บทที่ 4
ผลการวิจัย
เสนอผลการวิ เคราะหข อมู ลเรื่ อง การศึก ษาผลของโปรแกรมการจั ด การชี วิต ต อ
ความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชส ารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน
โดยเปรีย บเทียบความแตกต างความรู เจตคติ และทัก ษะการป องกั นการติด ซ้ํา ระหว างกลุ ม
ทดลองกับกลุมควบคุมหลังผานโปรแกรมการจัดการชีวิต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใช สาร
เสพติดตอโปรแกรม การจัดการชีวิต ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนลําดับดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและสถานภาพของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางของผลตางคาเฉลี่ยความรู เจตคติ และทักษะใน
การปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบันธัญญารักษ ระหวางกลุมทดลอง
กับกลุมควบคุม
ตอนที่ 3 การสัมภาษณร ะดับ ลึกเกี่ยวกับขอคิดเห็นดานความพึงพอใจของผูใชสาร
เสพติดหลังผานใหโปรแกรมการจัดการชีวิต
การเสนอการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ ผูวิจัยใชสัญลักษณในการเสนอขอมูล
ดังตอไปนี้
X
หมายถึง
S.D. หมายถึง
n
หมายถึง

คาเฉลี่ยของขอมูล
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวนกลุมตัวอยาง

t

หมายถึง

D1

หมายถึง

D2

หมายถึง

อัตราสวนเพื่อทดสอบความแตกตางผลตางคาเฉลี่ยความรู เจตคติ และทักษะ
การปองกันการติดซ้ํา
ผลตางระหวางความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของกลุมทดลอง
ที่วัดไดหลังการทดลอง (O2) ในกลุมทดลองลบดวยความรู เจตคติ และทักษะ
การปองกันการติดซ้ําที่วัดไดกอนใหสิ่งทดลอง (O1) โดยให D1 = O2- O1
ผลตางระหวางความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของกลุมควบคุม
ที่วัดไดหลังการทดลอง (O4) ในกลุมควบคุมดวยความรู เจตคติ และทักษะการ
ปองกันการติดซ้ําที่วัดไดกอนใหสิ่งทดลอง (O3) ที่วัดไดในชวงเดียวกับ O1 โดย
ให D2 = O4- O3
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 4.1
จํานวนและรอยละของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน จําแนกตาม
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (n=60)
ลักษณะ
กลุมตัวอยาง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
18-21 ป
22-24 ป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
อื่นๆ

*P<.05

กลุมทดลอง
จํานวน รอยละ
18
12
14
16
10
19
1
-

60.0
40.0
46.7
53.3
33.3
66.3
3.3

กลุมควบคุม
จํานวน รอยละ
17
13
14
16
13
15
2

2

df Sig(2-sided)

.069

1

.793

.000

1

1.000

1.195

2

56.7
43.3
46.7
53.3
43.3
50.0
6.7

.550

จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมทดลองประกอบดวยเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศ
ชายรอยละ 60 เพศหญิงรอยละ 40 สวนใหญมีอายุระหวาง 22–24 ป รอยละ 53.3 และมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 66.3 สวนกลุมควบคุมประดวยดวยเพศชายมากกวาเพศหญิง โดย
เพศชายรอยละ 56.7 สวนใหญมีอายุระหวาง 18-21 ปคิดเปนรอยละ 46.7 ระดับการศึกษาสวนใหญ
อยูในระดับมัธยมศึกษาคิดเป นรอยละ 50 และเมื่อเปรียบเที ยบความแตกตางของเพศ อายุ ระดั บ
การศึ กษาของผูใชสารเสพติดหลั งจําหนายออกจากสถาบั น ระหว างกลุ มทดลองและกลุ มควบคุ ม
ไมแตกตางกัน
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลตางคาเฉลี่ยความรู เจตคติ และทักษะ
การปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน
ระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง
ตารางที่ 4.2
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู เจตคติ และทักษะ
การปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (n= 60)

ตัวแปรที่ศึกษา
คาเฉลี่ยคะแนนรวมความรู
กอนการทดลอง

X

กลุมทดลอง
S.D D1

S.D1

.2300 .05055

X

กลุมควบคุม
S.D D2

.1989 .03093
.0633 .05960

หลังการทดลอง
.2933 .02684
คาเฉลี่ยคะแนนรวมเจตคติ
กอนการทดลอง
1.3289 .17170
หลังการทดลอง
คาเฉลี่ยคะแนนรวมทักษะ
กอนการทดลอง

.0033 .03189
.2022 .03024

.1367 .18985

1.1833 .19976

1.4056 .14984

1.1767 .20003

.9333 .23144

.8222 .15094
.3056 .24527

หลังการทดลอง

1.2389 .14832

S.D2

.0067 .04412

.0022 .02616
.8200 .15253

*P<.05
จากตารางที่ 4.2 พบวา คาเฉลี่ยของระดับความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการ
ติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน ในกลุมทดลองเทากับ .0633 , .1367 และ
.3056 ตามลําดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .05960, .18985 และ .24527 ตามลําดับ
สวนคาเฉลี่ยของความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนาย
ออกจากสถาบัน ในกลุ มควบคุ มเทากั บ .0033 , .0067 และ .0022 ตามลํา ดับ สว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานเทากับ .03189, .04412 และ .02616 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3
การเปรียบเทียบความแตกตางของผลตางคาเฉลี่ยของระดับความรู เจตคติ และทักษะ
การปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม (n= 60)

ตัวแปรที่ศึกษา
คะแนนรวมความรู
คะแนนรวมเจตคติ
คะแนนรวมทักษะ
*P<.05

กลุมทดลอง
D1
S.D1
.0633
.05960

กลุมควบคุม
D2
S.D2
.0033
.03189

df
58

T
4.859*

.1367

.18985

.0067

.04412

58

4.028*

.3056

.24527

.0022

.02616

58

6.834*

จากตารางที่ 4.3 พบวา การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู เจตคติ และทักษะการ
ปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมซึ่งประเมินโดยใช แบบประเมิ นความรู เจตคติ และทั กษะการป องกั นการติดซ้ํ า มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 4.859* , 4.028* และ 6.834*ตามลําดับ)
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ขอคิดเห็นตอโปรแกรมการจัดการชีวิต
ตอนที่ 3 การสัมภาษณระดับลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชสารเสพติดหลังผาน
โปรแกรมการจัดการชีวิต
คําถามที่ 1 ทานรูสึกอยางไรในการเขารวมโปรแกรมการจัดการชีวิต
ในภาพรวมผูใชสารเสพติดมีความพึงพอใจตอโปรแกรมการจัดการชีวิต โดยผูใชสาร
เสพติดรูสึกพึง พอใจในระดับ ดี เนื่อ งจากเป นโปรแกรมที่ ใหค วามรูเ กี่ย วกับ โทษและพิษภัยของ
สารเสพติ ด ประเภทยาบ า ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการใช ย าบ า วิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย งการติ ด ซ้ํ า
การตั้งเปาหมายชีวิตและหนทางสูความสําเร็จ ดังตัวอยางคําพูดของผูใชสารเสพติดตอไปนี้
ผูใชสารเสพติดคนที่ 1 “รูสึกดีคะ เพราะทําใหทราบวา เราจะทําอยางไรใหหางไกลจากยาเสพติด
รูวิธีการที่ทําใหเราติ ดซ้ํา โทษของยา ผลกระทบของการเสพยา รูสึกดีที่ยังมีคนเห็นคุณคาของ
คนใชยา รูจักการวางแผน ทําใหเรารูวาออกไปแลวตัวเราจะทําอยางไร ”
ผูใ ชสารเสพติด คนที่ 2 “รูสึกดีค รับ ได รับ รูเรื่อ งแปลกๆใหมๆ ที่อ ยูที่ตึ กไมเ คยรู ไดแนวคิ ดและ
นําไปปฏิบัติ ทําใหไดหันกลับมามองตัวเองและพรอมที่จะปรับปรุงแกไข ซึ่งเมื่อกอนไมคิดแบบนี้
คิดวาการติดยาเลิกเมื่อไหรก็ได ไมรูจักการวางแผนชีวิตใหกับตัวเอง เมื่อเขาโปรแกรมแลวทําให
ไดความรู และคิดวาตองทําตัวอยางไรใหเลิกยาใหไดครับ ”
ผู ใ ช สารเสพติ ด คนที่ 3 “รู สึ ก ดี ครั บ และมีกํ า ลัง ใจขึ้ น เยอะ เพราะรู สึก เหมือนวาผู ที่ เคยติ ด
ยาเสพติดเปนคนไมดี แตเ มื่อเขาโปรแกรมแลว ทําใหไดคิดวา คนติ ดยาไมใชคนไมดี รูสึกวายังมี
สังคมสวนใหญยังใหโอกาสอยูเสมอ เลยรูสึกสบายใจ ”
ผูใ ชสารเสพติด คนที่ 6 “มีค วามรู สึก ดี ได รับ ความรูเ กี่ยวกั บการออกไปใช ชีวิต ในโลกภายนอก
ทําใหเรามีการวางแผนการออกไปสูโลกในสังคม การมีกําลังใจในการตอสูกับสิ่งไมดี คิดถึงคนที่เรา
รัก การเห็นคุณคาในตนเอง การมีใครสักคนมาสนใจหวงใยเรา คอยบอกสิ่งดีๆใหเราทราบ ทํา
ใหรูสึกดี ”
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คําถามที่ 2 ทานคิดวาไดรับอะไรจากการเขารวมโปรแกรมนี้บาง
และจะนําสิ่งที่ไดไปใชประโยชนอยางไร
ในภาพรวมผูใชสารเสพติดไดรับ ประโยชนจากโปรแกรมการจัดการชีวิต คือ ไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ โทษและพิษภัย ของยาบ า การจัด การกั บชี วิตของตนเอง การวางแผนชีวิต การ
ตั้งเปาหมายในชีวิต ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ไดปรับเปลี่ย นความคิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ
จะนําสิ่งที่รับ รูจากโปรแกรมไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อ เลิกยาเสพติดใหได เนื่องจากโปรแกรม
การจัดการชี วิตเป นโปรแกรมที่ใ ชก ระบวนการเรีย นรูแบบมีสวนรวม ทําให ผูใ ชส ารเสพติ ดได
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับ เพื่อนๆในกลุม ไดรับรู ความคิ ดเห็นของคนอื่นที่แตกตางจาก
ตนเอง เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดใหม ซึ่งชวยใหผูใชสารเสพติดมีกําลังใจและมีการตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการใชยาบามากขึ้นดี ดังตัวอยางคําพูดของผูใชสารเสพติดตอไปนี้
ผูใ ชสารเสพติดคนที่ 1 “ประโยชนที่ ไดคื อ ได ปรั บเปลี่ ยนความคิด จากที่เ คยคิดวายาบามั นก็
ไมไ ดร ายแรงอะไรกั บ ใคร แตต อนนี้พ อจะรู แ ล ววามันมีผลกระทบหลายๆด าน ทั้งกั บ ตั วเรา
ครอบครัว หรือสังคม ก็จะเอาแนวทางและขอคิดที่ไดไปเปนแรงผลักดันที่จะเลิกยา ”
ผูใชสารเสพติดคนที่ 2 “ไดคะ ไดรูถึงโทษของยาบา และควรหาแนวทางแกไขอยางไร ก็จะขอนํา
สิ่งตางๆที่ไ ดเรี ยนรู ที่ไดรับ จากการเขากิจ กรรมครั้งนี้ไปใชในชีวิตประจําวัน ไมวาจะทําอะไรจะ
คิดไตรตรองทุกครั้ ง จะตระหนักถึงโทษของยาเสพติดวาทําใหเ ราตองทนลําบากมามากเทาไหร
ก็จะขอเลิกใหไดคะ ”
ผูใชสารเสพติดคนที่ 3 “ได รับความรู ก็สามารถนําออกไปใชในชีวิตประจําวัน ได เพราะการเขา
กลุมนี้สวนมากจะเปน เรื่องของการจัดการชี วิตของตัวเราเอง เชน การอยูอยางไรในสั งคมใหมี
ความสุข การตั้งเปาหมายชีวิตของตัวเราเอง และการหาหนทางสูความสําเร็จตามเปาหมาย ”
ผูใชสารเสพติดคนที่ 4 “ไดแลกเปลี่ยนความคิดของแตละคนวามีความคิดอยางไรในการจัดการกับ
ชี วิตของตนเองตอไป เมื่อออกจากสถาบั น แห งนี้ และผมจะนําความคิ ดที่ไ ดแ ละเปลี่ย นกั บ
เพื่อนๆไปคิดและปฏิบัติในการวางเปาหมายชีวิต และการเลิกยาเสพติด ”
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คําถามที่ 3 ทานคิดวาขอดีของโปรแกรมนี้คืออะไร และอยากใหปรับปรุงอะไรบาง
ในภาพรวมผูใช สารเสพติดคิดวาขอดีของโปรแกรมคือ เปนโปแกรมที่ดี ใหความรู
เกี่ยวกับโทษพิษภัยของสารเสพติดไดดี ใหความรูในเรื่องการจัดการชีวิตทําใหสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได เนื่องจาก เปนโปรแกรมที่ไดรับนอกเหนือจากที่เคยไดรับรู เจาหนาที่ ใหความ
เปนกั นเองดี ใชระยะเวลาในการเขากิจกรรมเหมาะสม ดั งตัว อยางคําพูดของผู ใช สารเสพติด
ตอไปนี้
ผู ใ ช ส ารเสพติ ด คนที่ 1 “ ข อ ดี คื อ ได รั บ ความรู แ ละแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น
เปนโปรแกรมที่ดีอยูแลว สิ่งที่อยากใหปรับปรุงคือ อยากใหมีกิจกรรมไดสนุกสนานมากกวานี้ ”
ผูใชสารเสพติดคนที่ 2 “ โปรแกรมก็ดีอยูแลวครับ แตอยากใหเพิ่มเวลามากขึ้นอีกหนอยครับ ”
ผูใชสารเสพติดคนที่ 3 “ เปนโปรแกรมที่ใหความรูดี ไดรูจักการจัดการชีวิตตัวเราเองใหเลิกยาใหได
ไมตองปรับปรุงอะไรแลวครับ ”
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ตอนที่ 4 คําหรือวลีที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหขอมูล เชิงคุณภาพระดับลึก
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชสารเสพติด (n=30)
ตารางที่ 4.4
คําหรือวลีที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพระดับลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูใชสารเสพติด (n=30)
คํา/วลีที่เกิดขึ้นซ้ํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไดรูโทษและพิษภัยของสารเสพติดมากขึ้น
จะนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน
ทําใหรูจักการวางแผนชีวิตของตนเอง
การไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ไดรูวิธีการจัดการชีวิตของตนเอง
ไดรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก

จํานวน รอยละ
21
17
14
13
6
6

70.00
56.66
46.66
43.33
20.00
20.00

จากตารางที่ 4.4 พบวาคําหรือวลีที่เกิดขึ้นซ้ํามากที่สุดในการสัมภาษณผูใชสารเสพ
ติดไดแก ไดรูโทษและพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น สูงถึงรอยละ 70 รองลงมาไดแก จะนําความรู
ที่ไ ดไ ปใชในชีวิ ตประจําวันรอยละ 56.66 ทํา ใหรูจัก การวางแผนชีวิ ตของตนเองร อยละ 46.66
การไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรอยละ43.33

