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ผาณิตรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภา ยุทธไตร และผูช่้วย
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แก่ผูว้ิจยัเสมอมา รองศาสตราจารย ์ดร. ยาใจ สิทธิมงคล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย ์นายแพทย ์อรรถพล สุคนธาภิรมย ์ณ พทัลุง กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ท่ีไดก้รุณาให้
ค  าแนะน า และเสนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยตรวจแกไ้ขวิทยานิพนธ์ให้มีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผูอ้  านวยการ
นกัจิตวิทยารวมทั้งเจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บา้นกรุณาทุกท่าน ท่ีกรุณาให้
ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งดียิง่   
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ทุนการศึกษา และมอบโอกาสในการศึกษาในคร้ังน้ี รวมทั้งมูลนิธิหม่อมเจา้หญิงมณัฑารพ กมลาศน์ 
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มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกๆ ด้านแก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณ
อาจารย ์อรเพญ็ สุขะวลัลิ และอาจารยชิ์ดชนก มยรูภกัด์ิ ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ รหสั 51 ทุกท่านท่ีเป็น
ก าลงัใจและใหก้ารช่วยเหลือเสมอมา 
 ทา้ยสุดน้ีขอยกความดีให้แก่น้องๆ ทุกคนในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชาย 
บา้นกรุณาท่ียินดีเขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ดว้ยดี คุณค่า
และประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี ผูว้จิยัขอมอบแก่บุพการี คณาจารย ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทคดัยอ่ 
การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย เพ่ือ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การ

ครุ่นคิด แหล่งทกัษะภายในตนเอง และปัญหาทางจิตเวชของวยัรุ่นท่ีใชส้ารเสพติดในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชน โดยใชท้ฤษฎีแหล่งทกัษะภายในตนเอง  (Learned resourcefulness) ของ Michael Rosenbaum (1990) เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งเป็นวยัรุ่น อาย ุ14-18 ปี จ  านวน 110 ราย ท่ีมีประวติัใชส้ารเสพติดและเขา้รับการ
อบรมในศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นกรุณา  โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัจ  านวน 5 ชุด ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม
ขอ้มูลทัว่ไป 2) แบบวดัการตอบสนองทางความคิดต่อสถานการณ์ 3) แบบวดัการควบคุมตนเอง 4) แบบวดัเหตุการณ์ท่ี
สร้างความยุง่ยากใจ และ5) แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างเพื่อวินิจฉยัโรคจิตเวช (M.I.N.I)- Thai Version 5.0.0 วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และใชส้ถิติวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีอายอุยูใ่นช่วง 15-18 ปี อายเุฉล่ีย 16.9 ปี (S.D. = 1.02) ใชส้ารเสพติด
ในคร้ังแรกเม่ืออายเุฉล่ีย 14.25 ปี (Min = 10, Max = 17, S.D. = 1.68 ) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีปัญหาทางจิตเวช (ร้อย
ละ80) และพบวา่ การครุ่นคิด มีความสัมพนัธ์เชิงท านายกบักลุ่มอาการซึมเศร้า (OR=1.07; 95%CI: 1.01-1.13; p< 0.05)  
และกลุ่มอาการวิตกกงัวล ( OR=1.09; 95%CI: 1.03-1.17; p<0.05) ส าหรับแหล่งทกัษะภายในตนเอง มีความสัมพนัธ์
เชิงท านายกบัความผดิปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อตา้นสังคม( OR=0.94; 95%CI: 0.91-0.97; p<0.05) โดยการครุ่นคิด
สามารถท านายกลุ่มอาการซึมเศร้าไดร้้อยละ 9 และสามารถท านายกลุ่มอาการวิตกกงัวลไดร้้อยละ 22 ส าหรับแหล่ง
ทกัษะภายในตนเองสามารถท านายความผดิปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อตา้นสังคมไดร้้อยละ23  

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ในการพฒันาโปรแกรมเพ่ือลดความเส่ียงต่อปัญหาทางจิตเวช
ในวยัรุ่นท่ีมีประวติัใชส้ารเสพติด ในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนนั้น ควรส่งเสริมทกัษะในการ ควบคุม
ตนเองและการเผชิญปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

                  This descriptive research was aimed at studying the relationships among 

negative life events, rumination, learned resourcefulness and psychiatric problems in 

juveniles with substance abuse in incarceration. The learned resourcefulness theory 

of Michael Rosenbaum (1990) was used as a conceptual framework for this study. 

The sample included 110 juveniles aged 14-18 years with histories of substance 

abuse at the Ban Karuna Juvenile Vocational Training Center for Boys. The data 

were collected by using 5 sets of research instruments: 1) demographic data 

questionnaires, 2) Ruminative Response Scale (RRS), 3) The Self-Control Schedule 

(SCS), 4) The Negative Event Scale (NES), and 5) Mini International 

Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) – Thai Version 5.0.0. Data were analyzed by 

using descriptive statistics and logistic regression. 

                  According to the research findings, the sample group was aged 15-18 

years with an average age of 16.9 years (S.D. = 1.02) and substance abuse for the first 

time occurred at an average age of 14.25 years (Min = 10, Max = 17, S.D. = 1.68). 

Most of the sample group had mental health problems (80%). Rumination predicted a 

relationship with depressive disorders (OR = 1.07; 95%CI: 1.01-1.13; p<0.05) and 

anxiety disorders (OR = 1.09; 95%CI: 1.03-1.17; p<0.05.). Learned resourcefulness 

predicted a relationship with an antisocial personality disorder (OR = 0.94; 95%CI: 

0.91 - 0.97; p <0.05). Rumination predicted 9% of the depressive disorders and 22% 

of anxiety disorders. Learned resourcefulness predicted 23% of the antisocial 

personality disorder. 

Based on the study’s findings, it is recommended to develop a program to 

reduce the risk of psychiatric problems in juveniles with substance abuse in Juvenile 

Vocational Training Center, to promote self-control and effective coping skills for 

problems.  
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