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บทคััดย่่อ

ที่่�มาของปััญหา: ปััญหาการใช้้สารเสพติิดในเยาวชนเป็็น
ปััญหาที่่�ส่่งผลกระทบทั้้�งสุุขภาพกายและจิิตสัังคม ความ
ยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตเป็็นปััจจัยั หนึ่่�งที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในการช่่วยป้้องกััน
ไม่่ให้้เยาวชนเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับสารเสพติิด
วััตถุุประสงค์์: เพื่่�อศึึกษาความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต  และ
อิิทธิิพลของปััจจััยคััดสรรต่่อความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของ
เยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิด
วิิธีกี ารศึึกษา: การวิิจัยั แบบหาความสััมพัันธ์์เชิิงทำำ�นาย
ครั้้� ง นี้้� กลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง คืือ เยาวชนที่่� เ ข้้ า รัั บ การบำำ�บัั ด        
สารเสพติิดในสถานบำำ�บััดผู้้�ติิดสารเสพติิดของกระทรวง
กลาโหม ในเขตพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออก จำำ�นวน 280 คน     
คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้วิิธีีการสุ่่�มอย่่างง่่าย เก็็บ
รวบรวมข้้อมููลระหว่่างเดืือนเมษายน ถึึงเดืือนพฤศจิิกายน
พ.ศ. 2563 เครื่่� อ งมืือที่่� ใ ช้้ ใ นการวิิ จัั ย ประกอบด้้ ว ย
แบบสอบถามข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คล แบบสอบถามความ
ยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต  แบบสอบถามการสนัับสนุุนทางสัังคม
แบบสอบถามความภาคภููมิิใจในตนเอง แบบสอบถาม
ความผููกพัั น ในครอบครัั ว  และแบบสอบถามการ                  
ตีีตราบาปตนเอง โดยมีีค่่ า สัั ม ประสิิ ทธิ์์� แ อลฟาของ      
Cronbach เท่่ากัับ 0.78, 0.93, 0.82, 0.78 และ 0.85 ตาม
ลำำ�ดัับ วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนาและการ
วิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณแบบปกติิ
ผลการศึึกษา: เยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิด     

มีีความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตสููง คิิดเป็็นร้้อยละ 52.1 โดยมีี       
ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 77.9 (SD = 9.6) ผลการวิิเคราะห์์ถดถอย
พหุุคููณ พบว่่า ตััวแปรทั้้�ง 4 ตััว ส่่งผลต่่อความยืืดหยุ่่�นใน
ชีีวิิตของเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิด  โดยมีีค่่า
สััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์พหุุคููณ R เท่่ากัับ 0.456 ซึ่่ง� ตััวแปร
ทั้้�งหมดสามารถอธิิบายความแปรปรวนของความยืืดหยุ่่�น
ในชีีวิิ ต ของเยาวชนที่่� เ ข้้ า รัั บ การบำำ�บัั ด สารเสพติิ ด              
ได้้ร้้อยละ 19.6 (R2 = 0.196, p < 0.001) ค่่าความคลาด
เคลื่่อ� นมาตรฐานของการพยากรณ์์มีีค่า่ 5.971 แต่่ตัวั แปร
ที่่�ส่่งผลต่่อความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของเยาวชนที่่�เข้้ารัับการ
บำำ�บัดั สารเสพติิด อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ จำ
ิ ำ�นวน 3 ตััว
ได้้แก่่ การสนัับสนุุนทางสัังคม (β = 0.260, p < 0.001)
ความภาคภููมิิใจในตนเอง (β = 0.232, p < 0.001) และ
ความผููกพัันในครอบครััว (β = 0.176, p < 0.01)
สรุุป: ผลการศึึ ก ษานี้้� เ ป็็ น ข้้ อ มููลพื้้� น ฐานสำำ�คัั ญ ในการ
พััฒนากิิจกรรมหรืือโปรแกรมเสริิมสร้้างความยืืดหยุ่่�นใน
ชีีวิิตของเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิด  โดยเน้้น
การส่่งเสริิมและจััดหาแหล่่งสนัับสนุุนทางสัังคม การสร้้าง
ความผููกพัันในครอบครััว  และการสร้้างความภาคภููมิิใจ
ในตนเอง
คำำ�สำำ�คััญ: ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต, การใช้้สารเสพติิด,
เยาวชน, การสนัับสนุุนทางสัังคม, ความภาคภููมิิใจใน
ตนเอง
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ABSTRACT

BACKGROUND: Substance abuse among youths
is a problem that affects both physical and psychosocial health. Resilience is one of the key factors that
prevent young people from engaging in substance
abuse.
OBJECTIVE: To study the influence of selected   
factors on the resilience of youths receiving             
substance abuse treatment.
METHODS: This predictive correlational research
aimed to study selected factors affecting the              
resilience of youth who were undergoing substance
abuse treatment at treatment facilities of the Ministry
of Defense in the eastern area of Thailand. The 280
samples were selected by using a simple random
sampling, and data collected from April to November,
2020. Data were collected by using questionnaires
consisting of 6 parts, which asked the respondents
questions regarding their personal information,        
resilience, social support, self - esteem, family        
connectedness, and a self - stigma in substance
abuse scale. The Cronbach alpha coefficients         
were 0.78, 0.93, 0.82, 0.78 and 0.85, respectively.
Descriptive statistics and the Enter method of Multiple

Regression were employed for data analyses.
RESULTS: The results showed that youths receiving
treatment for addiction had an average resilience of
77.9 (SD = 9.6). Most of them (52.1%) had a high
level of resilience. The results of the Enter method
of Multiple Regression analysis showed that all four
factors could affect resilience with a multiple           
correlation coefficient R = 0.456. Those influencing
factors had a covariate of resilience with a statistical
significance of 19.6% (R2 = 0.196, p < 0.001) and a
standard deviation predictor of 5.971. However, there
were just three factors that could predict resilience
statistically: social support (β = 0.260, p < 0.001),
self - esteem (β = 0.232, p < 0.001), and family
connectedness (β = 0.176, p < 0.01).  
CONCLUSIONS: This research results deliver       
significant background information for the development of activities or programs to enhance life          
resilience among youths undergoing substance abuse
treatment by promoting social support, self - esteem,
and family connectedness.
KEYWORDS: resilience, substance abuse, youths,
social support, self - esteem
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บทนำำ�

ปััญหาการใช้้สารเสพติิดเป็็นปััญหาที่่ส่� ง่ ผลกระทบ
เป็็นวงกว้้างทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศทั่่�วโลก
สารเสพติิดส่่งผลทั้้�งต่่อสุุขภาพและสัังคม ได้้แก่่ การฆ่่า     
ตััวตาย การตายด้้วยอุุบัติั เิ หตุุบนท้้องถนน การติิดเชื้้อ� เอชไอวีี
หรืือไวรััสตัับอัักเสบ และการเจ็็บป่่วยอื่่�นๆ นอกจากนี้้�ยััง
ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง ทำำ�ลายสุุขภาพ และความเป็็นอยู่่�ที่่�
ดีีของบุุคคล ครอบครััว  และชุุมชนอีีกด้้วย ซึ่่�งปััญหา   
เหล่่ า นี้้� มัั ก ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ เด็็ ก และเยาวชนมากกว่่ า
ผู้้ใ� หญ่่1 จากสถิิติกิ ารจัับกุุมผู้้�ต้อ้ งหาคดีียาเสพติิด ปีี พ.ศ.              
2562  พบว่่า ผู้้�ต้้องหาส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มอายุุ 20 - 24 ปีี
จำำ�นวน 33,282 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 20.62 สำำ�หรัับกลุ่่�ม
อายุุต่ำำ��กว่่า 19 ปีี มีีผู้้�ต้้องหา 19,002 คน คิิดเป็็นร้้อยละ
11.77 ถืือเป็็นกลุ่่�มเสี่่ย� งสำำ�คัญ
ั ที่่ต้� อ้ งเฝ้้าระวัังอย่่างใกล้้ชิดิ
เพราะมีีโอกาสเข้้าไปเกี่่ย� วข้้องกัับยาเสพติิดทั้้ง� การค้้าและ
เสพยาเสพติิด  โดยพบเด็็กและเยาวชนเริ่่�มใช้้ยาเสพติิด
มีีอายุุน้้อยลง2 และจากรายงาน พบว่่า ปีีงบประมาณ
2563 มีีผู้้�เข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษาและฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิด 
อายุุ 20 - 24 ปีี จำำ�นวน 931 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 17.95
และอายุุต่ำำ��กว่่า 19 ปีี จำำ�นวน 481 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 9.27
โดยส่่วนใหญ่่ใช้้สารเสพติิดประเภทแอมเฟตามีีน ร้้อยละ
41.253 เด็็กและเยาวชนถืือเป็็นกลุ่่�มเปราะบาง มีีความ
อ่่อนแอ และมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะถููกชัักจููง ครอบงำ��  และ
คุุกคามจากปััจจัยั เสี่่ย� งต่่างๆ ได้้ง่า่ ย ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต
เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญในการสร้้างเกราะป้้องกัันไม่่ให้้
เข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับสารเสพติิด
ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตหรืือความแข็็งแกร่่งในชีีวิิต 
(resilience) เป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการป้้องกัันไม่่ให้้วััยรุ่่�น
เข้้าไปเกี่่ย� วข้้องกัับสารเสพติิด4 Grotberg5 กล่่าวว่่า ความ
ยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตเป็็นศัักยภาพหรืือความสามารถของบุุคคล
ในการเผชิิญปััญหาและต่่อสู้้�กัับสถานการณ์์วิิกฤตที่่�เกิิด
ขึ้้�นในชีีวิิตให้้สามารถผ่่านพ้้นไปได้้ เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะ
ช่่วยให้้บุุคคลสามารถตััดสิินปฏิิบััติิพฤติิกรรมได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งการพััฒนาให้้บุุคคลมีีความยืืดหยุ่่�นใน
ชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�เป็็นต้้องใช้้การขัับเคลื่่อ� นและเปลี่่ย� นแปลง
จากภายในของบุุคคล โดยเฉพาะปััจจััยด้้านความคิิดที่่�มีี
ผลต่่ อ พฤติิ ก รรม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่ า
ปััจจััยคััดสรรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต  ได้้แก่่
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การสนัับสนุุนทางสัังคม ความภาคภููมิิใจในตนเอง ความ
ผููกพัันในครอบครััว และการตีีตราบาปตนเอง
สำำ�หรัับปััจจััยด้้านการสนัับสนุุนทางสัังคม การที่่�
บุุคคลมีีแหล่่งสนัับสนุุนภายนอก มีีแบบอย่่างที่่�ดีี และได้้
รัับการช่่วยเหลืือและคำำ�แนะนำำ�ตามความเหมาะสม จะ
ช่่วยพััฒนาความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตได้้เป็็นอย่่างดีี สอดคล้้อง
กัับการศึึกษาที่่�พบว่่า การสนัับสนุุนทางสัังคมมีีความ
สััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับปานกลางกัับความยืืดหยุ่่�นใน
ชีีวิิตของนัักเรีียนมััธยมศึึกษาตอนต้้นในโรงเรีียนขยาย
โอกาสทางการศึึกษา (r = 0.334, p < 0.01)6 ปััจจััยด้้าน
ความภาคภููมิิใจในตนเอง ถืือเป็็นองค์์ประกอบหนึ่่�งของ
การพััฒนาความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต เนื่่�องจากบุุคคลที่่มีี� ความ
ภาคภููมิิใจในตนเองจะมีีความนัับถืือตนเอง สามารถ
ควบคุุมอารมณ์์ได้้ มีีความเชื่่�อมั่่�น และมองโลกในแง่่ดีี มีี
การศึึกษาพบว่่า ความภาคภููมิิใจในตนเองมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกในระดัับปานกลางกัับความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของ
นัั ก ศึึ ก ษามหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ ราชนคริิ น ทร์์ อย่่ า งมีี       
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (r = 0.598, p < 0.01)7 และปััจจััยด้้าน
ความผููกพัันในครอบครััว เป็็นอีีกปััจจัยั หนึ่่�งที่่ช่� ว่ ยพััฒนา
ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต บุคุ คลที่่มีี� ความผููกพัันกัับครอบครััว
สููงจะรู้้�สึึกใกล้้ชิิดกัับสมาชิิกในครอบครััว รัับรู้้�ถึึงความรััก
ความเอาใจใส่่ และรู้้�สึึ ก เป็็ น ที่่� ต้้ อ งการของสมาชิิ ก ใน
ครอบครัั ว ทำำ� ให้้ เ ยาวชนมีีการพัั ฒ นาพื้้� น ฐานภายใน
ตนเองที่่�ดีี  สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า ความผููกพััน
ในครอบครััวมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับปานกลาง
กัับความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของนัักเรีียนมััธยมศึึกษาตอนต้้น
ในโรงเรีียนขยายโอกาสทางการศึึกษา (r = 0.503, p <
0.01)6 ส่่วนปััจจััยด้้านการตีีตราบาปตนเองนั้้�น มีีการ
ศึึกษาในสมาชิิกของครอบครััวที่่�ดููแลผู้้�ป่่วยจิิตเภท  ซึ่่�ง   
พบว่่า การตีีตราบาปตนเองมีีความสััมพัันธ์์ทางลบใน
ระดัับสููงกัับความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต (r = - 0.851, p < 0.001)8
จากประเด็็นข้้างต้้น และในปััจจุุบัันยัังพบการ
ศึึ ก ษาปัั จจัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิ ต ของ
เยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิดในประเทศไทย      
มีีค่่อนข้้างน้้อยมาก ผู้้�วิจัิ ยั มีีความสนใจในการศึึกษาความ
ยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต  และอิิทธิิพลของปััจจััยคััดสรรต่่อความ
ยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของเยาวชนที่่เ� ข้้ารัับการบำำ�บัดั สารเสพติิด
ได้้แก่่ การสนัับสนุุนทางสัังคม ความภาคภููมิิใจในตนเอง
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ความผููกพัั น ในครอบครัั ว  และการตีีตราบาปตนเอง       
ผลการศึึกษาที่่�ได้้จะทำำ�ให้้ได้้องค์์ความรู้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อผู้้ที่� มีีส่
่� ว่ นเกี่่ย� วข้้อง และสามารถนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนา
กิิจกรรมหรืือโปรแกรมเสริิมสร้้างความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต
ของเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิด 

บำำ�บััดต่่อเดืือน และประวััติิการใช้้สารเสพติิด 
ส่่ ว นที่่� 2 แบบสอบถามความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิ ต     
(resilience questionnaire) พััฒนาโดย เพ็็ญประภา
ปริิญญาพล10 จาก Lhimsoonthon ตามแนวคิิดความ
ยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของ Grotberg เพื่่�อประเมิินความยืืดหยุ่่�น
ในชีีวิิตของเยาวชนที่่�ใช้้สารเสพติิด จำำ�นวน 20 ข้้อ เป็็น
ข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับ “ฉัันเป็็น... (I am...)” จำำ�นวน 8 ข้้อ    
วิิธีีการศึึกษา
การวิิจัยั นี้้�เป็็นการวิิจัยั แบบภาคตััดขวางชนิิดการ “ฉัันสามารถ... (I can...)” จำำ�นวน 7 ข้้อ และ “ฉัันมีี…      
หาความสััมพัันธ์์เชิิงทำำ�นาย (cross - sectional, predict- (I have…)” จำำ�นวน 5 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นมาตร
tive correlational design) โดยการศึึกษานี้้�ได้้ผ่่านการ ประมาณค่่า 5 ระดัับ ตั้้�งแต่่เห็็นด้้วยกัับข้้อความนี้้�มาก
ุ เท่่ากัับ 5 คะแนน ถึึงเห็็นด้้วยกัับข้้อความนี้้�น้อ้ ยที่่สุ� ดุ
พิิจารณาจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ ที่่สุ� ด 
ของมหาวิิทยาลััยบููรพา ตามหนัังสืืออนุุมัติั เิ ลขที่่� HS 006/ เท่่ า กัั บ 1 คะแนน คะแนนแบบสอบถามทั้้� ง ฉบัั บ อยู่่�
ระหว่่าง 20 - 100 คะแนน คะแนนสููง หมายถึึง มีีความ
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ยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตสููง นอกจากนี้้�ยัังสามารถแบ่่งระดัับความ
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ เยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสาร      ยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตตามอัันตรภาคชั้้�นออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
เสพติิด  ในสถานบำำ�บััดผู้้�ติิดสารเสพติิดของกระทรวง ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตสููง ปานกลาง และต่ำำ�� แบบสอบถาม
ฉบัับนี้้�ผ่่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหาโดยผู้้�ทรง
กลาโหมในเขตพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออก
กลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง คืือ เยาวชนที่่� เ ข้้ า รัั บ การบำำ�บัั ด      คุุ ณ วุุ ฒิิ และมีีค่่ า สัั ม ประสิิ ทธิ์์� แ อลฟาของ Cronbach
สารเสพติิด ในสถานบำำ�บัดั ผู้้�ติิดสารเสพติิดของกระทรวง เท่่ากัับ 0.78
ส่่วนที่่� 3 แบบสอบถามการสนัับสนุุนทางสัังคม
กลาโหมในเขตพื้้น� ที่่ภ� าคตะวัันออก คำำ�นวณกลุ่่�มตััวอย่่าง
โดยการกำำ�หนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างตามหลัักการ  Power (personal resource questionnaire: PRQ 2000) ผู้้�วิิจััย
Analysis ด้้วยโปรแกรม G*Power3 โดยกำำ�หนดอำำ�นาจ ใช้้แบบสอบถามการสนัับสนุุนทางสัังคม ส่่วนที่่� 2 (PRQ
ในการทดสอบ (power of test) ที่่�ระดัับ 0.95 ขนาด - 2000) ของ Weinert ซึ่่�งเป็็นการประเมิินลัักษณะการมีี
อิิทธิิพล (effect size) ขนาดเล็็กที่่� 0.109 และระดัับ          ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลกัับสัังคม ตามชนิิดของการ
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05 ได้้ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง สนัับสนุุนทางสัังคม แปลและเรีียบเรีียงเป็็นภาษาไทยโดย
อย่่างน้้อย 236 คน เพิ่่�มขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างอีีกร้้อยละ ประภาศรีี ทุ่่�งมีีผล11 ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามทั้้�งหมด 15
20 ได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างอย่่างน้้อย 280 คน คุุณสมบััติิ ข้้อ ประเมิินการรัับรู้้ก� ารสนัับสนุุนทางสัังคม 5 ด้้าน ได้้แก่่
ของกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ เป็็นผู้้�เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิด ด้้านความรัักความผููกพััน (intimacy) ด้้านการได้้รัับการ
ประเภทแอมเฟตามีีน ที่่มีี� อายุุระหว่่าง 18 - 25 ปีี สามารถ ยอมรัับและเห็็นคุุณค่่าในตนเอง (worth) ด้้านการเป็็นส่่วน
อ่่าน ฟััง และเขีียนภาษาไทยได้้ ไม่่มีีอาการจากการ หนึ่่�งของสัังคม (social integration) ด้้านการเอื้้อ� ประโยชน์์
ถอนพิิษยา เช่่น ปวดศีีรษะ หงุุดหงิิด ไม่่มีีสมาธิิ เป็็นต้้น หรืือช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น (nurturance) ด้้านการได้้รัับการ     
ช่่วยเหลืือและคำำ�แนะนำำ�  (assistance) ลัักษณะคำำ�ตอบ
และยิินยอมเข้้าร่่วมโครงการวิิจััย
เครื่่อ� งมืือวิิจัยั ประกอบด้้วยแบบสอบถามจำำ�นวน 6 ส่่วน เป็็นมาตรประมาณค่่า 7 ระดัับ ตั้้�งแต่่เห็็นด้้วยมากที่่�สุุด 
เท่่ากัับ 7 คะแนน ถึึง ไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง เท่่ากัับ 1
ได้้แก่่
ส่่วนที่่� 1 แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล (student คะแนน คะแนนแบบสอบถามทั้้�งฉบัับอยู่่�ระหว่่าง 15 - 105
Information form) เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่� คะแนน คะแนนสููง หมายถึึง มีีการรัับรู้้�การสนัับสนุุนทาง
ผู้้�วิิจััยพััฒนาขึ้้�นจากการทบทวนวรรณกรรม ได้้แก่่ อายุุ สัังคมสููง แบบสอบถามฉบัับนี้้�ผ่่านการตรวจสอบความ
สถานภาพสมรส การศึึกษา อาชีีพ รายได้้ก่อ่ นเข้้ารัับการ ตรงตามเนื้้�อหาโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และมีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�
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แอลฟาของ Cronbach เท่่ากัับ 0.93
ส่่วนที่่� 4 แบบสอบถามความภาคภููมิิใจในตนเอง
(self - esteem scale) พััฒนาโดย Rosenberg แปลเป็็น
ภาษาไทยและดััดแปลงให้้เหมาะสมกัับวััยรุ่่�นไทยโดย     
ปริิทรรศ ศิิลปกิิจ และอรวรรณ ศิิลปกิิจ12 แบบสอบถามมีี
จำำ�นวน 8 ข้้อ เป็็นข้้อความที่่�มีีความหมายทางบวก 4 ข้้อ
(ข้้อที่่� 1, 3, 4, 8) และความหมายทางลบ 4 ข้้อ (ข้้อที่่� 2,
5, 6, 7) ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นมาตรประมาณค่่า 4 ระดัับ
ตั้้�งแต่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง เท่่ากัับ 4 คะแนน ถึึงไม่่เห็็นด้้วย
อย่่างยิ่่�ง เท่่ากัับ 1 คะแนน คะแนนแบบสอบถามทั้้�งฉบัับ
อยู่่�ระหว่่าง 8 - 32 คะแนน คะแนนสููง หมายถึึง มีีความ
ภาคภููมิิใจในตนเองสููง แบบสอบถามฉบัับนี้้�ผ่า่ นการตรวจ
สอบความตรงตามเนื้้�อหาโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และมีีค่่า
สััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของ Cronbach เท่่ากัับ 0.82
ส่่วนที่่� 5 แบบสอบถามความผููกพัันในครอบครััว 
(family connectedness scale) พััฒนาโดย Resnick       
et al. แปลเป็็นภาษาไทยและดััดแปลงให้้เหมาะสมกัับ
บริิบทของคนไทยโดย พิิสมััย นพรััตน์์ 13 ประกอบด้้วยข้้อ
คำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความผููกพัันในครอบครััว  ได้้แก่่
ความใกล้้ชิดิ ในครอบครััว การรัับรู้้�ถึงึ ความเอาใจใส่่ ความ
พอใจในสััมพัันธภาพในครอบครััว  การรู้้�สึึกถึึงความรััก
และความรู้้�สึึกเป็็นที่่�ต้้องการของสมาชิิกในครอบครััว 
จำำ�นวน 12 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นมาตรประมาณค่่า      
5 ระดัั บ  ตั้้� ง แต่่ เห็็ น ด้้ ว ยอย่่ า งยิ่่� ง เท่่ า กัั บ 5 คะแนน            
ถึึ ง ไม่่ เ ห็็ น ด้้ ว ยอย่่ า งยิ่่� ง เท่่ า กัั บ 1 คะแนน คะแนน
แบบสอบถามทั้้�งฉบัับอยู่่�ระหว่่าง 12 - 60 คะแนน คะแนน
สููง หมายถึึง มีีความผููกพัันในครอบครััวมาก แบบสอบถาม
ฉบัับนี้้�ผ่่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหาโดยผู้้�ทรง
คุุ ณ วุุ ฒิิ และมีีค่่ า สัั ม ประสิิ ทธิ์์� แ อลฟาของ Cronbach
เท่่ากัับ 0.78
ส่่วนที่่� 6 แบบสอบถามการตีีตราบาปของตนเอง
ในการใช้้ยาเสพติิด (self - stigma in substance abuse
scale questionnaire) พััฒนาโดย Luoma, Nobles,
Drake, Hayes, O’Hair, Fletcher, & Kohlenberg14 แปล
เป็็นภาษาไทยโดยคณะผู้้�วิิจััยด้้วยการใช้้เทคนิิคการแปล
ย้้อนกลัับ (back translation) ซึ่่�งตรวจสอบด้้วยผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิจำำ�นวน 4 ท่่าน ได้้แก่่ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในขั้้�นตอนการ
ตรวจสอบความสอดคล้้องและเหมาะสมของภาษาใน
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แบบสอบถามฉบัับแปลเป็็นภาษาไทยตามบริิบทของ
สัังคมไทย จำำ�นวน 2 ท่่าน และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสำำ�หรัับขั้้�น
ตอนการแปลย้้อนกลัับ จำำ�นวน 2 ท่่าน โดยแบบสอบถาม
เป็็นข้้อคำำ�ถามที่่�ประเมิินการรัับรู้้�การตีีตราบาปของผู้้�ใช้้
สารเสพติิดที่่มีีต่
� อ่ ตนเอง ประกอบด้้วย 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้า้ น
ตััวตนที่่�ไร้้คุุณค่่า (self - devaluation) 8 ข้้อ ด้้านความ
กลััวตราบาปจากการถููกตีีตรา (fear of enacted stigma)
9 ข้้อ ด้้านการหลีีกเลี่่ย� งการถููกตีีตรา (stigma avoidance)
13 ข้้อ และด้้านการลดคุุณค่่า (values disengagement)
10 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ
คะแนนแบบสอบถามทั้้�งฉบัับอยู่่�ระหว่่าง 40 - 200 คะแนน
คะแนนสููง หมายถึึง การตีีตราบาปของตนเองในการใช้้
ยาเสพติิดสููง แบบสอบถามฉบัับนี้้�ผ่่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้้� อ หาโดยผู้้�ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ และมีีค่่ า
สััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของ Cronbach เท่่ากัับ 0.85
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล: ภายหลัังได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะ
กรรมการพิิ จ ารณาจริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ในมนุุ ษ ย์์ ข อง
มหาวิิทยาลััยบููรพาเรีียบร้้อยแล้้ว  ผู้้�วิิจััยทำำ�หนัังสืือถึึง      
ผู้้�อำำ�นวยการสถานบำำ�บััดผู้้�ติิดสารเสพติิดของกระทรวง
กลาโหมในเขตพื้้� น ที่่� ภ าคตะวัั น ออก เพื่่� อ ชี้้� แ จง
วััตถุุประสงค์์ พร้้อมทั้้�งขออนุุญาตเก็็บรวบรวมข้้อมููล จาก
นั้้�นผู้้�วิิจััยเข้้าพบกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้รัับคััดเลืือกให้้เข้้าร่่วม
การวิิจััยด้้วยวิิธีีการสุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างแบบง่่าย ในวัันและ
เวลาที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างว่่างหรืือสะดวกในห้้องที่่�ได้้รัับการ
อนุุญาตให้้ใช้้เป็็นสถานที่่เ� ก็็บรวบรวมข้้อมููลได้้ โดยผู้้�วิจัิ ยั
กล่่าวแนะนำำ�ตััว ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ ความเสี่่�ยง และ
ประโยชน์์ในการเข้้าร่่วมการวิิจัยั อธิิบายรายละเอีียดของ
แบบสอบถาม รวมทั้้� ง เปิิ ด โอกาสให้้ ซัั ก ถามข้้ อ สงสัั ย
ตลอดจนการรัักษาความลัับของกลุ่่�มตััวอย่่าง ถ้้ากลุ่่�ม
ตััวอย่่างยิินยอมเข้้าร่่วมวิิจัยั จะให้้ลงลายมืือชื่่�อในเอกสาร
แสดงความยิิ นยอม และตอบแบบสอบถามประมาณ      
30 - 45 นาทีี  หากกลุ่่�มตััวอย่่างตอบแบบสอบถามแล้้ว
ต้้องการหยุุดหรืือไม่่ทำำ�ต่อ่ ก็็ได้้ โดยผลการวิิจัยั จะนำำ�เสนอ
ในภาพรวม และไม่่มีีผลกระทบใดๆ กัับกลุ่่�มตััวอย่่าง     
ทั้้�งสิ้้�น หลัังจากตอบแบบสอบถามเสร็็จเรีียบร้้อยแล้้ว        
ผู้้�วิิจััยให้้กลุ่่�มตััวอย่่างนำำ�แบบสอบถามใส่่ซองที่่�ไม่่มีีการ
ระบุุชื่่อ� และปิิดผนึกึ แล้้วส่ง่ ให้้ผู้้�วิจัิ ยั หลัังจากนั้้�นผู้้�วิจัิ ยั นำำ�
ข้้อมููลที่่�ได้้ไปวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยวิิธีีการทางสถิิติิต่่อไป
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่ 2 ค่ค่าาเฉลี
่ย ส่ววนเบี
่ย่ยงเบนมาตรฐาน
และค่
ทธิธิ์ส์สหสั
มพันธ์แบบเพียยร์ร์สสันันระหว่
าางตั
แปร
(n
ตารางที
เฉลี
นเบี
งเบนมาตรฐานและค่่
และค่าาาสััสัสัมมมประสิ
ประสิ
งตัาววงตัั
แปร
(n ==(n280)
280)
ตารางที่่
� 2 ค่่่ า2เฉลี่่
�ย ส่่่ยวส่นเบี่่
�ยงเบนมาตรฐาน
ประสิิททธิ์์
�สหสั
หสััมมพัพัันนธ์แธ์์บบเพี
แบบเพีียร์์สัระหว่
ันระหว่่
วแปร
= 280)
ตัตัววแปร
พิ
XX
SD
11
22
33
44
แปร
พิสสัยัย
SD
1.
การสนั
บ
สนุ
น
ทางสั
ง
คม
15
105
78.8
12.3
1
1. การสนับสนุนทางสังคม
15 - 105
78.8
12.3
1
2.
12
41.2
66
0.301
11
2. ความผู
ความผูกกพัพันนในครอบครั
ในครอบครัวว
12 -- 60
60
41.2
0.301
3.
ความภาคภู
ม
ใ
ิ
จในตนเอง
8
32
24
3.9
0.139
0.040
11
3. ความภาคภูมใิ จในตนเอง
8 - 32
24
3.9
0.139
- 0.040
4.
40
115.7
21.6
0.102
0.301
-- 0.313
11
4. การตี
การตีตตราบาปตนเอง
ราบาปตนเอง
40 -- 200
200
115.7
21.6
0.102
0.301
0.313
5.
ความยื
ด
หยุ
น
่
ในชี
ว
ต
ิ
20
100
77.9
9.6
0.356
0.279
0.225
0.122
5. ความยืดหยุน่ ในชีวิต
20 - 100
77.9
9.6
0.356
0.279
0.225
0.122

55

11

จากตารางที่่� 2 พบว่่า เยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััด ครอบครััว  (r = 0.279, p < 0.001) ความภาคภููมิิใจใน
จากตารางที
่่ 22 พบว่
ดดสารเสพติ
ดดมีมีคความยื
ดหยุ่น่นในชี
คคะแนนเฉลี
จากตารางที
พบว่าา เยาวชนที
เยาวชนที่เ่เข้ข้าารัรัตบบการบำบั
การบำบั
สารเสพติตนเอง
วามยื
ในชีววpิติตในภาพรวมมี
ในภาพรวมมี
ะแนนเฉลี่ย่ย 77.9
77.9 (SD
(SD
สารเสพติิ
ดมีี
คะแนนความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิ
ในภาพรวม
(r าด=หยุ
0.225,
<นทางสั
0.001)
และการตีีตราบาปตนเอง
== 9.6)
สำหรั
บ
ผลการวิ
เ
คราะห์
ค
า
่
สั
ม
ประสิ
ท
ธิ
ส
์
หสั
ม
พั
น
ธ์
แ
บบเพี
ย
ร์
ส
น
ั
พบว่
การสนั
บ
สนุ
ง
คม
(r
=
0.356,
p
<
0.001)
สำหรับผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า การสนับสนุนทางสังคม (r = 0.356, p < 0.001)
เฉลี่่ความผู
�ย9.6)
77.9
(SD = 9.6) สำำ
�หรัับผลการวิิ
เคราะห์์ค่่า มิใจในตนเอง
(r = 0.122, p < 0.05) มีีความสัั
มพัันธ์์ทางบวกกัับความ
ความผูกกพั
พันนในครอบครั
ในครอบครัวว (r(r == 0.279,
0.279, pp << 0.001)
0.001) ความภาคภู
ความภาคภูมิใจในตนเอง (r(r == 0.225,
0.225, pp << 0.001)
0.001) และการตี
และการตีตตราบาปตนเอง
ราบาปตนเอง (r(r
== 0.122,
p
<
0.05)
มี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
ท
างบวกกั
บ
ความยื
ด
หยุ
น
่
ในชี
ว
ต
ิ
อย่
า
งมี
น
ย
ั
สำคั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
สััมประสิิ
ทธิ์์
ส
�
หสัั
ม
พัั
น
ธ์์
แ
บบเพีียร์์
สั
น
ั
พบว่่
า
การสนัั
บ
สนุุ
น
ยืืดหยุ่่�
น
ในชีีวิิ
ต 
อย่่
า
งมีีนัั
ย
สำำ
�คั
ญ
ั
ทางสถิิ
ติิ
0.122, p < 0.05) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยืดหยุ่นในชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ตารางที
ทำนายความยื
หยุ
ิติตของเยาวชนที
เเ่่ ข้ข้าารัรับบการบำบั
ทางสัั
งคม ่่ (r33 ปัปั=จจจัจัยย0.356,
p < ดด0.001)
นใน
ตารางที
ทำนายความยื
หยุ่น่นในชี
ในชีววความผููกพัั
ของเยาวชนที
การบำบัดดสารเสพติ
สารเสพติดด (n
(n == 280)
280)
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ตารางที่่� 3 ปััจจััยทำำ�นายความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิด (n = 280)
ตัวแปรทำนาย
b
SE
Constant
30.526
5.971
การสนับสนุนทางสังคม
0.203
0.045
ความภาคภูมใิ จในตนเอง
0.577
0.143
ความผูกพันในครอบครัว
0.282
0.094
การตีตราบาปตนเอง
0.051
0.026
2
2
R = 0.208; Adjust R = 0.196; R = 0.456; F4, 275 = 18.026

β
0.260
0.232
0.176
0.115

T
5.112
4.544
4.030
3.002
1.926

479
8

p - value
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.003
0.06

จากตารางที่่
จ า ก � 3 ตพบว่่าา ตััร วแปรทั้้�
า ง งท4 ตัั่ี ว ส่3 ่งผลต่่
พ อบ สร้้
ว างทัั
่า กษะการประกอบอาชีีพ
ต ัว แ ป ร ท หรืือกิิ
ั้ง จกรรมทางเลืือก
4 ต ัว
ตามที่่
�
ผู้
้
�รั
ั
บ
การบำำ
�บั
ั
ด
สนใจ 
รวมทั้้�
ง
ได้้
รั
ั
บ
การฝึึ
ความยืืดหยุ่่�
น
ในชีีวิิ
ต
ของเยาวชนที่่
�
เ
ข้้
า
รัั
บ
การบำำ
�บั
ั
ด
สาร
ส่งผลต่อความยืดหยุ่นในชีวิตของเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติด โดยมีค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พกหุระเบีียบ
คูณ
วิิ
นั
ั
ย
ด้้
ว
ยวิิ
ช
าทหาร
ซึ่่
�
ง
จะช่่
ว
ยฟื้้
�
น
ฟููสภาพร่่
า
งกาย
เสพติิR ด โดยมีีค่่
า
สัั
ม
ประสิิ
ทธิ์์
ส
�
หสัั
ม
พัั
น
ธ์์
พ
หุุ
คูู
ณ
R
เท่่
า
กัั
บ
เ ท
่า
ก
ับ
0
. 4
5
6
นอกจากนี้้�
ก
ลุ่่�
ม
ตัั
ว
อย่่
า
งบางรายได้้
เ
รีียนรู้้
�ถึ
ึ
ง
ผลกระทบ
0.456
ตััวแปรทั้้�
งหมดสามารถอธิิ
บายความแปรปรวน
ซึ่งตัซึ่่วง� แปรทั
้งหมดสามารถอธิ
บายความแปรปรวนของความยื
ดหยุ่นในชีวิตของเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดสารเส
2
จากการถููกดำำ
�เนิินคดีีและต้้องเข้้ารัับการบำำม�บั
เป็็นระยะ
ของความยืืดหยุ่่�
น
ในชีีวิิ
ต
ของเยาวชนที่่
�
เ
ข้้
า
รัั
บ
การบำำ
�บั
ั
ด
พติด ได้ร้อยละ 19.6 (R = 0.196, p < 0.001) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
ีค่าัด5.971
สููญเสีียอิิสดรภาพ ห่่
สารเสพติิ
ได้้ร้้อ่สยละ
(R2 ด=หยุ
0.196,
0.001) ค่่า ่เข้เวลานาน ทำำ
แต่ตัวด 
แปรที
่งผลต่19.6
อความยื
่นในชีpวิต<ของเยาวชนที
ารับการบำบั�ให้้
ดสารเสพติ
อย่างมีนาัยงเหิิ
สำคันจากครอบครัั
ญทางสถิติ ว
คลอัันเป็็
นที่่�รััก และสููญเสีียรายได้้
ความคลาดเคลื่่
า่ 5.971
จำนวน 3 ตัอ� วนมาตรฐานของการพยากรณ์์
ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมมีีค่(β
= 0.260,หรืือบุุ
p < ค0.001)
ความภาคภู
มิใจในตนเอง (β จ=ากการต้้
0.232, อง  
บการบำำ�บััด รวมถึึงประสบการณ์์ด้้านลบจากการใช้้
แต่่ตัpัวแปรที่่
�ส่่งผลต่่
อความยืืดหยุ่่�
นในชีีวิิตของเยาวชนที่่
� pเข้้<ารัั0.01)
< 0.001)
และความผู
กพันในครอบครั
ว (β = 0.176,
สารเสพติิด และการได้้แลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์เกี่่ย� วกัับ
เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิด  อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิ
อภิติปิ รายผล
เสีียและโทษของการใช้้
ด ทำกำ�ให้้
จำำ�นวน 3 ตััว ความยื
ได้้แก่่ การสนัั
งคม (β = 0.260,
ด ห ยุบ่นสนุุ
ในนชีทางสัั
ว ิต ของเยาวชน
ท ี่เ ข้า รับข้้อการบ
ำบ ัด สารเสพ ติดสารเสพติิ
ผลการศึ
ษ ากลุ่่�พมบตััวว่อย่่
า าง
่ า งๆ= ในชีีวิิ
p <เย0.001)
ใจในตนเอง
าวช น ทความภาคภููมิิ
ี่เ ข ้า รับ ก ารบ
ำบ ัด ส ารเส(βพ =ต ิด0.232,            
ม ีค วาม ยได้้ืด หเ รีียนรู้้
ย ุ่น ใน� แ ชละทบทวนประสบการณ์์
ีว ิต เฉ ล ี่ย เท ่า ก ับ 77.9 ต่(SD
9.6) ต              
างมีีมุุ
มองต่่52.1
อการใช้้
p <โดยเยาวชนที
0.001) และความผููกพัั
นในครอบครัั
ว  (β =ด มี0.176,   
่เข้า รับ การบำบั
ด สารเสพติ
ค วามยืด ส่่หยุงผลให้้
่น ในชีกวลุ่่�มตัั
ิต สูงวคิอย่่ด เป็
น ร้อมยละ
อธิบสารเสพติิ
ายได้ว ่า ดที่่�
ารัับ=การบำำ
p < กลุ
0.01)
่มตัวอย่างร้อยละ 57.8 ได้เข้ารับการบำบัดสารเสพติเปลี่่
ดเป็�ยนนแปลงไป จึึ
ระยะเวลาเฉลีงพบว่่
่ยเท่าากับเยาวชนที่่
69.2 วัน�เข้้(SD
33.4)�บััด    
ดมีีความยืืดหยุ่่�
ตสููง างกาย จิต ใจ
จากทั้งหมด 120 วัน ซึ่งจะได้รับ กระบวนการบำบัด ฟืสารเสพติิ
้น ฟูผ ู้เสพยาเสพติ
ด ให้ก ลันบในชีีวิิ
คืน สภาพร่
อิิทธิิพลของปัั
ยั คััดสรรต่่อความยืืดหยุ่่�
นในชีีวิิต
สามารถกลับคืนสูอภิิ
่ครอบครั
ว โดยใช้หลักสูตรการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้
มข้จจั
นทางสายใหม่
(FAST model)
ปรายผล
ของเยาวชนที่่
� เ ข้้ า รัั บาการบำำ
ได้แผลการศึึ
ก่ การได้
ร ับ ความรู้เ รื่อนงสมองติ
ด ยาแล ะโทษของยาเสพติ
ด การเข้
ร่ว มกล�บัุ่มั ดรูสารเสพติิ
ป แบบต่าด 
งๆสามารถ
เช่น
กษาความยืืดหยุ่่�
ในชีีวิิตของเยาวชนที่่
� อภิิปรายตามขนาดของอิิ
ท
ธิิ
พ
ลของตัั
ว
แปรได้้
 ดั
ง
ั
นี้้� ด
กล ุ่ม ชุม ชนบำบัด กล ุ่ม เครื่อ งมือ บ้า น กล ุ่ม เสริม สร้า งทัก ษะชีว ิต ที่จ ำเป็น สำหรับ การเล ิก สารเสพติ
เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิด พบว่่า เยาวชนที่่�เข้้ารัับการ
ก า ร อ ย ู่ร ่ว ม ก ับ ค ร อ บ ค ร ัว ก า ร เ ส ร ิม ส ร ้าการสนัั
ง ท ักบษสนุุะนกทางสัั
า ร งปคมมีีอิิ
ร ะ กท ธิิอพบลทางบวกกัั
อ า ช ีพ บ
บำำ�บัดั สารเสพติิดมีีความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 77.9 ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสาร
หรือ กิจ กรรมทางเล ือ กตามที่ผ ู้ร ับ การบำบัด สนใจ รวมทั้ง ได้ร ับ การฝึก ระเบีย บวิน ัย ด้ว ยวิช าทหาร
(SD = 9.6) โดยเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิดมีี เสพติิดอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ซ ึ่ง จ ะ ช ่ว ย ฟ ื้น ฟ ูส ภ า พ ั ทางสถิิ
ร ติ่าิ (β ง= 0.260,
ก pา< 0.001)
ย
ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตสููง คิิดเป็็นร้้อยละ 52.1 อธิิบายได้้ว่า่ อธิิบายได้้ว่่า ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตเป็็นสิ่่�งที่่�ช่่วยให้้บุุคคล
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างบางรายได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีและต้องเข้ารับการบำบัดเป็นระยะเ
กลุ่่�มวตััล วาอย่่นาางร้้นอยละ
ข้้ารััียบอการบำำ
ด ิน สามารถผ่่
ค คลที่่
ท ำ ใ57.8
ห ้ส ได้้
ูญ เเส
ิส ร �บั
ภ าดั พสารเสพติิ
ห ่า ง เห
จ า ก ค ร อานพ้้
บ คนรปัััวญหหาอุุ
ร ือปบสรรค
ุค ค ล โดยบุุ
อ ัน เป
็น ท�มีีี่รความ
ัก
เป็็นแล
ระยะเวลาเฉลี่่
ย
�
เท่่
า
กัั
บ
69.2
วัั
น
(SD
=
33.4) จาก
ยืืดหยุ่่�นในชีีวิิ
ตมั
ั
ก
เชื่่�
อ
มั่่�
น
ว่่
า
ตนเองมีีแหล่่
ง
สนัั
บ
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คุุณค่่าในตนเอง รู้้�สึึกว่่าตนเองเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม
สามารถเอื้้�อประโยชน์์หรืือช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น รวมทั้้�งการ     
ได้้รัับความช่่วยเหลืือและคำำ�แนะนำำ�ตามความต้้องการ
อย่่างเหมาะสม ซึ่่�งการสนัับสนุุนดัังกล่่าวเป็็นสิ่่�งที่่�ช่่วย
พััฒนาความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของตนเองได้้เป็็นอย่่างดีี 
สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่พ� บว่่า การสนัับสนุุนทางสัังคมมีี
ความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับปานกลางกัับความยืืดหยุ่่�น
ในชีีวิิตของนัักเรีียนมััธยมศึึกษาตอนต้้นในโรงเรีียนขยาย
โอกาสทางการศึึกษา (r = 0.334, p < 0.01)6
ความภาคภููมิิใจในตนเองมีีอิิทธิิพลทางบวกกัับ
ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสาร
เสพติิดอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (β = 0.232, p < 0.001)
อธิิบายได้้ว่่า เยาวชนที่่�มีีความภาคภููมิิใจในตนเองมัักจะ
เป็็ น ผู้้� ที่่� มีี ความนัั บ ถืือตนเอง มีีความสามารถในการ
ควบคุุมอารมณ์์ มองโลกในแง่่ดีี  เชื่่�อมั่่�นว่่าตนเองเป็็น
บุุคคลที่่มีี� ความสามารถ มีีความหวัังและความศรััทธา ซึ่ง่�
ถืือว่่าเป็็นองค์์ประกอบของความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต15 จึึง
ทำำ�ให้้เยาวชนมีีความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตสููง สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาที่่�พบว่่า ความภาคภููมิิใจในตนเองมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกในระดัับปานกลางกัับความความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต
ของนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยราชภััฏราชนคริินทร์์ อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (r = 0.598, p < 0.01)7
ความผููกพัันในครอบครััวมีีอิิทธิิพลทางบวกกัับ
ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสาร
เสพติิดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (β = 0.176, p < 0.01)
อธิิบายได้้ว่า่ ครอบครััวเป็็นพื้้น� ฐานสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนา
ศัักยภาพทั้้�งด้้านความคิิด และพฤติิกรรมของบุุคคล โดย
เยาวชนที่่มีี� ความผููกพัันในครอบครััวสููง จะรู้้�สึกึ ใกล้้ชิดกั
ิ บั
บุุ ค คลในครอบครัั ว รัั บ รู้้�ถึึ ง ความเอาใจใส่่ พอใจใน
สััมพัันธภาพ รู้้�สึกึ ถึึงความรััก และรู้้�สึกึ เป็็นที่่ต้� อ้ งการของ
สมาชิิกในครอบครััว ทำำ�ให้้เยาวชนมีีการพััฒนาพื้้�นฐาน
ภายในตนเองที่่�ดีี รู้้�สึึกมีีความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง (“I am”)
เชื่่อ� ว่่าตนเองมีีความสามารถ (“I can”) และรัับรู้�ว่้ า่ ตนเองมีี
แหล่่งสนัับสนุุน (“I have”) ซึ่่�งสิ่่�งต่่างๆ เหล่่านี้้�เป็็นองค์์
ประกอบของความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต15 จึึงแสดงให้้เห็็นว่่า
เยาวชนมีีความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตสููง สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�
พบว่่า ความผููกพัันในครอบครััวมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกใน
ระดัั บ ปานกลางกัั บ ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิ ต ของนัั ก เรีียน

มััธยมศึึกษาตอนต้้นในโรงเรีียนขยายโอกาสทางการศึึกษา   
(r = 0.503, p < 0.01)6
การตีีตราบาปตนเองมีีอิิทธิิพลกัับความยืืดหยุ่่�น
ในชีีวิิตของเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดสารเสพติิดอย่่าง
ไม่่มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ ซึ่่ง� ไม่่สอดคล้้องกัับสมมติิฐาน อาจ
เนื่่�องมาจากการตีีตราบาปตนเองมีีความสััมพัันธ์์ทางบวก
ในระดัับต่ำำ��กัับความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตของเยาวชนที่่�เข้้ารัับ
การบำำ�บััดสารเสพติิด (r = 0.122, p < 0.05) แต่่สามารถ
อธิิบายข้้อค้้นพบที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�ตามแนวคิิดความยืืดหยุ่่�นใน
ชีีวิิตของ Grotberg5 ได้้ว่า่  บุุคคลที่่มีี� ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิต
จะเป็็นผู้้�ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นในตนเองสููง เมื่่�อต้้องเผชิิญกัับ
ปัั ญ หาหรืือสถานการณ์์ วิิ ก ฤตก็็ จ ะสามารถปรัั บ ตัั ว ได้้    
เป็็ น อย่่ า งดีี  เช่่ น เดีียวกัั บ เยาวชนที่่� เ ข้้ า รัั บ การบำำ�บัั ด      
สารเสพติิดมักั จะมีีมุุมมองต่่อตนเองหรืือการตีีตราบาปให้้
กัับตนเองว่่าตนเองไร้้คุุณค่่า กลััวการถููกตีีตราบาปจาก
ผู้้�อื่่�นหรืือมีีความพยายามหลีีกเลี่่�ยงการถููกตีีตราหรืือ
ความรู้้�สึึกลดคุุณค่่าลงได้้ แต่่ความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตเป็็น
ลัักษณะของบุุคคลที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น สามารถพััฒนาหรืือ
เปลี่่ย� นแปลงได้้เมื่่�อบุุคคลเกิิดการเรีียนรู้้แ� ละใคร่่ครวญสิ่่ง�
ที่่เ� กิิดขึ้้น� ตามสถานการณ์์วิกิ ฤตของชีีวิิต ถึงึ แม้้ว่า่ เยาวชน
จะมีีความรู้้�สึกึ มีีตราบาปในตนเองสููงแต่่ก็จ็ ะสามารถปรัับ
เปลี่่�ยนและพััฒนาตนเองจนมีีความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิตสููงขึ้้�น
จากปััญหาที่่�พบว่่า เด็็กที่่�เริ่่�มใช้้ยาเสพติิดมีีอายุุ
น้้อยลง และวััยรุ่่�นเข้้าไปมีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องและใช้้ยาเสพติิด
มากขึ้้�น ซึ่ง่� การใช้้ยาเสพติิดจะส่่งผลต่่อสมอง อาการทาง
จิิต  และปััญหาสัังคมมากมาย การทำำ�งานในเชิิงป้้องกััน
ไม่่ให้้เด็็กและเยาวชนเข้้าไปพััวพันั กัับยาเสพติิดจึงึ มีีความ
สำำ�คัญ
ั แต่่ในขณะเดีียวกััน พบว่่า ปััจจัยั ด้้านการสนัับสนุุน
ทางสัังคม ความภาคภููมิิใจในตนเอง และความผููกพัันใน
ครอบครัั ว มีีผ ลที่่� จ ะพัั ฒ นาความยืืดหยุ่่�นในชีีวิิ ต ของ
เยาวชนที่่� เ ข้้ า รัั บ การบำำ�บัั ด สารเสพติิ ด แล้้ ว ดัั ง นั้้� น
พยาบาลและผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ เด็็ ก และเยาวชนจึึ ง ควร
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนาความยืืดหยุ่่�นใน
ชีีวิิต  ซึ่่�งสามารถพััฒนาได้้ตั้้�งแต่่เยาว์์วััย เพื่่�อให้้เด็็กและ
เยาวชนสามารถปรัับตััวได้้เมื่่�อต้้องเผชิิญกัับเหตุุการณ์์
วิิกฤตในชีีวิิต จััดการกัับปััญหาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ปกป้้องตนเองได้้ และมีีสุุขภาพจิิตดีี
ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้และข้้อ
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work. Child Dev 2000;71:543-62.  
เสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป ได้้แก่่ พััฒนางานวิิจััย
ที่่�จะศึึกษาตััวแปรอื่่�นเพิ่่�มเติิม ผลการวิิจััยในครั้้�งนี้้�ใช้้      5. Grotberg EH. Resilience for today: Gaining strength from
adversity. Connecticut: Praeger; 2003.
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6. Suntornvijitr S, Hengudomsub P, Vatanasin D,      
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Public 2018;28(2):53-66.
และการสร้้างความผููกพัันในครอบครััว และผลการวิิจัยั ใน
ครั้้� ง นี้้� ใ ช้้ เ ป็็ น ข้้ อ มููลพื้้� น ฐานในการพัั ฒ นางานวิิ จัั ย กึ่่� ง 7. Sirathatnararojana T, Voracharoansri S, Meesuk P.      
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