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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของกลุ่มจิตบ�าบัดแบบประคับประคองต่อการรับรู้
ความสามารถของตนในการเลกิเสพสารแอมเฟตามนีและความต้ังใจในการเลกิเสพสารแอมเฟตามนีในวยัรุน่ทีติ่ด
สารแอมเฟตามีน กลุม่ตวัอย่างเป็นวยัรุ่นชายทีม่ารบัการบ�าบดัสารแอมเฟตามนีทีศ่นูย์สขุภาพชมุชนเจรญิราษฎร์
อ�าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ จ�านวน 24 คน แบ่งออกเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุ่มละ 12 คน
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แผนการท�ากลุ่มจิตบ�าบัดแบบประคับประคอง แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนในการเลกิเสพสารแอมเฟตามนี มค่ีาความเชือ่มัน่ .82 และแบบสอบถาม
ความต้ังใจในการเลิกเสพสารแอมเฟตามนี มค่ีาความเชือ่มัน่ .94 ด�าเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลูในช่วง
วนัที ่3 พฤศจกิายน ถงึวนัที ่29 ธนัวาคม 2558 วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน independent t-test และ two-way repeated measures ANOVA โดยทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธี Bonferroni
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่การรบัรูค้วามสามารถของตนในการเลกิเสพสารแอมเฟตามนี และคะแนนเฉลีย่ความตัง้ใจในการเลกิ
เสพสารแอมเฟตามีน สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001) และ 2) ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลงัการทดลองเสรจ็สิน้ทนัท ีและระยะตดิตามผล 1 เดือน กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่การรบัรู้ความสามารถ
ของตนในการเลิกเสพสารแอมเฟตามีน และคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการเลิกเสพสารแอมเฟตามีน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001)
 จากการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า บคุลากรทางสขุภาพควรน�าหลกัการท�ากลุม่จติบ�าบดัแบบประคับประคอง
ไปใช้กับผู้ติดสารเสพติดชนิดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนในการเลิกเสพสารเสพติดและ
ความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติด
ค�ำส�ำคัญ:  กลุ่มจิตบ�าบัดแบบประคับประคอง  การรับรู้ความสามารถของตน  
              ความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติด  วัยรุ่น  การติดสารแอมเฟตามีน

                        Abstract
 This quasi-experimental research aimed to examine the effects of supportive group
psychotherapy on perceived self-efficacy toward amphetamine abstinence and intention to
amphetamine abstinence among adolescents with amphetamine addiction. The samples
consisted of 24 male adolescents receiving amphetamine therapy at Charoenrat Community
Health Center, Bangsaothong District, Samutprakan Province and were equally divided
into an experimental group (n = 12) and a control group (n = 12). The research instruments
comprised the supportive group psychotherapy, a questionnaire of demographic data, the Drug
Abstinence Self-Efficacy Scale with the reliability of .82, and a questionnaire of intention
to amphetamine abstinence with the reliability of .94. The implementation and data collection
were conducted from November 3 to December 29, 2015. Statistics used for data analysis
included frequency, percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and two-way
repeated measures ANOVA with multiple comparisons by Bonferroni.
 The research results revealed that 1) at post-test and 1-month follow-up period,
the experimental group had statistically significant higher mean scores of perceived self-efficacy
toward amphetamine abstinence and intention to amphetamine abstinence than the control
group (p < .001); and 2) at pre-test, post-test, and 1-month follow-up period, the experimental
group had statistically significant different mean scores of perceived self-efficacy toward
amphetamine abstinence and intention to amphetamine abstinence (p < .001).
 This research suggests that health care providers should appropriately apply
the principles of supportive group psychotherapy for people with drug addiction in order
to enhance their perceived self-efficacy toward drug abstinence and intention to drug abstinence.
Keywords:  Supportive group psychotherapy,  Self-efficacy,  Intention to drug abstinence,        
                Adolescent,  Amphetamine addiction


