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บทคดัย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดของเยาวชนท่ีใชส้ารเสพติด

ท่ีเขา้รับการบาํบดัเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพในโรงเรียนวิวฒันพ์ลเมือง กองทพัเรือ จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 102 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย (1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล (2) ความตั้งใจในการเลิกสารเสพติด (3) การมองโลก

ทางบวก (4) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ (5)  แรงสนบัสนุนทางสังคม แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .85, .77, .70 

และ .93 ตามลาํดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย

แบบพหุคูณ  

 ผลการวิจยัพบว่า ร้อยละ 39.22 ของเยาวชนมีความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง และปัจจยัท่ี

สามารถทาํนายความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นแรงสนบัสนุนทางสังคม (β =.39, p <0.001) โดยสามารถ

ทาํนายความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดของเยาวชนท่ีใชส้ารเสพติดไดร้้อยละ 15 

คาํสําคญั:  เยาวชนท่ีใชส้ารเสพติด  ความตั้งใจในการเลิกสารเสพติด การมองโลกทางบวก  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง     
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among youth experiencing substance abuse 
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Abstract 

 The purpose of this descriptive research was to examine the factors influencing intention to drug abstinence among 

youths experiencing substance abuse. Participants were 102 youths experiencing substance abuse who were under the 

rehabilitation treatment at Wiwatphonlamuang School, Thai Royal Navy in the province of Chonburi. Research instruments 

included (1) Demographic Questionnaire (2) the Intention to Drug Abstinence Questionnaire (3) the Rosenberg’s Self-esteem 

(4) the Life Orientation Test or LOT-R and (5) the Social Support Scale. The Cronbach’s alpha coefficients of instruments in 

part 2, 3, 4 and 5 were 0.85, 0.77, 0.70 and 0.93, respectively. The data were analyzed by descriptive statistics, Pearson's product 

moment correlation coefficient and stepwise multiple regression.  

The results revealed that 39.22% of youths experiencing substance abuse had an intention of drug abstinence score in 

the medium-high level. The significant factor which predicted the intention of drug abstinence was the social support (β =0.39, p 

<0.001). The percentage of variance explained by this factor among these youths was 15.00 %.  
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