บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การประเมิ น โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ของโรงเรี ย นกุ ด
ขอนแก่น วิทยาคมปี การศึกษา 2559 ผู้รายงานได้ส รุปวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามลาดับ ดังนี้
1.

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อศึกษาบริบทหรือสภาแวดล้อม ความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ
และผลผลิต ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนกุดขอนแก่น
วิทยาคม
1.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ครู นักเรียนและ ผู้ปกครอง
1.3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขของโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
2.

ขอบเขตของการประเมิน
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรเป็ น คณะครู โ รงเรี ย นกุ ด ขอนแก่ น วิ ท ยาคม จ านวน 30 คน
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐานไม่ร วมพระภิ กษุ ตั ว แทนครู และผู้ อ านวยการสถานศึก ษา
จานวน 11 คน นักเรียนจานวน 518 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 456 คน รวมประชากร
ทั้งหมด จานวน 1,015 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างเป็นคณะครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นักเรียน ผู้ปกครอง
และ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ได้ มาโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ งชั้ น ภู มิ (Stratified Random
Sampling)กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปรียบเทียบตารางของเคอซี่ แอน มอแกน (Kredcie and
Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 280 คน ดังนี้
1) คณะครู
จานวน 21 คน
2) นักเรียน
จานวน 125 คน
3) ผู้ปกครองนักเรียน
จานวน 124 คน
5) คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 10 คน
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2.2

ขอบเขตด้านเนื้อหา
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนกุด
ขอนแก่ น วิ ท ยาคมปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดยใช้ รู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป ป์ (CIPP Model)
ประกอบด้วย การประเมิน 4 ประเด็น ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Contexts) ด้านปัจจัย
นาเข้าโครงการ (Inputs) ด้านกระบวนการดาเนินงานโครงการ (Process) และด้านผลผลิตโครงการ
(Products)
3.

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
การประเมิ น โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ผู้ ร ายงานใช้
แบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ส าหรับแบบสอบถาม
มี 2 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ลักษณะคาถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจัดทา Focus Group อีกหนึ่งครั้ง พร้อมทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
4.

วิธีดาเนินการ
การประเมิ น โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ของโรงเรี ย นกุ ด
ขอนแก่นวิทยาคมปีการศึกษา 2559 ผู้รายงานประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (Context Input Process
Product Evaluation Model: CIPP) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
4.1 ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินตามตัวชี้วัดความ
ต้องการจาเป็นของโครงการและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ
4.2 ประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินตามตัวชี้วัดความพร้อม
ในการเข้าร่วมดาเนินงานโครงการ
4.3 ประเมิ น กระบวนการด าเนิ น งาน (Process Evaluation) เป็ น การประเมิ น
กระบวนการดาเนินงานโครงการ
4.4 ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลผลิตโครงการ
5.

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนกุด
ขอนแก่นวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 สรุปได้ดังนี้
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5.1 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน
กุดขอนแก่นวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็ นของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ด้านกระบวนการ (Process) ( X =4.271, S.D.=.520) ด้านสภาพแวดล้อม (Context)
( X =4.264, S.D.=.508) ด้านผลผลิต (Product) ( X =4.091, S.D.=.708) และด้านปัจจัย (Input)
( X =4.074, S.D.=.500)
5.2 ผลการเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่ามีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งสามกลุ่ม
5.3 แนวทางในการพัฒนาการดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขของโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จากการจัดทาFocus Group เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมโดย
ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นโครงการสถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข หรื อ ผู้ ที่ เ คยมี
ประสบการณ์ในการดาเนินโครงการดังกล่าวรวมทั้งผู้อานวยการสถานศึกษาจานวน 9 ท่าน พบว่า
แนวทางที่ต้องดาเนินการเพื่อการพัฒนาโครงการมีดังนี้
1) ครู ที่ป รึ กษาต้องให้ ความส าคัญกั บการคัดกรองนักเรีย น และการช่ว ยเหลื อ
นักเรียนในเบื้องต้นให้มากกว่านี้
2) การส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย นระหว่ า งครู ที่ ป รึ ก ษากั บ ครู แ นะแนวจะต้ อ งท าให้ มี
ประสิทธิภาพมากกว่านี้
3) ครูต้องช่วยกันแจ้งพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ไปยังฝ่ายปกครองไม่ควร
ปล่อยปละละเลย
4) ควรเพิ่มบุคลากรต้านงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
5) ควรจัดให้มีวิทยุสื่อสารระหว่างบุคลากรฝ่ายปกครอง
6) ควรปรับตู้แดงเสมารักษ์เป็นไลน์เสมารักษ์เนื่องจากนักเรียนไม่กล้าแจ้งเบาะแส
และไม่รวดเร็ว
7) ควรพัฒนางานคลินิกเสมารักษ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8) การอบรมหน้าเสาธงควรมีการสอดแทรกเรื่องยาเสพติดให้บ่อยขึ้น
9) ควรจัดให้มีใบเขียวใบแดง (การเพิ่ม และการหักคะแนนความประพฤติ
10) ควรให้ครอบครัวมีส่วนรับทราบปัญหามากขึ้นทั้งนี้ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่กับตา
ยายซึ่งดูแลนักเรียนไม่ค่อยได้
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11) รณรงค์ไม่ให้ร้านค้าขายบุหรี่และสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน
12) ประสานหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาดูแลเรื่องสิ่งเสพติดในชุมชนโดยรอบ
13) พัฒนาสถานที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้สะอาดไม่ให้มีมุมอับ ไม่ให้มีป่ารก
14) ครูทุกคนควรช่วยกันทางานอาศัยเฉพาะครูปกครองจะทาให้งานล่าช้าไม่ทัน
เหตุการณ์
15) การแจ้งเรื่องราวครูต้องแจ้งเรื่องราวไปที่ฝ่ายปกครองทันทีที่พบเห็นพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์หากละเลยจะทาให้ปัญหาบานปลาย
16) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน
17) จัดให้มีห้องคลินิกเสมารักษ์
18) ผู้บริหารต้องมีการสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านนี้มากขึ้น
19) การออกเยี่ยมบ้านต้องทา 100 เปอร์เซ็นต์
20) ให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลและตักเตือนนักเรียน
21) ให้มีการประสานงานกันมากขึ้นภายในโรงเรียนเนื่องจากยังมีลักษณะต่างคนทา
22) ควรมีมาตรการที่เด็ดขาด เอาจริงกับนักเรียนกลุ่มค้า
6.

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
6.1 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน
กุดขอนแก่นวิทยาคมปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสี่กลุ่ม ตามมิติ
ด้า นการประเมิ น ทั้ งสี่ ด้ าน ด้า นบริ บ ทหรือ สภาพแวดล้ อ ม ด้ านความพร้ อ มปั จจั ย เบื้ อ งต้ น ด้ า น
กระบวนการ และด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับการประเมินโครงการ
โรงเรียนสีขาวของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ของ สมจิต แก้วแสงขวัญ (2545)
และสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงกาโรงเรี ย นสี ข าวของ
กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2541 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: บทคัดย่อ) ซึ่งสรุปว่าผลการ
ดาเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมและรายด้านคือ
ด้านบริบท ด้านความพร้ อมปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะทุกภาคส่ ว นทั้งระดับ รัฐ บาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
โรงเรียน ชุมชน ต่างเห็นว่าปัญหายาเสพติด และอบายมุขเป็นปัญหาที่สาคัญที่ต้องได้ความร่วมมือใน
การช่วยกันป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนอีกทั้งทุกรัฐบาลต่างให้ความสาคัญในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดเช่นรัฐบาลปัจจุบันได้นโยบายในการปราบปรามยาเสพติดที่ชัดเจนมีการ
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จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2558-2562 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงาน
ของทุกภาคส่วน
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ ครู นักเรียน และผู้ปกครองต่อการดาเนินงาน
โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ของโรงเรี ย นกุ ด ขอนแก่ น วิ ท ยาคม
ปีการศึกษา 2559 พบว่าถึงแม้ว่าทั้งสามกลุ่มในภาพรวมและมีความคิดเห็นในระดับมากเช่นเดียวกัน
และเมื่อเปรียบเทียบกันกับพบว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเข้าใจและการรับรู้ในบริบทของโครงการมีความแตกต่างกันในแต่ระกลุ่ม
ส่งผลให้ความคิดเห็นออกมาแตกต่างกันจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจในตัวโครงการให้กับบุคคลทุกกลุ่มได้รับรู้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานของโครงการโดยตรง
6.3 ผลการจัดทา Focus Group เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการพบว่าทุกฝ่าย
ต่างเห็นด้วยกับการที่จะมีการพัฒนากระบวนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการให้มีความ
เข้มข้นมากขึ้นทั้งนี้สืบเนื่องมาจากยังคงมีนักเรียนบางกลุ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด และมี
จานวนหนึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสพซึ่งโรงเรียนยังไม่พบหลักฐานในการนากลุ่มดังกล่าวเข้ารับการ
บาบัด อีกทั้งยังคาดว่ามีกลุ่มเสพรายใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากโรงเรียนมีบริเวณพื้นที่รกและจุด
เสี่ยงที่ทาให้นักเรียนแอบไปมั่วสุมอยู่จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนให้
สะอาดปลอดโปร่งสามารถมองทะลุไม่มีจุดเสี่ยงมีบางท่านแสดงความเป็นห่วงในปัญหาผู้สูบบุห รี่
โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง มีพฤติกรรมล่อแหลมเสี่ยงในการเข้าไปเป็นผู้สูบรายใหม่
ซึ่งเกิดจากการอยากลองมากกว่าการถูกชักจูงจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องใน
โทษและพิษภัยพร้อมทั้งให้การแนะนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว
7.

ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1) ควรมีการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมต่อไปเนื่องจากเป็ นโครงการที่มีความสาคัญและช่วยนักเรียนที่มีปัญหา
ได้
2) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการและแนวทางของโครงการให้กับครู นักเรียน
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบได้มีการรับรู้มากกว่าเดิมเพื่อให้เกิดการ
เข้าใจที่ตรงกันและช่วยกันป้องกันแก้ไขทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยที่ปรากฏว่าความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มยังมีความแตกต่างกัน
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3) ควรมีนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
4) ผู้บริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการโครงการมากกว่านี้
7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรทาการวิจัยและพัฒนาตามแนวทางที่ได้จากการจัดทา Focus Group
เพื่อให้การดาเนินการแก้ปัญหาและการป้องกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาวิธีการแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาโดยตรง

