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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาลกัษณะการด าเนินชีวิตของเยาวชนประกอบด้วย ด้านลกัษณะการเลีย้ง
ด ูด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม และด้านความคิดเห็นของเยาวชนต่อปัญหายาเสพติด ที่มีความสมัพนัธ์กับการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยหลกัพทุธธรรม กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ เยาวชนในเขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคา่ t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และคา่สถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  ผลการวิจยั พบวา่ ลกัษณะ
การด าเนินชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และรายด้าน  ได้แก่ ด้านลกัษณะการเลีย้งด ูและด้านความคิดเห็นต่อปัญหายาเสพ
ติดอยูใ่นระดบัดีมาก  เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัหลกัพุทธธรรม และมีแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในระดบัดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ หลกัธรรมพืน้ฐานของฆราวาสที่สามารถถือปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั
คือ ศีล 5 และคิดวา่จะใช้หลกัพทุธธรรมในการพฒันาตนเอง และช่วยเหลอืแนะน าผู้ เก่ียวข้องกบัยาเสพติด ส าหรับผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าลกัษณะการด าเนินชีวิตโดยรวม และรายด้านของเยวชน ได้แก่ ด้านลกัษณะการเลีย้งดู ด้าน
สภาพแวดล้อมทางสงัคมและด้านความคิดเห็นตอ่ปัญหายาเสพติด มีความสมัพนัธ์กบักบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติดด้วยหลกัพทุธธรรม ด้านความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัพทุธธรรม และด้านแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อยา่งมีนยัสถิติที่ระดบั .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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