
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7. การประเมินด้านความยั่งยนื โดยภาพรวมมผีลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่ก าหนด  

     8. การประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อโดยภาพรวมมผีลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด  

     9. การประเมินด้านความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สดุและผ่านเกณฑ์

การประเมินตามที่ก าหนด 

    10. แนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวให้ประสบความส าเร็จ พบว่า 
โรงเรียนได้น าแนวทางหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการด าเนินงานโรงเรียนสีขาว โดยมี
แนวทางดังนี้     
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

 1. เข้าใจ ประกอบด้วย  2 ขั้นตอน  1) รู้จักวิเคราะห์ปัญหา   และ 2) ศึกษาให้ประจักษ์  หมายถึง ผู้ปฏิบัติ

โครงการจะต้องวิเคราะห์สภาพ ปัญหาความต้องการความจ าเป็นของหน่วยงาน ของบุคลากรและการวิเคราะห์

งานท่ีต้องปฏิบัติ ด้วยเหตุผล และสาเหตุท่ีเป็นจริง คุณครูรู้จักจ าแนกผู้เรียน คัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล น า

ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนด าเนินโครงการ มี ส ารวจสภาพปัจจุบัน

เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสารเสพติดและอบายมุข ส ารวจสภาพความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

 

         การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเลย สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย   เขต 1 มี 2 ระยะ ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความ

ยั่งยืน ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ และความพึงพอใจ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 314 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน  ครูผู้สอน จ านวน 18 คน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 คน นักเรียน จ านวน 147 คน  และผู้ปกครองนักเรียน 

จ านวน 147 คน เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล

โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน

สีขาวให้ประสบความส าเร็จ  ใช้วิธีสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  จ านวน 13 คน  

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน ครูที่ปฏิบัติงานโครงการ 6 คน 

และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบ

บันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา     

  

    

   1. การประเมินด้านบริบท โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่ก าหนด  

    2. การประเมินด้านปจัจัยน าเข้า โดยภาพรวมมผีลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่ก าหนด  

    3. การประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผ่านเกณฑ์

การประเมินตามที่ก าหนด  

   4. การประเมินดา้นผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผา่นเกณฑ์การ

ประเมินตามที่ก าหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ 

     5. การประเมินด้านผลกระทบ โดยภาพรวมมผีลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่ก าหนด  

6. ผลการประเมินด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์

การประเมินตามที่ก าหนด    
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมิน 

โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด  

และอบายมุข ป ีพ.ศ.2561 

 2. เข้าถึง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  
         1) ใช้หลักระเบิดจากข้างใน  หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงสภาพปัญหา
และวิธีการแก้ไข หรือวิธีการปฏิบัติ และรู้จักวิธีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความตระหนัก ซาบซ้ึงท่ีจะ
แก้ปัญหาหรืออยากมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ น าผลจาการศึกษาสภาพ มาก าหนดรูปแบบวิธีการ
ป้องกันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติดและอบายมุข วิเคราะห์คัดกรองนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
       2) แก้ไขจากจุดเล็ก หมายถึง รู้จักแก้ไขปัญหาโดยไม่เพิกเฉย ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ หากรู้จัก
สามารถแก้ไขปัญหาจนส าเร็จ ก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาท่ีใหญ่ขึ้นกว่ าเดิม และมองเห็น
วิธีการแก้ไขปัญหาหรือการท างานท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
       3) ลงมือท าให้ส าเร็จ หมายถึง ในการท างานต้องรู้จักสร้างโอกาสและมองเห็นว่าการท างานหรือการ
ด าเนินงานตามโครงการจะสามารถแก้ไขปัญหาและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมหาศาล จนเกิดอยากจะ
ลงมือท าให้ส าเร็จอยู่เสมอ วางแผนการด าเนินงานเหมาะสม 
       4) รู้ขอบเขตภูมิสังคม หมายถึง เข้าใจบริบท สภาพชุมชน สังคมและสถานการณ์ปัจจุบันซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องและเกิด
ประสิทธิผลจัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการ จัดท าระบบข้อมูลนักเรียนเป็น
ปัจจุบัน 
3. พัฒนา  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
          1) ง่าย เหมาะสมเชื่อมโยงแนวทางแก้ไข หมายถึง ผู้ปฏิบัติโครงการใช้วิธีในการแก้ไข หรือ
ด าเนินงานท่ีหลากหลาย อันเป็นวิธีการท่ี ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บูรณาการจัด
กิจกรรมโรงเรียนสีขาวในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด 
           2) มีส่วนร่วม เกิดประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน เช่น นิเทศ ติดตาม และทุกคนสามารถสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวประสพความส าเร็จ มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานเป็นระยะ จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน
อยู่เสมอ ประชาสัมพันธ์การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
ประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานองค์กรต่างๆ ชุมชนและโรงเรียนเพื่อสอดส่องดูแลและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท 
           3) รวบรวมน ามาสะท้อนผล หมายถึง การถอดบทเรียน ประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรม

ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงน าองค์ความรู้ท่ีได้มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  

           4). เผยให้คนเกิดแรงบันดาลใจ หมายถึง น าเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนสีขาวในแต่ละชั้น
เรียนที่ประสพความส าเร็จ มีการมอบรางวัล ร่วมชื่นชมแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละชั้นเรียน 

 


