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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการดาเนินชีวิตของเยาวชนประกอบด้ วย ด้ านลักษณะการเลี ้ยง
ดู ด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคม และด้ านความคิดเห็นของเยาวชนต่อปั ญหายาเสพติด ที่มีความสัมพันธ์ กั บการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติดด้ วยหลักพุทธธรรม กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ เยาวชนในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะ
การดาเนินชีวิตโดยรวมอยูใ่ นระดับดี และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านลักษณะการเลี ้ยงดู และด้ านความคิดเห็นต่อปั ญหายาเสพ
ติดอยูใ่ นระดับดีมาก เยาวชนมีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม และมีแนวทางการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายา
เสพติด ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า หลักธรรมพื ้นฐานของฆราวาสที่สามารถถือปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน
คือ ศีล 5 และคิดว่าจะใช้ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาตนเอง และช่วยเหลือแนะนาผู้เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด สาหรับผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะการดาเนินชีวิตโดยรวม และรายด้ านของเยวชน ได้ แก่ ด้ านลักษณะการเลี ้ยงดู ด้ าน
สภาพแวดล้ อมทางสังคมและด้ านความคิดเห็นต่อปั ญหายาเสพติด มีความสัมพันธ์ กบั กับการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายา
เสพติดด้ วยหลักพุทธธรรม ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักพุท ธธรรม และด้ านแนวทางการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติด อย่างมีนยั สถิติที่ระดับ .05
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Abstract
This research aims to study the nature of life style of the youth that consist of way of
raising, social environment and attitude of the youth toward drug problems to related to
prevention and correction of drug problems with the Buddhist principle. The samples employ
the youth in Dusit District, Bangkok and the questionnaires collect data for analyzing
statistical tools together with percentage, average standard deviation, t-test, one-way analysis
of variance and Pearson’s correlation. This research finds that the overall nature of living is
good and the parts of way of raising and attitude of the youth toward drug problems are
excellent. Moreover, the youth have knowledge and understanding about the Buddhist
principle for protecting drugs highly. If the items are individually examined, it shows that the
basic principle for secular persons to conduct in a daily life is the five precepts and the
Buddhist principle is considered in self-development and assistance to those drug addicts.
According to the hypothesis test, it finds that the overall living such as way of raising, social
environment and attitude of the youth towards drug problems to related to prevention and
correction of drug problems with the Buddhist principle and for protecting drugs is statistical
significance at 0.05 level.
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