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ช่ือเร่ืองการวจัิย ผลของโปรแกรม Younger member group ท่ีมีต่อความตั้งใจในการ

บาํบดัรักษายาเสพติดระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบเขม้ขน้ทางสายใหม่

(FAST MODEL) 

ผู้วจัิย                 ยาวารีหยะ๊  มะแซ และคณะ โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี  

สถาบนับาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดบรมราชชนนี  
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บทคัดย่อ 

 

 การวจิยัเชิงทดลองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของโปรแกรม Younger member 

group ท่ีมีต่อความตั้งใจในการบาํบดัรักษาของผูป่้วยยาเสพติดระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบเขม้ขน้ทาง

สายใหม่ (FAST MODEL) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือผูติ้ดยาเสพติดท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษา 

รูปแบบผูป่้วยในในระยะ 7 วนัแรกของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานีระหวา่ง

เดือน กรกฎาคม  – สิงหาคม พ .ศ.2555 จาํนวน 61 คน โดยมีการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 2 ชุดคือ 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป 

แบบสอบถามระดบัความตั้งใจในการบาํบดัรักษา แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นต่อโปรแกรม 2) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง เป็นแผนการจดักิจกรรมตามโปรแกรม Younger member group ตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ไดค้่าดชันีความตรงของเน้ือหา ( CVI) 0.78

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และใชส้ถิติเชิงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียภายในกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงั

การใชโ้ปรแกรม Younger member group โดยใชส้ถิติทดสอบ Paired t-test 

ผลการวจิยัพบวา่  ค่าเฉล่ียของ ความตั้งใจในการบาํบดัรักษาหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม Younger 

member group พบวา่เพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัมาก ( X ก่อน=3.59, X หลงั = 3.99) ค่าเฉล่ียดา้นการรับรู้

ผลกระทบหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม  Younger member group พบวา่เพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัมาก ( X ก่อน = 

4.36 , X หลงั = 4.40)  ค่าเฉล่ียดา้นแรงสนบัสนุนทางสังคมหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม  Younger member 

group พบวา่เพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัมาก ( X ก่อน = 3.64 , X หลงั = 3.79) ค่าเฉล่ียดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อ

โปรแกรม Younger member group พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.94) เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของ
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ความตั้งใจในการบาํบดัรักษาก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม Younger member group พบวา่มี

ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ผลกระทบและแรงสนบัสนุนทางสังคม  และพบค่าเฉล่ียของความตั้งใจในการ

บาํบดัรักษามีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม Younger member group 

ผลการวจิยัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การรับรู้ผลกระทบ แรงสนบัสนุนทางสังคม มีผลต่อความตั้งใจใน

การบาํบดัรักษา จึงควรดาํเนินกิจกรรมท่ีใหผู้ป่้วยไดรั้บรู้ถึงผลกระทบของการใชย้าเสพติดและเพิ่มแรง

สนบัสนุนทางสังคมแก่ผูป่้วยยาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหผู้ป่้วยมีความตั้งใจในการบาํบดัรักษาและ

บาํบดัรักษาจนครบกาํหนด รวมทั้งมีคุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป  
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Abstract 

The purpose of this experimental research is to study the results of the Younger Member 

Group program for intention in treating  drug addicts at the stage of rehabilitation through Fast Model. 

The representative sample used in the research was 61 drug addicts treated as inpatients in the first 

seven days of the rehabilitation at Thanyarak hospital Pattani from July to August 2012 through the 

purposive sampling. Here are two research tools used in the research 1) tool for collection of data, 

questionnaires of intention level in treating and questionnaires of opinion level for the Younger 

Member Group program 2) tool used in the experiment was a lesson plan according to the Younger 

Member Group program. The content validity was verified by three experts. The content validity index 

(CVI) aggregates 0.78 The use of percentage, mean, standard deviation and inference statistics in 

descriptive statistics was for drawing a comparison between grade point index in the representative 

sample before and after the use of Younger Member Group program through Paired T-test.  

The research result found that mean of intention in treating following the Younger Member 

Group program (participated by 61 drug addicts) increased in a great level ( prior to the Younger 

Member Group program = 3.59, following the Younger Member Group program = 3.99), that 

mean of effect perception following the Younger Member Group program (participated by 61 drug 

addicts) increased in a great level ( prior to the Younger Member Group program = 4.36,  
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following the Younger Member Group program = 4.40), that mean of social supports following the 

Younger Member Group program (participated by 61 drug addicts) increased in a great level 

( prior to the Younger Member Group program = 3.64,  following the Younger Member Group 

program = 3.79), that mean of opinions on the Younger Member Group program laid in a great level 

( = 3.94). Considering the relation between intention in treating before and after the Younger 

Member Group program (participated by 61 drug addicts), we found that it bore relation to effect 

perception and social supports and we also found that mean of intention in treating had relation to 

opinions following the Younger Member Group program (participated by 61 drug addicts). The 

research result shows that intention in treating was highly influenced by effect perception and social 

supports. As a result, it is advisable that activities which cause awareness to patients in order to realize 

effects of drug abuse and which reinforce social supports for drug addicts be held in a row for the 

purpose of increasing patients’ intention in treating until the due date and better quality of life 

hereafter. 

 

 

 

 

 


