ค

การเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้เพื่อการใช้ทกั ษะชีวติ ป้ องกันสารเสพติดโดยการมี

ชื่อเรื่อง

ส่ วนร่ วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ชื่ อผู้วจิ ัย

นางสาวกานต์ชญั ญา แก้วแดง

บทคัดย่ อ

การวิจยั ฉบับ นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาสถานการณ์ และทัศนคติ ต่อการใช้สารเสพติดใน
มหาวิทยาลัย ความรู ้ และการปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการใช้ทกั ษะชี วิตในการดาเนิ นชี วิตประจาวันของ
นักศึกษา และเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้เพื่อการใช้ทกั ษะชี วิตป้ องกันสารเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของ
นัก ศึ ก ษาอัน จะน าไปสู่ ข ้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หาสารเสพติ ด ใน
มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิ งลึก วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณโดยการ
หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไคส์ สแควร์ และใช้การวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึ ก ษาพบว่า นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่มี ทศั นคติ ต่อสารเสพติ ดอยู่ในระดับ ปานกลาง มี
พฤติกรรมเกี่ยวกับเสพสารเสพติดอยูใ่ นระดับน้อย อายุ เพศและคณะมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อ
สารเสพติด ส่ วนชั้นปี ที่ศึกษาและสถานภาพของบิดามารดาไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อสาร
เสพติ ด ด้า นความรู ้ แ ละการปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การใช้ท กั ษะชี วิ ตในการดาเนิ นชี วิตประจ าวัน ของ
นักศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และพบว่าชั้นปี ที่ศึกษามีความสัมพันธ์ความรู ้และการปฏิ บตั ิ
เกี่ ยวกับการใช้ทกั ษะชี วิตในการดาเนิ นชี วิตประจาวันของนักศึ กษาส่ วนเพศ คณะที่ ศึกษา และ
สถานภาพของบิดามารดาไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้และการปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการใช้ทกั ษะชี วิตใน
การดาเนินชีวติ ประจาวันของนักศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract

The propose of this research were to study situation and attitude of Chiang mai Rajabaht
University students toward drug abuse in university, to promote the Knowledge and practice of
life skill for their daily life, and to promote life skill for preventing drug abuse of the student,
this research brought to the suggestions of the policy for solving the problem of drug abuse in
university. The students who participated in this research are regular students of Chiang mai
Rajabaht University. The data were collected using questionnaire group discussion and in-depth
interview. The quantity data were analyzed using frequency percentage mean and standard
deviation and using content analysis to analyzed quality data.
The result showed that the most of students had moderate level of attitude toward drug
abuse and low level of behavior for drug abuse risk. Moreover it was found that age, gender and
the faculty of each students influenced on their attitude toward drug abuse but the level of class
and parent’s status did not. Most of the students had high level of knowledge and practice of life
skill for their daily life. Furthermore, it was also found that the students’ level of class had
influence on their knowledge and practice of life skill for daily life. but the gender, the faculty of
each students and parent’s status did not relation to student knowledge and practice of life skill
for their daily life, the result were significantly (P=0.05)

