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Background Nowadays substance dependence is a major problem because it

influences the mental health of substance abusers themselves

and creating a lot of social problems. To develop the various and

qualified treatments for substance dependent patients is important

to make them quit the substance usage and be recovered.

Self-esteem is a significant factor  in the treatment of substance

dependent behavior and  art therapy is an alternative activity to

create patients’ self-esteem which is a factor to make them strong

enough to finally quit substance abuse.

Objectives 1. To compare the effect of art therapy on self-esteem in

experimental group, before and after.

2. To compare the effect of art therapy  on self-esteem in

experimental group and control group.

Research design Experimental research, randomized control trial.

Place of study Thanyarak institute, Department of Medical Services, Ministry of

Public Health
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Sample and Method Fifteen subjects from 30 participants were randomized to be

experimental group who received art therapy and another 15 to be

control group who received standard treatment at Thanyarak

institute.  This study used the general information questionnaire

and Esteem Inventory: Adult (Ryden) as pre and post-test

assessments to assess the effect of art therapy   on both groups.

The research was carried out from November, 2009 to January,

2010

Result After receiving  art therapy, the experimental group had  average

self-esteem score ( x = 39.40) which was higher than before

receiving Art Therapy(x = 32.67) it statistically significant (p <0.01)

and after receiving art therapy experimental group had the average

self-esteem score (x =39.40) which was higher than control group

(x = 28.20) it statistically significant (p <0.01).

Conclusion After receiving art therapy the experimental group had higher

average self-esteem score than in control group which was

statistical significantly at 0.01. After receiving art therapy in

experimental group, it is statistically significantly demonstrated

higher average score than before the experiment. (p <0.01).
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รัฐ ลอยสงเคราะห,์ พวงสรอ้ย วรกลุ. ผลของศลิปะบำบดัตอ่การเหน็คณุคา่ในตนเองของผูต้ดิ

สารเสพติดชาย สถาบันธัญญารักษ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2554 ก.ย. - ต.ค.; 55(5):

517 - 31

สาเหตุการทำวิจัย ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเพราะส่งผลกระทบกับ

หลายดา้น เช่นดา้นปญัหาทางสขุภาพจติตอ่ตัวผู้ใช้สารเสพตดิเอง และ

ยงัสง่ผลเปน็ปญัหาสงัคมในเรือ่งตา่ง ๆ ดว้ย ดงันัน้การบำบดัเพือ่ทำให้

ผู้ติดสารเสพติดหยุดใช้สารเสพติดได้ และหายจากโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย  และมีคุณภาพ ซึ่งปัจจัย

อย่างหนึ่งที่จำเป็นในการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะนำไปสู่

การเลิกยาได้คือการเห็นคุณค่าในตนเองของตัวผู้ติดสารเสพติดเอง

และศิลปะบำบัดก็เป็นกิจกรรมทางเลือกหนึ ่งในการจะเสริมสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อเป็นปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ติด

สารเสพเลิกใช้ยาได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของศิลปะบำบัดต่อการเห็นคุณค่าใน

ตนเองภายกลุม่ทดลอง (กอ่น - หลงั)

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของศิลปะบำบัดต่อการเห็นคุณค่าใน

ตนเองระหวา่งกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ

รูปแบบการวิจัย การวจัิยครัง้นีเ้ปน็การวจัิยเชงิทดลอง (Experimental research) แบบ

Randomize control trial

สถานที่ทำวิจัย สถาบนัธญัญารกัษ์ กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 กลุ่ม

ควบคุม15 คน เพื ่อเข้ารับโปรแกรมศิลปะบำบัดในกลุ ่มทดลอง

และกลุ ่มควบคุมได้รับโปรแกรมการบำบัดรักษาปกติของสถาบัน

ธัญญารักษ์  แล้วเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปและ แบบวัด

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง The self-esteem inventory: Adult

(Ryden) เพื่อประเมินผลของศิลปะบำบัดที่มีต่อผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มก่อน

และหลงัการทดลองโดยทำการเกบ็ขอ้มูลตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2552

ถงึเดอืนมกราคม 2553
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ผลการศึกษา หลังจากได้รับศิลปะบำบัดกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่า

ในตนเองเทา่กบั 39.40  ซ่ึงสูงกวา่กอ่นไดรั้บศลิปะบำบดั  ซ่ึงมคีะแนน

เฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองเท่ากับ 32.67 โดยแตกต่างอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเห็น

คุณค่าในตนเองหลังจากได้รับศิลปะบำบัดสูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งมี

คะแนนค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองเท่ากับ 28.20 โดยแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

สรุปผล ผู้ติดสารเสพติดชายที่ได้รับศิลปะบำบัดมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่า

ในตนเองสงูกวา่กอ่นไดรั้บ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ

ผู้ติดสารเสพติดชายที่ได้รับศิลปะบำบัดมีคะแนนค่าเฉลี ่ยการเห็น

คุณค่าในตนเองหลังจากได้รับศิลปะบำบัดสูงกว่าผู ้ติดสารเสพติด

ชายที่ไม่ได้รับศิลปะบำบัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

คำสำคัญ ศลิปะบำบดั, การเหน็คณุคา่ในตนเอง, การตดิสารเสพตดิ.
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ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ

เพราะส่งผลกระทบกับหลายด้านทั ้งด้านปัญหาทาง

สุขภาพกายและสุขภาพจิตต่อตัวผู้ใช้สารเสพติดเอง และ

ยังส่งผลเป็นปัญหาสังคมในเรื่องต่าง ๆ ด้วย เช่นปัญหา

ความรนุแรง อาชญากรรมรปูแบบตา่ง ๆ  ปัญหาโจรกรรม

ซึ่งมีหลายปัญหาเริ ่มต้นมาจากการใช้สารเสพติดและ

พบว่าปัญหายาเสพติดนี้ได้ทวีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นใน

ทุก ๆ วัน ดูได้จากรายงานสถิติ ของจำนวนและร้อยละ

ของผู้ป่วยทั้งหมดที่เสพยาบ้าและเสพร่วมกับยาอื่น ๆ

ที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข (1)  รายงานว่าในปี พ.ศ. 2547

จำนวน 1,949 ราย ปี พ.ศ.2548 จำนวน 3,084 ราย ในปี

พ.ศ. 2549 จำนวน 2,763 ราย ในปี พ.ศ. 2550 จำนวน

3,369 รายและในป2ี551 จำนวน 3,975 ราย ซ่ึงเมือ่ดูจาก

สถิติแล้วจะพบว่าแนวโน้มผู้เข้ารับการรักษาฟื้นฟูจะเพิ่ม

ขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นเพียงส่วนที่พบและรายงานได้ที่มา

เขา้รับการรกัษา และคาดวา่จะมบีางสว่นทีมี่ปัญหาการใช้

สารเสพติดแต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาฟื้นฟูอย่างถูกต้อง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ซึ ่งการติดสารเสพติดนั ้นมีความสัมพันธ์และ

เกีย่วขอ้งกบัเหน็คณุคา่ในตนเองจากการศกึษาตา่ง ๆ เชน่

มีการศึกษา(2)   พบว่าผู้ติดสารเสพติดจะมีสภาพจิตใจที่

อ่อนแอไมมี่ความมัน่ใจในตนเองมคีวามกงัวลตอ่การไมไ่ด้

รับการยอมรับ ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และ

การเห็นคุณค่าในตนเองต่ำ(3) การเห็นคุณค่าในตนเอง

เป็นปัจจัยสำคัญต่อการปรับตัว  ซึ่งเมื่อมีการปรับตัวที่ดี

ความคบัข้องและขดัแยง้ในจติใจจนทำใหเ้กดิปัญหา  และ

หันไปใช้สารเสพติดก็เกิดขึ้นได้ยาก และการเห็นคุณค่าใน

ตนเองยังเป็นปัจจัยส่วนที่เข้มแข็งในการเลิกใช้สารเสพติด

ได้

การบำบัดเยียวยาผู้ป่วยทางจิตเวชและสารเสพ

ติดมีการใช้วิธีทางจิตบำบัดหรือกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่

หลากหลาย(4,5) ซึ่งศิลปะบำบัดก็เป็นการบำบัดอีกทาง

เลือกหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้แพร่หลายมากในประเทศไทยกับ

การใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ศิลปะบำบัดมีแนวคิดว่าผู้ปฏิบัติ

จะได้เป็นอิสระในความคิด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

สร้างผา่นผลงาน หรือแม้แต่ระบายสิง่ทีไ่ม่สามารถบรรยาย

ออกมาโดยการสือ่สารอืน่ ๆ เปน็การแสดงออกซึง่ความคดิ

ความรู ้สึก ตัวตน ถ่ายทอดลงมาผ่านงานศิลปะ ซึ ่งผู ้

ทำงานศิลปะนั้นอาจเข้าใจในงานของตนเพียงคนเดียว

เกิดความภาคภูมิในผลงานที่สร้างขึ้นมา นำมาซึ่งความ

ภาคภูมิใจในตนเองเพราะการเห็นคุณในตนเองนั้นเป็น

การแสดงออกในทัศนะคติที ่มีต่อตนเองในด้านต่าง ๆ

ประกอบด้วย ด้านความสามารถ เช่น ความสามารถใน

การสือ่สาร สัมพนัธก์บัคน รวมทัง้ความสามารถทางศลิปะ

ด้านความสำคัญ ด้านการมีคุณค่า และด้านการประสบ

ความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าไว้(6)  ซึ่งจากด้านต่าง ๆ ตามที่

กล่าวถึงเมื่อมีการสร้างงานศิลปะขึ้น  บุคคลก็จะมองเห็น

ความสามารถ และความสำเรจ็ท่ีเกิดข้ึนจากงานศลิปะและ

ศิลปะยงัมีส่วนทำใหเ้กดิความสขุ ความพงึพอใจ  ศิลปะมา

แทนความสขุจากการใชย้าเสพตดิ(7)  ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดว่า

เมื่อสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในผู้ติดสาร

เสพติดก็จะสามารถทำให้ผู้ติดสารเสพติดเกิดการฟื้นฟูที่ดี

เหมาะสมและสามารถเพิ่มความเห็นคุณค่าในตนเองให้

ผู ้ติดสารเสพติดได้ เพื ่อการกลับไปอยู่ในสังคมไปเป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพและมีปัญหาสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ

ลดลงจากผลของศิลปะ

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยชายที่ติดสารเสพติดอายุ

18 - 25 ปีที่รับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในที่สถาบัน

ธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี ที่รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู

อยู่ในช่วงพฤศจิกายน 2552 - เดือนมกราคม 2553 มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ในการคัดเข้า ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ ผู้ป่วย

ชายทีมี่อาย ุ18 - 25 ปีเป็นผู้ป่วยในซึง่อยูใ่นช่วงฟืน้ฟ ูและ

รับการรักษาบำบัดฟื ้นฟู ตามพระราชบัญญัติฟื ้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ พ.ศ. 2534 ท่ีสถาบันธัญญารักษ์

จังหวัดปทุมธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

มีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำ-ปานกลาง มีคะแนน

การเหน็คณุคา่ในตนเองในระดบัใกลเ้คยีงกนั สามารถอา่น
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 เขียน สื ่อความหมาย และเข้าใจภาษาไทยได้มีสติ

สัมปะชัญญะสมบูรณ์   สามารถรับรู้เวลา  สถานที่และ

บุคคลได้ดี และยินยอมและให้ความร่วมมือในศึกษาวิจัย

การใชสู้ตรคำนวณขนาดตวัอยา่ง(8)  และผา่นกระบวนการ

สุ่มตัวอย่าง และจัดสรรแบบสุ่มแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 15 คน

และกลุ่มทดลอง 15 คน (โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่าง

ง่าย Simple random sampling และจับสลากเพื่อที่จะ

เข้าเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ

15 คน ) โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมศิลปะบำบัดและ

กลุม่ควบคมุไดรั้บการบำบดัรกัษาตามมาตรฐานทีส่ถาบนั

กำหนดซึ่งมีวิธีการดังนี้

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

1. แบบสอบถาม

1.1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  ได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส ศาสนา จำนวน

พีน่อ้ง พกัอาศยัอยูก่บัใคร   รายไดเ้ฉลีย่ สารเสพตดิทีใ่ช้

ระยะเวลาการใช ้สาเหตท่ีุใช้

1.2  แบบวัดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองThe self-

esteem inventory: Adult (Ryden) พัฒนาจาก The

self-esteem inventory (Cooppersmith) เป็นแบบประเมิน

ดว้ยตนเอง   แปลเรยีบเรยีงโดยชนดิา สุวรรณศรี(4)  ผ่าน

ผู ้เชี ่ยวชาญ 6 ท่านในการตรวจความตรงในการแปล

ทดสอบในกลุม่ตวัอยา่ง   คา่ความเชือ่ม่ันเทา่กบั 0.74
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2.  โปรแกรม ศิลปะบำบัดสำหรับกลุ่มทดลอง โดยให้

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ1 ชั่วโมง รวม 5 สัปดาห์ ซึ่ง

โปรแกรมนี้ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาและศึกษาจากงานวิจัย

หนังสือตำราศิลปะบำบัดและแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วย

ทางจิตเวชรวมทั้งผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด (9) และจากการ

ฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญศิลปะบำบัด โดยผู้วิจัยเป็นผู้ให้

ศลิปะบำบดัเอง ซ่ึงแบง่เปน็ 10 กิจกรรมคอื

1. เริ ่มต้น + ภาพสีไม้ เพื่อความเข้าใจในการทำ

กิจกรรม และเริ่มทำความคุ้นเคยกับกิจกรรมที่จะได้รับ

ต่อไป สร้างสัมพันธ์ภาพเบื้องต้นระหว่างผู้วิจัยกับผู้เข้า

ร่วมการวจัิย

2. วาดภาพสีน้ำ เพื ่อเป็นการระบายความรู ้สึก

ต่าง ๆ  ออกมาจากภายในจิตใจผ่านการใช้สีน้ำ  ซ่ึงเป็นเป็นสี

ที่ระบายง่าย อิสระ ไม่มีการกำหนดขอบเขต เพื่อให้ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมระบายสิ่งที่อาจจะไม่สามารถสื่อสารด้วยวิธี

อ่ืน ๆ และเปน็การสำรวจ ความคดิของตนเอง มีการเขา้ใจ

ในตนเองมากขึ้น

3. ตกแต่งเสื ้อ เพื ่อเป็นการแสดงออกความรู ้สึก

และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมวิจัย ผ่าน

ผลงานที่ได้สร้างสรรค์ สร้างความภาคภูมิใจจากงานที่

สำเร็จ และได้ใส่สิ่งที่ต้องการอยากจะบอกความเป็นตัว

ตนของผู้เข้าร่วมวิจัย

4. วาดภาพด้วยสีเทียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมวิจัยรับรู้

และสำรวจเกี่ยวกับตนเองและทบทวนนึกย้อนถึงความ

ทรงจำ ความสขุตา่ง ๆ ท่ีมีในชีวิตหรอืส่ิงด ีๆ ท่ีเคยทำหรอื

สร้างขึ้นแล้วเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งเมื่อมีการอภิปรายก็

จะทำให้ผู้ร่วมวิจัยสามารถรู้และนำความสุขจากสิ่งต่าง ๆ

เช่น ความสำเร็จที่ตนได้มีหรือได้เคยสร้างขึ้น, การได้รับ

การยอมรบั, คำชมตา่ง ๆ จากบคุคล, ส่ิงของ, รางวลั หรือ

เหตุการณ์ท่ีทำให้เกิดความสุขความภาคภมิูใจโดยสามารถ

นำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันเพิ่มการเห็นคุณค่า

ในตนเองในปัจจุบันให้มากขึ้น

5. งานปั้น  เพื่อให้ผู้รับการวิจัยได้ลองหัดที่จะเปื้อน

ยอมรบัการเลอะตามความเปน็จรงิ  เรียนรูเ้ร่ืองรูปทรงและ

เพื่อเข้าใจขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจะได้

ชิ้นงานที่สมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ความอดทน ตั้งใจ และเมื่อ

ได้ชิ้นงานก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นความสามารถ

ที่มีของตน

6. ผ้าเชด็หนา้บาตกิ เพือ่กระตุน้ความคดิสรา้งสรรค์

ผ่านงาน และความภาคผู้ใจชิ้นงานที่สำเร็จ และสร้าง

การเห็นคุณค่าส่งเสริมสัมพันธภาพจากให้

7. ภาพ mural เพื ่อเพิ ่มความสามารถในการจัด

การปัญหา  เพิ่มการเห็นคุณค่าภายในกลุ่ม การยอมรับ

ความต่างระหวา่งตนเองและคนรอบขา้ง และเข้าใจสัดส่วน

พื้นที่ที่เกี่ยวข้องทับซ้อนและสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

8. สร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุอุปกรณ์  เพื่อกระตุ้น

ความคิดสร้างสรรค์  เติมเต็มจินตนาการ  เรียนรู้ความ

ภาคภูมิใจผลสำเร็จของงานที่สร้างขึ้นจากทรัพยากรที่มี

อยู่ในตัวตามความเป็นจริงและเหมาะสม

9. ภาพปะติด เพื่อเป็นการสำรวจและเข้าใจตนเอง

ถึงภาพที่ตัดออกมา ไม่ว่าจะรูปร่างสีหน้าของคนที่ตัดออก

มา สิ่งของเครื่องใช้ ที่เป็นองค์ประกอบของภาพและได้

ชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงฝึกการตั้ง

เป้าหมาย   สร้างแนวคิดที่อยากจะทำแล้วมีวิธีการที่จะ

สามารถพาตนไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร

10. จัดแสดงผลงาน เพื่อเพิ่มความรู้สึกเห็นคุณค่า

ภาคภูมิใจในตนเองจากผลงานที่ได้ทำมาทั้งหมดของตน

และจากการเข้าชมและการยอมรับจากผู้อื่นที่เข้าชม ซึ่ง

หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะตอบแบบวัด

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อ

อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  ได้แก่

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สถิติ

t - test ในการทดสอบสมมตฐิานเพือ่เปรยีบเทยีบคะแนน

เฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม (ก่อนและหลังการทดลอง) และ ในการทดสอบ

สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่า

ในตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป  พบว่าผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มทดลองมี

อายเุฉลีย่คอื 22.07 ส่วนใหญอ่ายอุยูร่ะหวา่ง 24 - 25 ปี

จำนวนพี่น้องส่วนใหญ่คือ 2 คน ส่วนใหญ่ลำดับการเกิด

คือ คนท่ี 1 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือประถมถึง มัธยมต้น

อาชีพส่วนใหญ่คือรับจ้าง/ค้าขาย สถานภาพสมรสส่วน

ใหญ่คือโสด ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่พัก

อาศัยกับพ่อแม่/สามีภรรยา ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้

รายได้เฉล่ียต่อเดือนคือ 4,526.67 บาทโดยส่วนใหญ่รายได้

อยูร่ะหวา่ง 3001 - 5000 บาทและ 7,001 - 9,000 บาท

สาเหตสุ่วนใหญข่องการใชส้ารเสพตดิคอื ตอ้งการทดลอง/

มีปัญหา

ผู ้ติดสารเสพติดในกลุ ่มควบคุมอายุเฉลี ่ยคือ

20.2 ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 18 -19 ปี จำนวนพี่น้อง

ส่วนใหญ่คือ 2 คน ส่วนใหญ่ลำดับการเกิดคือ คนท่ี 1 ระดับ

การศกึษาสว่นใหญคื่อประถมถงึมัธยมตน้ ส่วนใหญอ่าชีพ

คือรับจ้าง/ค้าขาย สถานภาพสมรสส่วนใหญ่ คือ โสด

ส่วนใหญนั่บถือศาสนาพทุธ   ส่วนใหญพั่กอาศยักับพ่อแม่/

สามีภรรยา ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนคือ 4,166.67 บาทโดยส่วนใหญ่รายได้อยู่ระหว่าง

เท่ากับ 5,001 - 7,000 บาท  สาเหตุส่วนใหญ่ของการใช้

สารเสพตดิคอื ตอ้งการทดลอง/มีปัญหา

2. ผลการวเิคราะหข้์อมลู

2.1 หลังได้รับศิลปะบำบัดผู้ติดสารเสพติดในกลุ่ม

ทดลอง มีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้นกว่ากลุ่ม

ควบคมุ อย่างมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01

2.2 หลังได้รับศิลปะบำบัดผู้ติดสารเสพติดในกลุ่ม

ทดลอง มีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้นกว่าก่อน

ไดรั้บศลิปะบำบดั อย่างมนัียสำคญัทางสถติท่ีิระดบั 0.01

ส่วนที ่1 ข้อมลูท่ัวไป

ตารางที ่1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสารเสพติดชายสถาบันธัญญารักษ์กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

จำแนกตามอาย ุจำนวนพีน่อ้ง ลำดบัการเกดิ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพการสมรส

ศาสนา พกัอาศยักบั รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน สาเหตทุีใ่ช้

ข้อมูลทั่วไป                        กลุ่มทดลอง                               กลุ่มควบคุม

                         n
1
 = 15      n

2
 = 15

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

อายุ

18 - 19 4 26.67 7 46.67

20 - 21 3 20.00 6 40.00

22 - 23 1 6.67 0 0.00

24 - 25 7 46.67 2 13.33

                  X = 22.07 S.D. = 2.94 X = 20.2 S.D. =  2.00

จำนวนพี่น้อง

1 คน 1 6.67 2 13.33

2 คน 5 33.33 7 46.67

3 คน 4 26.67 6 40.00

4 คน 1 6.67 0 0.00

มากกว่า 4 คน 4 26.67 0 0.00
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ตารางที ่1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดสารเสพติดชายสถาบันธัญญารักษ์กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

จำแนกตามอาย ุจำนวนพีน่อ้ง ลำดบัการเกดิ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพการสมรส

ศาสนา พกัอาศยักบั รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน สาเหตทุีใ่ช้ (ตอ่)

ข้อมูลทั่วไป                        กลุ่มทดลอง                               กลุ่มควบคุม

                         n
1
 = 15      n

2
 = 15

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

ลำดับการเกิด(คนที่)
คนที ่1 6 40.00 7 46.67
คนที ่2 4 26.67 6 40.00
คนที ่3 2 13.33 2 13.33
คนที ่4 1 6.67 0 0.00
หลงัจากคนที ่4 (คนที ่11) 2 13.33 0 0.00
ระดับการศึกษา
ประถม-มัธยมต้น 13 86.67 14 93.33
มัธยมปลาย-ปริญญาตรี 2 13.33 1 6.67
อาชีพ
รับจ้าง/ค้าขาย 10 66.67 9 60.00
นักศึกษา/ว่างงาน 5 33.33 6 40.00
สถานภาพการสมรส
โสด 11 73.33 14 93.33
คู่หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 4 26.67 1 6.67
ศาสนา
พุทธ 13 86.67 12 80.00
อิสลาม 2 13.33 3 20.00
พักอาศัยกับ
พ่อแม่/สามี/ภรรยา 14 93.33 12 80.00
ญาติ/เพื่อน 1 6.67 3 20.00
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(บาท)
ไม่มีรายได้ 4 26.67 5 33.33
มีรายได้ต่อเดือน
<1000 บาท 1 6.67 0 0.00
1001 - 3000   บาท 0 0.00 3 20.0
3001 - 5000   บาท 3 20.00 1 6.67
5001 - 7000   บาท 2 13.33 4 26.67
7001 - 9000   บาท 3 20.00 1 6.67
>9100   บาท 2 13.33 1 6.67
              = 4526.67 S.D = 3700.28  = 4166.67 S.D = 4173.33
สาเหตุที่ใช้
ทดลอง/มีปัญหา 10 66.67 8 53.33
สนุกสนาน/เพื่อนชวน 5 33.33 7 46.67
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ส่วนที่ 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

การเห็นคุณค่าในตนเองของผูติ้ดสารเสพติดในกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง  พบว่าคะแนน

เฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสารเสพติดในกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ

32.67 คะแนนและ 28.67 คะแนน ตามลำดับ โดยแตก

ต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยในกลุ่มทดลองเท่ากับ 39.40

คะแนนกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 28.20 คะแนน

ซ่ึงพบวา่มคีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั

0.01 แสดงว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่า

ในตนเองหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

การเห็นคุณค่าในตนเองของผูติ้ดสารเสพติดในกลุ่มทดลอง

พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 32.67

และ 39.40 ตามลำดับ  พบว่าผู้ติดสารเสพติดในกลุ่ม

ทดลองมีคะแนนเฉลี ่ยการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ ้น

ภายหลังการทดลองอยา่งมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01

จากตารางที ่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนน

การเห็นคุณค่าในตนเองของผู ้ต ิดสารเสพติดในกลุ ่ม

ควบคุม  พบว่าคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองก่อน

และหลังการทดลองเท่ากับ 28.67 และ 28.20 ซึ่งพบว่า

การเห็นคุณค่าในตนเองลดลงเล็กน้อย โดยแตกต่างอย่าง

ไม่มีนยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01

ตารางที ่2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุ ก่อนและหลงัการทดลอง

ก่อนการทดลอง 32.67 5.74 28.67 6.31 1.816 0.080

หลังการทดลอง 39.40 3.83 28.20 7.59 3.947 <0.001**

คะแนนการเหน็คณุคา่ในตนเอง           กลุม่ทดลอง    กลุม่ควบคมุ t P-value

   (n
1 
= 15)       (n

2 
= 15)

S.D. S.D.

**P <0.001

ตารางทึ ่3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มทดลอง

(ก่อนและหลังการทดลอง)

กลุ่มทดลอง                            คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง t P-value

(n = 15) S.D.

ก่อนการทดลอง 32.67 5.74 4.802 <0.001**

หลังการทดลอง 39.40 3.83

**P<0.001
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P>.01

กลุม่ควบคมุ                       คะแนนการเหน็คณุคา่ในตนเอง t P-value

  (n = 15) S.D.

ก่อนการทดลอง 28.67 6.31 0.400 0.695

หลังการทดลอง 28.20 7.59

ตารางที ่4. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มควบคุม

(ก่อนและหลังการทดลอง)

ตารางที ่5. การเปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

คนที่           กลุม่ทดลอง คนที่          กลุ่มควบคุม

กอ่นการ              หลงัการ ก่อนการ หลังการ

ทดลอง                ทดลอง ทดลอง ทดลอง

1 37 42 1 32 28

2 34 36 2 38 38

3 38 44 3 26 24

4 29 41 4 32 32

5 36 36 5 30 20

6 38 39 6 28 26

7 23 34 7 29 34

8 35 37 8 16 18

9 39 41 9 36 38

10 34 40 10 24 21

11 34 49 11 33 34

12 21 35 12 23 16

13 24 40 13 20 23

14 33 38 14 26 34

15 35 39 15 37 37

                         = 32.67               = 39.40                          =  28.67                    = 28.20
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อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงการทดลอง เพื่อศึกษา

ผลของศิลปะบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติด

สารเสพติดชายสถาบันธัญญารักษ์ โดยพบว่าก่อนการ

ทดลองผู้ติดสารเสพติดชายทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ย

การเห็นคุณค่าในตนเองใกล้เคียงกันคือ 32.67คะแนน

และ 28.67คะแนนตามลำดับ ชึ่งจะเห็นว่ามีการต่างกัน

ของคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน แต่พบว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่หลังการ

ทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่า

ในตนเองสูงขึ ้นกว่ากลุ ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที ่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าใน

ตนเองของผู ้ติดสารเสพติดชายกลุ ่มทดลองและกลุ ่ม

ควบคมุคือ 39.40 คะแนนและ 28.20 คะแนน ตามลำดบั

ซ่ึงจะเหน็วา่มกีารตา่งกนัของคะแนนเฉลีย่ 11.20 คะแนน

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าใน

ตนเองของกลุ่มทดลอง (ก่อนและหลังการทดลอง) พบว่า

มีคะแนน 32.67 คะแนนและ 39.40 คะแนนตามลำดับ

ซึ่งจะเห็นว่ามีการต่างกันของคะแนนเฉลี่ย 6.73 คะแนน

โดยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั David Gussak (9) ทีศ่กึษา

ผลของศิลปะบำบัดในผู้ต้องขังชายและหญิงกล่าวไว้ว่า

ศิลปะบำบัดมีความสัมพันธ์ กับการเปลี่ยนไปในทางบวก

ของอารมณแ์ละความเชือ่ในอำนาจแหง่ตน และสอดคลอ้ง

Rosal ML (10) ที่พบว่าศิลปะบำบัดสามารถเพิ่มความเชื่อ

ในอำนาจภายในตนเองของกลุ่มประชากรที่เป็นนักเรียน

ได้และสอดคล้องกับ Brooke SL(11) ที่พบว่าศิลปะบำบัด

นั้นสามารเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้ถูกทารุณกรรม

ได้โดยท่ีกลุ่มทดลองหลังจากได้รับศิลปะบำบัดจะมีคะแนน

การเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.1

ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีศิลปะบำบัดเป็น intervention

โดยการให้กลุ ่มทดลองมีอิสระในการสร้างงานผลงาน

ศิลปะมีเพียงการบอกหัวข้อ (theme) โดยไม่กำหนดว่า

วาดสิ่งใดได้หรือไม่ได้ ไม่ตัดสินว่างานที่ออกมาสวยหรือ

ไม่สวยโดยให้กลุ่มทดลองใช้เวลา ความคิดและรู้สึกรับรู้

ตัวตนไปพร้อมกันกับการสร้างศิลปะ เช่น การให้วาดภาพ

ภาพสีน้ำตามอารมณ์และความรู้สึก  ในขณะนั้นกลุ่ม

ทดลองบางคน วาดภาพที ่สื ่อถึงตนเองขณะใช้ยาที ่ดู

เศร้าหมองหดหู่  หรือบางคนวาดภาพที่อธิบายถึงความ

อารมณ์ที่ร้อนแรงพลุ่งพล่านร่วมกับอารมณ์สงบอยู่ภายใน

ภาพเดียวกัน  ซึ่งเป็นการสร้างงานศิลปะนั้นเป็นการกลับ

มาอยู่กับตัวเอง นิ่งสงบกับความรู้สึกและความคิดของ

ตนเอง  รับรู้ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเองอย่างเต็มที่

ระหวา่งสรา้งงาน   ซ่ึงเปน็การเริม่เขา้ใจตนเองและการเริม่

เข้าใจในตนเองนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มการเห็นคุณค่า

ในตนเองได้ซึ่งสอดคล้องกับ Coopersmith S.(12) ที่กล่าว

ถึงการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองได้นั้นสามารถเพิ่มได้

จากการยอมรับความรู้สึกของบุคคลตามความเป็นจริง

การยอมรบัช่วยใหบุ้คคลไดถ้า่ยทอดความรูสึ้กของตนออก

มาเช่นการยอมรับความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกกลัว ความ

รู้สึกขัดแย้ง และสอดคล้องกับ Franklin M.(13) ที่กล่าวถึง

การใช้ศิลปะเพื่อเป็นทางหนึ่งในการเพิ่มความรู้สึกของ

การมีอำนาจ มีพลัง มีความสามารถโดยการอนุญาตให้

ผู้รับการบำบัดวาดรูปของตนเองอย่างอิสระเปิดเผยอย่าง

เต็มที่ในหัวข้อ (theme) ของการมีความสามารถเพราะ

เช่ือว่าการสรา้งศลิปะนัน้เปน็การสรา้งสิง่หนึง่ทีถึ่งแมบ้างที

จะไปสื่อถึงความเจ็บปวด  แต่การอนุญาตให้ซึมซับสิ่งนั้น

ลงไปจะเป็นเหมือนการรับรู้โครงสร้างนั้นใหม่เห็นวิธีแก้

ทีต่รงจดุ   แสดงใหเ้หน็สิง่ทีอ่ยูภ่ายใน  ส่ิงทีสั่บสนวุน่วาย

แล้วสามารถถูกสร้างและนิยามใหม่โดยปราศจากการ

ครอบงำ ผู้รับการบำบัดจะมีอำนาจและสามารถควบคุม

ตนเองได้ แน่วแน่ในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ ้นได้จริง

เหมือนกับการรับรู้ความสำเร็จของตนเองอยู่เหนืออุปสรรค

ความยากลำบาก

สำหรับผลจากการศึกษาของศิลปะบำบัดในครั้ง

นี ้  พบว่ามีความสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม

เกี่ยวกับผลของการใช้การบำบัดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการเห็น

คณุคา่ในตนเองในผูต้ดิสารเสพตดิเชน่ ชนดิา สุวรรณศรี(4)

ท่ีศึกษาผลของกจิกรรมกลุม่ท่ีมีต่อการเหน็คณุคา่ในตนเอง
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ของเยาวชนผู้ติดยา เสพติดพบว่าหลังจากได้รับกิจกรรม

กลุ่มทดลองมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มทดลอง

มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้นหลังการทดลองอย่างมี

นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสคุนธ ์พรหมรกัษา(5)

ที ่ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ ่มที ่มีต่อการเห็นคุณค่าใน

ตนเองของผู้ติดยาบ้า  พบว่ามีการเห็นคุณค่าในตนเองใน

กลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มทดลองมีการเห็น

คุณค่าในตนเองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบังอร สุปรีดา(14)  ที่ศึกษาผล

ของการปรกึษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ตามแนวคดิพิจารณา

ความเป็นจริงต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรม

การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้เสพติดยาบ้า  พบว่า

คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้เสพติดยาบ้าหลังเข้ารับ

การทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ

และคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรม

การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้เสพติดยาบ้ากลุ่ม

ทดลองสูงกว่ากลุ ่มควบคุมหลังการทดลองอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และเนาวรัตน์ กะการดี(15)

ที่ศึกษาผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวเผชิญความ

จริงเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง และลดพฤติกรรม

เสี่ยงใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นพบว่ากลุ่มทดลองหลังสิ้นสุด

การทดลองมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นกว่า

ก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

กลุ่มทดลองมีการเห็นคุณค่าในตนเองมากกวา่กลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการศึกษา

ในครั้งนี้พบว่าคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของ

ผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มควบคุมมีการลดลงคือมีคะแนน

เฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 28.67คะแนนและมีคะแนน

เฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 28.20 คะแนน ซึ่งต่างกัน

0.47 คะแนน แต่แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01โดยที่ไม่สอดคล้องกับชนิดา(4)  และสุคนธ์(5)

ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่ม

ควบคุมมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยไม่แตกต่างอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 โดยที่ศึกษาประชากรคือ

ผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล (pre-test คือ 20.30 และ post -

test คือ20.90) และผูป่้วยในสถานบำบดัฟืน้ฟ ู (pre - test

คือ 24.90 และ post – test คือ 27.80)  ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า

อาจเป็นเพราะการศึกษาในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการ

บำบัดในแบบควบคุมตัว ผู้ป่วยอาจยังไม่มีความพร้อมใน

การเข้ารับการบำบัดอย่างเพียงพอ   อาจจะไม่เต็มใจรับ

การบำบัด ผู้ป่วยบางส่วนถูกจับและควบคุมตัวมาจาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังไม่มีการติดต่อมาจากครอบครัว ญาติ

หรือพี่น้องซึ่งเปรียบเสมือนการขาดแหล่งสนับสนุนทาง

สังคมที่สำคัญไปด้านหนึ่ง บางคนแม้ติดต่อครอบครัวหรือ

ญาตไิด้ก็อาจไม่ได้รับเย่ียมเยยีนจากคนในครอบครวัเพราะ

ปัจจัยตา่ง ๆ และเหตผุลของคนในครอบครวัเอง ซ่ึงเหลา่นี้

อาจเปน็ปจัจัยหนึง่ซึง่จะมผีลกบัตวัผูป่้วยเองใหรู้้สึกวา่ขาด

การเอาใจใส่จากคนที่รักหรือคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่ง

สำคัญที่สุดในเวลาที่เกิดวิกฤตกับชีวิตจึงอาจทำให้ผู้ป่วย

รู้สึกว่าตนเองไม่สำคัญไม่ดีพอและอาจไม่เป็นที่ต้องการ

ของคนอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับดวงตา ไกรภัสร์พงษ์(16)  ที่

กลา่ววา่กลุม่ผู้ตอ้งขงัจะมอีาการเครยีด  อึดอดั ทอ้แท ้เบือ่

กลุ ้มใจ ห่อเหี ่ยว ไม่อยากมีชีวิตอยู ่นอกจากนี้ยังรู ้สึก

หงุดหงิด กดดันและเก็บกด โดยมีสาเหตุมาจากขนาดที่

จำกัด สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของเรือนจํา ภาวะที่

ตนเองไม่สามารถจัดการ  ได้นอกเรือนจำ การติดต่อกับ

ครอบครวัญาต ิพ่ีน้อง การปฏบัิติของ  เจ้าหนา้ทีใ่นเรอืนจาํ

ซึ่งสิ่งที่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ต้องการ คือ การดูแลจิตใจ การให้

อภัยโทษ การยอมรับจากสังคมและครอบครัวและ

สอดคล้องกับ  กานดา ผาวงค์(17) ที่กล่าวว่า ตนโดยทั่วไป

ก่อนได้รับการให้คําปรึกษาผู้ต้องขังมีความรู้สึกการเห็น

คุณค่าในตนเองต่ำ คิดว่าตนเองด้อยค่า ไม่สามารถช่วย

เหลือตนเองได้  ไม่มีแรงจูงใจ ขาดกําลังใจ ส่วนตนด้าน

สังคม ก่อนได้รับการให้คําปรึกษาผู้ต้องขังมีความรู้สึก

การเหน็คุณค่าใน ตนเองตำ่ เงียบขรึม ชอบเก็บตัว  ไม่แสดง

ออกต่อคนรอบข้าง  และรู้สึกว่าไม่เป็นที่ไว้วางใจของกลุ่ม
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เพือ่น และตนดา้นครอบครวั  กอ่นไดรั้บการใหค้าํปรกึษา

ผู้ต้องขังมีความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำ  ไม่ได้รับ

การยอมรบัและเอาใจใสจ่ากครอบครวั  คดิวา่ตนเองไมใ่ช่

ส่วนหนึ่งในครอบครัว ครอบครัวให้ความหวังในตนเอง

มากถ้าทําไม่สําเร็จจะถูกทําโทษ ซึ่งจะเห็นว่าผู้ป่วยใน

การศึกษาครั้งนี้ในกลุ่มควบคุม ซึ่งอยู่ในสถานบำบัดแห่ง

นี้เป็นระบบการคุมตัว ความเป็นอยู่ รูปแบบการใช้ชีวิต

หลายอยา่งมลัีกษณะคลา้ยกบัผู้ตอ้งขงั  ดงันัน้โดยจำนวน

วันที่เพิ่มขึ้นกับการรู้สึกถึงการไม่ได้รับการเอาใจใส่ และ

ไม่ได้มีกระบวนการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง

จากด้านอื่น ๆ อาจทำผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าจน

ทำให้การเห็นคุณค่าในตนเองลดลงตามที่การศึกษานี้พบ

ข้อจำกดัในการทำวจิยั

การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาข้อมูลเฉพาะ

ของผู้ติดสารเสพติดชายในสถาบัญธัญญารักษ์ จังหวัด

ปทุมธานี ซ่ึงอยู่ในระยะการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ด้วยระบบจัดการหอพักผู้ป่วย

ซ่ึงไม่อำนวยใหมี้การศกึษารว่มกนัในผูติ้ดสารเสพตดิหญิง

ผลที่ได้จึงอาจไม่ครอบคลุมถึงผู้ติดสารเสพติดหญิง หรือ

ผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดด้วยระบบอื่น ๆ เช่น

การบำบดัแบบผูป่้วยนอก สำหรบัการศกึษาครัง้ตอ่ไปอาจ

เพิ่มการศึกษาในกลุ่มผู้ติดสารเสพติดเพศหญิงและควรมี

การเพิ่มจำนวนครั้งของการทำกิจกรรม เพราะผู้ป่วยต้อง

ใช้ระยะเวลามากในช่วงแรกในการปรับตัวกับการเริ ่ม

กจิกรรม และอาจทำการศกึษาเพิม่เตมิดว้ยการบำบดัราย

บุคคลเพื่อการหาประสิทธิภาพในการบำบัดในอีกรูปแบบ

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ว ิจ ัยขอขอบพระคุณของผู ้เกี ่ยวข้องในการ

ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์และ

เจ้าหน้าที่สถาบันธัญญารักษ์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้ป่วยที่กรุณาให้ความร่วมมือด้วยดีในการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ทุกท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้
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