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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดใน
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ ซึ่ง
ประกอบด้วยการประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
ประเมินครั้งนี้ สุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามประเภทของประชากร จาก
นักเรียนแต่ละระดับช้ัน คละกันท้ังกลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง ก าหนดจ านวนท่ีสุ่มระดับช้ัน รวมท้ังส้ิน 317 คน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ครู 95 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน รวมทั้งส้ิน 97 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 คน .
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งส้ิน 745 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การใช้
สารเสพติดในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญหาค่าความเช่ือมั่น ได้ 0.76 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินในภาพรวม ต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สรุปผลการผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การใช้สารเสพติด ด้านผลผลิต ผลประเมินผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สาร 
เสพติด ด้านคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด คือ (�̅� =4.44,S.D. = 0.27) ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียรวม 
ต่ าท่ีสุด (�̅� = 3.78, S.D. = 0.74) เฉล่ียรวมทุกด้านอยู่ท่ีเกณฑ์ระดับมาก (�̅�= 3.81, S.D. = 0.69) แยกเป็น
รายด้านดังนี้ 

1.) ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.33 ,S.D. = 0.43) 
  2.) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน มีความเห็นว่าปัจจัยในการด าเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขการใช้สารเสพติด โรงเรียน 
เมืองพญาแลวิทยา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�  = 4.43,S.D. = 0.33)  
  3.) ด้านกระบวนการ(Process) พบว่าความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในการวางแผนการด าเนินงานตามความคิดเห็น
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.43,S.D. = 0.32) 
  4.) ด้านผลผลิต(Output) สรุปผลการประเมินดังนี้ 
   4.1) ผลการประเมินผลการพัฒนาการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การใช้สารเสพติด 5 มาตรการ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  



(�̅� =4.42,S.D. = 0.30)  
   4.2) ผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สาร
เสพติด ด้านคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของครุและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =4.44,S.D. = 0.27)  
   4.3) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า พบว่า ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ 
พึงพอใจ ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.40,S.D. = 0.43)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

บทน า 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบันการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผล 
กระทบต่อประชาชนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมายท้ังทางด้าน เศรษฐกิจด้านสังคม
และด้านอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอัน น ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิด 
ความทุกข์ความวิตกกังวลความเครียดมีการปรับตัวที่ไม่ เหมาะสมหรืออื่นๆความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ตามความคาดหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยเฉพาะบุคลากรทาง การศึกษาทุกคนในสถานศึกษาซึ่งมีครูอาจารย์เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตของนักเรียนนักศึกษาให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม การพัฒนา  นักเรียน
นักศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญามีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม
จริยธรรมด าเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวังโดยผ่าน กระบวนการทางการศึกษาท่ีสถาน ศึกษาทุกแห่ง
ต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการให้เยาวชนเป็นคนเก่งคนดี 
ด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุขนอกจากจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา
ได้รับกระบวนการ เรียนรู้แล้วการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียง รอบ 
สถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้านเกมการพนันหนีเรียนทะเลาะวิวาทก่อ อาชญากรรม
เป็นปัญหาสังคมท่ีผู้ปกครองครูอาจารย์ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือและ  แก้ไขปัญหาไม่ให้มี
พฤติกรรมเส่ียงซึ่งมาจากปัจจัยเส่ียงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข  

ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลปัจจัยเส่ียงของหน่วยงานองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการ ปราบปรามและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดท้ังภาครัฐและเอกชนสรุปสภาพปัญหายาเสพติดพบว่า  (Office of Educational 
Affairs, 2016 : 4).สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่ง  อบายมุขเริ่มในกลุ่มหลงผิดแล้ว
แพร่กระจายไปสู่กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศเข้าสู่ครอบครัวและ สถานศึกษาท าให้จ านวนคนติดยาเสพติดท่ีเป็น
เด็กและเยาวชนมีจานวนเพิ่มมากขึ้นการผลิต และการจาหน่ายยาเสพติดมีเทคโนโลยีสูงและการกระจาย 
ยาเสพติดอย่างรวดเร็วจนยากในการ ปราบปรามมีการสร้างระบบเครือข่ายการจ าหน่ายเหมือนสินค้าจ าหน่าย
ตรงในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาสภาพสังคมครอบครัวและชุมชนเปล่ียนแปลงท าให้วิถีชีวิตมีความเส่ียงแตกหัก
เหิน ห่างและอ่อนแอปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่มีงานท าจึงหาเงินด้วยการค้ายาเสพติดและการบริหาร จัดการของ
หน่วยงานรัฐท่ีขาดเอกภาพหน่วยงานไม่บูรณาการต่างคนต่างท าขาดความต่อเนื่องผู้ติดยาเสพติดยังวนเวียนอยู่
ในวงจรแห่งความช่ัวร้ายเป็นภาระของสังคมท าให้ประเทศขาด ศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเส่ียงและใน วัยเส่ียง
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเล่ียงยาเสพติดและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเล่ียงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพ ติดและอบายมุขตลอดจนดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษาท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้ ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลักหน่วยงานและ
สถานศึกษาด าเนินการโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ใช้แนวคิดและหลักการของ 
“4 ประสาน 2 ค้ า” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/อาจารย์ ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทน
นักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ 2 ค้ า เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่พื้นท่ีเส่ียงเพิ่มมากขึ้น ได้ก าหนดใหม่เพื่อให้มี
บุคลากรส าคัญท่ีจะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ ต ารวจและพระสงฆ์ ซึ่งอยู่
ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ท้ังนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตาม 



ผู้จ าหน่าย และผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา 
สีขาวในการต่อสู้กับ ปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการ
ป้องกันท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน และก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินการ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขท่ีประกอบด้วย 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติด คือ 1) มาตรการป้องกัน 2)มาตรการค้นหา 3) มาตรการรักษา 4) มาตรการเฝ้าระวัง 
และ5) มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบ
ข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการด าเนินงาน  ต้องมีระบบข้อมูล 
ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก เพื่อให้เกิดระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานในระดับสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
สารเสพติดในกลุ่มนักเรียนเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญของสถานศึกษา โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนครบวงจร เน้นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทางเลือก 
การส่งเสริมความสามารถพิเศษ การหล่อหลอมบุคลิกภาพพึ่งตนเอง และการฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการรู้จัก
คิดใคร่ครวญ แยกแยะผิดชอบช่ัวดีและฝึกฝนวินัยในตนเอง เน้นกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่น
กีฬา เน้นให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในสถานศึกษาให้มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา เน้นการ
ท างานในระบบเครือข่ายในการช่วยเหลือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา การให้ความรู้
ตามโครงการครูต ารวจ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) การจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
ท่ีเน้นให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ท่ีส่งเสริมกระบวนการตามขั้นตอน 7 
มาตรการ และ โครงการ TO BE NUMBER ONE ท่ีจะให้มีการจัดต้ังชมรมนี้ ในทุกสถานศึกษาก็จะเป็นการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนท่ีศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

ดังนั้น การด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จึงมีความ 
จ าเป็นท่ีต้องน าบุคลากรในหน่วยงาน ท่ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันมาท าความเข้าใจ  เพื่อประสานแนวคิด
และปรัชญาในการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุขโดยยึดผู้เรียน ครอบครัว 
ชุมชนเป็น ศูนย์กลาง ส่ิงส าคัญคือการสร้างระบบเครือข่าย ความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการด าเนินโครงการ 
ท่ีชัดเจนและยั่งยืน เป็นรูปธรรมและครอบคลุม  ระบบท่ีมีผลกระทบซึ่งกันและกันการด าเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เรียนและครอบครัวมีความส าคัญและจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจกับวัยรุ่นเพื่อท่ีจะมุ่งให้
เกิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพื่อให้เป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุข ท้ังนี้ในส่วนครอบครัวจะ
ได้รับการเสริมสร้างพลังให้สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง เข้าใจวัยรุ่นและ  เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันตนเองและสังคมสามารถประคับประคองป้องกัน ปัญหาท่ีเกิดจากยาเสพติดและอบายมุขได้
อย่างเหมาะ ทันเวลาและถูกต้อง 

รูปแบบการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มี 
ความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านระบวนการ
ทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีต้องการให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกัน  และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบ



สถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่อ
อาชญากรรม ซึ่งเป็นปัญหาสังคมท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระวัง ร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง ดังนั้นภาพความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลท่ีมี  คุณค่าของสังคม  ตลอดท้ัง
ศึกษาแนวทางแก้ไขเพื่อลดปริมาณผู้เสพยาเสพติดในสถานศึกษา โดยท่ีผ่านมาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด สถานศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องร่วมมือกับ ผู้ปกครองและชุมชน ปิดกั้นโอกาส
การใช้ยาเสพติดของเยาวชนทุกวิธีทางโดยเน้นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทางเลือก การส่งเสริม ความสามารถ
พิเศษ การหล่อหลอมบุคลิกภาพพึ่งตนเอง และการฝึกอบรมทักษะชีวิต เพื่อการรู้จักคิดใคร่ครวญ แยกแยะ 
ผิดชอบช่ัวดีและฝึกฝนวินัยในตนเองเพื่อรู้จักยับยั้งช่ังใจ จัดส่ือต่างๆในสถานศึกษา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา 
เช่น จุลสาร ชุดนิทรรศการ แผ่นพับ โครงการอบรมต่างๆ การจัดกิจกรรม ฯลฯ  

จากท่ีกล่าวมาแล้วนั้นในฐานะท่ีผู้ประเมินด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่ม 
บริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม
ขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ต้ังอยู่เลขท่ี 149 หมู่ท่ี 7 ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันจัดการศึกษา ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
53 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 1,813 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 131 คน  และภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ต้ังอยู่
เลขท่ี 372  ถนนบรรณาการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันจัดการศึกษา ต้ังแต่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 53 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 1,813 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 131 คน จากสภาพปัจจุบันโรงเรียนท้ังสองแห่งและชุมชนรอบๆบริเวณประสบปัญหา
ทางสังคมท่ีส าคัญ คือ ปัญหายาเสพติด สืบเนื่องจากรอบบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชน และมีแหล่งสถาน
บันเทิง หอพัก ซึ่งเป็นสถานท่ีเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน ส่งผลให้นักเรียนมีความเส่ียงในด้าน 
ยาเสพติดและอบายมุข  เพื่อเป็นการป้องกันและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จากการส ารวจข้อมูล
นักเรียนกลุ่มเส่ียงด้านยาเสพติด ในปีการศึกษา 2560  โดยใช้กระบวนการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดย 1) ครูประจ าช้ันคัดกรองนักเรียนรายบุคคล/เยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล 2) งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน คัดกรองนักเรียนด้านต่าง ๆ เพื่อส่งต่อผู้เช่ียวชาญภายใน/ภายนอก 
จากข้อมูลการคัดกรองจากการเย่ียมบ้านของคุณครูประจ าช้ัน พบว่าโรงเรียนรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการซึ่ง
บางท้องท่ีมีการแพร่ระบาด  ของสารเสพติด เป็นแหล่งมั่วสุม เช่น มีการใช้สารเสพติดประเภท บุหรี่ สุรา  
สารระเหย และยาบ้า เป็นต้น และข้อมูลจากกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปรากฏว่านักเรียน
บางส่วนแต่งกายไม่เรียบร้อยและไม่ถูกระเบียบ หลบหนีช่ัวโมงเรียนเป็นประจ า หลบหนีการเข้าแถวไม่ร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธง หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน มั่วสุมเล่นการพนันและเสพสารเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหา
และก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดการใช้สารเสพติดในโรงเรียน เกิดจากนักเรียน 
ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 30% และปัญหาอื่นๆ 80% เช่นสภาพส่ิงแวดล้อม ชุมชนท่ีพักอาศัย 
และหน่วยงานของรัฐ ขาดความจริงจังในการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นต้น จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจในโทษของสารเสพติด  และตระหนักในความส าคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 



 
 

ดังนั้น ผู้ประเมินในฐานะผู้รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารกิจกรรมนักเรียน ซึ่งก็พบสภาพปัญหา 
ในลักษณะเดียวกันท้ังสองโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดโรงเรียน 
เมืองพญาแลวิทยา ในปีการศึกษา 2561 และจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเน้นการด าเนินงานป้องกัน และเฝ้าระวังการใช้และ
การกลับมาใช้สารเสพติดอีก และด าเนินการโดยบูรณาการความรู้และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ 4 ต้อง 2 ไม่ และ
บูรณาการกับหลักการของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การตระหนัก
ในตนเอง มีความเข้าใจตนเอง การจัดการด้านอารมณ์การสร้างแรงบันดาลใจไปสู่เป้าหมาย การรู้จักเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น และความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อน าไปสู่การพัฒนาให้
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ได้มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีกระบวนการท างานตลอดจนการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และได้จัดท ารายงานการ
ประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ปีการศึกษา 2561 
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ ซิปป์ (CIPP MODEL) ของแดเนียล แอล. สตัฟเฟิลบีม(Danicl L.Stufflebeam) ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) ด้านปัจจัยการด าเนินโครงการ 3) ด้าน
กระบวนการด าเนินโครงการ 4) ด้านผลผลิตของโครงการ เพื่อน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป   
2. วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.2.1 เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 

 1.2.2 เพื่อประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ของโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 1.2.3 เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 1.2.4 เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Output Evaluation) ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การใช้สารเสพติดในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดังนี้ 

  1.) ผลการพัฒนาการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 
5 มาตรการ 

  2.) ผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 

  3.) ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ใช้สารเสพติด 

 
 



3. ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยประเมินโครงการ (Project evaluation resserch) โดยใช้แนวคิดการ

ประเมิน CIPP model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam & Shinkfield 1985) 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1) ประชากร 
  1.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน 131 คน 
  1.2) นักเรียนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน 1,813 คน 
  1.3) ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน 1,813 คน 
  1.4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน 15 คน 
 3.1.2) กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ สุ่มประชากรโดยเปรียบเทียบจากตารางสุ่ม

ตัวอย่างของ Krejcie,R.V,and Morgan,(ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ 2549.หน้า 219) กล่าวคือสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามประเภทของประชากร จากนักเรียนแต่ละระดับช้ัน คละกันท้ัง
กลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง ก าหนดจ านวนท่ีสุ่มระดับช้ัน รวมท้ังส้ิน 317 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย ครู 95 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน รวมทั้งส้ิน 97 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 
14 คน ผู้ปกครองนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 คน .โดยใช้กลุ่มตัวอย่างรวมท้ังส้ิน 
745 คน 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการใช้สรเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
ผู้รายงานสร้างขึ้นจากการก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามและจากเนื้อหาทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL) ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและนักเรียนต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดมีจ านวน 6 ฉบับ 

ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ประเมินโดย ครุและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ(Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการ 



ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 รวม 10 ข้อ โดยสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 
ระดับ  

ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) โครงการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ(Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินด้านด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)   
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 รวม 29 ข้อ โดยสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ  

ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ(Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 รวม 25 ข้อ โดยสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 
Scale) 5 ระดับ  

ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิต (Output Evaluation) โครงการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ(Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิต (Output Evaluation) เกี่ยวกับการ 
ด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 5 มาตรฐาน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
รวม 27 ข้อ โดยสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ  

ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิต (Output Evaluation) โครงการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ(Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิต (Output Evaluation) เกี่ยวกับการ 



ด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านคุณภาพผู้เรียน รวม 28 ข้อ โดยสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ  

ฉบับท่ี 6 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อ 
การด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ(Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน 
ต่อการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้านคุณภาพผู้เรียน รวม 12 ข้อ โดยสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ  

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและ 

ผู้ปกครอง นักเรียน หลังเสร็จส้ินโครงการย่อยทุกโครงการ ปีการศึกษา 2561 ด้วยตนเอง  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติดังนี้ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4. ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยได้ผลตามล าดับ ดังนี้ 
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โดยใช้รูปแบบ CIPP 
MODAL โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งนี้ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบาอบถามกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ ครูและบุลากรทางการศึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน จึงน าเสนอสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
ดังตาราง 1 

ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นครูและบุลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 

 

รายการ จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
ครูและบุลากรทางการศึกษา 131 97 74.05 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 14 93.33 
นักเรียน 1813 317 17.48 
ผู้ปกครองนักเรียน 1813 317 17.48 
รวม 3772 745 19.75 

 



2. ผลการประเมินในภาพรวม ต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  
  สรุปผลการผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ 
สารเสพติด ด้านผลผลิต ผลประเมินผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ด้าน
คุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด คือ (�̅� =4.44,S.D. = 0.27) ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียรวมต่ าท่ีสุด  
(�̅� = 3.78, S.D. = 0.74) เฉล่ียรวมทุกด้านอยู่ท่ีเกณฑ์ระดับมาก (�̅�= 3.81, S.D. = 0.69) แยกเป็นรายด้าน
ดังนี้ 

2.) ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
สารเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.33 ,S.D. = 0.43) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ ระดับมาก 9 ข้อ โดยสภาพแวดล้อมของโครงการ 
ข้อท่ี 4 โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติดและการใช้สารเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษา 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.57,S.D. = 0.65) อันดับรองลงมาได้แก่ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�  = 4.43,S.D. = 0.65) โครงการมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
(�̅�  = 4.40,S.D. = 0.72) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.31,S.D. = 0.63) ตามล าดับ 
  2.) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความเห็นว่าปัจจัยในการด าเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขการใช้สารเสพติด โรงเรียน 
เมืองพญาแลวิทยา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�  = 4.43,S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 9 ข้อ ระดับมาก 20 ข้อ โดยปัจจัยในการด าเนินงานตามโครงการ ข้อ 17 
งบประมาณและกิจกรรมท่ีใช้ในการป้องกันและแก้ไขการใช้สารเสพติดในสถานศึกษามีความสอดคล้องกัน 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�  = 4.66,S.D. = 0.55) ส่วนอันดับรองลงมาด้านบริหารจัดการ ข้อท่ี 
29 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจหลักการและ
วิธีการด าเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขการใช้สารเสพติด และเผยแพร่ผลการด าเนินงานอย่างท่ัวถึง
และต่อเนื่อง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�  = 4.64,S.D. = 0.54) ด้านบริหารจัดการ  มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขการใช้สารเสพติด ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
(�̅�  = 4.62,S.D. = 0.59) และด้านบริหารจัดการ สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ หรือปรัชญา  พันธกิจ เป้าหมาย  
กลยุทธ์ท่ีมีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( �̅�  = 4.55,S.D. = 
0.57) ตามล าดับ 
  3.) ด้านกระบวนการ(Process) พบว่าความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในการวางแผนการด าเนินงานตามความคิดเห็น
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.43,S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่มรระดับมากท่ีสุด 6 ข้อ ระดับมาก 19 ข้อ โดย
ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงาน ด้านขั้นตอนการประเมินผล ข้อท่ี 17 มีการวางกรอบการวัดและ
ประเมินผลการด าเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.66,S.D. = 0.55) อันดับรองลงมา 
ได้แก่ กระบวนการด าเนินงาน ด้านการปรับปรุงและพัฒนา มีการวางแผนการพัฒนางานในปีต่อไป มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.62,S.D. = 0.59) กระบวนการขั้นการประเมินผล มีการวิเคราะห์ข้อมูล 



มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.55,S.D. = 0.57) และด้านการด าเนินงานตามแผน ก ากับ 
ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผน ความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.33,S.D. = 0.76) ตามล าดับ 
  4.) ด้านผลผลิต(Output) สรุปผลการประเมินดังนี้ 
   4.1) ผลการประเมินผลการพัฒนาการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การใช้สารเสพติด 5 มาตรการ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(�̅� =4.42,S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 6 ข้อ ระดับมาก 21 ข้อ โดยผล
การพัฒนาการด าเนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 5 มาตรการ โรงเรียนเมืองพญาแล
วิทยา มาตรการ ท่ี 5 การบริหารจัดการ ข้อท่ี 26 มีเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องบูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (�̅� =4.66,S.D. = 0.57) อันดับรองลงมา ได้แก่ มาตรการท่ี 4 ด้านรักษา มี “คลีนิคเสมารักษ์”จิตบ าบัดใน
สถานศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� =4.58,S.D. = 0.73) มาตรการท่ี 4 ด้านการเฝ้าระวังมี
การจัดต้ังชุมนุม/ชมรมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� =4.56,S.D. = 
0.63) มาตรการท่ี 3 ด้านการรักษา มีการส่งต่อภายในหรือภายนอกพร้อมกับข้อมูลผลการช่วยเหลือเบื้องต้น  มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� =4.55,S.D. = 0.59) ตามล าดับ 

   4.2) ผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ 
สารเสพติด ด้านคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของครุและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =4.44,S.D. = 0.27) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 7 ข้อ ระดับมาก 21 ข้อ โดยคุณภาพนักเรียนด้านเป็นสมาชิก
ท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ข้อท่ี 25 เป็นแบบอย่างท่ีดีและมีจิตสาธารณะ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� =4.64,S.D. = 0.58) อันดับรองลงมา ได้แก่ ด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� =4.55,S.D. = 0.73) ศรัทธาและเช่ือมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกของครอบครัว 
มีแนวทางและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� =4.54, 
S.D. = 0.59) ตามล าดับ 
   4.3) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า พบว่า ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พึงพอใจ ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.40,S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยความพึงพอใจด้านผู้ปกครองทราบข้อมูลข่าวสารและปัญหาของนักเรียน
อย่างเท่าทัน และสามารถก ากับ ดูแล ปรับพฤติกรรมนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว และนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม อยู่ในอันดับสูงสุด ( �̅� = 4.48,S.D. = 0.64) อันดับ
รองลงมา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเป็นไปอย่างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอก  
(�̅� = 4.45,S.D. = 0.80) นักเรียนได้รับการดูแล ป้องกันและช่วยเหลือมีภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็ง (�̅� = 4.42, 



S.D.=0.68)ครูท่ีปรึกษาคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ เส่ียง/มีปัญหา  กลุ่มเสพ/ติด กลุ่มค้า เพื่อรู้ความต้องการ 
บ าบัดรักษาและส่งเสริมได้ถูกต้อง และผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจให้ความร่วมมือสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของโครงการ (�̅� = 4.40,S.D. = 0.82) ตามล าดับ 
5. อภิปรายผล 
 จากการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปีการศึกษา 2561 สรุปได้
ว่า การด าเนินงานโครงการประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง โดยทุกกิจกรรมของโครงการมีล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานครบท้ัง 4 ขั้นตอนตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) (จ ารัส นองมาก,2545) คือ ขั้นตอนการ
วางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นการตรวจสอบ ขั้นสรุปและแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อประเมินตามรูปแบบซิปป์ ซึ่ง
ประกอบด้วยการประเมิน บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ พบว่า ค่าเฉล่ียรวมจาก
ทุกด้านอยู่ท่ีเกณฑ์ระดับมาก 
 จากผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมและผู้ประเมินทุกกลุ่มประเมินโครงการนี้ ในระดับมากเกือบทุกข้อ 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงว่า โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้ตระหนักและให้
ความส าคัญต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โดยมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามก าหนดเวลา และสถานท่ีแตกต่างกันไป มีการเตรียมการและวางแผนด าเนินงาน โดยมี
ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน มีการท างานเป็นทีม มีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีการบริหารเชิงระบบ มีการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและชุมชน ให้ประสานสัมพันธ์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ังในและ
นอกสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆด้าน  ส่งผลให้โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ได้รับการยอมรับเป็น
ท่ีน่าเล่ือมใสศรัทธาของผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ชัยภูมิ 
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดท่ีโรงเรียนจัดกระท าอย่างเป็นระบบโดยต่อเนื่อง เช่น  โครงการ TO BE 
NUMBER ONE โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมเพื่อนนักเรียนท่ีปรึกษา(YC) 
กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ โครงการครูต ารวจ D.A.R.E และโครงการอบรมจริยธรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์
เป็นต้น ทุกโครงการล้วนมุ่งเน้นต่อต้านยาเสพติดโดยใช้ดนตรีกีฬา และศิลปะ เป็นส่ือ นอกจากนี้ยังร่วมกับ
ศิลปินที่ก าลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น เป็นตัวกลางเพื่อถ่ายทอดและช้ีแนะถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 
โดยเฉพาะยาบ้า ซึ่งก าลังแพร่ระบาดอยู่ในโรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนเมืองพญาแล
วิทยา อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิเพื่อการรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ร่วมกับ สสส และยังได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ระดับเพชร ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE  NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับดีเด่น ประเภท
สถานศึกษา(มัธยมศึกษา) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรม
สุขภาพจิต และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สมพิศ สุขวิฑูรย์,2550) ท่ีว่า ปัจจัยน าเข้ามีผลต่อพฤติกรรม
ป้องกันการติดสารเสพติด ได้แก่ ทัศนคติและปัจจัยเสริม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการติดสารเสพติด ได้แก่ 
ครอบครัว เพื่อน และข่าวสาร ในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดใน
โรงเรียนได้ส่งผลให้ครูอาจารย์และผู้ร่วมงาน มีจิตส านึกตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบดีขึ้น
ตามล าดับ ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ท าให้ทุกโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือ จากครูอาจารย์ท่ีเคยสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน ได้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่



นักเรียนด้วยการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ ต่อหน้านักเรียน หรือในส านักงานทุกแห่งท่ีมีเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหรี่ จะไม่มีการสูบบุหรี่ในห้องเรียนโดยเด็ดขาดรวมท้ังการเน้นการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเริ่มจาก
บุหรี่จนร้ายแรง จนขยายวงกว้างไปถึง กัญชา ยาบ้า และเฮโรอีน ครูอาจารย์และผู้ร่วมงานตระหนักร่วมกัน
พยายามสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหา ร่วมมือให้การรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดในโรงเรียนเป็นอย่างดี ท าให้
นักเรียนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดผลของโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ศิวพร แพทย์
ขิม,2556) ท่ีว่านักเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติด จะมีครูท่ีช่วยเหลือนักเรียนท้ังปัญหาด้านการ
เรียน และปัญหาส่วนตัวปานกลาง ดังนั้นเมื่อครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และประพฤติเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีต่อนักเรียน จึงท าให้ปัญหาการเสพสารเสพติดของนักเรียนลดลง การท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน
กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงจนถึงนักเรียนและเยาวชนท่ัวไป มีความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียง มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางท่ี ล่อแหลมต่อการเสพยา เช่น 
พฤติกรรมก้าวร้าว หนีโรงเรียน ไม่เข้าห้องเรียน เล่นการพนันทะเลาะวิวาท สูบบุหรี่ ประพฤติตนเป็นนักเลง
อันธพาล ลักขโมย แต่งกายไม่ถูกระเบียบ และประพฤติตนไม่เหมาะสมกับภาพการเป็นนักเรียน เป็นต้น 
นักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดังกล่าว มีผลการเรียนค่อนข้างต่ า ติด 0 ติด รอพิจารณาและ ไม่มี
สิทธิ์สอบ จ านวนมาก ไม่สนใจในการเรียน ไม่สนใจตนเอง ไม่ติดต่อหรือยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวตามปฏิทิน
โรงเรียนก าหนดท าให้มีนักเรียนไม่จบหลักสูตรพร้อมกับนักเรียนปกติจ านวนหนึ่งเป็นประจ าทุกปี 
 ภายหลังท่ีโรงเรียนได้ด าเนินโครงการนี้ และได้ย้อนไปดูสถิติดังกล่าว ท าให้มีข้อสรุปได้ว่า นักเรียนมี
ความสนใจศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น สถิติการจบหลักสูตรดีขึ้น ติด 0 ติดรอพิจารณา และ ไม่มีสิทธิ์สอบ  
ลดน้อยลง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อนักเรียนทางด้าน
วิชาการแล้วยังมีผลต่อการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้กับเยาวชนอีกด้วย 
โดยเฉพาะ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติดโครงการอบรมจริยธรรมวัน
ศุกร์สุดสัปดาห์ทุกโครงการล้วนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่ งห่างไกลยาเสพติดบางโครงการ เช่น 
โครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด สามารถส่งเสริมเยาวชนให้เป็นนักกีฬาบาสเกตบอล นักกีฬาทีมชาติ และ
นักกีฬาเน็ตบอล นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ และนักมวยอาชีพ น าความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราโรงเรียนเมืองพญา
แลวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ผลของโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนวัน จันทศักด์ิ(2550) ท่ีว่า
โครงการ TO BE NUMBER ONE จะช่วยลดพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดยาเสพติดของนักเรียนได้และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เจริญ แฉกพิมาย และปนัดดา แฉกพิมาย (2555) ท่ีว่าความภาคภูมิใจในตนเอง 
สุขภาพจิต และการกล้าแสดงออก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อยาเสพติดของนักเรียน ดังนั้นเมื่อ
ได้รับการสนับสนุนท้ังจากโรงเรียนและเพื่อนให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองจากการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงท าให้
นักเรียนลดพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดสารเสพติดลงได้การท่ีโรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า และครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยามีการประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ 
ทุกองค์กรล้วนให้ความร่วมมือ  

โครงการท่ีนับได้ว่า ชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ซึ่งจากการ 
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวพบว่าผู้ปกครองนักเรียนประเมินในด้านผลผลิต สูงสุดใน
ประเด็นท่ีเห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันและหลีกเล่ียงการใช้สาร
เสพติดได้ดีเพียงใด ซึ่งมาจากการท่ีโรงเรียน กับผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ได้ร่วมกันแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันต้าน ยาเสพติดให้กับเยาวชนหันไปท ากิจกรรมท่ี



เป็นประโยชน์เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรีและการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เยาวชนยุคใหม่จึงไม่ติดยา ไม่พึ่งพายาเสพติด รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับผล  
การศึกษาของ ศิวพร แพทย์ขิม (2556) ท่ีว่าครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของนักเรียน 
และผลการวิจัย ของ สมพิศ สุขวิฑูรย์(2550) ท่ีว่า ครอบครัวท่ีอบอุ่น เป็นปัจจัยเสริม ท่ีช่วยป้องกันปัญหาการ
ติดสารเสพติดของนักเรียน  
สรุป  

การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้รูปแบบซิปป์ ได้ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความหมาย
และประเภทของสารเสพติดผลกระทบของสารเสพติด แนวคิดในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
สารเสพติดบทบาทของโรงเรียนในการป้องกันการติดสารเสพติด บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน บทบาทของครู
ประจ าช้ันและครูปฏิบัติการอื่น ๆ การบริหารงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดโดยใช้การจัด
กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด โครงการเข้า  ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการครูต ารวจ D.A.R.E โครงการอบรมจริยธรรมวันศุกร์สุด 
สัปดาห์ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ข้อเสนอแนะ  

1. ในการน าผลการประเมินโครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดของโรงเรียน 
เมืองพญาแลวิทยา อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปใช้ควรจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีติดยาอย่าง
จริงจัง เช่น การเข้าค่ายบ าบัดรักษาการฟื้นฟูหลังจากเลิกใช้ยาเสพติด และการช่วยเหลือนักเรียนติดยาท่ีกลับ
เข้ามาศึกษาต่อ โรงเรียนควรด าเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความสุขุมรอบคอบ มิเช่นนั้นจะท า ให้นักเรียนติด
ยาปรับตัวไม่ทัน เกิดปัญหากับครอบครัวและสังคมต่อไปได้และควรจัดเตรียมทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ใน การ
ด าเนินงานไว้ให้เพียงพอในการด าเนินงานโอกาสต่อไป  

2. ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียนท่ี 
ใช้สารเสพติด นักเรียนกลุ่มเส่ียง ครูผู้ปกครองนักเรียน เข้ามาประกอบด้วย เพื่อให้เห็นภาพของการด าเนินงาน
และผลของโครงการชัดเจนขึ้น 
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