
ชื่อเร่ือง  : รายงานการประเมินโครงการปอ้งกนั เฝา้ระวงัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ของ 
  โรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบรูณ ์(วงัชมภวูิทยาคม)  
ผู้รายงาน  : นางสาวนนัทน์ภสั  บญุยอด 

 ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศกึษา วิทยฐานะรองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
ปีการศึกษา : 2562 
 

บทคัดย่อ 
 

รายงานการประเมินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียน
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์(วงัชมภูวิทยาคม) ในครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินโครงการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์    
(วงัชมภวูิทยาคม) โดยใชรู้ปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) ซึ่ง
มีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ คือ   

1. เพื่อประเมินดา้นบริบทของโครงการป้องกนั เฝ้าระวงั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ของ
โรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบรูณ ์(วงัชมภวูิทยาคม)  

2. เพื่อประเมินดา้นปัจจัยน าเขา้ของโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด ของโรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบูรณ ์(วงัชมภวูิทยาคม) 

3. เพื่อประเมินดา้นกระบวนการของโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด ของโรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบรูณ ์(วงัชมภวูิทยาคม) 

4. เพื่อประเมินดา้นผลผลิตของโครงการปอ้งกนั เฝา้ระวงั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ของ
โรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบรูณ ์(วงัชมภวูิทยาคม) 

5. เพื่อประเมินดา้นผลกระทบของโครงการป้องกัน เฝ้าระวงั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ของโรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบูรณ ์(วงัชมภวูิทยาคม) 

6. เพื่อประเมินดา้นประสิทธิผลของโครงการป้องกนั เฝา้ระวงั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ของโรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบูรณ ์(วงัชมภวูิทยาคม) 

7. เพื่อประเมินดา้นความยั่งยืนของโครงการป้องกนั เฝา้ระวงั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ของโรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบูรณ ์(วงัชมภวูิทยาคม) 

8. เพื่อประเมินดา้นการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการป้องกนั เฝา้ระวงั และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด ของโรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบรูณ ์(วงัชมภวูิทยาคม) 

 



กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูป้กครองของนกัเรียน และนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6  ปีการศกึษา 
2562  ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้ครูผูร้บัผิดชอบโครงการ จ านวน  43  คน โดยใชป้ระชากรเป็น
กลุม่ตวัอย่าง   นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 – 6  จ านวน 260 คน โดยใชว้ิธีการของ Taro Yamane 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5%  และใชก้ารสุ่มแบบง่าย (Sample 
Random Sampling) ผูป้กครองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ านวน  260 คน โดยใชโ้ดยใช้
วิธีการของ Taro Yamane ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% และที่ระดบัความคลาดเคลื่อน 5%  และใช้
การสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 15 
คน  โดยใชป้ระชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่สมัภาษณ์ ไดแ้ก่  นักเรียน ใชว้ิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 20 คน ครูผูร้บัผิดชอบโครงการใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  จ านวน  20  คน และผู้ปกครองของนักเรียน  ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน  20  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน  9  ฉบบั แบบสมัภาษณม์ีลกัษณะเป็น
แบบปลายเปิดเขียนแสดงความคิดเห็น รายงานจ านวนนกัเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเสพยาเสพ
ติด รายงานผลงานนกัเรียนจากกิจกรรมของโครงการ  

สถิติที่ใชใ้นวิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถ่ี รอ้ยละ และการ
สรา้งขอ้สรุปจากการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content  Analysis)     

ผลการประเมินพบว่า 
1. การประเมินโครงการดา้นบริบท ในภาพรวมมีระดับความสอดคลอ้ง/เหมาะสมในระดับ

มากที่สดุ 
2. การประเมินโครงการดา้นปัจจัยน าเขา้ ระดบัความสอดคลอ้ง/เหมาะสมในระดับมาก

ที่สดุ 
3. การประเมินโครงการดา้นกระบวนการ ในภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสดุ 
4. การประเมินโครงการด้านผลผลิต ในการประเมินพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของ

นกัเรียน ในภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัในระดับมากที่สดุ การประเมินพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูป้กครอง ในภาพรวมนักเรียนมีระดับการปฏิบติัในระดับมาก 
จ านวนนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใชย้าเสพติดในภาพรวมลดลงรอ้ยละ 40.82 และ
ผลงานของนกัเรียนจากการใชเ้วลาว่างในการพฒันาตนเองโดยไดร้บัรางวลัทางดา้นวิชาการ ศิลปะ 



ดนตรี กีฬา การหลีกเลี่ยงป้องกนัตนเองใหห้่างไกลจากยาเสพติดโดยไดร้บัถว้ยรางวลัพระราชทาน
และรางวัลระดับประเทศดา้นกีฬา และการตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดโดยได้รับ
พระราชทาน ถว้ยรางวลัชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE ในชมุชน (ภมูิภาค)  

5. การประเมินโครงการดา้นผลกระทบ ในภาพรวมมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
6. การประเมินโครงการดา้นประสิทธิผล ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 

จากการสมัภาษณค์รูผูร้บัผิดชอบโครงการ ผูป้กครอง และนกัเรียน เก่ียวกบัการด าเนินการโครงการ
ป้องกนั เฝ้าระวงั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด มีประโยชนต่์อนกัเรียนมากที่สุด นกัเรียนสามารถน า
ความรูแ้ละประสบการณไ์ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้และควรมีการด าเนินจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ใหน้กัเรียนไดม้ีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมและน าไปใชจ้รงิ 

7. การประเมินโครงการดา้นความยั่งยืน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด และจากการสมัภาษณค์รูผูร้บัผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ
ผูป้กครอง เก่ียวกับแนวทางการปฏิบติัอย่างเป็นระบบในการด าเนินโครงการใหป้ระสบผลส าเร็จ
และคงอยู่อย่างยั่งยืน ควรพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ไปทุกครัง้ที่ด  าเนินโครงการ และแกไ้ขจุดบกพร่อง
ของโครงการเพื่อท าใหโ้ครงการดีขึน้ในทกุๆ ปี 

8. การประเมินโครงการดา้นการถ่ายทอดส่งต่อ ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นในระดับ
มากที่สดุ จากการสมัภาษณค์รูผูร้บัผิดชอบโครงการ แนวทางในการถ่ายทอดความรูแ้ละขยายผล
โครงการจะตอ้งมีการแนะน าและประชาสัมพันธ์โครงการ ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีประสบการณ์ที่
หลากหลายในการถ่ายทอด สรา้งนักเรียนเครือข่ายท างานร่วมกับชุมชน และน าผลที่ไดข้ยายสู่
ชมุชน เพื่อสรา้งชมุชนเขม้แข็งปราศจากยาเสพติด 

 
 
 

 

 

 

 

 


