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ค ำน ำ 
การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมหาวิทยาลัย

เครือข่าย  เพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นกลไกส าคัญที่มีบทบาทเป็นผู้น าการ   
บูรณาการในระดับพ้ืนที่  
   มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ในฐานะภาคี เครื อข่ ายเ พ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงจัดท า “โครงการ ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ าปีงบ 2562” และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการนี้ขึ้น เพ่ือติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                สิงหาคม 2562 
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รายละเอียดโครงการ : ม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562 
 

การด าเนินงานโครงการม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562 ได้ก าหนดให้
มีรายละเอียดโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ : โครงการม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 
หลักการและเหตุผล : 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง
รัฐบาลได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 และแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 
2562 พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพ
ติด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยการ
บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและการจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมทั้งจัดตั้งกลไกติดตาม 
ช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
 ในการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมหาวิทยาลัย
เครือข่าย  เพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นกลไกส าคัญที่มีบทบาทเป็นผู้น าการ   
บูรณาการในระดับพ้ืนที่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงจัดท า “โครงการ ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ าปีงบ 2562” โดยจัดกิจกรรมน านักศึกษาและเยาวชนในชุมชนต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนรู้และ
สร้างภูมิคุ้มกัน มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ปลูกฝังทัศนคติ เจตคติ รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิตให้ห่างไกลจาก
ปัญหายาเสพติด  รวมทั้งเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมต้านยาเสพติดในระดับมหาวิทยาลัยและชุมชนต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ : 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักศึกษา 
2. เสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิต ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีในการด าเนินชีวิต

ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
3. ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง (ศูนย์บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด ค่ายสิงห์ด า อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ) 

 
กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ: จ านวน 60 คน โดยแยกเป็น  

1) บุคลากร   จ านวน  10 คน 
2) แกนน านักศึกษา  จ านวน  35 คน 
3) แกนน าเยาวชน  จ านวน 15 คน 
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ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 25-26 พฤษภาคม 2562 
 
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ : กรมทหารพรานที่ 23 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
 
ลักษณะของกิจกรรม :  

อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับ
นักศึกษา เสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิต ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด รวมทั้งสร้างเจตคติท่ีดีในการด าเนินชีวิต
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และศึกษาดูงานจากสถานที่จริง (ศูนย์บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด ค่ายสิงห์ด า อ.กันทร
ลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ) 
 
กิจกรรมและวิธีด าเนินการ : 

วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 
การวางแผน (Planning) - ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผน 

- มอบหมายภาระงานในการเตรียมด าเนินการ 
- จัดท าโครงการน าเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณา 

การด าเนินการ (Doing) - ประสานงานความร่วมมือคณะ/ส านัก/หน่วยงานภายนอก 
- จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

การประเมินผล (Checking) - ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุง (Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
แผนการปฏิบัติงาน : 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2562 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
แผนงาน  :  ด าเนินโครงการ       
1. วางแผน / ประชุมคณะท างาน / มอบหมาย       
2. จัดท าโครงการ / เสนอโครงการ       
3. ประชาสัมพันธ์ / ประสานงานความร่วมมือ       
4. ด าเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน       
5. ประเมินผลการด าเนินงาน       
6. รายงานผลการด าเนินงาน / เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา       
7. เบิกจ่ายโครงการ       
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดส าหรับตัวเอง 
2. นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด รวมทั้งมีเจตคติที่ดีในการด าเนินชีวิตให้

ห่างไกลจากยาเสพติด 
3. นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด/หรือเป้าหมายของโครงการ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นในภาพรวมโครงการ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
 
งบประมาณโครงการ :  

ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการจากส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
(ป.ป.ส.)  จ านวน  80,000 บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดเงินอุดหนุนต่อไปนี้ 
 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 5 คน* 3 ชม.* 600 บาท  เป็นเงิน      9,000  บาท
  

ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน * 30 บาท * 4 มื้อ)  เป็นเงิน       7,200    บาท 
2. ค่าอาหาร (60 คน * 100 บาท * 4 มื้อ)    เป็นเงิน     24,000   บาท 
3. ค่าค่าเช่าห้องอบรมและเครื่องเสียง (2 วัน * 2,000 บาท)   เป็นเงิน      4,000 บาท 
4. ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสารไป – กลับ อุบล – กันทรลักษณ์   เป็นเงิน     23,000 บาท 
5. ค่าท่ีพัก (60 คน * 150 บาท)     เป็นเงิน      9,000 บาท   

ค่าวัสดุ 
1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ (ขนาด 2*4 เมตร จ านวน 2 แผ่น)  เป็นเงิน      1,800 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน   เป็นเงิน      2,000  บาท  

                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       80,000      บาท 
         (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 

 
หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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การด าเนินงานโครงการม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562 

การด าเนินงานโครงการม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562 ได้จัดเตรียม
เอกสารและข้อมูลส าหรับการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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การติดตามประเมินผลโครงการ 

 

การติดตามประเมินผลโครงการม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562
ด าเนินการเพ่ือติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ ซึ่ง
ระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ บุคลากร แกนน านักศึกษา แกนน าเยาวชน จ านวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวน  53  คน 
การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( Sample size) ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 

(1973) (อ้างอิงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 164) ดังนี้ 
 
                                                                N  

    n =             
         1+Ne2 

 เมื่อ         n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
                                          N  =  ขนาดของประชากร 
                               e            =  ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
                                

  โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05  
 

 แทนค่า n  =                   60 
               1+ 60(0.05)2 

   =  52.17 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโครงการม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 2562 ซึ่งสร้างขึ้นตามกระบวนการการสร้างส าหรับเก็บข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  เพศ  สถานะและประสบการณ์เข้าร่วม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ และ 

ด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและได้รับแบบประเมินคืนแล้ว  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังต่อไปนี้ 

1. ท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 และ

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 24 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยน าเสนอ
เป็นตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้
ประโยชน์  และด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน เป็นแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ ใช้วิธีการทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แล้วน าค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับ ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best) โดยถือเกณฑ์ ดังนี้ (อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 62) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  

2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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การวิเคราะหผ์ลการประเมิน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็น “โครงการม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 2562” คณะท างานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่      
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นโครงการฯ  2) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการม.
อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562  และข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=56) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ     

1. ชาย 

2. หญิง 

40 
16 

71.43 
28.57 

รวม 56 100.00 
สถานะ     

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
3. บุคคลทั่วไป 
4. นักศึกษา สังกัดคณะ... 
 คณะเกษตรศาสตร์ (2) 
 คณะวิทยาศาสตร์ (4) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ์(4) 
 คณะบริหารศาสตร์ (2) 
 คณะพยาบาลศาสตร์ (2) 
 คณะรัฐศาสตร์ (9) 
 คณะเภสัชศาสตร์ (2) 
 คณะนิติศาสตร์ (6) 
 คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรม (2) 
 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข (2) 

2 
4 
15 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.57 
7.14 
26.79 
62.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม 56 100.00 
ประสบการณ์เข้าร่วมฯ     

1. เคย 
2. ไม่เคย 

24 
32 

42.86 
57.14 

รวม 56 100.00 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562 

8  

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 มี
สถานะเป็นนักศึกษา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ผู้เข้าร่วมโครงการที่กรอกแบบประเมิน 56 คน ไม่เคย
มีประสบการณ์เข้าร่วมฯ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 

 
2. ประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ความหมายของค่าคะแนน 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ 
1.ท่านมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ท่านเข้าใจสถานการณ์/ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน 
3.ท่านมีทักษะการแก้ปัญหาและมีมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด 
4.ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาและต่อ
ยอดให้แก่นักศึกษาคนอ่ืนในมหาลัยหรือคณะของท่าน 
5.ท่านมีเจตคติที่ดีข้ึนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
6.ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 

 
3.80 

 
3.48 
3.39 
3.61 

 
3.48 

 
3.36 

 
0.672 

 
0.738 
0.824 
0.593 

 
1.062 

 
0.796 

 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

รวม 3.52 0.781 มาก 
ด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน 
1.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น 
2.ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 
3.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดอบรม 
4.ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มการจัดสัมมนา 
5.ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดอบรมในปีนี้ 
6.ท่านคิดว่าควรจัดให้มีการอบรมนี้อีกในปีต่อไป 

 
3.66 
3.57 
3.21 
3.34 
2.91 
3.14 

 
0.721 
0.657 
0.780 
0.793 
0.900 
0.699 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.31 0.758 ปานกลาง 
รวมทุกด้าน 3.41 0.769 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 โดยด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และด้านรูปแบบและ
กระบวนการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31  ซึ่งหากท าการจัดเรียงล าดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 3 อันดับ คือ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดหลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และ ผู้เข้าร่วมจะน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาและต่อยอดให้แก่นักศึกษา
คนอ่ืนในมหาลัยหรือคณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ตามล าดับ สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านได้ดังนี้  
   ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  จะน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปพัฒนาและต่อยอดให้แก่นักศึกษาคนอ่ืนในมหาลัยหรือคณะของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61   เข้าใจ
สถานการณ์/ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน มีเจตคติที่ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  มีทักษะการแก้ปัญหาและมีมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ตามล าดับ   
  ด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน พบว่า ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรง
ประเด็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ความเหมาะสมของ
อาหารและเครื่องดื่มการจัดสัมมนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดอบรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21 ควรจัดให้มีการอบรมนี้อีกในปีต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการ
จัดอบรมในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 
 
3. ข้อเสนอแนะ  

 ควรให้มีการจัดอบรมเช่นนี้อีกต่อไป 
 เพ่ิมจ านวนวันอบรม เพ่ิมให้นักศึกษาและเยาวชนที่ร่วมโครงการ 
 ได้รับความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรม และเนื้อหามากข้ึน  
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562 ใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ 
โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บุคลากร แกนน านักศึกษา แกนน าเยาวชน จ านวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่ง
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมิน 
“โครงการม.อุบลฯ และชุมชน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2562” สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่  เพศ  สถานะและประสบการณ์เข้าร่วม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ด้าน
การน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ และ ด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 56 คน จากประขากร 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 มีสถานะเป็น

นักศึกษา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ผู้เข้าร่วมโครงการที่กรอกแบบประเมิน 56 คน ไม่เคยมี
ประสบการณ์เข้าร่วมฯ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.41 โดยด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และด้านรูปแบบและกระบวนการ
ด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31  ซึ่งหากท าการจัดเรียงล าดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 3 อันดับ คือ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 และ ผู้เข้าร่วมจะน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาและต่อยอดให้แก่นักศึกษาคนอื่นใน
มหาลัยหรือคณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ตามล าดับ สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านได้ดังนี้  
   ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  จะน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปพัฒนาและต่อยอดให้แก่นักศึกษาคนอ่ืนในมหาลัยหรือคณะของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61   เข้าใจ
สถานการณ์/ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน มีเจตคติที่ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  มีทักษะการแก้ปัญหาและมีมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ตามล าดับ   
  ด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน พบว่า ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรง
ประเด็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ความเหมาะสมของ
อาหารและเครื่องดื่มการจัดสัมมนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดอบรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21 ควรจัดให้มีการอบรมนี้อีกในปีต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการ
จัดอบรมในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 
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การประเมินความส าเร็จของกิจกรรมหรือโครงการที่จัด 
เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 

1. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จ านวน 60 คน  
(ผลการประเมินตามตวัชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

2. ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นในภาพรวมโครงการ ได้ระดบั
คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นในภาพรวมโครงการ 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.41  
(ผลการประเมินตามตวัชี้วัด : ไม่บรรลุเป้าหมาย) 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
1) ให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรม

ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับ
นักศึกษา 

2) เสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิต ด้านการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีในการ
ด าเนินชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

3) ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง (ศูนย์บ าบัดฟื้นฟูผู้
ติดสารเสพติด ค่ายสิงห์ด า อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรี
สะเกษ) 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเก่ียวกับ
ยาเสพติดหลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  
เข้าใจสถานการณ์/ปัญหายาเสพติดในปัจจบุัน มีคา่เฉลี่ย
เท่ากับ 3.48  (ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1 : 
บรรลุเป้าหมาย) 
มีเจตคติที่ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.48  จะน าความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาและต่อยอดให้แก่นักศึกษา
คนอ่ืนในมหาลัยหรือคณะของทา่น มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.61  
มีทักษะการแก้ปัญหาและมีมาตรการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 (ผลการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ ข้อ 2 : บรรลุเป้าหมาย) 
และได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.36 (ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ : บรรลุ
เป้าหมาย) 
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ภาคผนวก 
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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2. ภาพกิจกรรม 
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