51
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเทศบาล
บ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง โดยใช้การประเมิน ตามรูปแบบซิปป์ ซึง่ ประกอบด้วยการประเมิน บริบท ปัจจัยนำ�เข้า  กระบวนการ
และ ผลผลิต ของโครงการดังกล่าว จาก 3 กลุ่ม คือ นักเรียน 250 คน บุคลากรทางการศึกษา 34 คน และผู้ปกครองนักเรียน
250 คน รวมจำ�นวน 534 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การใช้สารเสพติดในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญหาค่าความเชือ่ มัน่
ได้ 0.76 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ประเมินในภาพรวม เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก ( = 3.81, S.D. = 0.69) โดยด้านที่
มีคา่ เฉลีย่ รวมสูงสุด คือ ด้านผลผลิต ( = 3.83, S.D. = 0.73) และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ รวมต่�ำ สุด คือด้านกระบวนการ ( = 3.78,
S.D. = 0.74) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็น เพศหญิง ร้อยละ 59.40 เพศชาย ร้อยละ 40.60 เมื่อจำ�แนกตาม
สถานภาพพบว่า เป็นนักเรียน ร้อยละ 54.10 เป็นบุคลาการปฏิบัติงานร้อยละ 9.40 และเป็นผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 36.50
ผลการประเมินในภาพรวม เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก ( = 3.81, S.D. = 0.69) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด
คือ ด้านผลผลิต ( = 3.83, S.D. = 0.73) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำ�สุด คือ ด้านกระบวนการ ( = 3.78, S.D. = 0.74)
คำ�สำ�คัญ: การประเมินโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด
Abstract

The research was to evaluate the prevention and the solution of drug abuse project in Khaowniwet
Municipal School, Ranong Province through the application of a CIPP model, which consisted of the evaluation of context, input, process and product.  The sample of the study were 250 students, 34 school personnel
and 250 parents. The number of the participants was 534 in total. They were chosen by using stratified
random sampling. The instrument used in this study was a rating-scale evaluation form of the prevention
and the solution of drug abuse project of the school. The content of the questionnaire was validated by
experts, whose reliability was 0.76. The data were analysed using mean and standard deviation.
The results of this study showed that the mean of the overall assessment in every aspect was
at a high level ( = 3.81). The study also revealed that the highest mean was the product ( = 3.83)
and the lowest mean is the process aspect ( = 3.78). In addition, most of the respondents were female
(59.40%) and male (40.60%). When classified by status, 54.10% were students, 9.40% were personnel and
36.50% were the parents. In relation to these, the mean of the overall assessment was at a high level    
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( = 3.81). The highest mean was the product  ( = 3.83) and the lowest mean was the process ( = 3.78).
Keywords: The Evaluation Project, The Evaluation of Drug-Protection Project
บทนำ�

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม
เป็นอุตสาหกรรม วิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทำ�ให้ความผูกพันระหว่างนักเรียนกับครูอาจารย์และสถาบันการศึกษา นับวันลดน้อยลง
สถาบันครอบครัวและชุมชนอ่อนแอลง เยาวชนถูกปล่อยให้โดดเดี่ยว และขาดที่พึ่งมากขึ้น ล้วนเป็นเหตุให้เยาวชนไทยมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคมไทย หันไปพึ่งยาและสารเสพติดมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงศึกษาได้มนี โยบายและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษามาโดยลำ�ดับ จึงได้ก�ำ หนดนโยบายให้ผบู้ ริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาดำ�เนินการโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขทีป่ ระกอบด้วย ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด คือ 1) มาตรการ
ป้องกัน 2)มาตรการค้นหา 3) มาตรการรักษา 4) มาตรการเฝ้าระวัง และ5) มาตรการบริหารจัดการ ต้องมีระบบข้อมูล ต้อง
มีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก เพื่อให้เกิดระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน โดยเน้นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทางเลือก การส่งเสริมความสามารถพิเศษ การหล่อหลอมบุคลิกภาพพึง่
ตนเอง และการฝึกอบรมทักษะชีวติ เพือ่ การรูจ้ กั คิดใคร่ครวญ แยกแยะผิดชอบชัว่ ดี และฝึกฝนวินยั ในตนเอง ซึง่ ทางกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานในระดับสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่าการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักเรียนเป็นภาระหน้าที่ที่สำ�คัญของสถานศึกษา โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ดำ�เนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนครบวงจร
เน้นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย การเล่นกีฬา เน้นให้นกั เรียนรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความเชือ่
มัน่ ในตนเอง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้มผี ลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปญ
ั ญา เน้นการทำ�งานในระบบเครือข่ายในการช่วยเหลือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา การให้ความรู้
ตามโครงการครูตำ�รวจ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) และ โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จะให้
มีการจัดตั้งชมรมนี้ ในทุกสถานศึกษาก็จะเป็นการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนที่ศูนย์
อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติและ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองระนอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 4 ตำ�บลเขานิเวศน์ อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ปัจจุบันจัดการศึกษาใน 3 คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 19 ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียน 510 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำ�นวน 32 คนนักการภารโรง
จำ�นวน 2 สภาพภูมิศาสตร์ของตำ�บลเขานิเวศน์ เป็นตำ�บลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง พื้นที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดชุมพร
และจังหวัดพังงา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม ค้าขายและรับจ้าง
ทั่วไป จากข้อมูลการเยี่ยมบ้านของคุณครูประจำ�ชั้น พบว่าโรงเรียนรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการซึ่งบางท้องที่มีการแพร่ระบาด
ของสารเสพติด เป็นแหล่งมั่วสุม เช่น มีการใช้สารเสพติดประเภท บุหรี่ สุรา สารระเหย และยาบ้า เป็นต้น และข้อมูลจากงาน
ปกครองและบริการ ปรากฏว่านักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา บางส่วนแต่งกายไม่เรียบร้อยและไม่ถกู ระเบียบ หลบหนี
ชั่วโมงเรียนเป็นประจำ�  หลบหนีการเข้าแถวไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน มั่วสุมเล่นการพนัน
และเสพสารเสพติด
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จากการศึกษางานวิจัยของงานปกครองและบริการเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนนั้น พบว่า สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้
เกิดการใช้สารเสพติดในโรงเรียน เกิดจากนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 30% และปัญหาอื่นๆ 80% เช่น
สภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่พักอาศัย และหน่วยงานของรัฐ ขาดความจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น จึงควรมีการส่งเสริม
และพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในโทษของสารเสพติด โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ได้ตระหนักในความสำ�คัญ
ของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน การอบรมให้ความรูแ้ ก่ครูผสู้ อน การเข้าร่วมโครงการครูต�ำ รวจ D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) และ
จัดตั้งศูนย์ To be number one เนื่องจากความสำ�เร็จของแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล ทำ�ให้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดระนอง อยู่ในระดับเบาบาง (ข้อมูลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
ระนอง, 2557) ฝ่ายปกครองและบริการ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จึงได้ดำ�เนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในโรงเรียน โดยเน้นการดำ�เนินงานป้องกัน และเฝ้าระวังการกลับมาใช้สารเสพติดอีกเพื่อให้โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาทีโ่ รงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ก�ำ หนดขึน้ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้มปี ระสิทธิภาพ  จะต้อง
มีกระบวนการทำ�งานตลอดจนการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งการประเมินโครงการตามรูปแบบ ซิปป์ (CIPP MODEL)
เป็นการประเมินโครงการทีใ่ ช้ประเมินโครงการได้อย่างรอบด้าน และผลการประเมินยังเป็นประโยชน์ในการนำ�ไปปรับปรุงโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปได้ดี ผู้วิจัยซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลงานปกครองและบริการ เห็นถึงความสำ�คัญของการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด
จึงได้สนใจที่จะทำ�การประเมินโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน
เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยการประเมินตามรูปแบบซิปป์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ โดยใช้การประเมิน
ตามรูปแบบซิปป์
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยประเมินโครงการ (Project evaluation resserch) โดยใช้แนวคิดการประเมิน
CIPP model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam & Shinkfield 1985)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง
ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 510 คน บุคลากรทางการศึกษา จำ�นวน 34 ผู้ปกครอง
นักเรียนปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 510 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ปีการศึกษา 2557 มีจำ�นวน
ทั้งสิ้น 510 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น จากนักเรียนแต่ละระดับชั้น คละกันทั้งกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง กำ�หนดจำ�นวน
ที่สุ่มระดับชั้นละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ครู 32 คน ลูกจ้างประจำ� 2 คน รวมทั้งสิ้น
34 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 250 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบประเมินทีส่ ร้างขึน้ เอง โดยได้ด�ำ เนินการสร้างเครือ่ งมือ และนำ�เครือ่ งมือดังกล่าว
ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเทีย่ งตรง จำ�นวน 5 คน แบบประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 แบบประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน บริบท
ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการดังกล่าว เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ
0.76 แบบประเมินดังกล่าว ใช้กับกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน โดย
เป็นการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ในภาพรวมไม่แยก
เป็นโครงการย่อยๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการย่อยทุกโครงการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยได้ผลตามลำ�ดับ ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบประเมิน เป็น เพศหญิง ร้อยละ 49.05 เพศชาย ร้อยละ 50.95 เมื่อจำ�แนกตามสถานภาพพบว่า เป็น
นักเรียน ร้อยละ 46.82 เป็นบุคลากรปฏิบัติงานร้อยละ 6.36 และเป็นผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 46.82 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน จำ�แนกตามเพศ และสถานภาพ (N=534)
รายงานข้อมูล
จำ�นวน
ร้อยละ
ชาย
272
50.95
1. เพศ
หญิง
262
49.05
นักเรียน
250
46.82
2. สถานภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
34
6.36
ผู้ปกครองนักเรียน
250
46.82
2. ผลการประเมินในภาพรวม ต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขา
นิเวศน์ จังหวัดระนอง ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ ( =3.83, S.D. = 0.73) ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำ�
ที่สุด ( = 3.78, S.D. = 0.74) เฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก ( = 3.81, S.D. = 0.69) แยกเป็นรายด้านดังนี้
		
1. ด้านบริบทต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำ�เภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง เฉลี่ยรวมทุกข้ออยู่ที่เกณฑ์ระดับมากโดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นโยบายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดของโรงเรียนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพียงใด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด คือ กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดของโรงเรียนครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงใด ( = 3.52, S.D. = 0.75)
		
2. ด้านปัจจัยนำ�เข้าต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำ�เภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง เฉลี่ยรวมทุกข้ออยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การใช้สารเสพติดในเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีความสำ�คัญในระดับใด (บุคลากรปฏิบัติงาน
=4.29, S.D.= 0.56) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด คือ ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ในการดำ�เนินงานตามโครงการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดของในเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เพียงพอในระดับใด (นักเรียน   =3.43, S.D.=0.78) ซึง่ เป็นข้อเดียว
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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3. ด้านกระบวนการต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เฉลี่ยรวมทุกข้ออยู่ที่เกณฑ์ระดับมากโดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดเพียงใด (ผู้ปกครองนักเรียน =3.93 S.D.=0.87) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�
ที่สุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดระหว่างการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึงเพียงใด (นักเรียน   =3.58, S.D.=0.76)
		
4. ด้านผลผลิตต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำ�เภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง เฉลี่ยรวมทุกข้ออยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนได้ดเี พียงใด (บุคลากรปฏิบตั งิ าน =3.98, S.D.=0.77)
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด คือ ผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำ�เภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด (นักเรียน =3.56, S.D.= 0.78) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินในภาพรวม ต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
สารเสพติดในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง
ผลการประเมิน
รายการ
นักเรียน
บุคลากรปฏิบัติงาน ผู้ปกครองนักเรียน
เฉลี่ย
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
ระดับ
1. ด้านบริบท
3.66
0.63
3.81
0.67
3.87
0.74
3.81
0.70
มาก
2. ด้านปัจจัยนำ�เข้า
3.67
0.75
3.97
0.64
3.72
0.50
3.82
0.71
มาก
3. ด้านกระบวนการ
3.62
0.58
3.91
0.60
3.85
0.79
3.78
0.74
มาก
4. ด้านผลผลิต
3.76
0.78
3.83
0.67
3.90
0.75
3.83
0.73
มาก
เฉลี่ยรวมทุกด้าน
3.69
0.72
3.88
0.65
3.83
0.76
3.81
0.69
มาก
อภิปรายผล
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ดำ�เนินการโดยแบ่งเป็นโครงการย่อย ๆ รวมทัง้ สิน้ 6 โครงการ โดยทุกโครงการมีล�ำ ดับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านครบทัง้ 4 ขัน้ ตอน
ตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) (จำ�รัส นองมาก,2545) คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นการตรวจสอบ ขั้นสรุปและ
แก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อประเมินตามรูปแบบซิปป์ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน บริบท ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการ และผลผลิต
ของโครงการดังกล่าว ใน 3 กลุ่ม คือ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมจากทุกด้าน
อยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำ�เภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง ในภาพรวมและผูป้ ระเมินทุกกลุม่ ประเมินโครงการนี้ ในระดับมากเกือบทุกข้อ ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ทต่ี ง้ั ไว้
ยกเว้นการประเมินของนักเรียนด้านปัจจัยนำ�เข้า ข้อที่กล่าวว่า ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ในการดำ�เนินงานตามโครงการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เพียงพอในระดับใดที่ได้ระดับปานกลาง เพียง
ข้อเดียว
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ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงว่า การที่โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด โดยมี
กิจกรรมหลากหลายกิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามกำ�หนดเวลา และสถานที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้โรงเรียนเทศบาล
บ้านเขานิเวศน์ ได้รบั การยอมรับเป็นทีน่ า่ เลือ่ มใสศรัทธาของผูป้ กครองนักเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดระนอง โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่โรงเรียนจัดกระทำ�อย่างเป็นระบบโดยต่อเนื่อง เช่น โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด โครงการ To be number
one โครงการครูต�ำ รวจ D.A.R.E และโครงการอบรมจริยธรรมวันศุกร์สดุ สัปดาห์ เป็นต้น ทุกโครงการล้วนมุง่ เน้นต่อต้านยาเสพติด
โดยใช้ดนตรี กีฬา และศิลปะ เป็นสื่อ นอกจากนี้ยังร่วมกับศิลปินที่กำ�ลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น เป็นตัวกลางเพื่อถ่ายทอด
และชี้แนะถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า ซึ่งกำ�ลังแพร่ระบาดอยู่ในโรงเรียน
ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้เป็นศูนย์
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะประจำ�จังหวัดระนอง ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และยังได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะ
เลิศการจัดกิจกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รางวัลชนะเลิศด้าน
การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และดำ�เนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาวของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลดีเยี่ยม โรงเรียนปลอดสารเสพติด การพนัน สื่อลามก ชู้สาว และการทะเลาะวิวาท และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ (สมพิศ สุขวิฑูรย์,2550) ที่ว่า ปัจจัยนำ�เข้ามีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการติดสารเสพติด ได้แก่ ทัศนคติ
และปัจจัยเสริม ที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการติดสารเสพติด ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน และข่าวสาร ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนได้ส่งผลให้ครูอาจารย์และผู้ร่วมงาน
มีจิตสำ�นึกตระหนักใน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดีขึ้นตามลำ�ดับ ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ทำ�ให้ทุกโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รบั ความร่วมมือ จากครู อาจารย์ ทีเ่ คยสูบบุหรีใ่ นบริเวณโรงเรียน ได้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่
นักเรียนด้วยการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ไม่สบู บุหรี่ ต่อหน้านักเรียน หรือในสำ�นักงานทุกแห่งทีม่ เี ครือ่ งหมายเขตปลอดบุหรี่ จะ
ไม่มีการสูบบุหรี่ในห้องเรียนโดยเด็ดขาด รวมทั้งการเน้นการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เริ่มจากบุหรี่ จนร้ายแรง จนขยายวงกว้าง
ไปถึง กัญชา ยาบ้า และเฮโรอีน ครูอาจารย์ และผู้ร่วมงานตระหนักร่วมกันพยายามสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหา ร่วมมือให้การ
รณรงค์ต่อต้านสารเสพติดในโรงเรียนเป็นอย่างดี ทำ�ให้นักเรียนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ผลของโครงการดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ศิวพร แพทย์ขิม,2556) ที่ว่านักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติด จะมีครูที่ช่วยเหลือ
นักเรียนทั้งปัญหาด้านการเรียน และปัญหาส่วนตัวปานกลาง ดังนั้นเมื่อครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน จึงทำ�ให้ปัญหาการเสพสารเสพติดของนักเรียนลดลง การที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดที่โรงเรียนจัดขึ้น ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
จนถึงนักเรียนและเยาวชนทัว่ ไป มีความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะนักเรียนมีพฤติกรรมเสีย่ ง มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ล่อแหลมต่อการเสพยา เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว หนีโรงเรียน ไม่เข้าห้องเรียน เล่นการพนัน
ทะเลาะวิวาท สูบบุหรี่ ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล ลักขโมย แต่งกายไม่ถูกระเบียบ และประพฤติตนไม่เหมาะสมกับภาพ
การเป็นนักเรียน เป็นต้น นักเรียนกลุม่ เสีย่ งหรือนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมดังกล่าว มีผลการเรียนค่อนข้างต่� ำ ติด 0 ติด รอพิจารณา
และ ไม่มีสิทธิ์สอบ จำ�นวนมาก ไม่สนใจในการเรียน ไม่สนใจตนเอง ไม่ติดต่อหรือยื่นคำ�ร้องขอสอบแก้ตัวตามปฏิทินโรงเรียน
กำ�หนดทำ�ให้มีนักเรียนไม่จบหลักสูตรพร้อมกับนักเรียนปกติจำ�นวนหนึ่งเป็นประจำ�ทุกปี
ภายหลังที่โรงเรียนได้ดำ�เนินโครงการนี้ และได้ย้อนไปดูสถิติดังกล่าว ทำ�ให้มีข้อสรุปได้ว่า นักเรียนมีความสนใจ
ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น สถิติการจบหลักสูตรดีขึ้น ติด 0 ติดรอพิจารณา และ ไม่มีสิทธิ์สอบ ลดน้อยลง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เป็นที่น่าพอใจ นอกจากโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อนักเรียนทางด้านวิชาการแล้ว  ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม
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จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ให้กบั เยาวชนอีกด้วย โดยเฉพาะ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โครงการลานกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด โครงการอบรมจริยธรรมวันศุกร์สดุ สัปดาห์ ทุกโครงการล้วนส่งเสริมให้นกั เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่งห่างไกลยาเสพติด
บางโครงการ เช่น โครงการลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด สามารถส่งเสริมเยาวชนให้เป็นนักกีฬาเปตอง บาสเกตบอล ยอดเยี่ยม
ชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ และรองชนะเลิศการแข่งขันเปตองในระดับประเทศไทยอีกด้วย นำ�ความภาคภูมิใจมาสู่
พวกเราโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เป็นอย่างยิ่ง ผลของโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนวัน จันทศักดิ์
(2550) ที่ว่าโครงการ To be number one จะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดของนักเรียนได้ และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ เจริญ แฉกพิมาย และปนัดดา แฉกพิมาย (2555) ที่ว่าความภาคภูมิใจในตนเอง สุขภาพจิต และการกล้า
แสดงออก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อยาเสพติดของนักเรียน ดังนั้นเมื่อได้รับการสนับสนุนทั้งจากโรงเรียนและ
เพือ่ นให้เกิดความภาคภูมใิ จในตนเองจากการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงทำ�ให้นกั เรียนลดพฤติกรรมเสีย่ งต่อการติดสารเสพติดลงได้
การทีโ่ รงเรียนได้ด�ำ เนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครู โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ มีการประสานความร่วมมือกับผู้นำ�องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเมืองระนอง คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองระนอง ประธานชุมชน
ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรล้วนให้ความร่วมมือ
โครงการที่นับได้ว่า ชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ซึ่งจากการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ตามโครงการดังกล่าวพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน ประเมินในด้านผลผลิต สูงสุดในประเด็นที่เห็นว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบตั ติ นในการป้องกันและหลีกเลีย่ งการใช้สารเสพติดได้ดเี พียงใด ( =3.98, SD.=0.77) ซึง่ มาจากการทีโ่ รงเรียน
กับผูป้ กครองนักเรียนมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน ได้รว่ มกันแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน ร่วมกันสร้างภูมคิ มุ้ กันต้าน
ยาเสพติดให้กบั เยาวชนหันไปทำ�กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี และการสืบสานอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เยาวชนยุคใหม่จึงไม่ติดยา ไม่พึ่งพายาเสพติด รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ศิวพร แพทย์ขิม (2556) ที่ว่าครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของนักเรียน และผลการวิจัย
ของ สมพิศ สุขวิฑูรย์ (2550) ที่ว่า ครอบครัวที่อบอุ่น เป็นปัจจัยเสริม ที่ช่วยป้องกันปัญหาการติดสารเสพติดของนักเรียน
สรุป

การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง
โดยใช้รูปแบบซิปป์ ได้ศึกษาตำ�รา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความหมายและประเภทของสารเสพติดผลกระทบของ
สารเสพติด แนวคิดในการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดบทบาทของโรงเรียนในการป้องกันการติด
สารเสพติด บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน บทบาทของครูประจำ�ชั้นและครูปฏิบัติการอื่น ๆ การบริหารงานเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดโดยใช้การจัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด โครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการ To be number one โครงการครูตำ�รวจ D.A.R.E โครงการอบรมจริยธรรมวันศุกร์สุด
สัปดาห์ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ในการนำ�ผลการประเมินโครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
ไปใช้ ควรจัดให้มรี ะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีต่ ดิ ยาอย่างจริงจัง เช่น การเข้าค่ายบำ�บัดรักษาการฟืน้ ฟูหลังจากเลิกใช้ยาเสพติด
และการช่วยเหลือนักเรียนติดยาทีก่ ลับเข้ามาศึกษาต่อ โรงเรียนควรดำ�เนินการในเรือ่ งดังกล่าวด้วยความสุขมุ รอบคอบ  มิเช่นนัน้
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จะทำ�ให้นักเรียนติดยาปรับตัวไม่ทัน เกิดปัญหากับครอบครัวและสังคมต่อไปได้ และควรจัดเตรียมทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ใน
การดำ�เนินงานไว้ให้เพียงพอในการดำ�เนินงานโอกาสต่อไป
2. ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ใช้สารเสพติด
นักเรียนกลุม่ เสีย่ ง ครู ผูป้ กครองนักเรียน เข้ามาประกอบด้วย เพือ่ ให้เห็นภาพของการดำ�เนินงานและผลของโครงการชัดเจนขึน้
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