การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบ
วิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ต่อยาบ้าของผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในเรือนจากลางบางขวาง
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change attitude of amphetamine sellers imprisoned in
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Abstract
The purpose of this research was 1) to determine the levels of
positive attitude towards amphetamine among prisoners imprisoned for
drug sales; 2) to compare positive attitude towards amphetamine among
prisoners imprisoned for drug sales before and after receiving individual
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counseling based on the trait factor theory; 3) to compare positive
attitude towards amphetamine among prisoners imprisoned for drug sales
after receiving individual counseling based on the trait factor theory and
during a follow up period.
For the experimental group, 8 subjects whose scores from
responding a questionnaire on attitude towards amphetamine were in
the 75th percentile. They were selected from a total of 62 amphetamine
sellers imprisoned in Jail 6 of Bangkwang Central Prison. The study
instruments were 1) a questionnaire on attitude towards amphetamine with
validity of .94, and 2) an individual counseling program based on the trait
factor theory for changing prisoners’ attitude towards amphetamine.
Percentage, mean, standard deviation and Wilcoxon match-pairs signed
ranks test were employed for data analysis.
The research findings showed that 1) the means of cognitive
component, affective component and behavioral component of
amphetamine were 2.59, 2.60 and 2.70, respectively, and the overall
positive attitude towards amphetamine was at the high level with the
mean of 2.66. 2) The positive attitude towards amphetamine of the
experimental group after receiving individual counseling based on the
trait factor theory decreased significantly at the .05 level. 3) No significant
difference was found on positive attitude towards amphetamine of the
experimental group after receiving individual counseling based on the
trait factor theory and during the follow up period.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของ
ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้า 2) เปรียบเทียบทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้า
ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง และ 3) เปรียบเทียบทัศนคติทางบวกต่อยาบ้า
ของผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในกลุ่มทดลองหลังการทดลองและระยะติดตามผล
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในเรือนจากลางบางขวาง แดน 6 จานวน
8 คน ได้จากผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าจานวน 62 คนซึ่งมีคะแนนจากการทาแบบสอบถาม
ทัศนคติต่อยาบ้าตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ขึ้นไป และเต็มใจเข้าร่วมโปรแกรมการให้การ
ปรึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามทัศนคติต่อยาบ้าที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .94 2) โปรแกรมการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล
ตามทฤษฎี ก ารให้ ก ารปรึก ษาแบบวิ เคราะห์ ลั ก ษณะบุ ค คลและองค์ ป ระกอบเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อยาบ้าของผู้ต้องขัง ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบวิลคอกซัน
ผลการวิจัยที่พบ 1) ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้ามีมีค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านความรู้เชิง
ประเมินค่าต่อยาบ้าเท่ากับ 2.59 ด้านความรู้สึกต่อยาบ้าท่ากับ 2.60 และด้านแนวโน้ม
การแสดงออกต่ อยาบ้ าเท่ ากับ 2.70 โดยมี ทั ศนคติ ท างบวกต่ อยาบ้ าโดยรวมอยู่ ใน
ระดั บ สู ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.66 2) ผู้ ต้ อ งขั ง คดี ค้ า ยาบ้ า ในกลุ่ ม ทดลองมี ทั ศ นคติ
ทางบวกต่อยาบ้าหลังการทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในกลุ่มทดลองมีทัศนคติ ทางบวกต่อยาบ้าหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน
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คาสาคัญ : ทัศนคติต่อยาบ้า ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้า โปรแกรมการให้การปรึกษาเป็น
รายบุคคลตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและ
องค์ประกอบ เรือนจากลางบางขวาง
บทนา
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดารงชีวิตของสังคมไทยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
จากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม และสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศไร้พรมแดน
ในปัจจุบัน เป็นไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย
หนึ่งในปัญหาสาคัญที่มีการขยายตัวตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมจนเกิดผลกระทบ
ถึงปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง ไปจนถึงความมั่นคงของประเทศ และมีแนวโน้มขยาย
ขอบเขตความรุนแรงของปัญหาเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด ได้แก่ ปัญหายาบ้า
ยาบ้ า หรื อ แอมเฟตามี น (amphetamine) เดิ ม เรี ย กยาม้ า หรื อ ยาขยั น
ในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณะสุ ข ได้ อ อกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ฉบั บ ที่ 125 ให้ แอมเฟตามี น และอนุ พั น ธ์ซึ่ งจั ด อยู่ ในพระราชบั ญ ญั ติ วัต ถุออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 และได้เปลี่ยนชื่อจากยาม้าหรือยาขยันเป็น “ยาบ้า” เพื่อให้ผู้เสพ
ได้ ตระหนั กถึงโทษและพิ ษ ภัยจากการเสพที่ ท าให้ ไม่ ส ามารถควบคุม สติของตนเอง
มีลักษณะอาการคล้ายกับคนบ้า โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวจะสามารถลดจานวน
ผู้เสพลงได้ (Ruangbut, 2010, p. 2)
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปีหลังจากการเปลี่ยนชื่อเป็นยาบ้ ามาจนถึง
ปัจจุบันพบว่าปัญหาการแพร่ระบาดของยาบ้าได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาโดย
ตลอด จากกลุ่มผู้เสพที่เป็นผู้ใช้แรงงานและคนขับรถบรรทุกได้เริ่มแพร่ระบาดเข้าไปสู่
กลุ่มอื่น ๆ ในสังคม ไม่เว้นแม้แต่นักเรียนนักศึกษา เด็ก และเยาวชน โครงสร้างของ
ปัญหายาบ้าจึงมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาด้านการค้าพบว่ามี
กลุ่ ม การค้ายาบ้ าขยายตั วเพิ่ ม มากขึ้น จากสถิติ การจับ กุม ผู้ ต้องหาคดีค้ายาบ้ าของ
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ นทร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์มหาวิ
วิททยาเขตหาดใหญ่

ปีปีทที่ 11่ี 11ฉบัฉบั
บทีบ่ 1ทีเดื
นมกราคม
- มิถุน–ายน
่ 1อเดื
อนมกราคม
มิถุน2562
ายน 2562
JournalJournal
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Vol.11Vol.11,
, No.1 January
- June- 2019
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University
No.1 January
June 2018

103

103

สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีจานวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบ
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2547 ในภาพรวมสูงขึ้นถึงเก้าเท่า คือจาก 39,961
คนเพิ่มขึ้นเป็น 365,918 คน
ปัญหาด้านการค้ายาบ้าในปัจจุบันจึงเป็นปัญหาในขั้นวิกฤติที่เกี่ยวพันถึงระดับ
ความมั่นคงของชาติ ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างพยายามหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหากันอย่างเร่งด่วนโดยยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ แต่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ปัญหา
ยาบ้าก็ยังไม่ทุเลาเบาบางลงแต่อย่างใด กลับทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา
เนื่องจากแนวนโยบายในการป้องกันและปราบปรามปัญหาจะมุ่งเน้นในด้านการลด
อุปสงค์ของปริมาณผู้เสพเป็นหลัก โดยเชื่อว่าเมื่ ออุปสงค์ด้านผู้เสพลดลงแล้วอุปทาน
ด้านผู้ค้าและผู้ผลิตจะลดลงตามไปด้วย แต่ปัญหายาบ้าเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการค้าและการผลิตยาบ้านามาซึ่งรายได้มหาศาล ผู้ค้าและผู้ผลิต
จึงพยายามสร้างอุปสงค์ด้านผู้เสพขึ้นทดแทนส่วนที่หายไปอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สมดุล
กับอุปทานด้านการผลิตและการค้าซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมหาศาลเช่นกัน ผู้วิจัยจึงต้องการ
ที่จะศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาบ้าด้วยการลดอุปทานด้านการค้ายาบ้าลง
แทนการใช้ บ ทลงโทษทางกฎหมายที่ มี ก าหนดโทษสู ง ซึ่ ง เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ล้ ว ว่ า
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการค้ายาบ้าให้ลดน้อยลงได้แต่อย่างใด โดยทาการศึกษาใน
ด้ านของผู้ ค้ าซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ มี กิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ ส าคั ญ และเกี่ ยวข้ องกั บ ยาบ้ ามากที่ สุ ด
ตั้งแต่เป็นผู้เสพ ผู้ขาย ผู้จัดจาหน่าย และเป็นผู้กระจายยาบ้าไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
อาจมีค วามเชื่อกัน ว่าการที่ บุ คคลก้ าวเข้าสู่เส้นทางการเป็น พ่อค้ายาบ้านั้ น
มีสาเหตุสาคัญเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจหรือต้องการเงินเป็นหลัก แต่จากผลของการ
ศึ ก ษาวิ จั ย หลาย ๆ การศึ ก ษาพบว่ า มี ผ ลมาจากสาเหตุ อื่ น ๆ หลายสาเหตุ เช่ น
Ngernngam (2008) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทาความผิดในคดีเกี่ยวกับยา
เสพติด พบว่า พื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นเพียงสาเหตุที่ 2 รองจากสาเหตุด้านอารมณ์
และความรู้สึก และ Spielmann (1994) ศึกษาถึงสาเหตุของการก่ออาชญากรรมซ้า
โดยเฉพาะอาชญากรรมเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด พบว่าสาเหตุของการกระทาความผิด
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ส่ วนใหญ่ สื บ เนื่ อ งมาจากปั ญ หาด้ านอารมณ์ และความรู้สึ ก สอดคล้ อ งแนวคิ ด ของ
Fishbein & Ajzen (1975); Rokeach (1980) และ Freud (1937) ซึ่ งเชื่ อว่าพฤติ กรรม
ของบุคคลถูกกาหนดโดยเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือทัศนคติของพวกเขานั่นเอง
เมื่อพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกภายในหรือทัศนคติของบุคคลแล้ว
การที่จะหาสาเหตุแท้จริงของพฤติกรรมใดก็ต้องทาการศึกษาถึงความรู้สึกภายในหรือ
ทั ศ นคติ ข องผู้ แ สดงพฤติ ก รรมนั้ น พฤติ กรรมการค้ า ยาบ้ า ก็ เช่ น เดี ย วกั น ผู้ วิ จั ย จึ ง
ต้องการศึกษาถึงทัศนคติต่อยาบ้าของผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในเรือนจากลางบางขวางว่ามี
ทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าเป็นอย่างไร และหาแนวทางในการแก้ไขทัศนคติดังกล่าวให้
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์ของสังคมด้วยการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตาม
ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ (Trait Factor)
ซึ่งเป็นทฤษฎีการที่ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทต่าง ๆ ของเรือนจา
มากที่สุด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นหนึ่ งในแนว
ทางการแก้ไขปัญหายาบ้าแล้วยังจะช่วยให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจถึงสาเหตุภายในที่ทา
ให้บุคคลก้าวเข้าสู่เส้นทางการค้ายาบ้า เพื่อจะได้ดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวและ
บุคคลใกล้ตัวไม่ให้ก้าวเข้าไปสู่เส้นทางแห่งความหายนะนี้ อันจะทาให้การแก้ไขปัญหา
ยาบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถขจัดยาบ้าให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดิน
เพื่อที่สังคมไทยจะได้มีความสงบสุขอย่างถาวรสืบต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้า
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลังการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ
3. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในกลุ่มทดลอง
หลังการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบและระยะติดตามผล
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าที่ได้รับการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการ
ให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ทางบวกต่อยาบ้าลดลงกว่าก่อนการให้การปรึกษา
2. ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าที่ได้รับการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการ
ให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบมีทัศนคติทางบวกต่อยาบ้า
หลังการให้การปรึกษาและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎี
วิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ

ทัศนคติทางบวกต่อยาบ้า

ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบก่อนการทดลอง (pre-experimental
research) กลุ่ มเดี ยววั ดก่ อนและหลั งการทดลอง (one group pretest-posttest design)
ซึ่งมีรูปแบบการทดลอง ดังนี้
กลุ่มทดลอง O1 X O2 O3
เมื่อ

O1 แทนการวัดทัศนคติต่อยาบ้าของกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง
X แทนการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบ
วิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ
O2 แทนการวัดทัศนคติต่อยาบ้าของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง
O3 แทนการวัดทัศนคติต่อยาบ้าของกลุ่มทดลองในระยะติดตามผล
(Neawyenphol, 2011)
ประชากร ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในเรือนจากลางบางขวาง
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กลุ่มตัวอย่าง ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าที่มีทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าตั้งแต่เปอร์เซ็นต์
ไทล์ ที่ 75 ขึ้ น ไปและเต็ มใจเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ การปรึ กษา โดยคั ดเลื อกผู้ ที่ ท า
แบบสอบถามทัศนคติต่อยาบ้าได้คะแนนสูงสุดลงมาจนครบจานวน 8 คนเป็นกลุ่มทดลอง
ตั ว แปรต้ น การปรึก ษาเป็ น รายบุ ค คลตามทฤษฎี ก ารให้ ก ารปรึก ษาแบบ
วิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ
ตัวแปรตาม ทัศนคติทางบวกต่อยาบ้า
เครื่องมือในการวิจัย
1. แบบสอบถามทัศนคติต่อยาบ้าจานวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .94
2. โปรแกรมการปรึกษาเป็ น รายบุ คคลตามทฤษฎีการให้ การปรึกษาแบบ
วิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
การแปลผลคะแนน ใช้การแปลผลจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ผู้ทาแบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.49 แสดงว่ามีทัศนคติทางบวกต่อ
ยาบ้าอยู่ในระดับต่า หมายความว่า มีความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับยาบ้าว่าไม่ดี มีโทษ
เกิดความรู้สึกไม่ชอบ รังเกียจ และมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาบ้า
ผู้ทาแบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย 2.50-4.00 แสดงว่ามีทัศนคติทางบวกต่อ
ยาบ้ า อยู่ ในระดั บ สู ง หมายความว่ า มี ค วามรู้เชิ ง ประเมิ น ค่ า เกี่ ย วกั บ ยาบ้ า ว่ า ดี มี
ประโยชน์ เกิดความรู้สึกชอบ พอใจ และมีแนวโน้มที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาบ้า
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึ ก ษาระดั บ ทั ศ นคติ ท างบวกต่ อ ยาบ้ า ของผู้ ต้ อ งขั ง คดี ค้ า ยาบ้ า โดยใช้
แบบสอบถามทัศนคติต่อยาบ้า
2. เลือกผู้ต้องขังที่มีทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าอยู่ในระดับสูงจานวน 8 คนมา
เป็นกลุ่มทดลอง
3. ใช้โปรแกรมการปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบ
วิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบกับกลุ่มทดลองทั้ง 8 คน
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4. วัดทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของผู้ต้องขังในกลุ่มทดลองหลังการทดลอง
5. วัดทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของผู้ต้องขังในกลุ่มทดลองในระยะติดตามและ
ประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อยาบ้าของผู้ต้องขังในกลุ่มทดลองโดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของผู้ต้องขังในกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการทดลอง รวมทั้งระยะติดตามผล โดยใช้การทดสอบแบบวิลคอกซัน
ผลการวิจัย
1. ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้ามีระดับทัศนคติด้านความรู้เชิงประเมินค่าต่อยาบ้า ทัศนคติ
ด้านความรู้สึกต่ อยาบ้ า และทั ศนคติด้านแนวโน้ มในการแสดงพฤติกรรมต่อยาบ้ าอยู่ ใน
ระดับสูง กล่าวคือมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.59, 2.60 และ 2.70 ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าโดยรวมเท่ากับ 2.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของ
กลุ่มตัวอย่าง
ทัศนคติต่อยาบ้าของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล
ความรู้เชิงประเมินค่าต่อยาบ้า
2.59
0.45
ระดับสูง
ความรู้สึกต่อยาบ้า
2.60
0.45
ระดับสูง
แนวโน้มการแสดงออกต่อยาบ้า 2.70
0.50
ระดับสูง
ทัศนคติต่อยาบ้าโดยรวม
2.66
0.45
ระดับสูง
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2. ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าที่ได้รับการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการ
ให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ทางบวกต่อยาบ้าลดลงกว่าก่อนการให้การปรึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศคติทางบวกต่อยาบ้าของกลุ่มตัวอย่างก่อนและ
หลังการทดลอง
N Position Mean of Rank Sum of Rank Z
P
8 Post < Pre
4.50
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05

36.00

2.521

0.006

3. ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าที่ได้รับการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการ
ให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบมีทัศนคติต่อยาบ้าหลังการ
ให้การปรึกษาและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของกลุ่มตัวอย่างหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผล
N
Position
Mean of Rank Sum of Rank
Z
P
2 Post > follow
6.25
12.50
255
.400
1 post = follow
5(8) post < follow
3.10
15.50
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าของผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในเรือนจากลางบาง
ขวางอยู่ ในระดั บ สู ง โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 2.66 และจากข้อมู ล ที่ ได้ จ ากการให้ การ
ปรึกษาพบว่าปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดทัศนคติดังกล่าวได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และ
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ประสบการณ์ส่วนตัว โดยเฉพาะปัจจัยด้านประสบการณ์ส่วนตัวมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก
ต่ อ การเกิ ด ทั ศ นคติ ต่ อ ยาบ้ า ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ความต้ อ งการเงิ น เพื่ อ
ซื้อยาบ้ ามาเสพ ความอยากรวย อยากมี บ้ านมี รถ ที่ สาคัญ คือการค้ายาบ้ าเป็ น วิธีที่
ทาให้กลุ่ม ตัวอย่างสามารถหาเงินได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้การอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่เต็มไปด้วยการแพร่ระบาดของยาบ้า การได้พบเห็นการเสพและค้ายาบ้าอยู่เป็นประจา
ทาให้เกิดความรู้สึกว่าเป็ นเรื่องธรรมดา จนมองข้ามความเป็ นจริงในด้านที่ ว่ายาบ้ า
เป็ น โทษภั ยร้ ายแรงทั้ งต่ อตนเอง สั งคม และครอบครั ว สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ยของ
Boonyanusont (2013) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่นาไปสู่การค้ายาบ้าซ้าของผู้ต้องขังในเรือนจา
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การค้ายาบ้าซ้าของผู้ต้องขังในเรือนจา
จั งหวัด มหาสารคาม ได้ แก่ ความต้ องการรวยเร็ว อยากมี บ้ า นมี รถ และการอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมเดิม ๆ ที่เต็มไปด้วยยาบ้า และ Milindanuja (2014) ซึ่งกล่าวถึงที่มาของ
ทั ศ นคติ ว่ า เกิ ด จากปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว เพื่ อ น บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ กั บ ตนเอง
และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาของแต่ละบุคคล
2. ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล
ตามทฤษฎี การให้ การปรึกษาแบบวิ เคราะห์ ลั กษณะบุ คคลและองค์ป ระกอบมี การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติทางบวกต่อยาบ้าลดลงกว่าก่อนการให้การปรึกษาอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโปรแกรม
การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะ
บุคคลและองค์ประกอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถทาให้ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าลดทัศนคติ
ทางบวกที่มีต่อยาบ้าลงได้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์
ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบเป็นทฤษฎีที่เน้นความสาคัญของการพัฒนาบุคคลด้วย
การให้ ข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารหาเหตุ ผ ลจากข้ อ มู ล อั น จะน าไปสู่
การตั ดสิน ใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเหมาะสม โดยให้ ความสาคัญ กับ บทบาทของ
ผู้ให้บริการในฐานะของการเป็นผู้รู้ ผู้บอก ผู้สอน ผู้ชี้แนะ ผู้นาทาง ซึ่งบทบาทดังกล่าว
จะช่ ว ยสร้า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และพลั ง ในการจู ง ใจให้ ผู้ รับ บริ การคล้ อ ยตามในสิ่ ง ที่
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ผู้ให้บริการเห็นว่าถูกต้องและสมควร โปรแกรมการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลตาม
ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ จานวน 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างสัมพันธภาพเพื่อช่วยให้
เกิดความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา ขั้นช่วย
การเข้าใจตนเป็ น การช่ วยให้ ผู้รับ การปรึกษาเข้าใจตนเองเกี่ย วอย่างกระจ่ างชั ด กับ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาบ้า ขั้นให้ความรู้เรื่องทัศนคติเป็นการช่วยให้ผู้รับการปรึกษา
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติต่อยาบ้าว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น
กับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาบ้าของตนเอง ขั้นวินิจฉัยทัศนคติด้านความรู้เชิงประเมิน
ค่าต่ อยาบ้ า ขั้นวินิจฉัย ทั ศนคติด้านความรู้สึกต่อยาบ้า และขั้นวินิ จฉัยทัศนคติ ด้าน
แนวโน้มการแสดงออกต่อยาบ้าเป็นการให้ความรู้เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาตระหนักชัดถึง
โทษและพิษภัยของยาบ้า ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ
ทั้งยังให้ผู้รับการปรึกษาสามารถใช้ความรู้ที่ได้ปรับ เปลี่ยนทัศนคติต่อยาบ้าของตนเอง
ให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ขั้นวางแผนแก้ไขปัญหาเป็นขั้นช่วยให้ผู้รับการปรึกษา
สามารถวางแผนการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาบ้า
และขั้นยุติการให้การปรึกษาเป็นการให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้รับการปรึกษาประสบกับ
ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ ว างเอาไว้ และยุ ติ ก ารให้ ก ารปรึ ก ษาเมื่ อ พบว่ า
ผู้รับ บริการมี พั ฒ นาการอยู่ในขั้น ที่ น่ าพึ งพอใจ โดยโปรแกรมการให้ การปรึกษาทุ ก
ขั้นตอนเน้นการใช้เทคนิคในการให้ความรู้และเทคนิคการจูงใจเป็นหลัก เช่น เทคนิค
การสอน เทคนิคการอธิบาย เทคนิคการแนะนาโดยตรง เทคนิคการโน้มน้าว เทคนิค
การจูงใจ เทคนิคการวิเคราะห์ เทคนิคการสังเคราะห์ เทคนิคการวินิจฉัย เทคนิคการ
คาดคะเนอนาคต เทคนิคการทวนความ เทคนิคการสรุปความ เทคนิคการตั้งคาถาม
เทคนิคการทาให้กระจ่าง และเทคนิคการใช้คาถามปลายเปิด เป็นต้น จากขั้นตอนของ
โปรแกรมการให้การปรึกษาและเทคนิคต่างๆที่นามาใช้ในการให้การปรึกษาช่วยให้
ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับยาบ้าและทัศนคติอย่างเพียงพอ รวมถึงการใช้
บทบาทของผู้มีประสบการณ์มากว่าช่วยสั่งสอน แนะนา จูงใจให้ผู้รับบริการมีทักษะ
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ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วินิ จฉัย และคิดอย่างมี เหตุผ ลเพื่ อปรับ เปลี่ ยนทั ศนคติ
ต่อยาบ้าของตนเอง และวางแผนการที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาบ้าเมื่อพบกับปัญหา
อย่ า งมี เหตุ ผ ลและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ องกับ Songchaikul (2013) ซึ่ ง กล่ า วว่ า
ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบให้ความสาคัญ
กั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ความรู้ แ ละข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ
ให้มีทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและวางแผนสาหรับอนาคตได้ด้วยตัวเองอย่างมี
เหตุ ผลและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยผู้ให้ การปรึกษามี บ ทบาทในการให้ ความช่ว ยเหลื อ
ที่ เสมื อ นครู ห รื อ พี่ เลี้ ย งช่ ว ยสอนและน าทางแก่ ศิ ษ ย์ อั น จะส่ ง ผลให้ ผู้ รั บ บริ ก าร
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการดาเนินชีวิตต่อไป
3. ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าในกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล
ตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบมีทัศนคติ
ทางบวกต่ อยาบ้ าหลังจากการให้ การปรึกษาและในระยะติ ด ตามผลไม่ แ ตกต่ างกัน
ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโปรแกรมการให้การปรึกษา
เป็ น รายบุ ค คลตามทฤษฎี ก ารให้ ก ารปรึ ก ษาแบบวิ เคราะห์ ลั ก ษณะบุ ค คลและ
องค์ประกอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนอกจากจะสามารถช่วยให้ผู้ต้องขังคดีค้ายาบ้าลดทัศนคติ
ทางบวกต่ อยาบ้ าของตนเองลงหลั งจากได้ รับ การปรึกษาแล้ ว ยั งสามารถคงระดั บ
ทัศนคติดังกล่าวไว้ได้ ในระยะติดตามผลซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 เดือน
เนื่ อ งจากโปรแกรมการให้ ก ารปรึก ษาที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นการ
ช่ว ยเหลื อให้ ผู้รับ บริการเกิด การเรียนรู้เกี่ย วกับ กระบวนการตั ด สิ น ใจ และมี ทั กษะ
ในการตัดสินใจด้วยตัวเองได้ กล่าวคือผู้รับบริการจะได้ รับความช่วยเหลือให้รู้จักและ
เข้าใจตนเอง รวมทั้งได้รับข้อมูลความรู้ที่เชื่อถือได้ และเมื่อผู้รับบริการนาข้อมูลความรู้
เหล่านี้มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างมีเหตุผลก็จะส่งผลให้สามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาด้านทัศนคติต่อยาบ้าของตนเอง ไปจนถึงวางแผนการที่จะไม่เข้ าไปข้อง
เกี่ยวกับยาบ้าในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อผู้รับบริการมีทักษะในการตัดสินใจ
ที่ดีแล้ว ไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น
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ยังเป็ น ผลดี ต่ อผู้ รับ บริการในอนาคตในด้า นการช่ วยให้ ผู้ รับ บริการเป็ น ผู้ ที่ มี เหตุ ผ ล
มีการปรับ ตัวที่ ดี ขึ้น พึ่ งพาตนเองได้ และดารงชี วิตได้ด้ วยความสุข ซึ่ งเป็ น การบ่ งชี้
ให้ ท ราบว่ า การให้ ก ารปรึ ก ษาที่ ด าเนิ น มามี ค วามเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้ องกับ Ramsuth (2011) กล่ า วว่ าจุ ด เด่ น ของทฤษฎี การให้ การปรึกษาแบบ
วิเคราะห์ ลั กษณะบุ ค คลและองค์ป ระกอบได้ แก่การขจั ด ปั ญ หาและป้ องกัน ปั ญ หา
ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งมีทฤษฎีจานวนน้อยที่เข้าลักษณะนี้ โดยกระบวนการขจัดปัญหา
จะเป็นส่วนของการวินิจฉัยที่พูดถึงสาเหตุจากอดีตเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ส่วนกระบวนการป้องกันปัญหาเป็นส่วนของการทานายแนวโน้มในอนาคตเพื่อให้บุคคล
วางแผนปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และ Songchaikul (2014) กล่าวว่าการให้การปรึกษา
แบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบเน้นการสอนให้ผู้รับบริการรู้จักวิธีการ
ที่เหมาะสมในการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในการดาเนินชีวิตต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากการดาเนินการให้การปรึกษาพบว่าข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้รับบริการ
มีความสาคัญเป็นอย่างมากในการใช้ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะ
บุ ค คลและองค์ ป ระกอบ ทั้ งนี้ เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ และท าความเข้า ใจในปั ญ หาของ
ผู้รับบริการได้อย่างชัดเจนถูกต้อง ผู้ให้บริการจึงควรฝึกฝนทักษะในการรวบรวมข้อมูล
จนมีความชานาญก่อนดาเนินการให้การปรึกษา
2. ทฤษฎี ก ารปรึ ก ษาแบบวิ เคราะห์ ลั ก ษณะบุ ค คลและองค์ ป ระกอบ
เน้นความสาคัญของการให้ข้อมูลความรู้ที่สาคัญและจาเป็นแก่ผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ผู้รับบริการหาเหตุผลจากข้อมูลดังกล่าวอันจะนาไปสู่การตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
ตัวเองได้อย่างเหมาะสม ผู้ให้ บ ริการจึงควรเตรียมข้อมู ลต่ าง ๆ ที่ สาคัญ และจาเป็ น
ให้พร้อมก่อนการให้บริการ
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. โปรแกรมการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับ ผู้ต้องขังในเรือนจา หากต้องการน าไปใช้กับ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งอื่ น ๆ ควรมี ก ารปรับ ปรุ งและประยุ ก ต์ ให้ เหมาะสมกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
รวมถึงควรมีการทดลองใช้ก่อนนาไปใช้จริง
2. เรือนจา ทัณฑสถาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนาผลจาก
การวิจัยไปใช้ในการหาแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขทัศนคติต่อยาบ้าหรือทัศนคติต่อยา
เสพติ ด ชนิ ด อื่ น ของผู้ ต้ อ งขัง ให้ เป็ น ไปในทางที่ พึ งประสงค์ ก่ อนปล่ อยตั ว ผู้ ต้ อ งขั ง
ออกสู่สังคมภายนอก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการติดตามผลของการให้การปรึกษาเป็นระยะ ๆ เช่น 3 เดือน 6 เดือน
หรือ 12 เดือน เพื่อศึกษาความคงทนของพัฒนาการทางพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
2. ควรนาโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและ
องค์ประกอบไปทดลองใช้เพื่อศึกษาผลของความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ของผู้ต้องขัง
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