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บทท ี5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรืองการศึกษาอัตมโนทัศน์ของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล 

ธัญญารักษ์และศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดส่วนภมิูภาค มีความมุ่งหมายเพือศกึษาอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชน

บําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพในโรงพยาบาลธญัญารักษ์และศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดสว่นภมิูภาค และเพือศกึษา

เปรียบเทียบอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพทีมีอาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาการใช้

สารเสพตดิ และระยะเวลาอยูรั่บการบําบดัรักษาตา่งกนั 
 

สมมุตฐิานการวิจยั 
 

อตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพทีมีอาย ุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการใช้

สารเสพตดิ และระยะเวลาอยูรั่บการบําบดัรักษาตา่งกนัจะมีอตัมโนทศัน์แตกตา่งกนั 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

ประชากรเป็นสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพในโรงพยาบาลธญัญารักษ์และศนูย์บําบดัรักษา

ยาเสพตดิสว่นภมิูภาคทีอยูบํ่าบดัรักษาในช่วงวนัที 15-31 กรกฎาคม 2543 
 

กลุ่มตัวอย่างเลือกมาจากประชากรสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล 

ธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดส่วนภูมิภาคทีอยู่บําบัดรักษาในช่วงวันที 15-31 กรกฎาคม 2543  

โดยกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างด้วยการเทียบจากตารางเครจซีและมอร์แกน (Crejcie and Morgan.1970) แล้ว 

สุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) โดยวิธีจบัสลากรายชือ ได้จํานวนกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 

136 คน 
 

เครืองมือในการวิจัยเป็นเครืองมือรวบรวมข้อมูลอัตมโนทัศน์ของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟ ู

สมรรถภาพ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน 

ตอนที 1 แบบสอบถามข้อมลูทวัไป เป็นแบบสอบถามเกียวกบัรายละเอียด สถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นคําถามปลายเปิดและปลายปิด 

ตอนที 2 แบบวดัอตัมโนทศัน์เทนเนสซี (The Tennessee Self Concept Scale) ของวิลเลียม เอช ฟิทท์ 

(William H. Fitts) ซึงแปลเป็นภาษาไทยโดยอําไพ ศิริพิพฒัน์ และแก้ไขปรับปรุงเพิมเติมโดยพรรณวิภา ถาวร

ประเสริฐ โดยมีคา่สมัประสทิธิความเทียงอยูร่ะหวา่ง 0.58-0.76 

ลกัษณะของแบบวดัอตัมโนทศัน์นีประกอบด้วยข้อความบรรยายเกียวกบัตนเองทงัในด้านบวกและด้าน

ลบ จํานวน 100 ข้อ โดยให้ผู้ตอบประเมินตนเองตามความคิดเห็นของตนเองว่ามีลกัษณะเหมือนทีบรรยายไว้ 

ในแบบวดัมากน้อยเพียงใด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลทําโดยแต่งตังผู้ ช่วยวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละสถานที แล้วจัดส่ง

เครืองมือรวบรวมข้อมูลให้กับผู้ ช่วยวิจัย เพือดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม 
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ตวัอย่างตอบและประเมินตนเอง สําหรับกลุ่มตวัอย่างทีไม่สามารถอ่านและเขียนได้ ผู้ช่วยวิจัยจะเป็นผู้อ่าน 

แบบสอบถามให้ฟัง  
 

การวิจยัเรืองการศกึษาอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพในโรงพยาบาล 

ธญัญารักษ์และศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิสว่นภมิูภาค มีผลสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

หลงัจากได้ทําการทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งแล้ว สรุปผลได้ดงันี 
 

1. ข้อมลทวัไปและอัตมโนทศัน์ของสมาชิกชุมชนบาํบัดระยะฟืนฟสมรรถภาพู ู  
 

จากสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพ จํานวน 136 คน พบว่า มีช่วงอาย ุ20-25 ปี เป็นจํานวน

มากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็นช่วงอายไุม่เกิน 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.0 และพบน้อยทีสดุจะมีอาย ุ

26 ปีขนึไป คดิเป็นร้อยละ 26.5  

ในด้านระดับการศึกษา พบว่า สมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพมีการศึกษาในระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้นมากทีสดุ คือ ร้อยละ 39.0 รองลงมามีการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย คิดเป็นร้อย

ละ 32.3 และพบวา่มีน้อยทีสดุ คือ ไม่ได้เรียน-ประถมศกึษา คดิเป็นร้อยละ 12.5 

ในด้านระยะเวลาการใช้สารเสพติด พบว่า สมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพใช้สารเสพติด

มาแล้ว 3-5 ปี มีจํานวนมากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมามีการใช้สารเสพติดมาแล้ว 6-8 ปี คิดเป็นร้อยละ 

27.2 และพบวา่มีน้อยทีสดุ คือการใช้สารเสพตดิมาแล้วไม่เกิน 2 ปี คดิเป็นร้อยละ 10.3 
ในด้านระยะเวลาอยู่รับการบําบัดรักษา พบว่า สมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพอยู่รับการ

บําบดัรักษามาไม่เกิน 6 เดือน มีจํานวนมากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาอยู่รับการบําบดัรักษามา 7-12 

เดือน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และพบว่ามีน้อยทีสดุ คือ การอยู่รับการบําบดัรักษามา 13 เดือนขึนไป คิดเป็นร้อยละ 

19.1 

ด้านอัตมโนทัศน์ของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพ พบว่า สมาชิกฯมีอัตมโนทัศน์รวม 

อยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.38) แต่เมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า สมาชิกฯมีอตัมโนทศัน์ค่อนข้างสงูในด้าน

ความเป็นเอกลกัษณ์และด้านร่างกาย ( X =3.65 และ X =3.51) และมีอตัมโนทศัน์ปานกลางในด้านสงัคม ด้าน

ส่วนตวั ด้านพฤติกรรมทีตนเองแสดงออก ด้านศีลธรรมจรรยา ด้านครอบครัว ด้านความพึงพอใจในตนเอง และ

ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง ( X =3.43, X =3.39, X =3.33, X 3.31, X =3.27, X =3.16, X =3.06) 

ตามลําดบั 
 

2.การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตมโนทัศน์ทัง 10 ด้านกับข้อมลทัวไปของู
สมาชิกชุมชนบาํบัดระยะฟืนฟสมรรถภาพู  พบวา่ 

 

สมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพทีมีอายไุม่เกิน 19 ปี, 20-25 ปี และ 26 ปีขนึไป มีอตัมโนทศัน์

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ในทุกด้าน กล่าวคือ สมาชิกฯมีอัตมโนทศัน์ไม่แตกต่างกัน 

ทกุด้าน 
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สมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพทีมีระดับการศึกษาตังแต่ไม่ได้เรียน-ประถมศึกษา, 

มธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศึกษาตอนปลาย และปวช.ขึนไป มีอตัมโนทศัน์แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทาง

สถิตทีิระดบั .05 ในทกุด้าน กลา่วคือ สมาชิกฯมีอตัมโนทศัน์ไม่แตกตา่งกนัในทกุด้าน 

สมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติดไม่เกิน 2 ปี, 3-5 ปี, 6-8 ปี 

และ 9 ปีขนึไป มีอตัมโนทศัน์แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ในด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง 

สว่นด้านอืนไม่พบความแตกตา่ง ซงึพบวา่ความแตกตา่งของอตัมโนทศัน์ดงักลา่ว คือ สมาชิกฯทีมีระยะเวลาการใช้

สารเสพติด 9 ปีขึนไป มีอตัมโนทศัน์ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองดีกว่าสมาชิกฯทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติด

ไม่เกิน 2 ปี 
สมาชิกชุมชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพทีมีระยะเวลาอยู่รับการบําบดัรักษาไม่เกิน 6 เดือน, 7-12

เดือน  และ 13 เดือนขนึไป มีอตัมโนทศัน์แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ในทกุด้าน กลา่วคือ 

สมาชิกฯมีอตัมโนทศัน์ไม่แตกตา่งกนัในทกุด้าน 
 

อภปิรายผล 
 

1. ข้อมลทวัไปและอัตมโนทศัน์ของสมาชิกชุมชนบาํบัดระยะฟืนฟสมรรถภาพู ู  
 

ข้อมลทวัไปของสมาชิกชุมชนบาํบัดระยะฟืนฟสมรรถภาพู ู  
 

จากผู้ ป่วยตดิสารเสพตดิทีเข้าบําบดัรักษาเป็นสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพในโรงพยาบาล

ธญัญารักษ์และศนูย์บําบดัรักษายาเสพตดิสว่นภมิูภาค จํานวน 136 คนนนั พบว่า มีอายใุนช่วง 20-25 ปีมีจํานวน

มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 และพบว่ามีจํานวนน้อยทีสุดในช่วงอายุ 26 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.5 ซึงผล

การศึกษาครังนีไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอาภาภรณ์ ตังอุดมวงษา (2536 : 33) ทีทําการศึกษาเรืองการ

ป รั บ ตั ว 

เข้ากบักลุม่เพือนของสมาชิกทีอยู่ระยะฟืนฟสูมรรถภาพแบบชมุชนบําบดัในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ พบว่า ผู้ ป่วย

ทีมีอายุ 33 ปี มีจํานวนมากทีสดุ และผู้ ป่วยทีมีอายุในช่วง 15-20 ปี มีจํานวนน้อยทีสดุ หรือจากการศึกษาของ

สชุาดา ทิมอดุม (2538 : 2540) ทีทําการศึกษาเรืองการสํารวจความคิดเห็นของผู้ ป่วยยาเสพติดชายทีเข้ารับการ

พยาบาลในระยะฟืนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบําบัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ พบว่า ผู้ ป่วยมีอายุ 31-35 ปี  

มีจํานวนมากทีสดุ และพบว่ามีจํานวนน้อยทีสดุ มีอาย ุในช่วง 15-20 ปี แต่สําหรับผลการวิจยัครังนีปรากฏเช่นนี

อาจเนืองมาจากการเปลียนแปลงตัวสารเสพติด ทําให้กลุ่มอายุของผู้ เสพสารเสพติดเปลียนไปด้วย ซึงจาก

การศกึษาของสชุาดา ทิมอดุม เมือปี พ.ศ. 2538 พบว่า ชนิดของสารเสพติดทีผู้ ป่วยทีเข้ารับการพยาบาลในระยะ

ฟืนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบําบดั โรงพยาบาลธัญญารักษ์ใช้มากทีสดุ คือ เฮโรอีน คิดเป็นร้อยละ 96.0 และ

พ บ ว่ า 

ผู้ ใช้สารเสพติดนนัเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา เพียงร้อยละ 10.0 เท่านัน ในขณะทีผลการศึกษาในครังนี พบว่า ชนิด

ของสารเสพติดทีสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพใช้มากทีสดุ คือ ยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 72.1 และพบว่า 

ผู้ใช้สารเสพติดนนัเป็นนกัเรียน/นกัศกึษาถึงร้อยละ 33.8 นอกจากนีจากรายงานสถิติวิเคราะห์ระบบข้อมลูการติด

สารเสพติด ประชากรซึงเข้ารับการบําบดัรักษาทวัประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 (สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) พบว่า ผู้ รับการรักษาทงัหมด 62,549 คน ใช้กญัชามากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 
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35.0 (21,883) รองลงมาเป็นยาบ้า คดิเป็นร้อยละ 24.9 (15,596 คน) และเฮโรอีน คิดเป็นร้อยละ 20.1 (12,556 

คน) โดยอายุเริมใช้สารเสพติดทีพบมากทีสุด คือ ช่วงอายุ  15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.9 และเข้ารับการ

บําบดัรักษา เมืออาย ุ20-24 ปี มากทีสดุ คือ ร้อยละ 25.8 แตจ่ากการประมาณจํานวนผู้ติดสารเสพติดทีเข้ามารับ

การบําบดัรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานบําบดัรักษายาเสพติดในประเทศไทย พบว่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2536 

(นิพนธ์ พวัพงศกร และคณะ, 2538 อ้างถึงในวนัชยั ธรรมสจัการ และคณะ, 2541:1) มีผู้ตดิสารเสพตดิเฮโรอีนมาก

ทีสดุ คือ 10,949 คน รองลงมาได้แก่ กัญชา (518 คน) ฝิน (312 คน) สารระเหย (224 คน) และยาบ้า (36 คน)  

ซึงจากทีกล่าวมาทงัหมด จะเห็นได้ว่าในระยะ 4-5 ปีทีผ่านมาเริมมีการเปลียนแปลงของตวัยาจากเฮโรอีนมาเป็น

ยาบ้า และกลุ่มผู้ ใช้สารเสพติดก็เปลียนไปด้วย โดยกลุ่มผู้ ใช้สารเสพติดเปลียนจากผู้ ใช้แรงงานมาเป็นกลุ่ม 

นกัเรียน/นกัศกึษามากขึนซึงอยู่ในช่วงอาย ุ15-19 ปี วยันีจดัเป็นวยัรุ่น เป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงมากกว่าระยะ

ใดๆ สง่ผลให้เกิดความสบัสนในบทบาทของตนเองได้ง่ายกว่าวยัอืนๆ รวมทงัหากมีการปรับตวัทีไม่ถกูต้อง ก็ยิงทํา

ให้มีพฤตกิรรมทีเบียงเบน และอาจพงึพายาเสพตดิได้งา่ยกวา่วยัอืนๆ  

จากการศกึษาของศกัดินา บญุเปียม (2534 :60) พบว่า เมือมีการใช้สารเสพติดติดตอ่กนัเป็นเวลานาน 

4-9 ปี อาจสง่ผลให้ผู้ ใช้สารเสพติดเกิดความเบือหน่ายในการทีต้องหามาเสพในแตล่ะวนั และเกิดความเบือหน่าย

ในการเสพได้ และสําหรับการวิจัยในครังนี พบว่า สมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพเริมใช้สารเสพติด 

เมืออาย ุ15-19 ปี เมือใช้ไป 4-9 ปี จึงอาจทําให้เกิดความเบือหน่ายในการเสพได้เช่นกนั รวมทงัเริมเข้าสูว่ยัผู้ ใหญ่ 

คือเป็นวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ความรู้สึกและความต้องการเริมเปลียนไป จากการศึกษาลําดบัขันความต้องการของ

มนษุย์ตามทฤษฎีของ Maslow ทีสํารวจจากบคุคลแต่ละช่วงอาย ุพบว่า วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ความรู้สึกในคณุค่า

เกียวกับตนเองจะเปลียนแปลงไป เนืองจากบุคคลต้องมีการตัดสินใจเกียวกับตนเองหลายอย่าง ได้แก่ การ

ประกอบอาชีพในอนาคต รวมทงัความคาดหวงัเกียวกบัผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ การมีสว่นร่วมในกิจกรรม

สงัคม การยอมรับของสงัคม การมีลกัษณะเป็นทีดึงดดูใจเพศตรงข้าม ตลอดจนความสําเร็จในชีวิตสมรส และ

ความสามารถในการแสดงบทบาทหน้าทีทีตนได้รับ มีการยอมรับตนเองมากขนึ และเพ้อฝันน้อยกวา่วยัรุ่น  

ดงันนั สมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพจึงมีอายใุนช่วง 20-25 ปีมากทีสดุ เพราะเป็นวยัทีเริม

เป็นผู้ ใหญ่ และเริมเบือหน่ายกบัชีวิตการใช้สารเสพติดทีใช้มาตงัแต่วยัรุ่น จึงทําให้มีความตงัใจทีจะมารักษา เพือ

อนาคตทีขนึ 
 

ในส่วนของระดับการศึกษา จากผลการวิจัย พบว่า สมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพมี

การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นมากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 39.0 และพบว่ามีจํานวนน้อยทีสดุ คือไม่ได้เรียน-

ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.5 ซึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของสชุาดา ทิมอุดม (2538: 

41)  ทีทําการศึกษาเรืองการสํารวจความคิดเห็นของผู้ ป่วยยาเสพติดชายทีเข้ารับการพยาบาลในระยะฟืนฟ ู

สมรรถภาพรูปแบบชุมชนบําบดัโรงพยาบาลธัญญารักษ์ และชยัธวชั สาทถาพร (2541:144) ทีทําการศกึษาเรือง

การพฒันาแบบวดัมโนภาพแห่งตนของผู้ ป่วยติดยาและสารเสพติดทีเข้าบําบดัรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 

พบว่า ผู้ ป่วยใช้สารเสพติดมีระดบัการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมากทีสุด ซึงผู้ กําลงัศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 

ตอนต้นมกัจะมีอายใุนช่วง 14-16 ปี ซึงเป็นช่วงวยัรุ่นตอนต้น เป็นวยัทีมีแนวโน้มในการทดลองการใช้สารเสพติด

มากทีสดุ เนืองจากเป็นช่วงตอ่ระหว่างวยัเด็กและวยัผู้ ใหญ่ Hall (Hall, 1960 อ้างถึงในนงลกัษณ์ ถาวรประเสริฐ, 

2534:5) เรียกว่า “Storm & Stress” เป็นระยะทีมีความสบัสน มีการแสดงออกทางอารมณ์ทีรุนแรง มีความกดดนั 
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มีความไม่แน่นอนทางอารมณ์ ทําให้มีการแสดงทีผนัผวนแปรเปลียนกลบัไปกลบัมาได้ นอกจากนีวยัรุ่นยงัเป็น

วั ย 

ทีมีการเปลียนแปลงทางสรีระอย่างรุนแรง เกิดแรงขบัทางเพศสงู Erikson (1959 : 146-167 อ้างถึงในจงรักษ์  

รุ่งเรืองศิรินนท์, 2538 :7) เห็นว่าวยัรุ่นเป็นวยัทีมีปัญหาในการปรับตวัอย่างมาก วยัรุ่นทีสามารถปรับตวัได้ดี ก็จะ

สามารถแสวงหาตนเองจนมีเอกลกัษณ์ เข้ากลุม่เพือนทีมีความสนใจร่วมกนัอย่างรวดเร็ว มีความสนใจทีจะเตรียม

ตัวเพือเข้าสู่การทํางานในอนาคต มีพฤติกรรมทีสังคมยอมรับและไม่เป็นปัญหา ส่วนวัยรุ่นทีไม่สามารถ 

ปรับตวัได้ ก็จะมีความสบัสนในเอกลกัษณ์และบทบาทของตนเอง ไม่มีความมนัใจ เกิดความหวาดระแวงความ 

คดิเห็นของผู้ อืนเกียวกบัตน ซงึนําไปสูปั่ญหาพฤติกรรมทีเบียงเบนไปจากปกติได้ ซงึพฤติกรรมทีเบียงเบนจนทําให้

เกิดปัญหากบัสงัคมในวยัรุ่นทีพบบอ่ย ได้แก่ ปัญหายาเสพตดิ (นงลกัษณ์ ถาวรประเสริฐ, 2534 : 2-5)  

จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาเป็นตัวแปรหนึงทีมีอิทธิพลต่อระดับความเข้าใจในการรับรู้ 

และการเรียนรู้ของบุคคล ทังนีเพราะการศึกษาเป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่ชีวิต ทําให้รู้จักกระบวนการทาง

สตปัิญญา แก้ปัญหาอยา่งมีเหตผุล ตามแนวคดิของโอเร็ม (Orem, 1985:175 อ้างถึงในกนัทิมา เอกโพธิ, 2534:7) 

เชือว่าการศึกษาเป็นสิงสําคญัทีจะช่วยให้บุคคลได้พฒันาทกัษะ ความรู้ และมีทศันคติทีดี ผู้ มีการศึกษาระดบัสงู

สามารถรับรู้และทําความเข้าใจในสิงทีเรียนรู้ได้มากกว่า มีทกัษะในการแสวงหาข้อมลู การซกัถามปัญหาและการ

ใช้แหลง่ประโยชน์ตา่งๆได้ดีกวา่บคุคลทีมีการศกึษาระดบัตํา 

นอกจากนีการศึกษายังมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง โดยผู้ ทีมีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาจะมีความรู้สึกในคุณค่าของตนเองสูงกว่าผู้ มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษา  

(เยาวลกัษณ์ มหาสทิธิวฒัน์, 2529 อ้างถึงในกนัทิมา เอกโพธิ, 2534 : 22) 

ดังนัน จะเห็นได้ว่า ระดับการศึกษาก็เป็นตัวแปรหนึงทีมีอิทธิพลต่อการติดยาเสพติด นันคือ ถ้ามี

การศกึษาในระดบัสงูก็จะมองเห็นคณุคา่ของตนเองดีกวา่ รวมทงัจะทําให้เป็นคนมีเหตผุล รู้จกัรับและปฏิเสธ มีการ

รับรู้และเข้าใจเรืองราวตา่งๆได้ดี ทําให้หา่งไกลยาเสพตดิ 

สําหรับผลการวิจัยครังนีทีพบว่าสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพมีการศึกษาในระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้นมากทีสดุ นอกจากเพราะกลุ่มนีจะเริมใช้สารเสพติดตงัแต่เป็นกลุ่มวยัรุ่นแล้ว ยงัพบว่าขณะที

สมาชิกฯอยู่รับการบําบัดรักษาในศุนย์ชุมชนบําบัดก็จะได้รับบริการด้านการศึกษาสามัญจากศูนย์การศึกษา 

ธัญญารักษ์หรือศนูย์การศึกษานอกโรงเรียนในแต่ละจงัหวดั จึงทําให้สมาชิกฯทีมีการศกึษาในระดบัตําหรือไม่ได้ 

รับการศกึษาสามารถศกึษาตอ่ในระดบัสงูขนึได้    
 

ส่วนการศึกษาเรืองระยะเวลาการใช้สารเสพติดนันพบว่า สมาชิกชุมชนบําบดัระยะฟืนฟูสมรรถภาพ 

มีระยะเวลาการใช้สารเสพติดมา 3-5 ปี มีจํานวนมากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 36.0 พบว่ามีจํานวนน้อยทีสดุ คือ มี

ระยะเวลาการใช้สารเสพติดไม่เกิน 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.3 ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของชัยธวัช สาทถาพร 

(2541:145) ทีทําการศึกษาเรืองการพัฒนาแบบวัดมโนภาพแห่งตนของผู้ ป่วยติดยาและสารเสพติดทีเข้า

บําบดัรักษาในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ พบว่า ผู้ ป่วยมีระยะเวลาการใช้สารเสพติดช่วง 2-5 ปีมีมากทีสดุ รองลงมา

เ ป็ น  

0-2 ปี  ซึงผลการวิจัยปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากการใช้สารเสพติด เมือใช้เป็นเวลานานยิงขึน จะทําให้ผู้ เสพ 

มีร่างกายและสขุภาพทรุดโทรม มีโรคแทรกซ้อนได้ง่าย จะมีท่าทางและพฤติกรรมทีผู้ติดสารเสพติดแสดงออกมา
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ชัดเจนขึนมากว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้ ติดสารเสพติด ทําให้ผู้ อืนรังเกียจ ไม่ยอมรับในความคิดเห็นและ

ความสามารถ รวมทงัไม่สามารถจะทํางานประกอบอาชีพในการเลียงชีพได้ ทําให้ต้องขวนขวายทกุวิถีทางเพือให้

ได้มาซึงสารเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการปล้น จี ลกัทรัพย์ ฯลฯ ก่อให้เกิดคดีทางกฎหมาย จึงอาจทําให้เริมรู้สึกเบือ

หน่ายกบัการทีต้องหาสารเสพติดมาเสพ และเริมเบือหน่ายกบัการดํารงชีวิตแบบผู้ติดสารเสพติด จึงทําให้ต้องการ

เลิกยาเสพติด เพือว่าตนเองจะได้มีอนาคตทีดีกว่า ประกอบกับระยะเวลา 3-5 ปี นานพอทีจะทําให้เป็นผู้ ใหญ่ขึน 

ซงึอายทีุเพิมขึน จะทําให้อตัมโนทศัน์เปลียนไป จากการศกึษาของโลวินเจอร์ (Lowinger, 1968 อ้างถึงในชยัธวชั 

สาทถาพร, 2541 : 145) ความสามารถในการพฒันาอตัมโนทศัน์ของบคุคลจะเพิมขนึตามอาย ุระดบัสติปัญญา 

การศึกษา ระดบัเศรษฐกิจและสังคม อัตมโนทัศน์นันเมือเกิดขึนแล้วจะค่อยๆพัฒนาต่อไปจนมีความคงตวัขึน

เรือยๆ แต่จะเป็นไปในทิศทางใดนันขึนอยู่กับครอบครัว กลุ่มเพือน และสงัคมทีผู้นนัอยู่อาศยั ส่วนผู้ มีระยะเวลา

การใช้สารเสพตดิไม่เกิน 2 ปีนนัจะพบวา่มีน้อยทีสดุ เพราะวา่บคุคลเหลา่นีอาจจะไม่ลืมรสชาตแิละยงัรู้สกึพงึพอใจ

ในความสนกุสนานทีได้เสพสารเสพตดิ จงึไม่มีความตงัใจทีจะเลกิโดยเดด็ขาด 
 

ส่วนระยะเวลาอยู่รับการบําบัดรักษา พบว่า สมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพอยู่รับการ

บําบดัรักษาไม่เกิน 6 เดือน มีจํานวนมากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 51.5 และพบว่าสมาชิกฯอยู่รับการบําบดัรักษา13 

เดือนขึนไป  มีจํานวนน้อยทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 19.1 ซึงผลการวิจยัปรากฏเช่นนีอาจเนืองมากจากการรักษาในขนั

ฟืนฟูสมรรถภาพ เป็นขนัต่อเนืองจากขนัถอนพิษยา ผู้ ป่วยจะไม่ได้รับยาทดแทน และเป็นขนัของการรักษาทีเน้น 

การฟืนฟสูภาพจิตใจ การปรับเปลียนพฤตกิรรม ทศันคต ิความรู้สกึ การรักษาจึงรักษาด้วยกิจกรรม คือ กลุม่บําบดั 

งานบําบดั มีการให้รางวลั การลงโทษเมือประพฤติผิด การอยู่ร่วมกับผู้ อืน มีกฎระเบียบ ข้อบงัคบั มีภาระหน้าที

ต้องกระทําและรับผิดชอบ ต้องเผชิญกบัปัญหาทีอาจเกิดขนึและแก้ไขปัญหานนั การรักษา ในขนัฟืนฟสูมรรถภาพ

นีมีระยะเวลากําหนด 1 ปี แต่ผู้ ป่วยอาจอยู่รับการบําบดัรักษาไม่ครบกําหนดเวลาได้ ทงันีขึนอยู่กับการสมคัรใจ  

ซงึด้วยระบบสมคัรนีจงึทําให้มีสมาชิกจํานวนไม่น้อยอยูรั่บการบําบดัรักษาไม่ครบกําหนด กลา่วคือ เมือไม่สามารถ

เผชิญกบัความเปลียนแปลงทีเกิดขนึหลงัจากถอนพิษยา หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎของบ้าน(ชมุชนบําบดั) ได้ 

ก็ปฏิเสธการรักษาต่อทันที รวมทังเมือสมาชิกคนใดสามารถอยู่ รับการบัดรักษาจนกระทังครบ 1 ปี และ

คณะกรรมการศูนย์ชุมชนบําบัดพิจารณาแล้วว่ามีการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ สงัคม จิตใจ 

พฤติกรรม เต็มทีแล้ว ก็พิจารณาให้ย้ายเข้าสู่ระยะกลับสู่สังคม ด้วยเหตุนีสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟู

สมรรถภาพมีระยะเวลาอยู่รับการบําบดัรักษาไม่เกิน 6 เดือนมากทีสดุ และอยู่รับการบดัรักษา 13 เดือนขึนไปมี

จํานวนน้อยทีสดุ 
 

อัตมโนทศัน์ของสมาชิกชุมชนบาํบัดระยะฟืนฟสมรรถภาพู  
 

จากผลการวิจัย พบว่า สมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพมีอัตมโนทัศน์รวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง แตเ่มือพิจารณารายด้าน พบว่า สมาชิกฯมีอตัมโนทศัน์ด้านความเป็นเอกลกัษณ์และด้านร่างกายอยู่ใน

ระดบัคอ่นข้างสงู สว่นอตัมโนทศัน์ด้านสงัคม ด้านพฤตกิรรมทีตนเองแสดงออก ด้านศีลธรรมจรรยา ด้านครอบครัว 

ด้านความพงึพอใจในตนเอง และด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง อยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่าอตัมโนทศัน์

ของสมาชิกไม่มีความแตกต่างกัน ซึงอาจเนืองมากจากลกัษณะทวัไปของประชากรทีคล้ายคลึงกัน คือ อยู่ในวยั

ใกล้เคียงกัน คือ 20-40 ปี คือวัยผู้ ใหญ่ มีการศึกษาระดับเดียวกัน คือ มัธยมศึกษา อันเป็นผลมาจากขณะที
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สมาชิกฯอยู่รับการบําบดัรักษาในศนูย์ชมุชนบําบดัได้รับบริการด้านการศกึษาจากศนูย์ศกึษาธัญญารักษ์ หรือ

ศนูย์การศึกษานอกโรงเรียนในแต่ละจงัหวดั จึงทําให้สมาชิกมีการพฒันาด้านการศึกษาอยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน 

ส่วนในด้านอาชีพ พบว่า สมาชิกฯว่างงานและไม่มีรายได้ ซึงนับเป็นองค์ประกอบหนึงทีมีผลต่อความคิดเห็น 

ทศันคติของบุคคล อีกทงัสมาชิกฯทีเข้ารับการบําบดัรักษาจะได้รับการฝึกทกัษะ การเรียนรู้ และการปรับเปลียน

ทศันคติ ความคิดเห็นต่อตนเองและผู้ อืน การปรับเปลียนพฤติกรรม บุคลิกภาพ รวมทงัการให้สมาชิกฯได้เผชิญ
ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จึงทําให้แนวโน้มการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของสมาชิกไม่แตกต่างกัน ซึง

สอดคล้องกบั Lowinger (อ้างถึงในนงลกัษณ์ วงษ์-ประเสริฐ, 2534 : 66-67) ทีอธิบายว่าความสามารถในการ

พฒันาอตัมโนทศัน์ของบคุคลเพิมขนึตามอาย ุระดบัสติปัญญา ระดบัการศกึษา ระดบัเศรษฐกิจและสงัคม ซงึเมือ

ปัจจยัเหลา่นีไม่แตกตา่ง จงึทําให้มีการพฒันาอตัมโนทศัน์ทีไม่แตกตา่งกนั 

นอกจากนี จากผลการวิจยั พบว่า สมาชิกฯจํานวนมากเริมใช้สารเสพติดครังแรกในช่วงวยัรุ่น คือ อาย ุ

15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.3 ซึงเป็นช่วงระยะทีสําคญัช่วงหนึงของชีวิต ดงัที Hurlock (1968 : 394 อ้างถึงใน 

จงรักษ์ รุ่งเรืองศิรินนท์, 2539 : 3) ให้ความเห็นว่าวยัรุ่นเป็นวยัหวัเลียวหวัต่อ เป็นวยัแห่งการปรับตวั เป็นวยัแห่ง

ปัญหา และเป็นวยัทีมีความเคร่งเครียดต่ออารมณ์ Erikson กล่าวว่า วยัรุ่นเป็นช่วงวิกฤติทีเอกลกัษณ์แห่งตน

จะต้องพฒันา วยัรุ่นทีค้นหาเอกลกัษณ์ของตนเองได้ จะทราบว่าตนเองคือใคร มีความปรารถนา ความเชือ หรือ 

ทศันคติอย่างไร ตลอดจนมีเป้าหมายอย่างไรในอนาคต สามารถแสดงบทบาทของตนได้อย่างถกูต้อง แต่ถ้าวยัรุ่น

ไม่สามารถค้นพบเอกลกัษณ์ของตนเองได้ ก็จะไม่ทราบว่าตนเองคือใคร จะรับเอาบทบาทของคนอืนๆในสงัคมมา

เป็นของตน ซึงไม่สอดคล้องเหมาะสมกับตนเอง ทําให้เกิดความสบัสนในบทบาท ไม่สามารถค้นพบคณุลกัษณะ

ของตนได้ดีพอ เช่น ไม่เข้าใจถึงจุดเด่น จุดด้อยตน ไม่ยอมรับตนเองอย่างทีเป็นจริง ซึงสิงเหล่านีย่อมส่งผลถึง 

อัตมโนทัศน์และการพัฒนาบุคลิกภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเด็กวัยรุ่นจะเป็นไปด้วยดี 

เพียงใดขนึอยูก่บัการเรียนรู้ทีเดก็ได้รับมาตลอดระยะของพฒันาการ 

นอกจากนี Rogers (อ้างถึงในชยัธวชั สาทถาพร, 2541:150) เห็นว่า มนษุย์มีธรรมชาติของการใฝ่ดี 

กล่าวคือ มีความปรารถนาทีจะพฒันาตนเอง เพือเป็นคนทีเต็มสมบรูณ์ตามศกัยภาพของตน แต่การจะพฒันาให้

เป็นคนเตม็สมบรูณ์ได้นนั Maslow ได้กลา่ววา่ พฤตกิรรมของมนษุญ์ทกุรูปแบบจะเกิดขนึได้ก็เพราะมีแรงจงูใจเป็น

ตัวผลักดัน แต่เมือแรงจูงใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ก็ย่อมทําให้บุคคลนันมีบุคลิกภาพทีแตกต่าง 

ไปด้วย ซงึแรงจงูใจของมนษุย์จะต้องมีการพฒันาเป็นลําดบัขนัตอน ตงัแตข่นัตําสดุจนถึงขนัสงูสดุ ซงึแรงจงูใจลําดั

ต้นต้องได้รับการตอบรับสนอง แล้วแรงจูงใจลําดบัสงูจะพฒันาต่อไปตามลําดบั แต่สําหรับผู้ ทีติดสารเสพติดนัน 

บคุคลเหล่านีมกัขาดแรงจุงใจในการแสดงพฤติกรรมเพือเป็นคนทีเต็มสมบูรณ์ อนัเนืองจากบุคคลเหล่านีไม่ได้รับ

การตอบสนองความต้องการพืนฐานในขนัใดขนัหนึงทีควรจะได้รับตามลําดบัของมนษุย์ จึงไม่สามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนไปในทางทีถูกต้องได้ เกิดความวิตกกังวล มีสภาวะจิตไม่อยู่ในสภาวะสมดุล และเมือจิตใจไม่อยู่ใน

สภาวะสมดลุ บคุคลเหล่านีมกัใช้พฤติกรรมต่อต้าน (defence macanism)  ยิงประสบกบัปัญหาทางครอบครัว

และสงัคม ทําให้มีแนวโน้มการใช้กลไกต่อต้านมากขึนจนไม่สามารถยืนอยู่บนหลกัการและเหตผุลของความเป็น

จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทําให้บุคคลซึงติดสารเสพติดซึงต่างไม่ได้การตอบสนองตามความต้องการพืนฐาน  

ตา่งต้องเผชิญกบัประสบการณ์ในทางทีไม่ดี และทําให้มีความรู้สกึนกึคดิเกียวกบัตนเองและผู้ อืนคล้ายกนั 
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แต่จากกการทีมนษุย์มีพืนฐานธรรมชาติของการใฝ่ดี จึงทําให้กลุ่มคนติดสารเสพติดทีมีความตงัใจ

และพยายามทีจะพฒันาตนเองไปในทางทีดี พยายามแสวงหาตวัตนทีแท้จริงของตนเองและเติมส่วนทีขาดหาย

ด้วยการบําบดัรักษา และการบําบดัรักษาและวิธีการทีเป็นทียอมรับทวัโลกว่าได้ผลดีทีสดุ คือ การรักษารูปแบบ

ชมุชนบําบดั (ชยัธวชั สาทถาพร, 2541:4) ซงึมีลกัษณะเป้นการสร้างชมุชนหรือครอบครัวใหม่เพือการบําบดัรักษา

ซงึกนัและกนั โดยใช้การช่วยเหลือตนเองและกลุม่เพือนช่วยเพือน สนบัสนนุ ให้กําลงัใจ สามารถกลบัไปดํารงชีวิต

อยู่ในสงัคมได้อย่างปกติสขุ ซึงจะเห็นได้ว่า สมาชิกฯเมือได้รับการบําบดัรักษาตามวิธีการชุมชนบําบดัทีเน้นการ

พดูคยุและการอยู่ร่วมกัน เพือให้เกิดการเผชิญหน้ากับเพือนสมาชิกฯกับความจริง และฝึกให้มีความรับผิดชอบ 

โดยมีกลุ่มบําบดัต่างๆ งานบําบดัทีหลากหลาย รวมทงักฎระเบียบ และวิธีการแก้ไขปรับเปลียนพฤติกรรม ทงัการ 

ลงโทษและการให้รางวัล ส่งผลให้สมาชิกฯเกิดการพัฒนาอัตมโนทัศน์หลายด้านๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็น 

เอกลกัษณ์และด้านร่างกายทีมีอตัมโนทศัน์อยู่ในระดบัค่อนข้างสงู ซึงอตัมโนทศัน์เมือเกิดขึนแล้วจะค่อยๆพฒันา

ตอ่ไปจนมีความคงตวัขนึเรือยๆ แตก็่สามารถเปลียนแปลงได้ตามประสบการณ์ แตจ่ะเปลียนไปในด้านใดขนึอยู่กบั

ครอบครัว กลุ่มเพือน และสงัคมทีเขาอาศยัอยู่ (Frendren, 1961 อ้างถึงในนงลกัษณ์ วงษ์ประเสริฐ, 2534:67)  

ดงันนัอตัมโนทศัน์ของสมาชิกฯอาจเปลียนแปลงในทางบวกได้ตอ่ไป 

จากทีกล่าวมา สรุปได้ว่า สมาชิกฯซึงมีพืนฐานของประชากรใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นอายุ ระดับ 

การศกึษา อาชีพ รายได้ สงัคม ประสบการณ์ใหม่ทีได้รับจากการเข้าบําบดัรักษาในชมุชนบําบดั การเรียนรู้สงิตา่งๆ 

การฝึกฝนในการปรับเปลียนความรู้สกึนึกคิดต่อตนเองและผู้ อืน รวมทงัพฤติกรรมทีแสดงออกจากกลุ่มเพือนทีมี

ประสบการณ์ทีใกล้เคียงกนั จึงเป็นเหตผุลหนึงทีทําให้สมาชิกฯมีความรุ้สกึนึกคิดเกียวกบัตนเองหรือมีอตัมโนทศัน์

ทีไม่แตกตา่งกนั 
 

2.การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างอัตมโนทศัน์ทงั 10 ด้านกับอายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการใช้สารเสพตดิ และระยะเวลาอย่รับการบาํบัดรักษา ู  

 

จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตมโนทัศน์ทัง 10 ด้าน กับอายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการใช้สารสเพติด และระยะเวลาอยู่รับการบําบดัรักษา พบว่า อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาอยู่

รับการบําบดัรักษาต่างกนั มีความแตกตา่งอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 นนัคือ ไม่มีความแตกตา่ง ซึง

แสดงว่าความแตกต่างของอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาอยู่รับการบําบดัรักษาไม่เกียวข้องกับอตัมโนทศัน์ใน

ด้านใดๆของกลุ่มตวัอย่างนี แต่จากการศกึษาวิจยัของนงลกัษณ์ วงษ์ประเสริฐ เรืองการเปรียบเทียบอตัมโนทศัน์

ของวยัรุ่นปกติกับวยัรุ่นติดยาเสพติด พบว่า  (2534 : 66) ความแตกต่างระหว่างอายมีุความเกียวข้องต่ออตัมโน

ทศัน์ในด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองของวยัรุ่นตดิยาเสพตดิ นนัคือ วยัรุ่นตดิยาเสพตดิตอนปลายมีอตัมโนทศัน์ใน

ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองดีกว่าวัยรุ่นติดยาเสพติดตอนต้น หรือจากการศึกษาของชัยธวัช สาทถาพร 

(2541:154) ทีพบว่า ผู้ ป่วยติดยาหรือสารเสพติดทีมีช่วงอายมุากกว่า 21 ปี มีมโนภาพแห่งตนในด้านพฤติกรรม

ทางสงัคมสงูกวา่ผู้ตดิยาหรือสารเสพติดทีมีอายตุํากวา่ 10 ปี และจากงานวิจยัของจไุรรัตน์ เปรมษัเฐียร (อ้างถึงใน

นงลกัษณ์ วงษ์ประเสริฐ, 2534 : 64) พบว่า เด็กวยัรุ่นหญิงตอนต้นมีอตัมโนทศัน์ด้านความสขุความพอใจดีกว่า

วยัรุ่นหญิงตอนปลาย นอกจากนี Lowinger (อ้างถึงในนงลกัษณ์ วงษ์ประเสริฐ,  2534: 66) ได้อธิบายว่า

ความสามารถในการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของบุคคลเพิมขึนตามอายุ ระดับการศึกษา ระดับสติปัญญา ระดับ

เศรษฐกิจและสงัคม 
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สว่นทางด้านระดบัการศกึษา จากการศกึษาของชยัธวชั สาทถาพร (2541:154) พบวา่ ความแตกตา่ง

ของระดบัการศกึษาเกียวข้องกบัมโนภาพแหง่ตนในด้านพฤตกิรรมทางสงัคม 

ส่วนระยะเวลาอยู่รับการบําบดัรักษา จากการศึกษาของชยัธวชั สาทถาพร (2541:154) พบว่า ผู้ ป่วย 

ติดยาหรือสารเสพติดทีเข้ารับการบําบดัรักษาในระยะถอนพิษยามีมโนภาพแห่งตนในด้านพฤติกรรมสงัคมสงูกว่า 

ผู้ ป่วยทีเข้ารับการบําบดัรักษาในระยะฟืนฟสูมรรถภาพ 

แต่สําหรับผลการศึกษาวิจัยในครังนีปรากฏเช่นนี อาจเนืองมาจากกลุ่มอายุ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาอยูรั่บการบําบดัรักษามีความใกล้เคียงกนั กลา่วคือ สมาชิกฯจํานวนมากมีอายอุยูใ่นวยัผู้ใหญ่ คือ 20-40 

ปี การศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษา และระยะเวลาทีเข้าบําบดัรักษาไม่เกิน 1 ปี จึงไม่มีผลทําให้อตัมโนทศัน์ของ

สมาชิกเกิดการเปลียนแปลงทีแตกต่างกันนัก  หรืออาจเนืองมากจากตวัแปรอืนทีน่าจะมีอิทธิพลต่ออัตมโนทศัน์

ของสมาชิกฯแต่มิได้นํามาศึกษาในการวิจยัครังนี เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม ปัจจยัทางสิงแวดล้อม

สภาพครอบครัว กลุม่เพือน มลูเหตจุงูใจในการรักษา  เป็นต้น 

สว่นการศกึษาเปรียบเทียบอตัมโนทศัน์ทงั 10 ด้าน กบัระยะเวลาการใช้สารเสพติด พบว่า สมาชิกฯทีมี

ระยะเวลาการใช้สารเสพติด 9 ปีขนึไปมีอตัมโนทศัน์ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองสงูกว่าสมาชิกฯทีใช้สารเสพติด

มาไม่เกิน 2 ปี ส่วนด้านอืนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จากผลการวิจยัแสดงว่าความแตกต่าง

ระหว่างระยะเวลาการใช้สารเสพติดมีความเกียวข้องกับอตัมโนทศัน์ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองของสมาชิกฯ 

ส่วนอัตมโนทัศน์ด้านอืนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่าความแตกต่างของระยะเวลา 

การใช้สารเสพตดิไม่มีความเกียวข้องกบัอตัมดนทศัน์ด้านอืนๆของกลุม่ตวัอย่างนี  แตใ่นการวิจยัอืนยงัมีการศกึษา

พบว่าความแตกต่างระหว่างระยะเวลาการใช้สารเสพติดมีความสําคญัต่ออตัมโนทศัน์ด้านอืน คือ ชยัธวชั สารท-

ถาพร (2541:154) พบว่าผู้ ป่วยติดยาหรือสารเสพติดทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติดมามากกว่า 5 ปีขึนไปจะมี 

มโนภาพแหง่ตนในด้านความสขุและความพอใจสงูกวา่ผู้ ป่วยติดยาหรือสารเสพติดทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติด 

0-2 ปี  หรือจากการศึกษาของนงลกัษณ์ วงศ์ประเสริฐ (2534 : 68) ทีพบว่า วัยรุ่นติดยาเสพติดทีมีระยะเวลา 

ในการติดยาเสพติดน้อยทีสดุ คือ 0-2 ปี มีคะแนนเฉลียอตัมโนทศัน์ในด้านต่างๆทกุด้านดีกว่าวยัรุ่นติดยาเสพติด 

ทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพตดิ 2-4 ปี และมากกวา่ 4 ปี 

สําหรับผลการวิจัยครังนี พบว่าสมาชิกฯทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติดมา 9 ปีขึนไปมีอัตมโนทัศน์ 

ในด้านการวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่าสมาชิกฯทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติดไม่เกิน 2 ปี การผลการวิจยัปรากฏเช่นนี

อาจเนืองมาจากสมาชิกฯทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติดมา 9 ปีขึนไป จะเป็นผู้ ทีอายอุยู่ในช่วง 26 ปีขึนไปเป็น

จํานวนมากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 72.22 (ของจํานวนสมาชิกฯทีมีอาย ุ26 ปีขึนไป) ซึงจดัเป็นวยัผู้ ใหญ่ วยัทีมีความ

รับผิดชอบ เริมมีครอบครัวของตนเอง มีอาชีพ เป็นวยัทีมีต้องการทีจะประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัว การงาน 

การยอมรับจากสงัคม และจากการทีมนษุย์มีพืนฐานธรรมชาติของการใฝ่ดี (Rogers อ้างถึงในกาญจนา ภูยาธร, 

2541:179) นนัคือ มนษุย์ทกุคนมีความปรารถนาทีจะพฒันาตนเพือเป็นคนทีสมบรูณ์ตามศกัยภาพของตน จึงทํา

ให้กลุ่มคนติดยาเสพติดทีมีความตงัใจจริงทีจะสนองความต้องการพืนฐานดงักล่าวมีความพยายามทีจะพฒันา 

ตนเองไปในทางทีขนึ ตงัใจทีจะเลิกเสพสารเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยจะเห็นได้จากผลการวิจยัทีพบว่าสมาชิกฯทีมี

ระยะเวลาการใช้สารเสพตดิมา 9 ปีขนึไปเข้ารับการบําบดัรักษาเนืองจากต้องการเลกิเองมีจํานวนมากทีสดุ คิดเป็น

ร้อยละ 28.71 (ของจํานวนสมาชิกฯทีต้องการเลิกเอง) ซึงแสดงให้เห็นว่าบคุคลเหล่านีมีความตงัใจในการเลิกเสพ

สารเสพติดและต้องการพฒันาตนเองในทางทีดีขึน รวมทงัดงัทีได้กล่าวแล้วว่าสมาชิกฯทีมีระยะเวลาการใช้สาร 
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เสพติดมา 9 ปีขึนไป ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 26 ปีขึนไป ซึงจดัว่าเป็นวยัผู้ ใหญ่ทีดดยส่วนมากแล้วจะผ่านการ

ค้นหาเอกลกัษณ์แห่งตนได้แล้ว รู้จกัตนเองและสามารถเชือมโยงบทบาทหน้าทีของตนให้เข้ากบัสงัคมได้ ทําให้มี

ความกล้าทีจะยอมรับความจริงเกียวกบัตนเองทงัในด้านบวกและด้านลบได้มากกวา่วยัรุ่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาในครังนีมีความสําคญัเพือนําผลการวิจยัเป็นข้อมลูประกอบในการหาแนวทาง วางแผน และ

ปรับปรุงกิจกรรมในการให้บริการบําบดัรักษาฟืนฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพสงูขึน และสมาชิกชุมชนบําบดั 

มีการพัฒนาในด้านพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และอัตมโนทัศน์ทีดี สามารถออกไปดํารงชีวิต 

ในสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ ดงันนัผู้วิจยัจงึขอเสนอแนวทางการพฒันาอตัมโนทศัน์ของสมาชิกฯ ดงันี 

1. ในการให้บริการบดัรักษาแก่สมาชิก ควรตระหนกัถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นันคือ สมาชิกมี

ความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา บุคลิกภาพ ความ

ต้องการทีจะเรียนรู้หรือฝึกฝนทกัษะต่างๆ ปัญหาทีสลบัซบัซ้อนแตกต่างกนั ดงันนั การให้การบําบดัรักษาจะต้อง

คํานึงถึงรูปแบบและเทคนิคทีนํามาใช้ ควรจัดให้มีการให้คําปรึกษาแนะนําทังแบบรายกลุ่มและรายบุคคลด้วย  

รวมทังกิจกรรมต่างๆ ทังกิจกรรมกลุ่มบําบัด งานบําบัด ฯลฯ ทีจัดขึน ควรมีความหลากหลายสอดคล้องกับ

ความสามารถและความต้องการของสมาชิก เน้นให้มีการแสดงออกทีถูกต้อง รู้จักควบคุมตนเอง ตระหนักถึง

ศกัยภาพของตน สามารถเผชิญกบัปัญหา และแก้ไขปัญหาในแนวทางทีเหมาะสมได้ ซงึจะสง่ผลตอ่การพฒันาอตั

มโนทศัน์ให้ดีขนึ  

2. เนืองจากครอบครัวเป็นปัจจัยสําคญัทีมีอิทธิพลต่อการเสพและเลิกเสพสารเสพติด เจ้าหน้าทีควร

พยายามประสานงานกบัครอบครัวเพือให้ครอบครัวมีสว่นร่วมในการในการบําบดัรักษาให้มากขนึ โดยใช้กิจกรรม

ครอบครัวบําบัดทังเป็นรายกลุ่มและรายครอบครัว เพือเป็นการส่งเสริมให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก 

ในครอบ และทําให้การบําบดัรักษาได้ประสิทธิภาพยิงขึน ส่วนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรให้กําลงัใจ ทําความเข้าใจ 

และยอมรับในความสามารถของบตุรหลานให้มากขนึ  รวมทงัให้ความร่วมมือในการมีสว่นร่วมในการบําบดัรักษา 

เพือจะได้เป็นกําลงัใจให้สมาชิกอยู่รับการบําบดัรักษาจนครบขนัตอน จนกระทงัสามารถออกไปดําเนินชีวิตอยู ่

ในสงัคมได้อยา่งแกตสิขุ 

3. จากการศึกษา พบว่า สมาชิกฯมีระดบัอตัมโนทศัน์อยู่ในระดบัปานกลางในด้านสงัคม ด้านส่วนตวั 

ด้านพฤติกรรมทีตนเองแสดงออก ด้านศีลธรรมจรรยา ด้านครอบครัว ด้านความพึงพอใจในตนเอง และด้านการ

วิพากษ์วิจารณ์ตนเอง ดงันนัเพือพฒันาอตัมโนทศัน์ของสมาชิกฯในด้านต่างให้ดีขนึ จึงควรให้ความสําคญัในการ

ดําเนินการกิจกรรมกลุม่บําบดั ดงันี 

กลุ่มจิตบําบัด กลุ่มปรับความเข้าใจ กลุ่มประเมินผล และกลุ่มประชุมเช้า ซึงเป็นกลุ่มทีสนับสนุนให้

สมาชิกมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพือน เป็นกลุ่มทีทําให้สมาชิกรู้จกัตนเอง เข้าใจตนเองตามความเป็นจริง มองเห็นคณุค่า

ของตนเอง ยอมรับตนเอง รู้จกัควบคมุตนเอง อดทนอดกลนั อนัจะมีผลให้เกิดการพฒันาอตัมโนทศัน์ด้านส่วนตวั 

ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง ด้านความพงึพอใจในตนเอง และด้านพฤตกิรรมทีตนเองแสดงออก 

กลุม่นนัทนาการ งานบําบดั กิจกรรมสมัพนัธ์ กิจกรรมทศันศกึษา  ซงึเป็นกลุม่ทีจดัขนึเพือให้สมาชิกรู้จกั

สร้างสมัพนัธภาพและปรับตวัให้เข้ากับสงัคม กล้าแสดงออก  มีความรับผิดชอบ รู้จกัคณุค่าของตนเอง แสวงหา
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ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน รู้จักการควบคมุตนเอง มีปฏิสมัพนัธ์กับเพือนร่วมงาน อันจะมีผลให้เกิดการ

พฒันาอตัมโนทศัน์ในด้านสงัคม 

กลุ่มธรรมะ เป็นกลุ่มทีมุ่งให้สมาชิกรู้จักแนวทางการแก้ปัญหาทีถกูต้อง มีสมาธิ มีสติ และส่งเสริมให้

เป็นคนดีมีศีลธรรมและจิตใจทีอ่อนโยน อนัจะสง่ผลให้เกิดการพฒันาอตัมโนทศัน์ในด้านศีลธรรมจรรยา 

กลุ่มครอบครัวบําบัด กลุ่มครอบครัวสมัพนัธ์ เป็นกลุ่มเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างสมาชิกกับ

ครอบครัว ร่วมกันแก้ปัญหากับครอบครัว สามารถรับรู้ถึงความมีคณุค่าและความพึงพอใจในฐานะสมาชิกของ

ครอบครัว อนัสง่ผลให้เกิดการพฒันาอตัมโนทศัน์ในด้านครอบครัว 

4. ควรมีการจดัทําการวดัความความหวงัในชีวิตและอตัมโนทศัน์ด้านต่างๆของสมาชิกตงัแตแ่รกรับเข้า

เป็นผู้ ป่วยถอนพิษยาและสมาชิกเป็นระยะๆ จนจบขนัตอนการบําบดัรักษา เพือจะได้ทราบถึงอตัมโนทศัน์แล้วนํา

ข้อมลูทีได้มาพิจารณาในการวาง แผนการให้การบําบดัรักษา ฟืนฟทีูเหมาะสมตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครังต่อไป 
 

1.  ควรศกึษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการพฒนาอตัมโทศัน์ของสมาชิกชมุชนบําบดั เช่น สถานภาพหรือ

บทบาทในครอบครัว  สภาพทางเศรษฐกิจและสงัม มูลเหตุจูงใจในการรักษา ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม สภาพ

ภมิูศาสตร์ของแตล่ะสถานทีวา่มีผลตอ่การพฒันาอตัมโนทศัน์ของสมาชิกด้านใดบ้าง 

2. ควรมีประเมินผลกิจกรรมกลุ่มบําบัดต่างๆในชุมชนบําบัดว่ามีผลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของ

สมาชิกในด้านใดหรือไม่ เพียงใด 

3. ควรศกึษาถึงแรงจงูใจ ความต้องการ และความคาดหวงัในชีวิตของสมาชิกชมุชนบําบดัทีเข้ารับการ

บําบดัรักษา สิงเหล่านีอาจส่งผลต่ออัตมโนทศัน์หรือทําให้ได้แนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมในการบําบัดให้มี

ประสทิธิภาพและสมบรูณ์ยิงขนึ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




