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 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  “โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-

gambling)” เป็นโครงการ ฯ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม กับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดยได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการขับเคลื่อน

สังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาการพนัน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ระยะเวลาการด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙                  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาในการจัดการปัญหาจากการเล่นการพนัน 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ ด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดการพนัน ( Thai-University Anti-

Gambling) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเครือข่าย  และเพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนฯ  

 รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ บทน าเก่ียวกับท่ีมา วัตถุประสงค์และความส าคัญของ

การจัดโครงการฯ  วิธีการด าเนินงาน ประกอบด้วย สรุปรายงานสถานการณ์ การพนันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม สรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ อันได้แก่ กิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการ

ปัญหาการพนันและกิจกรรมรณรงค์ และการรายงานผลส าเร็จของโครงการ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ส าหรับนักวิชาการ นักศึกษา
และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป อนึ่ง หากมีข้อผิดพลาดประการใดท่ีเกิดข้ึนใน
รายงานเล่มนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ขอน้อมรับข้อผิดพลาดเพื่อน าไปปรับปรุงในกระบวนการด าเนินงานใน
ครั้งต่อไป 
 
 
 

      จุฑาลกัษณ์  แสนโท  
           กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
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ข 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 “โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-gambling)” เป็นโครงการฯ ซึ่งเกิดจาก

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับมูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดยได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือ

ลดผลกระทบจากปัญหาการพนัน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาในการจัดการปัญหาจากการเล่นการพนัน สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการ ด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดการพนัน ( Thai-University Anti-Gambling) กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเครือข่าย  และเพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับ

กระบวนการเรียนการสอน ฯ  โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - มกราคม 

๒๕๕๙   ซึ่งประกอบด้วยผลการส ารวจสถานการณ์การพนันรอบรั้วมหาวิทยาลัย สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

โครงการ อันได้แก่ กิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนันและกิจกรรมรณรงค์ และการ

รายงานผลส าเร็จของโครงการ 

  ผลการส ารวจสถานการณ์การพนันรอบรั้วมหาวิทยาลัย  ได้ท าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒๒๒ คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมเคยเล่นการพนัน คิดเป็นร้อยละ ๖๒ .๖ สาเหตุของการเล่นพนัน ส่วนใหญ่ คือ เล่นเพื่อความ
สนุก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเล่นการพนันประเภท ไพ่มากที่สุด รองลงมาคือหวยใต้ดิน ในด้านทัศนคติต่อ
การเล่นการพนัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าการเล่นพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙๕ .๐ 
รองลงมาคือเห็นด้วยว่าผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เล่นพนันมีโอกาสเล่นพนัน และการพนันเป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘ และ ๗๘.๔ ตามล าดับ 

การด าเนินกิจกรรมโครงการฯ  กิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมเสียงนิสิต
นักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนัน เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านผลกระทบของปัญหาการพนัน และการ
สร้างความตระหนักต่อภัยของปัญหาการพนันแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้เป็นพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่อไป ส าหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันปัญหาการพนัน ได้ด าเนินการรณรงค์ทั้งในระดับคณะ 
ระดับมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การเดินรณรงค์ในงานกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัย
นครพนม การเดินรณรงค์และร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดนครพนม ในงานยุติความรุนแรงสากล ในประเด็น “หยุดพนัน หยุดความรุนแรง” 
 ในด้านความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการฯ ในเชิงปริมาณ พบว่า การด าเนินงานจัดกิจกรรมเสียง
นิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนันและกิจกรรมรณรงค์ ลุล่วงด้วยความเรียบร้อยดี เมื่อวันที่  ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ซึ่งจัดขึ้น ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มี ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๒๑๕ คน ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการฯ จ านวน ๕๐ คน ภาพรวม
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ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (๔.๔๒) ซึ่งมากกว่าที่ตั้งไว้ คือ  ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ ขึ้นไป ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายของโครงการฯ เมื่อ ประเมินผลโดยวิธีการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็น
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น ๒๑๕ คน สามารถแบ่งรายละเอียดการน าเสนอได้
ดังนี้ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นและระดับพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายโดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น ๒๑๕ คน ในด้าน กระบวนการ /เนื้อหา พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
จากการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะด้าน “ วิทยากร” ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในประเด็น
การบรรยาย การมีเทคนิคและวิธีการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้/ติดตามและและสามารถเชื่อมโยง
ประเด็นบรรยายและเนื้อหาของการเรียนได้อย่างลงตัว  อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ ๔.๖๓ และ ๔.๕๗ 
ตามล าดับ) ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 ใน ด้านการอ านวยความสะดวก  พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ทั้งหมด) โดยเฉพาะความพึงพอใจ บรรยากาศโดยรวมในระหว่างการบรรยาย
มีความเหมาะสม/น่าสนใจ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๑) รองลงมา คือ อาหารว่างและเครื่องดื่มท่ีจัดให้
ระหว่างการบรรยายเพียงพอ/เหมาะสม อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๑๕) เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการพนัน มากขึ้น  อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖) โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดบรรยาย (ด้านเนื้อหา เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วม
และการอ านวยความสะดวก)  อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๘) และเห็นว่า ควรจะมีการจัดบรรยายในลักษณะนี้ 
ต่อไป อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๖) 
  ในด้านความส าเร็จของโครงการในเชิงคุณภาพ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดให้ ได้มีมุม

ให้ค าปรึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ได้น าผลการด าเนินโครงการฯ ไปเผยแพร่ในตลาดวิชาการ 

งานสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕          

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวางแผนขยายผลของโครงการฯ สู่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมต่อไป 
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ค 

สารบัญ 

 

            หน้า 

 
ค าน า            ก 

บทสรุปผู้บริหาร           ข 
สารบัญ             ค  

สารบัญตาราง           จ  
สารบัญภาพ           ฉ  
บทที่ ๑  บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล         ๑  

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ        ๒  

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน        ๒  

๔. กลุ่มเป้าหมาย         ๓  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ         ๓  

๖. ขอบเขตการด าเนินงาน        ๓  

๗. งบประมาณและการเบิกจ่าย        ๔  

๘. แผนการด าเนินงาน         ๕ 

 

บทที่ ๒  วิธีการด าเนินงาน 

๑. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน        ๖  

๒. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ       ๗  

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ        ๘  

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ         ๘  
 
บทที่ ๓  ผลการด าเนินงาน    

๑. สภาพทั่วไปของเรือนจ ากลางนครพนม       ๗  
๒. ด้านเรือนนอนผู้ต้องขังชายและหญิง       ๑๐  
๓. ด้านโรงอาหารของผู้ต้องขัง (แดนสูทกรรม)      ๑๓  
๔. ด้านการส่งเสริมอาชีพของผู้ต้องขัง       ๑๔ 
๕. ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง       ๑๔  
๖. ด้านการศึกษาของผู้ต้องขัง        ๑๕  
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ง 

๗. ด้านสภาพปัญหาและการแก้ไขภายในเรือนจ า      ๑๖  
๘. การประเมินความส าเร็จของโครงการฯ       ๑๘  

 

บทที่ ๔  สรุปและข้อเสนอแนะ 

๑. สรุปผล          ๒๓  

๒. ข้อเสนอแนะ          ๒๔  

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก   ก   ข้อเสนอโครงการฯ 

 ภาคผนวก   ข  สัญญาปฏิบัติงานวิชาการ  

 ภาคผนวก   ค  หนังสือขอเข้าพบและเรียนเชิญเป็นเข้าภาพร่วมจัดกิจกรรมฯ  
 ภาคหนวก   ง  ก าหนดการโครงการฯ  

 ภาคผนวก   จ  แบบส ารวจสถานการณ์การเล่นการพนัน  
 ภาคผนวก   ฉ แบบประเมินผลกิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษาฯ  

 ภาคผนวก   ช  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ภาคผนวก   ซ  ประมวลภาพกิจกรรม  
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จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญตาราง 

 

หน้า 

 

ตารางท่ี   ๑  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานโครงการฯ      ๒  
ตารางท่ี   ๒  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ       ๒  
ตารางท่ี   ๓   ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ     ๓  
ตารางท่ี   ๔   ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ     ๔  
ตารางท่ี   ๕  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสาขาวิชา     ๕  
ตารางท่ี   ๖ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามชั้นปี  ๑๐  
ตารางท่ี   ๗  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการเล่นการพนัน   
  ๑๙  
ตารางท่ี   ๘   ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการเล่นพนัน    

 ๒๑ 
ตารางท่ี   ๙  การเรียงล าดับสาเหตุของการเล่นพนันจ าแนกตามจ านวน  ๒๒  

ตารางท่ี ๑๐   การเรียงล าดับประเภทของการพนันจ าแนกตามจ านวน 
ตารางท่ี ๑๑ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนเงินที่ใช้ในการเล่นพนัน 
ตารางที่ ๑๒  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานที่เล่นพนัน 
ตารางท่ี ๑๓ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความต้องการเลิกเล่นพนัน 
ตารางท่ี ๑๔   การเรียงล าดับสาเหตุของความต้องการเลิกเล่นพนันจ าแนกตามจ านวน 
ตารางท่ี  ๑๕ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดสนับสนุนให้เลิกเล่นการ

พนัน 
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ฉ 

ตารางท่ี ๑๖  การเรียงล าดับกิจกรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เลิกเล่นพนันจ าแนกตามจ านวน 
ตารางท่ี ๑๗ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็นที่มีต่อการเล่นพนัน 
ตารางท่ี ๑๘ การเรียงล าดับข้อความท่ีตรงตามความคิดเห็นมากท่ีสุดจ าแนกตามจ านวน 
ตารางท่ี ๑๙ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกตามจ านวนผู้ให้การประเมิน 

ตารางท่ี ๒๐ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกตามค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ  
ตารางท่ี ๒๑ สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม จ าแนกตามตัวชี้วัดของโครงการฯ  
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ช 

สารบัญภาพ 

 

หน้า 

   
ภาพที่    ๑  ภาพที่ ๑  คณะท างานและที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลฯ เข้าพบเพ่ือหารือกับคณะผู้บริหาร คณะ
ศิลปะศาสตร์และ  
            วิทยาศาสตร์  
     ๘  
ภาพที่ ๒ จาก ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  
     ๑๑ 
ภาพที่ ๓ เสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนัน 
      ๑๒ 
ภาพที่ ๔ กิจกรรมประเมินตนเอง (Check list) 20 สัญญาณ ถ้าคุณ “ใช่” เข้าข่ายติดพนัน 
      ๑๓ 
ภาพที่ ๕ การขับร้องหมอล าเสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนัน 
       ๑๕ 
ภาพที่ ๖ ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนัน 
ภาพที่ ๗ กิจกรรมเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ในงานกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม  
(๑) 
ภาพที่ ๘ กิจกรรมเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ในงานกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม  
(๒) 
ภาพที่ ๙ กิจกรรมเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ในงานกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม  
(๓) 

ภาพที่ ๑๐ เดินรณรงค์ วันยุติความรุนแรงสากล ในประเด็น “หยุดการพนัน หยุดความรุนแรง” (๑) 
ภาพที่ ๑๑ เดินรณรงค์ วันยุติความรุนแรงสากล ในประเด็น “หยุดการพนัน หยุดความรุนแรง” (๒) 
ภาพที่ ๑๒ เดินรณรงค์ วันยุติความรุนแรงสากล ในประเด็น “หยุดการพนัน หยุดความรุนแรง” (๓) 
ภาพที่ ๑๓ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานเปิดงาน รณรงค์ความ

รุนแรงสากล  
ภาพที่ ๑๔ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ชมนิทรรศการของโครงการ

มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน 
ภาพที่ ๑๕ เยาวชนให้ความสนใจ ชมนิทรรศการของโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน 
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ซ 

ภาพที่ ๑๖ เยาวชนร่วมประทับตราฝ่ามือเพ่ือแสดงเจตจ านงค์การหยุดปัญหาการพนัน  
    ๑๗ 

ภาพที่ ๑๗ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดมุมให้ค าปรึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
พนัน  

 
ภาพที่  ๑๘ โครงการฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายยุติความรุนแรงจังหวัด

นครพนม  

ภาพที่ ๑๙ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ร่วมรณรงค์ในกิจกรรม          “หยุด

พนัน หยุดความรุนแรง” กับโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน 

ภาพที่ ๒๐ โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานในตลาดวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการ

เครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 

ภาพที่ ๒๑ โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานในตลาดวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการ

เครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดที่มาและความส าคัญของการจัด “โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุด

พนัน (Thai-University Anti-gambling)” โดยมีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ หลักการและเหตุผล กลุ่มเป้าหมาย  

ระยะเวลาด าเนินการ ขอบเขตการด าเนินงาน งบประมาณและการเบิกจ่าย  และแผนการด าเนินงานโครงการฯ   

ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาการ

พนัน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีรายละเอียดจ าแนกรายหัวข้อ ดังนี้ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และ

ภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบของการพนันต่อ

เด็กและเยาวชน  ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ๔ ส่วนส าคัญ  ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนนโยบายที่ยึดมั่นหลักการ

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาคือการเชื่อมประสานกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ  ๒) การท างาน

ประสานภาคีท่ีท างานประเด็นด้านการพนัน  ๓) การพัฒนาแนวทางการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน

ตามแนวทาง Public Health และ ๔) พัฒนาข้อเสนอนโยบาย มาตรการต่างๆ ให้สังคมเกิดการเรียนรู้และให้

ภาครัฐน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ซึ่งโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะฯ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้ด าเนินการ

ขับเคลื่อนสังคมเพ่ือลดปัญหาการพนันร่วมกับเครือข่ายอาจารย์สื่อมวลชน  โดยสนับสนุนการท างานเชิง

วิชาการ และส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษามีส่วนร่วมในการต้านภัยการพนัน  ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ

การพนันในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงปี๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของ ดร.สุระชัย ชูผกา (๒๕๕๗) 1  ยิ่งตอกย้ าให้เห็นว่า 

ปัญหาการพนันในระดับสถาบันอุดมศึกษาเป็นปัญหาที่ต้องมีนโยบาย มาตรการต่างๆ ในการป้องกันนิสิต 

นักศึกษาจากการพนัน  สืบเนื่องมาจากการส ารวจพฤติกรรมการการเล่นพนันของนิสิต นักศึกษา พบสถิติที่น่า

ตกใจ คือมีจ านวนนิสิต นักศึกษามากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน มีประสบการณ์เล่นพนันในมหาวิทยาลัย  ประเภท

การพนันฟุตบอล  การเล่นไพ่ และซื้อหวย  ตามล าดับ  โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเล่นการพนัน คือ  (๑) 

เพ่ือนชักจูงให้เล่นการพนัน  (๒) สื่อ (๓) สภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเล่นพนัน และ (๔) ขาด

                                                           
๑ดร.สุระชยั ชผูกา. (๒๕๕๗).รายงานการสงัเคราะหค์วามรูเ้รือ่งการพนนัในสถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖. 
มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต.ิ 
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๒ 

มาตรการจัดการปัญหาการพนันที่จริงจังเข้มงวด  ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อนิสิต นักศึกษา 

ในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ท าให้เกิดปัญหาหนี้สิน  ด้านสังคม  ก่อให้เกิดปัญหาการค้ายาเสพ

ติด การขายบริการทางเพศ การก่ออาชญากรรม 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว  โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลด

ผลกระทบจากการพนัน  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  เห็นว่าเพ่ือเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน  

จะต้องมีการด าเนินงานเพ่ือสร้างความตระหนักให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรู้เรื่องผลกระทบจากการพนัน

ในมิติด้านสุขภาพ  มิติสังคม  ตลอดจนส่งเสริมความรู้และทักษะการรู้เท่าทันการพนันในรูปแบบใหม่  อาทิ  

พนันออนไลน์  กิจกรรมเสี่ยงโชคและการพนัน  เป็นต้น   ตลอดจนสนับสนุนให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในพ้ืนที่

เสี่ยงในประเด็นนี้ก็คือสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้มีนโยบาย มาตรการป้องกันนิสิต นักศึกษา จากการ

พนัน  และร่วมกันสร้างเครือข่ายบัณฑิตที่มีคุณภาพต้องไม่ยุ่งเก่ียวกับการพนัน 

 

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาในการจัดการปัญหาจากการพนัน   

๒.๒ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพัฒนานโยบายต้านภัยการพนัน  

๒.๓ เพ่ือประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายฯ ผลักดันนโยบาย และ/หรือมาตรการป้องกันการ

เข้าถึงการพนันของเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา แก่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีมาตรการต้าน

ภัยการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

 

๓. เป้าหมายการด าเนินงาน 

๓.๑ สถานอุดมศึกษาท่ีร่วมโครงการตระหนักและเห็นความส าคัญการต่อต้านการพนันใน

มหาวิทยาลัย  โดยออกประกาศนโยบาย มาตรการ ที่แสดงถึงการต่อต้านการพนัน  เช่น ๑) มหาวิทยาลัย

ประกาศนโยบายโดยห้ามขาย ล็อตเตอรี่ในมหาวิทยาลัย  “No Lottery”  ๒) มหาวิทยาลัยมีมาตรการปิดกั้น

ช่องทางการเข้าถึงพนันออนไลน์ ด้วยการติดตั้งโปรแกรม Free Gambling Browser หรือ Block Software   

๓.๒ นิสิต นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบการพนัน  และร่วมกันสร้างเครือข่าย

นิสิต นักศึกษาหยุดการพนันในสถาบันการศึกษา  เป็นกลไกในการรณรงค์ ขับเคลื่อนสังคมเพ่ือลดผลกระทบ

การพนันในสถานศึกษา 
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๓ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

    ผู้บริหาร คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และกลุ่มนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน ๕๐ คนข้ึนไป   

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

๖. ขอบเขตการด าเนินงาน 

๑) ศึกษาสถานการณ์ข้อเท็จจริงการพนันในระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหา

กรณีศึกษา ( Case study) ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน และเพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหาการพนันใน

สถาบันการศึกษา  อีกทั้งเพ่ือเป็นชุดข้อมูลในการก าหนดเนื้อหา กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตส านึกให้

สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม  ทั้งนี้วิธีการและเครื่องมือศึกษาข้ึนอยู่กับการออกแบบของ

คณะท างานแต่ละมหาวิทยาลัย  

๒) จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากการพนัน ให้นิสิตและ

นักศึกษา ขอบเขตเนื้อหา  เช่น  สถานการณ์ปัญหาการพนันในมหาวิทยาลัย / รอบรั้วมหาวิทยาลัย  

ผลกระทบจากการพนันในด้านต่างๆ  อาทิ ผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และร่างกาย  

๓) ประสานงานเพื่อยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย และ/หรือมาตรการการจัดการปัญหาการพนันให้แก่ฝ่าย

บริหาร ที่เก่ียวข้อง  
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๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ที่มา : สรุปรายงานการประชุมแนวทางการด าเนินงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน,                           

            ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 

 

๗. งบประมาณและการเบิกจ่าย 

 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย รวมทั้งหมด ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน.-)   

 
รายการ 

 
รวมเงิน 
(บาท)  

๑. ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ ๒,๐๐๐  บาท x ๕ 
เดือน 

๑๐,๐๐๐ 

๒. ส ารวจสถานการณ์ปัญหาการพนัน (ค่าตอบแทนเก็บข้อมูลและ
ประมวลผล ,ค่าถ่ายเอกสาร) 

๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ 

๓. สนับสนุนกิจกรรมเวทีให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา (ค่าเช่า
สถานที่ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

๕๐ คน x ๔๐ บาท ๒๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ 
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๕ 

๘. แผนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 

๑. ส ารวจสถานการณ์ปัญหาการพนันใน

มหาวิทยาลัย  

        

๑.๑ ส ารวจสถานการณ์ในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย         

๑.๒ ค้นหากรณีศึกษา (Case study) ตัวอย่างผู้

ได้รับผลกระทบจากการพนัน 

        

๒. กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ ทักษะการเท่าทันต่อ 

สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการพนัน 

        

๒.๑ คณะท างานในพ้ืนที่น าเสนอผลการส ารวจ และ

กรณีศึกษา  

        

๒.๒ ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผละ

กระทบจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติ ประสานวิทยากร และสนับสนุนสื่อ

ประเภทต่างๆ เพื่อให้ความรู้ในพื้นท่ี 

        

๒.๓ คณะท างานในพ้ืนที่ประสานงานกับคณะ

ผู้บริหาร ระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อ

พบปะพูดคุยเก่ียวกับสถานการณ์และแนว

ทางการจัดการปัญหาการพนัน 

        

๒.๔ น าส่งรายงานสรุปการด าเนินงาน          
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บทที่ ๒ 

วิธีการด าเนินงาน 

 

 การด าเนินงานจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้แบ่งขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญเป็น ๓ ขั้นตอน
หลัก ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นการสรุปและเผยแพร่ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการประชุม
คณะกรรมการสาขาวิชาฯ เพื่อมอบหมาย วางแผนและเตรียมความพร้อมกระบวนการด าเนินงานโครงการฯ 
จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนการสรุปผล การจัดท ารายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่สาธารณะ ซึ่ง
มีรายละเอียดจ าแนกตามข้ันตอน ดังนี้ 

 

๑.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

 ในส่วนนี้จะจ าแนกรายละเอียดกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดสัมมนาฯ 
๓ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการและข้ันสรุปและเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
จ าแนกรายกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน ประกอบกับรายละเอียดที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ได้แก่ ระยะเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีใช้และผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน สามารถสรุปรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑ 
 

ตารางท่ี ๑  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานโครงการฯ 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

( บาท ) 
ผู้รับผิดชอบ 

 
๑. ขั้นเตรียมการ 
๑.๑ พัฒนาข้อเสนอ โครงการฯ เพ่ือขอ
อนุมัตดิ าเนินการจากผู้บริหารคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๑.๒ ได้รับการอนุมัติจากคณะให้
ด าเนินการโครงการฯ / ประสานฝ่าย
ต่าง ๆ ภายในคณะที่เก่ียวข้อง 
๑.๓ แจ้งยืนยันวิทยากร สถานที่ การ
จัดการทั่วไปและ จัดเตรียม เอกสารทุก
ส่วนเกี่ยวกับการบรรยายฯ  
 

 
 

 ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

 
 
- 

 
 
๑.นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท 
๒. ผู้ประสานงานจากมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
  

 
๒. ขั้นด าเนินการ 
๒.๑ การส ารวจสถานการณ์การพนันใน

 
 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 

๑๐,๐๐๐.- 

 
 
๑.นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท 
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๗ 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

( บาท ) 
ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา 
๒.๒ กิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษากับการ
จัดการปัญหาการพนันและกิจกรรม
รณรงค์เพ่ือป้องกันปัญหาจากการพนัน 
๒.๓ การประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ 

 
พฤศจิกายน – ธันวาคม

๒๕๕๘ 
 

ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

 
๒๐,๐๐๐.- 

๒. นายอนุวัฒน์   พลทิพย์  
๓. ดร.ปิติณัช  ไศลบาท 
๔. นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ 
๕. นางสาวอาติมา โอภาส 
๖. คณะท างานจากมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
 

 
๓. ขั้นสรุปและเผยแพร่  
๓.๑ ประมวลผลข้อมูล แบบสอบถาม
จากการประเมินการบรรยายฯ 
๓.๒ สรุปข้อมูลเชิงสถิติและเชิงคุณภาพ
จากแบบสอบถามและการบรรยายฯ 
๓.๓ จัดท าสรุปรายงานเป็นรูปเล่ม 
๓.๔ เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงาน สู่
ฝ่ายต่าง ๆ และสาธารณะต่อไป 
 

 
ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
มกราคม ๒๕๕๙ 

 
มกราคม ๒๕๕๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ 

 

 
- 

 
๑.นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท 
๒. นายอนุวัฒน์   พลทิพย์  
๓. ดร.ปิติณัช  ไศลบาท 
๔. นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ 
 
 

 
๒. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการฯ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น คณะด าเนินงานได้ก าหนด ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการฯ ออกเป็น ๒ ส่วนตามเป้าหมายของโครงการฯ คือ  
  ๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ  มุ่งเน้นการวัดผลจากตัวเลขหรือสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสัมมนา ได้แก่ จ านวนนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
และภาพรวมร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลจากการ
ส ารวจแบบสอบถามและแบบลงทะเบียน   
  ๒. ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ  มุ่งเน้นการประเมินผลระดับความคิดเห็นและความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมการโครงการฯ ทุกภาคส่วน ซึ่งต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
โดยใช้วิธีการส ารวจ วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสอบถามเป็นหลัก และมีศูนย์ให้ค าปรึกษาและแนะแนว
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนัน (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒) 
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๘ 

ตารางท่ี ๒ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 
คน 

ร้อยละ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 

 
ส ารวจ 
ส ารวจ 

 
แบบลงทะเบียน 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
- มีศูนย์ให้ค าปรึกษาและแนะแนวเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนัน 
 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
๓.๕๑ จากคะแนน

เต็ม ๕.๐๐ 

 
ส ารวจ 

 
แบบสอบถาม 

 
๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 นางสาวจุฑาลักษณ์  แสนโท หัวหน้าโครงการฯ โดยด าเนินงานร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
    
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๔ .๑ สถานอุดมศึกษาท่ีร่วมโครงการตระหนักและเห็นความส าคัญการต่อต้านการพนันใน

มหาวิทยาลัย  โดยออกประกาศนโยบาย มาตรการ ที่แสดงถึงการต่อต้านการพนัน   

๔.๒ นิสิต นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบการพนัน  และร่วมกันสร้างเครือข่าย

นิสิต นักศึกษาหยุดการพนันในสถาบันการศึกษา  เป็นกลไกในการรณรงค์ ขับเคลื่อนสังคมเพ่ือลดผลกระทบ

การพนันในสถานศึกษา 
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บทที่ ๓ 
ผลการด าเนินงาน 

 

  “โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-gambling)” ได้ด าเนินโครงการ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙  ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาในการจัดการปัญหาจากการเล่นการพนัน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดการพนัน ( Thai-University Anti-
Gambling) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเครือข่าย และเพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนฯ ซึ่งในส่วนนี้จะได้น าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑ สรุปรายงานการส ารวจสถานการณ์การพนันในนักศึกษา 
  การส ารวจ สถานการณ์การเล่นการพนันของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม  มีประชากรรวม ๕๕๐ 
คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จ านวน ๒๒๒ คน โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ & มอร์แกน มีล าดับขั้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ๑.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑.๒  พฤติกรรมการเล่นพนัน  
 ๑.๓  ทัศนคติต่อการเล่นการพนัน  
  
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ตารางท่ี   ๓  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๙๖ ๔๓.๒ 
หญิง ๑๒๖ ๕๖.๘ 
รวม ๒๒๒ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางที่  ๓  กลุ่มอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘ รองลงมาเป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๐ ตามล าดับ 
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๑๐ 

ตารางท่ี ๔  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

๑๘-๒๐ ปี ๑๑๘ ๕๔.๔ 
๒๑-๒๒ ปี ๗๖ ๓๓.๐ 
๒๓-๒๔ ปี ๕ ๒.๔ 
๒๕ ปีขึ้นไป ๑๘ ๗.๘ 

ไม่ระบุ ๕ ๒.๔ 
รวม ๒๒๒ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางที่  ๔  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔ รองลงมาคือ 
มีอายุระหว่าง ๒๑-๒๒ ปี, ๒๕ ปีขึ้นไป,๒๓-๒๔ ปี และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐, ๗.๘, ๒.๔ และ ๒.๔
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี   ๕  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสาขาวิชา 

  
 จากตารางที่  ๕  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ตรี) คิดเป็นร้อยละ 

๔๒.๓ รองลงมาคือ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (โท) คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑, ๑๘.๕ และ ๘.๑ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี  ๖ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามชั้นปี 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
พัฒนาสังคมฯ ๖๙ ๓๑.๑ 

นิติศาสตร์ ๔๑ ๑๘.๕ 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ตรี) ๙๔ ๔๒.๓ 
รัฐประศาสนศาสตร์ (โท) ๑๘ ๘.๑ 

รวม ๒๒๒ ๑๐๐.๐ 

ชั้นปี จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีที่ ๑ ๔๓ ๑๙.๔ 
ชั้นปีที่ ๒ ๙๑ ๔๑.๐ 
ชั้นปีที่ ๓ ๖๕ ๒๙.๓ 
ชั้นปีที่ ๔ ๒๑ ๙.๕ 
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๑๑ 

 
 จากตารางที่  ๖  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๔๑ .๐ 
รองลงมา คือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ ๓  ,๑, ๔ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ .๓ ,๑๙.๔, ๙.๕ ตามล าดับ โดยมีผู้ที่
ไม่ระบุค าตอบ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ 
 
 ๑.๒  พฤติกรรมการเล่นพนัน 
 
ตารางท่ี ๗  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการเล่นการพนัน  

พฤติกรรมการเล่นการพนัน จ านวน ร้อยละ 
เคย ๑๓๙ ๖๒.๖ 

ไม่เคย ๘๐ ๓๖.๐ 
ไม่ระบุ ๒ ๑.๔ 
รวม ๒๒๒ ๑๐๐.๐ 

  
 จากตารางที่ ๗  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเคยเล่นการพนัน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖ รองลงมา 
คือ ไม่เคยเล่นการพนัน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ และไม่ระบุค าตอบเพียง ร้อยละ ๑.๔ 
 
ตารางท่ี  ๘ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการเล่นพนัน 

 
 จากตารางที่ ๘  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ความถี่ในการเล่นพนันในระดับเล่นนาน  ๆครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๙ รองลงมาคือ ไม่เคยเล่น/ไม่ระบุ , สัปดาห์ละ ๑ -๒ ครั้ง, ทุกวัน และเดือนละ ๑ -๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๙, ๗.๗,๕.๐ และ ๔.๕ ตามล าดับ 
 

ไม่ระบุ ๒ ๐.๘ 
รวม ๒๒๒ ๑๐๐.๐ 

ความถี่ในการเล่นพนัน จ านวน ร้อยละ 
ทุกวัน ๑๑ ๕.๐ 

สัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง ๑๗ ๗.๗ 
เดือนละ ๑-๒ ครั้ง ๑๐ ๔.๕ 

เล่นนานๆครั้ง ๑๐๒ ๔๕.๙ 
ไม่เคยเล่น/ไม่ระบุ ๘๒ ๓๖.๙ 

รวม ๒๒๒ ๑๐๐.๐ 
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๑๒ 

ตารางท่ี  ๙  การเรียงล าดับสาเหตุของการเล่นพนันจ าแนกตามจ านวน  
สาเหตุของการเล่นพนัน จ านวนความถี่ 

1. เล่นเพ่ือความสนุก ๑๒๐ 
2. คลายเครียด ๘๒ 
3. ชอบลุ้นและความตื่นเต้น ๕๔ 
4. เล่นตามเพ่ือน ๔๗ 
5. เล่นเพ่ือเข้าสังคม ๓๐ 
6. เห็นคนในครอบครัวเล่น ๒๓ 
7. หวังรวยทางลัด ๒๑ 
8. เล่นเป็นอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ประจ า ๙ 
9. อ่ืนๆ ระบุ ได้แก่ เล่นในงานศพ และงานตาม

ประเพณีในท้องถิ่น 
๘ 

 
 จากตารางที่  ๙  กลุ่มตัวอย่างสาเหตุของการเล่นพนันโดยเรียงล าดับสาเหตุจ าแนกตามจ านวนของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจากมากไปหาน้อย ๙ ล าดับ ดังต่อไปนี้ ล าดับที่หนึ่ง คือ เล่นเพื่อความสนุก 
จ านวนความถี่ ๑๒๐ คน รองลงมา คือ คลายเครียด ชอบลุ้นและความตื่นเต้น เล่นตามเพ่ือน เล่นเพ่ือเข้า
สังคม เห็นคนในครอบครัวเล่น หวังรวยทางลัด เล่นเป็นอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ประจ า และอ่ืนๆระบุ ได้แก่ เล่น
ในงานศพ และงานตามประเพณีในท้องถิ่น โดยเรียงล าดับความถ่ีจากมากไปหาน้อย คือ ๘๒ , ๕๔ , ๔๗, ๓๐, 
๒๓, ๒๑ ,๙ ละ ๘ คน ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๑๐   การเรียงล าดับประเภทของการพนันจ าแนกตามจ านวน 
ประเภทของการพนัน จ านวนความถี่ 

1. ไพ่ ๑๒๒ 
2. หวยใต้ดิน ๙๒ 
3. ปั่นเหรียญหัว-ก้อย ๘๑ 
4. พนันบอล/มวย ๗๙ 

ไฮโล ๗๙ 
5. ขนไก่ แข่งม้า ปลากัด ๔๙ 
6. ฉลากกินแบ่งรัฐบาล ๓๒ 
7. แข่งความเร็วรถแต่ง ๕ 
8. อ่ืนๆ ระบุ อาทิ น้ าเต้าปูปลา ๓ 
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๑๓ 

 จากตารางที่ ๑๐  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเล่นการพนันประเภท ไพ่มากที่สุด จ านวน ๑๒๒  คน 
รองลงมาคือ หวยใต้ดิน ปั่นเหรียญหัว -ก้อย พนันบอล/มวย ไฮโล ชนไก่/แข่งม้า/ปลากัด ฉลากกินแบ่งรัฐบาล 
แข่งความเร็วรถแต่ง และอ่ืนๆ ระบุ อาทิ น้ าเต้าปูปลา โดยเรียงล าดับความถ่ีจากมากไปหาน้อย คือ ๙๒ , ๘๑, 
๗๙ ,๗๙ ,๔๙, ๓๒, ๕ และ ๓ คน 
 
ตารางท่ี ๑๑ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนเงินที่ใช้ในการเล่นพนัน 
จ านวนเงินที่ใช้ในการเล่นพนัน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า ๕๐ บาท ๓๓ ๑๔.๙ 
๕๑-๕๐๐ บาท ๔๙ ๒๒.๑ 

๕๐๑-๑,๐๐๐ บาท ๔๒ ๑๘.๙ 
๑,๐๐๑-๓,๐๐๐ บาท ๖ ๒.๗ 
๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท ๓ ๑.๔ 

ไม่เคยเล่น ๘๘ ๓๙.๖ 
ไม่ระบุ ๑ ๐.๔ 
รวม ๒๒๒ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางที่  ๑๑  กลุ่มตัวอย่างเคยใช้เงินในการเล่นพนันประมาณ ๕๑ -๕๐๐ บาท มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๑ รองลงมาคือ ๕๐๑-๑,๐๐๐ บาท ,ต่ ากว่า ๕๐ บาท, ๑,๐๐๑-๓,๐๐๐ บาท และ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙, ๑๔.๙,๒.๗และ๑.๔ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๑๒  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานที่เล่นพนัน 

สถานที่เล่นพนัน จ านวน ร้อยละ 
ที่บ้านตัวเอง ๑๙ ๘.๖ 

โรงแรม รีสอร์ท ๔ ๑.๘ 
บ้านเพื่อน /ห้องพัก ๙๙ ๔๔.๖ 

อ่ืนๆ ระบุ อาทิ วัด สถานที่จัดงาน
ประเพณี 

๙ ๔.๐ 

ไม่เคยเล่น ๙๑ ๔๑.๐ 
รวม ๒๒๒ ๑๐๐.๐ 
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๑๔ 

 จากตารางที่ ๑๒  กลุ่มตัวอย่างเคยเล่นการพนันที่บ้านเพื่อนและห้องพักมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
๔๔.๖ รองลงมาคือ ที่บ้านตนเอง วัดและสถานที่จัดงานประเพณี และโรงแรม รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ ๘ .๖, 
๔.๐ และ ๑.๘ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๑๓ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความต้องการเลิกเล่นพนัน 

ความต้องการเลิกเล่นพนัน จ านวน ร้อยละ 
ใช่ ๒๐๖ ๙๒.๘ 

                     ไม่ใช่    ๑๖ ๗.๒ 
รวม ๒๒๒ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางที่  ๑๓  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการเลิกเล่นพนัน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘ รองลงมา คือ ไม่
ต้องการเลิกพนัน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒ 
 
ตารางท่ี ๑๔   การเรียงล าดับสาเหตุของความต้องการเลิกเล่นพนันจ าแนกตามจ านวน 

สาเหตุของความต้องการเลิกเล่นพนัน จ านวนความถี่ 
 

1. ผิดกฎหมาย/ต ารวจจับ ๙๗ 
2. มีผลกระทบต่อสุขภาพ ๖๓ 
3. ครอบครัวอยากให้เลิก ๕๖ 
4. ต้องการประหยัด ๔๙ 
5. ผิดศีลธรรม ๓๗ 
6. มีผลกระทบต่อการเรียน ๓๑ 
7. อ่ืนๆระบุ อาทิ อยากเลิกเล่นเอง ๙ 
8. มีปัญหากับครอบครัว ๘ 

 
 จากตารางที่ ๑๔ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการเลิกเล่นพนันโดยมีสาเหตุมาจากการพนันเป็นสิ่งผิด
กฎหมายและต ารวจจับ  จ านวน ๙๗ คน รองลงมา คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ครอบครัวอยากให้เลิก 
ต้องการประหยัด ผิดศีลธรรม มีผลกระทบต่อการเรียน อยากเลิกเล่นเอง และมีปัญหากับครอบครัว โดย
เรียงล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ๖๓, ๕๖.๔๙,๓๗,๓๑,๙ และ ๘ คน ตามล าดับ 
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๑๕ 

ตารางท่ี ๑๕ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความต้องการให้หน่วยงานที่สนับสนุนให้เลิกเล่นการพนัน 
ความต้องการให้หน่วยงานที่
สังกัดสนับสนุนให้เลิกเล่นการ

พนัน 

จ านวน ร้อยละ 

สนับสนุน ๑๘๓ ๘๒.๔ 
                 ไม่สนบัสนนุ   ๓๙ ๑๗.๖ 

รวม ๒๒๒ ๑๐๐.๐ 
 

จากตารางที่ ๑๕  กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดสนับสนุนให้เลิกเล่นการพนัน  คิด
เป็นร้อยละ ๘๒. ๔ รองลงมาคือไม่สนับสนุน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๑๖  การเรียงล าดับกิจกรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เลิกเล่นพนันจ าแนกตามจ านวน 

กิจกรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เลิกเล่นพนัน จ านวนความถี่ 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเลิกเล่นพนัน ๑๘๔ 
2. กิจกรรมเลิกพนันเพิ่มรายได้พิเศษ ๑๔๓ 
3. แจกสิ่งพิมพ์ แผ่นพับความรู้ในการเลิกพนัน ๑๒๘ 
4. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เลิกพนัน ๑๒๒ 
5. ให้ค าปรึกษาการเลิกพนัน ๑๑๑ 
6. อบรมความรู้หารายได้พิเศษ ๑๑๐ 

 
  จากตารางท่ี ๑๖ กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เลิกเล่น
พนัน คือ กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเลิกเล่นพนันมากท่ีสุด จ านวน ๑๘๔ คน รองลงมา คือ กิจกรรมเลิกพนัน
เพ่ิมรายได้พิเศษ แจกสิ่งพิมพ์ แผ่นพับความรู้ในการเลิกพนัน จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เลิกพนัน ให้ค าปรึกษา
การเลิกพนัน และอบรมความรู้หารายได้พิเศษ โดยเรียงล าดับความถ่ีจากมากไปหาน้อย คือ  ๑๔๓ , 
๑๒๘,๑๒๒,๑๑๑ และ๑๑๐ ตามล าดับ 
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๑๖ 

๑.๓  ทัศนคติต่อการเล่นการพนัน 
 

ตารางท่ี ๑๗ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดเห็นที่มีต่อการเล่นพนัน 
ข้อความ ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
1. การพนันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาสังคม ๑๔.๔ ๗.๒ ๗๘.๔ 
2. การพนันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคล ไม่ได้สร้างความ

เดือดร้อนให้ใคร 
๑๙.๙ ๕๑.๘ ๒๘.๓ 

3. ผู้ติดพนันมีโอกาสเสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย ๓.๑ ๒๑.๒ ๗๕.๗ 
4. การเล่นพนันเป็นสิ่งผิดศีลธรรม ๒.๘ ๓๑.๔ ๖๕.๘ 
5. การเล่นพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ๒.๓ ๒.๗ ๙๕.๐ 
6. ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เล่นพนันมีโอกาสเล่นพนัน ๒.๘ ๑๘.๔ ๗๘.๘ 
7. การเล่นพนัน ท าให้รู้สึกตื่นเต้น ลุ้น สนุกสนาน ๕๔.๘ ๑๗.๖ ๒๖.๖ 
8. ผู้ที่ยากจน รายได้น้อย ไม่มีงานมีความเสี่ยงเล่นการพนันมาก ๑๙.๔ ๓๒.๙ ๔๗.๗ 
9. ไม่มีใครประสบความส าเร็จจากการเล่นพนัน ๘.๖ ๓๖.๐ ๕๕.๔ 
10. การเล่นพนันสามารถท าให้รวยทางลัดได้ 

 
๓๐.๗ ๔๒.๓ ๒๗.๐ 

   
จากตารางที่  ๑๗   กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นด้วยว่าการเล่นพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙๕ .๐ 

รองลงมาคือ คิดเห็นด้วยว่าผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เล่นพนันมีโอกาสเล่นพนัน และการพนันเป็น
สาเหตุก่อให้เกิดปัญหาสังคม คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘ และ ๗๘.๔ ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี ๑๘ การเรียงล าดับข้อความท่ีตรงตามความคิดเห็นมากท่ีสุดจ าแนกตามจ านวน 

ข้อความท่ีตรงตามความคิดเห็นมากที่สุด จ านวนความถี่ 
1. หลังจากเสียพนันแล้วได้พยายามที่จะกลับไป

เล่นเพ่ือเอาเงินคืนบ่อยครั้ง  
๑๑๔ 

2. ความสัมพันธ์กับโอกาสในด้านการงาน การ
เรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนัน  

๑๐๐ 

3. เล่นพนันเพื่อหาทางออกจากปัญหาหรือไม่มี
ความรู้สึกท่ีดีขึ้นจากความรู้สึกไม่สบายใจ 

๘๓ 

4. พนันด้วยการเพ่ิมปริมาณเงินมากขึ้นเรื่อยๆ
เพ่ือให้คงความรู้สึกตื่นเต้นเช่นเดิม 

๗๒ 
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๑๗ 

5. โกหกคนในครอบครัวหรือบุคคลอื่นเพ่ือ
ปกปิดการเล่นการพนันของตนเอง  

๖๙ 

6. พยายามที่จะควบคุม ลด หรือหยุดการเล่น
พนันแต่ท าไม่ส าเร็จบ่อยครั้ง  

๖๒ 

7. ต้องการให้บุคคลอ่ืนหาเงินมาช่วยให้พ้นจาก
การเป็นหนี้พนัน  

๔๔ 

8. ท าผิดกฎหมาย เช่น ปลอมแปลงเอกสาร 
ขโมยของเพ่ือให้ได้เงินมาใช้หนี้พนัน  

๓๓ 

9. รู้สึกกระสับกระส่ายหรือหงุดหงิดง่ายเวลา
พยายามหยุดหรือลดการเล่นพนัน    

๒๙ 

10. ครุ่นคิดถึงแค่การพนันอย่างมากท้ังที่เรื่อง
เกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นการพนันใน
อดีตของตนเองว่าได้เล่นเสียอย่างไร  

 

๑๙ 

  
 จากตารางที่ ๑๘ กลุ่มตัวอย่างเลือกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดย ๓ ล าดับแรกท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างเลือกจากมากไปหาน้อย คือ หลังจากเสียพนันแล้วได้พยายามที่จะกลับไปเล่นเพื่อเอาเงินคืนบ่อยครั้ง 
ความสัมพันธ์กับโอกาสในด้านการงาน การเรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะการพนัน และเล่นพนันเพ่ือหาทาง
ออกจากปัญหาหรือไม่มีความรู้สึกท่ีดีขึ้นจากความรู้สึกไม่สบายใจ คิดเป็นจ านวนความถี่ ๑๑๔  , ๑๐๐ และ  
๘๓ คน ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการด าเนินกิจกรรมและการรณรงค์ 
 
  ๒.๑ กิจกรรมกิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนัน 
 กิจกรรมกิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนัน ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น ๒๑๕ คน โดยเกินเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ คือ ๕๐ คน 
 กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  

รายละเอียดของการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 
๑) คุณพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการศูนย์นโยบายสาธารณะการลดปัญหาการพนัน กล่าวถึง

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการป้องกัน
เยาวชนในสถาบันการศึกษาจากการพนัน 
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๑๘ 

๒) การฉายหนังสั้น “อโคจร on u” ตอน รู้เท่าทันการพนันอย่ามาเนียน 
๓) การบรรยายหัวข้อ “รู้ทันพนัน” โดย ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔) กิจกรรม ประเมินตนเอง (Check list) 20 สัญญาณ ถ้าคุณ “ใช่” เข้าข่ายติดพนัน ด าเนิน

กิจกรรม โดย ผศ.ดร.สุระชัย ชูผกา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๕) กิจกรรม เพ่ือนดีไม่มีพนัน 
๖) กิจกรรมกลุ่มย่อย “สิ่งที่อยากบอกกับการจัดการปัญหาการพนัน” 

 
 

 
 
ภาพที่ ๑  คณะท างานและที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลฯ เข้าพบเพ่ือหารือกับคณะผู้บริหาร คณะศิลปะศาสตร์และ  
            วิทยาศาสตร์  
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๑๙ 

 
 
ภาพที่ ๒ จาก ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  
 

 
ภาพที่ ๓ เสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนัน 
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๒๐ 

 
 

ภาพที่ ๔ กิจกรรมประเมินตนเอง (Check list) 20 สัญญาณ ถ้าคุณ “ใช่” เข้าข่ายติดพนัน 
 

 
 
ภาพที่ ๕ การขับร้องหมอล าเสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนัน 
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๒๑ 

 
 
ภาพที่ ๖ ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนัน 
 
๒.๒ กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ในงานกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 กิจกรรมเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ในงานกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ได้จัดขั้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม  
 กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของทุกคณะและวิทยาลัยในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยนครพนม  
 รูปแบบการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ การเดินขบวนรณรงค์ การแข่งขันกีฬา การประกวดดาว เดือน 
มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน ๑,๒๐๐ คน 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน Thai-University Anti-gambling



๒๒ 

 
 
ภาพที่ ๗  กิจกรรมเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ในงานกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัย
นครพนม (๑) 
 

 
 
ภาพที่ ๘ กิจกรรมเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ในงานกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัย
นครพนม (๒) 
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๒๓ 

 
ภาพที่ ๙ กิจกรรมเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ในงานกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัย
นครพนม (๓) 
 
๒.๓ กิจกรรมเดินรณรงค์ และจัดนิทรรศการ วันยุติความรุนแรงสากล ในประเด็น “หยุดการพนัน หยุด 
      ความรุนแรง” ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และ   
      เครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด 
 กิจกรรมวันยุติความรุนแรงสากล จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ  
ศาลากลางจังหวัดนครพนม จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ
หน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่ายการท างานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย สถานศึกษา 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรภาคประชาชน และองค์กร
ชุมชน 
 กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง การจัดนิทรรศการ การแสดงของสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครพนม การมอบรางวัลองค์กรชุมชนดีเด่นด้านการยุติความรุนแรงในชุมชน โดยได้รับเกียรติ
จาก ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการจัดงาน 
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๒๔ 

 
 

ภาพที่ ๑๐ เดินรณรงค์ วันยุติความรุนแรงสากล ในประเด็น “หยุดการพนัน หยุดความรุนแรง” (๑) 
 

 
ภาพที่ ๑๑ เดินรณรงค์ วันยุติความรุนแรงสากล ในประเด็น “หยุดการพนัน หยุดความรุนแรง” (๒) 
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๒๕ 

 
ภาพที่ ๑๒ เดินรณรงค์ วันยุติความรุนแรงสากล ในประเด็น “หยุดการพนัน หยุดความรุนแรง” (๓) 

 

 
ภาพที่ ๑๓ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานเปิดงาน รณรงค์ความ

รุนแรงสากล 
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๒๖ 

 

 
ภาพที่ ๑๔ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ชมนิทรรศการของโครงการ

มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน 

 
ภาพที่ ๑๕ เยาวชนให้ความสนใจ ชมนิทรรศการของโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน 
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๒๗ 

 
 

ภาพที่ ๑๖ เยาวชนร่วมประทับตราฝ่ามือเพ่ือแสดงเจตจ านงค์การหยุดปัญหาการพนัน  
 
ส่วนที่ ๓ ผลส าเร็จของโครงการ 
 

๓.๑ ผลส าเร็จของโครงการในเชิงปริมาณ 
 จากการจัดกิจกรรมกิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษากับการจัดการปัญหาการพนัน 
ในส่วนนี้ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) การประเมินผลความพึงพอใจจ าแนกตามจ านวนผู้ให้การ
ประเมิน และ ๒) การประเมินผลความพึงพอใจจ าแนกตามค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น และ ๓) สรุปผล
ความพึงพอใจจ าแนกตามตัวชี้วัดของโครงการฯ มีรายละเอียดจ าแนกตามกิจกรรม ดังนี้  
 
  ๓.๑.๑ จ าแนกตามจ านวนผู้ให้การประเมิน 
  ผลการประเมิน พบว่า ด้านกระบวนการสัมมนา/เนื้อหา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่พึง

พอใจเกี่ยวกับวิทยากรสามารถเชื่อมโยงประเด็นบรรยายและเนื้อหาของการเรียนได้อย่างลงตัวอยู่ในระดับมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ ( ๒๐๙ คน ) รองลงมา คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความ

เข้าใจและเชี่ยวชาญในประเด็นการบรรยาย คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖ ( ๑๖๒ คน)  ซึ่งโดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
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๒๘ 

โครงการฯ ส่วนใหญ่พึงพอใจกับกิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้ค่อนข้างมาก ส่วนในด้านการอ านวยความ

สะดวก  พบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับบรรยากาศโดยรวมในระหว่างการบรรยายมีความ

เหมาะสม/น่าสนใจอาหารว่างและเครื่องดื่มท่ีจัดให้ระหว่างการบรรยายเพียงพอเหมาะสม และก าหนดการ

และระยะเวลาการบรรยายมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เท่ากันทั้ง ๓ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๗ 

(๑๕๒ คน) รองลงมา คือ พึงพอใจเกี่ยวกับก าหนดการชี้แจงท าความเข้าใจของคณะจัดการบรรยายให้กับ

ผู้เข้าร่วมฟังคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔ (๑๒๘ คน)  

  ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมบรรยายฯ ในครั้งนี้ คือ หลังจากการ
บรรยายเสร็จสิ้นท่านเข้าใจแนวทางการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗ ( ๑๕๒ คน) และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ พึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดบรรยายโดยภาพรวม (ด้านเนื้อหา เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วมและการอ านวย
ความสะดวก) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔ ( ๑๒๘ คน) และเห็นว่าควรจะมีการจัดบรรยายใน
ลักษณะนี้ต่อไป อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔ (๑๕๔ คน) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑๙ 
 

ตารางท่ี ๑๙ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกตามจ านวนผู้ให้การประเมิน (คน) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด 
(๑) 

น้อย 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

มาก 
(๔) 

มากที่สุด 
(๕) 

๑. ด้านกระบวนการสัมมนา/เนื้อหา 
๑. ท่านมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการบรรยายในครั้งนี้ ๐.๐ 

(๐) 
๐.๐ 
(๐) 

๖.๑  
(๑๔) 

๗๐.๗ 
(๑๕๒) 

๒๓.๒ 
(๔๙) 

๒. วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญใน
ประเด็นการบรรยาย 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๖.๑  
(๑๔) 

๑๘.๓ 
(๓๙) 

๗๕.๖
(๑๖๒) 

๓. วิทยากรมีเทคนิคและวิธีการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของ
การเรียนรู้/ติดตาม 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๒๕.๖ 
(๖๑) 

๗๔.๔
(๑๕๔) 

๔. วิทยากรสามารถเชื่อมโยงประเด็นบรรยายและเนื้อหาของ
การเรียนได้อย่างลงตัว 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๑๓.๔ 
(๖) 

๘๖.๖
(๒๐๙) 

๕. ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก 
และการท ากิจกรรมในช่วงการบรรยายในครั้งนี้ 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๘.๖  
(๔) 

๕๒.๔ 
(๑๒๘) 

๓๙.๐
(๘๓) 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวก 
๑. สถานที่ในการจัดบรรยายมีความเหมาะสมกับจ านวน
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๖.๑  
(๑๔) 

๗๐.๗ 
(๑๕๒) 

๒๓.๒ 
(๔๙) 

๒. บรรยากาศโดยรวมในระหว่างการบรรยายมีความ ๐.๐ ๐.๐ ๓.๗ ๒๕.๖ ๗๐.๗ 
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๒๙ 

เหมาะสม/น่าสนใจ (๐) (๐) (๒) (๖๑) (๑๕๒) 
๓. การชี้แจงท าความเข้าใจของคณะจัดการบรรยายให้กับ
ผู้เข้าร่วมฟัง 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๘.๖  
(๔) 

๕๒.๔ 
(๑๒๘) 

๓๙.๐
(๘๓) 

๔. อาหารว่างและเครื่องดื่มท่ีจัดให้ระหว่างการบรรยาย
เพียงพอ/เหมาะสม 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๓.๗ 
(๒) 

๒๕.๖ 
(๖๑) 

๗๐.๗ 
(๑๕๒) 

๕. ก าหนดการและระยะเวลาการบรรยายมีความเหมาะสม ๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๓.๗ 
(๒) 

๒๕.๖ 
(๖๑) 

๗๐.๗ 
(๑๕๒) 

๓. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดบรรยายโดยภาพรวมเป็น
อย่างไร (ด้านเนื้อหา เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วมและ
การอ านวยความสะดวก) 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๘.๖  
(๔) 

๕๒.๔ 
(๑๒๘) 

๓๙.๐
(๘๓) 

๔. หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นท่านเข้าใจและตระหนักถึง
ผลกระทบอันเกิดจากปัญหาการพนัน 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๖.๑  
(๑๔) 

๒๓.๒ 
(๔๙) 

๗๐.๗ 
(๑๕๒) 

๕. ท่านคิดว่าควรจะมีการจัดบรรยายในลักษณะต่อไป ๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๐.๐ 
(๐) 

๒๕.๖ 
(๖๑) 

๗๔.๔
(๑๕๔) 

   
 

  ๓.๑.๒  จ าแนกตามค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ 

  เมื่อท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม
เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนน ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้และควรปรับปรุง โดยก าหนดค่า
การแปลผลจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 

๑) ค่าเฉลี่ยระหว่าง   ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  ดีมาก  

๒) ค่าเฉลี่ยระหว่าง   ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง  ดี  

๓) ค่าเฉลี่ยระหว่าง   ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง  ปานกลาง  

๔) ค่าเฉลี่ยระหว่าง   ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  พอใช้  

๕) ค่าเฉลี่ยระหว่าง   ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  ควรปรับปรุง  

 

  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากการเข้า
ร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะด้าน “วิทยากร” ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในประเด็นการบรรยาย 
การมีเทคนิคและวิธีการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้/ติดตามและและสามารถเชื่อมโยงประเด็น
บรรยายและเนื้อหาของการเรียนได้อย่างลงตัว อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๗๑, ๔.๖๑ ตามล าดับ) ในด้าน
การอ านวยความสะดวก พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยระหว่าง   
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ทั้งหมด)  โดยเฉพาะความพึงพอใจในเรื่องบรรยากาศโดยรวมในระหว่างการบรรยายมีความ
เหมาะสม/น่าสนใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๘)  รองลงมา คือ อาหารว่างและเครื่องดื่มท่ีจัดให้ระหว่างการ
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๓๐ 

บรรยายเพียงพอ/เหมาะสมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๓)  เช่นเดียวกัน ประเด็นที่คณะด าเนินงานโครงการฯ 
ต้องตระหนักและพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการท างานในครั้งต่อไป คือ สถานที่ในการจัดบรรยายยังไม่
มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งขนาดของห้องบรรยายและบรรยากาศในระหว่างการบรรยายฯ 
เนื่องจากคับแคบและอากาศอบอ้าว/ไม่ถ่ายเท  
  เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจแนวทางการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
งานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕) โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดบรรยาย (ด้านเนื้อหา เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วมและการอ านวยความสะดวก) อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖)  และเห็นว่าควรจะมีการจัดบรรยายในลักษณะนี้ต่อไป อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 
๔.๖๘) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒๐  
 

ตารางท่ี ๒๐ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกตามค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D 
การแปล

ผล 
อันดับ หมายเหตุ 

๑. ด้านกระบวนการสัมมนา/เนื้อหา 
๑. ท่านมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการบรรยายในครั้งนี้ ๔.๒๓ ๐.๕๓ ดี   
๒. วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญใน
ประเด็นการบรรยาย 

๔.๗๑ ๐.๕๕ ดีมาก ๑  

๓. วิทยากรมีเทคนิคและวิธีการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของ
การเรียนรู้/ติดตาม 

๔.๖๑ ๐.๔๘ ดีมาก ๓  

๔. วิทยากรสามารถเชื่อมโยงประเด็นบรรยายและเนื้อหาของ
การเรียนได้อย่างลงตัว 

๔.๖๑ ๐.๔๘ ดีมาก ๔  

๕. ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก 
และการท ากิจกรรมในช่วงการบรรยายในครั้งนี้ 

๔.๑๔ ๐.๕๖ ดี   

๒. ด้านการอ านวยความสะดวก 
๑. สถานที่ในการจัดบรรยายมีความเหมาะสมกับจ านวน
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

๓.๙๕ ๐.๗๙ ดี   

๒. บรรยากาศโดยรวมในระหว่างการบรรยายมีความ
เหมาะสม/น่าสนใจ 

๔.๒๘ ๐.๗๗ ดี   

๓. การชี้แจงท าความเข้าใจของคณะจัดการบรรยายให้กับ
ผู้เข้าร่วมฟัง 

๔.๐๔ ๐.๔๘ ดี   

๔. อาหารว่างและเครื่องดื่มท่ีจัดให้ระหว่างการบรรยาย
เพียงพอ/เหมาะสม 

๔.๒๓ ๐.๖๑ ดี   

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน Thai-University Anti-gambling



๓๑ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D 
การแปล

ผล 
อันดับ หมายเหตุ 

๕. ก าหนดการและระยะเวลาการบรรยายมีความเหมาะสม ๔.๑๔ ๐.๕๖ ดี   
๓. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดบรรยายโดยภาพรวมเป็น
อย่างไร (ด้านเนื้อหา เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วมและ
การอ านวยความสะดวก) 

๔.๓๖ ๐.๖๕ ดี   

๔. หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นท่านเข้าใจและตระหนักถึง
ผลกระทบอันเกิดจากปัญหาการพนัน 

๔.๒๕ ๐.๕๓ ดี   

๕. ท่านคิดว่าควรจะมีการจัดบรรยายในลักษณะนี้อีก ๔.๖๘ ๐.๔๘ ดีมาก ๒  
 
 

  ๓.๑.๓ จ าแนกตามตัวช้ีวัดของโครงการฯ 
  เมื่อท าการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ โดยภาพรวมจ าแนกตามเป้าหมายและประเด็น
ตัวชี้วัดของโครงการฯ  พบว่า ในด้านปริมาณจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวนทั้งสิ้น ๘๘ คน ซึ่ง
บรรลุตามเป้าหมายของโครงการฯ ที่ก าหนดไว้จ านวน ๕๐ คน  ส่วนด้านคุณภาพจากการประเมินระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผลการประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยระหว่าง   ๓.๕๑ – ๔.๕๐)  จาก
การประเมินค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานได้ ๔.๒๕ มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐๐ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒๑   
 
ตารางท่ี ๒๑ สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม จ าแนกตามตัวชี้วัดของโครงการฯ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ การบรรลุ 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

 
คน 

ร้อยละ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 

 
- ส ารวจ 
- ส ารวจ 

 
- แบบ
ลงทะเบียน 
- แบบสอบถาม 

 


 

เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม 

๕.๐๐ 

 
- ส ารวจ 

 
- แบบสอบถาม 

 
 

เชิงวัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือเสริมสร้าง

ทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาใน

 
คน 

 
๕๐ 

 
- สังเกต 
- แบบประเมินผล 

 
- แบบสอบถาม 
- รายงาน
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๓๒ 

การจัดการปัญหาจากการ

พนัน   

 

 
 

สรุปผลการ
ด าเนิน
โครงการฯ 

๒.๒ เพ่ือสนับสนุน

ให้มหาวิทยาลัยพัฒนา

นโยบายต้านภัยการพนัน  

ศูนย์ ๑  - การจัดตั้งมุมให้
ค าปรึกษาและแนะ
แนวเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการพนัน 

- แบบส ารวจ
สถานการณ์การ
พนัน 
- ข้อมูลด้านการ
พนันใน
นักศึกษา 

 

๒.๓ เพ่ือประสานความ
ร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายฯ 
ผลักดันนโยบาย และ/หรือ
มาตรการป้องกันการเข้าถึง
การพนันของเด็กและเยาวชน
ในสถาบันการศึกษา แก่
ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษามีมาตรการต้านภัย
การพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

เครือข่าย ๑ - ความร่วมมือเชิง
เครือข่ายฯ 
 

- เครือข่าย 
พัฒนาสังคม
และความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัด
นครพนม 

 

 
 

๓.๒ ผลส าเร็จของโครงการในเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการพนัน 

จึงได้จัดตั้ง “มุมให้ค าปรึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนัน”  ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องส านักงานกิจการ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาเป็นผู้รับ
เรื่อง ให้ค าปรึกษาแนะน าในเบื้องต้น และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน เป็นผู้ให้
ค าปรึกษาหลัก เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบมีประสบการณ์การปฏิบัติงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ และด้าน
การให้ค าปรึกษา (Counseling)  

มุมให้ค าปรึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบของปัญหาอันเกิดจากการพนัน และเป็นมุมให้ค าปรึกษาส าหรับ
นักศึกษาที่ประสบปัญหาอันเกิดจากผลของการพนัน รวมถึงการส่งต่อนักศึกษาที่ประสบปัญหาไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สถานศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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๓๓ 

 

 
ภาพที่ ๑๗ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดมุมให้ค าปรึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

พนัน  
 
  ๓.๒.๒ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ขยายกิจกรรมการด าเนินงานไปสู่เครือข่ายภายนอก โดย
วางแผนน าประเด็นการพนันในเยาวชน ขยายผลการขับเคลื่อนกิจกรรมไปยังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครพนม โดยการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ซึ่งจะได้วางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกันต่อไป 
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๓๔ 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

               ภาพที่  ๑๘  ดร.ปิติณัช ไศลบาท หัวหน้าสาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนจาก

โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายยุติความรุนแรงร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม  
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๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ ๑๙ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ร่วมรณรงค์ในกิจกรรม          

“หยุดพนัน หยุดความรุนแรง” กับโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน 
 

  ๓.๒.๓ โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้น าผลการด าเนินโครงการ เข้าร่วมเผยแพร่ความส าเร็จของโครงการฯ ในงานสัมมนา

วิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ 

มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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๓๖ 

 
ภาพที่ ๒๐ โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานในตลาดวิชาการ  ในงานสัมมนา
วิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 

 
ภาพที่ ๒๑ โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานในตลาดวิชาการ ในงานสัมมนา

วิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 
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บทที่ ๔ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 “โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-gambling)” เป็นโครงการ ฯ ซึ่งเกิด
จากความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดยได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือ
ลดผลกระทบจากปัญหาการพนัน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาในการจัดการปัญหาจากการเล่นการพนัน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการ ด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดการพนัน ( Thai-University Anti-Gambling)             
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเครือข่าย  และเพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับ
กระบวนการเรียนการสอน ฯ  โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - มกราคม 
๒๕๕๙  ในส่วนนี้จะได้น าเสนอสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๑. สรุปผล 
 การจัด“โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน (Thai-University Anti-gambling)”ครั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ (มสช.) โดยได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลด
ผลกระทบจากปัญหาการพนัน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีการด าเนินกิจกรรม
การส ารวจสถานการณ์การพนันในนักศึกษา การจัดกิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษาต่อปัญหาการพนันมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น ๒๑๕ คน จากเป้าหมายโครงการที่ก าหนดไว้ ๕๐ คน  การด าเนินงานโครงการฯ โดย
ภาพรวมเกิดความส าเร็จจากการสังเกตการมีส่วนร่วมและการประเมินผลเชิงเอกสารของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับ
ดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๒)  

 จากการผลการประเมินระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเสียงนิสิตนักศึกษาต่อปัญหา
การพนัน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจรายประเด็น พบว่า จากการสอบถามความคิดเห็นและระดับพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น ๒๑๕ คน ในด้าน
กระบวนการ/เนื้อหา ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากการเข้า
ร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะด้าน “วิทยากร” ทีเ่ป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในประเด็นการบรรยาย  
การมีเทคนิคและวิธีการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้/ติดตาม และและสามารถเชื่อมโยงประเด็น
บรรยายและเนื้อหาของการเรียนได้อย่างลงตัว  อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๗๑, ๔.๖๑ ตามล าดับ) ใน ด้าน
การอ านวยความสะดวก พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยระหว่าง   
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ทั้งหมด) โดยเฉพาะความพึงพอใจในเรื่อง บรรยากาศโดยรวมในระหว่างการบรรยายมีความ
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๔๕ 

เหมาะสม/น่าสนใจ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๘) รองลงมา คือ อาหารว่างและเครื่องดื่มท่ีจัดให้ระหว่างการ
บรรยายเพียงพอ/เหมาะสมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๓)  
  เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาการพนันต่อ
เยาวชน (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕) โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมมี ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดบรรยาย  (ด้านเนื้อหา 
เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วมและการอ านวยความสะดวก)  อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖) และเห็นว่า
ควรจะมีการจัดบรรยายในลักษณะนี้ต่อไป  อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๘)  ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
  ส าหรับกิจกรรมรณรงค์ ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) กิจกรรมเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ในงานกีฬาน้องใหม่ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดขั้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม        
๒) กิจกรรมเดินรณรงค์ และจัดนิทรรศการ วันยุติความรุนแรงสากล ในประเด็น “หยุดการพนัน หยุดความ
รุนแรง” ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และเครือข่ายด้านเด็กและ
เยาวชนในระดับจังหวัด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ในด้านความส าเร็จของโครงการในเชิงคุณภาพ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดให้ ได้มีมุม
ให้ค าปรึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ได้น าผลการด าเนินโครงการฯ ไปเผยแพร่ในตลาดวิชาการ 
งานสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕          
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวางแผนขยายผลขอ งโครงการ ฯ สู่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
ต่อไป 
 
๒. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกออกเป็น ๒  ส่วน คือ ๑) ข้อเสนอแนะจากการจัดในครั้ง
นี้ และ ๒) ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดในครั้งต่อไป ดังนี้   
 

 ๒.๑ ข้อเสนอแนะจากการจัดในครั้งนี้  
  ๑) วิทยากรบรรยายมีการเตรียมการมาดี เนื้อหาครอบคลุมและตรงประเด็น กระชับและมี
สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาได้ดี  
  ๒) กิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้ดีมาก เพราะนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
แบบตรงไปตรงมา และเป็นการเพ่ิมความรู้ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็น
เรื่องแปลกใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นอกจากการสอนของอาจารย์ประจ ารายวิชาฯ 
  ๓) คณะจัดการบรรยายสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี เนื้อหาไม่มากหรือน้อยจนเกินไป  
                                            

 ๒.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดในครั้งต่อไป  
  ๑) ควรเพิ่มระยะเวลาการด าเนินโครงการ ให้เป็นโครงการระยะยาว เช่น ๑ ปี เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง  
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๔๖ 

  ๒) ควรสนับสนุนการด าเนินงานและมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านปัญหาการพนันใน
เยาวชนส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่สนใจต่อไป 
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คณะท างานและที่ปรกึษาศูนย์ข้อมูลฯ เข้าพบหารือกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ณ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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กิจกรรมกลุ่ม “เสียงนสิิต นักศึกษาต่อการจัดการปญัหาการพนนั”
ณ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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กิจกรรมกลุ่ม “เสียงนสิิต นักศึกษาต่อการจัดการปญัหาการพนนั”
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