บทที่ 4
ผลของการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง ผลการใชโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาตอพฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา โดยเปรียบเทียบความ
แตกตางพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา เพื่อการปองกันการติด
ซ้ําระหวางกลุม ทดลองกับกลุมควบคุมหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
เปรียบเทียบความ
แตกตางความเชื่อดานสุขภาพ ในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม หลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุรา
ผูวิจยั ได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอ
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาเปนลําดับ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการชวยเหลือ
ของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพือ่ ปองกันการติดซ้ํา ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
หลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางของคาเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพ
ในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม หลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
ตอนที่ 4 การสัมภาษณระดับลึกขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอ
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ ผูวิจัยใชสัญลักษณในการเสนอขอมูลดังตอไปนี้
X
S.D.
n
t

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาเฉลี่ยของขอมูล
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวนกลุมตัวอยาง
อัตราสวนเพื่อทดสอบความแตกตางของผลตางของคาเฉลี่ยของพฤติกรรม
การชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา

D1

หมายถึง

ผลตางระหวางพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติด
สุรา ที่วัดไดหลังการทดลอง (O2) ในกลุม ทดลองลบดวยพฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราที่วัดไดกอนใหสงิ่
ทดลอง (O1) โดยให D1= O2 - O1

D2

หมายถึง

ผลตางระหวางพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติด
สุราที่วัดไดหลังการทดลอง(O4)ในกลุมควบคุมลบดวยพฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุรา(O3)ที่วัดไดในชวงเดียวกับ
การวัด O1 โดยให D2 = O4 – O3

S.D1

หมายถึง

S.D2

หมายถึง

df

หมายถึง

ความแตกตางของคาเฉลี่ยของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราของกลุมทดลอง
ความแตกตางของคาเฉลี่ยของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการ
ชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราของกลุมควบคุม
คาองศาอิสระ
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 4.1
จํานวนและรอยละของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับสถานภาพของกลุม ตัวอยาง (n = 60)
ลักษณะ
กลุมทดลอง (n=30) กลุมควบคุม(n=30)
กลุมตัวอยาง จํานวน
รอยละ จํานวน
รอยละ
1.เพศ:
ชาย
8
26.7
8
26.7
หญิง
22
73.3
22
73.3
2.อายุ:
20 – 40ป
10
33.3
13
43.3
40 ขึ้นไป– 60 ป
20
66.7
17
56.7
3.ระดับ
การศึกษา:
ประถมศึกษา
12
40.0
10
33.3
มัธยมศึกษา
11
36.7
12
40.0
อุดมศึกษา
7
23.3
8
26.7
4.สถานภาพ
เกี่ยวของกับ
ผูปวย:
บิดา /มารดา
23.3
6
20.0
7
คูสมรส
9
30.0
11
36.7
พี่ / นอง
4
13.3
8
26.7
บุตร
10
33.3
5
16.7
5.รายไดรวม
ของครอบครัว:
เพียงพอ
19
63.3
17
56.7
ไมเพียงพอ
11
36.7
13
43.3

*P< .05

Chi-Square tests
Value
df Sig (2-sided)
.000

1

1.000

0.653

1

0.426

0.292

2

0.864

3.277

3

0.351

0.278

1

0.598
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จากตารางที่ 4.1 กลุมตัวอยางจํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมละ 30 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.3 มีอายุอยูระหวาง 40 ขึ้นไป-60ป รอยละ 66.7
และ 56.7 สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูระหวางประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกลุมทดลอง
รอยละ 40.0 และ 36.7 สวนกลุมควบคุม รอยละ 33.3 และ 40.0 มีสถานภาพเกี่ยวของกับผูปวย
ในกลุมทดลองสวนใหญ เปน บุตรและคูสมรส รอยละ 33.3 และ 30.0 สวนกลุมควบคุมสวนใหญ
เปนคูสมรส รอยละ 36.7 รายไดรวมของครอบครัวมีความพอเพียงทัง้ กลุมทดลองและกลุมควบคุม
รอยละ 63.3 และ 56.7 และเปรียบเทียบความแตกตางของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
เกี่ยวของกับผูป วยของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ระหวางกลุม ทดลองกับกลุมควบคุมกอน
ใหการทดลองพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพเกี่ยวของกับผูปวย ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการชวยเหลือ
ของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ตารางที่ 4.2
คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัว
แกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา ในกลุมทดลองกับกลุมควบคุม(n = 60)
กลุมทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษา

X

S.D

กลุมควบคุม
D1

X

S.D1

S.D

D2

S.D2

คาเฉลี่ยคะแนนรวมพฤติกรรม
กอนทดลอง(O1)

(O3)
3.2111 0.49063

3.2500 42793
0.4033 0.38669

หลังทดลอง (O2)

(O4)
3.6144 0.41483

*P< .05

.0022 0.24384
3.2478 .33330
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จากตารางที่ 4.2 พบวาสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรากลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของ
ความแตกตาง (D1) ระหวางกอนทดลองและหลังทดลองของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการชวยเหลือของ
สมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา เทากับ 0.4033 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D1) เทากับ 0.38669 สําหรับสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรากลุม ควบคุมพบวา
คาเฉลี่ยของความแตกตาง (D2) ของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแก
ผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําในสัปดาหแรกและสัปดาหที่ 6 เทากับ .0022 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D2) เทากับ 0.24384
ตารางที่ 4.3
เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางของคาเฉลีย่ พฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัว
แกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ําระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม(n = 60 )
กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

ตัวแปรที่ศึกษา

D1

S.D1

D2

S.D2

df

t

พฤติกรรม

0.4033

0.38669

.0022

0.24384
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4.859*

*p < .05
จากตารางที่ 4.3 พบวาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพื่อการปองกันการติดซ้ํา หลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม ซึ่งประเมินโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการชวยเหลือของสมาชิกใน
ครอบครัวแกผูปวยติดสุราเพือ่ การปองกันการติดซ้ํา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางของคาเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพ
ในการปองกันการติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ตารางที่ 4.4
คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้าํ ของ
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ในกลุม ทดลองกับกลุมควบคุม(n = 60)
กลุมทดลอง(n=30)
ตัวแปรที่ศึกษา X
S.D
D1 S.D1
คาเฉลี่ยคะแนนรวมความเชื่อดานสุขภาพ
กอนทดลอง (O1)

X

กลุมควบคุม (n=30)
S.D
D2
S.D2

(O 3)

2.9033 0.56184

3.0333 0.53805
1.0178 0.59253

หลังทดลอง (O2 )

3.9211 0.46884

0.1623 0.35673
(O4)

3.1956 0.54024

*p < .05
ตารางที่ 4.4 พบวาสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรากลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของ
ความแตกตาง (D1) ระหวางกอนทดลองและหลังทดลองของคาเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม
เทากับ 1.0178 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D1 ) เทากับ 0.59253 สําหรับสมาชิกในครอบครัว
ของผูปวยติดสุรากลุมควบคุมพบวาคาเฉลี่ยของความแตกตาง (D2) ของคาเฉลี่ยความเชื่อดาน
สุขภาพ ในสัปดาหแรกและสัปดาหที่ 6 เทากับ 0.1623 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D2) เทากับ
0.35673
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ตารางที่ 4.5
เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางคาเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการติดซ้ํา
ของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม (n = 60)

ตัวแปรที่ศกึ ษา
ความเชื่อดานสุขภาพ

กลุมทดลอง (n=30)
D1
S.D1

กลุมควบคุม (n=30)
D2
S.D2

df

t

1.0178

0.1622

58

6.775 *

0.59253

0.35673

*p < .05
จากตารางที่ 4.5 พบวาการเปลี่ยนแปลงของระดับความเชื่อดานสุขภาพในการปองกัน
การติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวแกผูปวยติดสุราหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา ระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม ซึ่งประเมินโดยใชแบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพในการปองกันการ
ติดซ้ําของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 การสัมภาษณระดับลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุราหลังผานโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
คําถามที่ 1 ทานมีความรูสึกอยางไรในการเขารวมโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
ในภาพรวมสมาชิกในครอบครัวผูปวยติดสุรา มีความพึงพอใจตอโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษา เนื่องจากเปนโปรแกรมที่ใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของสุรา รับรูโอกาสเสี่ยงที่จะกลับไปติด
สุราซ้าํ และวิธีการปองกันการกลับไปติดซ้าํ รับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการกลับไปดื่มสุราซ้าํ รับรู
ประโยชนและวิธีจัดการอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันการกลับไปติดซ้าํ นอกจากนี้สมาชิกได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ และรับรูวาคนอื่นก็มีปญหาเหมือนกับตนเองทําใหมี
กําลังใจมากขึน้ ดังตัวอยางคําพูดของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ตอไปนี้
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 1 “ ชอบมาก ไดมีความรูเรื่องโทษของ
สุราที่ทําใหรางกายทรุดโทรม สมองเสื่อม รูสึกทําใหเขาใจพอมากขึ้นวาทําไมรักษาหายแลวยัง
กลับไปดื่มสุราอีกและตัวเองไดมีวิธที ี่จะดูแลชวยใหกําลังใจพอในการเลิกดื่มสุรา อยากใหคนอืน่ ๆ
ในบานไดมาเขาฟงบางจะไดมีความรูเหมือนๆกันจะไดชวยกันดูแลพอได ”
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สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 2 “ มีความรูสึกดีมากที่ไดมาเขารวม
อบรมไดมีความรูเรื่องหลายเรื่องและรูวิธีแกปญหาของแตละบาน ทําใหไดวิธีการแกปญหาหลายๆ
อยาง ที่ไมเหมือนกัน ”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 3 “ เปนการอบรมที่เหมาะสมกับครอบครัว
เพราะไดความรูดีครับ มีเนือ้ เรื่องตรงกับปญหาที่เราอยากรูและไมเคยรูมากอน วิทยากรพูดเขาใจ
งาย และไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยออกความคิดเห็นกัน ทําใหไมรูสึกเบื่อ ”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 4 “ รูสึกดีเปนกันเอง ไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของแตละคน ปกติฉันไมคอยคุยกับใครมานี้ไดใหขอคิดหลายอยางทําใหรูสึกมี
กําลังใจมากขึน้ ฉันจะปรับปรุงตัวเอง เลิกตอวาจะมีเหตุผลทําใจเย็นมากขึ้น ”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 5 “ รูสึกดีคะไดความรูหลายอยาง ทุก
คนเปนกันเองดีทําใหสบายใจ ไดสนุกเลนเกมทีห่ ัดใหรูจักวิธีการแกปญหา ไดพูดคุยกับครอบครัวอื่นๆ
ไดพูดคุยกับคนที่มปี ญหาเหมือนกัน เขาใจกันดี ”
คําถามที่ 2 ทานคิดวาไดอะไรจากการเขารวมโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษานีบ้ างและให
บอกถึงสิ่งทีน่ ําไปปฏิบัติ
ในภาพรวมของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ไดประโยชนจากโปรแกรม
สุขภาพจิตศึกษา คือ ไดรับความรูเกีย่ วกับผลกระทบจากการดื่มสุรา รับรูถึงโรคทีอ่ าจเกิดขึ้นและ
ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นถากลับไปดื่มสุราซ้ํา รับรูวาผูป วยมีโอกาสเสี่ยงอะไรบางที่จะทําใหกลับไป
ติดสุราซ้ําและวิธีการปองกัน และรับรูถึงผลดีหรือประโยชนจากการปองกันไมใหกลับไปติดสุราซ้ํา
รูวิธีจัดการกับอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันการกลับไปติดสุราซ้ํา และจากการที่โปรแกรมนี้ได
ใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวม จึงเปนผลใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความคิดเห็นกับหลายๆครอบครัวที่มีปญหาคลายกัน มีความรูมากขึ้นเกิดความตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุรามากขึ้น ทําใหสมาชิกในครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การชวยเหลือแกผูปวยเสพติด มีกําลังใจและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตอผูปวยเพื่อปองกันการกลับไปติด
สุราซ้ํา ดังตัวอยางคําพูดของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ตอไปนี้
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สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 1 “ ไดรับความรูหลายอยางมาก ได
ลองไปทําการจัดสิ่งของภายในบานใหมเพราะคิดวาการเปลี่ยนแปลงภายนอกทําไดยาก ลองมา
เปลี่ยนภายในบานตัวเองกอนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอยาง
เพื่อที่เขาจะไดไมกลับไปทําตัว
เหมือนเดิมๆ ทําตัวเองใหมดวย”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 2 “ ไดมีความรูหลายอยาง ทําใหรู
วารางกายที่ดแู ข็งแรงดีแลวแตสมองยังมีปญหาอยู ตองดูแลตอหลังออกจากโรงพยาบาล ตองชวย
ดูใหกินยา กินอาหารใหตรงเวลา ถาเขากินอิ่มแลวจะไดไมไปกินเหลาอีก ไดรูเรื่องการดูแลคนปวย
ที่บาน”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 3 “ ไดมีความรูเรื่องโรคและการดูแล
หลายอยางคะ ไดเขาใจพอมากขึ้นและจะคอยเปนกําลังใจใหพอ จะนําความรูนี้ไปบอกแมที่ไมไดมา
รวมกิจกรรมและจะบอกใหแมทําดวย จะไดดูแลพอไมใหกลับไปดื่มเหลาอีกพอจะไดเลิกไดแน ”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 4 “ รูเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการดื่ม
เหลา ทําใหรูสึกเปนหวงกลัวเขาจะไมสบายมากขึ้น จะพยายามดูแลใหเขากินยาตามเวลา
จัดหาอาหารที่มีประโยชน ชวนเขาไปออกกําลังกายพาเขาไปไหวพระทําบุญ ชวยกันปองกัน
หลายๆทาง”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 5 “ ไดมีวิธชี วยเหลือเขาไดดีขึ้น และจะ
ปฏิบัติตามที่พยาบาลแนะนําทุกๆอยาง จะใหกําลังใจเขา เพื่อลูกชายจะไดเลิกเหลาไดเด็ดขาด
เวลาเขาไมเมาเปนคนดีขยันทํางานเพื่อนๆที่ทํางานเขาก็ชมกัน จะเสียตอนดื่มแลวเหลาเมาไมรู
เวลาเลย”
คําถามที่ 3 ทานคิดวาโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา มีขอดีอะไรบาง
ในภาพรวมสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคิดวา โปรแกรมสุขภาพจิตนี้มีขอดี
คือ ไดใหความรูเรื่องโทษพิษภัยของสุราและวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดสุราซ้ํา ใหรับรูโอกาส
เสี่ยงที่จะทําใหกลับไปดื่มสุราซ้ํา ใหรับรูถึงการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นถากลับไป
ดื่มสุราซ้ํา ใหรับรูถึงผลดีหรือประโยชนที่เกิดขึ้นจากการชวยเหลือปองกันไมใหกลับไปดื่มสุราซ้ํา
และใหรูถึงวิธีจัดการกับอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันการกลับไปดื่มสุราซ้ํา ซึ่งเปนเรื่องที่ตรง
กับความตองการรับรูของครอบครัวและเปนความรูที่ไมเคยรูมากอน นอกจากนี้เปนสมาชิกในครอบครัว
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ของผูปวยติดสุราซึ่งมีปญหาเหมือนกันและวิทยากรพูดใหความรูเขาใจงายและเปนกันเอง ดังตัวอยาง
คําพูดของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ตอไปนี้
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 1 “ มีขอดีหลายอยาง คือไดรับความรู
ใหมๆ ที่ไมเคยรูมากอนและตรงกับเรื่องที่อยากรูดวย จะไดเอาไปใชดูแลชวยเหลือผูปวยปองกัน
ไมใหกลับไปติดเหลาอีก”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 2 “ วิทยากรเปนกันเองดีกับทุกคน พูด
เรื่องที่ตรงกับปญหาของครอบครัว และไดใหหลายๆครอบครัวมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เปดโอกาสใหญาติไดซักถามปญหาไดความรูเ ชิงลึก เปนกิจกรรมที่ด”ี
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 3 “ ใหความรูและทําใหเกิดกําลังใจในการ
ดูแลผูปวยของจะทําตามที่ไดรับความรูไป บางเรื่องไมเคยคิดจะทําแตวันนี้รูแลววาจะชวยผูปว ยได
จะทําตามเพราะอยากใหเขาเลิกไดจริงๆ”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 4 “ มีขอดีที่ชวยใหครอบครัวมีวิธีการดูแล
ชวยเหลือผูปวยไดมากขึ้น และทําใหเกิดกําลังใจและมีความหวังมากขึ้นในการดูแลผูปวยใหไม
กลับไปดื่มสุราอีก”
คําถามที่ 4 ทานคิดวาโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษานีค้ วรปรับปรุงเรื่องใดบาง
ในภาพรวมสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคิดวา เปนโปรแกรมที่มีความ
เหมาะสม ใหความรูที่ตรงกับครอบครัวตองการรับรูคือ เรื่องโทษพิษภัยของสุราและวิธีการปฏิบัติ
เพื่อปองกันการกลับไปติดซ้ํา สามารถนําไปใชไดจริงตรงกับปญหาที่เกิดขึ้น วิทยากรใหความรู
เขาใจงายและเปนกันเองดี สําหรับวันและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีสมาชิกในกลุมไดเสนอ
ใหจัดในวันหยุดราชการเพื่อสะดวกในการมาเขารวมกิจกรรม ดังตัวอยางคําพูดของสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุรา ตอไปนี้
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 1 “ ดีอยูแลวไมมีสวนที่ตองปรับ เปนการ
ใหความรูที่เหมาะสม”

75
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 2 “ มีความเหมาะสมใหความรูดี เจาหนาที่
เปนกันเอง ไมตองปรับปรุง”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 3 “ มีเนื้อหาความรูดี ตรงกับสิ่งที่ตองการ
รู มีประโยชนมากที่จะนําไปใช ดีแลวครับ”
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุราคนที่ 4 “ ควรใหญาติเขารวมฟงไดหลายๆคน
จะไดมีความรูเ อาไปปฏิบัติดูแลผูปวยไดเหมือนๆกันและจัดในวันหยุดจะไดไมตองลางาน ”

คําหรือวลีที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหขอมูลระดับลึกของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา
ตารางที่ 4.6
คําหรือวลีที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหขอมูลระดับลึกของขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยติดสุรา ( n = 30 )

คําหรือวลีที่เกิดซ้ํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไดรูวิธีการปฏิบัติในการชวยเหลือผูปวยติดสุรา
ไดรับความรูเรื่องโทษพิษภัยของสุรา
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะใหการชวยเหลือผูติดสุรา
มีกําลังใจที่จะใหการชวยเหลือผูติดสุรา
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกกลุม ครอบครัว
มีความเขาใจเกี่ยวกับอาการของผูปวยติดสุรามากขึน้

จํานวน

รอยละ

24
20
18
13
8
7

80
67
60
43
27
23

จากตารางที่ 4.6 พบวา คําหรือวลีที่เกิดขึ้นซ้าํ มากที่สุดในการสัมภาษณสมาชิกใน
ครอบครัวของผูปวยติดสุราไดแก ไดรูวิธกี ารปฏิบัติในการชวยเหลือผูต ิดสุรา จํานวน 24 คน คิด
เปนรอยละ 80 อันดับที่ 2 ไดแก ไดรับความรูเรื่องโทษพิษภัยของสุรา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ
67 อันดับที่ 3 ไดแก มีความตั้งใจที่จะใหการชวยเหลือผูต ิดสุรา จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60

