
สรุปผลการประเมินโครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย 
       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 
 การประเมินโครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย ในครั้งนี้ มีผูเขารวมโครงการ  
จํานวน 150 คน ตอบแบบประเมิน จํานวน 101 ฉบับ คิดเปนรอยละ 67.33 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

1.  เพศ   ชาย      จํานวน    54     คน หญิง           จํานวน   47    คน 
2. สถานภาพ  นักศึกษา   จํานวน   98    คน อ่ืน ๆ         จํานวน     3    คน  
3. ชมรม/กลุม 

1 ราม-เบญจมาราชูทิศ 2 คน 
2 วิทยาการคอมฯ 1 คน 
3 การตลาด 5 คน 
4 ศนร. 3 คน 
5 ศึกษาศาสตร 1 คน 
6 มนุษยศาสตร 9 คน 
7 นิติศาสตร 21 คน 
8 ราม - อํานาจฯ 11 คน 
9 จิตวิทยา 13 คน 
10 บัญชี 4 คน 
11 ราม-จุฬากรณ 8 คน 
12 รัฐศาสตร 6 คน 
13 ราม-นวมินทร-ทักษิณ 4 คน 
14 แสแดง 5 คน 
15 บริหารธุรกิจ 5 คน 
16 เศรษฐศาสตร 3 คน 

 รวม 101 คน 
 

5.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1. ดานความพงึพอใจในการจัดโครงการ 4.02 มาก 1 
2. ดานความพงึพอใจในการดําเนินงาน 3.36 ปานกลาง 2 

รวม 3.69 มาก  
 

ผลการสรุป 
1. ผูประเมิน จํานวน  101  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 



รายงานการประเมินโครงการ 3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการ 3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัยคร้ังนี้ เปน
แบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถามแบงเปน  
4  ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการ 3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย ไดแก เพศ สถานภาพ และ ชมรม/กลุม 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ ใน  4 ดาน คือ                
(1) ดานนักศึกษามีความรูความเขาใจในเร่ืองยาเสพติด (2) ดานนักศึกษาไดเห็นคุณคาของตนเอง เพื่อเปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิตใหหางไกลยาเสพตดิ (3) ดานนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป สามารถนําความรูจาก
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนไปใชในการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดอยางยั่งยืน และ (4) ดานนักศึกษาและบุคคล
ท่ัวไปสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมท่ีจัดข้ึนไปใชในการชวยเหลือผูท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 
ใหสามารถวางตัวและสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดไดอยางยั่งยืน โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินงาน ใน  5 ดาน คือ            
(1) ดานการประชาสัมพันธโครงการ (2) ดานการลงทะเบียนและรับเอกสาร (3) ดานกิจกรรมการเดินรณรงค 
(4) ดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และ (5) ดานเอกสารประกอบ โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการ 3D : 
การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) ใหตอบไดอยาง
อิสระ เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภยัมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไดแก เพศ สถานภาพ และชมรม/กลุม โดยใชคาความถ่ี (frequency) และ รอยละ 
(percentage)  
 2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ ใน  4 ดาน คือ  (1) ดานนักศึกษามี
ความรูความเขาใจในเร่ืองยาเสพติด (2) ดานนักศึกษาไดเห็นคุณคาของตนเอง เพ่ือเปนพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตใหหางไกลยาเสพติด (3) ดานนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป สามารถนาํความรูจากกิจกรรมที่จัดข้ึน
ไปใชในการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดอยางยั่งยืน และ (4) ดานนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมท่ีจัดข้ึนไปใชในการชวยเหลือผูท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด ใหสามารถ
วางตัวและสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดไดอยางยั่งยืนโดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี 
(frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  พึงพอใจนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินงาน ใน  5 ดาน คือ  (1) ดานการ
ประชาสัมพันธโครงการ (2) ดานการลงทะเบียนและรับเอกสาร (3) ดานกิจกรรมการเดินรณรงค (4) ดาน
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และ (5) ดานเอกสารประกอบ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) 
รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปล
ความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
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 4.50-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  พึงพอใจนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการ3D : การเรียนรู
ยาเสพติดชีวิตปลอดภัย โดยใชวิธีการสังเคราะหขอความ และแจกแจงความถ่ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย มีดังนี ้
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการดําเนนิงาน 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการ 3D : การเรียนรูยาเสพติด
ชีวิตปลอดภยั ไดแก เพศ สถานภาพ และชมรม/กลุม ดังปรากฏตาราง 1 
 
 

ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการ 3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 54 53.5 
หญิง 47 46.5 

รวม 101 100.0 
สถานภาพ   

นักศึกษา/นักเรียน 98 97.0 
อื่นๆ 3 3.0 

รวม 101 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการ 3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
ชมรม/กลุม   

ราม-เบญจมาราชูทิศ 2 2.0 
วิทยาการคอมฯ 1 1.0 
การตลาด 5 5.0 
ศนร. 3 3.0 
ศึกษาศาสตร 1 1.0 
มนุษยศาสตร 9 8.9 
นิติศาสตร 21 20.8 
ราม - อํานาจฯ 11 10.9 
จิตวิทยา 13 12.9 
บัญชี 4 4.0 
ราม-จุฬากรณ 8 7.9 
รัฐศาสตร 6 5.9 
ราม-นวมินทร-ทักษิณ 4 4.0 
แสแดง 5 5.0 
บริหารธุรกิจ 5 5.0 
เศรษฐศาสตร 3 3.0 

รวม 101 100.0 

 
จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินโครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย  
เพศ สวนใหญ เปนเพศชาย จาํนวน  54  คน คิดเปนรอยละ 53.5 และ เพศหญิง จํานวน 47 คน  

คิดเปนรอยละ 46.5 
สถานภาพ  นกัศึกษา/นักเรียน จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 97.0 และ อ่ืนๆ จํานวน 3 คน          

คิดเปนรอยละ 3.0   
ชมรม/กลุม สวนใหญ เปนนกัศึกษานิติศาสตร จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 20.8 รองลงมาคือ 

จิตวิทยา,  ราม – อํานาจฯ,  บัญชี,  ราม-จุฬากรณ,  มนุษยศาสตร,  รัฐศาสตร,  การตลาด,  แสแดง,  
บริหารธุรกิจ,  ราม-นวมินทร-ทักษณิ,  ศนร. , เศรษฐศาสตร,  ราม-เบญจมาราชูทิศ,  ศึกษาศาสตร และ  
วิทยาการคอมฯ  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจในการจัดโครงการ 
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจดัโครงการของผูเขารวมโครงการ

3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวติปลอดภัย  ดงัปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการของผูเขารวมโครงการ3D : 
การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย   

ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 
พึงพอใจ 

32 
  (31.7%) 

      39 
 (38.6%) 

30 
 (29.7%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

4.02 .787 1) ดานนักศึกษามีความรูความเขาใจใน
เร่ืองยาเสพติด 

มาก 

43 
(42.6%) 

42 
(41.6%) 

15 
(14.9%) 

        1 
(1.0%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

4.26 .744 2) ดานนักศึกษาไดเห็นคุณคาของตนเอง 
เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตให
หางไกลยาเสพติด 

มาก 

23 
  (22.8%) 

      51 
 (50.5%) 

24 
 (23.8%) 

        3 
(3.0%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.93 .765 3) ดานนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป สามารถ
นําความรูจากกิจกรรมที่จัดขึ้นไปใชใน
การสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดอยาง
ยั่งยืน 

มาก 

20 
(19.8%) 

49 
(48.5%) 

        30 
(29.7%) 

        2 
(2.0%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.86 .749 4) ดานนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรมที่จัดขึ้นไปใชในการชวยเหลือผู
ที่เก่ียวของกับยาเสพติด ใหสามารถ
วางตัวและสรางภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติดไดอยางยั่งยืน 

มาก 

รวม 4.02 .562 มาก 

 
จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินโครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัยมหาวทิยาลัย

รามคําแหง มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.02) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจในการดําเนนิงาน 
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของผูเขารวมโครงการ

3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวติปลอดภัย  ดงัปรากฏตาราง 3 
 
ตาราง 3  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนนิงานของผูเขารวมโครงการ3D : 
การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย   

ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 
พึงพอใจ 

1) ดานการประชาสัมพันธโครงการ 13 
  (12.9%) 

      34 
 (33.7%) 

45 
 (44.6%) 

        9 
(8.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.50 .832 มาก 

2) ดานการลงทะเบียนและรับเอกสาร 9 
(8.9%) 

29 
(28.7%) 

52 
(51.5%) 

      11 
(10.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.36 .795 ปานกลาง 

3) ดานกิจกรรมการเดินรณรงค 12 
  (11.9%) 

      36 
 (35.6%) 

45 
 (44.6%) 

        8 
(7.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.51 .808 ปานกลาง 

7 
(6.9%) 

27 
(26.7%) 

       58 
(57.4%) 

        9 
(8.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.32 .734 ปานกลาง4) ดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  

8 
(7.9%) 

26 
(25.7%) 

       40 
(39.6%) 

       24 
(23.8%) 

        3 
(3.0%) 

        - 
(-%) 

3.12 .962 ปานกลาง5) ดานเอกสารประกอบ  

รวม 3.36 .667 ปานกลาง 

 
จากตาราง 3 พบวา ผูประเมินโครงการ 3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัยมหาวิทยาลัย

รามคําแหง มีความพึงพอใจในการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.36) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการประชาสัมพันธโครงการอยูในระดับมาก นอกนัน้อยูในระดับ       
ปานกลาง 

 


