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ควำมเป็นมำของกำรประเมินโครงกำร 
 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระราชทานไว้ว่า  
“เยาวชนทุกคน มิได้ต้องการท่าตัวให้ตกต ่าหรือเป็นปัญหาแก่สังคมแต่ประการใด แท้จริงต้องการ 
จะเป็นคนดี  มีความส่าเร็จ  มีฐานะ  มีเกียรติ  และอยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่างราบรื น  แต่การที จะบรรลุ
จุดประสงค์นั้น จ่าต้องอาศัยผู้แนะน่า ควบคุมให้ด่าเนินไปอย่างถูกต้อง  ในฐานะที เป็นครู อาจารย์  
ผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มากที สุด  เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุก ๆ ด้าน  
รองลงมาจากบิดา มารดา”  (ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547 ก : ปกใน)        
 จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว  แสดงให้เหน็ถึงความสา่คัญของการดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที ดีของนักเรียน  เพื อให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการด่ารงชีวิต  เพื อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับบุคคลอื นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที ก้าวหน้า 
ในกระแสโลกาภิวัตน ์ ซึ งส่งผลกระทบต่อวิถีการด่าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมที อยู่ท่ามกลางการแข่งขัน  
หลายครอบครัวไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิด  นักเรียนซึ งเป็นเยาวชนไมม่ีทักษะชีวิต 
และประสบการณ์ที เพียงพอ ขาดความรัก ความอบอุน่ และการดูแลเอาใจใส่  จึงเป็นสาเหตุที ท่าให้
เกิดปัญหาทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  โดยมีความมุง่หวังว่า
จะให้นักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  มีสติปัญญา มีความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ งการด่ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม ด้วยการมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที ดีนั้น ภาพแห่ง
ความส่าเร็จนี้ จ่าเป็นต้องอาศัยร่วมมือและความพร้อมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ที ต้องประสาน
กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการประสานหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้อง  เพื อให้เกดิ
ประสิทธิภาพในการด่าเนินงาน  (กรมสุขภาพจิต, 2544 ก : 2)    
 จากสภาพสังคมที เปลี ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผล
กระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านอื น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน่ามาซึ งปัญหา
ครอบครัวที เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที ไม่เหมาะสม หรืออื น ๆ 
ความส่าเร็จที เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ตามความคาดหวังนั้น 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
ซึ งมีครู อาจารย์ เป็นหลักส่าคัญในการด่าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาให้เติบโต
งดงาม และเป็นบุคคลที มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิต 
ที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนด ีด ารงตน 
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา 
ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
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เสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะ
วิวาท ก่ออาชญากรรมเป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง คร ูอาจารย์ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบจากแหล่ง
อบายมุข  (ส่านักงานส่งเสริมกิจการการศึกษา ศูนย์อ่านวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 3) 
 ดังนั้น การจัดการศึกษานอกจากจะจัดระบบการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งแล้ว 
จ่าเป็นต้องจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรอบรู้  และรู้เท่าทัน 
การเปลี ยนแปลง  มีความสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที มีความหลากหลาย  
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ต้องช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปรับตัวได้  โดยการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
แบบองค์รวม  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา  ความจ่าเป็นในการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ที เข้มแข็งให้นักเรียน เป็นสิ งหนึ งที จะช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน การมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที ชัดเจน จึงเป็นสิ งส่าคัญที ช่วยพัฒนานักเรียนและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้  
โดยด่าเนินการควบคู่ไปกับระบบการจัดการเรียนการสอน  เนื องจากทุกปัญหาของนักเรียนล้วนมี
สาเหตุและไม่ได้เกิดข้ึนในทันทีทันใด แต่เกิดจากการสั งสมประสบการณ์ที มีผลในเชิงลบต่อพฤติกรรม
ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และการกระท่า หากไม่ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นตามระบบที ดี 
อย่างต่อเนื อง  ปัญหาก็จะลุกลามมากขึ้น จนเปลี ยนเป็นความสลับซับซ้อนยากต่อการแก้ไขในที สุด  ซึ ง
เมื อนักเรียนอยู่ที โรงเรยีน จะมีครูช่วยท่าหน้าที ดังกล่าวแทนพ่อแม่ในช่วงเวลาหนึ ง  โดยด่าเนินงาน
ตามกระบวนการของระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  (กรมสุขภาพจิต, 2544 ข : บทน่า)  
 ส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ท่าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบสาม  (พ.ศ. 2554-2558)  ของโรงเรียนเมืองคง  
ไดเ้สนอแนะให้โรงเรียนเน้นโครงการหรือกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ  ยาเสพติด 
และสิ งมอมเมา โดยควรร่วมกับผู้มีส่วนเกี ยวข้องทุกฝ่ายเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เรียนที อยู่ในกลุ่มเสี ยง  
พร้อมทั้งแนะน่าให้ความรู้กับนักเรียนเกี ยวกับการดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย จากปัญหาทางเพศ  
และยาเสพติดทุกประเภท (ส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555 : 16)  
ซึ งสอดคล้องกับข้อมูลในการด่าเนินการจัดท่าแผนกลยุทธ์เพื อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เมืองคง ปีการศึกษา 2555-2559 ที มีการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis)  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน(Weakness) พบว่า มีจุด
แข็ง  คือด้านโครงสร้างและนโยบายที โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารชัดเจน  มีการด่าเนินงานที เป็น
ระบบ  ส่วนจุดอ่อน  ด้านผลผลิต พบว่า โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับที ต ่ากว่าเป้าหมาย
ที ก่าหนด และยังขาดการเน้นคุณธรรมนักเรียน  ท่าให้นักเรียนมีลักษณะพฤติกรรมที ไม่พึงประสงค์ 
และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที เป็นโอกาส  (Opportunities) ด้านสังคม วัฒนธรรม  
พบว่า บุคคลในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี  ส่วนอุปสรรค  
(Threats)  ด้านสังคม วัฒนธรรม  พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ งมี
รายได้ต ่า  จึงมีการอพยพไปท่างานในต่างพ้ืนที   ท่าให้เกิดปัญหาต่อการเลี้ยงดูบุตร  โดยทิ้งให้อยู่
ตามล่าพัง หรืออยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี น้อง  ขาดการดูแลเอาใจใส่ที ดี  และมีสภาพครอบครัว 
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ที แตกแยกจ่านวนหลายครอบครัว  มีนักเรียนจ่านวนมากไม่ได้อยู่กับพ่อแม่  ท่าให้ขาดความอบอุ่น  
มีปัญหาทางสังคม มีความสุ่มเสี ยงต่อปัญหาการเสพยาเสพติด  (โรงเรียนเมืองคง, 2558 : 25)
 โรงเรียนเมืองคง  ต่าบลเมืองคง  อ่าเภอคง  จังหวดันครราชสีมา  สา่นักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตระหนกัถึงสภาพปัญหาและความจ่าเป็นที ต้อง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนและจริงจัง จึงจัดให้มีโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด  ซึ งเป็นโครงการหนึ งในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แต่ผลของ
การด่าเนินการยังไม่ประสบผลส่าเร็จเท่าที ควร  ข้อมูลของกลุ่มงานกิจการนักเรียน พบว่า โรงเรียน
เมืองคง ปีการศึกษา 2558  มีนักเรียนกลุ่มเสี ยงที ต้องเฝ้าระวัง จ่านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 6.18 
ของจ่านวนนักเรียนทั้งหมด และมีนักเรียนที เสพยาเสพติดที เข้ารับการบ่าบัด ที โรงพยาบาลคง 
จ่านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของจ่านวนนักเรียนทั้งหมด การบริหารจัดการโครงการยังไม่
เป็นระบบ ขั้นตอนการด่าเนินงานไม่ชัดเจนเท่าที ควร และขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี ยวข้อง 
(โรงเรียนเมืองคง, 2558 : 29) จากปัญหาดังกล่าว  แผนปฏิบัติการประจ่าปี  2559  จึงมกีารจัดให้มี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ เพื อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและจริงจัง  ซึ งจะท่าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ  มีคุณลักษณะที พึงประสงค์ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด 
มีภูมิคุ้มกันที ดีและเข้มแข็ง  

ดังนั้น  เพื อให้การด่าเนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้
กระบวนการบริหารคุณภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด  
ผู้ประเมินจึงมีความสนใจที จะด่าเนินงานและประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ  โดยประยุกต์รูปแบบการประเมิน CIPP Model  ของ  
Stufflebeam (1971)  ซึ งประกอบด้วย  การประเมิน 4 ด้าน คือ  1) ด้านบริบท (Context  
Evaluation : C)  2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I)  3) ด้านกระบวนการด่าเนินงาน  
(Process Evaluation : P)  และ 4) ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) เพื อน่าผลมาปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาการด่าเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการ
บริหารคุณภาพ  โรงเรียนเมืองคง อ่าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ งขึน้   

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร 
1. เพื อประเมินบริบท (Context Evaluation) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ 
2. เพื อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ 
3. เพื อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ 
4. เพื อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ 
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ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร 
1. ขั้นตอน 

ขั้นตอนกำรวำงแผน (Plan) ในขั้นตอนนี้มีการประเมิน 2 ด้าน มีการด่าเนินการ ดังนี้ 
1) ประชุมผู้เกี ยวข้อง เพื อด่าเนินการประเมินโครงการ 
2) ประเมินบริบท (Context Evaluation : C)  เป็นการตรวจสอบความพร้อม 

ในด้านหลักการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ  และการเตรียมการภายใน
โครงการ 

3) สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ 
4) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการตรวจสอบความพร้อม 

ในด้านทรัพยากรบุคคล  ด้านระยะเวลา  ด้านงบประมาณ  และด้านวัสดุอุปกรณ์ 
5)  สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ 
ขั้นกำรด ำเนินกำร (Do)  ในขั้นตอนนี้มีการประเมิน 1 ด้าน มีการด่าเนินการ ดังนี้ 
1) ประชุมผู้เกี ยวข้องเพื อวางแผนการด่าเนินงาน  และด่าเนินการประเมินโครงการ 
2) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)  เพื อการตรวจสอบกระบวนการ 

ด่าเนินงานตามโครงการในด้านการบริหารจัดการ  การด่าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมการ
ด่าเนินงานตามโครงการ  และการนิเทศก่ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

3) สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ 
 ขั้นกำรตรวจสอบ (Check) ในขั้นตอนนี้มีการประเมิน 1 ด้าน มีการด่าเนินการ ดังนี้ 

1) ประชุมผู้เกี ยวข้อง เพื อด่าเนินการประเมินโครงการ 
2) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)  เป็นการตรวจสอบความส่าเร็จในการ 

บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของโครงการ 
3) สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ 

 ขั้นกำรปรับปรุง รำยงำน และเผยแพร่ (Action) เพื อการปรับปรุง รายงาน  
และการเผยแพร่คู่มือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ 
ด่าเนินการ ดังนี้  

1) ประสานกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสา่นักงาน 
เขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

2) น่าเสนอข้อมูล และคู่มือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ 
กระบวนการบริหารคุณภาพ 

3) ศึกษาผลการยอมรับคู่มือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ 
กระบวนการบริหารคุณภาพ 

4) สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ 
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2. กลุ่มเป้ำหมำย 
2.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation : C)  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

      กลุ่มที  1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร จ่านวน 129 คน ประกอบด้วย  
รองผู้อ่านวยการโรงเรียนเมืองคง จ่านวน 4 คน  ครูโรงเรียนเมืองคง จา่นวน 105 คน บุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเมืองคง จ่านวน 20 คน 
       กลุ่มที  2 บุคคลในชุมชน  จ่านวน 28 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเมืองคง จา่นวน 14 คน และคณะกรรมการสมาคมครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเมืองคง จ่านวน 14 คน 

2.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) กลุ่มเป้าหมาย  
ประกอบด้วย        
       กลุ่มที  1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร จ่านวน 129 คน ประกอบด้วย  
รองผู้อ่านวยการโรงเรียนเมืองคง จ่านวน 4 คน  ครูโรงเรียนเมืองคง จา่นวน 105 คน บุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเมืองคง จ่านวน 20 คน 
         กลุ่มที  2 บุคคลในชุมชน  จา่นวน 28 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเมืองคง จา่นวน 14 คน และคณะกรรมการสมาคมครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเมืองคง จ่านวน 14 คน 

2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)  กลุ่มเป้าหมาย  
ประกอบด้วย 
       กลุ่มที  1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร จ่านวน 129 คน ประกอบด้วย  
รองผู้อ่านวยการโรงเรียนเมืองคง จ่านวน  4 คน ครูโรงเรียนเมืองคง จา่นวน 105 คน บุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเมืองคง จ่านวน 20 คน 
       กลุ่มที  2 นักเรียน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเมืองคง  คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
โดยคิดจากจ่านวนนักเรียน 2,038 คน ได้จ่านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 322 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
ห้องเรียนละ 5 คน จ่านวน 62 ห้องเรียน และห้องเรียนละ 4 คน จ่านวน 3 ห้องเรียน โดยใช้ตาราง 
เครซี  และมอร์แกน  (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์. 2551 : ออนไลน์) 
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ตำรำงท่ี 1  ตารางเครซี  และมอร์แกน 

 
 
ที มา มารยาท โยทองยศ และ ปราณี สวัสดิสรรพ์ : ออนไลน์ 
 
        กลุ่มที  3 บุคคลในชุมชน  จา่นวน 28 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเมืองคง จา่นวน 14 คน และคณะกรรมการสมาคมครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเมืองคง จ่านวน 14 คน  

2.4 การประเมินผลด้านผลผลิต (Product  Evaluation : P)  กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 

     กลุ่มที  1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร จ่านวน 129 คน ประกอบด้วย  
รองผู้อ่านวยการโรงเรียนเมืองคง จ่านวน  4 คน ครูโรงเรียนเมืองคง จา่นวน 105 คน บุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเมืองคง จ่านวน 20 คน 
       กลุ่มที  2 นักเรียน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเมืองคง  คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
โดยคิดจากจ่านวนนักเรียน 2,038 คน ได้จ่านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 322 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
ห้องเรียนละ 5 คน จ่านวน 62 ห้องเรียน และห้องเรียนละ 4 คน จ่านวน 3 ห้องเรียน โดยใช้ตาราง 
เครซี  และมอร์แกน  (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์. 2551 : ออนไลน์) 
         กลุ่มที  3 บุคคลในชุมชน  จ่านวน 28 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเมืองคง จา่นวน 14 คน และคณะกรรมการสมาคมครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเมืองคง จ่านวน 14 คน  

2.5 ขั้นการปรับปรุง รายงาน และเผยแพร่ (Action)  การเผยแพร่คู่มือโครงการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
ผู้อ่านวยการโรงเรียน  สังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ่านวน 49 คน 
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3. ตัวแปรทีศ่ึกษำ   
3.1 บริบทของโครงการ  
3.2 ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ  
3.3 กระบวนการด่าเนินงานของโครงการ  
3.4 ผลผลิตของโครงการ  

4. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร 
       ระยะเวลาที ใช้เพื อการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้
กระบวนการบริหารคุณภาพ  โรงเรียนเมืองคง  อ่าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  มีดังนี้ 

4.1 ขั้นการวางแผน (Plan)  เดือน มีนาคม 2559 
4.2 ขั้นการด่าเนินการ (Do)  เดือน เมษายน 2559-มกราคม 2560 
4.3 ขั้นการตรวจสอบ (Check)  เดือน กุมภาพันธ์ 2560 
4.4 ขั้นการปรับปรุง รายงาน และเผยแพร่ (Action)  เดือน มีนาคม 2560 

กรอบแนวคิดในกำรประเมิน 
 การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหาร
คุณภาพ  ผู้ประเมินได้ก่าหนดกรอบแนวคิดของ การประเมินผลการด่าเนินงานตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ (Deming Cycle) ของ Edward 
Deming  (อ้างถึงใน วีรพล บดีรัฐ. 2543 : 9-16 )  ที ใช้ในการด่าเนินงาน  และรูปแบบการประเมิน
แบบ  CIPP Model ของ Daneil L. Stufflebeam  ซึ งประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้      
1)  การประเมินบริบท (Context Evaluation) เพื อตรวจสอบความพร้อมในด้านหลักการ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ และการเตรียมการภายในโครงการ   
2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)  เพื อตรวจสอบความพร้อมในด้านทรัพยากร
บุคคล  ด้านระยะเวลา  ด้านงบประมาณ  และด้านวัสดุอุปกรณ ์3) การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) เพื อตรวจสอบกระบวนการด่าเนินการตามโครงการในด้านการบริหารจัดการ 
การด่าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมการด่าเนินงานตามโครงการ การนิเทศก่ากับติดตาม 
การปฏิบัติงาน และ 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  เพื อตรวจสอบความส่าเร็จของ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและการบรรลุเป้าหมายของโครงการ  แสดงดังตารางที  2 
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ตำรำงที ่2  กรอบแนวคิดการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้   
               กระบวนการบริหารคุณภาพ   

 
ด้านบริบท 

 

 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

 
ด้านกระบวนการ 

 
ด้านผลผลิต 

ความพร้อมในด้าน 
- หลักการ 
- วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
- เป้าหมายของ

โครงการ 
- การเตรียมการภายใน

โครงการ 
 
 
 

 
 

ความพร้อมในด้าน 
- ทรัพยากรบุคคล 
- ระยะเวลา 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 

- การบริหารจัดการ 
- การด่าเนินงานตาม
โครงการ 
- กิจกรรมการ
ด่าเนินการ 
- การนิเทศ ก่ากับ
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน 

- การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
- การบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการ 
 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ   
หมายถึง  โครงการที มีวัตถุประสงค์ในการด่าเนินงานเพื อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของโรงเรียนเมืองคง  ต่าบลเมืองคง  อ่าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ที มีการด่าเนินการในปีการศึกษา 2559 โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ   
ที ประกอบด้วย การวางแผน (Plan : P)  การด่าเนินการ (Do : D)  การตรวจสอบ (Check : C) และ
การปรับปรุง รายงาน และเผยแพร่ (Action : A) และมีการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมิน 
CIPP Model  ของ  Stufflebeam (1971)  ซึ งประกอบด้วย  การประเมิน 4 ด้าน คือ   
1) ด้านบริบท (Context  Evaluation : C)  2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I)   
3) ด้านกระบวนการด่าเนินงาน  (Process Evaluation : P)  และ 4) ด้านผลผลิต (Product 
Evaluation : P)  

2. ความเหมาะสมของคู่มือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช ้
กระบวนการบริหารคุณภาพ หมายถึง ระดับความรู้สึก หรือความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญที มีต่อคู่มือ
ที พัฒนาขึ้น และมีการประเมินโดยการใช้ แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ  
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3. ผลการประเมินบริบท (Context Evaluation : C) หมายถึง ผลการตรวจสอบ 
ความพร้อมในด้านหลักการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ และการเตรียมการ
ภายในโครงการ ที มีการประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินบริบท (Context 
Evaluation : C) ของผู้บริหาร  ครูและบุคลากร และบุคคลในชุมชน 

4. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) หมายถึง ผลการตรวจสอบ 
ความพร้อมของการด่าเนินการตามโครงการ  ในด้านทรัพยากรบุคคล  ด้านระยะเวลา   
ด้านงบประมาณ  และด้านวัสดุอุปกรณ์ ที มีการประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นการ
ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I)  ของผู้บริหาร  ครูและบุคลากร และบุคคลในชุมชน 

5. ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) หมายถึง ผลการตรวจสอบ 
กระบวนการด่าเนินการตามโครงการในด้านการบริหารจัดการ การด่าเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรมการด่าเนินงานตามโครงการ การนิเทศก่ากับติดตามการปฏิบัติงาน ที มีการประเมินโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)  ของผู้บริหาร  ครู
และบุคลากร  นักเรียน และบุคคลในชุมชน 

6. ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) หมายถึง ผลการตรวจสอบ 
ความส่าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและการบรรลุเป้าหมายของโครงการ  ที มีการ
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)  ของ
ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร นักเรียน บุคคลในชุมชน และข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเป้าหมายของ
โครงการ 

7. การยอมรับคู่มือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการ 
บริหารคุณภาพ  หมายถึง ผลของการประเมินระดับความรู้สึก หรือความคิดเห็นที แสดงออกของ
กลุ่มเป้าหมาย  ที มีการประเมินโดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นการยอมรับคู่มือโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ   

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผลที ได้จากการประเมินโครงการเป็นความรู้ที สามารถไปใช้อ้างอิง หรือพัฒนางานต่อไป 
2. ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื อการบริหารสถานศึกษา ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด  


