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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนว 
Trotzer ท่ีมีต่ออิสระแห่งตนของวยัรุ่น ท่ีเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในรูปแบบ
ชุมชนบ าบดั ศูนยบ์  าบดัรักษายาเสพติดจงัหวดัเชียงใหม่  

 กลุ่มตวัอย่าง คือ วยัรุ่นชายท่ีติดยาบา้ท่ีเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดใน

รูปแบบชุมชนบ าบดั ศูนยบ์  าบดัรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผูส้มคัรใจเขา้ร่วมการทดลอง มี

จ านวน 18 คน อายุระหวา่ง 15-22 ปี มีขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าคะแนน Pre-test มา

เรียงล าดบัจากน้อยไปถึงมาก คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัคะแนนน้อยท่ีสุด 18 คน น าคะแนน

ของทั้ง 18 คนมาจบัคู่ให้แต่ละคู่มีคะแนนเท่า ๆ กนั (Matched Pair Group) จากนั้นจบัฉลากเลือก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้บัคู่ไว ้มาเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองเขา้ร่วมการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนว Trotzer จ  านวน 21 ชัว่โมง เป็นเวลา 3 วนั ส่วนกลุ่มควบคุมเขา้ร่วม

กิจกรรมกลุ่มนนัทนาการ ตามท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว ้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบวดัอิสระแห่ง

ตน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติ Mann - Whitney U test และสถิติ Wilcoxon Matched 

pairs ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี     



ฉ 

  1. จากการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนอิสระแห่งตนของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนว Trotzer พบวา่ มีความ
แตกต่างกนัโดยค่าเฉล่ียคะแนนอิสระแห่งตนเม่ือวดัหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนอิสระแห่งตนของกลุ่มทดลองหลงั
การเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนว Trotzer กับกลุ่มควบคุมหลังการเขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มนนัทนาการ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study effects of Trotzer’s group counseling on 
autonomy of  adolescent  drug users attending therapeutic community rehabilitation. 
 The 18 samples, 15-22 years old, having lowest scores on Autonomy test were matched-
pair for Autonomy score, then divided into experimental and controlled group. The experimental 
group were participated in Trotzer group counseling for 3 days (21 hours) and the controlled 
group were participated in recreation activities for 3 days. The collected data were analyzed by 
descriptive statistics and t-test independent. The result of this study can be smmarized as follow: 
 1. Autonomy level of adolescents in the  experimental group after participating in Trotzer 
group counseling were significantly higher than before participating in Trotzer group counseling 
(p ≤ .05).   
 2. Autonomy level of adolescents in the  experimental group after participating in Trotzer 
group counseling were not significantly higher than adolescents in the controlled group 
participating in recreation activities (p ≤ .05).   


