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บทคัดย่อ 
 
 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 
เก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์ของโครงการ (2) เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ 
(Input Evaluation) (3) เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) (4) เพื่อ
ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ดังน้ี ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่  มาตรฐาน
ดา้นการป้องกนั มาตรฐานดา้นการคน้หา มาตรฐานดา้นการรักษา มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั และ
มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรม
หอ้งเรียนสีขาว กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์และกิจกรรม
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ 
ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั และผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดแ้ก่ ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน ผลท่ีปรากฏต่อครู ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร และ
ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน  และบุคลากรเครือข่าย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4,850 คน และ               
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4,632 คน กลุ่มตวัอย่างได้มาจากการสุ่มตวัอย่างเป็นระบบ (Systematic Sampling 
Technique) รวมทั้งส้ินในปีการศึกษา 2559 จ านวน 918 คน และปีการศึกษา 2560 จ านวน 884 คน เคร่ืองมือ   
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมิน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for independent)    
ผลการประเมินสรุปได้ดงัน้ี 
 1. การประเมินด้านบริบท เก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดงัน้ี  
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     1.1 ปีการศึกษา 2559 ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61, S.D.= 0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
รองลงมา ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 วตัถุประสงค์ของโครงการ
สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได ้วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน วตัถุประสงค์ของ
โครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหานกัเรียน วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล วตัถุประสงค์
ของโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน วตัถุประสงคข์องโครงการมีความ
เป็นเหตุเป็นผล และวตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ตามล าดบั 
     1.2 ปีการศึกษา 2560 ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.82, S.D.= 0.43) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน รองลงมา ไดแ้ก่  วตัถุประสงค์
ของโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 วตัถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกบันโยบายของโรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเป็นเหตุเป็นผล วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได้ วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหานักเรียน และ
วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ตามล าดบั 
     1.3 ผลการประเมินดา้นบริบทตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นในปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61, S.D.= 0.52) และปีการศึกษา 
2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.82, S.D.= 0.43) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร งบประมาณ การบริหาร
จดัการ ระยะเวลา การสนับสนุน และความร่วมมือของบุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดงัน้ี 
     2.1 ปีการศึกษา 2559 ผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.48, 
S.D.= 0.60) เม่ือจ าแนกเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมดา้นปัจจยั
น าเขา้ของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.53, S.D.= 0.49) และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
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กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ( X = 4.50, S.D.= 0.52) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (X = 4.48, S.D.= 0.60) และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์(X = 4.42, 
S.D.= 0.65) ตามล าดบั 

2.2 ปีการศึกษา 2560 ผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด             
(X = 4.70, S.D.= 0.56) เม่ือจ าแนกเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวม
ดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกกิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (X = 4.73, 
S.D.= 0.54) รองลงมาไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียน (X = 4.70, 
S.D.= 0.59) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( X = 4.69, S.D.= 0.54) และกิจกรรม   
เชิงสร้างสรรค ์(X = 4.68, S.D.= 0.54) ตามล าดบั 

2.3 ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู    
ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมาก (X = 4.48, S.D.= 0.60) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด          
(X = 4.70, S.D.= 0.56) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั 0.05  
 3. การประเมินด้านกระบวนการ เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการและ
ผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู จ  าแนกรายกิจกรรมมีดงัน้ี 

3.1 กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบวา่ ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (X = 4.49, S.D.= 0.53) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.45) ซ่ึงค่าเฉล่ีย
ปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.2 กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ ปีการศึกษา 2559 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.47, S.D.= 0.54) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, 
S.D.= 0.46) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.3 กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก      (X = 4.46, S.D.= 0.54) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.71, S.D.= 0.45) ซ่ึง
ค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.4 กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D.= 0.62) และปีการศึกษา 2560      
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.72, S.D.= 0.46) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559    
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4. การประเมินด้านผลผลติ มีดงัน้ี 
4.1 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามมาตรฐานโครงการสถาน 

ศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 – 2560 พบว่า 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เท่ากบัร้อยละ 94.00 และผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 
2560 เท่ากบัร้อยละ 97.50 ซ่ึงผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559       

4.2 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560  มีดงัน้ี 

4.2.1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลส าเร็จของ
การด าเนินโครงการโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.49) เม่ือ
จ าแนกตามกิจกรรม พบว่า ผูบ้ ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน 
ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกกิจกรรม 
ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ( X = 4.57, S.D.= 0.49) 
รองลงมาไดแ้ก่ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (X = 4.56, S.D.= 0.48) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน (X = 4.55, S.D.= 0.49) และกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว (X = 4.53, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 

4.2.2 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลส าเร็จของ
การด าเนินโครงการโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D. = 0.47) เม่ือ
จ าแนกตามกิจกรรม พบว่า ผูบ้ ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน 
ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกกิจกรรม 
ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ( X = 4.69, S.D.= 0.47)
รองลงมาไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (X = 4.68, S.D.= 0.47) กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์(X = 4.68, S.D.= 0.47) และกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว (X = 4.67, S.D.= 0.47) ตามล าดบั 

4.2.3 ผลความส าเร็จของการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56,      
S.D.= 0.49) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D.= 0.47) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 
2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษา      
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดงัน้ี 

4.3.1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 



ซ 
 

(X = 4.41,  S.D. = 0.70) เม่ือจ าแนกตามกิจกรรม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดบั
มากทุกกิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (X = 4.43, S.D.= 0.64) รองลงมา
ไดแ้ก่ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (X = 4.42, S.D.= 0.65) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ (X = 4.41, S.D.= 0.64) และกิจกรรมห้องเรียนสีขาวอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.40, S.D.= 0.67) 
ตามล าดบั 
                              4.3.2 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D. = 0.45) เม่ือจ าแนกตามกิจกรรม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกกิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( X = 4.71, 
S.D.= 0.46) และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ( X = 4.71, S.D.= 0.46) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมพฒันา
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (X = 4.70, S.D.= 0.46) และกิจกรรมห้องเรียนสีขาว       
(X = 4.69, S.D.= 0.46) ตามล าดบั 
                              4.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษา     
สีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก  
(X = 4.41, S.D.= 0.70) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.45) ซ่ึงค่าเฉล่ีย         
ปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
                       4.4 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 ไดแ้ก่ (1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน นกัเรียนไดรั้บ
โล่รางวลั เกียรติบตัร จากการเขา้ร่วมประกวดและแข่งขนักิจกรรมในระดบัชาติ จ  านวน 4 รางวลั 
ระดบัภาค จ านวน 14 รางวลั  ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ  านวน 13 รางวลั (2) ผลท่ี
ปรากฏต่อครู ครูไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัรในระดบัชาติ จ านวน 6 รางวลั และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา/จงัหวดั จ านวน 6 รางวลั (3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบตัร 
ระดบัชาติ จ  านวน 17 รางวลั ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ  านวน 3 รางวลั (4) ผลท่ี
ปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน สถานศึกษาไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัรในระดบัชาติ จ านวน 
12 รางวลั ระดบัภาค จ านวน 1 รางวลั และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ  านวน 5 รางวลั 


