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บทคดัยอ่ 

 
                   การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานและประเมินโครงการ การประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิป โมเดล (CIPP 
Model) : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน จ านวน 2 คน  ครูผูรั้บผิดชอบโครงการ จ านวน 18 คน  คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน  ผูแ้ทน
นกัเรียน จ านวน 60 คน  ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 60 คน ผูแ้ทนผูน้ าชุมชน จ านวน 10 คน  รวมทั้งส้ิน 159 
คน  โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) , ค่าเฉล่ีย      
( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  ผลการศึกษาพบวา่  
  1.  สภาพการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน
ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ ่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ดา้น เม่ือพิจารณาในรายดา้น โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา ไดแ้ก่ 1) ดา้นการป้องกนั 2) ดา้นการเฝ้าระวงั 3) ดา้นการคน้หา 4) ดา้นการบริหารจดัการ 
และ 5) ดา้นการรักษา ตามล าดบั 
  2.  การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนชุมชนบา้น
แกง้คร้อหนองไผ ่ ในภาพรวมของแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น โดยผูป้ระเมินไดป้ระยกุตใ์ชรู้ปแบบ
CIPP Model ในการประเมินเพื่อให้เหมาะสมอ และสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน  เม่ือพิจารณาในราย
ดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา ได้แก่ 1. ประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation )    
2. ประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ   (Input Evaluation ) 3. ประเมินดา้นกระบวนการด าเนินงานของ
โครงการ (Process Evaluation ) และ 4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในรายดา้นโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา มีดงัน้ี 
  2.1  ดา้นบริบท (Context Evaluation )  ในภาพรวมโรงเรียนชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ ่ 
มีการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขท่ีดี และเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ การน านโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัสารเสพติด อบายมุข ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้พื่อด าเนินโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม  รองลงมาคือ 



การน าขอ้มูลสถานการณ์ปัจจุบนั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการวางแผนด าเนินงานโครงการได้
เหมาะสม  การน านโยบาย แผนงาน และการด าเนินโครงการมาใช ้สอดคลอ้งตามสถานการณ์ปัจจุบนั 
  2.2  ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation ) ในภาพรวมโรงเรียนชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ ่
มีการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขท่ีดี และเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียรายข้อ พบว่า ความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินงานมีความเหมาะสม โดย
บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอ และมีความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี
รองลงมาคือ การบริหารจดัการโครงการ เน้นการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกส่วน และเน้นการกระจาย
อ านาจ และงบประมาณ ไดรั้บความช่วยเหลือ  สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ องค์กรและชุมชนอย่าง
เพียงพอ 
  2.3  ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation ) ในภาพรวมโรงเรียนชุมชนบา้นแกง้คร้อ 
หนองไผ ่มีการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขท่ีดี  และเหมาะสมอยูใ่น
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียรายข้อ พบว่า การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
สถานศึกษามีขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือ การวางแผนด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว 
ซ่ึงไดค้ณะกรรมการมีการประชุม วางแผนการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม  และการด าเนินงานตามแผน 
  2.4  ด้านผลผลิต (Product Evaluation) โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  มีการ
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขท่ีดีและเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียรายขอ้พบวา่  ดา้นความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการ  โดยโครงการน้ีท าให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสีขาว ซ่ึงไดรั้บ
ความรู้จากกิจกรรมในโครงการน้ีสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ และโรงเรียนเพื่อสอดส่องดูแล และ
แกไ้ขปัญหาสารเสพติดนอ้ยท่ีสุด 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ของโรงเรียนชุมชนบา้นแก้งคร้อหนองไผ่  ประจ าปีการศึกษา 2560  นั้นประสบผลส าเร็จเป็นโครงการท่ี
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และตรงกบัความตอ้งการของชุมชน ทั้งผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองนกัเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความร่วมมือร่วมกบัทุกเครือข่าย โดยภาพรวมของความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินโครงการการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ ่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 

 


