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บทท ี3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

 การวิจัยเรืองการศึกษาอัตมโนทัศน์ของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล 

ธญัญารักษ์และศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิสว่นภมิูภาค ได้ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงพรรณา (Descriptive Research)  

โดยมีลําดบัขนัตอนดําเนินการวิจยั ดงันี 
 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

 ประชากรเป็นสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพในโรงพยาบาลธญัญารักษ์และศนูย์บําบดัรักษา

ยาเสพติดส่วนภูมิภาค คือ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัด

ขอนแก่น ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดสงขลา และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดปัตตานี ทีอยู่

บําบดัรักษาในช่วงวนัที 15–31 กรกฎาคม 2543 มีจํานวน 203 คน 

 กลุม่ตวัอยา่งเลือกมาจากประชากรสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญา-รักษ์

และศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดสว่นภมิูภาคทีอยู่รับการบําบดัรักษาในช่วงวนัที 15 – 31 กรกฎาคม 2543 ได้กลุม่

ตวัอยา่งจํานวน 136 คน โดยมีขนัตอนการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี  

 1. กําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยเทียบจากตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970) ได้

จํานวน 136 คน 
 2. สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชนั (Stratified  Random  Sampling)  ตามตวัแปรอิสระ คือ สถานที อนั

ประกอบด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จังหวดัเชียงใหม่ ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด 

จงัหวดัขอนแก่น ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัสงขลา และศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัปัตตานี โดยวิธี

จบัฉลากรายชือ  ได้กลุม่ตวัอยา่งดงัรายละเอียด ดงันี  
 

กลุ่มตัวอย่าง (คน)  
สถานท ี

ประชากร 
(คน) กาํหนด เป็นจริง 

โรงพยาบาลธญัญารักษ์ – ศนูย์ชมุชนบําบดั 1 48 32 32 

                                       ศนูย์ชมุชนบําบดั 2 46 31 31 

                                       ศนูย์ชมุชนบําบดั 3 27 18 18 

                                       ศนูย์ชมุชนบําบดัหญิง  24 16 16 

ศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิ จงัหวดัเชียงใหม่ 25 17 17 

ศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิ จงัหวดัขอนแก่น 13 9 9 

ศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิ จงัหวดัสงขลา 15 10 10 

ศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิ จงัหวดัปัตตานี 5 3 3 
รวม 203 136 136 
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การกาํหนดเครืองมือรวบรวมข้อมลู 
 

 เครืองมือรวบรวมข้อมลูอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพมีลกัษณะเป็น

แบบสอบถาม มี 2 ตอน 

 ตอนท ี1 มีรูปแบบคําถามเป็นแบบปลายเปิด (Opened–ended form) และปลายปิด (Closed–ended 

form) มีจํานวน 15 ข้อคําถาม เป็นแบบสอบถามข้อมลูทวัไปเกียวกับ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ รายได้ อายเุริมต้นการใช้สารเสพติด สาเหตทีุใช้สารเสพติด ระยะเวลาทีใช้สารเสพติดสถานทีทีเข้ารับการ

บําบัดรักษา ระยะเวลาอยู่รับการบําบัดรักษา เหตุผลทีเข้ารับการบําบัดรักษา สารเสพติดหลักทีเข้ารับการ

บําบดัรักษา  

 ตอนที 2 มีรูปแบบเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า การวิจัยครังนีได้ใช้แบบวัดอัตมโนทศัน์เทนเนสซี  

(The Tennessee Self Concept Scale) ของวิลเลียม เอช ฟิทท์  (William H. Fitls) ซงึแปลเป็นภาษาไทยโดย

อําไพ  ศริิพฒัน์  และดดัแปลงแก้ไขเพิมเตมิโดยพรรณวิภา  ถาวรประเสริฐ 
 แบบวดัอตัมโนทศัน์นีประกอบด้วยประโยคบรรยายเกียวกบัตนเองในด้านต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย ด้าน

ศีลธรรมจรรยา ด้านสว่นตวั ด้านครอบครัว ด้านความเป็นเอกลกัษณ์ ด้านความพงึพอใจในตนเอง ด้านพฤติกรรม

ทีตนเองแสดงออก ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง รวม 100 ประโยค ประกอบด้วยข้อความทีให้ผู้ตอบประเมิน 

ตนเองทงัในด้านนิมาน (Positive) และด้านนิเสธ (Negative) โดยมีรายละเอียดการวดัด้านตา่งๆ ดงันี    

 1. อตัมโนทศัน์ด้านร่างกาย (Physical - Self) สอบถามความคิดของบุคคลทีมีต่อตนเองเกียวกับ 

รูปร่างลกัษณะทางร่างกาย ทางเพศ สขุภาพ ความสามารถและทกัษะ ประกอบด้วย 18 ข้อความ คือ ข้อความ 

ที 1 – 18  
 2. อตัมโนทศัน์ด้านศีลธรรมจรรยา (Moral–Ethical Self) สอบถามความคดิเห็นของบคุคลทีมีตอ่ตนเอง

เกียวกบัคณุคา่ทางศีลธรรม ความสมัพนัธ์ทีมีตอ่ศาสนา ความรู้สกึเกียวกบัการเป็นคนดี คนเลว และความ 

พงึพอใจในศาสนาของตน ประกอบด้วย 18 ข้อความ คือข้อความที 19 – 36 

 3. อตัมโนทศัน์ด้านสว่นตวั (Personal - Self) สอบถามความคดิเห็นของบคุคลทีมีตอ่ตนเองเกียวกบั 

คณุคา่ ความรู้สกึมนัใจในตนเอง และประเมินคา่บคุลกิภาพของตนเอง โดยไม่รวมลกัษณะด้านร่างกายและ

ความสมัพนัธ์กบัผู้ อืน ประกอบด้วย18 ข้อความ คอื ข้อความที 37 – 54  

 4. อตัมโนทศัน์ด้านครอบครัว (Family-Self) สอบถามความรู้สกึในคณุคา่และความพอใจในฐานะของ

ตนทีเป็นสมาชิกคนหนึงในครอบครัว เป็นการแสดงถึงการรับรู้ตนเองว่าใกล้ชิดหรือห่างเหินจากครอบครัว 

ประกอบด้วย 18 ข้อความ คือ ข้อความที 55 – 72 
 5. อตัมโนทศัน์ด้านสงัคม (Social - Self) สอบถามความคิดเห็นของบคุคลทีมีตอ่ตนเองเกียวกบัความ

มนัใจและความเชือมนัในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อืน ประกอบด้วย18 ข้อความ คือข้อความที 73 – 90 

 6. อตัมโนทศัน์ด้านความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) สอบถามความคิดเห็นของบคุคลเกียวกบัตนเองว่า

เป็นอยา่งไร  ประกอบด้วย 30 ข้อความ คือ ข้อความที 1 – 6, 19-24, 37 – 42, 55 – 60 และ  73 – 78 
 7. อตัมโนทศัน์ด้านความพงึพอใจในตนเอง (Self Satisfaction) สอบถามความรู้สกึของบคุคลเกียวกบั

การยอมรับตนเอง ประกอบด้วย 30 ข้อความ คือ ข้อความที 7 – 12, 25 – 30, 43 –48,  61 – 66 และ 79 – 84 
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 8. อตัมโนทศัน์ด้านพฤติกรรมทีตนเองแสดงออก (Behavior) สอบถามการรับรู้และความคิดของ

บคุคลเกียวกบัวิธีการปฏิบตัิในเรืองตา่งๆของตนเอง ประกอบด้วย 30 ข้อความ คือ ข้อความที 13 –18, 31 – 36, 

49 – 54, 67 – 72 และ 85 – 90 

 9. อตัมโนทศัน์ด้านการวิพากวิจารณ์ตนเอง (Self  Criticism) สอบถามความกล้าทีจะยอมรับความจริง

เกียวกบัตนเองทงัด้านดแีละไม่ดี  ประกอบด้วย 10 ข้อความ  คือ ข้อความที 91 – 100 
 

 ลกัษณะของแบบวดัอตัมโนทศัน์เป็นมาตรการประมาณคา่ตามแนวคิดของ Likert Scale มีตวัเลือก 5 

ระดบั ได้แก่ 

ไม่ถกูทงัหมด    หมายถึง เมือผู้ตอบคดิวา่ข้อความในประโยคนนัไม่ตรงกบัสภาพ 

ความเป็นจริงของผู้ตอบเลย 

ไม่ถกูเป็นสว่นใหญ่    หมายถึง เมือผู้ตอบคดิวา่ข้อความในประโยคนนัพอทีจะตรงกบั 

สภาพความเป็นจริงของของผู้ตอบบ้างเลก็น้อย 

 ถกูบ้างผิดบ้าง    หมายถึง เมือผู้ตอบคดิวา่ข้อความในประโยคนนัพอทีจะตรงกบั 

สภาพความเป็นจริงของผู้ตอบเป็นสว่นมาก 

 ถกูเป็นสว่นใหญ่    หมายถึง เมือผู้ตอบคดิวา่ข้อความในประโยคนนัตรงกบัสภาพ 

ความเป็นจริงของผู้ตอบเป็นสว่นมาก 

ถกูหมด       หมายถึง เมือผู้ตอบคดิวา่ในประโยคนนัตรงกบัสภาพความเป็นจริง 

ของผู้ตอบมากทีสดุ 
 

 เนืองจากแบบวดัอตัมโนทศัน์นีเป็นแบบวดัทีประกอบด้วยข้อความทีเป็นความคดิเห็นในด้านบวกและ

ด้านลบ  ดงันนัการให้คะแนนจงึแตกตา่งกนั  ดงันี 

นําหนักคะแนน  
คาํตอบ ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ 

ไม่ถกูทงัหมด 1 5 

ไม่ถกูเป็นสว่นใหญ่ 2 4 

ถกูบ้างผิดบ้าง 3 3 

ถกูเป็นสว่นใหญ่ 4 2 

ถกูหมด 5 1 
  

การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเครืองมือรวบรวมข้อมลูอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะ

ฟืนฟสูมรรถภาพในโรงพยาบาลธญัญารักษ์และศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิสว่นภมิูภาคดําเนินการ ดงันี 

 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับอัตมโนทศัน์ การวิจยัครังนีได้ศึกษาและใช้แบบวดัอัตมโนทศัน์ 

เทนเนสซี  (The Tennessee Self Concept Scale) ของวิลเลียม เอช ฟิทท์ (Willian H.Fitts) ซงึแปลเป็นภาษาไทย

โดยอําไพ ศริิพิพฒัน์  และดดัแปลงแก้ไขเพิมเตมิโดยพรรณวิภา  ถาวรประเสริฐ 

 2. กําหนดโครงสร้างของเครืองมือรวบรวมข้อมลู ซงึลกัษณะของเครืองมือรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง

นีเป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน 
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 ตอนที 1 สอบถามข้อมลูทวัไปเกียวกับเพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ อายุ

เริมต้นการใช้สารเสพติด สาเหตุทีใช้สารเสพติด ระยะเวลาทีใช้สารเสพติด ระยะเวลาทีอยู่รับการบําบัดรักษา 

เหตุผลทีเข้ารับการบําบัดรักษา สารเสพติดหลักทีเข้ารับการบําบัดรักษา สถานทีทีเข้ารับการบําบัดรักษา ซึง

ประกอบด้วย 15 ข้อคําถาม 

 ตอนที 2 แบบวดัอตัมโนทศัน์เทนเนสซี  (The Tennessee Self Concept Scale) ของวิลเลียมเอช ฟิทท์ 

(Willian H. Fitts) ซงึแปลเป็นภาษไทยโดยอําไพ ศิริพิพฒัน์ และปรับปรุงดดัแปลงเพิมเติมโดย พรรณวิภา ถาวร-

ประเสริฐ  แบบวดัอตัมโนทศัน์นีประกอบด้วยข้อความทีบรรยายเกียวกบัตนเองในด้านตา่งๆ  จํานวน 100 ข้อความ  
 3.  สร้างเครืองมือรวบรวมข้อมลู ตามโครงสร้างทีได้กําหนดไว้ 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทัวไปทีผู้ วิจัยสร้างขึนเอง และปรับปรุงจากแบบสอบถามอืนทีมี

ลกัษณะคล้ายคลงึกนัตามความเหมาะสม 

 ตอนที 2 เป็นแบบวดัอตัมโนทศัน์เทนเนสซี  ซึงวิลเลียม เอช ฟิทท์ ได้หาความแม่นตรงของแบบวดัโดย

ทําการทดสอบรายข้อ และตรวจสอบจากนกัจิตวิทยา 7 ทา่น สว่นการหาความเทียงของแบบวดัทําโดยวิธีทดสอบซํ

กับนักศึกษาจํานวน 60 คน ได้ค่าความเทียงของอตัมโนทศัน์โดยส่วนรวม 0.92  และอัตมโนทศัน์ ส่วนย่อยด้าน

อืนๆความเทียงอยูร่ะหวา่ง 0.70 ถึง 0.90 (Robinson, 1973 : 63  อ้างถึงในพรรณวิภา ถาวร-ประเสริฐ, 2533 : 51) 
 นอกจากนี อําไพ ศริิพฒัน์ ได้นํามาแปลเป็นภาษาไทยและดดัแปลงเพิมเตมิ รวมทงัได้หาความเทียงของ

แบบวัด โดยได้ทดลองใช้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 และปีที 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทงัชายและหญิง จํานวน 89 คน โดยวิธีทดสอบซํา ได้คา่สมัประสทิธิความเทียงของคะแนนด้านตา่งๆมีคา่ระหวา่

 0.52-0.85 สว่นการหาความตรงของแบบวดันี อําไพ ศริิพิพฒัน์ ได้สร้างแบบวดัทศันคติเกียวกบัตนเองตามวิธีของ

เทอร์สโตน (Thurstone) เพือเป็นเกณฑ์ มีจํานวนทงัหมด 24 ข้อ ให้นกัเรียนกลุม่เดิมทํา นําคะแนนทีได้มาหาค่า

สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์กับคะแนนทีได้จากแบบวดัอัตมโนทศัน์ทีดดัแปลงมาแต่ละด้าน ได้ค่าสมัประสิทธิความ

เทียงตรง ซงึเป็นคา่ความเทียงตรงร่วมสมยั (Concurrent Validity) ของด้านตา่งๆมีคา่ระหว่าง 0.44-0.72 ดงัแสดง

ในตาราง ดงันี 

 
คะแนนอัตมโนทศัน์ด้านต่างๆ 

ค่าสัมประสทิธิ 
ความเทยีง 

ค่าสัมประสทิธิ 
ความตรง 

คะแนนด้านร่างกาย 

คะแนนด้านศีลธรรมจรรยา 

คะแนนด้านสว่นตวั 

คะแนนด้านครอบครัว 

คะแนนด้านสงัคม 

คะแนนด้านความเป็นเอกลกัษณ์ 

คะแนนด้านความพงึพอใจในตนเอง 

คะแนนด้านพฤตกิรรมทีตนเองแสดงออก 

คะแนนด้านการวิพากษ์วจิารณ์ตนเอง 

คะแนนอตัมโนทศัน์รวม 

0.80 

0.76 

0.73 

0.74 

0.52 

0.83 

0.76 

0.76 

0.77 

0.85 

0.49 

0.52 

0.72 

0.54 

0.44 

0.61 

0.49 

0.71 

0.50 

0.72 
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สําหรับการวิจยัในครังนีผู้วิจยัได้ใช้แบบวดัอตัมโนทศัน์เทนเนสซีฉบบัปรับปรุงแก้ไขดดัแปลงเพิมเติม

โดยพรรณวิภา ถาวรประเสริฐ โดยผู้ วิจัยไม่ได้หาความเทียงเอง เนืองจากประชากรทีพรรณวิภา ถาวรประเสิรฐ  

ศึกษาเป็นกลุ่มทีมีลกัษณะใกล้เคียงกัน คือ นําไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างซึงเป็นผู้ ใช้สารเสพติดเพศชายทีเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์และอยู่ในระยฟืนฟสูมรรถภาพ จํานวน 20 ราย และได้หาคา่ความเทียงของแบบ

วดัโดยการหาคา่สมัประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ได้คา่ความเทียงของอตัมโนทศัน์

รวม 0.70 และอตัมโนทศัน์สว่นยอ่ยด้านอืนๆความเทียงอยูร่ะหวา่ง 0.58-0.76 ดงัแสดงในตาราง 
 

คะแนนอัตมโนทศัน์ด้านต่าง ๆ ค่าความเทยีง 

คะแนนด้านร่างกาย 

คะแนนด้านศีลธรรมจรรยา 

คะแนนด้านสว่นตวั 

คะแนนด้านครอบครัว 

คะแนนด้านสงัคม 

คะแนนด้านความเป็นเอกลกัษณ์ 

คะแนนด้านความพงึพอใจในตนเอง 

คะแนนด้านพฤตกิรรมทีตนแสดงออก 

คะแนนด้านการวิพากษ์วจิารณ์ตนเอง 

คะแนนอตัมโนทศัน์รวม 

0.53 

0.73 

0.70 

0.72 

0.66 

0.76 

0.75 

0.72 

0.69 

0.70 
 

 4. จดัพิมพ์เครืองมือและนําเสนอให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 2 คน ตรวจสอบ คือแพทย์ผู้ เชียวชาญสาขาจิต

เวชศาสตร์ ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งนายแพทย์ 9 วช. ด้านเวชกรรม ผู้ อํานวยการศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดั

สงขลา และนักจิตวิทยา ระดบั 6 ประจําศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวดัสงขลา ผู้ เชียวชาญได้เสนอแนะให้ 

ปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์เครืองมือและแก้ไขเครืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู ในตอนที 1 

 5. ทําการปรับปรุงเครืองมือตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญ ดงันี 

 ข้อ  2   ข้อความเดมิ    “ทา่นเข้บําบดัรักษาในชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพเป็นระยะ 

    เวลา…. ปี….เดือน” 

  แก้ไขเป็น   “ทา่นอยูบํ่าบดัรักษาในชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพในครังนีนบั 

เป็นระยะเวลา….ปี….เดือน” 

 ข้อ  6   ข้อความเดมิ   สถานภาพสมรส 

      โสด      สมรส 

      หยา่ร้าง             แยกกนัอยู ่

      หม้าย เพราะคูส่มรสถึงแก่กรรม   อืน ๆ ระบ ุ

             แก้ไขเป็น  สถานภาพสมรส 

      โสด             คู ่

      หยา่ร้าง     เลกิร้าง 
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      หม้าย เพราะคูส่มรสถึงแก่กรรม   อืน ๆ ระบ ุ

 ข้อ  8   ข้อความเดมิ   อาชีพ 

      ข้าราชการ     รัฐวิสาหกิจ 

      ลกูจ้างหน่วยงานราชการ   ลกูจ้างเอกชน 

      ค้าขาย         เจ้าของกิจการสว่นตวั 

      เกษตรกร     รับจ้างทวัไป 

      ประมง     วา่งงาน 

      นกัศกึษา/นกัเรียน    อืน ๆ ระบ…ุ…. 

             แก้ไขเป็น  อาชีพ 

      ข้าราชการ     รัฐวิสาหกิจ 

      ลกูจ้างหน่วยงานราชการ   ลกูจ้างเอกชน 

      ค้าขาย         เจ้าของกิจการสว่นตวั 

      เกษตรกร (ทําสวน/ไร่/นา)   รับจ้างทวัไป (รายวนั) 

      ประมง     วา่งงาน 

      นกัศกึษา/นกัเรียน    อืน ๆ ระบ…ุ…. 

 ข้อ  10   ข้อความเดมิ   เมือทา่นมีปัญหา สว่นมากจะปรึกษาหรือขอความชว่ยเหลือจากใคร 

      ทงับิดามารดา     บิดาฝ่ายเดียว 

      มารดาฝ่ายเดียว     คูส่มรส 

      ญาตพีิน้อง     เพือน 

      เจ้าหน้าทีศนูย์ชมุชนบําบดั    อืน ๆ ระบ ุ

แก้ไขเป็น   เมือทา่นมีปัญหา สว่นมากจะปรึกษาหรือขอความชว่ยเหลือจากใคร 

(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

     ทงับิดามารดา     บิดาฝ่ายเดียว 

      มารดาฝ่ายเดียว     สามี/ภรรยา 

      ญาตพีิน้อง     เพือน 
      เจ้าหน้าทีศนูย์ชมุชนบําบดั    อืน ๆ ระบ ุ

 ข้อ  12  ข้อความเดมิ   สาเหตทีุทา่นไปใช้ยาเสพตดิ (ระบขุ้อทีสําคญัเพียงข้อเดียว) 

               แก้ไขเป็น       สาเหตทีุทา่นใช้ยาเสพตดิจนกระทงัตดิยาเสพตดิ (ระบขุ้อสําคญัทีสดุ 

     เพียงข้อเดียว) 

 เพิมเตมิ  ข้อ  14     ยาเสพตดิตวัหลกัทีทา่นมาบําบดัในครังนี 

      เหล้า    บหุรี 

      ยาบ้า    กญัชา 

      เฮโรอีน  สารระเหย (กาวทินเนอร์ แลกเกอร์) 

  อืน  ๆ ระบ ุ

ข้อ  15   ข้อความเดมิ   เหตผุลทีทา่นเข้ารับการรักษา 
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              แก้ไขเป็น       เหตผุลสําคญัทีทา่นมารับการรักษาในครังนี (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 

 

6. นําไปทดลองใช้กบัผู้ ป่วยตดิสารเสพตดิทีเข้ารับบําบดัในระยะถอนพิษยา จํานวน 10 คน เมือวนัที 6 

กรกฎาคม  2543 

7. ปรับปรุงรูปแบบของเครืองมือให้เหมาะสมและงา่ยตอ่การตอบแบบสอบถามยิงขนึ 

8. นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

วธีิการรวบรวมข้อมลู  
 

 1.  วนัที 8 มิถนุายน 2543 รวบรวมรายชือหน่วยงานทีเปิดบริการให้การบําบดัรักษายาเสพติดในระยะ

ฟืนฟูสมรรถภาพ และตรวจสอบจํานวนสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพของแตล่ะสถานบําบดั  พบว่ามี 

5 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อนัประกอบด้วย ศนูย์ชมุชนบําบดัหญิง ศนูย์ชมุชนบําบดั 1 ศนูย์ชมุชน

บําบดั 2 และศนูย์ชมุชนบําบดั 3 มีสมาชิกฯประมาณ 205 คน ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัเชียงใหม่ มี

สมาชิกฯ ประมาณ 30 คน ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดของแก่น มีสมาชิกฯ ประมาณ 15 คน ศูนย์

บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัสงขลา มีสมาชิกฯ ประมาณ 18 คน และศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

มีสมาชิกฯ ประมาณ 10 คน 

 2. วนัที 15 มิถุนายน  2543 ติดต่อประสานงานกับคณุกุลนรี  หาญพฒันชยักรู  พยาบาลวิชาชีพ 7  

ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัขอนแก่น  คณุสายใจ  หมีดเส็น  พยาบาลวิชาชีพ 6 ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด 

จงัหวดัปัตตานี  คณุพฤกติยา พนัธ์พืช พยาบาลวิชาชีพ 4 ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัเชียงใหม่  คณุนิภา-

วรรณ  บุญทับถม พยาบาลวิชาชีพ 7  คุณรัตนา  ดีปัญญา  พยาบาลวิชาชีพ 7 คุณวรรณา  วงษ์ปา พยาบาล

เทคนิค 6 และคณุสิดาพร พงศ์ประไพ พยาบาลเทคนิค 6  โรงพยาบาลธัญญารักษ์  เพือเป็นผู้ช่วยวิจยัในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู 

 3. วันที 30 มิถุนายน 2543 จัดทําหนังสือราชการถึงผู้ อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ศูนย์

บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น และศูนย์บําบัดรักษา

ยาเสพตดิ จงัหวดัปัตตานี เพือขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลู และขออนมุตัิแตง่ตงับคุคลในข้อ 2. เป็น ผู้ช่วยในการ

เก็บรวบรวมข้อมลู 

 4. วนัที 5 กรกฎาคม 2543 ประสานงานและแจ้งให้ผู้ช่วยวิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมลูทราบแผนการ

ดําเนินการวิจยั 

 5.  วนัที 15 กรกฎาคม 2543 ตรวจสอบจํานวนสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพของแต่ละ

สถานบําบดัอีกครัง พบวา่ ศนูย์ชมุชนบําบดัหญิง มีสมาชิกฯจํานวน 24 คน ศนูย์ชมุชนบําบดั 1 มีสมาชิกฯ จํานวน 

48 คน ศนูย์ชุมชนบําบดั 2 มีสมาชิกฯ จํานวน 46 คน ศนูย์ชุมชนบําบดั 3 มีสมาชิกฯ จํานวน 27 คน ศนูย์

บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัเชียงใหม่ มีสมาชิกฯ จํานวน 46 คน ศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัขอนแก่น มี

สมาชิกฯ จํานวน 13 คน ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดสงขลา มีสมาชิกฯ จํานวน 15 คน และศูนย์

บําบดัรักษายาเสพตดิ จงัหวดัปัตตานี มีสมาชิกฯ จํานวน 5 คน 
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 6.  วนัที 15 กรกฎาคม 2543 จดัสง่เครืองมือรวบรวมข้อมลู พร้อมทงัคําอธิบายศพัท์และขอบเขตของ

แตล่ะข้อคําถาม รวมทงัวิธีสุม่ตวัอย่างโดยการจบัสลากรายชือสมาชิกฯ แก่ผู้ช่วยวิจยัในการเก็บรวมรวมข้อมลูของ

แตล่ะสถานบําบดั 

 7. วนัที 19 กรกฎาคม 2543 ประสานงานทางโทรศพัท์กบัผู้ช่วยวิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมลูอีกครัง

เกียวกบัวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง นิยามศพัท์และขอบเขตของข้อคําถามแตล่ะข้อ 

 8. วนัที 19 กรกฎาคม 2543 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูของสมาชิกฯศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด 

จงัหวดัสงขลา 

 9. วันที 20 กรกฎาคม 2543 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกฯ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด

จงัหวดัปัตตานี 
 10. วนัที 21-22 กรกฎาคม 2543 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูของสมาชิกฯศนูย์บําบดัรักษายาเสพติด 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 11. วนัที 24 กรกฎาคม 2543 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกฯศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด 

จงัหวดัขอนแก่น 

 12. วันที  25  กรกฎาคม 2543  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกฯศูนย์ชุมชนบําบัด 1 

โรงพยาบาลธญัญารักษ์ 

 13. วันที  26  กรกฎาคม  2543  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกฯศูนย์ชุมชนบําบัด 2 

โรงพยาบาลธญัญารักษ์ 

 14. วันที 27 กรกฎาคม  2543  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกฯศูนย์ชุมชนบําบัด 3 

โรงพยาบาลธญัญารักษ์ 
 15. วันที  28  กรกฎาคม  2543  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกฯศูนย์ชุมชนบําบัดหญิง 

โรงพยาบาลธญัญารักษ์ 

 16.  วันที  29  กรกฎาคม  2543 เก็บแบบสอบถามทังหมดคืน จากแบบสอบถามทีส่งไป 136 ฉบับ 

ได้รับกลบัคืนมา 136 ฉบบั 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมลู  
 

1. การจัดกระทาํข้อมลู  
1.1. ตรวจสอบความถกูต้องของการตอบแบบสอบถาม จากทงัหมด 136 ฉบบั  คดัเลือก 

ฉบบัทีสมบรูณ์ เพือทําการวิเคราะห์ ได้จํานวน 136 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 

1.2. ตรวจให้คะแนนวดัอตัมโนทศัน์ทกุข้อตามแบบฟอร์มการคดิคะแนของแบบวดั 

อตัมโนทศัน์เทนเนสซี 
 

 2. การวเิคราะห์ข้อมลู  

2.1. ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิตด้ิวยคอมพิวเตอร์ ชือ SPSS FOR  
WINDOWS (Statistical Package for the Social Sciences)  

2.2. การวิเคราะห์ข้อมลูทวัไปของกลุม่ตวัอยา่งในด้านอาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาการ 
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ใช้สารเสพตดิ และระยะเวลาอยูรั่บการบําบดัรักษา ใช้สถิต ิจํานวน ร้อยละ (Percentage) 

2.3. การศกึษาอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพในโรงพยาบาล 

ธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดส่วนภูมิภาค ทังรายข้อ และรายด้าน ทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ

คา่เฉลีย (Means) คา่เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และประเมินระดบัจากคา่เฉลีย ดงันี 
4.50 ขนึไป หมายถึง  ระดบัอตัมโนทศัน์สงู 

3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดบัอตัมโนทศัน์คอ่นข้างสงู 

2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดบัอตัมโนทศัน์ปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดบัอตัมโนทศัน์คอ่นข้างตํา 

ตํากวา่ 1.49 หมายถึง  ระดบัอตัมโนทศัน์ตํา 
2.4. การเปรียบเทียบอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพทีมีอาย ุ 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการใช้สารเสพติด และระยะเวลาอยู่รับการบําบัดรักษา ต่างกัน ทําการวิเคราะห์

ความแปรปรวนระหว่างกลุม่อาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาใช้สารเสพติด และระยะเวลาอยู่รับการบดัรักษา แล้ว

ใช้สถิติทดสอบเอฟ (F - test Statistic) ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 ซงึหากผลการทดลองมีความแตกตา่งกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ตรวจสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีเชพเฟ (Scheffe’s Multiple Comparion 

on Treatment Means) ทีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




