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ประกาศคุณปการู  
 

รายงานวิจยัฉบบันีสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยความชว่ยเหลืออยา่งดียิงจากบคุคล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุนัท์ ศลโกสมุ และ ดร.ไพฑรูย์ โพธิสาร อาจารย์ทีปรึกษาทีกรุณาให้ข้อคิดเห็น 

คําแนะนํา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการวิจยัมาด้วยดีตลอด 

นายแพทย์กวี ชีวะเสรีชล และคุณเนตรนภิส จันทวัฒนะ ทีกรุณาตรวจสอบเครืองมือรวบรวมข้อมูล 

ตลอดจนให้คําแนะนําตา่งๆ 

นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวัฒน์ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ตลอดทังผู้ อํานวยการ 

ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดส่วนภูมิภาคทัง 4 แห่ง ทีกรุณาอนุญาตให้คณะผู้ วิจัยใช้สถานทีและทําการเก็บ 

รวบรวมข้อมลูได้ 

 คุณกุลนรี หาญพัฒนชัยกูร คณสายใจ หมีดเส็น คุณพฤติยา พันธ์พืช คุณวรรณา วงษ์ปา รวมทัง

พยาบาลและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องทุกท่านของโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด 

สว่นภมิูภาคทงั 4 แหง่ ทีกรุณาช่วยเหลือในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู และเอืออํานวยความสะดวกตา่งๆ 

สมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษา 

ยาเสพตดิสว่นภมิูภาค ทงั 4 แหง่ ทีกรุณาสละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยดี 

คณะผู้วิจยัจงึใคร่ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีมีสว่นช่วยเหลือมา ณ ทีนีด้วย 

สดุท้าย คณะผู้วิจยัหวงัว่าผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ตอ่การใช้เป็นแนวทางวางแผน ปรับปรุงกิจกรรม

ในการบําบัดรักษา เพือพัฒนา ส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนบําบัดเป็นบุคคลทีมีคุณภาพ มีอัตมโนทัศน์ทีดี และ

สามารถออกไปดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกตสิขุตอ่ไป 

 

 

คณะผู้วิจยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรืองการศึกษาอัตมโนทัศน์ของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล 

ธัญญารักษ์และศนูย์บําบดัรักษายาเสพติดส่วนภูมิภาค มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาอตัมโนทศัน์ของสมาชิกชุมชน

บําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดส่วนภูมิภาค และ 

เปรียบเทียบความแตกตา่งของอตัมโนทศัน์ของสมาชิกฯทีมีอาย ุระดบัการรักษา ระยะเวลาการใช้สารเสพติด และ

ระยะเวลาอยู่รับการบําบัดรักษาต่างกัน โดยกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาเป็นสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟู

สมรรถภาพในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ คือ ศนูย์ชมุชนบําบดั 1 ศนูย์ชนุชมบําบดั 2 ศนูย์ชมุชนบําบดั 3 ศนูย์ชมุชน

บําบัดหญิง  และศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดส่วนภูมิภาค คือ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  

ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดสงขลา และศูนย์บําบัดรักษา 

ยาเสพติด จังหวัดปัตตานี ในช่วงวันที 15–31 กรกฎาคม 2543 รวมจํานวน 136 คน เก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี 

สอบถาม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมลูทวัไปและแบบวดัอตัมโนทศัน์ ด้านร่างกาย 

ด้านพฤติกรรมทีตนแสดงออก ด้านครอบครัว ด้านส่วนตัว ด้านศีลธรรมจรรยา ด้านความพึงพอใจในตนเอง  

ด้านความเป็นเอกลกัษณ์   ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง และอัตมโนทัศน์รวมของสมาชิกฯ ทําการวิเคราะห์ 

ข้อมลูโดยการใช้สถิติคา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย (Means) คา่เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ของแตล่ะตวัแปร และทดสอบความแตกตา่งโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One way 

Analysis of Variance ANOVA) แล้วใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F–test Statistic) ทีระดบันยัสําคญัทางสถิตทีิ 0.05 
 

สรุปผลการศกึษา ได้ดังนี 
 

1. อัตมโนทัศน์ของสมาชิกชุมชนบําบัดระยะฟืนฟูสมรรถภาพด้านความเป็นเอกลกัษณ์และด้าน 

ร่างกายอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนอัตมโนทัศน์ด้านสังคม ด้านส่วนตัว ด้านพฤติกรรมทีตนแสดงออก ด้าน 

ศีลธรรมจรรยา ด้านครอบครัว ด้านความพึงพอใจในตนเอง ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง และอตัมโนทศัน์รวม 

ตา่งก็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2.  สมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพทีมีอาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาอยู่รับการบําบดัรักษา

ตา่งกนั จะมีอตัมโนทศัน์แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในทกุด้าน กล่าวคือ ไม่แตกต่างกนั 

สว่นสมาชิกชมุชนบําบดัระยะฟืนฟสูมรรถภาพทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติดตา่งกนัจะมีอตัมโนทศัน์แตกตา่งกนั

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั 0.05 ในด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง ซึงจากการทดสอบรายคู่ของเชฟเฟ 

(Scheffe’s Multiple Comparion on Treatment Means) พบว่าสมาชิกฯทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติดไม่เกิน 

2 ปี นนัแตกต่างกบัสมาชิกฯทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติด 9 ปีขึนไป อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

กล่าวคือ สมาชิกฯทีมีระยะเวลาการใช้สารเสพติด 9 ปีขึนไปมีอตัมโนทศัน์ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองดีกว่า

สมาชิกฯทีมีระยะการใช้สารเสพตดิไม่เกิน 2 ปี 
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