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การประเมินโครงการเรื่อง: การประเมินโครงการการปอ้งกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
        โดยใช้รปูแบบการประเมนิ CIPPIEST Model 
ผู้ประเมิน:     อ่อนจันทร์  นุชบูรณ ์  
สถานศกึษา:        โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา  
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ปีทีป่ระเมิน:     2563 
 

บทคัดย่อ 
 

 การประเมินโครงการการปอ้งกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ          
การประเมิน CIPPIEST Model มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพ่ือวิเคราะหส์าระสำคญั ขอ้ดี            
และขอ้จำกดั ของรูปแบบการประเมนิโครงการทีเ่หมาะสมกับการประเมินโครงการ              
การป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2) เพื่อประเมินดา้นบริบท (context evaluation) 
ด้านปัจจัยนำเข้า (input evaluation) ดา้นกระบวนการ (process evaluation) ดา้นผลผลิต 
(product evaluation) ด้านผลกระทบ (impact evaluation) ดา้นประสิทธิผล 
(effectiveness evaluation) ด้านความยั่งยนื (sustainability evaluation) และ                       
ด้านการถ่ายโยงความรู ้(transportability evaluation) ของโครงการการป้องกันปญัหา               
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สาระสำคัญ ข้อดี และขอ้จำกดั ของรูปแบบการประเมิน
โครงการที่เหมาะสมกับการประเมินโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา               
 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับรปูแบบการประเมนิโครงการรปูแบบ   

ต่าง ๆ นำมาวเิคราะห์สาระสำคัญ ข้อดี และข้อจำกดั ของรูปแบบการประเมนิโครงการที่

เหมาะสมกบัการประเมนิโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผู้ประเมินเลือกใช้

รูปแบบการประเมินของ CIPPIEST Model เพราะโครงการการป้องกนัปญัหายาเสพติดใน

สถานศึกษา เปน็เรื่องที่ทุกฝา่ยต้องใหค้วามสำคญัและตอ้งได้รับความรว่มมือจากผู้มสี่วน

เกี่ยวขอ้งหลาย ๆ ฝ่าย ในการป้องกันปัญหาดงักล่าว การประเมนิโดยใช้รูปแบบของ CIPPIEST 

Model เป็นการประเมินที่มสี่วนรว่มจากหลาย ๆ ฝ่าย จึงเป็นรูปแบบการประเมนิที่เหมาะสม 



 ค 

ครอบคลุมบริบทในด้านต่าง ๆ มีการประเมนิผลลัพธ์ที่ชดัเจน ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องรว่มประเมิน

ติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 8 ด้าน ประกอบดว้ย ด้านบรบิท (context evaluation) ด้านปัจจัย

นำเขา้ (input evaluation) ด้านกระบวนการ (process evaluation) ดา้นผลผลติ (product 

evaluation) ด้านผลกระทบ (impact evaluation) ดา้นประสิทธิผล (effectiveness 

evaluation) ด้านความยั่งยนื (sustainability evaluation) และด้านการถา่ยโยงความรู ้

(transportability evaluation)  
 

ขั้นตอนท่ี 2 ผลการประเมนิโครงการการป้องกันปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา           
โดยใชรู้ปแบบการประเมิน CIPPIEST Model 
  

 ผลการประเมินระยะที ่1 กอ่นดำเนนิโครงการการปอ้งกันปญัหายาเสพตดิ                           

ในสถานศึกษา  

1. ผลการประเมินด้านบรบิท (context evaluation) ของโครงการ โดยการประเมิน
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา (รองผู้อำนวยการสถานศกึษา) และครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยรวมทกุด้าน และรายดา้นผ่านเกณฑ์การประเมนิ คือ มีความ
สอดคล้องในระดบัมาก เมือ่จำแนกตามสถานภาพ พบวา่ การประเมนิของผู้บริหารสถานศึกษา 
(รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) และครูผู้สอน โดยรวมทุกด้านมีความสอดคล้องในระดับมากที่สดุ                            
ส่วนการประเมินของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยรวมทกุดา้น มีความสอดคล้อง  
ในระดับมาก  

2. ผลการประเมินด้านปัจจยันำเขา้ (inputs evaluation: I) ของโครงการการปอ้งกัน
ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา โดยการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา) และครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทุกด้าน                             
และรายด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ มีความเพียงพอในภาพรวมระดับมาก เมื่อจำแนก            
ตามสถานภาพ พบว่า การประเมนิของผู้บริหารสถานศกึษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) และ
ครูผู้สอน โดยรวมทุกด้านมคีวามสอดคล้องในระดับมาก ส่วนการประเมนิของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยรวมทกุด้าน มีความเพียงพอในระดับมาก     

 ผลการประเมินระยะที ่2 ระหวา่งดำเนินโครงการการปอ้งกันปัญหายาเสพติด        

ในสถานศึกษา  
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3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (process evaluation: P) ของโครงการ              

การป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา              

(รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) และครูผู้สอน ผู้ปกครองนกัเรียน และนกัเรียน โดยรวมทุกดา้น              

และรายด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ มีการปฏิบตัิในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด เมือ่จำแนก      

ตามสถานภาพ พบว่า การประเมนิของผู้บริหารสถานศกึษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) และ

ครูผู้สอน โดยรวมทุกด้านมกีารปฏิบตัิในระดับมากที่สดุ ส่วนการประเมนิของผู้ปกครองนกัเรียน 

โดยรวมทกุด้าน มีการปฏิบตัิในระดบัมากท่ีสุด และการประเมินของนักเรียน โดยรวมทุกดา้น     

มีการปฏิบัติในระดับมากที่สดุ   

ผลการประเมินระยะที ่3 หลังดำเนินโครงการการป้องกนัปัญหายาเสพติด                   

ในสถานศึกษา  

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (product evaluation: P) ของวัตถุประสงค์โครงการ  
การป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 3 ข้อ ดงันี ้ 

4.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน 
ผลคะแนนและค่าเฉลี่ยร้อยละของความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการปอ้งกนัตนเอง

จากยาเสพตดิของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา                
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 212 โดยรวมผลการทดสอบก่อนเรียน ไดค้ะแนน คดิเปน็ร้อยละ 
65.91 ของคะแนนเตม็ หลังเรียนได้คะแนน คดิเปน็ร้อยละ 82.88 ของคะแนนเตม็ เมื่อประเมนิ
เป็นรายชั้น พบว่า ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6 มีผลการทดสอบหลังเรียนสงูสุด ได้คะแนน คิดเป็น   
ร้อยละ 85.58 ของคะแนนเต็ม รองลงมาคอื ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 มีผลการทดสอบหลังเรียน 
ได้คะแนน คดิเปน็ร้อยละ 84.53 ของคะแนนเต็ม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการทดสอบ         
หลังเรียน ไดค้ะแนน คดิเปน็ร้อยละ 83.80 ของคะแนนเตม็ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 มีผล                  
การทดสอบหลังเรียน ไดค้ะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 82.50 ของคะแนนเต็ม ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3          
มีผลการทดสอบหลังเรียน ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.2 ของคะแนนเตม็ และชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 1 มีผลการทดสอบหลังเรียน ไดค้ะแนน คดิเปน็ร้อยละ 80.13 ของคะแนนเตม็ 

4.2 พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพตดิของนักเรียน 
ผลการสังเกตพฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียน สำหรับ

ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยการประเมินของ
ครูผู้สอน ผู้ปกครองนกัเรียน และนักเรียน หลงัการดำเนนิโครงการการป้องกนัปัญหายาเสพติด
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ในสถานศึกษา โดยการประเมินของครูผู้สอน พบวา่ โดยรวมนักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิ ผ่านเกณฑ์การประเมนิทุกรายการ มีระดับพฤตกิรรมมีการปฏบิัติเป็น
ประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมด ส่วนการประเมนิของผู้ปกครองนักเรียน 
พบว่า โดยรวมนักเรียนมีพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ ผ่านเกณฑ์การประเมิน    
ทุกรายการ มีระดับพฤติกรรมมีการปฏิบตัิเปน็ประจำ ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมดและการประเมินของนักเรียน พบว่า โดยรวมนกัเรียนมีพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง            
จากยาเสพตดิ ผ่านเกณฑ์การประเมนิทุกรายการ มรีะดบัพฤติกรรมมีการปฏิบตัิเปน็ประจำ            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

4.3 เจตคตติ่อการป้องกันปญัหายาเสพติดของนักเรียน 
ผลการวัดเจตคติตอ่การป้องกันปญัหายาเสพตดิของนกัเรียน โดยนักเรียนระดับ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาพรวมทุกชัน้ มีเจตคติต่อการป้องกนัปัญหายาเสพติดของนกัเรียน
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมือ่จำแนกตามระดบัชั้นเรียน พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคต ิ   
ต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียน ในระดับเหน็ดว้ยอย่างยิ่ง รองลงมา คือ                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคตติ่อการป้องกันปัญหายาเสพติดของนกัเรียน ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง และชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 มเีจตคตติ่อการป้องกนัปัญหายาเสพติดของนักเรยีนในระดับ
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง ตามลำดับ 

5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ (impact evaluation: I) ของโครงการการป้องกนั
ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา โดยการประเมนิของครผูู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยรวมทกุดา้น และรายด้านผา่นเกณฑ์การประเมนิ คือ
มีผลกระทบในภาพรวมระดบัมาก เมื่อจำแนกตามสถานภาพ พบว่า การประเมินของครูผู้สอน 
โดยรวมทกุด้านมีผลกระทบในระดับมาก สว่นการประเมินของผู้ปกครองนกัเรียน โดยรวมทุก
ด้าน มีผลกระทบในภาพรวมระดับมากที่สดุ และการประเมนิของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พ้ืนฐาน โดยรวมทุกด้าน มีผลกระทบในภาพรวมระดบัมาก 

6. ผลการประเมินโครงการด้านประสิทธิผล (effectiveness evaluation: E)        
ของโครงการการป้องกนัปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา โดยการประเมินของครูผู้สอน 
ผูป้กครองนกัเรียน และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยรวมทกุด้าน และรายด้าน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เมื่อจำแนกตามสถานภาพ พบว่า 
การประเมินของครูผู้สอน โดยรวมทุกด้าน มคีวามพึงพอใจในระดับมาก สว่นการประเมนิของ
ผู้ปกครองนกัเรียน โดยรวมทุกด้าน มคีวามพึงพอใจในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด และการประเมนิ
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ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมทุกดา้น มคีวามพึงพอใจในภาพรวมระดบั
มากที่สดุ  

7. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (sustainability evaluation: S) ของโครงการ    
การป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา โดยการประเมินของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมทุกดา้น และรายด้านผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
คือ มกีารปฏิบัติในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกตามสถานภาพ พบว่า การประเมนิของครูผู้สอน 
โดยรวมทกุด้าน มีการปฏิบตัิในระดบัมากท่ีสุด ส่วนการประเมนิของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวม
ทุกด้าน มกีารปฏิบตัิในภาพรวมระดับมากที่สดุ และการประเมินของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมทุกด้าน มีการปฏิบัติในภาพรวมระดบัมาก 

8. ผลการประเมินด้านถ่ายโยงความรู้ (transportability evaluation) ของโครงการ
การป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการประเมินของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมทุกดา้น และรายด้านผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
คือ มกีารปฏิบัติในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกตามสถานภาพ พบว่า การประเมนิของครูผู้สอน 
โดยรวมทกุด้าน มีการปฏิบตัิในระดบัมากท่ีสุด ส่วนการประเมนิของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวม
ทุกด้าน มกีารปฏิบตัิในภาพรวมระดับมากที่สดุ และการประเมินของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมทุกด้าน มีการปฏิบัติในภาพรวมระดบัมากที่สดุ      

 


