บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบ
สองกลุม วัดผลกอนการทดลองและหลังการทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
การจัดการชีวิตตอความรู เจตคติ และทักษะการปองการติดซ้ําของผูใชส ารเสพติดหลังจําหนาย
ออกจากสถาบัน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูใชสารเสพติดประเภทยาบาเปนสารเสพติด
หลัก โดยไมใชสารเสพติดชนิดอื่นรว มดว ย จําหนายออกจากสถาบันธัญญารักษไมเกิน 6 เดือน ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง อายุ 18-24 ป การศึกษาระดับ ประถมศึกษา มัธ ยมศึกษา หรืออุดมศึกษา
ไม มีอาการแทรกซอนทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ ยินดีใหความรวมมือในการเขาโปรแกรมการ
จัดการชีวิ ต แบงเปนกลุมทดลองและกลุ มควบุม กลุมละ 30 คน ซึ่ งกลุมทดลองเป นกลุมที่ไดรั บ
โปรแกรมการจัดการชีวิต สวนกลุมควบคุมเปนกลุมที่ไมไดรับโปรแกรมการจัดการชีวิตแตจะไดรับ
คูมือการจัด การชีวิตหลังการทดลองสิ้นสุดลง การวิจัยครั้ งนี้ ผูวิจั ยเปนผูดําเนินการทดลองและ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบด วยเครื่องมือที่ใ ชในการทดลอง คือโปรแกรมการ
จั ดการชี วิตต อความรู เจตคติ และทั กษะการป อ งกั น การติด ซ้ํ า ใช ระยะเวลาในการทดลอง
6 สัปดาห สัป ดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมกลุมสัมพันธ ไดแก
กิจ กรรมจับ คูสิ่งของ กิจกรรมการทดแทนไดแกการใหความรูแกผูใชสารเสพติด เรื่องโทษและพิษภัย
ของสารเสพติดและการหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปเสพติดซ้ํา กิจกรรมภาวะที่เหมาะสมไดแกกิจกรรม
กลุมการปรับเปลี่ ยนเจตคติและกิจกรรมคุณคาแหงตน และกิจกรรมการเลือก ไดแ กกิจ กรรมเรื่อง
ฝนใหไกลไปใหถึง สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 แบบ
ประเมินความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติ ดซ้ําของผูใชส ารเสพติดหลังจํ าหนายออกจาก
สถาบัน สวนที่ 2 แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโปรแกรมการจัดการชีวิต

76
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการทดลอง ผานการ
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจทานเนื้อหา
ซึ่งแตละขอใชความคิดเห็นตรงกันรอยละ 80 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง(Construct
validity) โดยใชวิธี contrast-group approach ดวยการจําแนกความแตกตางระหวางกลุมสูงและ
กลุม ต่ํา โดยมีคา ที (t) ไมต่ํากวา 2.00 และทดสอบความเชื่อมั่ น (Reliability) นําขอที่ผา นการ
วิเคราะหร ายขอ มาหาความเชื่อมั่นดวยวิธีสัมประสิ ทธอัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient
method) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําเทากับ
.907 .905 และ .901ตามลําดับ
การศึ กษาวิ จั ยครั้งนี้ ผูวิ จั ยทํ าการเก็ บรวบรวมข อมู ลตั้ งแต 1มกราคม 2550 - 30
มิถุ นายน 2550 รวมระยะเวลาในการดํ าเนิ นการทดลอง และเก็ บรวบรวมข อมู ลเป นเวลานาน
6 เดือน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู เจตคติ และทักษะการปองกัน
การติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน ผูวิจัยสามารถตอบสมมติฐานการวิจัย
ดังนี้
ผลการวิจัยจากขอมูลเชิงปริมาณ
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยางพบวา กลุมทดลองประกอบดวยเพศชาย
มากกวาเพศหญิง โดยเพศชายรอยละ 60 เพศหญิงรอยละ 40 อายุระหวาง 22–24 ป รอยละ 53.3
สวนใหญมีการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษา คิดเป นร อยละ 66.3 สวนกลุ มควบคุมประดวยเพศชาย
มากกวาเพศหญิง โดยเพศชายรอยละ 56.7 อายุระหวาง 18-21 ปคิดเปนรอยละ 46.7 สวนใหญ
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาคิดเปนรอยละ 50
2. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู เจตคติ และทักษะการปองกัน
การติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ซึ่งประเมินโดยใชแบบประเมินความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 4.859*,4.028* และ6.834*ตามลําดับ)
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของผลตางคาเฉลี่ยความรู เจตคติ และทักษะการ
ปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลั งจําหนายออกจากสถาบัน ระหวางกลุมทดลองกับกลุ ม
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ควบคุม หลัง ผา นโปรแกรมการจัดการชี วิต พบวา ผูใ ชสารเสพติด ในกลุม ทดลองมีคา เฉลี่ยของ
ความแตกตาง (D1) ของคะแนนรวมความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติด ซ้ําระหวางก อน
และหลังทดลองเทากับ .0633, .1367 และ .3056ตามลําดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD1) ของ
คะแนนรวมความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํ าเทากับ .05960, .18985 และ .24527
ตามลําดับ กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยของความแตกตาง (D2) ของคะแนนรวมความรู เจตคติ และทักษะ
การปองกันการติดซ้ําระหวางกอนและหลังทดลองเทากับ.0033, .0067 และ .0022 ตามลําดับ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD2) ของคะแนนรวมความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําเทากับ
.03189, .04412 และ .02616 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโปรแกรมการจัดการชีวิต
1. การสั ม ภาษณ ร ะดั บ ลึ ก เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช
สารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบันหลังผานโปรแกรมการจัดการชีวิต พบวาในภาพรวมผูใช
สารเสพติ ดมีความพึงพอใจตอโปรแกรมการจัดการชีวิต โดยผูใชสารเสพติดรูสึกพอใจโปรแกรม
การจั ด การชี วิ ต เนื่ องจากเป น โปรแกรมที่ ใ หค วามรู เกี่ ย วกั บ โทษและพิ ษภั ย ของสารเสพติ ด
ผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเสพติด โรคแทรกซอนที่เกิดจากการใชสารเสพติด ซึ่งชวยใหผูใช
สารเสพติดมีความรูที่ถูกตอง เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติทางดานลบตอสารเสพติด และชวยใหมี
ทั ก ษะการป อ งกั น สารเสพติ ด ที่ ถู ก ต อ งตามมา นอกจากนี้ โ ปรแกรมการจั ด การชี วิ ต ยั ง เป น
โปรแกรมที่ฝกทักษะการตั้งเปาหมายของชีวิต รวมถึงหนทางที่ทําใหบรรลุเ ปาหมายตามที่ตองการ
โดยใชกระบวนการเรีย นรูแบบมีส วนรวม ทํ าใหผูใช สารเสพติดไดฝ กการคิด มีก ารแลกเปลี่ย น
ประสบการณกับเพื่อนๆในกลุม รูสึกวาเขารวมโปรแกรมแลวไดประโยชน และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได จึงทําใหผูใชสารเสพติดที่เขารวมโปรแกรมรูสึกพอใจโปรแกรมการจัดการชีวิต
2. คําหรือวลีที่เกิดขึ้นซ้ําๆกันมากที่สุดไดแก ไดรูโทษและพิษภัยของสารเสพติดมากขึ้น
สูงถึงรอยละ 70 รองลงมาไดแก จะนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันรอยละ 56.66 ทําใหรูจัก
การวางแผนชีวิตของตนเองรอยละ 46.66 และการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรอยละ43.33
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อภิปรายผล
1. กลุ มตัวอย างในการวิ จัย ทั้ง สองกลุ ม สวนใหญเป นเพศชายมากกวาเพศหญิ ง
โดยกลุมตัวอย างที่เ ปนกลุม ทดลองเปนเพศชายรอยละ 60 เพศหญิงรอยละ 40 ส วนใหญมีอายุ
ระหว าง 22–24 ป รอยละ 53.3 ระดั บการศึกษาสู งสุ ด คือ ระดับมั ธยมศึก ษา คิดเปน รอ ยละ
66.3 สว นกลุม ควบคุมประดว ยเพศชายมากกวา เพศหญิ ง โดยเพศชายร อยละ 56.7 สว นใหญ
มีอายุระหวาง 18-21 ปคิดเปนรอยละ 46.7 ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเปน
รอยละ 50 ซึ่ งสอดคลองกั บผลการบํ าบั ดรั กษาและฟ นฟู สมรรถภาพผู ใช สารเสพติดทั่ วประเทศ
ในปงบประมาณ 2548 ที่ผานมา พบวา ผูใชสารเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษาสวนใหญเปนผูใช
สารเสพติดประเภทยาบา 30,699 ราย คิ ดเปน 70.85% พบในเพศชายมากกว าเพศหญิ ง อายุ
ระหวาง 18–24 ปมากที่สุด คิดเปน 36.70% (สรุปสถานการณปญหายาเสพติดดานการบําบัดรักษา
ฟ น ฟู ป 2548,2549) โดยพบว า ผู ใ ช ส ารเสพติ ด เริ่ ม ใช ย าบ า เมื่ อ มี อ ายุ ร ะหว า ง 18–24 ป
(สมนึก ปญญาสิ งห,2545) และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษารอยละ 51.3 (สถาบันธัญญารักษ
,2545 )ซึ่งเปน ผูที่อยูใ นระบบการศึกษามากกวา ผูที่ อยูนอกระบบการศึกษา (นภดล กรรณิก าร
และคณะ,2545) ทั้งนี้เนื่องจากชวงวัยดังกลาวเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในดาน
รางกายและจิ ตใจ ทํ าให มีอารมณเปลี่ ยนแปลงงาย สั บสน อ อนไหวและรุ นแรง ชอบทาทาย
อยากลอง ถาไมไดเรียนรูวิธีการจัดการที่ถูกตองเหมาะสมจะทําใหถูกชักชวนไปใชสารเสพติดไดงาย
และเมื่อไดทดลองใชสารเสพติดจนกระทั่งเกิดการติดแลว ฤทธิ์ของสารเสพติดจะยิ่งทําใหควบคุม
อารมณไดไมดีพอ เมื่อเกิดอาการอยากยา จะตองพยายามทุกวิถีทางที่จะหาสารเสพติดมาใชเพื่อ
บรรเทาอาการอยากยาที่เกิดขึ้น ดังที่ สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย(2540) กลาวไววา สภาพจิตใจของ
บุค คลที่มีความโนมเอียงในการใชส ารเสพติด มีลักษณะบุคลิกออนแอ อารมณวูวาม ไมยั้งคิด
อารมณเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ขาดความมั่นใจจึงหันเขาหาสารเสพติดเพื่อชวยระงับอารมณที่วูวาม
ของตนเอง ประกอบกั บ กลุ มตั ว อย างส วนใหญ มีก ารศึก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ซึ่ งเป น ระดั บ
การศึก ษาที่ไม สูงนัก อาจทําใหมีค วามคิดและการตัดสินใจที่ไมดีพอ จึงใชวิธีการที่ไมเหมาะสม
ในการแกไขปญหา
เมื่อเปรียบเทียบความรูเจตคติ และทักษะการปองกัน การติดซ้ําของผูใชสารเสพติด
หลังจําหนายออกจากสถาบัน ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังผานโปรแกรมการจัดการ
ชี วิ ต พบว า มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 อธิ บ ายได ว า หลั ง ผ า น
โปรแกรมการจัดการชีวิต ผูใชสารเสพติดมีความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํ าสูงกวา
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ก อนการทดลอง เนื่ อ งจากโปรแกรมการจั ด การชี วิ ต ภายใต การประยุ กต ใช รู ป แบบการเลื อก
(Selection) ภาวะที่เหมาะสม (Optimization) และการทดแทน (Compensation) เป นโปรแกรมที่
ชวยพัฒนาความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชส ารเสพติดไปในทางที่ถูกตอง
เหมาะสม ดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวม ไดแกการใชประสบการณเรียนรู เชน การระดมสมอง การ
อภิ ปราย การฝก ปฏิบัติ ซึ่ง กระบวนการเหล านี้ ช วยใหผูใ ชสารเสพติดมีโ อกาสได แลกเปลี่ย น
ความรู ความคิดเห็น และประสบการณ ของตนเองกั บเพื่อนสมาชิก ทํา ให เกิ ดการเขา ใจตนเอง
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อื่น สนับสนุนความตระหนักรูในตนเอง เกิดการเรียนรูทักษะและมี
เจตคติ ที่ดีในการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมไปในทางที่ ถูกต อง ทั้ง นี้เนื่องจากผูใ ชส ารเสพติด ที่เข า
โปรแกรมการจัดการชีวิตจะไดเรียนรูถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด ผลกระทบที่เกิดจากการใช
สารเสพติด และโรคแทรกซอนที่เกิดจาการใชสารเสพติด ที่แสดงใหเห็นถึงอันตรายที่มีตอรางกาย
จิตใจ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ผูใช สารเสพติดยังไดรับทราบโอกาสเสี่ยงตอ
การกลับไปติดซ้ํา วิธีการหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปเสพติดซ้ํา ซึ่งเป นปจจัยสํา คัญที่จะผลักดันให
เกิ ดการปฏิ บั ติเพื่ อป องกั นตนเองจากสารเสพติ ด สอดคลองกั บผลการศึกษาป จ จัยที่ มีผ ลตอ
พฤติ กรรมการป องกันการเสพสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึก ษา กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนที่มีความรูเกี่ยวกับ สารเสพติ ดตางกัน มีพ ฤติกรรม
ปองกันการเสพสารเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ประภาศรี ทรัพยธนบูรณ,
2546) และจากการศึกษาความรู เจตคติ และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาบาของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวานักเรียนที่มีความรูเกี่ยวกับยาบามาก มีเจตคติทางลบตอยาบาและมี
แนวโนมที่จ ะมีพ ฤติกรรมการปองกัน ตนเองจากยาบาสู งด วย (เพ็ญลั กษณ บุญ ความดี,2543)
สวนสุภาณี พันธุป ระพัน ธ (2549) ศึก ษาป จจัยที่มี ผลตอพฤติกรรมการปองกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใ นนั กศึ กษาสถาบั นเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค กรุ งเทพ พบวาความรู
เกี่ยวกับ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการดื่ม
เครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล การรับ รู ค วามรุ นแรงของโรคที่ เ กิด จาการดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล มี
ความสัมพันธกับ พฤติกรรมป องกั นการดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพ อยา งมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และที่ สําคั ญ คือ
โปรแกรมการจัดการชีวิต ยังชว ยใหผูใช สารเสพติด เกิ ดการเรี ยนรูก ารตั้งเป าหมายชีวิต วิ ธีการ
ปฏิ บั ติ ใ ห บ รรลุ เ ป า หมาย การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร หรื อ เป า หมายเมื่ อ ไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ
โดยเฉพาะการปอ งกันการติดซ้ํา ทําใหผูใชสารเสพติดมีแนวทางเพื่อ ใหเลิก สารเสพติดได อยาง
ยาวนาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของฟรอยดและเบลาท (Freund & Baltes,2002) ที่พบวา
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กลยุทธการจัดการชีวิตดวยรูปแบบการเลือก ภาวะที่เหมาะสม และการทดแทนมีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในชีวิต
จากการศึกษาครั้งนี้จึงเป นไปตามสมมติฐานที่ 1 ที่วาความรู เจตคติ และทักษะการ
ปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติด ระหวางกลุมทดลองกับ กลุมกลุมควบคุ มหลังผา นโปรแกรม
การจัดการชีวิตแตกตางกัน
3. หลังจากเขารวมโปรแกรมการจัด การชี วิตของผูใชสารเสพติดหลังจํา หนายออก
จากสถาบั นรู สึกพึ งพอใจตอโปรแกรมการจัด การชีวิตเพราะวา โปรแกรมการจั ดการชี วิตเป น
โปรแกรมที่ป ระยุกตใช กระบวนการเรียนรูแ บบมีสวนรว ม ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหผูใชส ารเสพติ ดไดมี
การพั ฒนาทางดานความรู เจตคติโดยเฉพาะความคิดและทักษะการปอ งกั นการติดซ้ํา เพราะ
เป น กระบวนการที่ ใ ห ผู ใ ช ส ารเสพติ ด ได คิ ด วิ เ คราะห แสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณกับเพื่อนสมาชิก ในกลุม ทําใหรูจักตนเอง รูจักผูอื่น ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
และพรอมที่จะนํามาปรับปรุงแกไขใหเ หมาะสมกับตนเอง นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมที่นําไปสูการ
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ผูใชสารเสพติดเกิดความรูสึกมั่นใจในตนเอง รูสึกวามีคนสนใจและ
เอาใจใส ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา โดยกลุมตัวอยางที่เป นกลุมทดลองไดรู โทษและพิษภัยของ
สารเสพติดมากขึ้น สูงถึงรอยละ 70 รองลงมาไดแก จะนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันรอย
ละ 56.66ทําใหรูจัก การวางแผนชีวิตของตนเองรอยละ 46.66 การไดแ ลกเปลี่ยนความคิด เห็ น
รอยละ43.33
สว นโปรแกรมการจั ดการชีวิต ซึ่ง พัฒนามาจากการประยุก ตแ นวคิดตามรู ป แบบ
การเลือก (Selection) ภาวะที่ เหมาะสม (Optimization) และการทดแทน (Compensation) นั้ น
เปนรูปแบบที่แสดงความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับธรรมชาติของการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตามกาลเวลา โดยเนนการปรับตัวที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งในตางประเทศใชพัฒนาบุคคล
ใหประสบความสําเร็จในชีวิต โดยเนน ที่การเลือกและความสนใจในเปาหมายที่เปนไปได ดังนั้น
จึงเป น สิ่ง ทา ทายความสามารถในการปฏิ บั ติใหบ รรลุเป าหมายของแตล ะบุ คคล เพราะถาไม
สามารถปฏิ บัติใ หบ รรลุเ ป าหมาย ก็จ ะไมมี ความกา วหนา ทั้งในด านอาชีพ และดานครอบครัว
อาจสงผลกระทบในอนาคต (Baltes, M.M., & Carstensen, L.L. , 1996; Heckhausen, J.,1999)
ในการศึ กษาวิจั ยครั้ งนี้ มี การให ความรูแ กผูใชส ารเสพติ ดเรื่องโทษและพิษภัยของสารเสพติ ด
การปรับเจตคติ การปองกันการติดซ้ํา การตั้งเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน และวิธีการปฏิบัติเพื่อให
บรรลุเปาหมาย ทําใหผูใชสารเสพติดมีความพึงพอใจตอโปรแกรม และอาจเนื่องมาจากผูวิจัยปรับ
โปรแกรมใหเขาใจไดงาย ผูใชสารเสพติดสามารถปฏิบัติไดดวยตัวเอง สอดคลองกับที่พีบีเ บลาท
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และเอ็มเอ็มเบลาท (Baltes, P. B., & Bahes, M. M. ,1990) กลาวไววา การปรับองคประกอบ
การเลื อ ก ภาวะที่ เ หมาะสม และการทดแทนให เ หมาะสมตามความเข า ใจของบุ ค คล
สภาพแวดลอมทางสังคม เปนแรงจูงใจที่ผูใชสารเสพติดควรคงไว
จะเห็นวาผลการศึกษาสอดคลองกับคํากลาว ที่กลาววา ความรู เจตคติ และพฤติกรรม
มีความเชื่อมโยงกัน คือ ถามีความรู ความเขาใจที่ดีและถูกตอง เจตคติก็จะเปลี่ยนแปลง และเมื่อ
เจตคติเปลี่ยนแปลงก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวย(Zimbardo & Besen,1970)
ผลการวิจัย นี้จ ึงเปนไปตามสมมติฐ านที่ 2 ที่วาผูใ ชส ารเสพติด มีความพึงพอใจตอ
การใหโปรแกรมการจัดการชีวิต
ดังนั้นโปรแกรมการจัดการชีวิต จึงเปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ชวยพัฒนาใหผูใช
สารเสพติดมีความรู เจตคติ และทัก ษะการปองกันการติดซ้ําใหดีขึ้ น และสามารถนําโปรแกรมไป
ประยุกตใชกับผูใชสารเสพติดกลุมอื่นๆเพื่อลดการหวนกลับไปเสพติดซ้ําตอไป
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยพบวา โปรแกรมการจัดการชีวิตเปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ
ชวยพัฒนาใหผูใชสารเสพติดมีความรู เจตคติและทักษะการปองกนการติดซ้ําดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 การวิจัยนี้ไดขยายผลการวิจัย โดยการนําไปวางแผนการดูแลผูใชสารเสพติด
หลังจําหนายออกจากสถาบัน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบันที่ผานโปรแกรม
การจัดการชีวิต มีความรู เจตคติ และทั กษะการปองกันการติดซ้ําเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้ น
ซึ่งจะสงผลถึงการปองกันการหวนกลับไปเสพติดซ้ําในอนาคต แตเ นื่องจากผูใชสารเสพติดที่เลิก
ใชสารเสพติดไดระยะหนึ่งแลว ความตั้งใจในการเลิกยาจะคอยๆลดลง ถาไมไดรับการกระตุนที่ถูก
วิ ธี อาจหวนกลั บ ไปใช ส ารเสพติ ด ซ้ํ า ได ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารในหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
บําบัดรักษาสารเสพติดควรมีการผลักดันและกําหนดเปนนโยบายใหผูปฏิบัตินําโปรแกรมการจัดการ
ชีวิตไปใชและพัฒนารูปแบบใหเปนมาตรฐานเพื่อเปนการขยายผลในวงกวางตอไป
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ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ผู ปฏิ บั ติที่มีบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวข องกั บการดูแลผู ใช สารเสพติด ควรได รับการ
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ไ ด รั บ ความรู เ กี่ ย วกั บ โปรแกรมการจั ด การชี วิ ต โดยการจั ด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เพื่อใหผูปฏิบัติไดรับความรูและฝกปฏิบัติในการดําเนินโปรแกรมจากประสบการณตรง
2. ควรมีการขยายขอบเขตของการวิจัยไปยังสถานบําบัดสารเสพติดอื่น โดยเฉพาะใน
สวนภูมิภาคของประเทศ เพื่อใหเห็นปญหาและความแตกตางที่เกิดขึ้น และนําผลลัพธที่เปนขอมูล
เชิ งประจัก ษ มาปรับปรุงโปรแกรมใหเหมาะสมในแตละภูมิภาค
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะในกลุมตัวอยางที่ใชสารเสพติดประเภทยาบา
อายุระหวาง 18-24 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และอุดมศึกษา จึงไมสามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับประชากรที่เปนกลุมตัวอยางกลุมอื่นได ดังนั้นจึงควรนําปจจัยอื่นๆเขามาศึกษา
เพิ่มเติม เชน ผูใชสารเสพติดชนิดอื่นๆ แรงสนับสนุนของครอบครัว แรงจูงใจในการเลิกสารเสพติด
พันธะสัญญาต อการกระทํา ความรู สึกมีคุณค าในตนเอง เปนต น และนําผลที่ได จากการวิจั ยมา
พัฒนาโปรแกรมใหเปนมาตรฐานยิ่งขึ้น
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาองคประกอบของการเลือก ภาวะที่เหมาะสม และการ
ทดแทนบางองค ป ระกอบเท า นั้ น ทํ า ให ไ มค รอบคุ ล มองค ป ระกอบทั้ ง หมด ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี
การศึกษาองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของกับการใชโปรแกรมการจัดการชีวิต ไดแก การตั้งเปาหมายที่
เฉพาะเจาะจง พั น ธะสั ญ ญาตอเป าหมาย การใชวิธีก ารหรือทักษะใหม ๆ เป นต น เพื่ อนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนการชวยลดปญหาการเสพติดซ้ําของ
ผูใชสารเสพติดในอนาคต
3. การศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการชี วิตตอความรู เจตคติ และทัก ษะการ
ปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน ในครั้งนี้ มีขอจํากัดในการ
วิจัย คือ
3.1 โปรแกรมการจัดการชีวิตที่ใชในการวิจัย เปนโปรแกรมที่ประยุกตใชแนวคิด
ตามรูปแบบการเลือก ภาวะที่เหมาะสม และการทดแทน และมีการเรียงเนื้อหาของโปรแกรมตาม
ความสําคัญของเนื้อหาที่ผูใชสารเสพติดควรไดรับรู ไดแก การทดแทน โดยการใหความรูในเรื่อง
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โทษและพิษภัยของยาบา ผลที่เกิดจากการใชยาบา การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปติดซ้ํา ภาวะที่
เหมาะสม และการเลือก เนื่องจากวา การที่ผูใชสารเสพติด ไดรับความรูที่ถูกตองจะชวยใหเกิด
การตัดสินใจในการเลือ กที่ดี ซึ่งแตกตางจากการเรียงเนื้อหาตามแนวคิดของ The SOC model
ดั ง นั้ น จึ ง ควรมีก ารศึ ก ษาวิ จั ย โปรแกรมโดยมี ก ารเรี ย งเนื้ อ หาตามแนวคิ ด การเลื อ ก ภาวะที่
เหมาะสม และการทดแทน
3.2 กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา เปนผูใชสารเสพติดในระบบบังคับบํา บัด ทํา
ใหกลุมตัวอยางมาเขาโปรแกรมไดครบตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งไมอาจอางอิงถึงกลุมที่สมัครใจ
บํา บัดรักษาได ถาจะศึกษาวิจัยครั้งตอไป จึงควรศึกษาในกลุ มสมัครใจ และควรมีแรงจู งใจใน
การนําผูใชสารเสพติดมาเขากลุมเปนอยางดี
4. ควรมีการศึ กษาวิจัยในระยะยาว โดยมีการติดตามกลุมตัวอยางหลังผา นการ
ทดลองในระยะ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน เพื่อดูแลชวยเหลือใหผูใชสารเสพติดเลิกใชสาร
เสพติดไดอยา งยาวนาน และเปนการปองกันการติดซ้ํา และนําผลการศึกษาวิจัยที่ได มาศึกษา
ผลกระทบในวงกวางเพื่อใหโปแกรมเปนมาตรฐานที่ดี

