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ผูแ้วดลอ้มผูผ้า่นการบ าบดัจ านวน 914 คน จาก 47 อ าเภอ 

แบ่งเป็นเพศชาย 476 คน หญิง 425 คน และไม่ระบุเพศจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 46.5 และ 1.4 
ตามล าดบั 

อายเุฉล่ียของผูแ้วดลอ้มเท่ากบั 38.15 ปี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.976 ปี 
 ระดบัการศึกษาเป็น ไม่ไดเ้รียนจ านวน 18 คน ระดบัประถมศึกษาจ านวน 312 คน ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้จ านวน 116 คน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 107 คน ระดบัอนุปริญญาจ านวน 77 คน ระดบั
ปริญญาตรีจ านวน 256 คน ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีจ านวน 24 คน และไม่ไดร้ะบุจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
34.1 12.7 11.7 8.4 28.0 2.6 และ 0.4 ตามล าดบั 
 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามผูแ้วดลอ้มพบวา่ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพหรือวา่งงานจ านวน 18 คน 
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาจ านวน 25 คน คา้ขายจ านวน 61 คน รับจา้งจ านวน 166 คน รับราชการจ านวน 297 คน 
เกษตรกรจ านวน 270 คน รัฐวสิาหกิจจ านวน 4 คน พนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 20 คน อ่ืนๆ จ านวน 35 คน 
และไม่ไดร้ะบุจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 2.7 6.718.2 32.5 29.5 0.4 2.2 3.8 และ 2.0 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส โสดจ านวน 176 คน แต่งงานจ านวน 690 คน หยา่ร้างจ านวน 17 คน คู่สมรสเสียชีวติ
จ านวน 17 คน แยกกนัอยูจ่  านวน 7 คน และไม่ระบุจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 75.5 1.5 1.9 0.8 และ 1.1 
ตามล าดบั 
 รายไดโ้ดยเฉล่ียเท่ากบั 9,465.96 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8,711.49 บาท 
 ความเก่ียวขอ้งกบัผูผ้า่นการบ าบดัฟ้ืนฟ ูเป็น ครอบครัวเดียวกนัจ านวน 138 คน ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชน
เดียวกนัจ านวน 367 คน ผูบ้  าบดัรักษาจ านวน 59 คน เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้งจ านวน 180 คน สถาน
ประกอบการจ านวน 22 คน สถานศึกษาจ านวน 34 คน และอ่ืนๆ จ านวน 53 คน และไม่ระบุจ านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.1 40.2 6.5 19.7 2.4 3.7 5.8 และ 6.7 ตามล าดบั 
  



ขอ้มูลดา้นเจตคติของผูแ้วดลอ้มตอ่ผูผ้า่นการบ าบดัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ผูท่ี้มีเจตคติทางลบ ไม่บวกและไม่
ลบ และทางบวก สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

จ านวน 
เจตคติ 

ทางลบ ไม่บวกและลบ ทางบวก 
ครอบครัวเดียวกนั 138 3 (2.2 %) 43 (31.2 %) 92 (66.7 %) 
ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 367 8 (2.2 %) 117 (31.9 %) 242 (65.9 %) 
ผูบ้  าบดัรักษา 59 2 (3.4 %) 11 (18.6 %) 46 (78.0 %) 
เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้ง 180 3 (1.7 %) 53 (29.4 %) 124 (68.9 %) 
สถานประกอบการ 22 0 (0.0 %) 11 (50.0 %) 11 (50.0 %) 
สถานศึกษา 34 1 (3.9 %) 11 (32.4 %) 22 (64.7 %) 
ผูท่ี้ระบุอ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 114 2 (1.8 %) 30 (26.3 %) 82 (71.9 %) 
รวม 914 19 (2.1 %) 276 (30.2 %) 619 (67.7 %) 
 ขอ้มูลดา้นการยอมรับทางสงัคมของผูแ้วดลอ้มต่อผูผ้า่นการบ าบดัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ผูท่ี้
ยอมรับนอ้ย ปานกลาง และมาก สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

จ านวน 
การยอมรับทางสงัคม 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
ครอบครัวเดียวกนั 138 0 (0.0 %) 32 (23.2 %) 106 (76.8 %) 
ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 367 4 (1.1 %) 167 (45.5 %) 196 (53.4 %) 
ผูบ้  าบดัรักษา 59 0 (0.0 %) 13 (22.0 %) 46 (78.0 %) 
เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้ง 180 1 (0.6 %) 54 (30.0 %) 125 (69.4 %) 
สถานประกอบการ 22 0 (0.0 %) 13 (59.1 %) 9 (40.9 %) 
สถานศึกษา 34 0 (0.0 %) 16 (47.1 %) 18 (52.9 %) 
ผูท่ี้ระบุอ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 114 2 (1.8 %) 42 (36.8 %) 70 (61.4 %) 
รวม 914 7 (0.8 %) 337 (36.9 %) 570 (62.4 %) 
 ขอ้มูลดา้นการสนบัสนุนทางสงัคม (รวมถึงการใหโ้อกาส) ของผูแ้วดลอ้มต่อผูผ้า่นการบ าบดัแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ผูท่ี้สนบัสนุนนอ้ย ปานกลาง และมาก สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

จ านวน 
การสนบัสนุนทางสงัคม 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
ครอบครัวเดียวกนั 138 3 (2.2 %) 60 (43.5 %) 75 (54.3 %) 
ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 367 21 (5.7 %) 232 (63.2 %) 114 (31.1 %) 
ผูบ้  าบดัรักษา 59 1 (1.7 %) 18 (30.5 %) 40 (67.8 %) 
เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้ง 180 3 (1.7 %) 105 (58.3 %) 72 (40.0 %) 
สถานประกอบการ 22 2 (9.1 %) 11 (50.0 %) 9 (40.9 %) 
สถานศึกษา 34 2 (5.9 %) 16 (47.1 %) 16 (47.1 %) 
ผูท่ี้ระบุอ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 114 6 (5.3 %) 72 (63.2 %) 36 (31.6 %) 
รวม 914 38 (4.2 %) 514 (56.2 %) 362 (39.6 %) 



 
ผูผ้า่นการบ าบดัจ านวน 273 คน จาก 46 อ าเภอ 

แบ่งเป็นเพศชาย 203 คน หญิง 65 คน และไม่ระบุเพศจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 23.8 และ 1.8 
ตามล าดบั 

อายเุฉล่ียของผูผ้า่นการบ าบดัเท่ากบั 30.27 ปี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.775 ปี 
 ระดบัการศึกษาเป็น ไม่ไดเ้รียนจ านวน 23 คน ระดบัประถมศึกษาจ านวน 108 คน ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้จ านวน 59 คน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 46 คน ระดบัอนุปริญญาจ านวน 12 คน ระดบัปริญญา
ตรีจ านวน 24 คน ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีจ านวน 1 คน และไม่ไดร้ะบุจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 39.6 21.6 
16.8 4.4 8.8 0.4 และ 0 ตามล าดบั 
 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามผูแ้วดลอ้มพบวา่ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพหรือวา่งงานจ านวน 28 คน 
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาจ านวน 34 คน คา้ขายจ านวน 18 คน รับจา้งจ านวน 98 คน รับราชการจ านวน 19 คน 
เกษตรกรจ านวน 56 คน รัฐวสิาหกิจจ านวน 2 คน พนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 8 คน อ่ืนๆ จ านวน 5 คน และ
ไม่ไดร้ะบุจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 12.5 6.6 35.9 7.0 20.5 0.7 2.9 1.8 และ 1.8 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส โสดจ านวน 119 คน แต่งงานจ านวน 136 คน หยา่ร้างจ านวน 2 คน คู่สมรสเสียชีวติ
จ านวน 5 คน แยกกนัอยูจ่  านวน 5 คน และไม่ระบุจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 49.8 0.7 1.8 1.8 และ 2.2  
ตามล าดบั 
 รายไดโ้ดยเฉล่ียเท่ากบั 5,645.22 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5,436.12 บาท 
 ประเภทของยาเสพติดท่ีผูผ้า่นการบ าบดัเคยติดคือ ยาบา้จ านวน 169 คน ฝ่ิน 14 คน สารระเหย 27 คน 
กญัชา 25 คน ประเภทอ่ืนๆ 13 คน ติดยาเสพติดหลายประเภท 8 คน และไม่ไดร้ะบุจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.9 5.1 9.9 9.2 4.8 2.9 และ 6.2 ตามล าดบั 

ประเภทของการบ าบดั บงัคบับ าบดัจ านวน 77 คน ตอ้งโทษ 11 คน สมคัรใจ 155 คน และไม่ระบุ 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.2 4.0 56.8 และ 11.0 ตามล าดบั 
 ขอ้มูลดา้นการรับรู้การยอมรับทางสงัคมของผูผ้า่นการบ าบดัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ผูท่ี้รับรู้การ
ยอมรับนอ้ย ปานกลาง และมาก สรุปไดว้า่ผูท่ี้รับรู้การยอมรับทางสงัคมนอ้ยมีจ านวน 4 คน (1.5 %) ปานกลางมี
จ านวน 97 คน (35.5 %) และมากมีจ านวน 172 คน (63.0 %) 
 ขอ้มูลดา้นการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม (รวมถึงการรับรู้การไดรั้บโอกาส) ของผูผ้า่นการบ าบดัแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ผูท่ี้รับรู้การสนบัสนุนนอ้ย ปานกลาง และมาก สรุปไดว้า่ผูท่ี้รับรู้การสนบัสนุนทางสงัคม
นอ้ยมีจ านวน 7 คน (2.6 %) ปานกลางมีจ านวน 106 คน (38.8 %) และมากมีจ านวน 160 คน (58.6 %) 
 
 ขอ้มูลการรับทราบกิจกรรมท่ีภาครัฐจดัท าข้ึน จากทั้งผูผ้า่นการบ าบดั และผูแ้วดลอ้ม ไดค้วามถ่ี
ดงัต่อไปน้ี 
 1) มติคณะรัฐมนตรี ในเร่ืองการใหโ้อกาสผูผ้า่นการบ าบดัฟ้ืนฟเูขา้ท างาน/ศึกษาต่อ 
 จ านวน ทราบ ไม่ทราบ ไม่ระบุ 
ผูผ้า่นการบ าบดั 273 213 (78.0 %) 53 (19.4 %) 7 (2.6 %) 
ครอบครัวเดียวกนั 138 113 (81.9 %) 22 (15.9 %) 3 (2.2 %) 
ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 367 286 (77.9 %) 73 (19.9 %) 8 (2.2 %) 



ผูบ้  าบดัรักษา 59 56 (94.9 %) 1 (1.7 %) 2 (3.4 %) 
เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้ง 180 167 (92.8 %) 10 (5.6 %) 3 (1.7 %) 
สถานประกอบการ 22 18 (81.8 %) 4 (18.2 %) 0 (0.0 %) 
สถานศึกษา 34 27 (79.4 %) 7 (20.6 %) 0 (0.0 %) 
ผูท่ี้ระบุอ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 114 88 (77.2 %) 19 (16.7 %) 7 (6.1 %) 
รวม 1187 968 (81.6 %) 189 (15.9 %) 30 (2.5 %) 
 
 2) คู่มือการปรับเปล่ียนเจตคติท่ีท าข้ึนเพ่ือใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูติ้ดยาเสพติดท่ีผา่นการบ าบดัฟ้ืนฟไูดมี้
ความรู้สึกและท่าทีท่ีดีต่อผูผ้า่นการบ าบดัฟ้ืนฟ ู
 จ านวน ทราบ ไม่ทราบ ไม่ระบุ 
ผูผ้า่นการบ าบดั 273 189 (69.2 %) 74 (27.1 %) 10 (3.7 %) 
ครอบครัวเดียวกนั 138 90 (65.2 %) 45 (32.6 %) 3 (2.2 %) 
ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 367 251 (68.4 %) 106 (28.9 %) 10 (2.7 %) 
ผูบ้  าบดัรักษา 59 51 (86.4 %) 6 (10.2 %) 2 (3.4 %) 
เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้ง 180 150 (83.3 %) 27 (15.0 %) 3 (1.7 %) 
สถานประกอบการ 22 16 (72.7 %) 5 (22.7 %) 1 (4.5 %) 
สถานศึกษา 34 27 (79.4 %) 6 (17.6 %) 1 (2.9 %) 
ผูท่ี้ระบุอ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 114 86 (75.4 %) 21 (18.4 %) 7 (6.1 %) 
รวม 1187 860 (72.5 %) 290 (24.4 %) 37 (3.1 %) 
 
 3) การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ เพ่ือใหส้งัคมยอมรับ และใหโ้อกาสผูติ้ดยาเสพติดท่ีผา่นการบ าบดัฟ้ืนฟ ู
 จ านวน ทราบ ไม่ทราบ ไม่ระบุ 
ผูผ้า่นการบ าบดั 273 241 (88.3 %) 23 (8.4 %) 9 (3.3 %) 
ครอบครัวเดียวกนั 138 115 (83.3 %) 20 (14.5 %) 3 (2.2 %) 
ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 367 331 (90.2 %) 27 (7.4 %) 9 (2.5 %) 
ผูบ้  าบดัรักษา 59 57 (96.6 %) 0 (0.0 %) 2 (3.4 %) 
เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้ง 180 173 (96.1 %) 4 (2.2 %) 3 (1.7 %) 
สถานประกอบการ 22 22 (100.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 
สถานศึกษา 34 32 (94.1 %) 2 (5.9 %) 0 (0.0 %) 
ผูท่ี้ระบุอ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 114 95 (83.3 %) 11 (9.6 %) 8 (7.0 %) 
รวม 1187 1066 (89.8 %) 87 (7.3 %) 34 (2.9 %) 
 
 4) การจดัหางานใหก้บัผูผ้า่นการบ าบดั 
 จ านวน ทราบ ไม่ทราบ ไม่ระบุ 
ผูผ้า่นการบ าบดั 273 206 (75.5 %) 59 (21.6 %) 8 (2.9 %) 
ครอบครัวเดียวกนั 138 91 (65.9 %) 43 (31.2 %) 4 (2.9 %) 



ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 367 271 (73.8 %) 83 (22.6 %) 13 (3.5 %) 
ผูบ้  าบดัรักษา 59 49 (83.1 %) 8 (13.6 %) 2 (3.4 %) 
เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้ง 180 153 (85.0 %) 23 (12.8 %) 4 (2.2 %) 
สถานประกอบการ 22 17 (77.3 %) 5 (22.7 %) 0 (0.0 %) 
สถานศึกษา 34 27 (79.4 %) 7 (20.6 %) 0 (0.0 %) 
ผูท่ี้ระบุอ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 114 82 (71.9 %) 24 (21.1 %) 8 (7.0 %) 
รวม 1187 896 (75.5 %) 252 (21.2 %) 39 (3.3 %) 
 

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งผูผ้า่นการบ าบดัและผูแ้วดลอ้ม ต่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีรัฐบาล/
ภาครัฐ จดัท าข้ึน วา่ช่วยใหผู้ติ้ดยาเสพติดท่ีผา่นการบ าบดัฟ้ืนฟ ูไดรั้บการยอมรับจากสงัคมมากข้ึน สรุปไดด้งัน้ี 

 จ านวน เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไม่ระบุ 

ผูผ้า่นการบ าบดั 273 94 (34.4 %) 121 (44.3 %) 45 (16.5 %) 3 (1.1 %) 0 (0.0 %) 10 (3.7 %) 

ครอบครัวเดียวกนั 138 54 (39.1 %) 63 (45.7 %) 17 (12.3 %) 1 (0.7 %) 0 (0.0 %) 3 (2.2%) 

ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 367 130 (35.4 %) 187 (51.0 %) 37 (10.1 %) 4 (1.1 %) 0 (0.0 %) 9 (2.5 %) 

ผูบ้  าบดัรักษา 59 21 (35.6 %) 31 (52.5 %) 4 (6.8 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 3 (5.1 %) 

เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้ง 180 79 (43.9 %) 77 (42.8 %) 20 (11.1 %) 1 (0.6 %) 0 (0.0 %) 3 (1.7 %) 

สถานประกอบการ 22 8 (36.4 %) 9 (40.9 %) 4 (18.2 %) 1 (4.5 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 

สถานศึกษา 34 12 (35.3 %) 15 (44.1 %) 7 (20.6 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 

ผูท่ี้ระบุอ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 114 39 (34.2 %) 59 (51.8 %) 5 (4.4 %) 1 (0.9 %) 0 (0.0 %) 10 (8.8 %) 

รวม 1187 437 (36.8 %) 562 (47.3 %) 139 (11.7 %) 11 (0.9 %) 0 (0.0 %) 38 (3.2 %) 

 
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งผูผ้า่นการบ าบดัและผูแ้วดลอ้ม ต่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีรัฐบาล/

ภาครัฐ จดัท าข้ึน วา่ช่วยใหผู้ติ้ดยาเสพติดท่ีผา่นการบ าบดัฟ้ืนฟ ูไดรั้บการใหโ้อกาสจากสงัคมมากข้ึน สรุปไดด้งัน้ี 
 จ านวน เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
ไม่ระบุ 

ผูผ้า่นการบ าบดั 273 94 (34.4 %) 114 (41.8 %) 53 (19.4 %) 4 (1.5 %) 0 (0.0 %) 8 (2.9 %) 

ครอบครัวเดียวกนั 138 55 (39.9 %) 59 (42.8 %) 19 (13.8 %) 1 (0.7 %) 0 (0.0 %) 4 (2.9 %) 

ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนั 367 130 (35.4 %) 184 (50.1 %) 40 (10.9 %) 2 (0.5 %) 0 (0.0 %) 11 (3.0 %) 

ผูบ้  าบดัรักษา 59 22 (37.3 %) 24 (40.7 %) 7 (11.9 %) 2 (3.4 %) 0 (0.0 %) 4 (6.8 %) 

เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้ง 180 72 (40.0 %) 79 (43.9 %) 24 (13.3 %) 1 (0.6 %) 0 (0.0 %) 4 (2.2 %) 

สถานประกอบการ 22 7 (31.8 %) 10 (45.5 %) 4 (18.2 %) 1 (4.5 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 

สถานศึกษา 34 11 (32.4 %) 19 (55.9 %) 3 (8.8 %) 1 (2.9 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 

ผูท่ี้ระบุอ่ืนๆ หรือไม่ระบุ 114 34 (29.8 %) 60 (52.6 %) 10 (8.8 %) 1 (0.9 %) 0 (0.0 %) 9 (7.9 %) 

รวม 1187 425 (35.8 %) 549 (46.3 %) 160 (13.5 %) 13 (1.1 %) 0 (0.0 %) 40 (3.4 %) 

 


