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5326086 : สาขาวิชาพฒันศึกษา 

คาํสาํคญั :  รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผดิซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด/เดก็และเยาวชน 

 กาญจนา  คุณารักษ ์: รูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิดซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน, ผศ.ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  

และ ศ.พิเศษวชิา  มหาคุณ 695 หนา้  

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยั สาเหตุ และพฒันารูปแบบการป้องกนัการกระทาํผิด

ซํ้ าเก่ียวกบัยาเสพติดของเดก็และเยาวชน กลุ่มตวัอยา่งในช่วงแรก ซ่ึงเป็นการศึกษาปัจจยัและสาเหตุการกระทาํผิด

ซํ้ า ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท่ี้เก่ียวข้องโดยตรงกลุ่มต่าง ๆ 115 คน กลุ่มตัวอย่างในช่วงหลัง เป็น

กระบวนการพฒันารูปแบบ ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันารูปแบบ 11 คน ผูเ้ช่ียวชาญในการ

ตรวจสอบรูปแบบ 34 คน และผูท้รงคุณวุฒิในการประเมินและให้การรับรองรูปแบบ 8 คน ซ่ึงสามกลุ่มหลงัน้ี 

เป็นผูพ้ฒันารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมาในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และการนาํไปใช้

ประโยชน์ตามแนวคิดของ ไอส์เนอร์ (Eisner) และอาศยัแนวคิดของกสักีย ์(Gruskey) ดว้ยการใชเ้ทคนิคเดลฟาย 

(Delphi Technique) สองรอบกบักลุ่มตรวจสอบรูปแบบ และรอบท่ีสามกบักลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยั ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ ก่ึงมีโครงสร้างไม่จาํกดัคาํตอบ แบบสอบถามความคิดเห็นและศึกษารายกรณี 

ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-สิงหาคม 2555 และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน        

ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยของการกระทาํผิดซํ้ า คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง 

ระบบสังคม และระบบการศึกษา ทว่าสาเหตุท่ีแทจ้ริง คือ  (1) ไม่ตระหนักรู้ว่าการเสพยาเป็นการกระทาํผิด

กฎหมาย (2) กลบัไปคบหาสมาคมกบัเพ่ือนกลุ่มท่ีเสพยา (3) ขาดโอกาสในการเขา้รับการดูแล รักษา บาํบดั ฟ้ืนฟ ู

อย่างถูกตอ้ง (4) ขาดระบบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยช่วยเหลือ (5) ครอบครัว/ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย ไม่

ทราบวิธีการช่วยเหลือท่ีถูกตอ้ง (6) ขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ (7) ไม่ตั้งใจท่ีจะเลิกเสพอยา่งจริงจงั (8) สังคมไม่

ยอมรับและไม่ให้โอกาส กรณีรูปแบบการป้องกันการกระทาํผิดซํ้ าท่ีพฒันาข้ึนมี 13 ส่วนประกอบ คือ (1) 

เป้าประสงค์ของการป้องกนั (2) แผนการป้องกนั (3) นโยบายการป้องกัน (4) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (5) การ

ประเมินความเส่ียง (6) การตระหนกัรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของเยาวชน (7) การคดักรอง (8) กิจกรรมและโปรแกรม

การป้องกนั (9) การให้คาํปรึกษาแนะนาํ (10) การส่งต่อ ติดตาม และประเมินผล (11) การมีความตั้งใจมุ่งในการ

ป้องกนั (12) การมีอาชีพ และ (13) การมีเครือข่าย โดยอาจเรียกรูปแบบน้ีวา่ GP-PLANSACTION MODEL ซ่ึง

ผูท้รงคุณวฒิุไดใ้หก้ารประเมินและรับรองแลว้ 
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 KANCHANA KUNARAK : THE DEVELOPMENT OF A RECIDIVISM PREVENTION ON 

DRUG USERS MODEL: A CASE STUDY OF THE JUVENILE OBSERVATION AND PROTECTION 

DEPARTMENT. THESIS ADVISORS : LUYONG VERANAVIN, Ph.D., ASST. PROF. THIRASAK 

UNAROMLERT, Ph.D., and PROF. VICHA MAHAKUN, LL.M. 695 PP.  

 

 The main objectives of this research and development were to study factors and causes as well as 

to develop a recidivism prevention model on the juvenile’s drug using.  The first group of sample in regard to 

the study of factors and causes comprised 115 experts and directly concerned persons from different categories, 

the latter group with regard to the development of the model covered 11 experts on the initiating period, 34 

experts on the reviewing and eight connoisseurs on the evaluating and certifying whereby those latter three 

subgroups were considering the developed propose model in terms of propriety, feasibility, congruity and 

utilily according to the concepts of Eisner and Guskey.  The Delphi  Technique was employed twice with the 

reviewing subgroup and the thrice with the evaluating and certifying subgroup. Research instruments included 

the semi-structured interview schedule, the opinionnaire, and case studies.  All data obtained during February-

August 2012 where then analyzed where applicable by percentage, median, interquartile range, mean, standard 

deviation and content analysis technique. 

 The research findings revealed those context factors of juvenile recidivism on drug using were 

economic, political, social and educational systems. Yet, there real causes comprised (1) un-aware of drug 

using is illegal (2) retrieve to the old drug using peer group, (3) lack of opportunity to reach the right treatment 

and rehabilitation, (4) fall short of efficient remedial social system, (5) low educated family/parents unable to 

recognize the right assistance, (6) no motivation to quit, (7) no real intention to quit, and (8) unaccepted and no 

opportunity given by the society.  As to the developed recidivism prevention on drug using model, there were 

13 elements covering : (1) prevention goal, (2) prevention plan, (3) prevention policy, (4) related law and 

regulation, (5) risk assessment, (6) an awareness of juvenile nature, (7) screening process, (8) prevention ativity 

and program, (9) counselling and guidance, (10) transferring monitoring and evaluation, (11) authentic 

prevention intention, (12) occupation, and (13) network. This may be called as a GP-PLANSACTION MODEL 

by which having been evaluated and certified by the connoisseur accordingly.  
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