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บทคัดย่อ 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน   
บ้านท่างาม  ปีการศึกษา 2562 - 2563  มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพ่ือประเมินบริบทของโครงการ 
(Context Evaluation)  2) เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation)  3) เพ่ือ
ประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ (Process Evaluation)  4) เพ่ือประเมินผลผลิตของ
โครงการ (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 119 คน และ
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 129 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Window  
ปรากฏผล ดังนี้  
 1. ผลการประเมินด้านบริบท 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน 
บ้านท่างาม ด้านบริบท ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, SD = 0.42)   
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ  และปีการศึกษา 2563  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.67, SD = 0.43) ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน 
บ้านท่างาม ด้านปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, SD = 0.15)  
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ทุกกิจกรรม  และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, SD = 0.20) ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ทุกกิจกรรม  
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 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
  3.1 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.52, SD = 0.34)  และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62, SD = 0.35) 
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทั้งสองปีการศึกษา  
  3.2 กจิกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.42, SD = 0.31)  และปีการศึกษา 2563  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, SD = 0.27) 
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทั้งสองปีการศึกษา  
  3.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก     
( X = 4.44, SD = 0.48)  ส่วนปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, SD = 0.48) 
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทั้งสองปีการศึกษา  
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต 
  4.1 ผลการด าเนินโครงการตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  พบว่า ปีการศึกษา 
2562  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.54, SD = 0.15) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน  และปีการศึกษา 2563  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.64, SD = 0.18)  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
  4.2 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ  พบว่า ปีการศึกษา 2562  โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.55, SD = 0.19) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม 
พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกกิจกรรม  และปีการศึกษา 2563  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( X = 4.65, SD = 0.22)  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนดไว้ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกกิจกรรม  
  4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ  พบว่า  
ปีการศึกษา 2562  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, SD = 0.18) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีก าหนดไว้ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม  และปีการศึกษา 
2563  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65, SD = 0.19) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้
ทุกประเด็น เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกกิจกรรม  
 

บทน า 
 ปัจจุบันยาเสพติดและอบายมุขเป็นปัญหาส าคัญของทุกประเทศ ทั่วโลกให้ความส าคัญใน
การป้องกันและปราบปราม และเป็นปัญหาที่ส าคัญระดับชาติซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีผลกระทบต่อทุกด้าน ปัจจุบันนี้สิ่งเสพติดและอบายมุข นับว่าเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ 
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เพราะล้วนเป็นบ่อเกิดของปัญหาอื่น ๆ หลายด้าน ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาส าคัญในการพัฒนาประเทศได้ 
ประกอบกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เกิดความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขจึงแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องยากที่จะปราบปรามให้หมด
สิ้นไป นอกจากนี้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) 
และยาเสพติด เป็นตัวการที่ส าคัญในการบ่อนท าลายก าลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของ
สถานการณ์ยาเสพติดจะเป็นตัวแปรที่ส าคัญให้มีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกรัฐบาลที่ผ่านให้ความส าคัญต่อการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยการ ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ (National agenda)  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม (Protective regulatory policy) โดยบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้อง ได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมโดยให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อหาทางป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกัน สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ป้องกันครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา 
สถานประกอบการ และสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งสร้างพลัง ความเข้มแข็ง และ  
ความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด, 2558, หน้า 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดและอบายมุขท่ีพบในปัจจุบันนั้น มีการ
แพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติเพ่ิมมากข้ึน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ใน
วัยก าลังศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน และสถานศึกษาต่าง ๆ ยาเสพติดในสถานศึกษาจึงแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว รุนแรงมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 4)  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2558, หน้า 2) ได้ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และอบายมุข โดยก าหนดมาตรฐานการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยง
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยา
เสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยง การหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติด และอบายมุข 
ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา
น านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดท าแผนปฏิบัติการครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความส าคัญ และมีจิตส านึก
ร่วมกันที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือ 
และร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน จัด
กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่น 
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กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีป้องกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักเรียน 
นักศึกษาท้ังในส่วนของชมรมและสภานักเรียน รวมทั้งจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้าง
จิตส านึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุก
คนให้ทั่วถึง โดยสร้างเครือข่ายแกนน าทุกระดับในสถานศึกษา จัดระบบการด าเนินงานยุทธศาสตร์ 5 
มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้แก่ 1) มาตรการป้องกัน  
2) มาตรการค้นหา 3) มาตรการรักษา 4) มาตรการเฝ้าระวัง และ 5) มาตรการบริหารจัดการ ภายใต้  
กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล 
 ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก และผู้บริหารสถานศึกษา อ านวยการ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน และจัดมาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น  
ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากร 
ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู  ทั้งนี้ได้ก าหนด
นโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 4) 
 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ได้มีการ
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางแนวทางการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน 
มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ 
ซึ่ง 4 ต้อง คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ  
ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ผู้เรียนออก  โดยได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
และก่อนหน้านั้นเคยได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง ในปีการศึกษา 2560 
และรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน ในปีการศึกษา 2559 มาตามล าดับ จากความ
เป็นมาและปัญหาดังกล่าว  ผูร้ายงานในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนได้รายงานผลการด าเนินการ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับผลงาน
ดีเด่น ในขณะเดียวกันผู้รายงานมีแนวคิดว่า ในการบริหารโครงการดังกล่าวต้องได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การวิวัฒนาการที่จะท าให้
เด็กและเยาวชนเข้าถึงความเสี่ยงทั้งยาเสพติด และอบายมุข ตลอดจนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อม จึงมีการด าเนินการ
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 
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ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร และมี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานโครงการอย่างไร เพ่ือน าข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการด าเนินโครงการต่อไป และเพ่ือให้ผลการประเมิน ครอบคลุมมีความเที่ยงตรง 
เป็นระบบ  ผู้รายงานจึงประยุกต์ใช้รูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model) ของ ดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม 
(Daniel L. Stufflebeam) เพ่ือประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้าน
กระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต  เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อค้นพบอันเป็น
ข้อมูลส าคัญในการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนชุมชน
บ้านท่างาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม  
 2. เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้าในการด าเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม  
 3. เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม  
 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ดังนี้ 
  4.1 ผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านการป้องกัน 2) 
มาตรฐานด้านการค้นหา 3) มาตรฐานด้านการรักษา 4) มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง 5) มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการ 
  4.2 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก ่1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  
  4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม  
 

วิธีด าเนินการประเมิน 

 1. รูปแบบในการประเมิน 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน   
บ้านท่างาม ปีการศึกษา 2562-2563 ครั้งนี ้ผู้รายงานได้ประยุกต์ใช้การประเมินแบบซิปป์ (CIPP 
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Model) ของ ดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) โดยท าการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้  
1) การประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
ของโครงการ (Input Evaluation) 3) การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (Process 
Evaluation) 4) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ในปีการศึกษา 
2562  และปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
   2.1.1 ปีการศึกษา 2562 ประชากร จ านวน 180 คน ประกอบด้วย  1) ผู้บริหาร
และครู จ านวน 9 คน  2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารและ
ผู้แทนครู) 3) นักเรียน จ านวน 82 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน  82 คน 
     2.1.2 ปีการศึกษา 2563 ประชากร จ านวน 196 คน ประกอบด้วย  1) ผู้บริหาร
และครู จ านวน 11 คน  2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารและ
ผู้แทนครู) 3) นักเรียน จ านวน 89 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน  89 คน  
  2.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการประมาณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครจ์ซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling)  จากประชากรที่มีจ านวนจ ากัดตามท่ีเลือก ดังนี้  
   2.2.1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 119 คน ดังนี้ 1) ผู้บริหารและครู 
จ านวน 9 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6 จ านวน 21 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 82  
   2.2.2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 129 คน ดังนี้ 1) ผู้บริหารและครู 
จ านวน 11 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6 จ านวน 22 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 89 คน  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
จ านวน 8 ฉบับ ดังนี้ 
  3.1 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท 
  3.2 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัย 
  3.3 ฉบับที่ 3.1 แบบสอบถามด้านกระบวนการของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว     
  3.4 ฉบับที่ 3.2 แบบสอบถามด้านกระบวนการของกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
แอลกอฮอล์ และอบายมุข  
  3.5 ฉบับที่ 3.3  แบบสอบถามด้านกระบวนการของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
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  3.6 ฉบับที่ 4.1 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการ ตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน 2) ด้านการค้นหา 3) ด้านการรักษา 
4) ด้านการเผ้าระวัง 5) ด้านการบริหารจัดการ   
  3.7 ฉบับที่ 4.2 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับผลส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่  3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์   
  3.8 ฉบับที่ 4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชมุชนบ้านท่างาม จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์   
 4 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  4.1 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดย น าแบบสอบถามทั้ง 8 ฉบับ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน  ตรวจสอบ  ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อค าถามทั้งด้าน
ภาษา เนื้อหา ความครอบคลุมโครงสร้างของแบบสอบถาม  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จึงจะถือว่ามีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา สามารถ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า ข้อค าถามมีค่า 
IOC ระหว่าง 0.8 - 1.00 ทั้ง 8 ฉบับ 
  4.2 หาความเชื่อมั่น (Reliability)  ผู้รายงานน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทั้ง 8 
ฉบับ ไปทดลองใช้ (Try - out) กับโรงเรียนเครือข่ายที่ด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ซึ่งมีบริบทและลักษณะด าเนินการงาน เช่นเดียวกัน แล้วน าแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ปรากฏผลว่า 
แบบสอบถามทั้ง 8 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.861 – 0.948  เป็นไปตามเกณฑ์  
ดังนี้ ฉบับที่ 1 ได้เท่ากับ 0.861 ฉบับที่ 2 ได้เท่ากับ 0.927 ฉบับที่ 3.1 ได้เท่ากับ 0.899 ฉบับที่ 3.2 
ได้เท่ากับ 0.897 ฉบับที่ 3.3 ได้เท่ากับ 0.895 ฉบับที ่4.1 ได้เท่ากับ 0.928 ฉบับที่ 4.2 ได้เท่ากับ 
0.948  ฉบับที ่4.3 ได้เท่ากับ 0.933 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่หาคุณภาพของเครื่องมือ
เรียบร้อยแล้ว จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ตามช่วงเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
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  5.1 ฉบับที่ 1 การประเมินด้านบริบท เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเก็บรวบรวมก่อนด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในเดือน
เมษายน 2562 และเดือนเมษายน 2563 
  5.2 ฉบับที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเดือนพฤษภาคม 2562 และเดือนพฤษภาคม 2563 
  5.3 ฉบับที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมของโครงการ จ านวน 3 ฉบับ คือ 
1) ฉบับที่ 3.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2) ฉบับที่ 3.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 3) ฉบับที ่3.3 
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  
  5.4 ฉบับที่ 4 การประเมินด้านผลผลิต  เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เมื่อสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการ ในเดือนมีนาคม 2562 และเดือนมีนาคม 2563  จ านวน 3 ฉบับ คือ 1) ฉบับที ่4.1 
แบบสอบถามผลการด าเนินโครงการตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
การป้องกัน (2) ด้านการค้นหา (3) ด้านการรักษา (4) ด้านการเฝ้าระวัง (5) ด้านการบริหารจัดการ  
2) ฉบับที่ 4.2 แบบสอบถามผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว (2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ (3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ 3) ฉบับที่ 4.3 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม  
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for 
Window  โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
 

ผลการประเมินโครงการ 
 1. ผลการประเมินด้านบริบท 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน 
บ้านท่างาม ด้านบริบท ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, SD = 0.42)   
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ  และปีการศึกษา 2563  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.67, SD = 0.43) ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน 
บ้านท่างาม ด้านปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, SD = 0.15)  
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ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ทุกกิจกรรม  และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, SD = 0.20) ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ทุกกิจกรรม  
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
  3.1 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.52, SD = 0.34)  และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62, SD = 0.35) 
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทั้งสองปีการศึกษา  
  3.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.42, SD = 0.31)  และปีการศึกษา 2563  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, SD = 0.27) 
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทั้งสองปีการศึกษา  
  3.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก     
( X = 4.44, SD = 0.48)  ส่วนปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, SD = 0.48) 
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทั้งสองปีการศึกษา  
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต 
  4.1 ผลการด าเนินโครงการตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  พบว่า ปีการศึกษา 
2562  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.54, SD = 0.15) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน  และปีการศึกษา 2563  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.64, SD = 0.18)  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
  4.2 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ  พบว่า ปีการศึกษา 2562  โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.55, SD = 0.19) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม 
พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกกิจกรรม  และปีการศึกษา 2563  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( X = 4.65, SD = 0.22)  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนดไว้ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกกิจกรรม  
  4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ  พบว่า  
ปีการศึกษา 2562  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, SD = 0.18) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีก าหนดไว้ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม  และปีการศึกษา 
2563  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65, SD = 0.19) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้
ทุกประเด็น เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกกิจกรรม  
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การอภิปรายผล 
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน   
บ้านท่างาม  ปีการศึกษา  2562 – 2563  สามารถน าผลการประเมินมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ด้านบริบท  
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน
บ้านท่างาม ด้านบริบท ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้รายงานได้ด าเนินการประเมิน
บริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม  
ก่อนการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 เพ่ือน าข้อมูลของการประเมิน 
ด้านบริบทของโครงการมาศึกษา ปัญหา ความจ าเป็น ความต้องการ เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน
การจัดท าโครงการ สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557, หน้า 13-16) ที่ว่า การประเมิน
บริบทหรือสภาวะแวดล้อมเป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ปัญหาและความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องว่ามีความสอดคล้องเอ้ือต่อการจัด
โครงการหรือไม่ ตลอดจนทรัพยากรและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงานระดับสูงกว่า และบริบทหรือสภาพขององค์กรที่จะจัดท าโครงการ  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมาพร ลี้ภัยรัตน ์(2563, หน้า 169-170) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  
การประเมินโครงการประเมินโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
อนุบาลเมืองอุทัยธานี พบว่า ผลการประเมินด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า 
 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม  ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมาก  
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น ทั้งสองปีการศึกษา  ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนชุมชน
บ้านท่างาม ได้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรที่จ าเป็น ในการด าเนินการ
ตามโครงการ โดยมีการจัดอบรมครูแกนน าอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดความรู้ในการด าเนินการ   
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ ตลอดจนมีการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
รวมไปถึงมีการประเมิน และการเตรียมการวางแผน ด้านงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ 
ส าหรับการด าเนินโครงการ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินโครงการของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557, 
หน้า 13-16) ที่กล่าวว่า การประเมินปัจจัยน าเข้าเป็นการประเมินความพร้อมทั้งในเชิงคุณภาพและ
ความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ก่อนเริ่มโครงการว่า มีทรัพยากรพร้อมที่จะด าเนินโครงการ 
ได้หรือไม่ สารสนเทศที่น ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้ 
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การด าเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุทธนา 
สัมฤทธิ์ผ่อง (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
พบว่า ผลการประเมินเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัย และด้านสภาพแวดล้อม 
 3. ด้านกระบวนการ 
  3.1 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน 
บ้านท่างาม  ด้านกระบวนการ : กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น ทั้งสองปีการศึกษา  
ทั้งนี้เป็นเพราะ โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ได้ด าเนินการทั้งด้านการบริหารงาน และด้านการด าเนินงาน 
ของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามแนวทาง
และนโยบายของส่วนราชการหน่วยเหนือทุกระดับ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หน้า 2-7)    
ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้ 1) น านโยบาย
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไปสู่
การปฏิบัติให้มีแผนปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ครูและกลุ่ม เป้าหมายนักเรียน  
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  2) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 3) อ านวยการ ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 4) สรุปรายงานต้นสังกัดเพ่ือสรุปผลรายงานศูนย์อ านวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิเชียร 
ชุติมาสกุล (2562, หน้า 336) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย พบว่า กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
  3.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน 
บ้านท่างาม  ด้านกระบวนการ : กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่  ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 
2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น ทั้งสองปีการศึกษา  
ทั้งนี้เป็นเพราะ โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม มีการด าเนินงานของกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดย
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน  2) ก าหนดและประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตาม
กฎหมาย  3) การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่  4) การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียน
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การสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร  5) การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
เช่น กิจกรรมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับความรู้ สติกเกอร์รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ในวันส าคัญต่าง ๆ  
6) การดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ไม่ให้สูบบุหรี่  และ7) การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน ซึ่งโรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง (โรงเรียนชุมชน
บ้านท่างาม, 2562, หน้า 28-55) สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หน้า 2-7) ที่ก าหนดไว้ว่า ให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมหลากหลายตามกลุ่มสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและนิทรรศการยาเสพติด กิจกรรมแข่งขันมินิมาราธอน 
กิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตพลังสีขาว กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นต้น  
  3.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน 
บ้านท่างาม  ด้านกระบวนการ : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น  
ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ได้ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดย
มีการน าปัญหาที่พบในปีการศึกษา 2562  มาพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา  เพ่ือวางแผน
ก าหนดขอบข่ายในการด าเนินงาน และจัดท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 5 กิจกรรม  ได้แก่ 1) 
กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา  2) กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและนาฏศิลป์  3) กิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปะ  4) กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ  5) กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม (โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม, 
2562, หน้า 57-60) สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556, หน้า 17) ที่กล่าวถึงการประเมิน
ด้านกระบวนการไว้ว่า การประเมินด้านกระบวนการเป็นการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ 
ได้แก่ การบริหารโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิเชียร ชุติมาสกุล (2562, หน้า 341) ที่พบว่า ผลการ
ประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ปีการศึกษา 
2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต 
  4.1 ผลการด าเนินโครงการตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน
บ้านท่างาม  ด้านผลผลิต ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 
2563  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนดไว้ทุกประเด็น 
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 ทั้งสองปีการศึกษา  ทั้งนี้เป็นเพราะ โรงเรียนชุมชนบ้านท่างามได้ด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 5 มาตรฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หน้า 37-40) ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านการป้องกัน 2) มาตรฐานด้านการ
ค้นหา 3) มาตรฐานด้านการรักษา 4) มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และ 5) มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ และผู้รายงานในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (2558, หน้า 2-7) โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 1) น านโยบายการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดไปสู่การ
ปฏิบัติ จัดท าแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกประเทศ 2) ต้องให้ความส าคัญและมีจิตส านึกร่วมกันที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตร
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน.4) จัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตส านึก ทักษะ
ชีวิต ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกคนให้ทั่วถึง 
โดยสร้างเครือข่ายแกนน าทุกระดับในสถานศึกษา 5) อ านวยการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานและจัดมาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติด  สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อมรรัตน์ พนัสนาชี (2560) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขโรงเรียนบ้านบึงลัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบว่า  
ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) อยู่ในระดับมากที่สุด  
  4.2 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบ้านท่างาม  ด้านผลผลติ เกี่ยวกับผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562 และ 
ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น 
ทั้งสองปีการศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะ โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมหลักท้ัง 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 2)กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ และ 3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  โดยมีการศึกษาปัญหา 
วางแผน ด าเนินการตามแผน ประเมินผลและปรับปรุงแก้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การประเมิน
โครงการ ด้านผลผลิต จากทั้ง 3 กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ วิเชียร ชุติมาสกุล (2562, หน้า 380) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย พบว่า ผลการประเมินผลผลิต ด้าน
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559-2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
  4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ 
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  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม  ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น ทั้ง 2 ปีการศึกษา 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา (2560, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  พบว่า ผลผลิตของโครงการ 
มีการปฏิบัติที่เหมาะสมและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการประเมินไปใช้  
  1.1 ควรมีการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชุมชนบ้านท่างามอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
  1.2 ในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ควรให้
ความส าคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับ อบายมุขของนักเรียน 
  1.3 ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส าคัญต่อการด าเนินโครงการ โดยการมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง ในการร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินครั้งต่อไป  
  2.1 ควรน าผลจากการประเมินครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมของโครงการให้เหมาะสมกับนักเรียน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น  
  2.2 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความ
ครอบคลุม การวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนรายบุคคลที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาระดับบุคคลได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
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