บทที่ 3
วิธีการวิจัย
แบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลในเชิงปริ มาณ ซึ่งเปนการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู เจตคติ
และทักษะการปองกันการซ้ําของผูใชสารเสพติดหลัง จําหนายออกจากสถาบัน หลังผานโปรแกรม
การจั ดการชีวิต และศึก ษาข อคิ ดเห็น ดานความพึ งพอใจของผู ใช สารเสพติ ด ตอ โปรแกรมการ
จัดการชีวิต โดยทําการสัมภาษณระดับ ลึก หลัง จากกระบวนการทดลองสิ้น สุด ลง
รูปแบบการทดลอง
R
R

O1
O3

X

O2
O4

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

O2 – O1 = D1
O4 – O3 = D2
โดยกําหนดให
R คือ การสุมตัวอยางของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
X คือ โปรแกรมการจัดการชีวิต
O1 คือ การวัดความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของกลุมทดลองกอนการทดลอง
O2 คือ การวัดความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของกลุมทดลองหลังการทดลอง
O3 คือ การวั ดความรู เจตคติ และทักษะการปองกั นการติดซ้ําของกลุมควบคุมที่ วัดไดในชวง
เดียวกับ O1
O4 คือ การวัดความรู เจตคติ และทักษะการปองกั นการติดซ้ําของกลุมควบคุมที่ วัดไดในชวง
เดียวกับ O2 และไมไดผานโปรแกรมการจัดการชีวิต แตไดรับโปรแกรมตามปกติของสถาบัน
D1 คือ ความแตกตางของความรู เจตคติ ทักษะการปองกันการติดซ้ําของกลุมทดลอง
D2 คือ ความแตกตางของความรู เจตคติ ทักษะการปองกันการติดซ้ําของกลุมควบคุม
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาในผูใ ชสารเสพติดประเภทยาบา หลังจํ าหนายออกจากสถาบั น
ธัญญารักษไมเกิน 6 เดือน
กลุมตัวอยาง
ผูใชสารเสพติดหลังจําหนา ยออกจากสถาบัน ธัญญารักษไ มเกิน 6 เดือ น เปนผูใ ห
ความร วมมือ ในการวิจัยจํานวน 60 คน ซึ่งไดมาโดยการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
ประมาณการของแครมเมอรและธีแมน (Kraemer&Thieman, 1987) ซึ่งโดยทั่วไปใชคา อํานาจใน
การวิเคราะห (Power Analysis) ที่ไมนอยกวา 0.80 ระดับคานัยสําคัญเทากับ .05 และคาของ
ขนาดอิทธิพลกลุม (Effect Size) ที่ไมเกิน 0.50 (Cohen,1977) สําหรับคาขนาดของอิทธิพลกลุมนั้น
จากการศึกษางานวิจัยทางการพยาบาลที่ผานมา โดยพอลลิทและเธอรแมน (Polit & Sherman,1990)
จะไมเกิน 0.50 และมักอยูระหวาง 0.20-.04 โดยประมาณ สําหรับการศึกษาวิจัยในประเทศไทย
ที่มีการใชคาขนาดอิทธิพลกลุม (Effect Size) พบวา อยูร ะหวาง 0.17-0.40 (มรรยาท รุจิวิชชญ
และคณะ 2547; 2547-2548) การวิจัยนี้กําหนดคา อํานาจในการวิเ คราะห (Power Analysis) ที่
ระดับ 0.80 และคาขนาดอิทธิพ ล (Effect Size) ที่ ระดั บ 0.34 โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือ ก
กลุมตัวอยาง ดังนี้
1. กลุ ม ตั วอย า งที่เ ปน กลุ มทดลองและกลุ มควบคุม ไดม าจากการสุ มตั ว อยา ง
แบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก
2. กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง คือ
2.1 เพศ แบงเปนเพศชายและเพศหญิง
2.2 อายุแบงเปน 2 กลุมไดแก กลุมอายุ 18–21 ป และกลุม อายุ 22–24 ป
2.3 การศึกษา แบงเปน 3 กลุม คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
2.4 ชนิดของสารเสพติด ใชสารเสพติดประเภทยาบา
2.5 ระยะเวลาหลังจําหนายออกจากสถาบันไมเกิน 6 เดือน
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3. วิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง
3.1 เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมกลุ มตัวอยางเข ากลุมทดลองและกลุ มควบคุ ม
(Randomization Sample) กลุมละ 30 คน กลุมทดลอง เปนกลุมที่ไดรับโปรแกรมการจัดการชีวิต
สว นกลุมควบคุ ม เปนกลุม ซึ่ง ไมไ ดผ านโปรแกรมการจัด การชี วิต แตได รับ คูมือการจัด การชีวิต
หลังจากการทดลองสิ้นสุดลง
3.2 การคัด เลือ กกลุ มตั วอยา งเขากลุ ม (Inclusion criteria) ในการวิ จัยครั้ง นี้
กลุมตัวอยางทุกกลุมเขารวมโครงการดวยความสมัครใจและลงนามในเอกสารยินยอม โดยไดรับ
การบอกกลาวอยางละเอียดจนเข าใจและกลุมตัวอยางเต็ มใจเข ารวมโครงการ ซึ่งกํา หนดเกณฑ
การคัดเลือกดังนี้
3.2.1 เป นผูใชสารเสพติดที่ มีคุณสมบัติ ตามที่กําหนด ไดแก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ชนิดของสารเสพติด และระยะเวลาหลังจําหนายออกจากสถาบัน
3.2.2 เปนผูใชสารเสพติดที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูติดยาบา ตาม
เกณฑการวินิจฉัย DSM IV และผานการประเมินจากแพทยวาไมมีอาการแทรกซอนทางกายหรือ
ทางจิต
3.3.3 เปนผูใชสารเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาจากสถาบันธัญญารักษ และ
จําหนายจําหนายออกจากสถาบันในชวงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2550
3.3.4 มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
3.3.5 เปนผูใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย
3.3.6 กลุ มตั วอยางที่เ ป นกลุม ทดลองไดรับ การเลี้ย งอาหารวางระหว างการ
ทดลองในแตละครั้ง และไดรับของที่ระลึกเมื่อสิ้นสุดการทดลอง สวนกลุมควบคุมไดรับคูมือการ
จัดการชีวิตหลังจากสิ้นสุดการทดลอง
3.3 เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางออกจากกลุม (Exclusion criteria) ในการวิจัย
ครั้งนี้กําหนดเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางออกจากกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังนี้
3.3.1 เปนผูใชสารเสพติดที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาใชสารเสพติดมากกวา
1ชนิดตามเกณฑการวินิจฉัย DSM IV-R
3.3.2 เปนผูใชสารเสพติดที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีอาการแทรกซอนทาง
กาย หรือทางจิต
3.3.2 เปนผูใชสารเสพติดที่ไมยินยอมเขารวมโครงการวิจัย หรือแจงความจํานง
ขอออกจากโครงการวิจัยหลังจากที่เริ่มการวิจัยแลวหรือไมก็ตาม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชุด ดังตอไปนี้
ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน แบงเปน 2 สวน
สวนที่ 1 แบบประเมินความรู เจตคติ และทักษะการปอ งกันการติดซ้ําของผูใชสาร
เสพติด แบงเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข อมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามข อมูล สว นบุคคล ได แก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ประเภทสารเสพติดที่ใช วันที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความรูเกี่ยวกับสารเสพติดและการปองกันการติดซ้ําของผูใชสาร
เสพติด ซึ่งผูวิจัย สรา งขึ้นเองบางสวน ลักษณะแบบประเมินเปนแบบเลือกตอบ “ใช” หรือ “ไมใช”
หรือ “ไมแนใจ” แบงเปนขอความทางบวกและขอความทางลบ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ขอความที่เปนบวก
ตัวเลือก
คะแนน
ใช
1
ไมใช
0
ไมแนใจ
0
ขอความที่เปนลบ
ตัวเลือก
คะแนน
ใช
0
ไมใช
1
ไมแนใจ
0
การแปลความหมายคาคะแนน
0 – 3 คะแนน หมายถึง มีความรูการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับต่ํา
4 –7 คะแนน หมายถึง มีความรูการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับปานกลาง
8 – 10 คะแนน หมายถึง มีความรูการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับสูง
ตอนที่ 3 แบบประเมินเจตคติเกี่ยวกับสารเสพติดและการปองกันการติดซ้ําของผูใช
สารเสพติด ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองบางสวน ลักษณะแบบประเมินเปนแบบประมาณคา(Rating scale)
แตละขอมีมาตรวัด 5 หนวย คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย
และไมเห็นดวย แบงเปนขอความทางบวกและขอความทางลบ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ขอความที่เปนบวก
ตัวเลือก
คะแนน
เห็นดวยมากที่สุด
5
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เห็นดวยมาก
4
เห็นดวยปานกลาง
3
เห็นดวยนอย
2
ไมเห็นดวย
1
ขอความที่เปนลบ
ตัวเลือก
คะแนน
เห็นดวยมากที่สุด
1
เห็นดวยมาก
2
เห็นดวยปานกลาง
3
เห็นดวยนอย
4
ไมเห็นดวย
5
การแปลความหมายคาคะแนน
ผูวิจัยไดประยุกตการวิเคราะหระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ ของวิเชียร เกตุสิงห (2538:811) แบงเปน 5 ระดับดังนี้
4.5 – 5.00 คะแนน หมายถึง มีเจตคติการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับมากที่สุด
3.5 – 4.49 คะแนน หมายถึง มีเจตคติการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับมาก
2.5 – 3.49 คะแนน หมายถึง มีเจตคติการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับปานกลาง
1.5 – 2.49 คะแนน หมายถึง มีเจตคติการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับนอย
1.0 – 1.49 คะแนน หมายถึง มีเจตคติการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 4 แบบประเมินทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติด ซึ่งผูวิจัยสราง
ขึ้นเองบางสวน ลัก ษณะแบบประเมินเปนแบบประมาณคา (Rating scale) แตละข อมีม าตรวัด
5 หนวย คือ ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติเปนบางครั้งและไมเคยปฏิบัติเลย
แบงเปนขอความทางบวกและขอความทางลบ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ขอความที่เปนบวก
ตัวเลือก
คะแนน
ปฏิบัติมากที่สุด
5
ปฏิบัติมาก
4
ปฏิบัติเปนบางครั้ง
3
ปฏิบัตินอย
2
ไมเคยปฏิบัติเลย
1
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ขอความที่เปนลบ

ตัวเลือก
คะแนน
ปฏิบัติมากที่สุด
1
ปฏิบัติมาก
2
ปฏิบัติเปนบางครั้ง
3
ปฏิบัตินอย
4
ไมเคยปฏิบัติเลย
5
การแปลความหมายคาคะแนน
ผูวิจัยไดประยุกตการวิเคราะหระดับคะแนนแบบอิงเกณฑของวิเชียร เกตุสิงห(2538 :811) แบงเปน 5 ระดับดังนี้
4.5 – 5.00 คะแนน หมายถึง มีทักษะการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับมากที่สุด
3.5 – 4.49 คะแนน หมายถึง มีทักษะการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับมาก
2.5 – 3.49 คะแนน หมายถึง มีทักษะการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับปานกลาง
1.5 – 2.49 คะแนน หมายถึง มีทักษะการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับนอย
1.0 – 1.49 คะแนน หมายถึง มีทักษะการปองกันการติดซ้ําอยูในระดับนอยที่สุด
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายจากสถาบัน
ตอการใหโปรแกรมการจัดการชีวิต โดยใชคําถามปลายเปด ใหผูใชสารเสพติดแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ (Content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ
5 ทาน ตรวจทานเนื้อหา ซึ่งแตละขอใชความคิดเห็นตรงกันรอยละ 80
2. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง(Construct validity) โดยใชวิธี contrastgroup approach (LoBiondo-Wood, G.,& Haber, J.,1998) เพื่อวิเคราะหรายขอ โดยใชวิธีทดสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยการจําแนกความแตกตางระหวางกลุมสูงและกลุมต่ํา โดยที่คาที
(t) แตละขอ มีคาที (t) ไมต่ํากวา 2.00
3. ทดสอบความเชื่ อมั่น (Reliability) นํ าขอที่ ผานการวิ เคราะหรายข อ มาหาความ
เชื่อมั่นโดยการนําแบบประเมินความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํา ไปทดลองใชกับผูใชสาร
เสพติดหลังจํา หนา ยออกจากสถาบัน ที่ม ีลั ก ษณะคลา ยกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอย างในการ
วิจัยจํานวน 30 คน นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีสัมประสิทธอัลฟา (Cronbach’s
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alpha coefficient method) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความรู เจตคติ และทักษะการ
ปองกันการติดซ้ําเทากับ .907 .905 และ .901ตามลําดับ
ชุดที่ 2 เครื่อ งมือที่ ใชในการทดลอง คือ โปรแกรมการจัดการชีวิ ตเพื่อป องกันการ
ติดซ้ํา ใชระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 60-90 นาที ประกอบดวยกิจกรรม
ดังตอไปนี้
ครั้งที่ 1 กิ จกรรมกลุมสั มพันธ ประกอบดวยกิจกรรมจับคูสิ่ งของ ซึ่งเป นกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงคเพื่ อสร างความคุนเคยและการสรา งสัม พันธภาพที่ดี ระหวางกัน ลดความแตกต าง
ระหวางบุคคล กอใหเกิดการพัฒนาอยางมีสวนรวม ชวยใหกิจกรรมตางๆดําเนินไปดวยดี
ครั้งที่ 2 การทดแทน (Compensation) กิจกรรมที่ 1 ใหความรูแกผูใชสารเสพติด เรื่อง
โทษและพิษภัย ของสารเสพติ ด ด วยการดู วีซีดีเรื่องโทษและพิษภัยของยาบาความยาวประมาณ
15 นาที เพื่อใหผูใชสารเสพติดไดตระหนักรูถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติดที่เกิดขึ้น
ครั้งที่ 3 การทดแทน (Compensation) กิจกรรมที่ 2 ใหความรูแกผูใชสารเสพติด เรื่อง
การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปเสพติดซ้ํา ดวยกระบวนการเรียนรูแบบมีส วนรวม การบรรยาย การ
ระดมสมอง การอภิปรายกลุม และการฝกปฏิบัติ เพื่อใหผูใชสารเสพติดมีความรูในเรื่องการหลีกเลี่ยง
การหวนกลับไปเสพติดซ้ําและมีแนวทางในการปฏิบัติใหเลิกสารเสพติดไดยาวนาน
ครั้งที่ 4 ภาวะที่เหมาะสม (Optimization) กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกลุมการปรับเปลี่ยน
เจตคติตอการปองกันการติดซ้ํา โดยการทํากลุม focus groupใหผูใชสารเสพติดไดพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีของการปองกันการติดซ้ํา เพื่อสรางเจตคติที่ถูกตองตอการปองกันการติดซ้ํา
ของผูใชสารเสพติด
ครั้งที่ 5 ภาวะที่เหมาะสม (Optimization) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรื่องคุณคาแหงตน
โดยสํารวจการเห็นคุณคาแหงตนเองดวยแบบทดสอบ“ Rubin’s self esteem scale ” เพื่อใหผูใช
สารเสพติดตระหนักรูในตนเองและมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหเปนผูเห็นคุณคาในตนเองได
ครั้งที่ 6 การเลื อก (Selection) ประกอบดวยกิจกรรมเรื่องฝนใหไกลไปใหถึง โดยให
ผูใชสารเสพติดฝกกํา หนดเป าหมายชีวิตที่ตองการ โดยเนนการปองกั นการติดซ้ํา กําหนดวิธีการ
ให บรรลุเป าหมาย เพื่อให ผูใ ชสารเสพติดเรีย นรูวิธีก ารกํ าหนดเปาหมาย แนวทางการปฏิบัติสู
ความสําเร็จในเปาหมายที่ตั้งไว
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ขั้นตอนและการเก็บรวบรวมขอมูล
ติดตอประสานงานและทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรถึงผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ เพื่อขอความรวมมือในการดําเนินการทดลองและ
เก็บรวบรวมขอมูล
การทดลอง
1 ขั้นกอนการทดลอง
ชี้แ จงวัตถุ ป ระสงคการวิจั ยและแจ งให กลุ มตัวอยางทราบวาขอ มูล ที่ไ ดจ ะเก็บเปน
ความลับไมมีการเปดเผยชื่อแตอยางใดและใชขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น กลุมตัวอยางมีสิทธิ์ที่
จะไมเ ข า ร ว มโครงการนี้ ไ ด ห ากไม ส มั ค รใจ และสามารถบอกเลิ ก การเป น กลุ ม ตั ว อย า งได
ตลอดเวลาโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2 ขั้นเตรียมการทดลอง
เลือกกลุ มตัวอยาง โดยแบ งเป นกลุ มควบคุมและกลุมทดลอง กลุ มละ 30 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการเสพติดซ้ําของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่เขาใจใหตอบแบบประเมินดวยตนเอง สวนกลุมตัวอยางที่ไมส ามารถตอบไดเองใช
วิธีการสัมภาษณ
3 ขั้นการทดลอง
3.1 แบบแผนการทดลอง
กลุมทดลอง O1
0

X
1

2

3

O2
4

5

กลุมควบคุม O3
0

6 สัปดาห
O4

1

2

3

4

5

6

สัปดาห
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3.2 วิธีการทดลอง ผูวิจัยทําการทดลองโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู เจตคติ
และทักษะการการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน รวมระยะเวลา
6 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที ดังรายละเอียดตอไปนี้
สัป ดาหที่ 1 กิจกรรมกลุ มสัมพั นธ ใชกิ จกรรมจับคู สิ่งของ มีวัตถุ ประสงค เพื่ อสราง
ความคุนเคยและการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน ลดความแตกตางระหวางบุคคล กอใหเกิด
การพัฒนาอยา งมีสวนรวม ชวยใหกิจกรรมตางๆดําเนินไปดวยดี เริ่มกิจกรรมโดยผูนํากลุมกลาว
ทักทายสมาชิก และบอกวัตถุป ระสงคข องกิจ กรรม ใหส มาชิก หยิบ สิ่งของในกลอ งคนละ 1 ชิ ้น
จนครบทุกคน ใหสมาชิกที่จับ ไดสิ่งของเหมือนกันจับ คูกัน สัมภาษณชื่อ-นามสกุล สิ่งที่ชอบและ
คติประจําใจของคูตนเอง จากนั้นสลับกันแนะนําเพื่อนที่เปนคูของตนใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทราบ
ผูนํากลุมสรุปตามวัตถุ ประสงคกิจ กรรมและมอบสิ่งของที่สมาชิกจับไดใ หกับสมาชิ ก ใชเ วลาใน
การดําเนินกิจกรรม 60 นาที (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 111)
สัปดาหที่ 2 กิจกรรมการทดแทน (Compensation) กิจกรรมที่ 1 ใหความรูแกผูใชสาร
เสพติด เรื่องโทษและพิษภัยของสารเสพติด มีวัต ถุป ระสงคเพื่ อใหผูใชส ารเสพติดไดตระหนัก รู
ถึงโทษและพิษภั ยของสารเสพติ ดที่เ กิดขึ้ น นําเขาสูกิจกรรม โดยผูนํากลุมกล าวทักทายสมาชิก
บอกวัต ถุป ระสงค ของกิ จกรรม และสุ มถามสมาชิก 2-3 คน วา” โทษและพิษภั ยของยาบามี
อะไรบาง” จากนั้น ผูนํากลุมสรุปสาระสําคัญ และใหสมาชิกดูวีซีดี เรื่องโทษและพิษภัยของยาบา
ความยาวประมาณ 15 นาที เมื่อดูวีซีดีจบแลวแบงสมาชิกเปนกลุมยอยกลุมละ 6 คน ระดมสมอง
วิเคราะหและอภิปรายประเด็นตามใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 เสร็จแลวรวมกลุมใหญ ใหแตละกลุม
ส งตั วแทนนํา เสนอผลการวิ เ คราะหจ นครบทุก กลุม ผูนํากลุ มสรุป และอธิ บ ายเพิ่มเติมตามใบ
ความรูใ บความรู เรื่องโทษ พิ ษภั ย และโรคแทรกซอนที่ เกิด จากยาบ า ใช เวลาในการดํ าเนิ น
กิจกรรม 90 นาที (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 113)
สัป ดาหที่ 3 กิจกรรมการทดแทน (Compensation) กิจกรรมที่ 2 การหลีกเลี่ ยงการ
หวนกลับไปเสพติดซ้ํา นําเขาสู กิจกรรม โดยผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก บอกวัตถุประสงคของ
กิจกรรม และสุมถามสมาชิก 2 – 3 คน ว า “มีวิ ธีการหลี กเลี่ ยงการหวนกลับไปใชสารเสพติดซ้ํ า
อยางไรบาง” จากนั้นผูนํากลุมอธิบายเพิ่มเติมและสรุปสาระสําคัญวาการกลับไปเสพสารเสพติดซ้ํา
สามารถหลีก เลี่ยงได ดว ยการมีพ ฤติก รรมใหม ที่เ หมาะสม ควบคูไปกับ การหลีกเลี่ย งตัวกระตุน
หลังจากนั้นแบงสมาชิกเปนกลุมยอยกลุมละ 6 คน ระดมสมองและอภิปรายประเด็นตามใบงาน
เสร็จแล วรวมกลุมใหญ ใหแ ตละกลุมสง ตัว แทนนําเสนอผลการวิเคราะหจ นครบทุก กลุม ผูนํา
กลุมสรุป และอธิ บ ายเพิ่ มเติมตามใบความรูแ นวคิดที่ควรได เพื่อใหผูใชสารเสพติดมีความรูใน
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เรื่องการหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปเสพติดซ้ํา มีแนวทางในการปฏิบัติใหเลิกสารเสพติดไดยาวนาน
ใชระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 60-90 นาที (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 119)
สัปดาหที่ 4 กิจกรรมภาวะที่เหมาะสม (Optimisation) กิจกรรมที่ 1 การปรับเปลี่ยน
เจตคติ ต อการป องกั นการติ ดซ้ํ า นํ าเข าสู กิ จกรรมโดยผู นํ ากลุ มกล าวทั ก ทายสมาชิ ก และบอก
วัตถุประสงค ของกิจ กรรม จากนั้นผูนํา กลุมทํา focus group โดยใหผูใ ชสารเสพติด ไดพูด คุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีของการปองกันการติดซ้ํา ความคิด ความรูสึกของตนเองที่มี
ตอการปองกั นการติดสารเสพติดซ้ําวา ดีหรือไม อยางไร ผูนํากลุม สรุปสาระสํา คัญ วา การเกิด
เจตคติที่ดีและถูกตองตอการปองกันการเสพติดซ้ํา จะชวยปองกันการติดซ้ําได จากนั้นแบงสมาชิก
เปนกลุมยอยกลุมละ 6 คน ใหสมาชิกแตละกลุมระดมสมองและชวยกันอภิป ราย สรุป ขอดีที่เกิด
จากการป องกั น การติ ดสารเสพติ ดซ้ํ าตามใบงานที่ 1 เสร็จแล วรวมกลุมใหญ ใหแตล ะกลุ มส ง
ตัวแทนนําเสนอผลการอภิปรายจนครบทุกกลุม ผูนํากลุมรวบรวมขอสรุปและอธิบายเพิ่มเติมตาม
ใบความรูแนวคิดที่ควรได ใชเวลาดําเนินกิจกรรม 90 นาที(รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 125)
สัป ดาหที่ 5 กิ จกรรมภาวะที่เ หมาะสม (Optimization) กิจกรรมที่ 2 คุณ คาแห ง
ตนเอง เพื่อใหผูใชสารเสพติดสํารวจการเห็นคุณคาแหงตนเองและมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองให
เป น ผู เ ห็ น คุ ณ ค า ในตนเองได นํ า เข า สู กิ จ กรรม โดยผู นํ า กลุ ม กล า วทั ก ทายสมาชิ ก บอก
วัตถุประสงคของกิจกรรม จากนั้นแจกกระดาษรูปดอกไมใหสมาชิกคนละ 1 แผน ใหสมาชิกเขียน
ชื่อตนเองที่ก ลางดอกไม เขี ยนขอดีข องตนเอง 5 อยางที่ กลี บดอกไม และสว นที่ ใบไมใ หเ ขียน
ขอบกพรองของตนเองที่อยากเปลี่ยนแปลง 2 อยาง สุมใหสมาชิกนําเสนอ 4 – 5 คน ผูนํากลุม
สรุปสาระสําคัญ จากนั้นแจกแบบทดสอบ“ Rubin’s self esteem scale ”ใหสมาชิกคนละ 1 แผน
อธิ บายการทํ าแบบทดสอบ เพื่อคนหาระดั บความรูสึ กรั กและเห็น คุณค าในตนเอง โดยเนนให
สมาชิ ก แต ล ะคนทํ า แบบทดสอบด ว ยตนเอง เมื่อสมาชิ ก ทุ ก คนทํ า เสร็ จเรี ย บร อยแล ว ตรวจ
แบบทดสอบและบอกระดับคุณคาในตนเองใหสมาชิกแตละคนทราบ ใชเวลาในการทํากิจกรรมใน
ขั้นตอนนี้ประมาณ 40 นาที จากนั้นแบงสมาชิกออกเปนกลุมยอยกลุมละ 6 คน ใหระดมสมอง
และอภิปรายประเด็นตามใบงานที่ 1เกี่ยวกับ การหาแนวทางในการพัฒ นาความรูสึกรักและเห็ น
คุณคาในตนเอง เสร็จแลวรวมกลุมใหญ ใหแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการอภิปรายจนครบ
ทุกกลุม ผูนํากลุมรวบรวมขอสรุปและอธิบายเพิ่มเติมตามใบความรูแนวคิดที่ควรได ใชเวลาดําเนิน
กิจกรรม 90 นาที (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 128)
สัปดาหที่ 6 กิจกรรมการเลือก (Selection) ใชกิจกรรมเรื่อง เรื่องฝนใหไกลไปใหถึง
เพื่อใหผูใชส ารเสพติดเรียนรูที่จะตั้งเปาหมายชีวิตที่ตนเองตองการ โดยเนนการปองกันการติดซ้ํา
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และกําหนดวิธีการ แนวทางการปฏิบัติสูความสําเร็จในเปาหมายที่ตั้งไว นําเขาสูกิจกรรม โดยผูนํา
กลุมกลาวทักทาย บอกวัตถุประสงคของกิจกรรม และสุมถามสมาชิก 2–3 คน วาหลังผานการ
บําบั ดรัก ษาแลว มีเป าหมายในการดําเนินชี วิต อย างไรบ าง ผู นํ ากลุ มสรุป สาระสําคัญ วาการ
ตั้งเปาหมายของตน จะชวยใหผูใชสารเสพติดมีจุดมุงหมาย และรูวาควรใชเหตุผลในการเลือกที่
จะกระทํ าพฤติ กรรมอย างไร เพื่ อใหไปถึ งความสํ าเร็จ ของเป าหมายที่ตั้ งไว การเลื อกกระทํา
พฤติกรรมที่ดีงาม เปนสิ่งที่จะชวยใหผูใชสารเสพติดไมกลับ ไปใชสารเสพติดซ้ําอีก จากนั้นผูนํา
กลุม อธิ บ ายใบกิจกรรมและให สมาชิก ทุก คนเขียนเปาหมายในชีวิตลงในใบกิจกรรม พรอ มทั้ ง
วิเคราะหหนทางสูค วามสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้ งไว ตอจากนั้นแบงสมาชิกเปน กลุมยอยกลุมละ
6 คน ใหสมาชิกแตละกลุมระดมสมองและรวมกันอภิปรายปจจัยที่สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ของเปาหมาย เสร็จแลวรวมกลุมใหญ ใหแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการอภิปราย จนครบ
ทุกกลุม ผูนํากลุมรวบรวมขอสรุปและอธิบายเพิ่มเติมตามใบความรู ปจจัยสูความสํา เร็จ ใชเวลา
ในการดําเนินกิจกรรม 90 นาที (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 136)
ประเมินความพึ งพอใจของผู ใช สารเสพติดตอโปรแกรมการจั ดการชีวิต หลั งผ าน
โปรแกรมการจัดการชีวิต หลังจากสิ้นสุดการทดลอง ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรม 90 นาที
ในการทดลองแตล ะครั้ง ผูวิจั ยดําเนินการทดลองดวยตนเอง เพื่อลดความแตกตาง
ของการให โ ปรแกรมแก ก ลุ ม ทดลองในแต ล ะครั้ ง และมี ผู ช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการ
ดําเนินการทดลอง ครั้งละ 1 คน
วิธีการวิเคราะหขอมูล
หลั งจากรวบรวมข อมู ลเสร็จ สิ้น แลว ผูวิจั ย นําข อมูลที่ ได มาวิเคราะห โดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูปSPSS (Statistical Package for the Social Sciences) แบงการวิเคราะหขอมูลดังนี้
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1. ข อมู ลส ว นบุ ค คลของกลุ มตั ว อย าง ใช ส ถิติ พ รรณนาจํา นวน ร อยละ ทดสอบ
คุณสมบัติของกลุมตัวอยางดวยสถิติ Chi-Square test
2. ขอ มูล การประเมิน ความรู เจตคติ และทัก ษะการปอ งกัน การติด ซ้ํ าของกลุ ม
ตัวอยาง ใช สถิ ติพ รรณนาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. เปรียบเทีย บความแตกตางของผลรวมคาเฉลี่ ยความรู เจตคติ และทั กษะการ
ปองกั นการติ ดซ้ํ าของผู ใช ส ารเสพติด หลัง จําหนายจากสถาบั น ระหวางกลุ มทดลองและกลุ ม
ควบคุม หลังผานโปรแกรมการจัดการชีวิต ใชการวิเคราะหดวยสถิติ Independent t-test
การวิเคราะหขอคิดเห็นตอโปรแกรมการจัดการชีวิต
หลั งกระบวนการทดลองสิ้น สุด ลง ผูวิจัยทํ าการสั มภาษณระดับ ลึก เกี่ยวกับความ
พึง พอใจต อโปรแกรมการจัดการชีวิตของผูใช สารเสพติดหลัง หลัง ผา นโปรแกรมการจัดการชีวิต
โดยใชแบบสั มภาษณป ระเภทกําหนดโครงสรา ง และทําการวิเคราะหเ นื้อหาของการสัมภาษณ
ตามหัวขอที่กําหนดไวในโครงสราง (Manisfest content) พรอมทั้งตรวจสอบดูวามีขอความใดใน
บทสัมภาษณ ของผูใชสารเสพติด ที่ปรากฏขึ้นซ้ํากันบอยๆระหวางการสัมภาษณ โดยที่ขอความ
เหลานี้ ผูวิจัยไมไดกําหนดไวในโครงสรางของการสัมภาษณ (Latent Content)
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
ในการวิจั ยครั้งนี้ ผูวิจัย ไดตระหนักถึ งจริยธรรมในการวิจัย และการพิทักษสิทธิ์ก ลุม
ตัวอยางเปนอยางมากเพราะเปนการศึกษาในผูใชส ารเสพติด เนื่องจากในสังคมไทยถือวาการใช
สารเสพติ ดเปน การประพฤติใ นทางที่ผิด สัง คมไมย อมรับ นา อาย ตองการปกปด ไมอ ยาก
เปดเผยใหผูอื่นรู ดัง นั้น ผูวิจัยจึงคํานึงถึงสิท ธิของกลุมตัว อยาง โดยเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ทั้งกลุมตัวอยางที่ดําเนินการทดลอง
และกลุ มควบคุม ใชแบบประเมิน และโปรแกรมการทดลอง ภายหลังการไดรับ อนุมัติแลว กลุม
ตัวอยางจะไดรั บการอธิบายขั้น ตอนตางๆ โดยผูวิจัย แนะนําตนเอง ชี้แ จงวัตถุประสงคของการ
วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย ขั้นตอนการรวมโปรแกรมการวิจัย ระยะเวลาของการ
วิจัย สิทธิประโยชนที่จ ะไดรับ จากการรว มโครงการวิจัย พรอมทั้งชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึง
สิทธิใ นการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ โดยไมมีผลตอการบริการพยาบาลหรือ
การบํ าบั ดรักษาแต อยางใด ผูวิจัยให สิทธิกลุ มตัวอย างในการตัดสิ นใจด วยตนเองในการเขาร วม
โครงการวิจัย และใหกลุมตัวอยางเซ็ นชื่อยิน ยอมเข ารว มโครงการวิจัยเมื่อกลุ มตัว อยางสมัครใจ
ผูวิจัยขออนุญาตบันทึกที่อ ยู หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได เพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเขารวมโปรแกรมการวิจัยในแตละครั้ง ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบวาขอมูลที่ไดจะเก็บ
เปนความลับ การนําเสนอขอมูลจะไมมีการเปดเผยชื่อ -สกุล ขอมูลนํามาใชเฉพาะการศึกษาวิจัย
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ครั้งนี้และผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวมเทานั้น ขอมูลที่มีการบันทึก เทปของการสัมภาษณจะ
ทําลายทิ้งหลังกระบวนการวิทยานิพนธสิ้นสุดลง กลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง จะไดรับโปรแกรม
การจัดการชีวิต รว มกับ การดูแ ลตามปกติของสถาบัน ธั ญญารัก ษ สว นกลุม ตัว อยางที่เ ปน กลุ ม
ควบคุ มจะไดรับการดูแ ลตามปกติของสถาบันธัญญารักษและจะไดรับคูมือเกี่ยวกับโปรแกรมการ
จัดการชีวิตหลังสิ้นสุดการวิจัย เมื่อสิ้นสุดการวิจัย ผูวิจัยกลาวปดโครงการวิจัยและกลาวขอบคุณ
กลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การพิทักษสิทธิ์กุลมตัวอยางไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
1. การพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรม การวิ จั ยในมนุ ษย ผู วิ จั ยได เสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ รั บ การพิจ ารณาจากคณะอนุก รรมการจริย ธรรมและระเบีย บวิ ธีว ิจ ัย คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะอนุกรรมการจริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัย
สถาบันธัญญารักษ
2. เกณฑการคัดเลือกผูยินยอมตนใหทําการวิจัย (Inclusion Criteria)ในการวิจัยครั้งนี้
กลุมตัวอยางทุกกลุมเขารวมโครงการดวยความสมัครใจและลงนามในเอกสารยินยอม โดยไดรับ
การบอกกลาวอยางละเอียดจนเขาใจและกลุมตัวอยางเต็มใจเขารวมโครงการ ซึ่งเปนผูใชสารเสพติด
ที่จําหนายออกจากสถาบันธัญญารักษไมเกิน 6 เดือน เลือกจากผูใชสารเสพติดประเภทยาบาเปนหลัก
ไมใ ชสารเสพติดชนิ ดอื่ นรว มดว ย ทั้ งเพศชายและเพศหญิ ง อายุ 18 – 24 ป ภูมิลํา เนาอยูใ น
เขตกรุงเทพและปริมณฑล อานออกเขียนได ไมมีโรคแทรกซอนทั้งดานรางและจิตใจ
3 เกณฑ การแยกผูยิน ยอมตนใหทํ าการวิจัยออกจากโครงการวิจั ย (Exclusion
Criteria) เมื่อผูใชส ารเสพติดไมยินยอมเขารว มโครงการวิจัย หรือ แจงความจํา นงขอออกจาก
โครงการวิจัยหลังจากที่เริ่มการวิจัยแลวหรือไมก็ตาม
4 การติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของ
4.1 ประสานความรวมมือไปยังผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ เพื่อขออนุญ าต
เก็บขอมูลและดําเนินการทดลอง
4.2 เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ ผูวิจัยดําเนินการทดลอง
และรวบรวมขอมูลจากผูใช สารเสพติดดวยตนเอง โดยกอนรวบรวมขอมูลและดําเนินการทดลอง ได
อธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค รายละเอียดของโครงการวิจัย สิทธิผูปวยตลอดระยะเวลาของ
การทดลอง รวมทั้งผลประโยชนที่ไดรับในการเขารวมโครงการวิจัย
4.3 ผูใชสารเสพติดกลุมทดลอง ลงนามยินยอมเปนกลุมตัวอยางโดยใหอิส ระใน
การตัดสินใจ

66
5. สํ าหรั บ ผู ใ ช ส ารเสพติ ด กลุ มควบคุ ม ผู วิ จั ย ทํ า การคั ด เลื อกกลุ มตามเกณฑ ที่
กําหนดไว ซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันกับกลุมทดลอง ผูวิจัยขอความรวมมือและให
กลุมควบคุมเซ็นชื่ อในใบยิน ยอมเขารวมโครงการวิ จัย จากนั้นใหก ลุมควบคุ มตอบแบบประเมิ น
ความรู เจตคติ และทัก ษะการป องกัน การติดซ้ํา ในช วงเวลาเดีย วกั นกั บการวัดในกลุม ทดลอง
(Pre-test) กอนกระบวนการทดลอง โดยหากมีข อสงสัย ใหซักถามจนเกิดความเขาใจ และกลุ ม
ควบคุมไดรั บแบบแผนการดูแลตามปกติของสถาบันธั ญญารั กษ แตไมไดรับโปรแกรมการจัดการ
ชีวิต เมื่อครบกําหนดระยะเวลาของการทดลองในกลุมทดลองแลว ในชวงเวลาใกลเคียงกัน ผูวิจัย
ใหก ลุมควบคุมตอบแบบประเมินประเมินความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําอีกครั้ง
(Post-test)
6. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชระยะเวลาในชวง 1 มกราคม 2550 – 30 กันยายน 2550

