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การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ 
CIPPIEST Model 
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บทคัดย่อ 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่    ใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
2) เพื่อประเมินปัจจัยในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข     3) เพื่อประเมิน
กระบวนการ การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วย    4.1 เพื่อประเมินกระทบในการ
ด าเนินงาน 4.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานโครงการ 4.3 เพื่อประเมินความยั่งยืนของโครงการ และ4.4 
เพื่อประเมินการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ 
ผลการประเมินพบว่า 

1)  ผลการประเมินบริบทการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุข พบว่า โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก  2) ผลการประเมินปัจจัยในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พบว่า โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก  3) ผลการประเมินกระบวนการการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข พบว่า  โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก 4) ผลการประเมินผลลัพธ์
ของการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก 4.1 ผล
การประเมินกระทบในการด าเนินงาน  พบว่า  อยู่ในระดับมาก 4.2 ผลการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน
โครงการ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4.3 ผลการประเมินความยั่งยืนของโครงการ พบว่า  อยู่ในระดับมาก 4.4 ผลการ
ประเมินการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ  พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข , CIPPIEST Model  
 
Abstract 
 An Project Evaluation of White School, All Vices and Drug Free School, using CIPPIEST  
Model in Choomchon Bahn Vaeng Yai School aimed 1) to evaluate the operation context of 
white school project 2) to evaluate operation factor of white school project 3) to evaluate the 
operation process of white school project and 4) to evaluate the operation output of white 
school project including 4.1) to evaluate the operation effect 4.2) to evaluate the project 
effectiveness 4.3) to evaluate the project sustainability and 4.4) to evaluate the project 
propagation. 
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The results revealed that 
 1. The operation context of white school project evaluation in overall was in high 
level. 
 2. The operation factor of white school project evaluation in overall was in high level. 
 3. The operation process of white school project evaluation in overall was in high 
level. 
 4. The operation output of white school project evaluation in overall was in high 
level. 
  4.1. The evaluation of operation effect was in high level. 
  4.2. The evaluation of the project effectiveness was in high level. 
  4.3. The evaluation of  the project sustainability was in high level. 
  4.4. The evaluation the project propagation was in highest level.   
 
KEYWORDS : Project Evaluation of White School , CIPPIEST  Model. 
 
บทน า 
 “…ยาเสพติดนี้มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจทั้งข้าราชการ ต ารวจ ทหาร 
หรือโรงพยาบาลของรัฐและของเอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมดและสิ้นเปลือง คนทั่วไปก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง 
มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติด นับแต่ต้องมาเสียค่าดูแล และรักษาทั้งผู้
เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อน อย่างนี้เสียเงินและเสียช่ือเสียง…”พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตาลดาวันพุธท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
 รัฐบาลได้ยกระดับปัญหายาเสพติด ซึ่งจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับ
ส าคัญเร่งด่วน ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
แนวทางการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการต่อปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น
ปัญหาความมั่นคงทีม่ี อยู่ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2563 - 2565 คือ ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในปัจจุบันดีขึ้น คือดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยังยืน” โดยการ
ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพตดิเป็นประเดน็ปัญหาภายใต ้ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง ที่มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ประกอบด้วย 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์ กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ และ (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง แบบองค์รวม โดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข ปัญหาเดิมที่มีอยู่ และ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใหม่ ส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศ ในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้
อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน  (ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 - 2580 : 3)  
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 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
นโยบาย มาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการ
หมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้
ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข โดยผู้บริหารทุกระดับน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติจัดท า
แผนปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ในและนอก
สถานศึกษา ให้ความส าคัญและมีจิตส านึกร่วมกันที่จะ ปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม 
สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ (คู่มือการประเมิน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข , 2559 : 3)  
 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติดให้กับ
ผู้เรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่จึงได้ด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นมาโดยใช้แนวคิดและหลักการ 4 ประสาน 2 ค้ า คือ ผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนนักเรียน ผู้น าปรัชญาชาวบ้าน ผู้น าชุมชน เป็นการเฝ้าระวังปัญหาไม่ให้เกิดกับนักเรียน ซึ่งจะท าให้ผู้ปกครอง
ไว้วางใจในมาตรการของโรงเรียน เพื่อประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนทุกคนและชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและห่างไกลจากภัยยาเสพติด  และเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่ร่วมกันปฏิบัติ มีการ
ด าเนินงาน  5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการ
บริหารจัดการ เป็นแนวทางการด าเนินงาน เพื่อลดความรุนแรงในการแพร่ระบาดของยาเสพติด  การพัฒนานักเรียน 
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง (แผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ , 2559 : 44) 
 ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน  มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปพัฒนาโครงการได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ  ในการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนชุมชนบ้านแวง
ใหญ่ในครั้งนี้  ผู้ประเมินจึงได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model  ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จะ
น าไปพัฒนาโครงการให้ยังยืนตลอดไป      
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียน ชุมชน
บ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model  มีดังต่อไปนี้  
  1. เพื่อประเมินบริบทการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้
วงจรคุณภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  
  2. เพื่อประเมินปัจจัยในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดย
ใช้วงจรคุณภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่   
  3. เพื่อประเมินกระบวนการ การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โดยใช้วงจรคุณภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่   
  4. เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โดยใช้วงจรคุณภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ดังนี้ 
   4.1 เพื่อประเมินกระทบในการด าเนินงาน  
   4.2 เพื่อประเมินประสิทธิผล การด าเนินงานโครงการ  
   4.3 เพื่อประเมินความยั่งยืนของโครงการ 
   4.4 เพื่อประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ โครงการ 



4 

 

ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดย
ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model มีขอบเขตของการประเมินโครงการดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้ านแวงใหญ่       
ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model อ้างอิงใน รัตนะ บัวสนธ์ (2556 : 
10-16) มาเรียม นิลพันธ์ุ (2553 : 31-32) และประภัสสร วงษ์ดีและคณะ(2554 : 84-90) ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ประเมินบริบท (Context Evaluation) การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่   
 2. ประเมินปัจจัย (Input Evaluation) ในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  
 3. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การด าเนินงานโครงการสถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่   
 4. ประเมินผลลัพธ์ (Product Evaluation) ของการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ดังนี ้
4.1 การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation) แบ่งรายการประเมิน ดังนี้ 
   4.1.1 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
             4.1.2 การประเมินประสิทธิผล (Effective Evaluation)  
             4.1.3 การประเมินความ ยังยืน (Sustainability Evaluation)  
             4.1.4 การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transport Evaluation)  
  4.2 ประเมินความพึงพอใจด้านผลลัพธ์ของโครงการ 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             ในการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ได้
ก าหนดประชากรและก าตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการดังนี้  
 1. ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน
บ้านแวงใหญ่ รวมทั้งสิ้น จ านวน 700   คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จ านวน 26 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง 1 คนผู้แทนครู 1 คนผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คนผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 คนผู้แทนศิษย์เก่า 1 คนผู้แทนองค์กรศาสนา 1 รูปหรือ 1 คนผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ประธาน 1 คนจ านวน 14 คน  ผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1-3 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 300คน 
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1-3 จ านวน   คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 360  คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43-44) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 393 คน  แบ่งเป็นครูผู้สอน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified Sampling) จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  (ยุทธ ไกยวรรณ์และ
กุสุมา ผลาพรม, 2553, หน้า 132)  ข้อมูลดังตาราง 
ตารางที่   จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จ านวนประขากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 ครูผู้สอน 26 24 
2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 14 14 
3 ผู้ปกครองนักเรียน 300 169 
4 นักเรียน 360 186 
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 3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลเชิงประจักษ์มาเสริมผลการประเมินให้
ชัดเจนขึ้นได้มาโดยการเลือก โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน   39 คน ดังนี ้
   2.1 ครูผู้สอนช้ันละ 1 คนรวม 15 คน 
   2.2 คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 1 คน 
   2.3 ผู้ปกครองนักเรียนช้ันละ 1 คน จ านวน 15 คน 
   2.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 ห้องละ 1 คนรวม 8 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดย
ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ผู้ประเมินได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 
2563 (วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.. 2563 ถึงวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดย
ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้ศัพท์บางค าในความหมายและขอบเขตจ ากัด ดังนี ้
 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่รวบรวมข้อมูลหรือกระบวนการด าเนินงานเพื่อหา
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  หมายถึง การด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีเป้าหมายให้โรงเรียนปลอดยาเสพติด
และปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดมีการด าเนินงานตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 
โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจในการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและใช้ในการด าเนินงานตาม โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข ปีการศึกษา 2563 ติดต่อไปโดยการรวบรวมข้อมูลจากโครงการโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 
 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation : C) หมายถึง การประเมินผลด้าน นโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นโยบายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน ระบบข้อมูลสารเทศ ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน โครงการนโยบายของสถานศึกษา ความส าคัญของ
โครงการ การประเมินผลด้านด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) หมายถึง การประเมินผลด้าน ความ
พร้อม ความรู้ความเข้าใจ ด้านความสามารถ ของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับงบประมาณ ระยะเวลา สื่อวัสดุ อุปกรณ์
และสถานท่ีในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 
โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 การประเมินผลด้านกระบวนการ(Process Evaluation : P) หมายถึง การประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้าน
แวงใหญ่ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ซึ่งกระบวนการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ประกอบด้วย  1) การเตรียมการและวางแผนการด าเนินงาน 
(Plan: P) 2) การด าเนินงานตามแผน (Do: D) 3) ตรวจสอบ นิเทศ ก ากับ ติดตาม (Check: C) 4) การประเมินผล
และการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี (Act: A) 2 ประเมินมาตรฐานตัวชี้วัดและตัวบ่งช้ี จ านวน 5 มาตรฐาน 16 ตัว
บ่งช้ี 
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 ประเมินผลลัพธ์ (Product Evaluation : P) หมายถึงการประเมินผลลัพธ์ แบ่งการประเมินออกเป็น    
4 ด้าน 
  1.การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) ได้แก่ ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน
โครงการ   ประเมินพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดและอบายมุข หลังการด าเนินงานโครงการ 
  2. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ได้แก่ ด้านการตอบสนอง ด้านความรู้  
ด้านความสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริง 
  3. การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) ได้แก่ ความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง
ของโครงการ สถานที่ สื่อ อุปกรณ์ ในการด าเนินโครงการ การดูแล ตรวจสอบและการขยายผล โครงการ 
  4.  ด้านการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ได้แก่ ประเมินแนวทาง
การพัฒนาการด าเนินงานโครงการ 
 มาตรฐานและตัวบ่งช้ี โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง ข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐาน ที่ต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งใช้ ข้อบ่งช้ี ในการบอกสถานภาพ
และสะท้อนลักษณะด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานโครงการ จ านวน 5 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งช้ี  
 
กรอบแนวคิดการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  โดย
เลือกประเมินในรูปแบบ  CIPPIEST  Model  ตามแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556 : 10-16) มาเรียม นิลพันธุ์ 
(2554 : 31-32) และประภัสสร วงษ์ดีและคณะ(2554 : 84-90)  ซึ่งประกอบด้วย  

รูปแบบการประเมิน 
CIPPIEST Model 

1. ประเมินบริบท 
2. ประเมินปัจจัยน าเข้า 
3. ประเมินกระบวนการ 
4. ประเมินผลผลิต 
 4.1 ประเมินผลกระทบ 
 4.2 ประเมินประสิทธิผล 
 4.3 ประเมินความยังยืน  ่ 
 4.4 ประเมินการถ่ายทอดส่ง
ต่อ 

โครงการ 

สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
ใหญ ่

ผลการประเมิน 
1. ด้านบริบท 
 - ความสอคล้อง เหมาะสมของ 
วัตถุประสงคเ์ป้าหมาย 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า 
 -ความเหมาะสมของปัจจัยที่เอื้อต่อการด าเนิน
โครงการ 
3. ด้านกระบวนการ 
 - ความเหมาะสมของการ 
ด าเนนิงานโครงการการมีส่วนร่วม 
4. ด้านผลผลิต 
 - การพัฒนาทกัษะการเรียนรูด้้าน 
ต่าง ๆ ของผู้เรียน การจัด 
ประสบการณ์การเรียนรูข้องคร ู
 4.1 ด้านผลกระทบ 
 - ผลกระทบต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
 4.2 ด้านประสทิธิผล 
 - ผลส าเร็จของโครงการตาม 
จุดประสงค ์
 4.3 ด้านความยังยืน  ่ 
 - การรกัษาไว้ซึ่งความส าเร็จของโครงการ 
 4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
 - การถ่ายทอดความรู้ การขยายผลโครงการ 
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 1. ประเมินบริบทการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  นโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ  ระบบข้อมูลสาร
เทศ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโครงการ  นโยบายสถานศึกษา และความส าคัญของโครงการ    
 2. ประเมินปัจจัยในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model  ประกอบด้วย  ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ด าเนินงานโครงการ ความพอเพียงของงบประมาณในการด าเนินโครงการ  อาคารสถานที่เหมาะสมในการด าเนิน
โครงการ  ระยะเวลา สื่อ อุปกรณ์ เหมาะสมในการด าเนินงานโครงการ     
 3. ประเมินกระบวนการ การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   
  3.1 ระบบบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
ใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   ได้แก่ 1) การเตรียมและวางแผนการด าเนินงาน (Plan: P) 2) การด าเนินงานตาม
แผน (Do: D) 3) การนิเทศก ากับติดตาม (Check: C) 4) การประเมินผลและการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี (Act: 
A)  
  3.2 ประเมินมาตรฐานตัวช้ีวัดและตัวบ่งช้ีโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   จ านวน 5 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งช้ี  
 4. ประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   ดังนี ้
  4.1 ประเมินกระทบ  ในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model  ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
  4.2 ประเมินประสิทธิผล  การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   
  4.3 ประเมินความยั่งยืน  ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   
  4.4 ประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้ประเมินด าเนินการประเมินโครงการโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 1. ก าหนดจุดประสงค์ของการประเมนิโครงการสถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   
 2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินโครงการ และการประเมินโครงการ  
 3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST  Model  ตามแนวคิดของ)
รัตนะ บัวสนธ์ (2556 : 10-16) มาเรียม นิลพันธุ์ (2553 : 31-32) และประภัสสร วงษ์ดีและคณะ(2553 : 84-90) 
ซึ่ง ประกอบไปด้วย การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้  
 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation)  
 2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)  
 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation 
 4. การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation) ดังนี ้
  4.1 การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation) แบ่งรายการประเมิน ดังนี้ 
    4.1.1 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
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              4.1.2 การประเมินประสิทธิผล (Effective Evaluation)  
              4.1.3 การประเมินความยังยืน (Sustainability Evaluation)  
              4.1.4 การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transport Evaluation)  
  4.2 ประเมินความพึงพอใจด้านผลลัพธ์ของโครงการ 
 4. ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยได้แสดงสิ่งที่จะศึกษา แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ จ าแนก
ตามโครงสร้างของการประเมินแบบ CIPPIEST  Model   
 5. ก าหนดขอบเขตและหัวข้อการประเมนิ โดยก าหนดมิติที่ประเมิน ข้อค าถามและผู้ให้ข้อมูล ตามความ
เหมาะสม  
 6. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้างของการประเมินที่ก าหนดไว้แล้วมา ขยาย
รายละเอียดของข้อค าถามตาม มิติที่ประเมิน สิ่งที่ประเมิน และกลุ่มตัวอย่าง  
 7. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุง แก้ไข  
 8. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น  
 9. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง  
 10. น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน
บ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถามความคิดเห็น และ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้
กับกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็น ใช้ส าหรับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   จ านวน 5 ฉบับ ดังนี ้
  ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model  ด้านบริบท 
  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   ด้านปัจจัยน าเข้า 
  ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   ด้านกระบวนการ 
  ฉบับที่ 4 แบบสอบถามการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   ด้านผลลัพธ์ของโครงการ 
  ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความความพึงพอใจด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   ด้านผลลัพธ์ของโครงการ 
 2. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
มีประเด็นในการสัมภาษณ์ตามกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ จ านวน 3 ฉบับ 
  ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน
บ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   ส าหรับนักเรียน รายการสัมภาษณ์ จ านวน 4 ข้อด้าน ปัจจัย ด้าน
กระบวนการ และด้านผลลัพธ์  
  ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์การบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model  ส าหรับครูผู้สอน จ านวน 4 ข้อ ด้านการเตรียม และวางแผน
ด าเนินงาน ด้านการด าเนินงานตามแผน ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และด้านการ ประเมินผล  
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  ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรี ยนชุมชน
บ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model  ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียน 
จ านวน 4 ข้อ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ประเมินได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน และแบบสอบถามส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ผู้ประเมินได้น าแบบสอบถามไปส่งด้วยตนเอง ส่วนแบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง นักเรียนผู้ประเมินได้ฝากนักเรียน
น าส่งผู้ปกครองนักเรียนและให้น ากลับมาส่งภายในภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2563  
 2. แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ผู้ประเมินมอบหมายให้ครปูระจ าช้ันอธิบายวิธีการ ประเมินให้นักเรียน
ฟังจนเข้าใจ แล้วให้นักเรียนประเมินในห้องเรียน  
 3. สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง แต่ละกลุ่มผู้ประเมินเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง  
 4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับมาเป็นฉบับสมบูรณ์ทุกฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 
ของแบบสอบถามทั้งหมด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ประเมินน าผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูล โดย ด าเนินการ ดังน้ี  
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด แล้วคัดเลือกเฉพาะ 
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่า แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจมี ความสมบูรณ์
ครบ ร้อยละ 100  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการจากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยน าแบบสอบถาม ที่ได้
ทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อ ค านวณหาค่าส ถิติ 
ดังนี้  
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่า ร้อยละ 
(percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย  
  2.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นจากการประเมินความพึงพอใจ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้ CIPPIEST Model   โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย โดยให้ความหมายของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2553 :99) ตามรายละเอียดดังนี้ 
  4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
  3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก  
  2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
  1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย  
 3. การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการตีความ วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสร้าง
ข้อสรุป 
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สรุปผลการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดย
ใช้ CIPPIEST Model สรุปผลการประเมินดังนี้  
 1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบ้านแวงใหญ่  ของครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนรู้จัก
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข แต่ด้านการประกาศใช้นโยบายของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการ อยากให้ท าป้ายประกาศให้ท่ัวถึง และประกาศนโยบายลงใน Website Line หรือ Face book 
ของโรงเรียนจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน และจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผู้ปกครอง นักเรียน ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง
นักเรียนมีความ ต้องการให้โรงเรียนการประกาศนโยบายโครงการ ควรประกาศลงในสื่อ Social ของทางโรงเรียน
และชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับรู้นโยบายและแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  ของครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า 
ด้านผู้สอนท ากิจกรรม นอกจาก ครูผู้สอน ต ารวจ นักเรียนแกนน า ต้องการมีวิทยากรจากภายนอกมาช่วยในการ
สอนมากขึ้น เช่น ทหาร หมอ พยาบาล ด้านสื่ออุปกรณ์ โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ เกี่ยวกับโครงการให้ มากกว่าน้ี อาจจะขอรับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้มีจิต
ศรัทธาช่วย บริจาค ด้านอาคารสถานท่ี มีห้องจัดกิจกรรมโครงการเป็นสัดส่วน สวยงามปลอดภัยน่าเรียน ระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ข้อดีหรือความประทับใจในสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับใช้ในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชอบเรียนจาก สื่อที่มี
ชีวิต เช่น ละครและบทบาทสมมุติ จากนักเรียนแกนน า และเรียนจากสื่อคอมพิวเตอร์เพราะได้ค้นคว้าหาข้อมูลเอง
ได้ตลอดเวลาเท่าที่ต้องการรู้ และจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 
ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า มีความต้องการต้องการให้โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เกี่ยวกับโครงการ ให้ทันสมัยมากขึ้น และห้องเรียนทุกห้องเรียนควรสามารถจัดกิจกรรมโครงการได้ ผู้ให้ความรู้
อยากให้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรด้านนอกเพื่อความรู้เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน 
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ได้แก่ 
 3.1 การประเมินด้านการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข โรงเรียนชุมชน
บ้านแวงใหญ่  ของครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ จากการสัมภาษณ์นักเรียน ด้านกระบวนการ 
พบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้านบริหารจัดการ
กิจกรรมโครงการ ไม่มีข้อบกพร่อง คณะครูจัดกิจกรรมได้อย่าง ดีเยี่ยมนักเรียนส่วนใหญ่มีความสุข และสนุกสนาน
เวลาเรียน อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมของโครงการนี้ ตลอดไป กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือ ครู DARE ส่วน
ด้านวัดผลประเมินผลตัวบ่งช้ีโครงการ อยากให้ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลที่หลากหลาย เช่น การแสดงละคร การ
แสดงออกทางกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มากกว่าท าข้อสอบ ใบงาน และจากนั้นได้ไปสัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนด้านกระบวนการ พบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดีทุกกิจกรรม แต่อยากให้ เพิ่มกิจกรรมท าความดีทุกวัน กิจกรรม
เขียนบันทึกประจ าวัน และเพิ่มความเข้มงวดกวดขันเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเพราะสื่อทุกวันนี้
อันตราย การอบรมหน้าเสาธงควรมีการสอดแทรกเรื่องยาเสพติดให้บ่อยขึ้น ควรให้ครอบครัวมี ส่วนรับทราบปัญหา
มากขึ้นท้ังนี้ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่กับตา ยายซึ่งดูแลนักเรียนไม่ค่อยได้ และให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน 
 3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  ของครูผู้สอน รายด้าน พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการประเมินผลและการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้าน
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การเตรียมการและวางแผนการด าเนินงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาด้านการด าเนินงานตามแผน อยู่ใน ระดับ
มาก และล าดับต่ าสุด ได้แก่ ด้านตรวจสอบ นิเทศ ก ากับ ติดตาม อยู่ในระดับมาก  
 3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  ของครูผู้สอน รายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงล าดับสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานด้านการรักษา อยู่ในระดับมากที่สุด  และ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มาตรฐานด้านการค้นหา อยู่ในระดับมากที่สุด และ มาตรฐานด้านการป้องกัน 
อยู่ในระดับมาก  ล าดับต่ าสุดได้แก่ มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง อยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอน 
สรุปได้ว่า ครูผู้สอนได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลและการประเมินมาตรฐานและตัว
บ่งช้ี ของ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินผล ติดตามการด าเนินงานโครงการ ท้ังก่อน ระหว่าง และหลัง
การด าเนินงานโครงการ แล้วมีการน าผลการประเมินผลมา  SWOT เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น 
 4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบ้านแวงใหญ่  สามารถสรุปได้ดังนี้  
 4.1 ผลการจัดกิจกรรมการประกอบการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ พบว่า โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมเรียงล าดับสูงสุด 
ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ ด้านประสิทธิผลโครงการ อยู่ในระดั บ
มาก ล าดับต่ าสุดได้แก่ ด้านผลกระทบโครงการ อยู่ในระดับมาก  และจากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า หลังจากที่
โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 
หรือกิจกรรมอื่น ๆ เสร็จแล้ว นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องปรามยาเสพติดและอบายมุขมาก
ขึ้น นักเรียนต้องการ ให้คณะครูพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชอบทุกกิจกรรม และโครงการมีเครือข่าย
ความรู้เพื่อขยายผลการด าเนินงานให้ยั่งยืน หลังนั้นได้ไปสัมภาษณ์กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน 
พบว่า โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก เนื่องจาก ผู้บริหารเห็นความส าคัญของโครงการ ชุมชนเห็นความส าคัญของการพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ของบุตรหลานจึงมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน บุตรหลานมีพฤติกรรมป้องงปรามยาเสพติดม ากขึ้น 
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในชุนชนลดลง  
 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง นักเรียน 
ด้านผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า โดยรวมเฉลี่ย อยู่ใน ระดับมากที่สุด 
เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับสูงสุด ได้แก่ ท่านตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมา บุตรหลานของท่านน าความรู้จากการจัดกิจกรรมของโครงการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และ บุตรหลานของท่านได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อยู่ในระดับ มากที่สุด และล าดับต่ าสุดได้แก่ 
ท่านมีความประสงค์อยากให้โรงเรียนด าเนินงานโครงการอย่างเนื่อง อยู่ในระดับ มาก และจากการสัมภาษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผู้บริหารต้องมี การสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้มากขึ้น จะท าให้คณะครูมีก าลังใจและตั้งใจในการท างาน มากขึ้น โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่มีความ เหมาะสมในระดับมาก เนื่องจาก ชุมชนเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานจึง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการ 
1.1 จากการศึกษาครั้งน้ีท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามโครงการ 

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  ทั้ง 4 ด้าน คือ บริบท ปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ซึ่งมีผลการประเมินในระดับมากทุกกระบวนการ ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
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ใหญ่ ควร เพิ่มจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกับโครงการ ควรมีการส ารวจสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด นาง
สารเสพติดและอบายมุข ควรต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการด าเนินงานโครงการสถานศึกษา ดาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุขของโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ เพื่อพัฒนาผลการประเมินให้มีระดับที่สูงขึ้น  

1.2 จากการศึกษาครั้งน้ีท าให้ทราบความคิดเห็นของบุคคลที่ตอบแบบสอบถามแต่ละ กลุ่ม 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด าเนินการได้เป็นอย่างดี ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ควรเน้นการ
วางแผนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้จริง  

1.3 จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีท าให้โรงเรียน ทราบผลการ ดาเนิน 
งานเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการต่อไปได้ ดังนั้น โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  ควรน าผล การ
ประเมินในแต่ละด้านไปปรับใช้ และพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานโครงการครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการประเมินโครงการทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อสิ้นสุดการ 
ด าเนินการเพื่อจะได้เห็นพัฒนาการของการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
   2.2 ควรน าผลจากการประเมินครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของ
โครงการให้เหมาะสมกับนักเรียน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 
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