจนต ิ อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์, 2541:57-58) ดงันี 

 วัยทารก เป็นวัยทีเด็กเห็นว่าตนเองเป็นคนสําคัญทีสุด จะทําทุกอย่างเพือสนองความต้องการของ 

ตนเอง ถ้าความต้องการของเด็กได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที เด็กจะรู้สกึว่าตนจะสามารถพึงพาผู้ อืนได้ เด็กจะ 

รู้สกึวา่โลกนีน่าอยู ่น่าไว้วางใจ ในทางตรงข้าม ถ้าความต้องการของเดก็ไม่ได้รับการตอบสนอง เดก็จะรู้สกึว่าโลกนี

ไม่น่าอยู่ ไม่น่าไว้วางใจ ซึงในช่วงแรกของชีวิตนี พ่อแม่และบคุคลแวดล้อมล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตเด็ก ถ้าเด็กได้รับ

ประสบการณ์จากบุคคลดงักล่าวเป็นไปด้วยดี เด็กได้รับความรัก การยอมรับ เด็กจะพฒันาความรู้สึกเกียวกับ 

ตนเองมีคณุคา่ เด็กจะพฒันาความรู้สกึรักคนอืนได้ แตถ้่าเด็กได้รับประสบการณ์ทีไม่ดี เด็กไม่ได้รับความรัก ไม่ได้

รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง เด็กจะพัฒนาความรู้สึกเกียวกับตนเองว่าตนไม่เป็นทีต้องการ  เด็กจะมี 

พฤติกรรมทีขดัแย้งกับสภาพแวดล้อมได้ง่าย ดงันนัในช่วงวยัทารกจึงเป็นช่วงทีสําคญัในการพฒันาอตัมโนทศัน์

ของเดก็วา่จะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 วัยเด็ก เมือเริมเข้าโรงเรียน กลุ่มเพือนและครูมีความสําคัญต่อเด็กมาก การทีเด็กมีโอกาสสร้าง 

สัมพันธภาพกับเพือน ทําให้เด็กได้เรียนรู้สิงต่างๆเกียวกับตนเอง เช่น ตนเองมีความสามารถเหนือกว่าคนอืน 

ในด้านใดบ้าง เพือนมีปฏิกิริยาอย่างไรกับตน การแสดงพฤติกรรมของตนเหมาะสมกับบทบาททางสงัคมหรือไม่ 

เป็นต้น สงิเหลา่นีมีความสําคญัในการพฒันาอตัมโนทศัน์ของเดก็ ดงันนัในช่วงวยัเดก็นี ถ้าหากได้รับการกระตุ้นให้

เกิดกําลงัใจได้ทําสิงต่างๆตามความสามารถ จะช่วยให้เด็กพัฒนาอัตมโนทัศน์ในทางบวก หรือมีความเชือมัน 

ในตนเอง ซงึเป็นพืนฐานทีสําคญัทีจะช่วยให้เดก็เป็นตวัของตวัเอง กล้าแสดงความคดิเห็น 

 วัยรุ่น เป็นช่วงทีแสดงให้เห็นอิทธิพลของความรู้สึกนึกคิดเกียวกับตนเองในทางบวกหรือทางลบ 

อย่างเด่นชดั ซึงมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กในลกัษณะต่างๆกนั เช่น เด็กทีมาโรงเรียนด้วยความคาดหวงั

วา่จะต้องเป็นผู้ประสบความสําเร็จ มีความสขุ เดก็มกัจะอาสาทํางาน มีความรับผิดชอบ ถ้าความคาดหวงัของเด็ก

สอดคล้องกบัอตัมโนทศัน์จะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จทงัด้านการเรียนและด้านการสงัคม ในทางตรงกนัข้าม 

เด็กทีมีอตัมโนทศัน์ในทางลบ มกัจะมองตนเองว่าไม่มีความสามารถ จึงไม่กระตือรือร้นทีจะรับอาสาทําสิงต่างๆ  

ไมก่ล้ารับผิดชอบ ซงึจะนําไปสูค่วามล้มเหลวในชีวิต ดงันนัการพฒันาอตัมโนทศัน์ในช่วงวยัรุ่นนีถือเป็นช่วงสําคญั

ทีเด็กจะหาเอกลกัษณ์ของตนเอง ถ้าเด็กรู้ว่าตนเองคือใคร มีความสามารถอย่างไร มีความต้องการอะไรในชีวิต 

เดก็จะพฒันาเป็นผู้ ใหญ่ทีปรับตวัได้ตอ่ไป แตถ้่าเด็กหาเอกลกัษณ์ของตนเองไม่ได้ เกิดความสบัสนในบทบาทของ

ตน ไม่รู้ถึงความสามารถและความต้องการของตน เดก็ก็จะต้องพฒันาเป็นผู้ใหญ่ทีมีปัญหาในการปรับตวัตอ่ไป 
 

ลาํดบัขันของการพัฒนาอัตมโนทศัน์    
 

 อัตมโนทัศน์เป็นการเรียนรู้ทีได้มาจากประสบการณ์และการรวมของโครงสร้างทางประสาทวิทยาใน

สมอง Gurney (อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์, 2541:58-59) ได้แบ่งพฒันาการของอตัมโนทศัน์อนัประกอบด้วย

ขนัตอนตามลําดบั ดงันี 
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 ขันที 1 ตนตามปรากฏหรือระยะก่อนร้สํานึกในตนู  (Existential or Pre Self Awarenes) 
 0-2 ปี 
 ในระยะนีจะเริมต้นเกิดพฒันาการของ “อตัตา” ขนึ เด็กจะเรียนรู้เกียวกบัสิงแวดล้อมรอบตวัทงัทีมีชีวิต

และไม่มีชีวิต ในกระบวนการนีจะนําไปสู่ความเข้าใจตนเองว่าเป็นสิงทีแยกจากสิงแวดล้อม เด็กในช่วงแรกยงัไม่

สามารถพดูเกียวกบัตนเองได้ ดงันนัจงึต้องอาศยัการสงัเกตพฤตกิรรมและดสูญัญาณทีแสดงวา่เดก็รู้จกัตนเอง เช่น 

การใช้สรรพนามบคุคลสําหรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น มารดาจะใช้สญัลกัษณ์ชือเขาว่า “ปีเตอร์ทํา” หลงัจากนนั  

2-3 สปัดาห์ เดก็จะเข้าใจวา่ “ฉนัเป็นคนทํา” 
 ขันตอนท ี 2 ตนตามภายนอก  (Exterior Self) 2-13 ปี 
 การวินิจฉยัอตัมโนทศัน์ในวยันีจะงา่ยขนึ เพราะนอกจากการสงัเกตแล้ว ยงัได้ข้อมลูจากการตอบคําถาม

งา่ย ๆ ทีเดก็ในวยันีสามารถเข้าใจและตอบได้ 

 ในขนัตอนนีเด็กจะรวบรวมรายละเอียดจากข้อมลูต่างๆ มีการประเมินผลความรู้สกึในทางบวกและลบ 

รายละเอียดทังหมด และการประเมินผลจะรวมเป็นอัตมโนทัศน์ ซึงเป็นตวัสําคญัในการดําเนินกิจกรรมในทาง 

ควบคมุการรับรู้เกียวกบัตนเอง ดงันนัระยะนีจงึเป็นระยะทีสําคญัมาก เพราะเป็นช่วงทีเดก็ได้รับข้อมลูตา่งๆเข้าเป็น

ประสบการณ์ ความสําเร็จ หรือความล้มเหลว ข้อวิพากษ์วิจารณ์ทีผู้ ใหญ่วิจารณ์เด็ก เป็นสิงทีมีอํานาจในการ

พฒันาอตัมโนทศัน์ขึนมา ระยะนีเป็นระยะทีสําคญัมากทีบิดา-มารดาและคนอืนๆทีเกียวข้องกบัเด็กจะได้ช่วยกัน

ให้เดก็ได้มีคณุคา่มากขนึ ทงัในขณะนีและในอนาคตข้างหน้า 
 ขันตอนท ี3 ตนตามภายใน  (Interior Self) 13 ปีขึนไป 
 การพฒันาอตัมโนทศัน์ในขนันีจะเกียวข้องกบัการรู้สกึนึกคิดของตนเอง บคุคลจะหลอ่หลอม กลนักรอง 

ความรู้สกึนึกคิดทีเป็นของตนเองออกมา ในช่วงนีวยัรุ่นมีความต้องการเป็นตวัของตวัเองพยายามค้นหาลกัษณะ

เด่นของตน ต้องการให้รู้ถ่องแท้ว่าตนเป็นอย่างไร โดยการมองและพิจารณาตนเอง เกิดความรู้สึกต่อตนเอง 

ทีแตกต่างไปจากวยัเด็ก และรู้สกึว่าตนเองไม่มนัคง คําถามทีจะเกิดกบัวยัรุ่นทกุคน คือ การถามตนเองว่า “ฉนัคือ

ใคร” ในช่วงทีวยัรุ่นค้นหาเอกลษัณ์ของตนเองทีมีความสําคญัตอ่ชีวิตในวยัผู้ใหญ่มาก วยัรุ่นทีล้มเหลวในการค้นหา

เอกลกัษณ์ของตนเองจะเกิดความนกึคดิตอ่ตนเองในแงล่บ ซงึจะมีผลตอ่การแสดงพฤตกิรรมอืนๆตอ่ไป 
 

ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทศัน์ 
 

        พรรณี ชทูยั เจนจิต  (อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์  2541 : 61-62) ได้อธิบายเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพล

ตอ่การพฒันาอตัมโนทศัน์  ดงันี 

  ประสบการณ์ในช่วงแรกของชีวิต พบว่า พ่อแม่เป็นบคุคลทีมีอิทธิพลต่อการพฒันาอตัมโนทศัน์ของ

เดก็มากทีสดุ 
 อิทธิพลทางวัฒนธรรม บุคคลในทุกวฒันธรรมจะพฒันาบุคลิกภาพขึนเพือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ของสงัคมนนัๆ เด็กจะได้รับการอบรมสงัสอนให้มีบคุลิกภาพเป็นไปตามความต้องการของสงัคม เมือโตขึนเด็กจะ

ได้รับอิทธิพลทังทางโรงเรียนและกลุ่มเพือน จากอิทธิพลต่างๆเหล่านีทําให้เด็กเรียนรู้ทีจะปรับตวั เพือให้เป็นที

ยอมรับของสงัคม คา่นิยมทางวฒันธรรมจะสะท้อนให้เห็นสภาพการอบรมเลียงดขูองครอบครัว ซงึจะมีอิทธิพลต่อ

การพฒันาอตัมโนทศัน์ของเดก็ ซงึจะถ่ายทอดไปยงับคุลกิภาพตอ่ไป 
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 ร่างกาย มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ทังทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือเป็นตัวกําหนด

ความสามารถทีเด็กจะทําอะไรได้หรือไม่ได้ ร่างกายมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ทางอ้อม คือ เด็กคิด

อย่างไรเกียวกบัร่างกายของตน ซึงเป็นผลเนืองมาจากการทีเด็กคิดว่าคนรอบๆข้างคิดอย่างไรกบัตน เช่น คนอ้วน

จะไม่รู้สกึกบัความอ้วนนนั จนกว่าคนรอบข้างจะเห็นว่าเป็นสิงน่าเกลียด หรือเพือนล้อเลียน ความรู้สกึทีว่าตนเอง

ตา่งจากคนอืนทําให้เดก็รู้สกึไม่เทา่เทียมผู้ อืน ด้อยกวา่ผู้ อืน ซงึมีผลตอ่บคุลกิภาพ 

สติปัญญา  การทีเด็กทีเฉลียวฉลาดมากชอบทําอะไรแปลกๆ เด็กมีอตัมโนทศัน์ว่าตนเองต่างจากผู้ อืน 

ทําให้เด็กทีฉลาดทําตวัไม่ถกูเวลาเข้ากลุม่ ซงึทําให้เกิดความไม่สบายใจ ไม่มนัใจในตนเอง สว่นเด็กทีไม่ฉลาดเท่า

เพือนจะทําให้เกิดความรู้สกึเป็นคนวงนอก ทําให้เด็กรู้สกึด้อย เด็กพวกนีจะมีประสบการณ์แคบ เป็นผลทําให้ไม่ได้

รับการยอมรับจากเพือน 
ความสําเร็จและความล้มเหลว อิทธิพลอย่างยิงตอ่การพฒันาอตัมโนทศัน์ของเด็ก ความล้มเหลวไม่

เพียงแตจ่ะทําลายอตัมโนทศัน์เท่านนั ยงัสง่ผลถึงการปรับตวัของเด็กในสงัคมอีกด้วย สว่นความสําเร็จก็จะนําไปสู่

การพฒันาอตัมโนทศัน์ ซงึจะสง่ผลไปสูก่ารปรับตวัของเดก็ในสงัคมตอ่ไป 

การยอมรับทางสังคม เด็กทีได้รับการยอมรับในกลุ่มเพือน ทําให้เด็กมันใจในตนเอง มีลกัษณะเป็น

มิตร สว่นเดก็ทีไม่ได้รับการยอมรับจากกลุม่เพือนจะมีอารมณ์หงดุหงิด โมโหง่าย น้อยเนือตําใจ การทีรู้สกึวา่เพือน

ไม่ยอมรับตน ทําให้เดก็พวกนีแยกตวัออกจากกลุม่เพือน 

สัญลักษณ์ของสถานภาพครอบครัว  ได้แก่ เสือผ้า เครืองใช้ เด็กเรียนรู้กบัสิงเหล่านีได้ดี เพราะเป็น

เครืองหมายทีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับหรือไม่ยอมรับจากเพือน เด็กทีมีเครืองใช้ดีๆจะรู้สกึว่าตนดีกว่าเพือน ซึง

ทําให้มีบคุลกิภาพตา่งจากเด็กทีพ่อแม่ไม่สามารถซือหรือหามาให้ได้ ซงึถ้าเด็กไม่ได้รับการยอมรับจากกลุม่ เขาจะ

ตําหนิพ่อแม่ เด็กจะสงสารตนเอง อิจฉาผู้ อืน เด็กบางคนแสดงออกด้วยการเรียนหนังสือให้เก่งหรือเป็นนักกีฬา 

ดีเดน่ เพือเป็นการชดเชยความรู้สกึของสถานภาพทางครอบครัว 
 อิทธิพลของครู ครูทีมีลกัษณะอบอุ่น เป็นกนัเอง ปรับตวัได้ดี จะช่วยให้เด็กมีอตัมโนทศัน์ทีสอคดล้อง

กบัลกัษณะของครู 

 อิทธิพลทางครอบครัว  บ้านเป็นสงัคมแรกทีเด็กเรียนรู้แบบอย่างตา่งๆ บคุคลภายใน ครอบครัวล้วนมี

อิทธิพลตอ่การพฒันาอตัมโนทศัน์ของเดก็ในช่วงแรกของชีวิต 

 สรุปได้ว่า อตัมโนทศัน์ของบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากปัจจยัหลายๆอย่าง ซึงมีปัจจยัอย่างหนึงอย่างใด

จะมีอิทธิพลต่ออัตมโนทัศน์ในแต่ละช่วงอายุแตกต่างกันออกไป และปัจจัยทีแตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อ 

อตัมโนทศัน์แตกตา่งกนั 
 

การเปลียนแปลงอัตมโนทศัน์ 
 

การเปลียนแปลงอตัมโนทศัน์ได้มีผู้อธิบายไว้หลายทา่น  ซงึพอกลา่วโดยสงัเขป ดงันี 

 Cattel (อ้างถึงในชวูิทย์ ศิริพลเสนย์,2541:60) ได้กลา่วถึงการเปลียนแปลงอตัมโนทศัน์ว่าอตัมโนทศัน์

สามารถเปลียนแปลงได้ และเปลียนแปลงได้ดีทีสดุเมือบคุคลเข้าสูว่ยัรุ่น 
 Frandsen (อ้างถึงใน จิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ,2536:47) สรุปว่าความสมัพนัธ์ระหว่างเด็กกับบิดา 

มารดา พีน้อง ครู เพือน และบคุคลอืน เป็นตวัการทีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาการของอตัมโนทศัน์ นอกจากนีอิทธิพล

ของสงัคมเป็นแบบแผนทางวฒันธรรมและสถานภาพทางสงัคมก็มีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงอตัมโนทศัน์เป็น
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อย่างมาก และยังกล่าวอ้างว่า ตลอดชีวิตของคนเราย่อมมีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึนตลอดเวลา ดงันันการ

พฒันาอตัมโนทศัน์จงึมีแนวโน้มทีจะเปลียนแปลงไปตามประสบการณ์ของคนเราได้ (อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์

, 2541 :60) 

 Rogers  (อ้างถึงในชูวิทย์ รัตนพลเสนย์, 2541:60) ได้ให้ความคิดเห็นเกียวกับการเปลียนแปลง 

อัตมโนทัศน์พอสรุปได้ว่า การประเมินทีได้รับจากผู้ อืน หรือการปฎิสัมพันธ์กับสงัคมจะมีผลทําให้อัตมโนทัศน์

เปลียนแปลงไป 

 นวลศริิ เปาโรหิตย์  (อ้างถึงในกาญจนา ภยูาธร, 2541:22) อธิบายวา่อตัมโนทศัน์เปลียนแปลงได้จาก

สาเหตตุอ่ไปนี 

 1. การเปลียนแปลงเกิดจากร่างกายมีพฒันาการ การเจริญเติบโตทางร่างกายทําให้อตัมโนทศัน์ของ 

แตล่ะบคุคลแตกตา่งกนัออกไป ซงึเป็นเพราะมีประสบการณ์ทีแตกตา่งกนัในแตล่ะวยัเข้ามาเกียวข้องด้วย 

 2. การเปลียนแปลงเกิดจากวิกฤตการณ์ทีบุคคลจะต้องประสบ เช่น ความสูญเสีย ความเจ็บป่วย  

อบุตัเิหต ุฯลฯ จะเป็นพลงักดดนั ทําให้อตัมโนทศัน์เปลียนแปลงไปจากเดมิ 
 3.  การเปลียนแปลงเกิดจากการบําบดัทางจิต ซึงช่วยให้แต่ละบุคคลรู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง

สามารถปรับตวัเข้ากบัสงิแวดล้อมได้ 

 พรรณทิพย์ เภกะนนัท์ (2516:65-66) ได้สรุปว่า อตัมโนทศัน์เป็นสิงทีปฏิรูปมาจากประสบการณ์และ 

สิงแวดล้อม เมือประสบการณ์และสิงแวดล้อมเปลียนแปลงได้ อตัมโนทศัน์จึงควรเป็นสิงทีเปลียนแปลงได้ และจดั

องค์ประกอบทีทําให้อตัมโนทศัน์เปลียนแปลงได้แก่ 

 1. สงัคมทีบคุคลอยูอ่าศยั 

 2. ผู้ ใกล้ชิดและมีอิทธิพลเหนือพฒันาการของบุคคลนัน เช่น บิดามารดา หรือผู้ ทีบุคคลนนัไว้วางใจ 

ความเชือ ทศันคตทีิคนเหลา่นีมีตอ่บคุคลนนั 
 3. อตัมโนทศัน์ตามปณิธาน  (Ideal Self Concept)   

จากความคิดของนักจิตวิทยาและผู้ ทําการศึกษาหลายท่านทีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า การเปลียนแปลง 

อตัมโนทศัน์สามารถเกิดขึนได้ตลอดเวลาตามประสบการณ์และสิงแวดล้อม และจะมีการเปลียนแปลงได้ดีทีสดุ 

ในช่วงระยะวยัรุ่น 
 

วิธีการเปลียนแปลงอัตมโนทศัน์ 
 

  พรรรทิพย์ เภกะนนัท์ (2516:64-69) ได้สรุปวิธีการเปลียนแปลงอตัมโนทศัน์ไว้ 2 วิธี คือ 

1. วิธีการเปลียนแปลงระยะยาว เป็นการเปลียนแปลงโดยอาศยัวิธีทางจิตวิทยา คือ จิตบําบดัและการ

ให้คําปรึกษา 

 2. วิธีการเปลียนแปลงระยะสนั เป็นการเปลียนแปลงโดยอาศยัการให้แบบอย่างตวัจริงและแบบอย่าง

โดยจินตนาการ 
 การให้แบบอยา่งตวัจริงหรือการเลียนแบบผู้ อืนทีมีอิทธิพลตอ่บคุคลนนั สําหรับวยัรุ่น เพือนและครู จะมี

อิทธิพลมากในการเป็นตวัแบบ สําหรับแบบอยา่งโดยจินตนาการนนั หมายถึง การสร้างภาพพจน์ หรือการสมมตุิ

แบบอยา่งขนึมาตามความคดิ ความรู้สกึของบคุคลผู้นนัอาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวาจาก็ได้ ซงึเป็นการ 

เปลียนแปลงในระยะสนั 



 16 

 วิธีการเปลียนแปลงอตัมโนทศัน์ทีกลา่วมาข้างต้นนีพบวา่ วธีิทีนกัจิตวิทยานิยมปฏิบตักินัมากทีสดุคือ 

วิธีการเปลียนแปลงระยะยาว 
 

ลักษณะของบุคคลทมีีอัตมโนทศัน์ทดี ี
 

  Rogers (อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์, 2541:62) ได้สรุปถึงการสง่เสริมให้บคุคลให้มีอตัมโนทศัน์ทีดี

ควรส่งเสริมให้บุคคลมีลกัษณะต่างๆ งนี คือ มีทศันคติทีดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ได้รับการยอมรับจาก

สงัคม และมีสมัพนัธภาพทีดีกบับคุคลอืนๆ ส่วน Strang ได้สรุปเพิมเติมว่า บคุคลทีมีอตัมโนทศัน์ทีดีนนัควรเป็น

บคุคลทีเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง มีความมนัใจในตนเอง นอกจากนี Hurlock ให้ความคิดเห็นว่าองค์ประกอบ 

ทีสําคญัของบคุลกิภาพ คือ อตัมโนทศัน์และลกัษณะนิสยั (Trait) อตัมโนทศัน์เป็นองค์ประกอบทีสําคญัทีสดุและมี

อิทธิพลต่อลกัษณะนิสยั กล่าวคือ บุคคลทีมีอัตมโนทศัน์ในทางบวกจะมีลกัษณะนิสยัทีมีความเชือมันในตนเอง 

เห็นคณุคา่และความสําคญัในตนเอง มองเห็นตนเองอย่างแท้จริง สามารถปรับตวัเข้ากบัสงัคมได้ดี และ  Hurlock  

ยงักล่าวอีกว่า อตัมโนทศัน์มีทงัร่างกายและจิตใจ ทางด้านจิตใจมีพืนฐานเกียวข้องกับความคิด ความรู้สึก และ

อารมณ์ เกียวกบัคณุคา่ในตนเอง  ความสามารถปรับตวั ความซือสตัย์ และความมนัใจในตนเอง 

 จากแนวความคิดของนักจิตวิทยาดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า บุคคลทีมีอัตมโนทัศน์ทีดีหรือมี 

อตัมโนทศัน์ในทางบวกนนัควรประกอบด้วยลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี คือ 

 1. รู้สํานกึในตนเอง  (Self  Awareness) 

 2. รู้จกัและเข้าใจตนเอง 

 3. ยอมรับในความเป็นตวัของตวัเอง 

 4. รู้จกัและเข้าใจผู้ อืน 

 5. ยอมรับในความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  

 6. สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่ง ๆได้ดี 

 7. มีสมัพนัธภาพทีดีกบับคุคลอืน 

 8. มองเห็นคณุคา่ในตนเอง 

 9. ไม่มีความรู้สกึทีเป็นปมด้อย 
 10. ต้องการปรับปรุงตนเอง 

 11. มีทศันคตทีิดีตอ่ตนเอง  (ฤทยั ธรเสนา อ้างถึงในกาญจนา ภยูาธร, 2541 : 23-24) 
 

การบาํบดัรักษาผ้ตดิยาเสพตดิู  
 การบําบัดรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดสารเสพติดเป็นแนวทางหนึงทีมีความสําคัญในการทีจะ

เอืออํานวยตอ่การแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซงึจะสง่ผลให้จํานวนผู้ติดสารเสพ

ติดลดน้อยลงหรือหมดไปในทีสุด ผู้ ทีเข้าการบําบัดรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพจนกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วยัง

สามารถกลบัมาเป็นทรัพยากรบคุคลทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาตติอ่ไปได้อีก  

 การบําบดัรักษาผู้ติดยาเสพติดประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบสมคัรใจ ระบบบงัคบั (วิชยั โปษยะ-

จินดา อ้างถึงในพรรณวิภา ถาวรประเสริฐ, 2533:11)  สําหรับประเทศไทยด้านการบําบดัรักษาใช้ระบบสมคัรใจ ซงึ

จะเป็นการบําบดัรักษาทงัทางด้านร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วย  4 ขนัตอน 
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การเตรียมตวัก่อนการรักษา  (Pre – admission) 
 

 เป็นการเตรียมตวัผู้ติดสารเสพติดให้พร้อมทีจะเข้ารับการบําบดัรักษาตามกรรมวิธีและเวลาทีกําหนด 

เป็นระยะเวลาทีจูงใจให้ผู้ติดสารเสพติดมีความมนัใจต่อการรักษา มีความอดทนทีจะต่อสู้กับความรู้สึกต้องการ 

ยาเสพติด มีความตงัใจจริงทีจะเลิกเสพยาเสพติด แนะนําและเสริมกําลงัใจให้ผู้ ป่วยเข้าถึงการเปลียนแปลงทีจะ

เกิดขึนในระหว่างอยู่รับการรักษา พร้อมทงัจะต้องเตรียมความพร้อมของครอบครัว ญาติพีน้อง หรือผู้อยู่ใกล้ชิด  

ให้เข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ  
 

การถอนพษิยา  (Detoxification) 
 

 เป็นการบําบดัอาการทางกายทีเกิดจากการใช้ยาเสพติดด้วยการใช้ยาชนิดอืนแทน เช่น เมธาโดน เพือ

ช่วยระงบัความต้องการยาเสพติด หรือให้เลิกเสพยาเสพติดทนัที ทีเรียกว่า หกัดิบ (Cold Turkey) ขนัตอนนีอาจ

จัดบริการเป็นการถอนพิษยาแบบผู้ ป่วยนอก คือ ไม่ต้องค้างคืนในสถานพยาบาล แต่มารับประทานยา ตาม

ระยะเวลาทีกําหนด  และแบบผู้ ป่วยใน คือ การค้างคืนในสถานพยาบาล ซึงนอกจากจะถอนพิษยาแล้วยงัมีการ

รักษาโรคแทรกซ้อนตา่ง ๆ รวมทงัการให้ความรู้ทีเป็นประโยชน์ เช่น การดแูลรักษาสขุภาพ การ ป้องกนัโรค 
 

การฟืนฟสมรรถภาพ  ู (Rehabilition) 
 

 เป็นการปรับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ เลิกเสพติดด้วยการรักษาขนัตอนของพิษยาแล้วให้มีความ

เข้มแข็ง ปรับเปลียนบุคลิกภาพและพฤติกรรมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ โดยไม่หวนกลับไปใช้ 

สารเสพติดอีก ประกอบด้วยการฟืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และสงัคม รวมทงัการจดักิจกรรมเสริมต่างๆ 

ได้แก่ การให้คําแนะนําปรึกษาเป็นรายบุคคล กลุ่ม และครอบครัว การฝึกทักษะอาชีพ การสนัทนาการ การให้

สงัคมสงเคราะห์แก่ผู้ ป่วยและครอบครัว การเตรียมหางานให้ทํา เป็นต้น เพือสง่เสริมสขุภาพ คณุภาพชีวิต  และลด

อนัตรายต่างๆ อนัเป็นผลมาจากผู้ติดสารเสพติด เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ การก่อคดีอาชญกรรม 

เป็นต้น 
 

การตดิตามหลังการรักษา  (After Care) 
 

 เป็นการติดตามดแูลผู้ติดสารเสพติดทีผ่านการบําบดัรักษาแล้วในแตล่ะขนัตอนและกลบัคืนสู่ครอบครัว

ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร โดยเจ้าหน้าทีจะติดตาม สอบถาม ให้คําแนะนํา เสริมสร้างกําลังใจ และให้ความ 

ช่วยเหลือ มีการนดัพบ การเยียมบ้าน หรือตดิตามทางจดหมาย โทรศพัท์ เพือให้ผู้ตดิสารเสพตดินนัสามารถใช้ชีวิต

อยูใ่นสงัคมทวัไปได้ตามปกต ิโดยไม่ต้องพงึยาเสพตดิอีกตอ่ไป 

 

การบาํบดัรักษาผ้ตดิสารเสพตดิในรปแบบชุมชนบาํบดัู ู  
 

 ชุมชนบําบัดเป็นแนวคิดในการสร้างชุมชนใหม่หรือครอบครัวใหม่ โดยผู้ เข้ารับการบําบัดรักษาหรือ

สมาชิกจะต้องทํากิจกรรมต่างๆร่วมกนั ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนนุ ให้กําลงัใจ และพฒันาซึงกันและกัน เพือให้

บรรลกุารค้นพบตนเอง และสามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ 
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ปรัชญาของชุมชนบาํบัด 
 

 วิลเลียม (William, 1976:22อ้างถึงในกาญจนา ภยูาธร,2533:60) ได้อธิบายถึงปรัชญาของชมุชนบําบดั 

คือ การปฏิบตัิในสิงทีเป็นจริง รู้ตวัว่าจะต้องอยู่ในสงัคม ในโลกมนษุย์ มิใช่เลือนลอยเพ้อฝันในมโนภาพทีสร้างขึน

เพือหลอกหลอนตวัเอง ผู้ ทีได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยวิธีนีจะต้องได้รับการปลกูฝังให้เชือมันในศกัยภาพของตน

โดยใช้วิธีเยียวยาทางจิต ซึงมีกระบวนการให้ผู้ เข้ารักบําบดัรักษาได้แสดงออกทงัในด้านบวกและด้านลบ เพือปรับ

สภาวะทางจิตใจให้เข้าสูร่ะดบับคุคลปกติทีสามารถยืนหยดัอยู่ในสงัคมได้ แม้ว่าจะต้องเผชิญกบัความทกุข์ ความ

ไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆ ก็อดทนอดกลนัได้ พยายามทีจะหาวิธีแก้ไขตนเองหรือปรึกษาหารือผู้ อืน แทนทีจะ

วิงหนีความจริง หรือหนัเข้าหาสงิเลวร้ายเหมือนดงัแตก่่อน 

 ซึงสรุปได้ว่าปรัชญาของชุมชนบําบัด คือ การให้ผู้ ติดยาเสพติดทีเข้ารับการบําบัดได้ค้นพบตัวเอง 

ในความเป็นจริง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทงัสามารถดํารงตนอยูใ่นสงัคมภายนอกได้อยา่งปกตสิขุ 
 

ลักษณะทวัไปของชุมชนบาํบัด 
 

 ในการประชุมสหพันธ์โลกด้านฟืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดในรูปแบบของชุมชนบําบัดครังที 6  

ทีกรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ Hilarion Petzold (สงนั สวุรรณเลิศ,2530,น.125) ได้ให้หลกัสากลของชมุชนบําบดั

ไว้ 3 ประการ คือ 

 1.  การสนทนา  (Dialogue) ในระบบของชมุชนบําบดั การสนทนาหรือการพดูคยุเป็นสงิสําคญั ไม่วา่จะ

พดูคยุกนัแบบเฉพาะตวัหรือแบบกลุม่ ถ้าไมมี่การพดูคยุกนัเป็นหลกัแล้ว การรักษานนัก็ไม่เรียกวา่ชมุชนบําบดั 

 2. การอยู่ร่วมกนั (Co-existence) สมาชิกในชมุชนบําบดัต้องอยู่ร่วมกนัในสงัคมชมุชนบําบดัซึงเป็น

สงัคมแหง่ความเจริญไม่ใช่อยูอ่ยา่งเพ้อฝัน ในชมุชนบําบดัจงึมีการควบคมุเพือให้ดําเนินงานไปได้ด้วยด ี
 3.  การทํากิจกรรมร่วมกนั (Co-action) เมือมีการพดูคยุกนัและอยู่ร่วมกนัแล้ว จําเป็นทีจะต้องมีการ

ทํางานหรือทํากิจกรรมตา่งๆร่วมกนั ในชมุชนบําบดัจะสอนให้สมาชิกมีความรับผิดชอบด้วยการทํางาน ทําให้ความ

เฉือยชาของสมาชิกทีมีมาแตเ่ดมิคอ่ยๆหายไป 

 ลกัษณะชมุชนบําบดัตามหลกัสากลเป็นการเน้นการพดูคยุและการอยู่ร่วมกนัเพือให้เกิดการเผชิญหน้า

กบัเพือนสมาชิก เผชิญหน้ากบัความเป็นจริง และฝึกให้มีความรับผิดชอบ โดยมีกฏระเบียบ เพือให้การอยู่ร่วมกนั

ดําเนินไปด้วยดี 
 

หลักการบาํบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิตามรปแบบชุมชนบาํบัดู  
 

 ในการบําบดัรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามรูปแบบชุมชนบําบดัมีหลกัการสําคญัซึงได้

ใช้ทกุแหง่ทวัโลกอยู ่3 ประการ คือ  

 1. การรักษาด้านจิตใจ ด้วยการทําจิตบําบดัแก่สมาชิกเป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุ่ม โดยอาศยัแนวคิด

ทางวิชาการด้านจิตบําบดั คือ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล การใช้ทฤษฎีรวมสมบรูณ์บําบดั(Gestalt 

Therapy) และการเผชิญหน้า 

 2. การรักษาด้วยงาน  ชุมชนบําบดัถือว่าการทํางานและความรับผิดชอบเป็นสิงสําคญัในการรักษา

เพราะสมาชิกเป็นคนทีขาดความรับผิดชอบมานาน ดงันนัจึงต้องแบ่งสรรงานให้สมาชิกทกุคนได้ทํางาน และในแต่
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ละวนัควรจะมีการประชมุปรึกษาหารือเกียวกบังานทีทํา การรักษาด้วยงานนนัควบคูไ่ปกบัระบบการลงโทษและ

การให้รางวลั 

 3. การรักษาด้วยนนัทนาการบําบดั สมาชิกในชมุชนบําบดัควรจะได้ผอ่นคลายความตงึเครียดด้วยการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา การทศันศกึษานอกสถานที เป็นต้น ซึงถือว่าเป็นการบําบดัรักษาอย่าง

หนงึทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสขุภาพร่างกาย 
 หลักการบําบัดรักษาทัง 3 ประการนีมีความสําคัญทีเท่าเทียมกันในการทีจะแก้ไขปัญหาต่างๆของ

สมาชิก 

 การให้การบําบัดรักษาสมาชิกชุมชนบําบัดนัน ชุมชนบําบัดจะประกอบด้วยแพทย์ นักจิตวิทยา  

นกักฎหมาย นกัสงัคมสงเคราะห์ ผู้ เชียวชาญในการฟืนฟูสมรรถภาพ และบคุคลอืนๆทีมีความสนใจในด้านชมุชน

บําบดั (จรินทร์ อภิบาลศรี และอําพล สวุรรณกฎู, 2530:25 อ้างถึงในกาญจนา ภยูาธร, 2541 : 33) นอกจากนีจะมี

ผู้ เคยติดยาเสพติด (Ex-Addicts) ร่วมอยู่ในคณะทํางาน ซึงจะช่วยในด้านการทํางานประจําวนัทวัไป และการ

ฝึกฝนตนเองของสมาชิกโดยอาศยัประสบการณ์ทีเขาได้รับมาแล้ว 

4.  ขนัตอนการบําบดัรักษา ในตา่งประเทศ หมู่บ้านเดทอป ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นชมุชนบําบดัทีมี

ชือเสียงในการบําบัดรักษา และเป็นทียอมรับกันทัวโลก ได้แบ่งขันตอนการบําบัดรักษาออกเป็น 3 ระยะ คือ  

(กนกพรรณ กลัาณสตุ, 2532:45-46) 
4.1. ระยะแรกรับ เป็นขันตอนแรกของการบําบัดรักษา เป็นระยะทีผู้ ทีประสงค์จะเลิกยา 

เสพติด รวมทังบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะมาพบกับเจ้าหน้าทีของศูนย์ชุมชนบําบัด เพือทําความเข้าใจถึง 

วตัถปุระสงค์ และวิธีการบําบดัรักษา พร้อมทงักฎระเบียบ และการปฏิบตัิตนขณะทีอยู่ในศนูย์ชมุชนบําบดั ผู้ ทีจะ

เข้ารับการบําบดัจะต้องมาทีสถานแรกรับทุกวัน เป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 สปัดาห์ ซึงถือว่าเป็นการทดสอบ

ความตังใจของผู้ ทีจะเข้ารับการบําบัด และเมือทางสถานแรกรับเห็นว่ามีความตังใจจริงก็จะส่งไปยังศูนย์

บําบดัรักษาตอ่ไป 
4.2. ระยะการบําบัดรักษา เมือผ่านระยะแรกรับแล้วก็จะเข้าสู่ระยะบําบัดรักษา ซึงจะมี 

กิจกรรมต่างๆ และมีการมอบหมายงานให้สมาชิกทํา เพือฝึกให้สมาชิกมีจิตใจทีเข้มแข็ง และรู้จักมีความ 

รับผิดชอบทงัต่อตนเองและผู้ อืน และในระยะบําบดัรักษานีจะมีการวางกฎระเบียบ มีการให้รางวลั และลงโทษ

อยา่งจริงจงั การบําบดัและฟืนฟจิูตใจจะกระทําอยา่งตอ่เนือง ใช้เวลาตงัแต ่6 เดือนขนึไป 

4.3. ระยะกลับสู่สังคม เป็นระยะทีสําคัญมากในการบําบัดรักษา เพราะเป็นการเตรียม

สมาชิกให้พร้อมกลับไปสู่สังคมภายนอก โดยเน้นทีการปรับตัวและการแก้ไขปัญหา ซึงสมาชิกจะได้เรียนรู้ 

การติดต่อสมัพนัธ์กับบุคคลอืนภายนอกศนูย์ชมุชนบําบดั รู้จกัเผชิญหน้าปัญหาต่างๆในสงัคมภายนอก และการ

แก้ไขปัญหานนัอยา่งถกูต้องเหมาะสม 
ในช่วงท้ายของระยะนี เมือสมาชิกสามารถปรับตวัและเผชิญปัญหาตา่งๆในสงัคมภายนอกได้และมี

งานทําแล้ว ก็จะได้รับอนุญาตให้กลับไปอยู่กับครอบครัว หรือหาทีพักพิงภายนอก และมีการติดตามผลและ

รายงานตวักบัเจ้าหน้าทีศนูย์ชมุชนบําบดัเป็นระยะตามทีกําหนด 
 

 สําหรับโรงพยาบาลธญัญารักษ์และศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิสว่นภมิูภาคนนัได้แบง่ขนัตอนการ

บําบดัรักษาในรูปแบบชมุชนบําบดั ออกเป็น 4 ระยะ คือ  
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1. ระยะจงใจ ู (Induction Stage)  
ใช้เวลา 7-30 วนั เป็นการเตรียมสมาชิกก่อนเข้าสูช่มุชนบําบดั โดยใช้วิธีการจงูใจ (Motivation) ซงึจะทํา

เป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่ โดยเจ้าหน้าทีของศนูย์บําบดัเป็นผู้ รับผิดชอบ ด้วยการแนะนําวิธีการรักษาแบบชมุชน

บําบดัและประโยชน์ทีจะได้รับ โดยนําสมาชิกจากศนูย์ชมุชนบําบดัมาร่วมทํา Motivation นอกจากนนัยงันําผู้ ป่วย

ไปดกิูจกรรมตา่งๆของศนูย์ชมุชนบําบดั การจงูใจนีจะทําเฉพาะผู้ ป่วยทีอยูต่กึถอนพิษยาและเตรียมฟืนฟทูกุตกึ 

เมือผู้ ป่วยสมคัรใจรับการบําบดัรักษาแบบชมุชนบําบดัแล้ว ขนัตอ่ไปคือการเตรียมผู้ ป่วยก่อนนําเข้าเข้า

รับการรักษา ดงันี 

1. ปฐมนิเทศ (Orientation) ให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการปฏิบตัติน กฎ ระเบียบของศนูย์ชมุชน

บําบดั การอยูร่่วมกนั การฝึกอาชีพ ฯลฯ 
2. การเตรียมด้านร่างกาย ต้องไม่มีอาการอยากเสพยาเสพตดิแล้ว และหากมีความเจ็บป่วยจะได้รับ 

การรักษาจนมีสขุภาพสมบรูณ์ 

3. การเตรียมด้านจิตใจ  ผู้ ป่วยต้องผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา รวมทังมีการสังเกตและ ติดตาม 

พฤตกิรรมของผู้ ป่วย หากพบวา่ผิดปกตจิะสง่พบนกัจิตวิทยาตามขนัตอนตอ่ไป 

4. การเตรียมทางด้านครอบครัว สร้างความเข้าใจกับครอบครัวของผู้ ป่วยถึงวิธีการบําบัดรักษา 

แบบชมุชนบําบดั และประสานสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ ป่วยกบัครอบครัวในรายทีญาตยิงัไม่ยอมรับ ในตวัผู้ ป่วย 
 

2. ระยะรักษา (Treatment Stage)  
เป็นระยะการพฒันาสมาชิกให้เปลียนทศันคติและพฤติกรรมเพือไปสูก่ารมีคณุภาพชีวิตทีดี โดยใช้หลกั 

2 ประการ คือ การช่วยเหลือตนเองและการใช้อิทธิพลของกลุ่มในการพฒันาคณุภาพชีวิตทีดี การรักษาระยะนีใช้

เวลา 1 ปี โดยกิจกรรมในการพฒันา คือ 
 

 กลุ่มบาํบัด (Group Therapy) 
 

 เป็นการบําบดัรักษาโดยใช้อิทธิพลของกลุ่มในการเปลียนแปลงแก้ไขทศันคติ พฤติกรรมและการปรับ

อารมณ์ เพือให้สมาชิกพฒันาตนเองไปสูจ่ดุหมายสดุท้าย คือ สามารถดําเนินชีวิตอยูไ่ด้โดยไม่พงึพายาเสพตดิ การ

บําบดัรักษาด้วยกลุม่ ประกอบไปด้วยกลุม่ตา่งๆ คือ 
 

1. กลุม่ประชมุตอนเช้า (Morning Meeting Group) ใช้เวลาครังละ 60 นาที เป็นกลุม่ประชมุร่วมกนั 

ในตอนเช้าของสมาชิกทกุคน เพือพดูคยุถึงเหตกุารณ์ในวนัทีผ่านมา พดูถึงความรู้สึกของตนเอง ข้อบกพร่องของ

ตนเอง หรือข้อบกพร่องทวัไปในศนูย์ โดยมีผู้ดําเนินการกลุม่ละ 1 คน การประชมุกลุม่เริมต้นด้วยการให้สมาชิกนงั

สมาธิแล้วอ่านปรัชญาและอุดมการณ์แห่งชีวิตพร้อมกัน หลังจากนันผู้ ทําหน้าทีเวรประจําวันจะอ่านรายงาน 

เหตกุารณ์ทีเกิดขึนในวนัทีผ่านมา สมาชิกพูดถึงความรู้สึกของตนเองทงัทีดีและไม่ดี ข้อบกพร่องของตนเองหรือ

ข้อบกพร่องทวัไปในศนูย์ฯ นอกจากนีในกลุ่มนีจะพดูถึงสิงควรทราบอืนๆ หลงัจากนนัก็เป็นเรืองบนัเทิง ซึงหวัข้อ

เรืองต่างๆ ทีสมาชิกต้องการพดูไม่ว่าจะเป็นความรู้สกึ หรือข้อบกพร่อง สมาชิกต้องมาแจ้งความจํานงค์และลงชือ

กบัผู้ดําเนินการประชมุก่อนทีจะมีการประชมุตอนเช้า 

 กลุ่มประชุมตอนเช้านี เป็นการฝึกให้สมาชิกกล้าเปิดเผยถึงความผิดของตนเองให้เพือนได้รับรู้ ได้ 

ระบายความรู้สึกวิตกกังวล ความสบัสน หรือความยินดีให้กลุ่มทราบ เพือเพือนจะได้ช่วยแนะนําแก้ไข และตวั
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สมาชิกเองยอมรับทีจะเปลียนแปลงแก้ไขตนเอง นอกจากนีกลุ่มยงัทําให้สมาชิกรู้จกัแก้ปัญหาตา่งๆ โดยนําเอา

ประสบการณ์ของเพือนๆ ในกลุม่มาช่วยสมาชิกจะได้เรียนรู้ซงึกนัและกนั และอิทธิพลกลุม่จะเปลียนพฤติกรรมของ

สมาชิกไปทีละน้อย 

2. กลุม่ประชมุเจ้าหน้าที (Staff Meeting) ใช้เวลาครังละ 60 นาที เป็นการประชมุร่วมกนัของ Staff และ 

Therapist ทุกคน เพือรับทราบถึงกิจกรรมประจําวนัของสมาชิกและคณะรับผิดชอบ รวมทงัเหตกุารณ์ต่างๆที

เกิดขึนภายในศูนย์ชุมชนบําบัด อีกทังรับรู้ถึงพฤติกรรมของสมาชิกในการเปลียนแปลงทีดีขึนหรือเลวลง และ

ร่วมกนัพิจารณาแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมสมาชิก 
3. กลุม่สมัมนา (Seminar) ใช้เวลาครังละ 30 นาที สปัดาห์ละ 1 ครัง เป็นกลุม่ทีเปิดโอกาสให้สมาชิกได้

แสดงความคิดเห็นในหวัข้อการสมัมนา ซึงอาจจะเป็นความรู้ทวัๆไป ประสบการณ์ของแต่ละคน การโต้วาที การ

เลา่นิทาน ฯลฯ ผู้ดําเนินการคือสมาชิกทีได้รับการคดัเลือกจะเป็นผู้ดําเนินการและสรุปการสมัมนา การสมัมนาจะ

ทําให้สมาชิกรู้จกัแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกัน ได้รับความรู้ใหม่ ๆ 

และมีความเป็นกนัเองมากขนึ 

4. กลุม่จิตบําบดั (Here & Now Group) เป็นวิธีการบําบดัรักษาทางด้านจิตใจทีนําเอาหลกัการทาง

ทฤษฎีจิตวิทยามาเป็นพืนฐานในการทํากลุม่ คือ การวิเคราะห์การสือสารระหวา่งบคุคล (Transactional Analysis) 

และทฤษฎีเกสตสั (Gestalt Therapy) กลุ่มจิตบําบดัเป็นกลุ่มทีให้ความสําคญักบัเหตกุารณ์หรือสภาวะปัจจบุนั 

เพราะเหตกุารณ์ปัจจบุนัสามารถเห็นได้และดําเนินการแก้ไขได้ แต่สําหรับเหตกุารณ์ทีเป็นอดีตได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

ไม่สามารถย้อนไปเปลียนแปลงแก้ไขได้ และอนาคตเป็นสภาวะทียงัไม่เกิดขนึ ไม่สามารถคาดการณ์ทีแน่นอนได้ 

 การดําเนินการกลุ่มจิตบําบดั ประกอบด้วยสมาชิกกลุม่ 6-8 คน ซึงมีความแตกต่างกนัน้อยทีสดุในเรือง

ของระยะเวลาการเข้ามาอยู่ในศนูย์ชมุชนบําบดั ระยะเวลาและประเภทของการใช้ยาเสพติด อาย ุการศกึษา และ

สถานภาพสมรส โดยให้สมาชิกมาพูดคุยแสดงความรู้สึกของตนเองทีมีต่อสถานที สภาพแวดล้อม กฎระเบียบ  

กิจกรรมกลุ่ม เพือนสมาชิกด้วยกัน และความรู้สึกต่อเหตกุารณ์ต่างๆในชีวิตประจําวนั ปัญหาในครอบครัวและ

ปัญหาสว่นตวั สํารวจข้อดีของตนเองทีควรสง่เสริม และข้อบกพร่องทีควรแก้ไข รวมทงัเปิดโอกาสให้เพือสมาชิกได้

แสดงความคดิเห็นด้วย เพือสมาชิกจะได้แก้ไขปัญหาทีเผชิญอยู่ในปัจจบุนัได้อย่างเหมาะสม  และสามารถปรับตวั

ให้อยูใ่นศนูย์ชมุชนบําบดัได้อยา่งมีความสขุทงัครอบครัวด้วย 

5. กลุ่มปรับความเข้าใจ (Encounter Group) เป็นกลุ่มทีจดัขึนเพือให้สมาชิกทีมีความไม่พอใจหรือมี 

ข้อบาดหมางกับสมาชิกด้วยกันได้มาปรับความเข้าใจกันในกลุ่ม ซึงสมาชิกทีมีความคบัข้องใจจะต้องเขียนถึง 

คู่กรณีในแบบฟอร์ม (Slip) เสียก่อน แล้วจึงจดักลุ่มนีขึน โดยมีเจ้าหน้าทีและผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ดําเนินการกลุ่ม 

ประกอบด้วยสมาชิก 8-12 คน คู่กรณีต้องนังเผชิญหน้ากัน และแสดงอารมณ์โกรธออกมาได้อย่างเต็มที เมือ

ตะโกนว่ากนัจบแล้วให้นงัสงบ แล้วพดูกนัด้วยเหตผุลว่าทีว่าไปนนัว่ากลา่วพฤติกรรม แตไ่ม่ได้ว่าตวับคุคล สําหรับ

คู่กรณีทีถูกว่านันให้ฟังอย่างสงบ และคิดว่าพฤติกรรมของตนเป็นเช่นนันหรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้ยอมรับ และ 

ขอโทษว่าจะไม่ประพฤติเช่นนนัอีก หากไม่สามารถยตุิได้ สมาชิกคนอืนๆในกลุ่มจะต้องแสดงความคิดเห็นทีเป็น

จริงและเป็นกลาง และผู้ดําเนินการกลุ่มจะเป็นผู้ ไกล่เกลียและหาข้อยตุิว่าใครผิด หรือผิดทงัสองคน เพือให้ทงัคู่มี

ความเข้าใจทีดีตอ่กนั 
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 ในการทํากลุ่มปรับความเข้าใจ แม้ว่าคู่กรณีจะตะโกนด่าว่ากันได้ แต่จะอยู่ภายใต้กฎของกลุ่ม คือ 

ห้ามลกุจากทีนงัจนกว่าจะได้รับอนญุาต ห้ามพดูข่มขู่ ขว้างปา หรือกล่าวคําหยาบคาย ห้ามทําร้ายร่างกาย และ

ทะเลาะกนั 

 กลุ่มปรับความเข้าใจนีทําให้สมาชิกได้ระบายความไม่พึงพอใจต่อบุคคลอืนอย่างถูกวิธี ได้เรียนรู้การ

พัฒนาตนเองอย่างมีระบบ รู้จักอดกลนัจากแรงกระทบทีดีและไม่ดี รู้จักการควบคุมในการแสดงออกถึงความ 

รู้สกึทีดีและไม่ดีตอ่บคุคลอืน และทีสําคญัทีสดุ คือ สมาชิกได้ลดความคบัข้องใจ และปรับความเข้าใจกนัได้ ซงึจะ

เป็นผลดีตอ่การอยูร่่วมกนัในศนูย์ชมุชนบําบดัในครอบครัวและสงัคมภายนอก 

6. กลุ่มธรรมะ ใช้เวลา 45 นาที สัปดาห์ละ 1 ครัง เป็นกลุ่มการให้ความรู้ทางศีลธรรมจรรยา เพือ 

ขดัเกลาจิตใจให้อ่อนโยน ฝึกทําจิตใจให้สงบ และสง่เสริมให้สมาชิกรู้จกัแนวทางแก้ปัญหาทีถกูต้อง โดยเจ้าหน้าที

ทีมีความรู้ทางธรรมะเป็นผู้ดําเนินการให้ความรู้ การถามตอบปัญหาทางธรรมะ  การเลา่นิทานชาดก บางครังก็เปิด

เทปบรรยายธรรมะ รวมทงัมีการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งสมาชิกในกลุม่ 

7. กลุม่นนัทนาการ ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที จดัขนึเพือให้สมาชิกได้รับความสนกุสนานผ่อนคลาย

ความตงึเครียด เกิดความสามคัคี กล้าแสดงออกในทางทีถกู และรู้จกัสร้างสมัพนัธภาพและปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม 

กลุ่มนันทนาการจะช่วยเปลียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นไปในทางทีเหมาะสม กลุ่มนันทนาการแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการเล่นเกมส์ ช่วงทีสองเป็นภาคบนัเทิง ซึงให้ทกุคนได้มีส่วนร่วมมากทีสดุ คณะ

รับผิดชอบจะจัดดําเนินการกลุ่มครังละ 1-2 คน ซึงผู้ดําเนินการกลุ่มจะต้องสงัเกตพฤติกรรมท่าทาง และการ

แสดงออกของสมาชิกแล้วนํามาประเมินผลของพฤตกิรรมนนั 

8. กลุ่มเพือนช่วยเพือน ใช้เวลาครังละ 20-30 นาที เป็นกลุ่มทีจัดขึนก่อนทีสมาชิกจะลากลับไป 

เยียมบ้านชวัคราว เพือให้สมาชิกได้มีแนวทางในการปฏิบตัิตนต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม อีกทงัมีแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาและอปุสรรคทีอาจเกิดขนึในระหวา่งลาไปเยียมบ้าน 

9. กลุ่มกายบริหาร ใช้เวลาครังละ 20-30 นาที กลุ่มนีจัดขึนเพือให้สมาชิกได้ออกกําลังกาย เพือ 

ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความกังวลต่าง ๆ และช่วยให้สมาชิกมีสุขภาพทีดีทังร่างกายและจิตใจ อีกทัง

ก่อให้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ 

10. กลุ่มสขุศกึษา ใช้เวลา 45 นาที สปัดาห์ละ 1 ครัง เป็นกลุ่มการให้ความรู้เกียวกับโรคต่างๆ เพือให้

สมาชิกรู้จกัดแูลรักษา และป้องกนัตนเองมิให้เป็นโรคนนั อีกทงัมีการปรับเปลียนพฤติกรรมไปในทางทีถกูต้อง เพือ

ลดอตัราการแพร่เชือโรคนนั 

11. กลุ่มครอบครัวสมัพนัธ์ จดัให้มีขึนทกุ ๆ 3 เดือน เป็นกลุ่มทีมีความสําคญัและจําเป็นอย่างยิง เป็น 

หวัใจของความสําเร็จในการบําบดัรักษาตามรูปแบบชมุชนบําบดั คือ เป็นกลุ่มทีให้ครอบครัว ผู้ ให้การบําบดั และ

สมาชิกได้มาพบ ปรึกษา วางแผน มีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาพฤติกรรมของสมาชิกอีกทังเป็นการ 

สร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดี ความเข้าใจระหว่างกนัของครอบครัวและสมาชิก อนัเป็นการสนบัสนนุให้กําลงัใจแก่

สมาชิกให้อยูรั่บการบําบดัรักษาครบขนัตอนของชมุชนบําบดั 

12. กลุ่มประเมินผล จะแบ่งกลุ่มตามทีมงาน  สมาชิกในแต่ละทีมงานจะมารวมกลุ่มกนั  โดยมีหวัหน้า

ทีมงานเป็นผู้ดําเนินการให้สมาชิกประเมินผลงานกันเอง และเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนพดูถึงความรู้สึกของ 

ตนเองเกียวกับงานในหน้าที ความรู้สึกต่อเพือนร่วมงาน ความรู้สึกต่อเจ้าหน้าทีผู้ควบคมุ  ปัญหาและอุปสรรค 

และความต้องการต่างๆเกียวกับงานทีปฏิบตัิ รวมทงัความคิดริเริมสร้างสรรค์ในงาน กลุ่มประเมินผลงานนีทําให้
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สมาชิกกล้าแสดงออกถึงความรู้สกึของตนเอง มีความคดิริเริมสร้างสรรค์ รู้จกัค้นหาปัญหา และใช้เหตผุลในการ

แก้ปัญหา ให้สมาชิกได้พฒันาตนเองในงานและเกิดความเข้าใจกนัระหว่างผู้ ร่วมทีมงานเดียวกนั ซึงเป็นผลทําให้

งานก้าวหน้าขนึไป 
 

 งานบาํบัด (Work Therapy) 
 

 สมาชิกทีเข้ารับการบําบัดรักษาในศูนย์ชุมชนบําบัดจะต้องปฏิบัติหน้าทีตามทีคณะรับผิดชอบ 

มอบหมายให้ เพือผลในการบําบดัรักษา เพราะการทํางานจะทําให้สมาชิกรู้จกัหน้าที และมีความรับผิดชอบต่อ

งานทีได้รับมอบหมาย การรู้จกัความรับผิดชอบ (ซงึแตก่่อนผู้ติดยาเสพติดไม่เคยมี) ถือเป็นการพฒันาผู้ เข้ารับการ

บําบดัทีสําคญั และเขาเองก็จะรู้จกัคณุค่าของตวัเอง เรียนรู้ทีจะก้าวหน้าไปสู่ตําแหน่งทีสงูกว่าตามสายงานการ

บงัคบับญัชา การทํางานจะทําให้สมาชิกรู้จกัการควบคมุตวัเองอย่างหนึง และรู้จกัแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที

การทํางาน นอกจากนีการได้เรียนรู้งานตา่งๆจะทําให้สมาชิกได้ฟืนฟคูวามรู้ความสามารถเดิมๆขนึมาอีก สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสงัคมข้างนอกตอ่ไป โดยมีทีมงานตา่งๆดงันี 

1.  คณะผู้ รับผิดชอบ ประกอบไปด้วยหวัหน้าทีมงาน Co-ordinator ซงึเป็นผู้ควบคมุดแูลการทํางานของ

ลกูทีม ความเป็นอยูข่องสมาชิก การดําเนินกิจกรรม การควบคมุดแูลกิจกรรมการบําบดัรักษาให้เป็นไปตามรูปแบบ

ชมุชนบําบดั และการประสานงานกบัหวัหน้าและ  คณะกรรมการศนูย์ชมุชนบําบดั 

2. ทีมงานตกแตง่และเพาะชํา  มีหน้าทีดแูลตกแตง่  รดนําต้นไม้ ตลอดจนการทําความสะอาดสนามหญ้

และสวน และการขยายพนัธุ์ไม้ดอกไม้ประดบั 

3. ทีมงานเกษตร 1 มีหน้าทีปลกู ดแูล และจดัการเกียวกบัพืชผกัทงัหมดในแปลงเกษตร เพือนํามาเป็น

อาหารในศนูย์ชมุชนบําบดั หรือจําหน่าย 

4. ทีมงานเกษตร 2 มีหน้าทีรับผิดชอบการเลียงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด ปลา ฯลฯ โดยรับผิดชอบดูแล 

ทกุอยา่งทีเกียวกบัการเลียงสตัว์  เพือนํามาเป็นอาหารในศนูย์ชมุชนบําบดั หรือจําหน่าย 
5. ทีมงานครัวและความสะอาด   มีหน้าทีประกอบอาหารเพือเลียงดสูมาชิกในศนูย์ชุมชนบําบดัและ 

รับผิดชอบการจดัโต๊ะอาหาร การจดัหานําดืม และการทําความสะอาดภาชนะ โรงครัว   โรงอาหาร 

6. ทีมงานช่างไม้ มีหน้าทีรับผิดชอบประกอบ ตดิตงั และซอ่มบํารุงอปุกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ด้านงานไม้  

7. ทีมงานประชาสมัพนัธ์  มีหน้าทีดแูลรับผิดชอบบุคคลเข้า-ออก  หรือผู้ ทีมาติดต่อ  รับโทรศพัท์เข้า-

ออก ลงรายการแจ้งผู้ ทีมีโทรศพัท์เข้า 

8. ทีมงานเบเกอร์รี มีหน้าทีประกอบอาหาร-ขนมชนิดตา่งๆ และบรรจหีุบหอ่ ตรวจเช็ค และจดัสง่ทีมงาน

การตลาด รวมทงัรับผิดชอบการสงัจองผลผลติ 
9. ทีมงานตดัเย็บ การตลาด มีหน้าทีจําหน่ายและจดัส่งผลผลิตต่างๆทีส่งเข้ามาจากทีมงานต่างๆ งาน

ตดัเย็บ และซอ่มแซมเครืองนุ่งหม่ เครืองใช้ ให้แก่หน่วยงานตา่งๆภายในโรงพยาบาล 

10. ทีมงานอตุสาหกรรม มีหน้าทีประกอบและติดตงัอปุกรณ์ มุ้ งลวด เหล็กดดั เชือม-ประกอบอปุกรณ์ 

เฟอร์นิเจอร์ เครืองใช้โลหะตา่ง ๆ  

11. ทีมงานศลิปหตัถกรรม มีหน้าทีตดัเย็บประกอบผลติภณัฑ์งานศลิปหตัถกรรมตา่งๆ  

 สมาชิกทีอยูใ่นทีมงานตา่งๆจะมีการเปลียนทีมงานทกุๆ 3 เดือน สมาชิกจะได้เรียนรู้งานหลายๆประเภท 

ทงัทีตนชอบและไม่ชอบ เพือเป็นการสร้างเสริมความอดทนในตนเองให้มากทีสดุ และรู้จกัการสร้างสมัพนัธภาพ 
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กับสมาชิกคนอืน โดยในการทํางานของสมาชิกแต่ละคน หรือทีมงานแต่ละทีม จะมีการประเมินผลงานของ

ตวัเองในรูปของกลุม่ประเมินผล 
 

 วิธีการแก้ไขเปลียนแปลงพฤตกิรรม : การลงโทษและการให้รางวัล 
 

 ในการบําบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด นอกจากจะให้การบําบดัรักษาด้วยกลุ่มบําบดัและงานบําบดัแล้ว ยงั

มีระบบการลงโทษและให้รางวลั ซึงถือว่าเป็นการบําบดัรักษาทางอ้อม สมาชิกจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่า หากเขา

ทําผิดเขาจะถกูลงโทษ แต่ถ้าเขาทําความดีเขาจะได้รับรางวลัตอบแทน ซึงเป็นสิงหนึงทีจูงใจให้สมาชิกใฝ่แต่ทํา

ความดีและหลีกเลียงการทําผิด 

 ระบบการลงโทษ สมาชิกจะถกูลงโทษก็ตอ่เมือสมาชิกขาดความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่งานในหน้าที 

หรือทําผิดกฎระเบียบของชมุชน สมาชิกจะต้องถกูลงโทษตามความรุนแรงของความผิดนนัๆ และลดหลนักนัลงมา 

การลงโทษเป็นการสงัสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากระทําของเขาไม่เป็นทียอมรับของชุมชน ระบบการลงโทษของศูนย์ 

ชมุชนบําบดั ได้แก่ 
1. Pull up เป็นการลงโทษโดยแจ้งความผิดต่อหน้าสมาชิกในทนัทีทนัใด เพือให้สมาชิกเลิกกระทํา 

ความผิดนนัทนัที เช่น เมือพบว่าสมาชิกไม่ทํางาน ก็จะว่ากล่าวตกัเตือน โดยการทํา Pull up เพือต้องการแก้ 

พฤติกรรมทีแสดงออกอย่างผิดๆให้ผู้ถกูลงโทษยอมรับและแก้ไขความผิดนนั คนทีถกู Pull up ต้องฟังและยอมรับ

โดยไม่มีการโต้เถียง แต่ต้องขอบคุณอย่างเดียว และให้เก็บความรู้สึกไว้ไปแสดงในกลุ่มปรับความเข้าใจ 

(Encounter Group) ได้  

 รูปแบบการทํา Pull up 

 

   คณะรับผิดชอบ           สมาชิก 

 
 

2. Hot Chair การนงัเก้าอีใช้เวลาคิด เป็นการลงโทษให้สมาชิกนงัเก้าอีอ่านปรัชญาของชมุชนบําบดั ให้

เวลานงัคดิถึงการกระทําของตนเองว่าผิดหรือถกู ผลของการกระทําเป็นอย่างไร และควรจะแก้ไขอย่างไร สมาชิกที

ถกูลงโทษต้องนงัอยู่คนเดียวในห้องไม่มีกําหนดเวลา ห้ามลกุจากเก้าอี นอกจากขออนญุาตไปห้องนํา แตอ่นญุา

ให้สบูบุหรีได้ เมือถึงเวลารับประทานอาหาร เพือนสมาชิกจะนําไปให้ ห้ามเพือนสมาชิกเข้าไปพดูคยุหรือซกัถาม

อะไรทงัสนิ แต ่Co-ordinator หรือ Staff จะต้องเข้าไปซกัถาม ชีแนะทกุๆชวัโมง เพือให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและ

ยอมรับ 

รูปแบบการทํา Hot Chair 
  

 

                  แผน่ปรัชญา 

 

         คณะรับผิดชอบ 

         หรือเจ้าหน้าที    สมาชิก 
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3. Hair cut การว่ากลา่วตกัเตือน เป็นการลงโทษโดยการว่ากลา่วตกัเตือนแก่สมาชิกทีมีความผิด เช่น 

ประพฤตผิิดระเบียบของศนูย์ชมุชนบําบดั ขาดความรับผิดชอบตอ่งาน หรือมีทศันคติทีไม่ดีตอ่อดุมการณ์ของศนูย์

ชมุชนบําบดั ฯลฯ คณะรับผิดชอบแตล่ะคนจะชีให้สมาชิกเห็นความผิดของตน พร้อมกบัแนะนําแนวทางทีถกูทีควร

ปฏิบตั ิเพือให้สมาชิกนนัมีการพฒันาทางด้านจิตใจ เป็นผู้ ใหญ่ทีสมบรูณ์ขนึ การจดัรูปแบบจะใช้สมาชิกประมาณ 

5 คน เจ้าหน้าที 1 คน ดงัรูป 
 

 รูปแบบการทํา Hair cut 

 

         สมาชิก 

 

         สมาชิก    สมาชิกที 

 

         สมาชิก    ถกูลงโทษ 

 

         คณะรับผิดชอบ 

 
        เจ้าหน้าท ี

 
4. Shot Down เป็นการลงโทษอยา่งรุนแรงแก่สมาชิกทีทําผิด เพือสงัสอนสมาชิกได้เรียนรู้มากขนึว่าการ

กระทําผิดนนัๆของเขาไม่เป็นทียอมรับของชุมชน ซึงจะถกูลงโทษให้ทํางานหนัก ซึงต้องทําอย่างจริงจงั โดยไม่มี

กําหนดเวลา จนกว่าสมาชิกทีถกูลงโทษจะสํานึกผิดได้ด้วยตนเอง โดยให้มาแสดงความรู้สกึและพดูเรืองราวต่างๆ 

ทีตนเองได้คิด ทังในแง่ปัญหาและพฤติกรรม ในกลุ่มประชุมตอนเช้าทุกวันขณะทีสมาชิกถูกลงโทษ และห้าม

สมาชิกอืนไปพดุคยุ หรือแสดงความเห็นใจ เพราะจะทําให้ผู้ถกูลงโทษไม่สํานกึผิด ไม่มุ่งมนัในการทํางาน จะมวัแต่

สนใจให้คนเห็นใจเท่านนั ไม่คิดจะช่วยตนเองหรือคํานึงว่าตนเองทําอะไรผิด การถกู Shot Down หากผู้กระทําผิด

อยูใ่นตําแหน่งสงูจะต้องถกูลดขนัลง 
 

5. House Meeting กลุ่มประชมุทงับ้าน ใช้เวลา 30-45 นาที เป็นการให้สมาชิกทงัหมดให้คําแนะนํา

สมาชิกทีกระทําผิดกฎ 3 ข้อใหญ่ของศูนย์ชุมชนบําบัด และเพือให้สมาชิกทีทําผิดเปลียนแปลงพฤติกรรม 

เสียใหม่ โดยร่วมกนัแก้ไขปัญหาในทางทีถกูต้อง ระบบเพือนช่วยเพือน ซงึการทํา House Meeting จะให้สมาชิกที

ทําผิดยืนข้างหน้ากลุม่สมาชิกทงัหมด แล้วให้สมาชิกอืนออกไปพดูแสดงความรู้สกึทีละคนต่อสมาชิกทีทําผิด โดย

จะพดูอย่างไรก็ได้ประมาณ 1-2 นาที ห้ามทําร้ายร่างกาย ซึงสมาชิกทีทําผิดจะยืนฟังอย่างสงบไม่พูดแก้ตวัหรือ

ตอบโต้ใดๆ หลงัจากสมาชิกทีออกไปพูดแสดงความรู้สึกต่อสมาชิกทีทําผิดหมดแล้ว ให้กลบัเข้ามานงัอย่างสงบ 

แล้วคณะรับผิดชอบจะพาสมาชิกทีทําผิดออกจากกลุม่ และ Shot Down ทนัที 
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 ระบบให้รางวัล  
 

1.  การเลือนระดบั มีหลกัเกณฑ์ ดงันี 

 1.1. การเลือนระดบั เป็นการให้รางวลัแก่สมาชิกทีมีการพฒันาตนเองได้ดี มีความรับผิดชอบ 

ซือสตัย์ มีทศันคตทีิดีตอ่ตนเองและเพือน  

1.2. การพิจารณาเลือนระดบัให้สงูขนึของสมาชิก โดยผู้ บําบดั เจ้าหน้าที และคณะ  

รับผิดชอบร่วมกนัพิจารณา 

1.3. ผู้ บําบดัทกุคนต้องสงัเกตพฤตกิรรมของสมาชิกทกุๆด้านอยา่งตอ่เนืองตงัแตรั่บ 

สมาชิกเข้ามาบําบดัในศนูย์ชมุชนบําบดั 
 

เมือสมาชิกเข้าอยู่ในศูนย์บําบัดเป็นเวลาพอสมควร มีความประพฤติดี ทําความดี ปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบของศนูย์ชมุชนบําบดั มีการพฒันาตนเองทงัทางร่างกายและจิตใจ รับผิดชอบตอ่งานทีได้รับมอบหมาย 

จะได้เลือนจากลกูทีมเป็นหวัหน้าทีมงาน และเลือนสงูไปเรือยๆจนถึง Co-ordinator การเลือนระดบัของสมาชิกที

กระทําความดีจะเป็นตวัอยา่งให้แก่สมาชิกทวัไปอยากจะเลือนฐานะของตนเองบ้าง 

2. อนุญาตให้ลาไปเยียมบ้าน การอนุญาตให้ลาเยียมบ้านของสมาชิกเป็นการให้รางวัล เนืองจาก

สมาชิกเข้ามาอยู่ในชุมชนบําบดัในเวลาพอสมควร มีความประพฤติดี ทําความดี ปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบของ

ศนูย์ชุมชนบําบดั มีการพฒันาตนเองทังทางร่างกายและจิตใจ รับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย จะได้เลือน

ระดบั และได้รับสทิธิพิเศษหลายอยา่ง เช่น ได้รับอนญุาตให้ลาไปเยียมบ้านได้ ให้รับโทรศพัท์ได้ เป็นต้น 

3. อนญุาตให้รับโทรศพัท์ สมาชิกทีมีความรับผิดชอบ มีความซือสตัย์ มีทศันคติทีดีต่อตนเอง ต่อเพือน 

และสถานทีอาศยั อนญุาตให้พดูโทรศพัท์กบับิดามารดาและญาตไิด้ ยกเว้นเพือนหรือบคุคลซงึไม่ใช่ญาตพีิน้อง 

4.  แยกห้องนอน ถ้าสมาชิกพฒันาตนเองจนถึงขนัผู้ควบคมุกิจกรรมได้ก็แยกห้องนอนเป็นสดัส่วน มี

อิสระทีจะนงัฟังวิทยสุว่นตวัได้ สมาชิกจดัห้องนอนของตนเองให้สวยงามตามทีตนชอบได้ 

5. อนุญาตให้ใช้เครืองประดบั สมาชิกตงัแต่ระดบัผู้ดูแลกิจกรรม (Chief Expediter) สามารถมี

เครืองประดบัได้ เช่น มีนาฬกาข้อมือได้ เป็นต้นิ  
6. มอบหมายให้เป็นผู้พาเพือนสมาชิกออกเยียมบ้าน สมาชิกทีจะนําพาเพือนออกไปเยียมญาติจะต้อง

เป็นผู้ ทีมีความรู้เรืองชุมชนบําบัดเป็นอย่างดี มีทัศนคติทีดีต่อสถานทีพักอาศัย ต่อเพือนร่วมงาน และต่อผู้

บําบดัรักษา เพราะสมาชิกทีได้รับความไว้วางใจให้ตดิตอ่กบัครอบครัว จะเป็นผู้สร้างความเข้าใจระหว่างครอบครัว

กบัการรักษาแบบชมุชนบําบดั ทําให้เกิดความร่วมมือกนัระหวา่งครอบครัวและศนูย์ชมุชนบําบดัเป็นอยา่งดี 

 เมือสมาชิกผ่านระยะของการบําบดัรักษาซึงใช้กลุ่มและการทํางานในการพฒันาสมาชิกให้มีความเป็น

ตวัของตวัเอง มีความรับผิดชอบ และพร้อมทีจะออกไปใช้ชีวิตในสงัคมตามเดิม สมาชิกจะต้องเตรียมตวัอย่างมี

แบบแผน เพือจะไม่ให้เกิดความล้มเหลว เมือพ้นจากศนูย์ชมุชนบําบดัไปแล้ว ดงันนัสมาชิกจึงต้องประเมินตนเอง 

นกับําบดัและคณะกรรมการศนูย์ชมุชนบําบดัทําการประเมินสมาชิกว่ามีความพร้อมในด้านสงัคม อารมณ์ จิตใจ 

มีความรู้สกึนึกคิด มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ อืน และชมุชนบําบดัเสียก่อน แล้วจึงจําหน่ายสมาชิกเข้าสู่ระยะ

การกลบัสูส่งัคม เพือเรียนรู้การปรับตวั และการทดลองใช้ชีวิตภายนอก 
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3. ระยะกลับส่สังคม ู (Re-Entry)   
 

ระยะนีใช้ระยะเวลา 6 เดือน สมาชิกทีจะเข้าสูร่ะยะกลบัสูส่งัคมต้องผ่านขนัตอนการบําบดัรักษามาแล้ว 

และได้รับการประเมินจากตัวสมาชิกเอง นักบําบัด และคณะกรรมการศูนย์ชุมชนบําบัด แล้วว่ามีความพร้อม 

ในด้านสงัคม อารมณ์ และจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนมีความซือสตัย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ อืน และชมุชน

บําบดัด้วยเสียก่อน เพราะระยะการกลบัสู่สงัคมเป็นระยะทีมีความสําคญัมากของการบําบดัรักษาตามรูปแบบ 

ชุมชนบําบัด เนืองจากเป็นระยะทีสมาชิกจะได้มีโอกาสทดลองใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมภายนอก โดยการทํางานกับ

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆในระยะเวลาสนัๆ เป็นการฝึกให้สมาชิกรู้จักการดําเนินชีวิตอย่างมีคณุค่าด้วยความ 

ซือสตัย์ รับผิดชอบ มนัใจ และภมิูใจในความสามารถของตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์ในการปรับตวัให้เข้ากับ

สงัคมภายนอก รู้จกัแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวางแผนชีวิตในอนาคต และประกอบอาชีพ

โดยสจุริต ซงึเป็นการเตรียมตวัให้สมาชิกกลบัไปอยู่กบัครอบครัวและสงัคมตามเดิมได้อย่างมีความสขุ โดยไม่ต้อง

หนักลบัไปใช้ยาเสพติดอีก โดยระยะนีสมาชิกจะถูกส่งไปทํางานกับหน่วยงานต่างๆทงัในและนอกโรงพยาบาล 

มากกว่า 1 แห่ง ทงัทีสมาชิกชอบ และงานทีสมาชิกไม่ชอบ เพือฝึกให้สมาชิกมีความอดทน รู้จกัปรับตวัและแก้ไข

ปัญหาด้วยตนเอง โดยก่อนทีสมาชิกจะออกไปฝึกทํางาน จะได้รับการปฐมนิเทศ และมีการวางแผนการทํางาน

ร่วมกนัระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าทีผู้ควบคมุดแูลการฝึกงาน แม้ว่าสมาชิกจะออกไปทํางานข้างนอก แต่สมาชิก

จะต้องกลบัเข้ามาพกัในศนูย์ชมุชนบําบดั ซึงทีพกัแยกออกมาจากสมาชิกคนอืนๆทียงัอยู่ในระยะที 1 และ 2 ซึง

สมาชิกจะเข้ากลุ่มกลบัสูส่งัคมในวนัศกุร์ สปัดาห์ละ 1 ครัง เพือให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลียนพดูคยุถึงปัญหา 

อุปสรรคต่างๆในระยะฝึกภาคปฏิบตัิ ตลอดจนมีการวางแผนในอนาคตร่วมกัน และเมือสมาชิกสามารถพฒันา 

ตนเองและปรับตวัในสงัคมได้พอสมควร เจ้าหน้าทีกลบัสู่สงัคมจะให้คําปรึกษาและวางแผนร่วมกบัสมาชิกแต่ละ

คน สําหรับอนาคตทางด้านอาชีพ ทีอยู่อาศยั การศึกษา และการปรับปรุงตวัอยู่ในครอบครัวและสงัคมได้ด้วยดี 

รวมทงัมีการประสานงานกบัครอบครัวของสมาชิก เพือก่อให้เกิดสมัพนัธภาพทีดี และขอความร่วมมือในการดแูล

สมาชิก เมือครบโปรแกรมกลบัไปอยู่กับครอบครัวต่อไป จนสามารถได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าทีกลบัสู่สงัคม 

และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการศนูย์ชมุชนบําบดัว่ามีความพร้อมทงัด้านสงัคม อารมณ์ จิตใจ และความ 

รู้สกึนกึคดิตา่งๆ ก็จะให้ออกไปประกอบอาชีพของตนเองในสงัคม และจําหน่ายเข้าสูร่ะยะตดิตามหลงัรักษาตอ่ไป 
 

4. ระยะตดิตามหลังรักษา (After Care)  
 

ระยะติดตามหลงัรักษาเป็นระยะที 4 และเป็นระยะสดุท้ายของโปรแกรมการบําบดัตามรูปแบบชุมชน

บําบดั ซึงต้องผ่านระยะที 1, 2 และ 3 มีความพร้อมในทกุด้าน ทงัด้านสงัคม อารมณ์ จิตใจ และความรู้สกึนึกคิด

ในด้านอืนๆสมาชิกศนูย์ชมุชนบําบดัระยะตดิตามหลงัรักษานีจะต้องมีทีพกัอาศยัทีแน่นอน มีงานสจุริตทํา และต้อง

วางแผนร่วมกบัครอบครัวและคณะกรรมการศนูย์ชมุชนบําบดัในการดําเนินชีวิตในสงัคมอยา่งมีความสขุ   

การตดิตามหลงัรักษานี สมาชิกทกุคนจะต้องวางแผนการเข้ามารายงานตวัตอ่คณะกรรมการศนูย์ชมุชน

บําบัด โดยในเดือนแรก 2 ครังต่อเดือน ต่อไป 1 ครังต่อเดือน จนครบ 1 ปี และหลังจากนันจะรายงานตัวทาง

โทรศพัท์หรือจดหมายก็ได้ ซงึการติดตามผลทําได้ 3 วิธี คือ สมาชิกเข้ามารายงานตวัด้วยตนเองกบัคณะกรรมการ

ศนูย์ฯ หรือการใช้โทรศพัท์และการติดต่อทางจดหมายทงันีในการเข้ามารายงานของสมาชิกต่อคณะกรรมการ
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ศูนย์ฯ สมาชิกสามารถพักค้างคืนภายในศูนย์ชุมชนบําบัดได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ชุมชน

บําบดัอยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีการรายงานตวัหรือการติดตามผลของสมาชิกผิดจากแผนทีสมาชิกได้วางไว้ เจ้าหน้าทีจะ

ออกไปติดตามด้วยตนเอง ซึงอาจจะไปเยียมทีทํางานหรือทีบ้าน โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และไม่ว่าจะ

เป็นการเข้ามารายงานตวัของสมาชิกเอง หรือการไปเยียมสมาชิกทีบ้านหรือทีทํางาน จะมีการเก็บปัสสาวะเพือ

ตรวจหาสารเสพตดิด้วยทกุครัง 

ในระยะติดตามหลงัรักษานี คณะกรรมการศนูย์และสมาชิกจะมีการประชุมสมัมนา แลกเปลียน

ความคิดเห็นและประสบการณ์ตา่งๆทีได้รับจากสงัคมภายนอกซงึกนัและกนัเดือนละ 1 ครัง รวมทงัมีการจดัเลียง

ฉลองความสําเร็จให้สมาชิกระยะติดตามหลงัทีมีพฤติกรรมดีและเข้ารายงานตวัสมําเสมอ โดยจดังาน 1 ครังตอ่ปี 

ระยะตดิตามหลงัรักษานีจะใช้เวลา 3-5 ปี 

ซึงอาจกล่าวได้ว่าในระยะติดตามหลังรักษานี เจ้าหน้าทีของศูนย์ชุมชนบําบัดระยะติดตาม 

หลงัรักษาจะทําหน้าทีเป็นพีเลียงให้แก่สมาชิกในการให้คําปรึกษา แนะนํา ดแูล และให้กําลงัใจในการแก้ไขปัญหา

ตา่งๆของสมาชิกไปอีกระยะหนงึ จนสมาชิกสามารถพงึตนเองได้อยา่งแท้จริง 

 การอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันจําต้องมีกฎเกณฑ์ อุดมการณ์ 

และปรัชญากํากบั เพือให้การอยูร่่วมกนัดําเนินไปด้วยดีปราศจากอปุสรรค 
 

กฎ 3 ข้อของศนย์ชุมชนบาํบัดู  
 

1. ไมใ่ช้ยาเสพตดิ (No drug) 

2. ไม่ก่อเรืองทะเลาะวิวาท (No violence) 

3. ไมมี่เพศสมัพนัธ์ (No sex) 
 

อุดมการณ์ของสมาชกิ 
 

1. ความซือสตัย์ (Honesty) 

2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

3. ความรักผกูพนัใกล้ชิด (Love & Concern) 

4. การทําเป็นแบบอยา่ง (Act as if) 

5. ไมมี่อาหารกลางวนัฟรี (No free lunch) 

6. ปฏิบตัติอ่คนอืนอยา่งไรก็ได้ผลกลบัอยา่งนนั  (What goes around will come around) 

7. ความเชือมนัตอ่สงิแวดล้อม (Trust in your environment) 

8. เข้าใจคนอืนดีกวา่ให้คนอืนเข้าใจเรา (Understand rather than be understand) 

9. เป็นผู้ให้ดีกวา่ผู้ รับ (It’s better to guee than receive) 

10. ไม่ควรเก็บความรู้สกึไว้คนเดียว (You cannot keep it unless you give it away) 
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ปรัชญาของสมาชกิ 
 

ณ แหง่นีเราอยูร่่วมพิงพกั   เพราะตระหนกัแก่ใจ แหง่ตนวา่ 

แหลง่ลีภยั ใดใด ในโลกา    สดุพงึพา นอกจากตวั ของเราเอง 

นบัแตว่นั ทีเราพร้อม เผชิญหน้า    กล้าสบตา เปิดใจ อยา่งผู้ เก่ง 

รับความจริง จากเขาอืน ไม่หวนัเกรง   วนันนัเองทีหยดุวิง หนีสงิกลวั 

ความปลอดภยั หาไม่ได้ ในผู้ อืน    หากเราขืน มีความลบั กบัเขาทวั 

กลวัไปหมด หากเขาจะรู้จกัตวั    เราสอ่งเรา แน่ชดั วา่เธอฉนั 

ณ แหง่นี ทีเราอยู ่พร้อมเพรียงกนั   ประจกัษ์พลนั ชดัแจ้งแหง่ตวัตน 

ไม่ใช่ยกัษ์ ใชม่าร ในความฝัน    หรือคนแคระ ทีน่าพรัน หวนัสบัสน 

หากแตเ่ป็น มนษุย์ผู้ มีตวัตน    มีระคน ผิดชอบ ประกอบกนั 

ชีวิตใหม ่เริมต้นได้ ในทีนี    ปลกูชีวี ให้งอกงาม ไม่คร้ามครัน 

ไม่เดียวดาย ดงัความตาย ทีกลวักนั   มีชีวนั เพือทงัเขา และเราเอง 
 

 สรุปได้ว่าวิธีการชุมชนบําบดัมีลกัษณะการสร้างชุมชนใหม่หรือครอบครัวใหม่เพือการบําบดัรักษาซึงกัน

และกัน โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นต่อกัน มีการทํากิจกรรมร่วมกันสมาชิก 

ทกุคนจะมีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบตอ่ชมุชนบําบดั ซงึทําให้สมาชิกรู้สกึว่าตนเองเป็นสว่นหนึงของชมุชน และ

รู้จกัเผชิญปัญหาตา่งๆ โดยใช้การช่วยเหลือตนเองและให้กลุม่เพือนช่วยเหลือกนั อนัจะเกิดเป็นความร่วมมือชว่ยเหลอื

กนั ให้กําลงัใจซงึกนัและกนั สมาชิกทกุคนมีสว่นช่วยเหลือให้เพือนสมาชิกมีจิตใจทีเข้มแข็งขนึ และมีบคุลิกภาพและ

พฤติกรรม เป็นไปในทางทีเหมาะสม สามารถปรับตวัให้เข้ากบัผู้ อืนและสงัคมได้ตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิงไม่หวล

กลบัไปใช้ยาเสพตดิอีก 
 

งานวจิัยทเีกียวข้อง 
 

 ไทเลอร์  (Tyler, 1961:279 อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์,2541:63)  ได้ทดลองให้คําปรึกษาแบบโรเจอร์เพือ

พฒันาอตัมโนทศัน์ ผลการทดลองปรากฏวา่กลุม่ตวัอยา่งมีการเปลียนแปลงพฤตกิรรมและประเมินตนขนึดีกวา่เดมิ 

 ปิแอร์และแฮร์รีส (Piers and Harris,1964:91- 95 อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์,2541:63) ได้ศกึษาถึง

ความแตกตา่งของอตัมโนทศัน์ของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงในระดบัเกรด 3, 6 และ 10 จํานวน 363 คน โดยใช้

แบบทดสอบวัดอัตมโนทัศน์ซึงสร้างขึนโดยอาศัยหลักเกณฑ์ของเจอร์ซิล ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชายและ 

นกัเรียนหญิงมีอตัมโนทศัน์ไม่แตกตา่งกนั 
 ฮาเมด (Hamed,1967:225-229 อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์ 2541,: 64) ได้ศกึษาถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งอตัมโนทศัน์และโครงสร้างของบคุลิกภาพทงัหมด  กลุม่ตวัอย่างเป็นเด็กวยัรุ่น จํานวน 170 คน เครืองมือที

ใช้ศกึษา คือ แบบวดัอตัมโนทศัน์เทนเนสซี  (Tennessee  Self  Concept  Scale) ผลการวิจยัพบว่าเด็กวยัรุ่นที

มีอตัมโนทศัน์ดีจะมีการปรับตวัได้เหมาะสมกบัเด็กวนัรุ่นทีมีอตัมโนทศัน์ไม่ดี อตัมโนทศัน์ของมาร์ติเนค  ไซโคว์สกี  

(Martinek  Schicewski) และเคอร์ติส (Curtis) ผลการวิจยัพบว่าผู้ ทีมีอตัมโนทศัน์ดีจะมีการพฒันาความรู้ของ

ตนเองให้ดีขนึด้วย 
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 มอร์ราน และสตอคตนั (Merran and Stcokton,1980:260-267 อ้างถึงในชูวิทย์ รัตนพลเสนย์

,2541:64) ได้ศกึษาการให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback)  ทางบวกและทางลบทีมีตอ่อตัมโนทศัน์ของบคุคลกลุ่ม

ตวัอย่างเป็นอาสาสมัคร จํานวน 30 คน อายุระหว่าง 19–34 ปี กลุ่มตวัอย่างทุกคนผ่านการศึกษาระดบัมัธยม

มาแล้ว สมาชิกในกลุม่จะพบกนัสปัดาห์ละ 2 ครัง เป็นเวลา 6 สปัดาห์ เครืองมือทีใช้คือแบบสอบถามอตัมโนทศัน์

เทนเสนซี  (Tennessee  Self  Concept  Scale TSCT) ผลการทดลองพบว่าการให้ข้อมลูย้อนกลบัทางบวก  

(Positive Feedback)  มีผลต่อการพฒันาอตัมโนทศัน์มากกว่าการให้ข้อมลูย้อนกลบัทางลบ  (Negative  

Feedback) 

 มณัฑนา อึงตระกูล  (2524:45  อ้างถึงในชูวิทย์  รัตนพลเสนย์, 2541:64) ได้ศึกษาผลของการใช้ 

กิจกรรมกลุ่มเพือพฒันาอัตมโนทศัน์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนหนองเรือวิทยาจังหวดัขอนแก่น  

พบวา่ นกัเรียนทีได้รับการฝึกกิจกรรมมีกลุม่การเปลียนแปลงอตัมโนทศัน์แตกตา่งกนัจากนกัเรียนทีไม่ได้รับการฝึก

กิจกรรมกลุม่อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01 

 สริุนทร์ คล้ายรามญั  (2528:63 อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์,2541:64) ได้ศกึษาผลของการใช้กิจกรรม

กลุม่สมัพนัธ์ในการพฒันาอตัมโนทศัน์ของนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 5 พบว่า กลุม่ทดลองมีอตัมโนทศัน์สงูกว่า

กลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01 
 เด่นดวง วราเวทย์  (2530:81-83 อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย์,2541:64-65)  ได้ศกึษาผลของการให้ 

คําปรึกษาเป็นกลุ่ม เป็นทฤษฎีการพิจารณาเหตุผล - อารมณ์ เพือเปลียนแปลงมโนภาพเกียวกับตนเองของ 

นักเรียนชันปีที 1 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์  จํานวน 16 คน ซึงได้มาจากการสุ่มอย่างโดยจากผู้ ทีทําแบบสอบถาม 

มโนภาพเกียวกับตนเอง โดยให้คะแนนอยู่ในตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที 25 ลงมา และสมัครใจทีจะเข้ากลุ่ม  

หลงัจากนนัสุ่มอีกครังหนึง เพือแบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน กลุ่มทดลอง

ได้รับการให้คําปรึกษากลุ่ม เน้นทฤษฎีการพิจารณาเหตผุล - อารมณ์ จํานวน  12 ครัง ครังละ 1 ชวัโมง หรือ 1 

ชวัโมง 30 นาที เป็นเวลาหนึงเดือนครึง สว่นกลุม่ควบคมุไม่ได้รับการให้คําปรึกษา หลงัจากเสร็จสินการทดลอง 1 

สปัดาห์ ให้นกัศึกษาทงั 2 กลุ่ม ทําแบบทดสอบมโนภาพเกียวกับตนเองอีกครังหนึง แล้วนําคะแนนมาทดสอบ

ความแตกตา่ง พบวา่ นกัศกึษาทีรับการให้คําปรึกษาเป็นกลุม่เน้นทฤษฎีการพิจารณาเหตผุล- อารมณ์ มีผลตอ่การ 

ปรับเปลียนมโนภาพเกียวกับตนเองทังด้านส่วนรวม ด้านวิชาการ ด้านการปรับตัวทางอารมณ์ และด้าน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล แตกตา่งจากนกัศกึษาทีม่ได้รับการให้คําปรึกษาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01 

 ธีระ มลูธิยะ (2530:53-55 อ้างถึงในชวูิทย์ รัตนพลเสนย,2541:65)  ได้ศกึษาผลของการให้คําปรึกษา

แบบโรเจอร์ทีมีต่อการพฒันาอตัมโนทศัน์ด้านการปรับตวัทางอารมณ์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โรงเรียน

วาปีปทมุ  จงัหวดัมหาสารคราม  โดยศกึษาจากนกัเรียนทีมีอตัมโนทศัน์ด้านการปรับตวัทางอารมณ์ตํา จํานวน 14 

คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองได้รับการให้คําปรึกษาแบบโรเจอร์ 7 ครัง ครังละ 1 - 1.30ชวัโมง ส่วนกลุ่มควบคมุได้รับ 

ข้อสนเทศรวมทังสิน 10ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนทีได้รับการให้คําปรึกษาแบบโรเจอร์มีอัตมโนทัศน์ 

ด้านการปรับตวัทางอารมณ์ดีกวา่นกัเรียนทีได้รับข้อสนเทศ 

 ฤทยัรัตน์ ธรเสนา  (2534:114  อ้างถึงในชูวิทย์ รัตนพลเสนย์, 2541:65)  ได้ศึกษาผลของการใช้ 

กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ทีมีตอ่การพฒันาอตัมโนทศัน์หลายมิติของนกัศกึษาพยาบาลชนัปีที 1 ทีมีทศันคติตอ่วิชาชีพ

ทีแตกต่างกนั หลกัสตูรพยาบาลระดบัต้น วิทยาลยัพยาบาลอดุรธานี พบว่า นกัศกึษาพยาบาลทีเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มสมัพนัธ์มีอัตมโนทศัน์ในมิติทีไม่เกียวกับด้านวิชาการสงูกว่านักศึกษาพยาบาลทีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
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สมัพันธ์มีอัตมโนทัศน์ทางด้านวิชาการสูงกว่านักศึกษาพยาบาลทีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01  

 สเุทพ เชาวลิต (2521) ได้ทําการศกึษาเรืองการเปลียนแปลงภาพตวัเองของผู้ติดยาเสพติด : ศกึษาผล

การบําบดัรักษา ณ สํานักสงฆ์ถํากระบวก  โดยใช้แบบสอบถามสมัภาษณ์ ประกอบการสงัเกตการณ์ผู้ ทีมารับ

บริการบําบดัรักษาทีสํานกัสงฆ์ถํากระบอก จ.สระบรีุ จํานวน 122 คน ผลการศกึษาพบว่า การเลิกเสพยาเสพติดมี

สหสมัพนัธ์ทางบวกกบับคุลิกสว่นตวัของผู้ติดยาเสพติด การเลิกเสพยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติดจะขึนอยู่กบัการ

บําบดัรักษาทางร่างกายและทางจิตใจ  และผู้ติดยาเสพติดทีได้รับการบําบดัรักษาทงัทางร่างกายและจิตใจจนเลิก

เสพยาเสพติดเด็ดขาดแล้วย่อมสามารถเปลียนแปลงภาพตวัเองจากฐานะผู้ติดยาเสพติดมามีฐานะเดิมก่อนติด

ยาเสพตดิได้ 

 พิสมยั คูพ่ิทกัษ์  และคณะ (2524)  ได้ทําการศกึษาเรืองการติดตามศกึษาผู้ติดยาเสพติดหลงัจากได้รับ

การบําบดัแล้ว โดยใช้แบบสอบถามสมัภาษณ์ผู้ติดยาเสพติดทีเข้ารับการบําบดัรักษาในโรงพยาบาลมงกุฎเกล้า 

โรงพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ทณัฑสถานบําบดัพิเศษธัญญบุรี ทณัฑสถานบําบดัพิเศษบางเขน 

(ชาย) ทณัฑสถานบําบดัพิเศษบางเขน (หญิง) ผลการศกึษาพบว่า ผู้ติดยาเสพติดกลบัไปเสพยาอีกด้วยสาเหตเุกิด

จากความต้องการพึงพิงยึดหนียวทางใจ ความไม่มนัคงในตนเอง การกลบัไปคบเพือนทีติดยาเสพติดอีก การถกู

ทอดทิงจากครอบครัว  และไม่เป็นทียอมรับของครอบครัวและสงัคม 

 ชาญคณิต ก.สริุยะมณี  และคณะ (2529) ได้ทําการศกึษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการติดยาเสพติดซําขอ

วยัรุ่น โดยใช้แบบสอบถามสมัภาษณ์กลุ่มวยัรุ่นทีเสพยาเสพติดอายุระหว่าง 13–25 ปี ติดยาเสพติดประเภท

เฮโรอีนซําตังแตห่นึงครังขึนไป ทีเข้ารับการบําบดัรักษาทีโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีมีผลตอ่การติดยาเสพติดซํ

ของวยัรุ่น ได้แก่ ปัจจยัทางด้านจิตใจทีอ่อนแอ หรือสภาพจิตใจทียงัไม่เข้มแข็งพอทีจะลืมรสชาติของยาเสพติดลง

ได้ และปัจจยัสนบัสนนุ คือ ปัจจยัทางด้านการอาศยัอยูแ่หลง่ทีมีการตดิยาเสพตดิ 

 พรรณวิภา ถาวรประเสริฐ (2533) ได้ทําการศกึษาเรืองผลของการใช้กลุม่บําบดัแบบประคบัประคองทีมี

ตอ่อตัมโนทศัน์ และการติดยาเสพติดซําของผู้ ป่วยทีมารับการรักษาในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ โดยมีวตัถปุระสงค์

เพือเปรียบเทียบผลของการใช้กลุ่มบําบดัแบบประคบัประคองทีมีต่ออตัมโนทศัน์ของผู้ติดยาเสพติดก่อนและหลงั

การบําบัด และศึกษาผลของการใช้กลุ่มบําบัดแบบประคับประคองทีมีต่อการติดยาเสพติดซําภายหลงักา

บําบดัรักษา 30 วนั โดยใช้แบบวดัอตัมโนทศัน์เทนเนสซี ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ทดลองมีคะแนนอตัมโนทศัน์โดย

ส่วนรวมสูงขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 กลุ่มทดลองมีคะแนนอัตมโนทัศน์ส่วนรวมสูงกว่ากลุ่ม

ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 
 นงลกัษณ์ วงศ์ประเสริฐ (2534) ได้ทําการศึกษาเรืองการเปรียบเทียบอตัมโนทศัน์ของวยัรุ่นปกติกับ

วยัรุ่นติดยาเสพติดในสถานบําบดัรักษากรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาเปรียบเทียบอตัมโทศัน์ของ

วยัรุ่นติดยาเสพติดในสถานบําบดัรักษากรุงเทพมหานคร กบัวยัรุ่ยปกติตามตวัแปร เพศ อาย ุ13–16 ปี กบั 17–22 

ปี ระยะเวลาในการติดยาเสพติด และภาวะการติดยาเสพติด โดยใช้แบบวดัอตัมโนทศัน์เทนเนสซี ผลการศึกษา

พบว่าวยัรุ่นปกติมีอตัมโนทศัน์ทงั 10 ด้านดีกว่าวยัรุ่นติดยาเสพติด วยัรุ่นติดยาเสพติดเพศหญิงมีอตัมโนทศัน์ด้าน

ครอบครัวดีกวา่เพศชาย แตด้่านสงัคมตํากวา่เพศชาย สว่นด้านอืนไม่พบความแตกตา่งวยัรุ่นทีมีระยะเวลาในการติ

ยาเสพตดิ 0–2 ปี, 2–4 ปี และมากกว่า 4 ปี มีอตัมโนทศัน์แตกตา่งกนัในด้านครอบครัว ด้านพฤติกรรมทีแสดงออก 
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ด้านศีลธรรมจรรยา และด้านรวม ซึงโดยภาพรวมแล้วผู้ติดยาเสพติดระยะเวลานานจะมีอตัมโนทศัน์ตํากวา่ผู้ติ

ยาเสพตดิระยะเวลาสนักวา่ 

 อาภาศิริ สุวรรณานนท์ (2538) ได้ศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิพลการฟืนฟูสมรรถภาพผู้ติด 

ยาเสพตดิในรูปแบบชมุชนบําบดั ศกึษาเฉพาะกรณีความพร้อมของศนูย์ชมุชนบําบดัธญัญารักษ์ กลุม่ตวัอย่างเป็น

เจ้าหน้าทีและสมาชิกศนูย์ชมุชนบําบดัธัญญารักษ์ จํานวน 100 คน ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัต่างๆ ได้แก่ปัจจยั

ด้านความชดัเจนของวิธีการชมุชนบําบดั ด้านความเพียงพอของทรัพยากร ด้านคณุภาพของผู้ ให้บริการ ด้านความ

เตม็ใจของสมาชิกศนูย์ชมุชนบําบดั และด้านความสนบัสนนุจากครอบครัวนนั ทงักลุม่สมาชิกและกลุม่เจ้าหน้าทีมี

ความคดิเห็นสอดคล้องกนัในเชิงบวก มีความชดัเจนในการฟืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บคุลากรมีความพร้อม

ในการปฏิบตัิงาน สมาชิกได้รับกําลงัใจจากครอบครัว และเต็มใจทีจะเข้ารับการฟืนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชน

บําบดั และจากการศึกษาพบว่า ผู้ ทีติดยาและเสพสารติดส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาทางสภาพครอบครัว คือ 

บิดา มารดาหย่าร้าง แยกกันอยู่ ทีอยู่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทีไม่ดี มีอัตราเพิมต่อการเสพย์ยาเสพติด มี 

พฤติกรรมหรือบคุลิกภาพทีไม่เหมาะสม มีทศันคติทีไม่ดีต่อการบําบดัรักษา ซึงจะส่งผลให้อตัมโนทศัน์หรือความ 

รู้สึกนึกคิดทีมีต่อตนเองเปลียนไปด้วย ถ้าบุคคลใดมีอตัมโนทศัน์ดี ก็จะมีพฤติกรรมทีเหมาะสม แต่ถ้าบุคคลใดมี 

อัตมโนทัศน์ทีไม่ดี ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมทีเบียงเบน ไม่เหมาะสม เช่น การไปเสพยาเสพติด ดังนันใน

กระบวนการบําบดัรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ผู้ให้บริการบําบดัรักษาจะต้องเข้าใจถึงสภาพปัญหาทีแท้จริงของ

ผู้ ป่วย ใช้ระยะเวลาเพือปรับเปลียน แก้ไขพฤติกรรมให้ดีขึน การรักษาในขนัตอนนีจึงอยู่ในระยะฟืนฟูสมรรถภาพ 

ในรูปแบบของชมุชนบําบดั ซงึเป็นวิธีทีจะช่วยให้ผู้ตดิยาและสารเสพตดิสามารถ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัทีเกียวข้อง พบว่า อตัมโนทศัน์นนัเป็นองค์ประกอบสําคญั

ของบุคลิกภาพซึงมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน หากบุคคลมีอัตมโนทัศน์ทีดีก็จะมี 

พฤติกรรมบุคลิกภาพทีเหมาะสม แต่ถ้าหากบุคคลมีอัตมโนทัศน์ทีไม่ดี ก็ย่อมส่งผลให้มีการปรับตัวทีไม่ดี มี 

พฤติกรรมไม่เหมาะสม เพราะฉะนันจึงจําเป็นอย่างยิงทีจะช่วยให้บุคคลได้รับการปรับปรุง เปลียนแปลง และ

พฒันาอตัมโนทศัน์ในทางทีดี ทงันีอตัมโนทศัน์สามารถพฒันาและเปลียนแปลงได้ตามสิงแวดล้อมรอบๆตวับคุคล

นนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




