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บทคัดย่อ
การประเมินโครงการครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อทราบผลการดาเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา
2560 ของโรงเรี ย นเมื องเชลี ย ง อาเภอศรี สั ช นาลั ย จังหวัดสุ โ ขทัย สั งกัดส านักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 38 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
ประเมินบริบท ประเมินปัจจัยนาเข้า ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษา สีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม
ตัวอย่างที่นามาใช้ในการประเมินครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 15 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน ครูแกนนาโครงการ 20 คน และครูดาเนินการโครงการ 61 คน รวม
จานวน 98 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย นักเรียน
โรงเรี ย นเมืองเชลี ย ง ปี การศึกษา 2560 จ านวน 310 คน และผู้ ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลี ยง ปี
การศึกษา 2560 จานวน 310 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามตารางของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น 718 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน มีจานวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนาโครงการ เพื่อประเมินโครงการด้านบริบท มีจานวน 7 ข้อ ฉบับที่ 2
แบบสอบถามส าหรั บ เก็บ ข้ อมูล จากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้นฐาน ผู้ บริห ารโรงเรียน ครู แกนน า
โครงการเพื่อประเมินโครงการด้านปัจจัยนาเข้า มีจานวน 12 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูลจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนาโครงการ ครูดาเนิน การโครงการ และ
นักเรียน เพื่อประเมินโครงการด้านกระบวนการ มีจานวน 18 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูล
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนาโครงการ ครูดาเนิน การโครงการ
นั กเรี ย น และผู้ ป กครองนั กเรี ย นเพื่อประเมิ นโครงการด้านผลผลิ ต มีจานวน 50 ข้อ รวบรวมข้อมู ล และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า มิติการประเมินทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผล
การประเมินด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
2. ผลการประเมินด้านบริ บท พบว่า บริบทของโครงการมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุ ด
( X̅ = 4.64) ผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสานั กงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (̅X = 4.70) และโรงเรียนต้องการที่จะพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมปลอดจาก
ยาเสพติดและอบายมุข (X̅ = 4.70)

3. ผลการประเมิน ด้ า นปัจ จั ยน าเข้า พบว่า ปั จจัยนาเข้าของโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (̅X = 4.55) ผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง (̅X = 4.70) และบุคลากรในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม (̅X = 4.70)
4. ผลการประเมิน ด้ า นกระบวนการ พบว่า กระบวนการของโครงการมี การปฏิบั ติที่ เหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุ ด (X̅ = 4.58) ผลการประเมิน สูง ที่สุด ได้แก่ กิจกรรมห้องเรียนสี ขาวมีความเหมาะสม
(̅X = 4.81)
5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลผลิตของโครงการมีการปฏิบัติที่เหมาะสมและความพึงพอใจ
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( ̅X = 4.56) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายการด้ า นผลผลิ ต ของโครงการด้ า นพฤติ ก รรม
พบว่า ปลอดการพนัน มีการปฏิบัติที่เหมาะสมสูงที่สุด ( X̅ = 4.59) รองลงมา ได้แก่ ปลอดสื่อลามกอนาจาร
(̅X = 4.55) ปลอดยาเสพติด (̅X = 4.54) และปลอดการทะเลาะวิวาท (̅X = 4.54) ตามลาดับ ส่วนการประเมิน
ความพึงพอใจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงที่สุด (X̅ = 4.57)

