บทที่ 3
วิธีการวิจัย
แบบการวิจัย
การวิจัยนี้เปนวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เปนการศึกษาผล
การใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติด
สุรา เพื่อการปองกันการติดซ้ําหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ความเชื่อดานสุขภาพในการ
ปองกันการติดซ้ําหลัง ผา นโปรแกรมสุข ภาพจิต ศึก ษา และศึกษาขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา โดยทําการ
สัมภาษณระดับลึกหลังจากกระบวนการทดลองสิ้นสุดลง
รูปแบบการทดลอง
R
R

O1
O3

X

O2
O4

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

O2 - O1 = D1
O4 - O3 = D2
โดยกําหนดให
R คือ การสุมตัวอยางของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
X คือ โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
O1 คือ ประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของกลุมทดลองกอนการทดลอง
O2 คือ

ประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของกลุม ทดลองหลังการทดลอง

O3 คือ

ประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของกลุมควบคุมทีว่ ัดไดในชวงเดียวกับ O1

O4 คือ

ประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของกลุมควบคุมทีว่ ัดไดในชวงเดียวกับ O2 และ
ไมไดผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแตไดรับกิจกรรมการใหคําปรึกษาของสถาบัน

D1 คือ

ความแตกตางของพฤติกรรมการชวยเหลือของกลุมทดลอง

D2 คือ

ความแตกตางของพฤติกรรมการชวยเหลือของกลุมควบคุม
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาในผูที่เปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราภายหลังการรักษา
แบบผูปวยในของสถาบันธัญญารักษระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน มีภูมลิ ําเนาอยูในเขตกรุงเทพฯ และ
เขตปริมณฑล
กลุมตัวอยาง
สมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบผูปวยใน โดยคัดเลือก
สมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุราที่มีคุณสมบัติตามเกณฑนาํ เขา (Inclusion Criteria) และเกณฑ
นําออก(Exclusion Criteria) กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายดวยวิธีการจับฉลาก
จํานวน 60 คน โดยคํานวณกลุมตัวอยางจากตารางประมาณการของแครมเมอรและธีแมน
(Kraemer &Thieman, 1987) ซึ่งโดยทั่วไปใชคาอํานาจในการวิเคราะห(Power Analysis)ที่ไมนอย
กวาระดับ 0.80 มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) เทากับ.05 และคาของขนาดอิทธิพลกลุม (Effect size)
ที่ไมเกิน 0.50 (Cohen, 1977) สําหรับคาของขนาดอิทธิพลกลุมนั้น จากการศึกษางานวิจัยทางการ
พยาบาลที่ผานมา โดยพอลลิทและเธอรแมน (Polit and Sheman, 1990) จะใชคาของขนาด
อิทธิพลกลุมไมเกิน 0.50 และมักอยูระหวาง 0.20 – 0.40 โดยประมาณ สําหรับการศึกษาวิจัยใน
ประเทศไทยทีม่ ีการใชคาของขนาดอิทธิพลกลุมพบวา อยูระหวาง 0.17– 0.40 (มรรยาท รุจิวทิ ย,
พนิดา ศิริอําพันธกุล และศิรพิ ร ศรีวิชัย, 2547; 2547- 2548)
การวิจยั นี้จงึ กําหนดคาอํานาจในการวิเคราะห (Power Analysis) ที่ระดับ0.80 และ
คาของขนาดอิทธิพลกลุม (Effect size) ทีร่ ะดับ 0.34 และไดกําหนดปจจัยควบคุมคือ สมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบผูปว ยในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพเกีย่ วของกับผูป ว ย จากนั้นสุม เขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ
30 คน ซึ่งกลุมทดลอง หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบ
ผูปวยในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน เปนกลุมที่ไดรับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษารวมกับกิจกรรมการให
คําปรึกษาของสถาบันธัญญารักษ สวนกลุมควบคุม หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติด
สุราภายหลังการรักษาแบบผูปวยในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ซึ่งเปนกลุมที่ไมไดรับโปรแกรม
สุขภาพจิตศึกษาแตจะไดรับกิจกรรมการใหคําปรึกษาของสถาบันธัญญารักษ และไดรับคูมือโปรแกรม
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สุขภาพจิตศึกษาภายหลังสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งผูวิจัยมีเกณฑในการคัดเลือกสมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยติดสุรากลุมตัวอยางดังนี้
เกณฑคัดเขา (Inclusion Criteria)
1. สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบผูปวยใน ระยะเวลา
ไมเกิน 6 เดือน
2. สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่เปนผูดูแลผูปวย และผูปว ยไปอยูดวยภายหลัง
การรักษา
3. สมาชิกในครอบครัวของผูปว ยติดสุราที่มอี ายุ 20 – 60 ปอา นและเขียนภาษาไทยได
4. สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่มีความตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดาน
สุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา(Needs Assessment ) เขามาใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
โดยประเมินความตองการรับรูของกลุมตัวอยาง ดวยการใชแบบประเมินความตองการรับรูความ
เชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา (ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใชในการทดลอง) ซึง่ แบงสมาชิก
ในครอบครัวของผูปวยติดสุราได 4 กลุมดังนี้
กลุมที่ 1 สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ที่มีความตองการรับรูเกี่ยวกับความ
เชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา และมีความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา
กลุมที่ 2 สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่มคี วามตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อ
ดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา และไมมีความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา
กลุมที่ 3 สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่ไมมีความตองการรับรูเกี่ยวกับความ
เชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา และมีความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา
กลุมที่ 4 สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่ไมมีความตองการรับรูเกี่ยวกับความ
เชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา และไมมีความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา
ผูวิจัยไดคัดเลือกสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ในกลุมที่ 1 และ 2 เปนกลุม
ตัวอยางสําหรับการวิจยั ครั้งนี้
5. สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย
6. สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
เกณฑคัดออก (Exclusion Criteria)
1. สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ที่ไมสามารถมาเขารวมกิจกรรมกลุมได
ทุกครั้งอยางตอเนื่อง
2. สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่ไมมีความตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อ
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ดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้าํ ซึ่งเปนสมาชิกในกลุมที่ 3 และ 4 ซึ่งจะไมนาํ มาใชเปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัย โดยประเมินความตองการรับรูของกลุมตัวอยางดวยการใชแบบประเมินความ
ตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา เชนเดียวกับเกณฑคัดเขา
วิธีการไดมาของสมาชิกกลุมทดลองและกลุมควบคุม
1. คัดเลือกสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบผูปวยใน
ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ทีม่ ีคุณสมบัติตามเกณฑที่กาํ หนด จํานวน 159 คน
2. คัดเลือกกลุมตัวอยางในกลุมที่มีความตองการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพใน
การปองกันการติดซ้ําซึ่งเปนกลุมที่ 1 และ 2 โดยการสุมตัวอยางแบบงายดวยวิธีการจับฉลาก
จํานวน 60 คน จากนั้นสุมเขากลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน และโทรศัพทติดตอ
เชิญกลุมตัวอยางตามรายชือ่ ที่สุมมารวมกิจกรรมตามโครงการ มีกลุม ตัวอยาง 2 ราย ไดปฏิเสธการ
เขารวมกิจกรรม ผูว ิจัยจึงไดสุมตัวอยางแบบงายดวยวิธีการจับฉลากเพิ่ม 2 ราย เพือ่ ใหไดกลุม
ทดลองครบตามจํานวนแตในวันดําเนินการทดลอง กลุมตัวอยาง 2 รายทีป่ ฏิเสธไดมารวมกิจกรรม
ดังนั้นกลุมทดลองจึงมี 32 รายและเมื่อดําเนินการทดลองไปถึงสัปดาหที่ 4 มีสมาชิกในกลุม
ทดลอง 2 ราย ติดภารกิจทางราชการไมสามารถมารวมกิจกรรมได หลังสิ้นสุดการทดลองจํานวน
กลุมตัวอยางในกลุมทดลองเหลือ 30 ราย
3. การทดลองนี้ผปู วยติดสุรา 1 คน ผานการทดลอง 1 รอบ เปนเวลานาน 6 สัปดาห
ไดแบงกลุมทดลองจํานวน 30 คน ออกเปน 3 กลุม กลุมละ 10 คน รวมระยะเวลาการทดลองทั้งสิ้น 6
สัปดาห โดยทําพรอมกันทั้ง 3 กลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชุด คือ เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน แบงเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพ และความตองการรับรูความเชื่อดาน
สุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา และแบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัว
แกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา แบงเปน 3 ตอน
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติด
สุรา ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดรวมของ
ครอบครัว สถานภาพความเกี่ยวของกับผูปวย จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยขอคําถามเปน
ลักษณะเลือกตอบและเติมขอความ จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพ และความตองรับรูความเชื่อดานสุขภาพ
ในการปองกันการติดซ้ํา ทีค่ รอบคลุมประเด็นทัง้ 5 ดาน ซึง่ ผูวิจยั สรางขึ้นตามวัตถุประสงคโดยการ
ประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพทีป่ ระกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดสุราซ้ํา การ
รับรูการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการดืม่ สุรา การรับรูประโยชนและอุปสรรคของ
การปฏิบัติเพื่อปองกันการติดสุราซ้ํา แรงจูงใจในการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดสุราซ้ํา ซึ่งผูตอบสามารถ
ตอบไดดวยตนเองตามขอความที่ตรงกับความเชื่อ และความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพใน
การปองกันการติดซ้ํา โดยเปนขอคําถามปลายปดใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว มีลักษณะของ
คําตอบเปนมาตราสวนการประมาณคา (Rating scale) โดยแตละขอมี 5 ระดับ และเกณฑการให
คะแนน ตั้งแตระดับคะแนนที่สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราไมเชื่อ และไมตองการรับรูตาม
ความเชื่อดานสุขภาพเลย ให 1 คะแนน จนถึงระดับคะแนนที่สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามี
ความเชื่อดานสุขภาพ และตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพมากที่สุด ให 5 คะแนน
การประเมินผลคาคะแนนเฉลี่ย ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตการวิเคราะหระดับคะแนนแบบ
อิงเกณฑของวิเชียร เกตุสิงห (2538:9) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
คาคะแนนเฉลีย่ ดาน ความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเชื่อดานสุขภาพ นอยที่สุด
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความเชื่อดานสุขภาพ นอย
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความเชื่อดานสุขภาพ ปานกลาง
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเชื่อดานสุขภาพ มาก
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเชื่อดานสุขภาพ มากที่สุด
คาคะแนนเฉลีย่ ดาน ความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพ นอยที่สุด
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพ นอย
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพ ปานกลาง
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพ มาก
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพ มากที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติด
สุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา เปนแบบประเมินที่ผวู ิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาตําราเอกสาร แนวคิดและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา
ในการปองกันการติดซ้ําซึ่งครอบคลุมดานตางๆดังนี้ การดูแลฟนฟูสมรรถภาพรางกาย การฝก
ทักษะในการจัดการกับสภาวะความเสีย่ งสูง การจัดระเบียบชีวิตใหม การจัดการกับอารมณ การฝก
ทักษะในการปฏิเสธยาเสพและการฝกทักษะในการแกปญ
 หา ลักษณะแบบประเมินเปนขอคําถาม
ปลายปดที่มีขอความทั้งดานบวกและดานลบ ใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยมีลักษณะคําตอบ
เปนมาตราสวนการประมาณคา (Rating scale) โดยแตละขอมีมาตรวัด 5 ระดับและเกณฑการให
คะแนนขอที่เปนดานบวก มีตั้งแตระดับคะแนนที่สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราไมปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นเลย ให 1 คะแนน จนถึงระดับคะแนนที่สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราปฏิบัติกิจกรรม
นั้น เปนประจําสม่ําเสมอทุกครั้ง ให 5 คะแนน สวนขอที่เปนดานลบ จะใหคะแนนตรงขามกัน
การประเมินผลคาคะแนนเฉลี่ย ผูวิจัยไดประยุกตการวิเคราะหระดับคะแนนแบบอิง
เกณฑของวิเชียร เกตุสิงห (2538:9) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
1.00 - 1.49 หมายถึง พฤติกรรมการชวยเหลือในการปองกันการติดซ้ํา นอยที่สุด
1.50 - 2.49 หมายถึง พฤติกรรมการชวยเหลือในการปองกันการติดซ้ํา นอย
2.50 - 3.49 หมายถึง พฤติกรรมการชวยเหลือในการปองกันการติดซ้ํา ปานกลาง
3.50 - 4.49 หมายถึง พฤติกรรมการชวยเหลือในการปองกันการติดซ้ํา มาก
4.50 - 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการชวยเหลือในการปองกันการติดซ้ํา มากที่สดุ
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโปรแกรม
สุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา โดยใชแบบสัมภาษณประเภทกําหนด
โครงสราง เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณระดับลึกในกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
ภายหลังการเขากลุมครั้งสุดทาย
ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
คือ โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ซึ่งเปนโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยคนควาจากตํารา
เอกสารและคูมือที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา และ
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อันไดแก 1) แนวคิดแบบแผนความเชื่อ
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ดานสุขภาพ ของ เบคเกอรและคณะ (Becker et al., 1975) มาประยุกตใชกับความเชื่อดาน
สุขภาพในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวที่มีตอผูปวยสุรา 2) คูมือโปรแกรม
กิจกรรมบําบัดผูปวยสุรา (สถาบันธัญญารักษ, 2548) นําความรูเรื่องโทษพิษภัยของสุราและ
กิจกรรมการแกไขปญหามาใชเพื่อใหเกิดการรับรูถึงผลกระทบของการดื่มสุรา ความรุนแรงของ
โรคที่เกิดจากการดื่มสุรา และวิธีแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ 3) คูมือการบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติดแบบผูปวยนอก ตามรูปแบบ กาย - จิต - สังคมบําบัด: กลุมครอบครัวศึกษา (กรมการ
แพทย, ม.ป.ป) นําความรูเรื่องตัวกระตุนและความอยาก การหลีกเลี่ยงและการจัดการกับการ
กลับไปติดยาซ้ํา เปนความรูใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา เกิดความรู ความเขาใจถึง
โอกาสเสี่ยงของการติดสุราซ้ํา และวิธีปฏิบัติในการปองกันการติดสุราซ้ํา 4) การบําบัดรักษาผูติด
ยาเสพติดระบบจิราสา (ทรงเกียรติ ปยะกะและคณะ, 2545) ไดนําความรูในการบําบัดรักษา
ผูปวยเสพติดในหัวขอเรื่อง การจัดการกับอาการอยาก การจัดระเบียบชีวิตใหม การจัดการกับ
อารมณโกรธ การจัดการกับความเครียด การฝกทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด มาประยุกตให
สอดคลองกับสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะที่
จะนําไปปฏิบัติกับผู ปวยเพื่ อการปอ งกันการติดสุราซ้ํ า ไดอยางเหมาะสมและ 5) การจัด การ
ความเครียดเพื่อสรางเสริมสุขภาพจิต (มรรยาท รุจิวิชชญ, 2548) ผูวิจัยไดนําเทคนิคการฝกผอน
คลายความเครียดกลามเนื้อแบบกาวหนา ( Progressive muscular relaxation training) ให
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราไดฝกปฏิบัติเพื่อสามารถนําไปใชเอง และแนะนําใหกับ
ผูปวยปฏิบัติผอนคลายความเครียดไดอยางเหมาะสม
จากการศึกษาทบทวนตําราและคูมือที่เกี่ยวของดังกลาว (Becker et al., 1975;
สถาบันธั ญญารัก ษ, 2548; กรมการแพทย, ม.ป.ป; ทรงเกีย รติ ปยะกะและคณะ, 2545;
มรรยาท รุ จิ วิ ช ชญ , 2548) ผู วิ จั ย ได นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการจั ด โปรแกรมสุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษา
ประกอบดวยแผนการสอนจํานวน 6 ครั้ง รวมระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 1ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที
ซึ่งประกอบดวยการใหความรูโดยการบรรยาย การสอนดวยสื่อวีดีทัศน การอภิปรายกลุม การ
ฝกปฏิบัติ การใหคําแนะนํา โดยใชกระบวนการกลุมที่เนนการมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็น และประสบการณ ระบายความรูสึก การเห็นใจและใหกําลังใจกัน มีบรรยากาศที่
เป น กั น เอง ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารตั ด สิ น ใจในการกํ า หนดเป า หมายการปฏิ บั ติ ข องตนเอง ที่
ประกอบดวย แผนการสอนตอไปนี้ (ภาคผนวก ง ตัวอยางโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา )
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แผนการสอนครั้งที่ 1
แผนการสอนครั้งที่ 2

แผนการสอนครั้งที่ 3
แผนการสอนครั้งที่ 4

กิจกรรมที่ 1 กลุมสัมพันธ “มารูจักกันเถอะ”
กิจกรรมที่ 2 ความรูเรื่อง โทษพิษภัยของสุรา
กิจกรรมที่ 3 สงเสริมการรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดสุราซ้ําและ
การปองกันการติดสุราซ้ํา
กิจกรรมที่ 4 “การแกไขปญหา”
กิจกรรมที่ 5 การจัดการความเครียด
กิจกรรมที่ 6 การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา
กิจกรรมที่ 7 สงเสริมการรับรูประโยชนและวิธีการจัดการกับ
อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดซ้าํ

แผนการสอนครั้งที่ 5

กิจกรรมที่ 8 เสริมเสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดซ้ํา

แผนการสอนครั้งที่ 6

กิจกรรมที่ 9 น้ําสียังใสได

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
1. ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชใน
การประเมินและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ใหผทู รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ทาน (ภาคผนวก ก รายนาม
ผูทรงคุณวุฒิ) พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยมีเกณฑการตัดสินความตรงของเนื้อหา
ซึ่งแตละขอใชความคิดเห็นตรงกันรอยละ 80 หลังจากนัน้ ผูวิจยั นําแบบประเมินมาปรับปรุง แกไข
ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
2. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง(Construct validity)โดยใชวธิ ี ContrastGroups Approach (LoBiondo – Wood & Haber, 1998) เพื่อวิเคราะหรายขอโดยใชวิธที ดสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ดวยการจําแนกความแตกตางระหวางกลุมสูงและกลุมต่ําโดยคาที (t)
ที่แตละขอมีคาที (t) ไมต่ํากวา 2.00
3. นําขอที่ผานการวิเคราะหรายขอมาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)นําแบบ
ประเมินความเชื่อดานสุขภาพ และความตองการรับรูความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา
และแบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา เพื่อการปองกัน
การติดซ้ําที่ผา นการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอแลว ไปทดลองใชกับสมาชิกในครอบครัวของ
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ผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบผูปว ยในทีม่ ีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยจํานวน 30 คน นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธสี ัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient method) (LoBiondo– Wood & Haber, 1998; Polit &
Hungler, 1997) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพ ความตองการรับรู
ความเชื่อดานสุขภาพและแบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัว เทากับ 0.889,
0.899 และ 0.966 ตามลําดับ
ขั้นตอนและการเก็บรวบรวมขอมูล
ติดตอประสานงานและทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ถึงผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ เพื่อขอความรวมมือในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
1. วิจัยนํารอง
เพื่อสํารวจความเปนไปไดและทดสอบเครื่องมือ (Pilot study of psychometric testing
of instrument) นําเครื่องมือที่สรางขึน้ เองบางสวน ใหสมาชิกในครอบครัวของผูปว ยติดสุราภายหลัง
การรักษาแบบผูปวยใน จํานวน 30 คน ตอบแบบประเมินในเครื่องมือทุกชุด เพื่อหาความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมัน่ ของเครื่องมือในกลุมที่มีลกั ษณะคลายกลุมตัวอยางที่ศึกษา
2. ขั้นกอนการทดลอง
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยและแจงใหกลุมตัวอยางทราบวา การวิจัยครั้งนี้จะไมมี
ผลเสียใดๆทั้งสิ้นตอกลุมตัวอยางที่ศึกษา ขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลับไมมีการเปดเผยชื่อแตอยางใด
และใชขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น กลุมตัวอยางมีสิทธิที่จะไมเขารวมโครงการวิจัยนี้ไดหากไม
สมัครใจ และสามารถยกเลิกการเปนกลุมตัวอยางไดตลอดเวลาโดยไมมเี งื่อนไขใดๆทั้งสิน้
2.2 ขั้นเตรียมการทดลอง เลือกกลุมตัวอยางโดยแบงเปนกลุม ทดลองกับกลุมควบคุม
กลุมละ 30
คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา กลุมตัวอยางที่เขาใจใหตอบแบบประเมินดวย
ตนเอง กลุมตัวอยางที่ไมสามารถตอบไดเอง ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ
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3 ขั้นการทดลอง มีรูปแบบ แบบแผน และวิธีการทดลองดังนี้
3.1 แบบแผนการทดลอง
กลุมทดลอง
O1

0
กลุมควบคุม

X

1

2

3

O2

4

5

O4

O3

0

6 สัปดาห

1

2

3

4

5

6 สัปดาห

3.2 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน ที่มคี วามคิดเห็นตรงกันรอยละ 80 ซึง่ เปนโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาโดยประยุกตใช
ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
3.3 วิธีการทดลอง
ผูวิจัยทําการทดลองตามโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ในกลุมทดลอง จํานวน 30 คน
รวมระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง แตละครั้งในการดําเนินกิจกรรมใชเวลา 60-90 นาที ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
แผนการสอนครั้งที่ 1 (สัปดาหที่ 1)
กิจกรรมที่1กลุม สัมพันธ ประกอบดวยกิจกรรม “มารูจักกันเถอะ” มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความคุนเคยและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน สงเสริมใหกลาแสดงออกและนําไปสู
ความรวมมือในการทํากิจกรรมอื่นๆตอไป ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใหสมาชิกไดทาํ ความรูจักชื่อและ
ลักษณะเดนดานบวกของสมาชิกแตละคน โดยวิทยากรแจกแผนปายชื่อใหสมาชิกคนละ 1 แผน
เขียนชื่อของตนเอง พรอมทั้งลักษณะเดนที่ภูมิใจของตน 3 ลักษณะบนแผนปายและใหทุกคน
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พบปะพูดคุย ถาใครมีลักษณะเดนตรงกัน 1 ลักษณะใหยกฝามือตบกัน 1 ครั้ง แตถามีลักษณะเดน
ตรงกัน 2 หรือ 3 ลักษณะใหยกฝามือตบกัน 2 หรือ 3 ครั้ง และถาลักษณะไมเหมือนกันใหพูดคําวา
“สวัสดี” เมื่อครบทุกคน สุม ถามทดสอบความจําโดยขออาสาสมัครทีละคนใหบอกชื่อและลักษณะ
ของบุคคลที่พบปะมาอยางนอย 3 คน หลังจากนัน้ ใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นและขอคิดที่ไดจาก
กิจกรรมและวิทยากรสรุปขอคิดและสาระสําคัญของกิจกรรม ใชระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 30 นาที
กิจกรรมที่ 2 ความรูเรื่องโทษพิษภัยของสุรา เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิก
ในครอบครัวของผูปว ยติดสุราไดมีความรูและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุรา สาเหตุของ
การติดสุรา โดยใชสื่อวีดีทศั น ใหสมาชิกดู นาน 10 นาที แลวแบงสมาชิกออกเปน 3 กลุม กลุมละ
10 คน ใหพูดคุยอภิปรายรวมกัน แลกเปลีย่ นความรู ประสบการณ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ
ของการติดสุราของผูปวยมีอะไรบาง สุรามีผลตอสุขภาพรางกายของผูปวยอยางไรและสุราสงผล
กระทบตอครอบครัวของผูปวยอยางไร เสร็จแลวแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงาน ผูว ิจัยสรุป
และอธิบายเพิม่ เติม ใชระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 40 นาที
แผนการสอนครั้งที่ 2 (สัปดาหที่ 2)
กิจกรรมที่ 3 สงเสริมการรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดสุราซ้ําและการปองกันการติดสุราซ้าํ
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีความรู ความเขาใจถึงตัวกระตุนตางๆ ที่
เปนโอกาสเสี่ยงของการกลับไปติดสุราซ้ํา และมีวิธีการจัดการหรือหลีกเลี่ยงตัวกระตุนที่เปนสาเหตุของ
การกลับไปติดสุราซ้าํ ได โดยแบงสมาชิกออกเปน 3 กลุม กลุมละ 10 คน ใหสมาชิกในกลุม พูดคุย
อภิปรายรวมกัน แลกเปลีย่ นความรู ประสบการณ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตัวกระตุนอะไรบางที่
ทําใหผูปว ยมีความรูสกึ อยากดื่มสุรา มีวธิ ีอยางไรในการจัดการหรือหลีกเลีย่ งตัวกระตุนที่เปนโอกาส
เสี่ยงตอการกลับไปติดซ้ํา และมีวิธีปฏิบตั ิอยางไรในการชวยเหลือผูป วยในการปองกันการกลับไป
ติดสุราซ้ํา เสร็จแลวสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลงาน ผูวิจัยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม ใชระยะเวลา
ดําเนินกิจกรรม 60 นาที
กิจกรรมที่ 4 ประกอบดวยกิจกรรม “การแกไขปญหา” โดยใหสมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยติดสุราเลนเกมลากเสน 4 เสนผานจุด 9 จุดตามคําสัง่ หลังจากนัน้ ถามสมาชิกเกีย่ วกับ
ขอคิดที่ไดจากกิจกรรมนี้ ผูวิจัยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อให
สมาชิกในครอบครัวผูปวยเสพติดฝกเชาวปญ
 ญาและความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหา ทําให
เกิดแนวทางใหมๆในการชวยใหพัฒนาความคิด การแกไขปญหาอยางเหมาะสม ใชระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรม 30 นาที
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แผนการสอนครั้งที่ 3 (สัปดาหที่ 3)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการจัดการความเครียด เปนกิจกรรมที่ใหสมาชิกในครอบครัวของ
ผูปวยติดสุราฝกวิธีการจัดการความเครียด โดยผูวิจัยบรรยายและใหสมาชิกฝกปฏิบัติตามขั้นตอน
หลังจากนั้นใหสมาชิกบอกความรูสึกที่ไดจากการฝกวิธีการจัดการความเครียด มีวัตถุประสงค
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวผูปวยเสพติดมีแนวทางในการผอนคลายความเครียดที่เหมาะสม และ
สามารถนําไปแนะนําใหแกผูปวยได ใชระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 60 นาที
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา มีวัตถุประสงค
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา
ความรุนแรงของโรคและเกิดความตระหนักในปญหาการติดสุราซ้ํา โดยการบรรยายและใช
กระบวนการกลุมแบบมีสวนรวม โดยแบงสมาชิกออกเปน 3 กลุม กลุมละ10 คน ใหสมาชิกในกลุม
พูดคุยอภิปรายรวมกัน มีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับผูที่ดื่มสุราเปน
ประจําจะมีโอกาสเกิดโรคอะไรไดบาง และเมื่อกลับไปติดสุราซ้ําความรุนแรงของโรคที่เปนอยูจะเปน
อยางไร เสร็จแลวสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลงาน ผูวิจัยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม ใชระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรม 60 นาที
แผนการสอนครั้งที่ 4 (สัปดาหที่ 4)
กิจ กรรมที่ 7 กิ จกรรมสง เสริม การรับ รูป ระโยชนแ ละอุป สรรคในการปฏิบัติเ พื่อ
ปองกันการติดซ้ํามีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผลดีหรือประโยชนจากการปฏิบัติในการปองกันการติดสุราซ้ํา และมีวิธีจัดการกับอุปสรรค
ของการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดซ้ําได โดยการบรรยายและใชกระบวนการกลุมแบบมีสวนรวม
โดยแบงสมาชิกออกเปน 3 กลุม กลุมละ10 คน ใหสมาชิกในกลุมพูดคุยอภิปรายรวมกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความรูป ระสบการณ และความคิด เห็น เกี่ย วกับ ตัว ผูปว ยเลิก ดื่ม สุร าไดจ ะเกิด ประโยชนตอ
ตนเองและครอบครัวอยางไร มีอุปสรรคอะไรบางในการดูแลชวยเหลือผูปวยเพื่อปองกันการติด
สุราซ้ําและมีวิธีการอยางไรในการจัดการกับอุปสรรคนั้น เสร็จแลวสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลงาน
ผูวิจัยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม ใชระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 60 นาที
แผนการสอนครั้งที่ 5 (สัปดาหที่ 5)
กิ จ กรรมที่ 8 กิ จกรรมเสริ มสร างแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ เพื่ อป องกั นการติ ดซ้ํ า มี
วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราไดสํารวจแรงจูงใจ และกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดซ้ํา ดวยการบรรยายและใชกระบวนการกลุมแบบมีสวนรวม โดยแบง
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สมาชิ ก ออกเป น 3 กลุ ม กลุ มละ 10 คน ให สมาชิกในกลุ มพู ดคุยอภิปรายร วมกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ และบอกเหตุผลสวนตัวที่ดูแลชวยเหลือผูปวยเพื่อปองกันการกลับไปติดสุราซ้ํา
และใหเปรียบเทียบวิธีการดูแลชวยเหลือผูปวยในการปองกันการกลับไปติดสุราซ้ํา มีวิธีปฏิบัติ
อยางไรที่ไดผลและวิธีการปฏิบัติอยางไรที่ไมไดผล และเหตุผลที่ทําใหการดูแลชวยเหลือผูปวย
เพื่อปองกัน การกลับไปติดสุราซ้ําในตอนแรกกับในขณะนี้ เหมือ นกัน หรือแตกตางกัน อยางไร
เสร็จ แลว สง ตัว แทนกลุม นํา เสนอผลงาน ผูวิจัย สรุป และอธิบ ายเพิ่ม เติม ใชระยะเวลาดํา เนิน
กิจกรรม 60 นาที
แผนการสอนครั้งที่ 6 (สัปดาหที่ 6)
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมน้ําสียังใสได เปนกิจกรรมที่มวี ัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุราเห็นความสําคัญของการมีสว นรวม การเกิดพลังที่จะทําสิ่งตางๆไดสาํ เร็จ
จะตองมีการรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนกันก็สามารถไปถึงเปาหมายได โดยใหสมาชิกในกลุม
แตละคนชวยกันตักน้ําสะอาดใสเหยือกทีม่ ีน้ําสีแดง คนละ1 ชอน จนน้ําสีแดงในเหยือกเปลี่ยนเปน
น้ําสะอาด กลุม ที่ทาํ เสร็จกอนเปนกลุมชนะ หลังจากนัน้ ใหสมาชิกสรุปขอคิดที่ไดจากกิจกรรม ใช
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 30 นาที
หลังการรวมกิจกรรมกลุมครั้งสุดทาย ผูวิจยั เก็บขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของสมาชิกในกลุมทดลองตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ใชแบบสัมภาษณความพึงพอใจซึ่งกําหนด
โครงสรางในการสัมภาษณ โดยทําการสัมภาษณระดับลึก ใชระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 20 นาที
3.4 ขั้นสิ้นสุดการทดลอง
หลังจากกระบวนการทดลองสิ้นสุดลง ผูว ิจยั เก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม ตอบแบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา
เพื่อการปองกันการติดซ้ําและแบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพชุดเดิม และกลุมควบคุมไดรับคูมือ
เกี่ยวกับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา พรอมทั้งกลาวขอบคุณสมาชิกในครอบครัวผูปวยเสพติดทุกคน
ใหความรวมมือในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้
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การวิเคราะหขอมูล
หลังจากรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้น ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) แบงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดังนี้
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1. ขอมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง ใชสถิติพรรณนาจํานวนและรอยละ
2. เปรียบเทียบความแตกตางของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพเกี่ยวของกับ
ผูปวย ระหวางกลุมทดลองกับกลุม ควบคุม กอนใหการทดลอง โดยใชสถิติ Chi–square test
3. ขอมูลการประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผปู วยติดสุรา
เพื่อการปองกันการติดซ้ํา ใชสถิติพรรณนาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. ขอมูลการประเมินความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุรา ใชสถิติพรรณนาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวแก
ผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําภายหลังการรักษาแบบผูปว ยใน ระหวางกลุม ทดลองและกลุม
ควบคุม หลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา โดยใชสถิติ Independent t - test
6. เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางคาเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพ ในการปองกัน
การติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังผาน
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา โดยใชสถิติ Independent t - test
การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิต
หลังจากกระบวนการทดลองสิ้นสุดลง ผูวิจัยทําการสัมภาษณระดับลึกขอมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติด
สุรา หลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา โดยใชแบบสัมภาษณประเภทกําหนดโครงสรางใน
การสัมภาษณ และทําการวิเคราะหเนื้อหาของการสัมภาษณตามหัวขอที่กําหนดไวในโครงสราง
(Manisfest content) พรอมทั้งตรวจสอบดูวามีขอความใด ในบทสัมภาษณของสมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยติดสุราที่ปรากฏขึ้นซ้ํากันบอยๆระหวางการสัมภาษณ โดยที่ขอความเหลานั้นผูวิจัย
ไมไดกําหนดไวในโครงสรางของการสัมภาษณ (Latent content)
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การพิทักษสทิ ธิกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัยและการพิทักษสทิ ธิ์กลุมตัวอยาง
เปนอยางมากเพราะเปนการศึกษาในสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา เนื่องจากในสังคมไทย
ถือวาการใชยาเสพติดเปนการประพฤติในทางที่ผิด สังคมไมยอมรับ นาอาย ตองการปกปด ไม
อยากเปดเผยใหผูอื่นรู ดังนัน้ ผูวิจยั จึงไดมกี ารพิทักษสทิ ธิ์กลุมตัวอยาง โดยเสนอโครงการวิจยั เพือ่
ขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ทั้งกลุมตัวอยางที่ดําเนินการ
ทดลองและกลุมทดลองใชแบบประเมินและโปรแกรมการทดลอง ภายหลังการไดรับอนุมัติแลว
กลุมตัวอยางจะไดรับทราบรายละเอียดในขั้นตอนตางๆโดยผูวิจัยแนะนําตนเอง ชีแ้ จงวัตถุประสงค
ของการวิจยั การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั ขัน้ ตอนการรวมโปรแกรมการวิจัย ระยะเวลา
ของการวิจยั สิทธิประโยชนที่จะไดรับจากการรวมโครงการวิจัยพรอมทัง้ ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึง
สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจยั ครัง้ นี้ โดยไมมผี ลตอการบริการพยาบาลหรือ
การบําบัดรักษาแตอยางใด ผูวิจัยใหสิทธิกลุมตัวอยางในการตัดสินใจดวยตนเองในการเขารวม
โครงการวิจัยและใหกลุมตัวอยางเซ็นชื่อยินยอมเขารวมโครงการวิจัย เมื่อกลุมตัวอยางสมัครใจ
ผูวิจัยขออนุญาตบันทึกที่อยู เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เขารวมโปรแกรมการวิจัยในแตละครั้ง ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบวาขอมูลที่ไดจะเก็บเปน
ความลับการนําเสนอขอมูลตางๆจะไมมีการเปดเผยชื่อ-สกุล และจะใชเฉพาะการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้เทานั้น และผลการวิจยั จะนําเสนอในภาพรวมเทานัน้ ขอมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะมี
การบันทึกเทปของการสัมภาษณ จะถูกทําลายทิ้งหลังกระบวนการวิทยานิพนธสิ้นสุดลง กลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง จะไดรับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษารวมกับกิจกรรมการใหคําปรึกษาของ
สถาบันธัญญารักษ สวนกลุมตัวอยางทีเ่ ปนกลุมควบคุมไมไดรับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา แตจะ
ไดรับกิจกรรมการใหคําปรึกษาของสถาบันธัญญารักษ และจะไดรับคูมือเกี่ยวกับโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษาหลังสิน้ สุดการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการวิจัยผูวิจยั กลาวปดโครงการวิจัยและกลาวขอบคุณกลุม
ตัวอยางที่ใหความรวมมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
การพิทักษสทิ ธิ์กลุมตัวอยางไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย ผูว ิจยั ไดเสนอโครงการ
วิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมและระเบียบวิธีวิจยั คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของสถาบันธัญญารักษ
2. เกณฑการคัดเลือกผูยินยอมตนใหทําการวิจัย (Inclusion Criteria) ในการวิจัยครั้งนี้
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กลุมตัวอยางทุกกลุม เขารวมโครงการ ดวยความสมัครใจและลงนามในเอกสารยินยอม โดยไดรับ
การบอกกลาวอยางละเอียดจนเขาใจและกลุมตัวอยางเต็มใจเขารวมโครงการ ซึ่งเปนสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุราภายหลังการรักษาแบบผูปว ยในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน เปนผูท ี่ผูปว ย
ไปอยูดวยภายหลังจากการรักษา มีสุขภาพแข็งแรง อานและเขียนภาษาไทยได มีภูมิลําเนาอยูใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราที่มีความตองการรับรู
เกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา (Needs Assessment) ซึ่งประเมินความ
ตองการรับรูของกลุมตัวอยาง ดวยการใชแบบประเมินความตองการรับรูความเชือ่ ดานสุขภาพใน
การปองกันการติดซ้ํา
3. เกณฑการแยกผูยินยอมตน ใหทําการวิจยั ออกจากโครงการ (Exclusion Criteria)
เมื่อสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราไมยนิ ยอมเขารวมโครงการวิจยั หรือแจงความจํานงขอออก
จากโครงการวิจัยหลังจากที่เริ่มการวิจยั แลวหรือไมก็ตาม
4. การติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของ
4.1 ประสานความรวมมือไปยังผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ เพือ่ ขออนุญาต
เก็บขอมูลและดําเนินการทดลอง
4.2 เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ ผูวิจยั ดําเนินการทดลอง
และเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราดวยตนเอง โดยกอนเก็บรวบรวม
ขอมูลและดําเนินการทดลองไดอธิบายและชี้แจงเกีย่ วกับวัตถุประสงค รายละเอียดของโครงการวิจัย
สิทธิของกลุมตัวอยาง ตลอดระยะเวลาของการทดลองรวมทั้งผลประโยชนที่ดีรับในการเขารวม
โครงการวิจยั
4.3 สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรากลุมทดลอง ลงนามยินยอมเปนกลุม
ตัวอยางโดยใหอิสระในการตัดสินใจ
5. สําหรับสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรากลุมควบคุม ผูวิจัยทําการคัดเลือก
กลุมตัวอยางตามเกณฑท่กี าํ หนดไว ซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันกับกลุมทดลอง
ผูวิจัยขอความรวมมือและใหกลุมควบคุมเซ็นชื่อในใบยินยอมเขารวมโครงการวิจยั จากนัน้ ใหกลุม
ควบคุม ตอบแบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการ
ปองกันการติดซ้ํา ในชวงเวลาเดียวกันกับการประเมินในกลุมทดลอง (Pre-test) กอนการทดลอง
โดยหากมีขอสงสัยใหซักถามจนเกิดความเขาใจ และกลุมควบคุมไดรับกิจกรรมการใหคําปรึกษา
ของสถาบันธัญญารักษแตไมไดรับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาของการ
ทดลองในกลุมทดลองแลวในชวงเวลาใกลเคียงกัน ผูวิจัยใหกลุมควบคุมตอบแบบประเมินความ
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เชื่อดานสุขภาพเพื่อการปองกันการติดซ้ํา และแบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําอีกครั้ง (Post - test) หลังจากกระบวนการ
ทดลองสิ้นสุดลงและกลุมควบคุมจะไดรับคูมือโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา คนละ 1 เลม
6. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชระยะเวลาในชวง 1มกราคม 2550 - 30 มิถนุ ายน 2550

