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ผลการวิจยั พบว่า การประเมินผลหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางจ� ำ แนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลพบว่ า ปั จ จั ย
ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร คื อ
สถานภาพสมรส ภูมิหลังทางสังคม และสภาพจิตใจอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ ๐.๐๕ สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการ
บ�ำบัดฟืน้ ฟูดา้ นสมรรถภาพทางกาย ด้านความรูส้ ารเสพติด
และกระบวนการกลุ่มในการบ�ำบัด และด้านทักษะอาชีพ
ทั้ง ๓ ด้าน มีประสิทธิผลครั้งหลังมากกว่าก่อนเข้ารับการ
บ�ำบัดฟื้นฟูอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และ
สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสง่ ผลต่อการประเมินผล
หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านบริบท
ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินผลสมรรถนะการฝึกอบรม, ศูนย์
วิวัฒน์พลเมือง
Abstract
The objectives of this research were
1) to study the competency evaluation training
program for core model: case study of 7 th
anti-aircraft artillery battalion drug addict
rehabilitation center categorized by personal
characteristics. 2) to study drug addict’s competency before and after the rehabilitation program.
3) to study drug addict’s competency after
rehabilitation program influencing competency
evaluation training program for core model: case
study of 7th anti-aircraft artillery battalion drug
addict rehabilitation center. The study participants
were drug rehabilitation therapists. The 7th antiaircraft artillery battalion drug addict rehabilitation
center in Bangkok has collected 200 people.
The research results found that the difference
of personal characteristics had affected to
Competency Evaluation Training Program for
Core Model in terms of marital status, social

background and mental health at 0.05 significantly
statistic level. The drug addict’s competency
after rehabilitation program was more effective
than before the rehabilitation program at 0.05
significantly statistic level. And the drug addict’s
competency influenced incompetency evaluation
training program for core model in terms of
context, input, process and output.
Keywords: Competency Evaluation Training
Program, Drug Addict Rehabilitation Center
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทีม่ คี วามส�ำคัญในระดับ
ประเทศ เนือ่ งจากเป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คง
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จิตวิทยา และเทคโนโลยี
ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ขาด
ความสมดุลในการพัฒนา สถาบันหลักทางสังคมหลาย
สถาบันเกิดความอ่อนแอ ซึง่ เป็นช่องว่างท�ำให้ปญั หายาเสพติด
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึน้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับการค้ายาเสพติดไม่วา่ จะเป็นนายทุนผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ผูน้ ำ� เข้า
และส่งออกยาเสพติด อาศัยผลพวงจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว น�ำยาเสพติดทั้งที่มีอยู่เดิม และชนิดใหม่เข้ามา
เผยแพร่กับประชาชนแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่
ส�ำคัญต่อการพัฒนา นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อเนือ่ งไปยังปัญหา
อื่น ๆ เช่น อาชญากรรม การฟอกเงิน การทุจริตคอร์รัปชั่น
การท�ำลายศักยภาพของประชากรทีก่ อ่ ให้เกิดความสูญเสีย
ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทีเ่ ป็นพลัง
ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดจึงเป็นปัญหาส�ำคัญทีส่ งั คมต้องตระหนักและ
เป็นหน้าทีข่ องทุกคนในชาติทตี่ อ้ งร่วมมือร่วมใจในการป้องกัน
รัฐบาลได้ก�ำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
เร่งด่วนของชาติที่ต้องรีบเร่งด�ำเนินการ ด้วยการผนึกก�ำลัง
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ตามแผนประชารัฐ โดยมีเป้าหมาย คือ การขจัดยาเสพติด
ให้หมดไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒
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รัฐบาลจึงได้กำ� หนดแนวทางการเอาชนะยาเสพติด
ด้วยการตัดวงจรปัญหา ๓ วงจร ได้แก่ ควบคุมตัวยาเสพติด
แก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดและป้องกันการติดยาเสพติด โดย
ในส่วนของทางการแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดได้ตัดวงจร
ผูเ้ สพออกจากผูค้ า้ ด้วยการบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ โดยสาระส�ำคัญ คือ ท�ำลายโครงสร้าง
ของปัญหายาเสพติดโดยการแยกผู้ติดยาเสพติดออกมา
บ�ำบัดรักษา และฟืน้ ฟูสมรรถภาพทัง้ โดยระบบสมัครใจ และ
ระบบบังคับบ�ำบัด ตลอดจนให้มกี ารติดตามช่วยเหลือ และ
ให้ก�ำลังใจแก่ผู้ที่ผ่านการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสามารถด�ำรงชีวิตได้
อย่างปกติสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ โดยการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของราชการและเอกชน
เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดมีโอกาสได้รับการบ�ำบัดรักษา และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งก�ำหนด
ให้ทกุ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน ยึดถือว่าการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันแก้ปัญหาให้ส�ำเร็จผล
ดังนั้น กองทัพบก ในฐานะหน่วยงานของรัฐเข้ามา
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนในการแก้ปัญหา
ยาเสพติด เนือ่ งจากกองทัพบกมีความพร้อมในการปฏิบตั กิ าร
ทั้ ง ยุ ท โธปกรณ์ และก� ำ ลั ง พล โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ ทั้งในด้าน
การป้องกันการปราบปราม และการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดทัง้ แบบสมัครใจ และแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด
ซึง่ ในอดีตทีผ่ า่ นมา ทางกองทัพบกได้ดำ� เนินการจัดโครงการ
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน
ซึ่งเมื่อผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดผ่านกระบวนการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูฯ จะได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ
และได้ทักษะการปฏิบัติตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางที่ถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาต่อสังคมและสามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของตนเองได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็นเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่
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ต่อสูอ้ ากาศยานที่ ๗ จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการประเมินผล
สมรรถนะการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รมาตรฐานแกนกลาง
กรณีศึกษาศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยานที่ ๗ เพือ่ น�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา
รวมทั้ ง เผยแพร่ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้
ประกอบเป็นแนวทางในการปรับปรุง วางแผน และพัฒนา
การด�ำเนินงานให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย หรือใกล้เคียง
กับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้มากที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลส่ ง ผลต่ อ การ
ประเมิ น ผลสมรรถนะการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รมาตรฐาน
แกนกลาง กรณีศึกษาศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๗
๒. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก่อนและหลังเข้ารับการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๓. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดส่งผลต่อการประเมินผลหลักสูตร
มาตรฐานแกนกลางกรณีศึกษาศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพัน
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๗
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ ๑ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลส่ ง ผลต่ อ การ
ประเมินผลหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
สมมติฐานที่ ๒ สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก่อนและหลังแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๓ สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่งผลต่อการประเมินผล
หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการประเมินผลการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ผูว้ จิ ยั จะใช้แนวคิดการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ดังนี้

วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 81
NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE JOURNAL

ปัจจัยส่วนบุคคล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อายุ
สถานภาพสมรส
จ�ำนวนบุตร
อาชีพ
ยาเสพติดที่ใช้
จ�ำนวนที่เคยเข้ารับการบ�ำบัด
ความผูกพันกับคนใกล้ชิด
ภูมิหลังทางสังคม
สภาพจิตใจ

H2

H1

H3

สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูฯ
(ก่อน-หลัง)

การประเมินผลหลักสูตร
มาตรฐานแกนกลาง
๑.
๒.
๓.
๔.

ด้านบริบท
ด้านปัจจัยน�ำเข้า
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
Daneil, L. Stufflebeam

๑. ด้านสมรรถภาพร่างกาย
๒. ด้านความรู้ความเข้าใจ
สารเสพติด และกระบวนการ
กลุ่มในการบ�ำบัด
๓. ด้านทักษะอาชีพ
David C. McClelland
ภาพ กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรือ่ งการประเมินผลสมรรถนะการฝึก
อบรมหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางกรณีศึกษาศูนย์วิวัฒน์
พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๗ ครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ด้วยวิธีการส�ำรวจเก็บข้อมูล
ด้ ว ยการใช้ แ บบสอบถาม ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดแนวทาง
ในการด�ำเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดในเรือ่ งการก�ำหนด
กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท�ำ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้

๑. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ผูเ้ ข้ารับ
การบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
ไม่เข้มงวด ของศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่
ต่อสูอ้ ากาศยานที่ ๗ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยประชากรทัง้ หมด
จะเป็นผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดในห้วงเวลาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ นาย
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๒. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการประเมินผล
สมรรถนะการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางของ
ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ที่ ๗ ใช้เวลาในการค้นคว้าหาข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร
รวบรวมข้อมูล และสรุปผล ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๖ เดือน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบสอบถามเกีย่ วกับการประเมินผลสมรรถนะ
การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางของศูนย์วิวัฒน์
พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๗ ซึ่งได้
ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แบบสอบถาม
ที่ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๗ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ แบบสอบถาม โดยค�ำถามเกีย่ วกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน ๗ ข้อ ได้แก่
อายุ, สถานภาพสมรส, จ�ำนวนบุตร, อาชีพ, ยาเสพติดที่ใช้,
จ�ำนวนครั้งที่เคยเข้ารับการบ�ำบัด และความผูกพันกับ
คนใกล้ชิด มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินภูมหิ ลังทางสังคม เป็นแบบ
ประเมินภูมหิ ลังในด้านต่าง ๆ จากข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับผูเ้ ข้ารับ
การบ�ำบัดสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้
เพื่อประเมินว่าผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดมีองค์ประกอบทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด
ในระดับใด มีลกั ษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
๕ อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โดยแยกหัวข้อประเมิน ๑๓ หัวข้อ ประกอบด้วย
๑. ประวัติครอบครัว
๒. การศึกษา


นภดล อุดมประเสริฐกุล และ ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์

๓. อาชีพ
๔. ฐานะทางการเงิน
๕. นิสัยและความประพฤติ
๖. เพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด
๗. สุขภาพร่างกาย
๘. ประวัติการกระท�ำความผิด
๙. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด
๑๐. ปัญหาจากการใช้สารเสพติด
๑๑. พฤติกรรมรับจ้างซื้อหรือจ�ำหน่ายสารเสพติด
๑๒. การบ�ำบัดรักษายาเสพติด
๑๓. สภาพแวดล้อม
ส่วนที่ ๓ แบบทดสอบดัชนีชวี้ ดั สุขภาพจิตคนไทย
ฉบับสมบูรณ์ ๕๕ ข้อ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นแบบทดสอบวัด
สุขภาพจิต เพือ่ ประเมินว่าผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด มี สุ ข ภาพจิ ต อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ใด มี ลั ก ษณะ
แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า ๕ อั น ดั บ คื อ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ
๑. สภาพจิตใจ
๒. สมรรถภาพของจิตใจ
๓. คุณภาพของจิตใจ
๔. ปัจจัยสนับสนุน
ส่วนที่ ๔ แบบประเมิ น ผลหลั ก สู ต รมาตรฐาน
แกนกลาง เป็นแบบประเมินวิเคราะห์หลักสูตรการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในมุมมองของผู้เข้ารับ
การบ�ำบัด มีลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
๕ อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โดยแบ่งหัวข้อประเมิน ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านบริบท
จ�ำนวน ๒ ข้อ
๒. ด้านปัจจัยน�ำเข้า จ�ำนวน ๘ ข้อ
๓. ด้านกระบวนการ จ�ำนวน ๖ ข้อ
๔. ด้านผลผลิต
จ�ำนวน ๒ ข้อ
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ส่วนที่ ๕ แบบทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
เป็นแบบทดสอบทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั ท�ำขึน้ โดยอ้างอิงเกณฑ์วดั ผล
สมรรถภาพทางด้านร่างกายของกองทัพบก มีลักษณะเป็น
แบบปลายเปิด โดยแบ่งหัวข้อทดสอบ ๓ ท่า ดังนี้
๑. ท่าลุกนั่ง
๒. ท่าดันพื้น
๓. วิ่ง ๒ กม.
ส่วนที่ ๖ แบบประเมินด้านความรูแ้ ละความเข้าใจ
ของสารเสพติด และกระบวนการกลุ่มในการบ�ำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นำ� มา
จากแผนบทเรียนของหลักสูตรการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด มีลกั ษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า ๕ อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โดยแยกหัวข้อประเมิน ๒ หัวข้อ ดังนี้
๑. ความรู้และความเข้าใจด้านสารเสพติด
จ�ำนวน ๒๐ ข้อ
๒. กระบวนการกลุ่มในการบ�ำบัด
จ�ำนวน ๘ ข้อ
ส่วนที่ ๗ แบบประเมิ น ด้ า นทั ก ษะอาชี พ เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยวัดความรู้ทักษะทางด้านอาชีพของ
ผู้เข้ารับการบ�ำบัด มีลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า ๕ อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด โดยแยกหัวข้อประเมิน ๔ หัวข้อ ดังนี้
๑. ด้านวิทยากร
จ�ำนวน ๖ ข้อ
๒. ด้านสถานที่ และระยะเวลา จ�ำนวน ๓ ข้อ
๓. ด้านความรู้ ความเข้าใจ
จ�ำนวน ๒ ข้อ
๔. ด้านการน�ำความรู้ไปใช้
จ�ำนวน ๒ ข้อ
คุณภาพของเครื่องมือ
ส�ำหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญจ�ำนวน ๓ ท่าน เพือ่ พิจารณา

ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) แล้ว
น�ำมาดูคา่ ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) หรือการหาค่า IOC ของแบบสอบถาม
โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
จะใช้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ที่ยอมรับได้ คือ
ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป โดยแบบสอบถามนี้พบว่ามีค่า IOC อยู่
ระหว่าง ๐.๗๐-๑.๐๐
ผลการวิจัย
๑. การประเมินผลหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
มีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการทดสอบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล
จ�ำแนกตาม อายุ จ�ำนวนบุตร อาชีพ ยาเสพติดที่ใช้ จ�ำนวน
ที่เคยเข้ารับการบ�ำบัด ความผูกพันกับคนใกล้ชิด เมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายด้านทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน มีอทิ ธิพลต่อการประเมินผลหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลาง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส
มีอิทธิพลต่อการประเมินผลหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
ด้านปัจจัยน�ำเข้า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ปัจจัยส่วนบุคคล จ�ำแนกตามภูมหิ ลังทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อ
การประเมินผลหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ด้านผลผลิต
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ปัจจัยส่วนบุคคล
จ�ำแนกตามสภาพจิตใจมีอทิ ธิพลต่อการประเมินผลหลักสูตร
มาตรฐานแกนกลาง ด้านกระบวนการ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๒. สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ก่อนและหลังแตกต่างกัน
ส�ำหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง
๒ กลุ่ม ใช้สถิติ Pair Sample T-Test ที่ระดับความเชื่อมั่น
๙๕% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H๐ เมือ่ ค่า Sig. (2-tailed)
น้อยกว่า ๐.๐๕ ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดังนี้
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กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสมรรถนะของผู้เข้ารับ
การบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ด้านสมรรถภาพ
ทางกายก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔๖.๖๘ (S.D. = 9.23) และ
กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้านสมรรถภาพทางกายหลัง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖๕.๒๕ (S.D. = 11.25) เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยพบว่า ต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ด้านสมรรถภาพทางกาย หลังมากกว่าก่อน
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสมรรถนะของผู้เข้ารับ
การบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้านความรู้
ความเข้าใจสารเสพติดและกระบวนการกลุม่ ในการบ�ำบัดก่อน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๑ (S.D. = 0.64) และกลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ด้านความรู้ ความเข้าใจสารเสพติดและ
กระบวนการกลุ่มในการบ�ำบัดหลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘
(S.D. = 0.15) เมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
พบว่า ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
โดยกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้านความรู้ ความเข้าใจ
สารเสพติด และกระบวนการกลุม่ ในการบ�ำบัดหลังมากกว่า
สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติ ด ด้ า นความรู ้ ความเข้ า ใจสารเสพติ ด และ
กระบวนการกลุ่มในการบ�ำบัดก่อน
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสมรรถนะของผู้เข้ารับ
การบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด ด้านทัก ษะ
ด้านอาชีพก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๑๕ (S.D. = 0.66)
และกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้านทักษะด้านอาชีพหลัง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. = 0.17) เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยพบว่า ต่างกันอย่างมีนัย


นภดล อุดมประเสริฐกุล และ ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์

ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ด้านทักษะด้านอาชีพมากกว่าสมรรถนะของ
ผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้าน
ทักษะด้านอาชีพก่อน
๓. สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดส่งผลต่อการประเมินผลหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลาง
การทดสอบสมมติฐานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้
น�ำตัวแปรอิสระ คือ ด้านสมรรถภาพร่างกาย ด้านความรู้
ความเข้าใจสารเสพติด และกระบวนการกลุ่มในการบ�ำบัด
และด้านทักษะอาชีพ มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลต่อการประเมินผลหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางหรือไม่ และตัวแปรใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อการประเมิน
ผลหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง จึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิเคราะห์พบว่า สมรรถนะของผู้เข้ารับ
การบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้านสมรรถภาพ
ร่างกาย (Beta = 0.17) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รมาตรฐานแกนกลางด้ า นบริ บ ท
ในทางบวก กล่าวคือ ถ้าสมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้านสมรรถภาพร่างกาย
เพิ่มขึ้น ส่งผลท�ำให้การประเมินผลหลักสูตรมาตรฐานแกน
กลางด้านบริบทเพิ่มขึ้นด้วย
สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดด้านสมรรถภาพร่างกาย (Beta = 0.30)
ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการประเมินผลหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางด้านปัจจัยน�ำเข้า กล่าวคือ สมรรถนะของผู้เข้ารับ
การบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้านสมรรถภาพ
ร่างกายเพิม่ ขึน้ ส่งผลท�ำให้การประเมินผลหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางด้านปัจจัยน�ำเข้าเพิ่มขึ้นด้วย และสมรรถนะ
ของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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ด้านความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการกลุม่ ในการบ�ำบัด
(Beta = 0.21) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการประเมินผล
หลักสูตรมาตรฐานแกนกลางด้านปัจจัยน�ำเข้า กล่าวคือ
สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดด้านความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการกลุ่ม
ในการบ�ำบัด ส่งผลท�ำให้การประเมินผลหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางด้านปัจจัยน�ำเข้าเพิ่มขึ้นด้วย
สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดด้านสมรรถภาพร่างกาย (Beta = 0.25)
ซึง่ เป็นตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อการประเมินผลหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางด้านกระบวนการ กล่าวคือ สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับ
การบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้านสมรรถภาพ
ร่ า งกายเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลท� ำ ให้ ก ารประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร
มาตรฐานแกนกลางด้านกระบวนการเพิ่มขึ้นด้วย และ
สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดด้านความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการกลุ่ม
ในการบ�ำบัด (Beta = 0.15) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
ประเมินผลหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางด้านกระบวนการ
กล่าวคือ สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดด้านความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการ
กลุ่มในการบ�ำบัด ส่งผลท�ำให้การประเมินผลหลักสูตร
มาตรฐานแกนกลางด้านกระบวนการเพิ่มขึ้นด้วย
และสมรรถนะของผู ้ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ด้ า นสมรรถภาพร่ า งกาย
(Beta = 0.15) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการประเมินผล
หลั ก สู ต รมาตรฐานแกนกลางด้ า นผลผลิ ต ในทางบวก
กล่าวคือ ถ้าสมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดด้านสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้น ส่งผลท�ำให้
การประเมินผลหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางด้านผลผลิต
เพิ่มขึ้นด้วย

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ ได้แนวทางในการพัฒนาศูนย์
วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๗
หลักสูตรการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัวไม่เข้มงวดของทางกองทัพบก โดยสามารถน�ำ
ข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้อ�ำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมืองตาม
ศูนย์ต่าง ๆ ทั้งในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
เพือ่ น�ำไปใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาศูนย์ววิ ฒ
ั น์พลเมือง
มีรายละเอียด ดังนี้
การประเมินผลหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางด้าน
บริบท โดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลประกอบไปด้วยสมรรถนะ
ของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ด้านสมรรถภาพร่างกาย เนือ่ งจากศูนย์ววิ ฒ
ั น์พลเมืองกองพัน
ทหารปืนใหญ่ตอ่ สูอ้ ากาศยานที่ ๗ เป็นส่วนหนึง่ ของกองทัพบก
โดยมุ่งเน้นนอกจากผู้เข้ารับการบ�ำบัดจะบ�ำบัดฟื้นฟูจาก
สารเสพติดแล้ว ผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดจะต้องมีสขุ ภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง และมีระเบียบวินัย เมื่อบ�ำบัดฟื้นฟูเรียบร้อย
จะกลับออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
การประเมิ น ผลหลั ก สู ต รมาตรฐานแกนกลาง
ด้านปัจจัยน�ำเข้า โดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลคือ ด้านปัจจัย
ส่วนบุคคลจ�ำแนกตามสถานภาพสมรสจะมีอทิ ธิพลเกีย่ วกับ
ทางด้านการก�ำหนดเนื้อหา ตัวแปรล�ำดับต่อไปที่มีอิทธิพล
คือ สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดด้านสมรรถภาพร่างกาย และสมรรถนะของผู้เข้า
รับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้านความรู้
ความเข้าใจ และกระบวนการกลุ่มในการบ�ำบัด
การประเมิ น ผลหลั ก สู ต รมาตรฐานแกนกลาง
ด้านกระบวนการ โดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลคือ ด้านปัจจัย
ส่วนบุคคลจ�ำแนกตามสุขภาพจิต ดังนั้น กระบวนการ
ในการบ�ำบัดควรขึน้ อยูก่ บั ระดับของสุขภาพจิต ตัวแปรล�ำดับ
ต่อไปที่มีอิทธิพลคือ สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้านสมรรถภาพร่างกาย และ
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ตัวแปรล�ำดับสุดท้ายที่มีอิทธิพลคือ สมรรถนะของผู้เข้ารับ
การบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ด้ า นความรู ้
ความเข้าใจ และกระบวนการกลุ่มในการบ�ำบัด
การประเมินผลหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางด้าน
ผลผลิตโดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลคือ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล
จ�ำแนกตามภูมหิ ลังทางสังคม โดยพิจารณาจากการวิจยั ได้วา่
ผู้เข้ารับการบ�ำบัดที่ภูมิหลังทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับ
ยาเสพติดในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดสูงกว่าผู้เข้ารับการบ�ำบัดที่ภูมิหลังทางสังคม
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ยาเสพติดในระดับต�ำ่ และตัวแปรล�ำดับ
ต่อไปที่มีอิทธิพลคือ สมรรถนะของผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้านร่างกาย
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการวิจยั ติดตามประเมินผลผูผ้ า่ นกระบวน
การบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หลังจากผ่าน
กระบวนการอบรมฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ๓ เดือน
และ ๖ เดือน เพื่อจะได้ศึกษาว่าผู้ผ่านกระบวนการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมการเลิกยาเสพติดในระยะยาวหรือไม่
๒. ควรมีการประเมินประสิทธิผลของการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแต่ละเหล่าทัพ เพื่อน�ำ

ผลมาเปรียบเทียบการบ�ำบัดในเหล่าทัพ เพื่อหาแนวทาง
การบ�ำบัดที่มีประสิทธิภาพต่อไป
๓. ควรมีการเพิ่มเติมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัด และการอยูร่ ว่ มกันในสังคมกับ
ผู้อื่นหลังจากผ่านกระบวนการบ�ำบัดฟื้นฟู รวมถึงหลักสูตร
การวางแผนในสถาบันครอบครัว เป็นต้น
๔. ควรมีการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และมีการจัดตารางการออกก�ำลังกาย
อย่างเป็นระบบแบบแผน และรวมถึงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ที่มีคุณภาพ โดยมีการวัดผลการเรียนการสอน ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติด และกระบวนการกลุ่ม
ในการบ�ำบัด
๕. ควรมีการฟืน้ ฟูสขุ ภาพจิตของผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูกอ่ น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการบ�ำบัดพร้อมที่จะรับความรู้
๖. ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองจะต้องให้ความส�ำคัญ และ
จะต้องให้ผเู้ ข้ารับการบ�ำบัดทีภ่ มู หิ ลังทางสังคมทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับยาเสพติดในระดับสูง ปรับเปลีย่ นแนวคิด และพฤติกรรม
ที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยเมือ่ ผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูได้รบั การออกก�ำลังกาย
ทีถ่ กู วิธี มีตารางการปฏิบตั ใิ นแต่ละวันอย่างถูกต้อง จะท�ำให้
ผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูมีการปรับเปลี่ยนทางด้านร่างกาย
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
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