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วตัถุประสงคข์องโครงการ 
1.เพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิการต่อสูเ้อาชนะยาเสพติดดา้นการปรับเปล่ียนเจตคติของสงัคมต่อการยอมรับและให้
โอกาสผูผ้า่นการบ าบดัฟ้ืนฟแูละพฒันา 
2. เพ่ือน าผลการประเมินน าเสนอต่อผูบ้ริหารทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อนัน าไปสู่การ
ตดัสินใจเชิงนโยบาย และก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศ 
 

 

นิยามค าส าคญัของการวจิยั 
สังคม หมายถึง บุคคลท่ีแวดลอ้มผูผ้า่นการบ าบดั ท่ีสามารถใหก้ารยอมรับและสนบัสนุนผูผ้า่นการ

บ าบดัไดอ้ยา่งแทจ้ริง สามารถแบ่งกลุ่มสงัคมออกไดเ้ป็น 6 กลุ่มดว้ยกนั คือ  
1) ครอบครัว  
2) ผูบ้  าบดั  
3) ประชาชนในชุมชน  
4) เจา้หนา้ท่ีรัฐ  
5) สถานประกอบการ  
6) สถานศึกษา 

ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูและพฒันา (เรียกส้ันๆ ว่าผู้ผ่านการบ าบัด) หมายถึง ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดตาม พ.ร.บ. 
ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 (ยาเสพติดทุกชนิด ยกเวน้ สารประเภทคาเฟอีน นิโคติน และ
แอลกอฮอล)์ ท่ีผา่นการบ าบดัและฟ้ืนฟจูากโปรแกรมการบ าบดัของกระทรวงสาธารณสุข 
(ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก หรือผูท่ี้ผา่นค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม) 

เจตคต ิ(Attitude) หมายถึง แนวโนม้ในการประเมินของบุคคล การเขา้หาหรือการหลีกหนี หรือการ
สนบัสนุนหรือการต่อตา้นท่ีหมายของเจตคติ ซ่ึงในท่ีน้ีคือผูผ้า่นการบ าบดั (Osgood, Suci, 

& Tannenbaum, 1957 อา้งถึง ธีระพร อุวรรณโณ, ๒๕๓๕) 

การยอมรับทางสังคม (Social acceptance) หมายถึง การยอมรับใหอ้ยูใ่นกลุ่ม ชุมชน  
การสนับสนุนทางสังคม (Social support) หมายถึง การจดัหาหรือธ ารงไวซ่ึ้งส่ิงจ าเป็นดา้นต่างๆ โดย 

Matud et al. (2003) ไดแ้บ่งดา้นการสนบัสนุนออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) การสนบัสนุนดา้นปัจจยั (Instrumental support) เป็นการสนบัสนุนดา้นปัจจยัต่างๆ เช่น เงิน 

ส่ิงของ หรือเป็นการสนบัสนุนในเชิงปฏิบติั เช่น ช่วยท างานดา้นต่างๆ 

2) การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (Emotional support) เป็นการสนบัสนุนแบบแสดงความห่วงใย 
เขา้ใจ เอาใจใส่ ใหก้ าลงัใจ 



วธีิการปรับเปลีย่นเจตคตขิองรัฐบาล หมายถึง วธีิการท่ีรัฐบาลไดใ้ชใ้นการปรับเปล่ียนเจตคติของสงัคมต่อผู ้
ผา่นการบ าบดัใหมี้เจตคติทางบวกต่อผูผ้า่นการบ าบดัมากยิง่ข้ึน โดยวธีิการปรับเปล่ียนของ
รัฐบาลมี 4 ประเภท คือ  

1) มติ ครม.  
2) คู่มือ Do/Don’t  

3) การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์  
4) การจดัหางานใหผู้ป่้วย 

 



กรอบแนวคิดของโครงการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการปรับเปล่ียน 
เจตคติของรัฐบาล 

เจตคติต่อตอ่ Cl. 

การยอมรับทางสงัคมตอ่ Cl. 

การสนบัสนุนทางสงัคมต่อ Cl. 

การรับรู้ยอมรับทางสงัคมของ Cl. 

การรับรู้สนบัสนุนทางสงัคมของ Cl. 

ผูผ้า่นการบ าบดั 

สงัคม 

อดีต ปัจจุบนั 

วิธีการปรับเปล่ียน 
เจตคติของรัฐบาล 

การรับรู้ยอมรับทางสงัคมของ Cl. 

การรับรู้สนบัสนุนทางสงัคมของ Cl. 

การรับรู้ยอมรับทางสงัคมของ Cl. 

การรับรู้สนบัสนุนทางสงัคมของ Cl. 

เจตคติต่อตอ่ Cl. 

การยอมรับทางสงัคมตอ่ Cl. 

การสนบัสนุนทางสงัคมต่อ Cl. 

กลบัไปใชชี้วติในสงัคมอยา่งปกติสุข 

มีคุณภาพชีวติท่ีดี 



เคร่ืองมือในโครงการ 
 

ผูผ้า่นการบ าบดั สงัคม (บุคคลแวดลอ้มผูผ้า่นการบ าบดั) 
1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได ้จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั ประเภทของ
สารเสพติดท่ีเคยใช ้ระบบบ าบดั (บงัคบั/ไม่บงัคบั) 

1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส รายได ้จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั 

 2. เจตคติต่อผูผ้า่นการบ าบดั 
2. การรับรู้การยอมรับทางสงัคมท่ีมีต่อตนเอง 3. การยอมรับทางสงัคมต่อผูผ้า่นการบ าบดั 
3. การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมท่ีมีต่อตนเอง 4. การสนบัสนุนทางสงัคมต่อผูผ้า่นการบ าบดั 
4. การทราบ/ไม่ทราบวธีิการปรับเปล่ียนเจตคติของ
รัฐบาล 

5. การทราบ/ไม่ทราบวธีิการปรับเปล่ียนเจตคติของ
รัฐบาล 

5. ความคิดเห็นต่อผลจากวธีิการปรับเปล่ียนเจตคติของ
รัฐบาล 

6. ความคิดเห็นต่อผลจากวธีิการปรับเปล่ียนเจตคติของ
รัฐบาล 

 

ค าถามจากขอ้มูลในเคร่ืองมือ 

1. เจตคติของสงัคมท่ีมีต่อผูผ้า่นการบ าบดัในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
2. การยอมรับของสงัคมท่ีมีต่อผูผ้า่นการบ าบดัในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบั ... 
3. การสนบัสนุนทางสงัคมท่ีมีต่อผูผ้า่นการบ าบดัในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบั ... 
4. การรับรู้การยอมรับจากสงัคมของผูผ้า่นการบ าบดัในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบั ... 
5. การรับรู้การสนบัสนุนจากสงัคมของผูผ้า่นการบ าบดัในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบั ... 
6. ร้อยละของสงัคมท่ีทราบวธีิการปรับเปล่ียนเจตคติของรัฐบาลเป็นเท่าใด 

7. ร้อยละของผูผ้า่นการบ าบดัท่ีทราบวธีิการปรับเปล่ียนเจตคติของรัฐบาลเป็นเท่าใด 

8. ความคิดเห็นของสงัคมต่อประสิทธิภาพจากวธีิการปรับเปล่ียนเจตคติของรัฐบาลเป็นอยา่งไร 
9. ความคิดเห็นของผูผ้า่นการบ าบดัต่อประสิทธิภาพจากวธีิการปรับเปล่ียนเจตคติของรัฐบาลเป็นอยา่งไร 

 

วธีิในการสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือวดัเจตคติต่อผูผ้า่นการบ าบดั 
เคร่ืองมือวดัการยอมรับของสงัคมท่ีมีต่อผูผ้า่นการบ าบดั 

เคร่ืองมือวดัการรับรู้การยอมรับจากสงัคมของผูผ้า่นการบ าบดั 

เคร่ืองมือวดัการสนบัสนุนทางสงัคมท่ีมีต่อผูผ้า่นการบ าบดั 

เคร่ืองมือวดัการรับรู้การสนบัสนุนจากสงัคมของผูผ้า่นการบ าบดั 
 


