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บทคัดย่อ
ความแข็งแกร่งในชีวิตเป็นปัจจัยส�าคัญในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเพื่อหยุดการใช้สารเสพติดในเยาวชน การวิจัยนี้

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (แบบสองกลุ่ม ท�าการวัดในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองเสร็จส้ินทันทีและระยะ

ติดตามผล 1 เดือน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของศิลปะบ�าบัดแบบกลุ่มต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของเยาวชนผู้เสพสาร

เสพติด กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนผู้เสพสารเสพติดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด จ�านวน 24 คน สุ่มตัวอย่างเข้า

กลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมกลุ่มศิลปะบ�าบัดฯ จ�านวน 8 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

ครั้งละ 60-90 นาที ร่วมกับการบ�าบัดหลักของทางโรงพยาบาล กลุ่มควบคุมได้รับการบ�าบัดหลักของโรงพยาบาล ใช้แบบ

ประเมินพลังสุขภาพจิตประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม และความแข็งแกร่งในชีวิตก่อนระยะการทดลอง ระยะหลังการ

ทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบผลต่างระหว่างระยะ

ก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล 1 เดือน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้า และทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni

ผลการศกึษา พบว่า ผลต่างคะแนนเฉลีย่ความแข็งแกร่งในชวีติกลุม่ทดลองระยะหลงัการทดลองเสรจ็ส้ินทนัท ีแตกต่าง

จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตในระยะก่อน 

การทดลอง ระยะหลงัการทดลองเสรจ็สิน้ทนัท ีและระยะตดิตามผล 1 เดอืน แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมกลุ่มศิลปะบ�าบัดฯ นี้ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของเยาวชน 

ผู้เสพสารเสพติดได้ บุคลากรทางด้านสุขภาพสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบของโปรแกรมกลุ่มศิลปะบ�าบัดฯ นี้ เพื่อเพิ่มความ

แข็งแกร่งในชีวิตในเยาวชนผู้เสพสารเสพติดและพัฒนาเพื่อใช้ส�าหรับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ต่อไป
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Abstract 
 Resilience is considered as a significant predominant factor in transformative process from substance abuse 

to drug free in youths. The purpose of this quasi-experimental study (two groups pretest posttest and follow up 

design) was to examine the effect of group art therapy on resilience among youths with substance abuse. The 

sample included twenty-four youths with substance abuse who met the inclusion criteria. They were selected by 

simple random sampling 12 into the experimental group and 12 into the control group. The experimental group 

received group art therapy (for 8 sessions, two sessions per week and each session took about 60-90 minutes), 

and substance abuse therapy conducted by the hospital. The control group received substance abuse therapy 

conducted by the hospital. The Resilience inventory was employed to evaluate the effectiveness of the program 

at pre-posttest and one-month follow-up. Descriptive statistics, differential mean score, two-way repeated measure 

ANOVA and pairwise comparison test by Bonferroni’s method were employed to analyze the data. 

 The finding showed significant mean scores difference of resilience between the experimental group and 

control group at post-test (p < .05). In the experimental group, the mean scores of resilience at pre-test, post-test 

and 1-month follow-up were significantly different (p < .05).

 The study results revealed this group art therapy program could promote resilience in youths with substance 

abuse. Nurses and other health professions could apply this program to promote resilience for youths with substance 

abuse and develop for other groups of patients.
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