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บทคัดยอ: การวิจัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา   1) การรับรูของนิสิตตอการปองกันปญหาสารเสพติดใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน    2) ความคิดเห็นของนิสิตตอการปองกันปญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน   กลุมตัวอยางไดแก นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 จํานวน 1,864 คน   เครื่องมือที่ใช
เก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คาสถิติที่ใชไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา  1) การรับรูของนิสิตตอการปองกันปญหาสารเสพติดใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน โดยรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา นิสิตมกีารรบัรูใน
เร่ืองเกี่ยวกับสารเสพติดอยูในระดับมาก  เนื้อหาที่นิสิตรับรูมากที่สุดคือ  โทษและอันตรายของสารเสพติด เนื้อหาที่รับรู
นอยที่สุดไดแก  วิธีการใหความชวยเหลือ/บําบัดรักษาผูติดสารเสพติด  นิสิตมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับสารเสพติดจากสื่อ
ประชา สัมพันธในระดับปานกลาง ส่ือที่นิสิตมีการรับรูมากที่สุดไดแก ส่ือโทรทัศน  ส่ือที่รับรูนอยที่สุดไดแก ส่ือประชา 
สัมพันธของมหาวิทยาลัย  2) ความคิดเห็นของนิสิตตอการปองกันปญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยา
เขตบางเขน โดยรวมอยูในระดับมาก สภาพแวดลอมในสังคมที่เปนสาเหตุทําใหปญหาสารเสพติดมีเพิ่มมากขึ้นนิสิตมี
ความเห็นวามีสาเหตุมากที่สุดจากแหลงสถานบริการบันเทิงยามค่ําคืน มีความเห็นวาสาเหตุนอยที่สุดไดแก การ
ลอกเลียนแบบศิลปนดาราผูมีชื่อเสียง   ดานสถานที่ที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการปองกันปญหาสารเสพติดไดแก 
อาคารศูนยเรียนรวม มีความเหมาะสมนอยที่สุดไดแก บริเวณสนามกีฬา และดานรูปแบบและแนวคิดการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการปองกันปญหาสารเสพติด นิสิตมีความเห็นวาการเผยแพรความรูขาวสารและกิจกรรมเรื่องสารเสพติดดีที่สุด
ไดแก  การผลิตรายการโทรทัศน/ประชาสัมพันธผาน KU Channel นิสิตมีความเห็นวาดีนอยที่สุดไดแก การจัดเวทีอภิปราย
ระดมความคิดเห็นในการแกไขปญหาสารเสพติด  

 
คําสําคัญ : การรับรู  ความคิดเห็น สารเสพติด 
 
ABSTRACT: This research aims to investigate the perception and opinions of students toward preventing drug 
problems at Kasetsart University, Bangkhen Campus. The samplings were 1,864 undergraduate students (Year 1 – 4). 
Questionnaire was a research instrument and a computer program package for data analysis. Statistic analyses include 
percentage, mean and standard deviation. 
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 The results revealed that: 1) the level of the students’ perception toward preventing drug problems at Kasetsart 
University, Bangkhen Campus, was high. When considering all related points, the students had a strong tendency to 
perceive drug problems. The most sensible issue for the students was crime and harm of drug abuse while drug 
assistance cure was the least ones. Media had a moderate impact on their perception of drugs. Television media and 
public relations media of Kasetsart University had the most and least impacts, respectively.  2) the overall level of the 
students’ opinions toward preventing drug problems at Kasetsart University, Bangkhen Campus, was high. An increase 
of drug use was primarily affected by the social environment which, in the students’ opinions, were the entertainment 
complex at night on the one hand at most, and imitating celebrities on the other at least.       A lecture hall was 
considered the most appropriate place for anti – drug activities whereas the sports area was the least one. Most students 
agreed that television production and public relations through KU Channel could be the most efficient means to 
publicize knowledge and activities relating to drug prevention.  A brainstorming would be the least effective solution to 
drug problems. 
 
KEYWORDS: Perception , Opinions , Drug 
 
1. บทนํา 

สารเสพติด  เปนปญหาในระดับชาติที่มีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว รุนแรง นับเปนอุปสรรคสําคัญตอ
คุณภาพของประชากร สังคม เศรษฐกิจและความมั่นคง
ของชาติ จําเปนอยางย่ิงที่จะตองเรงรัดแกไขและควบคุม
ใหไดภายในระยะอันส้ัน รัฐบาลมีนโยบายที่จะแกไข
ปญหาสารเสพติดอยางจริงจังโดยประกาศทําสงครามกบั
สารเสพติด พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตรในการเอาชนะ
ปญหาโดยใชหลักการแกไขปญหาแบบองครวม 
(holistic approach)   กําหนดใหทุกภาคสวนในสังคม
จะตองรวมแรงรวมใจดําเนินการ รวมถึงการใชพลังของ
เยาวชนในสถาน ศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงมีจํานวน
มหาศาลไดผนึกเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาสาร
เสพติดของชาติใหหมดส้ินไป  (สํานักสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา, 2547:1) 

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เสพยในปจจุบัน เปนปญหาสังคมที่สําคัญมากเพราะไดมี
การแพรระบาดของสารเสพติดหลายชนิดเขามาใน
สถานศึกษาสูเยาวชนไทย เนื่องจากหลายปจจัยและ
หลายชองทาง เชน ปจจัยทางดานครอบครัว ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ ปจจัยสภาพแวดลอมสถานที่เที่ยวบันเทิงใน
กรุงเทพมหานคร  กลุมนักเลนการพนันซ่ึงหากเลนเสีย

อาจคิดหารายไดดวยการจําหนายสารเสพติด กลุมมั่วสุม
เสพยสารในหองพักอาคารชุดเปนตน จากสภาพปญหา
ดั งกล าวมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตรตระหนักถึ ง
ความสําคัญของปญหาสารเสพติดของประเทศไทยเปน
อยางดี  ซ่ึงในมหาวิทยาลัยฯ ก็มีนิสิตเปนจํานวนมากทั้ง
ชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูในกรุงเทพ มหานครฯ ณ 
วิทยาเขตบางเขน จึงมีความจําเปนตองศึกษาสภาพการ
รับรูและความคิดเห็นของนิสิตเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
เปนแนวทางในการกําหนดแนวคิดและแนวทางการจัด
กิจกรรมหลายๆ ดานในการดําเนินงานปองกันปญหา
สารเสพติด   โดยสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด   
สรางคานิยมปลูกจิต สํานึก   สรางภูมิคุมกันตานสารเสพ
ติด   สรางความเปนผูนําสามารถนําความรูไปเผยแพรยัง
ครอบครัวชุมชนและสังคมภาย นอกมหาวิทยาลัยให
กวางขวางแพรหลายมากที่ สุดเทาที่จะทําไดในทุก
รูปแบบ อีกทั้งนิสิตยังมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงานปองกันแกไข
ปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการรับรูของนิสิตตอการปองกัน

ปญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตบางเขน 

2.2 เพื่อศึกษาความคิด เห็นของนิ สิตตอการ
ปองกันปญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต บางเขน 

 
3. ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

ทําใหทราบถึงสภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับรู
และความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน ในเรื่องที่เกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อเปน 

3.1 สารสนเทศสําหรับผูบริหารเพื่อใชเปนแนว
ทางการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานดาน
การปองกันปญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัย 

3.2 สารสนเทศสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เ กี่ ย วข อ งกั บก า รป อ งกั นปญหาส าร เสพติ ด ใน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  

3.3 สารสนเทศเพื่อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปองกันไมใหนิสิตเขาไปสัมผัสกับสารเสพติดและใน
ขณะเดียวกันก็ชวยในการพัฒนากิจกรรมนิสิตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับ
นิสิตและสถาบันการศึกษา 

 
4. การตรวจเอกสาร 

การรับรู (Perception)  เปนกระบวนการที่บุคคล
ใชเลือกจัดประเภท และแบงความหมายของสิ่งเราจาก
ส่ิง แวดลอมที่มากระตุนประสาทรับการสัมผัส และ
พาดพิงขอมูลที่แปลนี้ไปสูการกระทําที่มีความหมาย 
ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลจะตอบ สนองตอส่ิงเราที่
ไ ด รั บอย า งไ รขึ้ นอ ยู กั บผลของการทํ า ง านของ
กระบวนการรับรู และการรับรูนี้ทําใหบุคคลตระหนักถึง
ตนเอง บุคคลอื่น ส่ิงของและเหตุการณในสิ่งแวดลอม
ในโลกแหงความเปนจริง  การรับรูใหความหมาย
ความสําคัญตอบุคคลนั้น และมีอิทธิพลตอการแสดง
พฤติกรรมออกมา แตละบุคคลมีการรับรูตอส่ิงเราใน

สถานการณ เปาหมาย สถานภาพบทบาทของตนใน
ครอบครัว โลกของงานและสันทนาการสวนบุคคล   
(กรรณิการ, 2528: 464-465) 

ณฐพร (2547:9) กลาววา ความคิดเห็นเปนการ
แสดง ออกทางดานความรูสึกหรือ ความเชื่อตอส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดหรือเหตุ การณใดๆ  โดยอาศัยความรูตางๆ จาก
ประสบการณและสภาพ แวดลอมในขณะนั้น ซ่ึงจะเปน
พื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นทั้งในดานบวกและ
ดานลบหรือในดานที่เห็นดวยกับไมเห็นดวย โดยอาจ
แสดงออก เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรก็ได ซ่ึงอาจ
ถูกหรือไมถูกตองก็ได 

พัฒนา (2549: 57) ไดสรุปวากระบวนการรับรู
และยอม รับเทคโนโลยีที่ถูกถายทอดแบงออกเปน 6 
ข้ันตอน คือ ข้ันการรับรู ข้ันการใหความสนใจ ข้ันการ
ประเมินจากขอมูล ข้ันการคนหาความจริง ข้ันการนําไป
ปฏิบัติจริงและขั้นการมีความเชื่อ มั่นและพรอมใหการ
ถายทอด  ซ่ึงไดระบุวาการรับรูและยอมรับมีลักษณะเปน
กระบวน การที่ตอเนื่องและในแตละขั้นตอนหรือระดับ
ของการรับรูและยอมรับเทคโนโลยีก็มีพฤติกรรมที่
แสดงออกมาใหเห็นไดอยางชัดเจน  ซ่ึงเทคโนโลยี
เปนไดทั้งแนวคิด  การปฏิบัติและสิ่งประดิษฐ  จึงมี
ความหมายครอบคลุมเกี่ ยวกับขาวสารขอมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับสารเสพติดดวยเชนกัน 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง   ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   
เปนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4   ที่กําลังศึกษาอยู
ในภาคปลายปการศึกษา  2549  ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  จํานวนทั้งหมด 18,635 
คน แยกเปนนิสิตชาย 8,585 คน นิสิตหญิง 10,050 คน  
กลุมตัวอยางไดจากการจําแนกกลุมประชากรออกเปน
กลุมยอย (Stratum) ตามคณะ ชั้นป และเพศ จํานวนรอย
ละ 10 ของจํานวนประชากร โดยการทําการสุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  ผลการสุม
ตัวอยางไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 1,864 ตัวอยาง  
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6. การวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

และการวิเคราะหขอมูล 
6.1 หาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของโครงสราง

และเนื้อหา (Construct and Content Validity) โดยใช
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ (Expertise Model) 

6.2 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม  โดยใช สัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha-
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1984) ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .90 

6.3 คารอยละ (Percentage) เพื่อแสดงขอมูลสวน
บุคคล ระดับการรับรูและความคิดเห็นของนิสิตตอการ
ปองกันปญหาสารเสพติด 

6.4 คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อแสดงขอมูลระดับการ
รับรูและความคิดเห็นของนิสิตตอการปองกันปญหาสาร
เสพติด 

6.5 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อแสดงความแตกตางการรับรูและความ
คิดเห็นของนิสิตตอการปองกันปญหาสารเสพติด  
 
7. ผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
รับรูและความคิดเห็นของนิสิตตอการปองกันปญหาสาร
เสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
ผลการวิจัยจะแสดงใหเห็นถึงสภาพขอเท็จจริงในการ
รั บ รู แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ งนิ สิ ต มห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เกี่ยวกับการปองกัน
ปญหาสารเสพติดเพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมนิสิตใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและเกิด
ป ร ะ โ ยชน กั บนิ สิ ต แ ละสถ าบั นก า รศึ กษ า ต าม
วัตถุประสงค  ตามตารางดังนี้ 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  คาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดาน
การรับรูเร่ืองความรูเกี่ยวกับสารเสพติด 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล โดยรายขอที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดไดแก การรับรูถึงโทษและอันตรายของสารเสพติด
อยูในระดับมาก ( x  = 4.20) และรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดไดแก รับรูวิธีการใหความชวยเหลือ/บําบัด รักษาผู
ติดสารเสพติด ยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.21) 
 
 
 
 
 
 

( n = 1,864 ) ดานการรับรูเร่ืองความรู 
เกี่ยวกับสารเสพติด x  SD 

ระดับ 
การรับรู 

1. ความหมายของคําวา 
“สารเสติด” 

4.132/ .65 มาก 

2. ประเภทของสารเสพ
ติดใหโทษ 

3.81 .73 มาก 

3. รับรูถึงโทษและ
อันตรายของสารเสพติด 

4.201/  
.73 

 
มาก 

4. รับรูถึงสาเหตุสําคัญ
การเขาไปเกี่ยว ของกับ
สารเสพติด 

 
3.90 

 
.74 

 
มาก 

5. รับรูวิธีการสังเกตผูติด
สารเสพติดหรือสารเสพติด 

3.45 .84 ปาน
กลาง 

6. รับรูบทลงโทษการ
กระทําความ ผิด
เกี่ยวกับสารเสพติด 

 
3.53 

 
.87 

 
มาก 

7. รับรูวิธีการหลีกเลี่ยง
ไมเขาไปเกี่ยว ของกับ
สารเสพติด 

4.073/  
.79 

 
มาก 

8. รับรูวิธีการใหความ
ชวยเหลือ/บําบัดรักษาผู
ติดสารเสพติด 

3.21 .95 
ปานกลาง 

รวม 3.79 .54 มาก 
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ตารางที่ 2  คาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการ
รับรูขาวสารจากสือ่ประชาสัมพนัธ  

( n = 1,864 ) ดานการรับรูขาวสาร 
จากสื่อประชาสัมพันธ x  SD 

ระดับ 
การ
รับรู 

1. ทางโทรทัศน 4.19 1/ .79 มาก 
2. ทางวิทยุกระจายเสียง 3.29 .94 ปาน

กลาง 
3. ทางหนังสือพิมพ 3.61 3/ .93 มาก 
4. วารสาร / แผนพับ 3.34 .95 ปาน

กลาง 
5. ทางปายโฆษณา 3.48 .92 ปาน

กลาง 
6. ทางเครือขายอินเตอรเน็ต 3.30 .99 ปาน

กลาง 
7. ทางบุคคล เชน เพื่อน 
อาจารย ญาติ 

3.63 2/ .95 มาก 

8. ทางประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัย 

3.05 .97 ปาน
กลาง 

9. ทางประชาสัมพันธของ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
3.20 

 
.94 

 
ปาน
กลาง 

รวม 3.46 .63 ปาน
กลาง 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล  โดยรายขอที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดไดแก ส่ือโทรทัศน นิสิตมีการรับรูอยูในระดับมาก 
( x  = 4.19) และรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ส่ือ
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย อยูในระดับปานกลาง 
( x  = 3.05) 

 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดาน
สภาพแวดลอมในสังคมที่มีสวนทําใหปญหาสารเสพ
ติดเพิ่มมากขึ้น 

( n = 1,864 ) ดานสภาพแวดลอมในสังคมที่
มีสวนทําใหปญหาสารเสพติด

มีเพิ่มมากขึ้น 
x  SD 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

 1. ภาวะความยากจน 3.60 .89 มาก 
 2. ครอบครัวที่มีความแตกแยก 4.11 3/ .80 มาก 

( n = 1,864 ) ดานสภาพแวดลอมในสังคมที่
มีสวนทําใหปญหาสารเสพติด

มีเพิ่มมากขึ้น 
x  SD 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

 3. สัมพันธภาพในครอบครัวที่
ไมอบอุน 

4.13 2/ .79 มาก 

 4. ชุมชนแออัด 3.96 .81 มาก 
 5. แหลงสถานบริการบันเทิงยาม
ค่ําคืน 

4.17 1/ .82 มาก 

 6. การพนันและการเสี่ยงโชค 3.78 .87 มาก 
 7. การถูกสรางคานิยมและความ
เชื่อที่ผิด เชน คานยิมความเปน
ลูกผูชายใน ทางที่ผิด ความเชื่อ
วาเสพแลวจะคลายทุกข 

3.78 .88 มาก 

 8. การลอกเลียนแบบอยางศิลปน 
ดารา ผูมีชื่อเสียง  

3.40 .97 ปาน
กลาง 

 9. อิทธิพลทางวัตถุนิยมในการ
ดําเนินชีวิตแบบสังคมสมัยใหม 

3.63 .91 มาก 

110. ขาดความรับผิดชอบเอาใจ
ใสอยาง จริงจังจากหนวยงาน
ภาครัฐที่ปฏิบัติงานดานสาร
เสพติด 

3.59 .90 มาก 

รวม 3.81 .54 มาก 
ผลการวิเคราะหขอมูล โดยรายขอที่นิสิตมีความ

คิดเห็นมากที่สุดไดแก แหลงสถานบริการบันเทิงยามค่ํา
คืน ( x  = 4.17) สัมพันธภาพในครอบครัวที่ไมอบอุน 
( x  = 4.13) และครอบครัวที่มีความแตกแยก ( x  = 
4.11)  ตามลําดับ และรายขอที่นิสิตมีความคิดเห็นนอย
ที่สุดไดแก การลอกเลียนแบบอยางศิลปนดาราผูมี
ชื่อเสียง ( x  = 3.40) 
 
ตารางที่ 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดาน
สถานที่ที่ เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการปองกัน
ปญหาสารเสพติด   

( n = 1,864 ) ดานสถานที่ที่เหมาะสมตอ
การจัดกิจกรรมการปองกัน

ปญหาสารเสพติด   
x  SD 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. บริเวณคณะ/หนวยงาน
ภายใน มก. 

3.93  2/ .80 มาก 

2. ภายในตึกพักหอพักของ
มหาวิทยาลัย 

3.78 .89 มาก 

3. ศูนยกิจกรรมนิสิต 3.80  3/ .82 มาก 
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( n = 1,864 ) 
4. ศูนยเรียนรวม 3.99  1/ .85 มาก 
5. สโมสรนิสิต/ชมรม
กิจกรรมนิสิต 

3.70 .86 มาก 

6. สถานที่บริเวณภายในโรง
อาหาร 

3.70 .94 มาก 

7. บริเวณสนามกีฬา 3.64 .96 มาก 
8. ภายในรถโดยสาร
สวัสดิการ มก. เชน คําเตือน 
ปายผา 

 
3.74 

 
.94 

 
มาก 

รวม 3.79 .63 มาก 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล โดยรายขอที่นิสิตมีความ
คิดเห็นมากที่สุดไดแก ศูนยเรียนรวม ( x  = 3.99) 
บริเวณคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ( x  = 3.93) 
และศูนยกิจกรรมนิสิต ( x  = 3.80) ตามลําดับ และราย
ขอที่นิสิตมีความคิดเห็นนอยที่สุดไดแก บริเวณสนาม
กีฬา ( x  = 3.64) 

 
ตารางที่ 5  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดาน
รูปแบบและแนวคิดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปองกัน
ปญหาสารเสพติด  

( n = 1,864 ) ดานรูปแบบและแนวคิดการจัด
กิจกรรม 

การปองกันปญหาสารเสพติด 
x  SD 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

 1. กําหนดหลักสูตรอบรมการ
ปองกันปญหา สารเสพติดไว
ใน โครงการบัณฑิตยุคใหม
ของมหาวิทยาลัย 

3.89  3/ .78 มาก 

 2. จัดตั้งชมรมแกนนํานิสิตเพื่อ
ทํากิจกรรมเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการปองกันปญหาสาร
เสพติด เชน ชมรม To-Be-
Number 1 

3.87 .76 มาก 

 3. จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาสาร
เสพติด 

3.92 2/ .79 มาก 

 4. จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณตน
เพื่อปลูกจิต สํานึกและคานิยม
ของนิสิตไมเกี่ยวของกับสาร
เสพติด 

3.67 .91 มาก 

( n = 1,864 ) ดานรูปแบบและแนวคิดการจัด
กิจกรรม 

การปองกันปญหาสารเสพติด 
x  SD 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

 5. จัดฝกอบรมสัมมนาเพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหาสาร
เสพติด 

3.74 .79 มาก 

 6. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร
ความรูเร่ืองสารเสพติด 

3.79 .82 มาก 

 7. ศึกษาดูงานดานสารเสพติด 
เชน สถานบําบัดผูติดสารเสพติด 

3.92 2/ .87 มาก 

 8. จัดเวทีอภิปรายระดมความ
คิดเห็นในการแกไขปญหาสาร
เสพติด 

3.62 .84 มาก 

 9. จัดการแสดงดนตรีรณรงค
ตอตานสารเสพติด 

3.92 2/ .90 มาก 

 10. ผลิตรายการโทรทัศน/
ประชาสัมพันธผาน KU 
Channel  เพื่อเผยแพรความรู 
ขาวสารและกิจกรรมเรื่องสาร
เสพติด 

3.94 1/ .87 มาก 

รวม 3.83 .56 มาก 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล  โดยรายขอที่นิสิตมีความ
คิดเห็นมากที่ สุดไดแก  การผลิตรายการโทรทัศน /
ประชาสัมพันธผาน KU Channel เพื่อเผยแพรความรู
ขาวสารและกิจกรรมเรื่องสารเสพติด ( x  = 3.94) และ
รายขอที่นิสิตมีความคิดเห็นนอยที่สุด  ไดแก  การจัด
เวทีอภิปรายระดมความคิดเห็นในการแกไขปญหาสาร
เสพติด ( x  = 3.62) 
 
8. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ
นิสิตและสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิต
กลุมตัว อยางเกี่ยวกับการรับรูและความคิดเห็นของนิสิต
ตอการปองกันปญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มีดังนี้ 

8.1 การรับรูของนิสิตตอการปองกันปญหาสารเสพ
ติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา 
ดานการรับรูเรื่องความรูเกี่ยวกับสารเสพติดอยูในระดับ



การประชมุวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2550   วันที่ 6 สิงหาคม 2550 

147 

มาก ความรูที่นิสิตรับรูมากที่สุดไดแก การรับรูถึงโทษ
และอันตรายของสารเสพติด รับรูนอยที่สุดไดแก การ
รับรูวิธีการใหความชวยเหลือ/บําบัดรักษาผูติดสารเสพ
ติด และดานการรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับสารเสพติดอยูในระดับปานกลาง ส่ือที่นิสิตมี
การรับรูมากที่สุดไดแก ส่ือโทรทัศน ส่ือที่รับรูนอยที่สุด
ไดแก ส่ือประชา สัมพันธของมหาวิทยาลัย 

8.2 ความคิดเห็นของนิสิตตอการปองกันปญหาสาร
เสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา 
ความคิดเห็นของนิสิตในทุกๆ ดานอยูในระดับมาก โดย
ดานสภาพแวดลอมในสังคมที่มีสวนทําใหปญหาสารเสพ
ติดมีเพิ่มมากขึ้น นิสิตมีความ เห็นมากที่สุด ไดแก แหลง
สถานบริการบันเทิงยามค่ําคืน มีความเห็นนอยที่สุด 
ไดแก การลอกเลียนแบบอยางศิลปนดาราผูมีชื่อเสียง 
ดานสถานที่ที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการปองกัน
ปญหาสารเสพติด นิสิตมีความเห็นมากที่ สุด ไดแก 
อาคารศูนย เรียนรวม   มีความเห็นนอยที่ สุด  ไดแก 
สถานที่บริเวณสนามกีฬา และดานรูปแบบและแนวคิด
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปองกันปญหาสารเสพติด
นิ สิตมีความเห็นมากที่ สุด  ไดแก  การผลิตรายการ
โทรทัศน/ประชาสัมพันธผาน KU Channel เพื่อเผยแพร
ความรูขาวสารและกิจกรรมเรื่องสารเสพติด นิสิตมี
ความเห็นนอยที่สุด ไดแก การจัดเวทีอภิปรายระดมความ
คิดเห็นในการแกไขปญหาสารเสพติด  
 
9. ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  การรับรูและความคิดเห็น
ขอ งนิ สิ ตต อ ก า รป อ งกั นป ญห าส า ร เสพติ ด ใน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  ผูวิจัยใคร
ขอเสนอขอคิดที่อาจเปนประโยชนตอหนวยงาน
ผู ป ฏิบั ติ ง านด านการป องกันปญหาสาร เสพติ ด   
ผูบริหารและองคกรภาครัฐที่ เกี่ยวของกับการปราบ 
ปรามสารเสพติด  ดังนี้ คือ 

9.1 ดานประสบการณของนิสิตที่เคยทดลองใชสาร
เสพติด สวนใหญเปนนิสิตเพศชายมากกวาเพศหญิง  ซ่ึง

กลุมตัวอยางเคยทดลองใชมากที่ สุดคือ  สุรา  เบียร/
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รองลงมาคือ บุหรี่ ผูวิจัยจึง
เสนอแนะวา ควรปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีตั้งแต
เริ่มแรกกอนเขามาในมหาวิทยาลัย โดยกําหนดหลักสูตร
การอบรมนิสิตกลุม เปาหมายเฉพาะเพื่อใหเขาใจถึง
ปญหาสารเสพติดไดดีย่ิงขึ้นและนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคมในอนาคต  โดยจัด
หลักสูตรในโครงการบัณฑิตยุคใหมใหครอบคลุมทุกชั้น
ปอยางตอเนื่องตลอดการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และกําหนดกฎขอบังคับและระเบียบวินัยนิสิตมาปฏิบัติ
อยางจริงจังโดยแตงตั้งคณะทํางานระดับผูปฏิบัติจากทุก
หนวยงานในมหาวิทยาลัยรวมกับองคกรนิสิตเพื่อดูแล
ตรวจสอบและตักเตือน   ประกอบกับภาครัฐและหนวย 
งานปราบปรามสารเสพติดที่เกี่ยวของตองมีการควบคุม
การจําหนายสุราใหกับเยาวชนอยางเขมงวดจริงจังและ
หามจําหนายสารเสพติดทุกชนิดในบริเวณมหาวิทยาลัย 

9.2 ดานการรับรูเร่ืองความรูเกี่ยวกับสารเสพติด   
นิสิตสวนใหญทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการรับรูและ     
เขาใจเรื่องสารเสพติดเปนอยางดี   โดยเฉพาะนิสิตชั้นป
ที่ 1 มีความเขาใจมากกวาชั้นปอื่น  ผูวิจัยจึงเสนอแนะวา 
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมความรูใหกับนิสิตทุกชั้นปอยาง
ตอเนื่องโดยจัดอบรมสัมมนาหลากหลายรูปแบบหรือจัด
หลักสูตรการเรียนวิชาบูรณาการเรื่องสารเสพติดอยาง
จริงจังและควรสนับสนุนสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมมาก
ย่ิงขึ้นโดยการจัดตั้งศูนยเครือขายหรือชมรมแกนนํานิสิต
เพื่อถายทอดความรูและปลูกฝงอุดมการณกับนิสิตรุน
นองอยางตอเนื่องเพื่อไมใหไปเกี่ยวของกับสารเสพติด
โดยมีอาจารยที่ปรึ กษาใหความช วย เหลือและมี
งบประมาณสนับสนุน 

9.3 ดานการรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธเกีย่ว 
กับสารเสพติด นิสิตสวนใหญมีการรับรูขาวสารจากสื่อ
โทร ทัศนมากที่สุด ผูวิจัยเสนอแนะวา ควรใหหนวยงาน
ที่เกี่ยว ของในการวางแผนประชาสัมพันธทางสื่อเพื่อ
การรณรงคปองกันปญหาสารเสพติดควรใหความสําคัญ
กับส่ือโทรทัศนมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มเนื้อหารูปแบบให
หลากหลายมีความนา สนใจ เนื่องจากสื่อโทร ทัศนมี
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แรงดึงดูดความสนใจทั้งภาพแสงสีรวมทั้งการจดจํา
ถอยคําและเรื่องราวไดดีกวาส่ืออื่นๆ แตอยางไรก็ตาม
ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ข อ ง นิ สิ ต ยั ง มี ก า ร รั บ รู จ า ก สื่ อ
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยไดนอยที่สุด  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยฯ  ควรมอบงานประชาสัมพันธและ
หนวยงานที่ เกี่ยวของตระหนักและใหความสนใจ
เกี่ยวกับชองทางการรับขาวสารของนิสิตเพิ่มย่ิงขึ้น  ควร
พิ จ า ร ณ า ห า รู ป แ บ บ วิ ธี ก า ร เ ผ ย แ พ ร ร ณ ร ง ค
ประชาสัมพันธในทุกส่ือชองทางการสื่อ  สารเพื่อ
ชี้ใหเห็นถึงผลโทษและการหลีกเลี่ยงสารเสพติดเพื่อให
นิสิตตระหนักและเขาใจมากยิ่งขึ้น 

9.4 ดานสภาพแวดลอมในสังคมที่มีสวนทําให
ปญหาสารเสพติดมีเพิ่มมากขึ้นอยู นิสิตมีความเห็นมาก
ที่สุดคือ แหลงสถานบริการบันเทิงยามค่ําคืน  ดังนั้นเพื่อ
เปนการปองกันปญหาและลดอัตราการเสี่ยงของการเขา
ไปมั่วสุมใชสารเสพติด ผูวิจัยจึงเสนอ แนะวา หนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระตางๆ  ที่ เกี่ยวของกับการ
ปราบปรามปญหาสารเสพติดตองเขมงวดในการกวดขัน
ตรวจสอบเยาวชนไมใหเขาไปใชบริการสถานบันเทิง  
และตองสรางจิตสํานึกความเปนครอบครัวซ่ึงเปนปญหา
สังคมอีกดานหนึ่งที่มีความสําคัญย่ิง โดยสรางความ
สามัคคีในสมาชิกครอบ ครัวตองรักใครมีความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตและรวมกันสราง สัมพันธภาพที่อบอุนให
เกิดขึ้นในครอบครัว ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนมูล เหตุสําคัญ
อันดับแรกๆ ที่จะทําใหไมเกิดปญหาในสังคมและไมเกิด
ปญหาสารเสพติดตามมา 

9.5 ดานสถานที่ที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการ
ปอง กันปญหาสารเสพติด นิสิตสวนใหญมีความเห็นวา  
อาคารศูนยเรียนรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด   ผูวิจัยจึง
เสนอแนะวา   มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายประกาศ
ใหมหาวิทยาลัยเปนเขตปลอดสารเสพติด ตรวจสอบ
พื้นที่จุดเสี่ยงภายในบริเวณตางๆ เชน คณะ หอพัก พื้นที่
สวนกลาง ชุมชนโรงสูบ โดยกําหนดใหเปนพื้นที่เขต
ปลอดสารเสพติดอย างจริงจัง  และจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมภายในและบริเวณรอบอาคารศูนยเรียน
รวม 1-3 ใหมีความสวยงามสะอาดเปนระเบียบมีแหลง
พักผอนใตอาคารอยางเพียงพอหรือ จัดวางโตะเกาอี้ใต

รมไมเปนสวนหยอมหรือจัดซุมรอบอาคารสําหรับ
ประชุมปรึกษาหารือการเรียน การทํากิจกรรมกลุม จัด
บอรดประชาสัมพันธและมีเวทีสําหรับจัดกิจ กรรมตางๆ 
รวมทั้งการจัดบริการเครื่องอุปโภคบริโภคใหมีความ
สะดวกรวดเร็วมีคุณภาพทั้งเรื่องราคาความสะอาดและ
ระบบความปลอดภัยในทรัพยสินดวย  

9.6 ดานรูปแบบและแนวคิดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปองกันปญหาสารเสพติด  พบวา นิสิตสวนใหญมี
ความเห็นมากที่ สุดคือ  การผลิตรายการโทรทัศน /
ประชาสัมพันธ ผาน KU Channel เพื่อเผยแพรความรู
ขาวสารและกิจกรรมเรื่องสารเสพติด  ผูวิจัยจึงเสนอแนะ
วา  มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหองคกรนิสิตมีสวนรวม
ในการผลิตรายการและนําเสนอแผนงานรณรงคการจัด
กิจกรรมโดยใชเวลาวางอยางมีประโยชนเพื่อปองกัน
ปญหาสารเสพติดใหมากย่ิงขึ้น ควรเนนรูปแบบรายการ
เปนการจูงใจโดยใชอารมณโนมนาวใจผูชมใหคิดคลอย
ตาม อาทิ การพรรณาถึงบท ลงโทษตามกฎหมายและ
ผลรายจากการเสพสารเสพติดจาก   ประสบการณจริง
ของผูปวยหรือภาพเคลื่อนไหวความทุกขทรมานของ
ผูปวยใหนิสิตชมเพื่อเตือนสติและเกิดความหวาดกลัว 
หรือสรางสถานการณจําลองโดยมีตัวละครเปนนิสิตจาก
ทุกคณะเพื่อกระตุนความสนใจ  สวนความเห็นของ
รูปแบบการจัดกิจ กรรมการปองกันปญหาสารเสพติด
อื่ นๆ  รองลงมาคื อ  การจั ดตั้ งศูนย ให คํ าปรึ กษา  
การศึกษาดูงานดานสารเสพติดสถานบําบัดผูติดสารเสพ
ติด การจัดแสดงดนตรีรณรงคตอตานสารเสพติด การ
กําหนดหลักสูตรอบรมการปองกันปญหาสารเสพติด
ตามลําดับ ซ่ึงรูปแบบตางๆ เหลานี้ก็ยังเปนประโยชน
และมีความจํา เปนอย าง ย่ิงในการปกปองนิ สิตให
ห า ง ไ กลส า ร เ สพติ ด  ผู วิ จั ย จึ ง เ ห็ น ว า ผู บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและพิจารณาดําเนินการ
ตอไป  เพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายดานการ
ปองกันและปราบปรามสารเสพติดพ.ศ.2548-2551 และ
แนวการดําเนินยุทธศาสตรบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
โดยรวม 
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10. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการทาํวิจัยคร้ังตอไป 

ดังนี้ 
10.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเปนแนวทางการทําวิจัยที่

ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางขวางขึ้นตามลักษณะ
ภูมิประเทศของแตละวิทยาเขตเกี่ยวกับการรับรูและ
ความคิดเห็นของนิสิตตอการปองกันปญหาสารเสพติด 

10.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิตที่มหาวิทยาลัยได
กําหนดใหกับนิสิตเขารวมนั้นตองคํานึง ถึงประโยชนที่
นิสิตไดรับและประเมินผลความสนใจตอการเขารวม
กิจกรรม   จึงควรศึกษาเรื่องกระบวนการยอมรับที่มีตอ
รูปแบบการดําเนินกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
สารเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร  

10.3 ค ว ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ จ ต ค ติ ที่ มี ต อ
สถานการณปญหาสารเสพติดระหวางนิสิตที่เขารวม
กิ จ ก ร ร ม กั บ ไ ม เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรมนิสิตใหนาสนใจและมีความเหมาะสมตรงตาม
กลุม เปาหมาย 

10.4 ควรมีการศึกษาสาเหตุพฤติกรรมและปจจัย
เส่ียงตอการทดลองใชสารเสพติดของนิสิต  เพื่อนํา
ผลการวิจัยมาเปน แนวทางการกําหนดนโยบายปองกัน
และแกไขปญหาสารเสพติดใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตอไปในอนาคต 
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