
การศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION TEST (SSCT) ใน

ผูป่้วยยาเสพติดท่ีมารับการรักษา ณ คลินิกบาํบดัยาเสพติด 2 ลาดพร้าว* 
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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพือ่เพื่อศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS 

SENTENCE COMPLETION TEST (SSCT) ในผูป่้วยยาเสพติดท่ีมารับการรักษา ณ คลินิกบาํบดัยา

เสพติด 2 ลาดพร้าว ผลการวิจยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. FAMILY ในลกัษณะของครอบครัว กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นท่ี

เก่ียวขอ้งกบั ทศันคติต่อแม่ ทศันคติต่อพอ่ และทศันคติต่อครอบครัว 

 2. SEX ในเร่ืองทางเพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ทศันคติต่อผูห้ญิง ทศันคติต่อความสมัพนัธ์กบัเพื่อนต่างเพศ 

 3. INTERPERSONAL RELATIONSHIP ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชาท่ี

ทาํงานหรือโรงเรียน ทศันคติท่ีมีต่อบุคคลท่ีจะเป็นท่ีปรึกษา และทศันคติท่ีมีต่อผูร่้วมงานหรือท่ี

โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้าํตอบในลกัษณะท่ีมีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ยในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั ทศันคติต่อเพื่อนและผูคุ้น้เคย   

 4. SELF-CONCEPT ประเดน็เก่ียวกบั ความคิดเห็นของตนเอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มี

ความยุง่ยากใจในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั ทศันคติต่อความสามารถของตนเอง ทศันคติต่ออดีต ทศันคติ

ต่ออนาคต และทศันคติต่อความหวงั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้าํตอบในลกัษณะท่ีมีความยุง่ยากใจ

อยา่งรุนแรงในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความกลวั ทศันคติต่อความผดิ  

 

บทนํา 

 ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย มีมานานนบัศตวรรษและมีการพฒันาตวัเองอยา่งต่อเน่ือง

มาโดยลาํดบัจนถึงปัจจุบนั และยงัไดส่้งผลกระทบเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ เน่ืองจาก 

 

คาํสําคญั: The sacks sentence completion test, การศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ, ผูป่้วยยาเสพติด 

 *บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเร่ือง การศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS 

SENTENCE COMPLETION TEST (SSCT) ในผูป่้วยยาเสพติดท่ีมารับการรักษา ณ คลินิกบาํบดัยาเสพติด 2 

ลาดพร้าว ซ่ึงไดส้อบการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ คือ รองศาสตราจารย ์

ร.ท. ฐิรชยั หงษย์นัตรชยั และ อาจารยร์พีกรณ์ เป่ียมพืช และมีคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 2 ท่าน คือ (1) 

รองศาสตราจารย ์ร.ท. ฐิรชยั หงส์ยนัตรชยั (2) อาจารยร์พีกรณ์ เป่ียมพืช 

 **นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  



ทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติเขา้ไปเก่ียวพนักบัยาเสพติดไม่นอ้ยกวา่ 3 ลา้นคน โดยเฉพาะเดก็

และเยาวชนท่ีถือเป็นกาํลงัสาํคญัของชาติท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว (ปิติธรรม ธิติมนตรี, 

2546:19) และสถานการณ์ปัญหาท่ีผา่นมานบัวา่เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ อนั

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างสงัคมในลกัษณะท่ีขาดความสมดุล ก่อใหเ้กิดภาวะไม่

มัน่คงในระดบัฐานราก ซ่ึงกคื็อครอบครัว ปัญหายาเสพติดไม่ไดเ้ป็นปัญหาของผูติ้ดยาเท่านั้นยงั

ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในสงัคม สาํหรับผูติ้ดยาเสพติดจะบัน่ทอนสุขภาพทั้งทางร่างกาย

และจิตใจ และเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม ส่วนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น พอ่แม่ของผูติ้ดยากต็อ้งเป็นทุกข ์เม่ือ

พบวา่ยาเสพติดไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีทาํลายอนาคตของลูก ญาติ พี่นอ้ง เกิดความอายท่ีสมาชิกใน

ครอบครัวติดยา เพื่อนฝงูหรืออาจารยย์อ่มไม่ตอ้งการท่ีจะเห็นเพื่อนหรือลูกศิษยข์องตนตอ้งไดรั้บ

ความทุกขจ์ากปัญหายาเสพติด นอกจากน้ี ปัญหายาเสพติดยงัส่งผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมดว้ย 

กล่าวคือ ปัญหายาเสพติดทาํใหชุ้มชนและสงัคมตอ้งสูญเสียบุคคลท่ีจะช่วยในการพฒันาประเทศ 

โดยในแต่ละปีรัฐบาลจะตอ้งทุ่มเทงบประมาณเป็นจาํนวนมาก สาํหรับนาํมาแกปั้ญหายาเสพติด

และปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํมาซ่ึงโรคร้ายจาํนวนมากท่ีคุกคามและคร่าชีวิตของคนทาํให้

เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 

 ในปัจจุบนัปัญหายาเสพติดนบัวา่เป็นปัญหาสาํคญัท่ีทาํลายทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัยิง่ในการพฒันาประเทศ ผูติ้ดยาเสพติดจะถูกทาํลายทั้งอนาคตและชีวิต ตอ้งตกเป็นทาสของ

ยาเสพติดท่ีเสพทั้งร่างกายและจิตใจ ตอ้งแสวงหายามาเสพใหไ้ดด้ว้ยวิธีการต่างๆ โดยไม่มีสติย ั้งคิด

วา่วิธีการท่ีไดย้าเสพติดมานั้น ผดิหรือถูกอยา่งไร จึงพบวา่ ปัญหายาเสพติดเป็นตน้ตอของปัญหา

อาชญากรรมต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาลกัขโมย จ้ี ปลน้ ปัญหาการฆาตกรรม ปัญหาโสเภณี และ

ปัญหาสงัคมอ่ืนๆ จึงกล่าวไวว้า่ ปัญหายาเสพติดยิง่รุนแรงมากข้ึนเท่าไร ปัญหาสงัคมและ

อาชญากรรมยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึนเท่านั้น ปัญหาเหล่าน้ีนบัวา่ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อสงัคม

และประเทศชาติอยา่งมาก รัฐบาลตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด และปัญหาท่ี

เป็นผลพวงมาจากยาเสพติดจาํนวนมากในแต่ละปี ปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาท่ีบัน่ทอนและ

ขดัขวางการพฒันาดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศตลอดหลายสิบปีท่ีผา่นมา 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้า่การท่ีเราเขา้ใจความคิด ทศันคติ ของผูติ้ดยาเสพติด จะเป็น

กระบวนการหน่ึงเพื่อช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดในการหาทางออกของปัญหา โดยเฉพาะการ

ช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดในการบาํบดัรักษาตามสถานท่ีบาํบดัต่างๆ หรือแมแ้ต่ภายในครอบครัว 

สงัคม และบุคคลรอบขา้งของผูติ้ดยาเสพติดเอง การเขา้ใจความคิด ทศันคติของผูติ้ดยาเสพติดยา

เสพติด จะช่วยใหก้ารบาํบดัรักษามีประสิทธิภาพ ช่วยใหผู้บ้าํบดัเขา้ใจผูติ้ดยาเสพติดมากข้ึน 

กระบวนการบาํบดัเป็นไปอยา่งมีขั้นตอนตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บการบาํบดั รวมถึงช่วย

ใหค้รอบครัวของผูติ้ดยาเสพติดเขา้ใจผูติ้ดยาเสพติดมากข้ึน เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดให้



ปรับตวัเขา้กบัครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งสนบัสนุนช่วยเหลือในการเลิกใชส้ารเสพติดของ

ผูติ้ดยาเสพติดไม่ใหเ้ขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดไดอ้ยา่งถาวร 

 ผลวิเคราะห์ลกัษณะคาํตอบท่ีไดจ้ากการศึกษานาํไปสู่การทาํความเขา้ใจในทศันคติของผู ้

ติดยาเสพติด และเป็นเคร่ืองมือในการช่วยในการบาํบดัรักษาซ่ึงจะนาํไปสู่ความเขา้ใจและหาวิธี

ปรับเปล่ียนทศันคติและสร้างทกัษะใหก้บัผูท่ี้เขา้รับการบาํบดัใหก้ลบัมาใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกติต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION TEST 

(SSCT) ในผูป่้วยยาเสพติดท่ีมารับการรักษา ณ คลินิกบาํบดัยาเสพติด 2 ลาดพร้าว 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูติ้ดยาเสพติด เพศชาย ท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป ท่ี

เขา้รับการบาํบดัรักษา แบบผูป่้วยนอก ดว้ยโปรแกรมจิตสงัคมบาํบดั (Matrix Program) ณ คลินิก

บาํบดัรักษายาเสพติด 2 ลาดพร้าว 

 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นผูติ้ดยาเสพติด เพศชาย ท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป 

ท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษา แบบผูป่้วยนอก ดว้ยโปรแกรมจิตสงัคมบาํบดั (Matrix Program) ณ คลินิก

บาํบดัรักษายาเสพติด 2 ลาดพร้าว ระหวา่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 

จาํนวน 50 คน ใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาํหนด

คุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี (1) สามารถอ่านออกเขียนได ้(2) เป็นผูป่้วยท่ีเขา้รับการบาํบดัท่ี

คลินิกบาํบดัรักษายาเสพติด 2 ลาดพร้าว ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (3) ใหค้วามร่วมมือในการทาํแบบทดสอบ 

(4) ไม่มีอาการทางจิตและไม่มีโรคทางจิตเวชอ่ืนร่วมดว้ย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.   เพื่อใหท้ราบถึงคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION 

TEST (SSCT) ของผูติ้ดยาเสพติดในประเดน็ ดงัน้ี (1) ทศันคติต่อครอบครัว (2) ทศันคติเก่ียวกบั

เพศ (3) ทศันคติเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (4) ทศันคติต่อตนเอง               

 2.   เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบวิธีการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีเหมาะสม

ต่อไป 

 3.   เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยยาเสพติดท่ีเขา้รับการ

บาํบดัรักษาแบบผูป่้วยนอกไดมี้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั ทศันคติต่อครอบครัว, ทศันคติเก่ียวกบัเพศ, 



ทศันคติเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และทศันคติต่อตนเอง นาํไปสู่การช่วยเหลือและปรับ

พฤติกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE 

SACKS SENTENCE COMPLETION TEST (SSCT) ในผูป่้วยยาเสพติดท่ีมารับการรักษา ณ คลินิก

บาํบดัยาเสพติด 2 ลาดพร้าว ดงัต่อไปน้ี 

ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาท่ีรับเขา้สู่ร่างกายจะโดยการรับประทาน ฉีด สูบ หรือดม 

ติดต่อกนัชัว่ระยะเวลาหน่ึงแลว้ ทาํใหมี้ผลต่อร่างกายและจิตใจของผูไ้ดรั้บในลกัษณะ ดงัน้ี 

1 มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเสพยาหรือสารนั้นต่อไปอีก 

2 มีความโนม้เอียงท่ีจะตอ้งเพิ่มปริมาณยาหรือสารนั้นมากข้ึนเร่ือยๆ 

3 เม่ือหยดุใชย้าหรือสารนั้น จะเกิดอาการของการถอนยา หรืออยากยา 

4 ผูท่ี้ใชย้าหรือสารนั้นเป็นเวลานานจะทาํใหเ้กิดผลร้ายต่อสุขภาพทั้งทางร่างและจิตใจ 

 ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผูป่้วยยาเสพติดชาย อายตุั้งแต่ 16 ปี ข้ึนไป ท่ีเขา้รับการ

บาํบดัรักษาแบบผูป่้วยนอก โดยใชโ้ปรแกรมจิตสงัคมบาํบดั Matrix Program ณ คลินิกบาํบดัยาเสพ

ติด 2 ลาดพร้าว โดยไม่มีพยาธิสภาพทางจิตใจอนัเป็นผลมากจากการติดยาเสพติด 

 แบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION TEST (SSCT) เป็น

แบบทดสอบดว้ยวิธีการเติมประโยคใหส้มบูรณ์ ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม 60 ขอ้ ถูกสร้างข้ึนเพื่อ

ศึกษาถึงความสมัพนัธ์และหนา้ท่ีต่างๆ ในระดบัจิตสาํนึก (consciousness) ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองบางเร่ืองท่ี

ผูท้ดสอบตอ้งการทราบ แต่ละขอ้อาจเป็นคาํ วลี หรือประโยคท่ีใหม้าแต่ยงัไม่ครบสมบูรณ์ ผูรั้บการ

ทดสอบจะตอ้งเติมประโยคใหส้มบูรณ์ เป็นการทดสอบความรู้สึก ทศันคติและความคิดเห็นของ

ตนเองใน 4 ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั (1) ทศันคติต่อครอบครัว (2) ทศันคติเก่ียวกบัเพศ (3) ทศันคติ

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (4) ทศันคติต่อตนเอง       

 การแปลผลและการให้คะแนน (interpretation and scoring) แบบทดสอบ SSCT สามารถดู

ไดจ้ากลกัษณะคาํตอบจากแบบทดสอบของ subject โดยดูจาก 4 ขอ้ประโยค แลว้นาํประโยคทั้ง 4 

ขอ้ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงทศันคติในดา้นนั้นๆ มารวมกนัและนาํมาวิเคราะห์แปลผล  

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กุหลาบ รัตนสัจธรรม, ถิรพงษ์ ถิรมนัส และพชันี สุวรรณศรี (2540) 

รายงานการวิจัย เร่ือง สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศของ

นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจยัพบวา่ สมัพนัธภาพในครอบครัวส่วนใหญ่ดี 

นกัศึกษามากกว่าร้อยละ 80 ให้ความเคารพผูอ้าวุโสในครอบครัวเป็นอยา่งดี มีการช่วยเหลือเก้ือกูล

กนั มากกว่าร้อยละ 60 อยู่ในโอวาทของบิดามารดาหรือผูป้กครอง ช่วยเหลือพี่น้องหรือบุคคลใน



ครอบครัว ร่วมรับผิดชอบกิจกรรมในครอบครัว และหาโอกาสตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา

หรือผูป้กครอง เขา้กนัไดดี้กบัคนในครอบครัว ช่วยกนัแกปั้ญหาความขดัแยง้ ใชเ้วลาพกัผ่อนใน

ตอนเย็นและวนัหยุดอยู่ท่ีบ้าน ไม่พยายามชิงดีชิงเด่นกัน บิดามารดาหรือผูป้กครองใช้เหตุผล

ประกอบในการเล้ียงดู สนใจ ไม่ปล่อยปละละเลย 

 นกัศึกษามีปัญหายาเสพติดนอ้ย โดยพบนักศึกษามากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้เก่ียวกบัการ

ติดต่อของโรคเอดส์ มากกว่าร้อยละ 75 มีการรับรู้ความเส่ียงและความรุนแรงของยาเสพติด รับรู้

ประโยชน์และอุปสรรค และส่ิงกระตุน้พฤติกรรมของการป้องกนัยาเสพติด 

 นักศึกษามีพฤติกรรมทางเพศเหมาะสม โดยพบมากกว่าร้อยละ 80 ไม่มีลกัษณะทางเพศ

ท่ีว่ารักเพศเดียวกนัแบบคู่รัก หรืออยากแปลงเพศ และไม่รู้สึกผิดหวงัท่ีเกิดมามีเพศท่ีเป็นอยู่ และ

เช่ือว่ารักเดียวใจเดียวไม่สํ่าส่อนทาํให้ปลอดจากโรคเอดส์ การรักนวลสงวนตวั รับผิดชอบและให้

เกียรติหญิงท่ีตนรัก ใชถุ้งยางอนามยัในการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

 สัมพนัธภาพในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด

และพฤติกรรมทางเพศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั < .05 ดงันั้นจึงควรหาแนวทางการพฒันา

สมัพนัธภาพในครอบครัวใหเ้ขม้แขง็ เพอ่แกไ้ขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นให้

ไดผ้ล 

 เกียรติศกัด์ิ คาํวิเศษ (2545) มลูเหตจูุงใจในการเสพยาบ้าของผู้ต้องขงัคดียาเสพติดให้โทษ

ปะเภท 1 (ยาบ้า) ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดเลย  ผลการศึกษา พบวา่ มูลเหตุจูงใจในการเสพยาบา้

ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่ มีบุคลิกภาพ ความคิดเห็นต่อตนเองและ

มีจิตลกัษณ์ต่อยาบา้ ไดแ้ก่ ความรู้ ความเช่ือ และทศันคติทั้งเชิงบวกและลบ และปัจจยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้ก่ ครอบครัวและสมัพนัธภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่อาศยัอยูร่่วมกบับิดามารดา มี

สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกในครอบครัว อิทธิพลเพื่อนสนิท พบวา่ส่วนใหญ่มีเพื่อนท่ีมีอาชีพ

รับจา้ง และไม่เคยมีประวติักระทาํผดิกฎหมายหรือถูกจาํคุก และไม่เคยถูกเพื่อนสนิทบงัคบั หรือ

ชกัชวนใหเ้สพยาบา้ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัยาบา้ พบวา่ส่วนใหญ่ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจาก

ส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือเพื่อนสนิท และส่ือท่ีไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารนอ้ยท่ีสุด คือ 

ภาพยนตร์ และสถานศึกษา ตามลาํดบั ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ส่วนใหญ่เป็นบา้นตนเอง ส่วน

แหล่งและสถานท่ีซ้ือยาบา้ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูไ่กลจากท่ีพกัอาศยัมากกวา่ 2 กิโลเมตร และสถานท่ี

ท่ีซ้ือยาบา้จะทาํการซ้ือขายท่ีบา้นของผูข้ายมากท่ีสุด 

 อจัฉรียา ชุมพล (2543) การศึกษาทัศนคติเก่ียวกับ ครอบครัว เพศ สัมพนัธภาพระหว่าง

บคุคล และความคิดเห็นของตนเอง ของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่  

 1. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ยในทศันคติท่ีเก่ียวกบั

ครอบครัว และความคิดเห็นของตนเอง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.57 และ 1.27 ตามลาํดบั ในทศันคติท่ี



เก่ียวกบัเพศและสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลไม่แสดงใหเ้ห็นถึงความยุง่ยากใจในดา้นน้ี โดยมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.83 และ 0.91 ตามลาํดบั  

 2. จากขอ้มูลท่ีไดพ้บวา่ ในทศันคติท่ีเก่ียวกบัครอบครัว และสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 

ระหวา่งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 3. ในทศันคติท่ีเก่ียวกบัครอบครัว แสดงใหเ้ห็นถึงการมีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย โดยมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.69 ในนกัเรียนหญิง และมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.45 ในนกัเรียนชาย ในส่วนของสมัพนัธภาพ

ระหวา่งบุคคล และความคิดเห็นของตนเอง นกัเรียนชายมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.26 และ 1.50 ตามลาํดบั ซ่ึง

สูงกวา่นกัเรียนหญิงท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.56 และ 1.04 ตามลาํดบั 

 4. พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในระดบัเกรดเฉล่ียท่ีไดใ้นประเดน็ท่ี

เก่ียวกบัครอบครัว 

 5. ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี

ความกงัวลใจเลก็นอ้ยในทุกทศันคติ ยกเวน้ในทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศ 

 6. ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ไดค่้าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ในทศันคติท่ีเก่ียวกบัครอบครัวอยูท่ี่ 1.63 ขณะเดียวกนันกัเรียนในระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไดค่้าเฉล่ียท่ีตํ่ากวา่ ในทศันคติดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลท่ี 0.78   

 7. พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในระดบัเกรดเฉล่ียท่ีไดใ้นทศันคติท่ี

เก่ียวกบัครอบครัว   

 8. ในทศันคติท่ีเก่ียวกบัครอบครัวและความคิดเห็นของตนเองจากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ 

มีความขดัแยง้ใจเลก็นอ้ยในทุกระดบัเกรดเฉล่ียท่ีไดข้องนกัเรียน ขณะเดียวกนัในทศันคติดา้น

สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลไม่พบความขดัแยง้ใจในดา้นน้ีในทุกระดบัเกรดเฉล่ียท่ีไดข้องนกัเรียน   

 9. ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหวา่งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงใน

ทศันคติท่ีเก่ียวกบัเพศ และความคิดเห็นของตนเอง  

 10. ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในแต่ละระดบัชั้นเรียน ในทศันคติท่ี

เก่ียวกบัเพศ สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล และความคิดเห็นของตนเอง 

 11. ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในแต่ละระดบัระดบัเกรดเฉล่ียท่ีไดข้อง

นกัเรียน ในทศันคติท่ีเก่ียวกบัเพศ สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล และความคิดเห็นของตนเอง   

  

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE 

COMPLETION TEST (SSCT) ในผูป่้วยยาเสพติดท่ีมารับการรักษา ณ คลินิกบาํบดัยาเสพติด 2 

ลาดพร้าว กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูติ้ดยาเสพติด เพศชาย ท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป ท่ี



เขา้รับการบาํบดัรักษา แบบผูป่้วยนอก ดว้ยโปรแกรมจิตสงัคมบาํบดั (Matrix Program) ระหวา่ง

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 จาํนวน 50 คน ใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูล

ทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม และแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION 

TEST (SSCT) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลทางสถิติ ไดแ้ก่ จาํนวนและร้อยละ เพื่อแสดงลกัษณะ

ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง และเพื่อแสดงคาํตอบจากการทดสอบดว้ยแบบทดสอบ SSCT ของผูติ้ดยา

เสพติด 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจยั พบวา่ 

  1. ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูติ้ดยาเสพติด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 

16 – 20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28 สถานภาพการสมรส อยูใ่นสถานภาพโสด มากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 60 การศึกษา อยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48 ความสัมพนัธ์

ระหว่างบิดาและมารดา อยูด่ว้ยกนัอยา่งราบร่ืน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44 สาเหตุสําคญัท่ีใชส้าร

เสพติดคร้ังแรก ใชเ้พราะอยากลอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56 เหตุผลสาํคญัท่ีเขา้รับการบาํบดั เขา้

รับการบาํบดั เพราะอยากเลิก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56 สารเสพติดท่ีใช ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้

ยาบา้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48       

  2. ขอ้มูลจากแบบทดสอบ SSCT เพื่ออธิบายลกัษณะคาํตอบท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 

  2.1 FAMILY ในลกัษณะของครอบครัวประกอบดว้ยทศันคติ 3 ประเดน็ 

   - ทศันคติต่อแม่ ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 60 

ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 26 มีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย  และร้อยละ 14 มีความ

ยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง 

   - ทศันคติต่อพอ่ ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 42 

ไม่มีความยุ่งยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 34 มีความยุ่งยากใจอย่างรุนแรง และร้อยละ 24 มี

ความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย         

   - ทศันคติต่อครอบครัว ของกลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ร้อยละ 50 ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 26 มีความยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง และร้อย

ละ 24 มีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย  

  2.2 SEX ในแง่ของทางเพศ ประกอบดว้ยทศันคติ 2 ประเดน็อนัไดแ้ก่ 

   - ทศันคติต่อผูห้ญิง ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 

74 ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 24 มีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย และร้อยละ 2 มีความ



ยุง่ยากในทศันคติน้ีอยา่งรุนแรง        

   - ทศันคติต่อความสัมพนัธ์กบัเพื่อนต่างเพศ ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 88 ไม่มีความยุ่งยากใจในด้านน้ี รองลงมาร้อยละ 8 มีความยุ่งยากใจ

เลก็นอ้ย และร้อยละ 4 มีความยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง 

  2.3 INTERPERSONAL RELATIONSHIP ใน ประเด็น ท่ี เก่ียวข้องกับความสัมพัน ธ์

ระหวา่งบุคคล ประกอบดว้ยทศันคติ 4 ประเดน็อนัไดแ้ก่ 

   - ทศันคติต่อเพื่อนและผูคุ้น้เคย ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ร้อยละ 54 มีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย รองลงมาร้อยละ 32 ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี และร้อย

ละ 14 มีความยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง 

   - ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชาท่ีทาํงานหรือท่ีโรงเรียน ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงให้เห็น

ว่า แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 72 ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 

24 มีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย และร้อยละ 4 มีความยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง 

   - ทศันคติท่ีมีต่อบุคคลท่ีจะเป็นท่ีปรึกษา ของกลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 78 ไม่มีความยุ่งยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 18 มีความยุ่งยากใจ

เลก็นอ้ย และร้อยละ 4 มีความยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง 

   - ทศันคติทศันคติต่อผูร่้วมงานหรือท่ีโรงเรียน ของกลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 76 ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 14 มีความยุง่ยากใจ

เลก็นอ้ย และร้อยละ 5 มีความยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง 

  2.4 SELF-CONCEPT ประเดน็เก่ียวกบั self-concept (ความคิดเห็นของตนเอง) จะเก่ียวขอ้ง

กบั ทศันคติ 6 ประเดน็อนัไดแ้ก่ 

   - ทศันคติต่อความกลวั ของกลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ร้อยละ 78 มีความยุง่ยากใจอย่างรุนแรง รองลงมาร้อยละ 18 มีความยุง่ยากใจเล็กน้อย และร้อยละ 

10 ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี 

   - ทศันคติต่อความผดิ ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อย

ละ 36 มีความยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง รองลงมาร้อยละ 34 ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี และร้อยละ 30 

มีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย  

   - ทัศนคติต่อความสามารถของตนเอง ของกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยล่ะ 48 ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 32 มีความยุง่ยากใจอยา่ง

รุนแรง และร้อยละ 10 มีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย  

   - ทศันคติต่ออดีต ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 

68 ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 26 มีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย และร้อยละ 6 มีความ

ยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง  



   - ทศันคติต่ออนาคต ของกลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อย

ล่ะ 76 แสดงให้เห็นว่าไม่มีความยุ่งยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 16 มีความยุ่งยากใจเล็กน้อย 

และร้อยละ 8 มีความยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง  

   - ทศันคติต่อความหวงั ของกลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ร้อยล่ะ 86 ไม่มีความยุง่ยากใจในดา้นน้ี รองลงมาร้อยละ 8 มีความยุ่งยากใจอยา่งรุนแรง และ ร้อย

ละ 6 มีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ย 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาลกัษณะคาํตอบของผูติ้ดยาเสพจากการทาํแบบทดสอบ SSCT 

เพื่อให้ทราบถึงทศันคติของผูติ้ดยาเสพติดในดา้นต่างๆ  ตามการแปลผลและการให้คะแนน ซ่ึง

ผูว้ิจยัจะนาํมาอภิปรายผลตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 1. FAMILY ในลกัษณะของครอบครัวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1.1 ทศันคติต่อแม่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้คาํตอบในลกัษณะท่ีดี แสดงถึงการมี

ทศันคติและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อแม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของ รศ.ดร. ผจงจิต อินท

สุวรรณ และคณะ เร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการติดยาเสพติดของเยาวชน (2539: 72) ท่ี

พบว่า ผูติ้ดสารเสพติดได้รับการพึ่ งพิงทางจิตใจและความรักความอบอุ่นจากมารดา จึงส่งต่อ

ทศันคติและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อมารดา 

  1.2 ทศันคติต่อพ่อ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้คาํตอบในลกัษณะท่ีดี แสดงถึงการมี

ทศันคติและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อพ่อ แมบ้างส่วนจะมีมุมมองท่ีไม่ดีบา้งแต่ก็เป็นดา้นท่ีไม่ดีเพียง

เลก็นอ้ย มีส่วนท่ีน่าสนใจของลกัษณะคาํตอบท่ีมองว่าคุณพ่อไม่เขา้ใจเขา มีความขดัแยง้กบัคุณพ่อ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของ รศ.ดร. ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ เร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพฤติกรรมการติดยาเสพติดของเยาวชน (2539: 66) ท่ีพบว่า ผูติ้ดสารเสพติดมีความสัมพนัธ์ท่ีดี

ต่อมารดา มากกว่าบิดา เน่ืองจากมองว่าคุณพอ่ไม่เขา้ใจเขา จึงส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบัคุณพอ่ท่ีไม่

ดีนกั 

  1.3 ทศันคติต่อครอบครัว กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้าํตอบในลกัษณะท่ีดี แสดงถึง

การมีทศันคติและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของนายสัญญา 

ขนัธนิยม เร่ือง มูลเหตุจูงใจในการเสพยาบา้ของผูเ้สพยาบา้: กรณี พ.ร.บ. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติด พ.ศ. 2543 เรือนจาํจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2553: 97) ท่ีพบวา่ ผูติ้ดสารเสพติดมีมุมมองท่ี

ดีต่อครอบครัว ครอบครัวเอาใจใส่และพร้อมใหค้วามช่วยเหลือเขา 

 2. SEX ในเร่ืองทางเพศสามารถสรุปไดด้งัน้ี 



  2.1 ทศันคติต่อผูห้ญิง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้คาํตอบในลกัษณะท่ีดี แสดงถึง

การมีทศันคติท่ีดีต่อเพศหญิง  

  2.2 ทศันคติต่อความสมัพนัธ์กบัเพื่อนต่างเพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้าํตอบใน

ลกัษณะท่ีดี มีมุมมองและการปรับตวัทางเพศอยา่งเหมาะสม มีทศันคติท่ีดีต่อชีวิตคู่  

 3. INTERPERSONAL RELATIONSHIP ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  3.1 ทศันคติต่อเพื่อนและผูคุ้น้เคย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้คาํตอบในลกัษณะท่ีมี

ความยุง่ยากใจเล็กนอ้ย จากลกัษณะคาํตอบของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่ง มองว่าตนไม่มีเพื่อนแท ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของ นายสัญญา ขนัธนิยม เร่ือง มูลเหตุจูงใจในการเสพยาบา้ของผู ้

เสพยาบา้: กรณี พ.ร.บ. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เรือนจาํจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (2543: 

101) อิทธิพลเพื่อนสนิท พบวา่ ผูติ้ดสารเสพติดมีมุมมองท่ีห่างเหินกบัเพื่อน มองวา่ตนไม่มีเพื่อนแท ้

  3.2 ทศันคติผูบ้งัคบับญัชาท่ีทาํงานหรือโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้คาํตอบ

ในลกัษณะท่ีดี แสดงถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อผูท่ี้เหนือกว่า มองว่าบุคคลท่ีเหนือกว่าเขาส่วนใหญ่ คือ

คนในครอบครัว   

  3.3 ทศันคติท่ีมีต่อบุคคลท่ีจะเป็นท่ีปรึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้คาํตอบใน

ลกัษณะท่ีดี แสดงถึงการมีทศันคติและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อบุคคลท่ีจะเป็นท่ีปรึกษา  

  3.4 ทศันคติท่ีมีต่อผูร่้วมงานหรือท่ีโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้คาํตอบใน

ลกัษณะท่ีดี แสดงถึงการมีทศันคติและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมกลุ่ม  

 4. SELF-CONCEPT ประเดน็เก่ียวกบั self-concept (ความคิดเห็นของตนเอง)  

  4.1. ความกลวั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้าํตอบในลกัษณะท่ีมีความยุง่ยากใจอยา่ง

รุนแรง แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการในการบาํบดัรักษา เพื่อใหก้ารช่วยเหลือในการจดัการกบัความ

ขดัแยง้ทางดา้นอารมณ์ท่ีแสดงให้เห็นในดา้นน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้คาํตอบในลกัษณะของ

การกลวัใจตนเอง กลวัท่ีจะกลบัไปใชย้าเสพติดซํ้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพตัรา สุภาพ (2539: 63) ท่ี

พบว่า การติดสารเสพติดของผูใ้ชย้าเสพติดสาํคญัท่ีสุดคือ ความอ่อนไหวทางอารมณ์และจิตใจของ

ผูใ้ชส้ารเสพติด ท่ีไม่สามารถหา้มใจตนเองไปใชส้ารเสพติดไดห้ากพบเจอส่ิงเร้าตวักระตุน้ 

  4.2 ทศันคติต่อความผิด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้คาํตอบในลกัษณะท่ีมีความ

ยุง่ยากใจอยา่งรุนแรง แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการในการบาํบดัรักษา เพื่อให้การช่วยเหลือในการ

จดัการกบัความขดัแยง้ทางดา้นอารมณ์ท่ีแสดงให้เห็นในดา้นน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ลกัษณะ

คาํตอบท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้สึกผดิท่ีคา้งคาภายในจิตใจ รู้สึกผดิท่ีทาํตวัไม่ดีกบัครอบครัว ไปใช้

สารเสพติด อยากลืมเร่ืองราวเหล่านั้น  

  4.3 ทัศนคติต่อความสามารถของตนเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คาํตอบใน

ลกัษณะท่ีดี จากลกัษณะคาํตอบ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เช่ือมัน่วา่ตนมีความสามารถท่ีจะทาํในส่ิงท่ีดี



ได ้เช่ือว่าตนสามารถเลิกยาเสพติดได ้แต่ก็ควรให้ความสนใจในลกัษณะคาํตอบท่ีมีความยุง่ยากใจ

อยา่งรุนแรง แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการในการบาํบดัรักษา เพื่อใหก้ารช่วยเหลือในการจดัการกบั

ความขดัแยง้ทางดา้นอารมณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นในดา้นน้ี จากลกัษณะคาํตอบ กลุ่มตวัอยา่งมองวา่ตนเอง

เป็นคนใจอ่อน มีปมดอ้ย ไร้ความสามารถ ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยั

ของ รศ.ดร. ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ เร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการติดยาเสพติด

ของเยาวชน (2539: 72) ท่ีพบว่า ผูติ้ดสารเสพติดมีมุมมองท่ีไม่ดีต่อตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเอง

ตํ่า 

  4.4 ทศันคติต่ออดีต กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้คาํตอบในลกัษณะท่ีดี แสดงให้เห็น

ถึงทศันคติท่ีดีในอดีต มีประสบการณ์ท่ีดีในวยัเด็กกบัครอบครัว แต่ก็ควรใหค้วามสนใจในลกัษณะ

คาํตอบท่ีมีความยุง่ยากใจเลก็นอ้ยท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท่ีไม่ดีใน

อดีต อยากแกไ้ขเร่ืองท่ีทาํไมดีในอดีต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นายเกียรติศกัด์ิ คาํวิเศษ ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง 

มูลเหตุจูงใจในการเสพยาบา้ของผูต้อ้งขงัคดียาเสพติดให้โทษปะเภท 1 (ยาบา้) ศึกษาเฉพาะกรณี 

จงัหวดัเลย (2545: 90) ท่ีพบว่า ผูติ้ดสารเสพติดมีมุมมองท่ีไม่ดีในอดีต มองว่าชีวิตของตนเองมกัจะ

ประสบพบเจอแต่ความทุกข ์ความผดิหวงั 

  4.5 ทศันคติต่ออนาคต กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้คาํตอบในลกัษณะท่ีดี แสดงให้

เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่ออนาคต ต้องการทาํตัวให้ดีข้ึน เพื่อคนท่ีเขารัก 

โดยเฉพาะคนในครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เรืองสิทธ์ เนตรนวลใย และคณะ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง 

กระบวนการเขา้สู่การบาํบดัรักษาเพื่อเลิกใชย้าบา้ ดว้ยความสมคัรใจของเยาวชนไทย ผลการวิจยั

พบว่า ผูติ้ดสารเสพติดเขา้สู่กระบวนการบาํบดัเน่ืองจากครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่ มีความสงสาร

พ่อแม่ มีจิตสาํนึกท่ีดีท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองไปในหนทางท่ีดีข้ึน กลวัว่าจะขาดโอกาสท่ีดีในชีวิต 

ความกา้วหนา้ในชีวิต 

  4.6. ทศันคติต่อความหวงั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้คาํตอบในลกัษณะท่ีดี จาก

ลกัษณะคาํตอบแสดงให้เห็นถึง ความต้องการท่ีจะทาํตวัเองให้ดีข้ึนเพื่อครอบครัวของเขา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของสุนีรัตน์ บริพนัธ์ และศรีพรรณ สวา่งวงศ ์(2544: 46-47) ท่ีศึกษาถึงปัจจยั

ท่ีมีผลต่อ การเลิกเสพยาเสพติดของผูท่ี้เคยผ่านการบาํบดัรักษา ซ่ึงพบว่า ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีนาํไปสู่

การเลิก เสพยาเสพติด คือตระหนกัใน ความรัก และความห่วงใยของพอ่แม่ ไม่อยากใหพ้อ่แม่เสียใจ

และเป็นทุกข ์ตอ้งการเอาชนะ คาํสบประมาท และการดูถูก ตอ้งการทาํตวัเองให้ดีข้ึนเพื่อแบ่งเบา

ภาระหนา้ท่ีของครอบครัว 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี 

 1. จากการศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION 

TEST (SSCT) ไม่พบปัญหาทางดา้นครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งเด่นชดั แต่พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง

ให้ความสําคญักบัครอบครัวท่ีแสดงให้เห็นว่า การท่ีครอบครัวมีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาผูติ้ด

สารเสพติดจะมีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาของผูติ้ดสารเสพติดไดอ้ยา่งมาก โดยเฉพาะในเร่ืองการ

ปรับทศันคติและพฤติกรรมของผูติ้ดสารเสพติด ดว้ยเหตุน้ีในการบาํบดัรักษาจึงควรใหค้วามสาํคญั

กบัการทาํกลุ่มครอบครัว การให้ความรู้ด้านยาเสพติดกบัครอบครัว ไม่ใช้ให้ความสําคญัท่ีตวัผู ้

บาํบดัเพียงอยา่งเดียว 

 2. จากการศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION 

TEST (SSCT) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัแม่ แต่มีมุมมองบางดา้นท่ีขดัแยง้กบัพ่อ 

ดงันั้น ในขั้นตอนการบาํบดัรักษาจึงควรใหคุ้ณพอ่มีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาใหม้ากข้ึน 

 3. จากการศึกษาคําตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION 

TEST (SSCT) พบว่า ผูติ้ดยาเสพติดยงัมีปัญหาในเร่ือง ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ยาเสพติด ซ่ึงการบําบัดรักษาในรูปแบบโปรแกรม จิต สังคมบําบัด (Matrix Program) ท่ีให้

ความสาํคญัในเร่ืองการปรับเปล่ียนความคิด อารมณ์ พฤติกรรม การจดัการกบัส่ิงเร้าตวักระตุน้ ของ

ผูติ้ดยาเสพติด มีความเหมาะสมในการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดแบบผูป่้วยนอกมากท่ีสุด 

 4. จากการศึกษาคําตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION 

TEST (SSCT) พบว่า ผูติ้ดสารเสพติดมีมุมมองต่อตนเองเชิงลบ ท่ีส่งผลต่อ Self-esteem ของตนเอง 

การมองตนเองในแง่ลบเช่นน้ี มีอิทธิพลอยา่งยิ่งต่อการกระทาํหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

สถานบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด จึงควรมีโปรแกรมการบาํบดัรักษาท่ีส่งเสริม Self-esteem ของผูติ้ด

สารเสพติดใหดี้ข้ึน เพื่อใหเ้ขาไดเ้ห็นคุณค่าในตนเองและกลบัไปใชชี้วิตกบัครอบครัวและสังคมได้

อยา่งมีความสุขต่อไป 

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION TEST 

(SSCT) ในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะผูป่้วยยาเสพติดเพศชาย จึงควรมีการศึกษาคาํตอบเพิ่มเติมในผูป่้วยยา

เสพติดเพศหญิงแลว้นาํผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบังานวจิยัในคร้ังน้ี เพือ่ใหไ้ดล้กัษณะคาํตอบท่ีรอบ

ดา้นทั้งเพศชายและเพศหญิง 

 2. การศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION TEST 

(SSCT) ในคร้ังน้ีเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง ณ คลินิกบาํบดัยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เพยีงแห่งเดียว จึงควรมีการ



เกบ็กลุ่มตวัอยา่ง ณ สถานบาํบดัรักษายาเสพติดแห่งอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดม้า

เปรียบเทียบลกัษณะคาํตอบ แลว้นาํผลท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ จากลกัษณะคาํตอบท่ีไดจ้ากการทาํ

แบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION TEST (SSCT) ต่อไป 

 3. จากการศึกษาคาํตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION 

TEST (SSCT) ในผูป่้วยยาเสพติดท่ีมารับการรักษา พบวา่ ลกัษณะคาํตอบท่ีไดใ้นแต่ล่ะทศันคติท่ี

น่าสนใจ สามารถนาํมาต่อยอดในการออกแบบสอบถามในรูปมาตราลิเคอร์ท (Likert Scale) โดย

พิจารณาตามความรุนแรงของแต่ละทศันคติในการแบ่งระดบัขั้น ซ่ึงใชห้ลกัเกณฑต์ามแบบทดสอบ 

SSCT เพื่อนาํไปใชใ้นการทาํงานวิจยัในคร้ังต่อไป 
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