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การศึ กษาวิจั ยครั้ งนี้ เป นการวิ จั ยกึ่ งทดลอง (Quasi Experimental Research) มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู เจตคติ และทักษะการปองกัน
การติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลัง จําหนา ยออกจากสถาบัน รวมทั้ง ศึก ษาความพึงพอใจของผูใช
สารเสพติดตอโปรแกรมการจัดการชีวิต
กลุมตัวอยางเปนผูใ ชสารเสพติด หลัง จําหนา ยออกจากสถาบั นธัญ ญารัก ษไมเ กิน
6 เดือน ทั้ งเพศชายและเพศหญิง อายุ 18-24 ป การศึกษาระดับ ประถมศึ กษา มัธยมศึ กษา หรื อ
อุดมศึ กษา จํ านวน 60 คน ซึ่ งไดมาจากการสุมตั วอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
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แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน กลุมทดลอง เปน กลุมที่ไดรับโปรแกรมการ
จัดการชีวิตที่ประยุก ตใ ช The SOC model ใชร ะยะเวลาในการทดลอง 6 สัป ดาห สัป ดาหละ
1 ครั้ง ๆละ 60-90 นาที โดยใช ก ระบวนการเรีย นรูแ บบมีส ว นร วม เน น การระดมสมอง การ
อภิป รายกลุม และการฝกปฏิบัติ สวนกลุมควบคุมไดรับการดูแ ลตามโปรแกรมปกติข องสถาบัน
เก็ บ รวบรวมขอมูล ดวยแบบประเมินความรู เจตคติ และทั กษะการป องกั นการติด ซ้ํา กอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 1 สัปดาห วิเคราะหขอมูลดวยสถิติร อยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของผลรวมคาเฉลี่ยความรู เจตคติและทักษะการปองกันการ
ติดซ้ําของผูใชสารเสพติ ด หลั งจํ าหน ายจากสถาบัน ระหวา งกลุม ทดลองและกลุ มควบคุ มดว ย
Independent t-test และChi-square test วิเคราะหความพึงพอใจตอโปรแกรมการจัดการชีวิต
โดยการวิเคราะหเ นื้อหาของการสัมภาษณ
ผลการศึกษา พบวา ผลรวมคาเฉลี่ยความรู เจตคติ และทักษะการปองกั นการติดซ้ํา
ของผูใช สารเสพติดหลัง จํา หนายจากสถาบัน ระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุ ม หลั งผ าน
โปรแกรมการจัดการชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการสัมภาษณ
ผูใชสารเสพติด พบวา ผูใชสารเสพติดมีความพึงพอใจตอโปรแกรมการจัดการชีวิต เนื่องจากเห็น
วา เปนโปรแกรมที่ช วยใหมี ความรู เกิดการเปลี่ย นแปลงเจตคติ และช วยใหมีทัก ษะการป องกัน
สารเสพติดที่ถูกตอง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ผลของการศึ ก ษานี้ แสดงให เ ห็ น ว า โปรแกรมการจั ด การชี วิ ต ที่ ป ระยุ ก ต ใ ช ต าม
แนวคิด The SOC model สามารถพัฒ นาความรู เจตคติ และทัก ษะการปองกัน การติด ซ้ํา
ของผู ใ ชส ารเสพติ ด หลั งจํ าหนายออกจากสถาบั นได จึ ง ควรนํา ไปใช ใ นกลุ มผู ใช สารเสพติ ด
ประเภทอื่น เพื่อลดปญหาการติดซ้ําตอไป
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