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บทคัดย่อ
รายงานการวิจั ย รู ป แบบการพั ฒ นาสถานศึ กษาสู่ ความเป็ น โรงเรีย นสี ข าว ตามแนวทางศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 ) ศึกษาสภาพปั ญหา และความต้องการพัฒ นาสถานศึกษาสู่ ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาว
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่ การพั ฒ นาที่ยั่งยืน และ 3) เพื่อทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒ นา
สถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีดำเนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการพัฒ นาสถานศึกษาสู่ความเป็น
โรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว จำนวนทั้งสิ้น 175 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบด้ ว ย ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา จำนวน 2 คน ศึ ก ษานิ เทศก์
จำนวน 1 คน และครูผู้รับ ผิดชอบโครงการโรงเรียนสี ขาว จำนวน 2 คน ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จำนวน 7 คน และตรวจสอบร่างรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และขั้นตอนที่ 3 การ
ทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสีขาว ที่
ได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาว ระดับเงิน จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาด
กลาง 1 โรงเรี ย น และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ 1 โรงเรี ย น จำนวนทั้ งหมด 105 คน ตรวจสอบ ความเป็ น
ประโยชน์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการพัฒ นาสถานศึกษาสู่ความเป็ นโรงเรียนสีขาว
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบทดสอบ
ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพ การดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมาก
ที่สุ ด ได้แก่ ด้านป้ องกัน มีระดับ การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ การเฝ้าระวัง และการค้นหา
ตามลำดับ และความต้องการพัฒ นาสถานศึกษาสู่ ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชา
โดยรวม พบว่า มีความต้องการพัฒ นาอยู่ในระดับมาก และด้านที่ต้องการพัฒ นามากที่สุดคือ การบริหาร
จัดการความเข้าใจรองลงมาคือ การป้องกัน และการค้นหา 2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
* ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และผูร้ ่วมวิจัย บุคลากรทางการศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ลั กษณะของรู ปแบบเป็ นการดำเนิ นงานเชิ งระบบ ประกอบด้ วย ปั จจั ยนำเข้ า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Output) โดยมีผลย้อนกลับทุกขั้นตอน ซึ่งกระบวนการ พัฒ นาประกอบด้ว ย 1) เข้าใจ
ประกอบด้ว ย 2 ขั ้น ตอน คือ (1) รู ้จ ัก วิเ คราะห์ป ัญ หา และ (2) ศึก ษาให้ป ระจัก ษ์ 2)เข้ า ถึ ง
ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน (1) ใช้ห ลักระเบิดจากข้างใน (2) แก้ไขจากจุดเล็ ก (3) ลงมือทำให้ส ำเร็จ (4) รู้
ขอบเขตภูมิสังคม และ 3) พัฒนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (1) ง่าย เหมาะสมเชื่อมโยงแนวทางแก้ไข (2) มี
ส่วนร่วม เกิดประโยชน์ส่วนรวม (3) รวบรวมนำมาสะท้อนผล (4) เผยให้คนเกิดแรงบันดาลใจ 3. ผลการ
ประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ด้าน
ความรู้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนแต่ละขนาด มีความรู้หลังการพัฒนาสูงขึ้น อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการใช้รูปแบบ พบว่า โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ รูปแบบการพัฒนา/ สถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาว/ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Abstract
The objectives of this research are 1) to study the problems and needs of School
toward white school Project follow the King’s Philosophy in Sustainable Development 2)
to construct and develop the model of school toward white school project follow the
King’s philosophy in sustainable development and 3)to test and evaluate the
development model of school toward white school project follow the King’s philosophy in
sustainable development The procedure of research and development followed 3 steps:
step 1) to study the problems and needs of School toward white school Project follow the
King’s Philosophy in Sustainable Development. The target group consists of school
administrators, teachers who responsible for white school project totally 175 respondents
with 12 experts. Step 2) to construction the development model of school toward white
school project follow the King’s philosophy in sustainable development consists of 2
administrators, a supervisor and 2 (by purposive Sampling) teachers who responsible for
white school totally 7 respondents. And examine the model’s style by experts. Step 3) To
test and evaluate the development model of School toward white school Project follow
the King’s philosophy in sustainable development, the target group consists of school
administrators , teachers and educational persons from 3 schools (1 small-sized school, 1
medium-sized school and 1 large school) which won the silver medals of white school
project totally 105 respondents to evaluate appropriateness and feasibility on the
development model of school toward white school project follow the King’s philosophy in
sustainable development. The research instruments consist of questionnaires, evaluating
and tests.
The findings were as follow;

1. Overall, the performance was rated at a moderate level. The process was rate at
the highest level; the operation was rate at a high level, followed by the school supervisor
and understanding. And the needs of the Development of school toward white school
Project follow the King’s philosophy in sustainable development was rated at a high level,
the understanding factor was rated at highest level, followed by the school supervisory and
development.
2. The result of using the development model of school toward white school
project follow the King’s Philosophy in Sustainable Development by the administrators of
Leoi Educational Service Area 1, the systemic operation system consists of Input, Process
and output, was feed backed in every steps.
The development operation consists of 1) understanding that consists of analyze
problems and empirical research 2) accession that consists of exploding within, edit from
small point, successfully complete and know the boundary landscape. 3) Development
consists of (1) appropriate connected solutions (2) participation and mutual benefit (3)
gathering and reflecting results (4) revealing people the inspiration.
3.The evaluation by experts found that the benefit, feasibility, precision and
appropriation was rated in high level.
The result of the Development model of School toward white school Project follow
the King’s Philosophy in Sustainable Development by Leoi Educational Service Area Office 1
, found that government teachers and educational person’ post developmental knowledge
was increased with statistically significance difference at 0.01 level. Satisfaction level
assessment to the model was at high level.
Keywords: The Development Model/ White School Project the King’s Philosophy
บทนำ
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยาเสพติด
เป็ น ตั ว การที่ ส ำคั ญ ในการบ่ อ นทำลายกำลั ง ทรั พ ยากรบุ ค คลของชาติ (สำนั ก ยุ ท ธศาสตร์ สำนั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.
2558-2562 ,online) จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดระดับโลกพบว่าแนวโน้มประชากรโลกในกลุ่มอายุ
15-35 ปี จ ะมี ก ารใช้ ย าเสพติ ด เพิ่ ม ขึ้ น (United Nations Office on Drugs and Crime, 2560) สํ า หรั บ
ประเทศไทย ข้อมูลด้านการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจากสถาบันธัญญารักษ์ใน ปีงบประมาณ 2556-2560
พบว่า ทั้ง 5 ปีงบประมาณ ประมาณร้อยละ 85 ผู้ป่วยเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 15-19 ปีและ
20-24 ปี (สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติบรมราชชนนี, 2560)
จากการสำรวจข้ อ มู ล นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใน โรงเรี ย นประถม มั ธ ยม อาชี ว ศึ ก ษา และ
สถาบันอุดมศึกษา พบว่าเด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 6-12 ปี ครอบคลุมเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ
ประถมศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษาทั้งในระบบการศึกษาและ นอกระบบการศึกษา มีแนวโน้มการใช้สาร เสพ
ติดมากกว่าเยาวชนทั่วไป พบว่า สาร เสพติดที่ผู้ เรียนเสพมากเป็น เหล้า บุหรี่ กัญชา ร้อยละ 25.40 , 14.60
และ 4.00 ตาม ลำดับ ซึ่งสถานที่ผู้เรียนมักไปเสพสารเสพติด มากที่สุด คือ สถานบันเทิง สถานที่รกร้าง และ

บ้านเพื่อนร้อยละ 66.70 , 56.00 และ 53.00 ตามลำดับ และสาเหตุที่ทำให้ผู้เรียน เสพสารเสพติดมากที่สุด
อัน ดับ หนึ่งคือการถูก เพื่อนชวน การขาดความรักความอบอุ่นจาก ครอบครัว ความเครียดและวิตกกังวล
ตามลำดับ (สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี และมานพ คณะโต,2559) ซึ่งสภาพดังกล่าวเป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครองครู
อาจารย์ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยา
เสพติด สื่อลามกอนาจารเกมส์ออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่
ยอมรับ โดยใช้แนวคิดและหลั กการของ “4 ประสาน 2 ค้ำ” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา
ผู้แทนครูอาจารย์ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา และส่วนของ 2 ค้ำ เดิมเป็นผู้แทนชุมชน แต่พื้นที่
เสี่ ยงเพิ่มมากขึ้น จึ งได้กำหนดใหม่เพื่อให้ มีบุ คลากรสำคัญ ที่จะเข้ามาช่ว ยสถานศึกษาในการดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติ ดและอบายมุข ได้แก่ ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนา และใช้
ยุทธศาสตร์5 มาตรการได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการ
บริ ห ารจั ดการ และกลยุ ทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมี ยุท ธศาสตร์ ต้องมี แผนงาน ต้องมีระบบข้อมู ล ต้ องมี
เครื อ ข่ า ย และ 2 ไม่ คื อ ไม่ ป กปิ ด ข้ อ มู ล และไม่ ไล่ ผู้ เรี ย นออก เป็ น แนวทางการดำเนิ น งานโครงการ
สถานศึ ก ษาสี ข าว ป ลอดยาเสพ ติ ด และอบ ายมุ ข ถื อ เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ สำคั ญ ตาม นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โดยบูรณาการแผนงานกับทุกภาคส่วนและระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในการจัดทำองค์
ความรู้และประสานงานเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เป็นการดำเนินการตามหลักการและเหตุผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เติบโต
งดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง เป็น
คนเก่ง คนดีดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของศาสตร์พระราชา
คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่ งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดย
ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง เรื่ อ งสภาพภู มิ ศ าสตร์ ความเชื่ อ ทางศาสนา เชื้ อ ชาติ และภู มิ ห ลั ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
สถานศึกษานอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดในสังกัดทั้งหมด จำนวน
154 โรงเรียน โดยได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการป้องกันและแก้ปั ญหายาเสพติดมา
อย่างต่อเนื่องและให้ร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในปีการศึกษา 2560 พบว่า
ยังมีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาวและยังไม่ได้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว
ระดับ เงิน โดยภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยังไม่ถึงเป้าหมาย 100
เปอร์เซ็นต์ และยังพบว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวในระดับเงิน และระดับทอง ยังมีการ
ปฏิบัติในการป้องกันปัญหายาเสพติด มี ด้านความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน การนิเทศติดตาม
แบบมีส่วนร่วม และการประเมินผลและระบบการส่งต่อ อยู่ในระดับน้อย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1, 2559) ซึ่งหากไม่ได้รับการพัฒ นาอาจจะทำให้เป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข เป็นไปได้ยากในอนาคต จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทาง
ศาสตร์พ ระราชาสู่ การพัฒ นาที่ยั่ งยื นขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ ส ถานศึกษาในสั งกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นโรงเรียนสีขาวที่ปลอดยาเสพติด และอบายมุขที่ยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
3. เพื่อทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาแนวคิ ด จากนั ก วิช าการและนั ก การศึ กษา ทั้ งในเรื่อ งศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและโรงเรียนสีขาว ดังนี้ พรภัค พานพิศ (2552) รำไพ ไชยพาลี (2546)
จุฬ าลั กษณ์ ศรีค งอยู่ (2546) เพ็ ญ ลั กษณ์ บุ ญ ความดี (2543) อุช รี แสงศิล า (2544 ) นวลพร ยังรอด
(2544) กิตติวงค์ สาสวด และปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ (2559) กุสุมา สว่างพันธุ์ (2558) บุษกร วัฒนบุตร พระ
ครูโอภาสนนทกิตติ์ และพระอุดมสิทธินายก (2516) สิงห์ สิงห์ขจร(2558 ) ยอดชาย ภูพานไร่ (2559) สีนวล
บุญย่านยาว (2559) สุชัญญา เยื้องกลาง (2561)
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำเสนอเป็นกรอบ
แนวคิดดังนี้

ปั จจัยนำเข้ำ
ข้อมูลเบื้องต้นของการดำเนินงาน
โรงเรียนสีขาวและห้องเรียนสีเขียว
1.สภาพการดำเนินงาน สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการ
ดำเนินงานโรงเรียนสีขาว
2. ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค ต่อการดำเนินงานโรงเรียน
สีขาว

กระบวนกำร
กระบวนการคิดตามศาสตร์พระราชา
1.ศึกษาให้เป็นระบบ
2.ระเบิดจากข้างใน
3. แก้ไขจากจุดเล็ก
4. ลงมือทำให้สำเร็จ (ตามลำดับขัน้ )
5. รูข้ อบเขตภูมิสงั คม

ได้การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว
ด้วยหลักทรงงาน ตามแนวทาง
แห่งศาสตร์พระราชา
โรงเรียนเมืองเลย

6. เหมาะสมเชื่อมโยงแนวทางแก้ไข
7. มีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

กระบวนการวิจัยตามแนวคิดของ
Kemmis & Mctaggrat(1998)

แนวคิดเชิงทฤษฎี
1.แนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนสีขาว
2. ศาสตร์พระราชา หลักทรง
งาน
3. รูปแบบการพัฒนา

ผลผลิต

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียน
สีขาว
1. 4 ประสาน 2 ค้ำ
2. ยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ
3. กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Out come)
1. นักเรียนห่างไกลยาเสพติด มีภูมิคุ้นกัน
อบายมุข
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือ
ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
3.เกิดเครือข่ายอันทรงพลัง
4. มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลกระทบ (Impact)
1. โรงเรียน มีรูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนสี
ขาว ที่บูรณาการ หลักทรงงานมาใช้ โรงเรียน
สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง
2. ผู้บริหารและครู ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ได้จากบทเรียนจากสิ่งสำเร็จและไม่สำเร็จ นำมา
เป็นฐานในการพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาว
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1จำนวน 154 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 308 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.ที่ได้รับรางวัล(เกี่ยวกับยาเสพติด) จำนวน 1 คน
ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับรางวัล(เกี่ยวกับยาเสพติด) จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ ที่
รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว จำนวน 1 คน นักวิชาการศึกษา สพป. ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว
จำนวน 1 คน นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว จำนวน 1
คน เจ้าหน้าที่ ปปส. จำนวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาวขนาด
เล็ก ที่ได้รับรางวัลระดับทอง จำนวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว
ขนาดกลาง ที่ได้รับรางวัลระดับทอง จำนวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน

สีขาวขนาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัลระดับทอง จำนวนทั้งสิ้น 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ างและพั ฒนารูป แบบการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาสู่ ความเป็ น โรงเรีย นสี ข าวตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
คณะกรรมการยกร่าง ประกอบด้ว ย ผู้ วิจัย ผู้ ช่วยผู้ วิจัย ผู้ อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน
ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว จำนวน 2 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 7 คน และตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ
เป็ น โรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน
12 คน ประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 2 คน ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป. จำนวน 1
คน ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด 1 คน ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิ ดชอบโครงการโรงเรียนสี ขาว
จำนวน 1 คน นักวิชาการศึกษา สพป. ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว จำนวน 1 คน นักวิชาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ ปปส. จำนวน 1
คน ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จำนวน 2 คน ครู ผู้ ส อน/ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการโรงเรี ย นสี ข าว จำนวน 2 คน
ตรวจสอบ ความเป็นประโยชน์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ
เป็ น โรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสีขาว ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนสี
ขาว ระดับเงิน จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน จำนวนทั้งหมด 105 คน ตรวจสอบ ความเป็นประโยชน์ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ ของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มี
ดังนี้
1.1 สภาพ การดำเนิ น งาน โดยรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (  = 2.52, S.D = 0.60 )
รายการที่ป ฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ด้านป้องกัน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 3.74, S.D = 0.38)
รองลงมาได้แก่ การเฝ้าระวัง (  = 2.32, S.D = 0.40) และการค้นหา (  = 2.26, S.D = 0.65) ตามลำดับ
1.2 ความต้ อ งการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น โรงเรี ย นสี ข าวตามแนวทางศาสตร์
พระราชาโดยรวม พบว่า มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (  = 4.09, S.D = 0.89) และด้านที่ต้องการ
พัฒนามากที่สุดคือ การบริหารจัดการความเข้าใจ (  = 4.59, S.D = 0.76) รองลงมาคือ การป้องกัน (  =
4.48, S.D = 0.42) และการค้นหา (  = 4.32, S.D = 0.52) ตามลำดับ
2. ผลการสร้างและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2.1 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย

นำเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิ ต (Output) โดยมี ก ารสะท้ อ นผลกลั บ ทั้ งปั จ จั ย และ
กระบวนการ ดังนี้
1) เข้าใจ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) รู้จักวิเคราะห์ปัญหา และ (2) ศึกษา
ให้ ป ระจั ก ษ์ หมายถึ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ โครงการจะต้ อ งวิเคราะห์ ส ภาพ ปั ญ หาความต้ อ งการความจำเป็ น ของ
หน่ วยงาน ของบุคลากรและการวิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติ ด้วยเหตุผล และสาเหตุที่เป็นจริง คุณ ครูรู้จัก
จำแนกผู้เรียน คัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
วางแผนดำเนินโครงการ มี สำรวจสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสารเสพติดและอบายมุข สำรวจ
สภาพความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2) เข้าถึง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) ใช้หลักระเบิดจากข้างใน หมายถึง
ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไข หรือวิธีการปฏิบัติ และรู้จักวิธีการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความตระหนัก ซาบซึ้งที่จะแก้ปัญหาหรืออยากมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ นำ
ผลจาการศึกษาสภาพ มากำหนดรูปแบบวิธีการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด
และอบายมุข วิเคราะห์คัดกรองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ (2) แก้ไขจากจุดเล็ก หมายถึง รู้จักแก้ไขปัญหาโดยไม่
เพิกเฉย ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ หากรู้จักสามารถแก้ไขปัญหาจนสำเร็จ ก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการ
แก้ไขปัญหาที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม และมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม (3) ลง
มือทำให้สำเร็จ หมายถึง ในการทำงานต้องรู้จักสร้างโอกาสและมองเห็นว่าการทำงานหรือการดำเนินงานตาม
โครงการจะสามารถแก้ไขปัญหาและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมหาศาล จนเกิดอยากจะลงมือทำให้สำเร็จ
อยู่เสมอ วางแผนการดำเนินงานเหมาะสม (4) รู้ขอบเขตภูมิสังคม หมายถึง เข้าใจบริบท สภาพชุมชน สังคม
และสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการดำเนินงานหรือการแก้ไข
ปัญหาที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิผลจัดทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ จัดทำระบบ
ข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน
3) พั ฒ นา ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอนประกอบด้ ว ย (1) ง่ า ย เหมาะสมเชื่ อ มโยงแนว
ทางแก้ไข หมายถึง ผู้ป ฏิบั ติโครงการใช้วิธีในการแก้ไข หรือดำเนินงานที่หลากหลาย อันเป็นวิธีการที่ ไม่
ยุ่งยากซับ ซ้อนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บูรณาการจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาวในการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด (2) มีส่วนร่วม เกิดประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน เช่น นิเ ทศ ติดตาม และทุกคนสามารถสะท้อน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวประสพความสำเร็จ
มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเป็นระยะ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พัฒ นาบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการดำเนินงานอยู่เสมอ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นิเทศ ติดตาม กำกับการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานองค์กรต่างๆ ชุมชนและโรงเรียนเพื่อ
สอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท (3) รวบรวม
นำมาสะท้อนผล หมายถึง การถอดบทเรี ยน ประเมิน ผลระหว่างการจัดกิจกรรมประเมินผลหลั งการจัด
กิจกรรม นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงนำองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (4). เผยให้
คนเกิดแรงบันดาลใจ หมายถึง นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนสีขาวในแต่ละชั้นเรียนที่ประสพ
ความสำเร็จ มีการมอบรางวัล ร่วมชื่นชมแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละชั้นเรียน
3. ผลการตรวจสอบรูปแบบและคู่มือรูปแบบการพัฒ นาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
พบว่า โดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า มีความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ โดยมีข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้นำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์

4. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า
4.1 ด้านความรู้ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนแต่ละขนาด มีความรู้
หลังการพัฒนาสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการใช้ รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความ
เป็นโรงเรียนสีขาว ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก รายการที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรก
ได้ แก่ เนื้ อหาการปฏิ บั ติ งานมี ความชั ดเจนและเข้ าใจง่าย การเรียบเรียงองค์ ประกอบของคู่ มือครบถ้วนและ
ครอบคลุม และรูปแบบเนื้อหาในการนำเสนอของคู่มือมีความเหมาะสม ตามลำดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพ การดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ด้านป้องกัน
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ การเฝ้าระวัง และการค้นหา ตามลำดับ และความต้องการ
พัฒ นาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาโดยรวม พบว่า มีความต้องการ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก และด้านที่ต้องการพัฒนามากที่สุดคือ การบริหารจัดการความเข้าใจรองลงมาคือ การ
ป้องกัน และการค้นหา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทั้งผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินงานโครงการ
โรงเรี ย นสี ข าวได้ ด ำเนิ น การตามโครงการมาโดยตลอดและได้ พ บว่ า หากสามารถพั ฒ นาขั้ น ตอนหรื อ
กระบวนการในการทำงานได้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็จะส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
สอดคล้ อ งกั บ สุ กานดา จั น ทวารี ย์ และสุ ท ธิพั น ธ์ อรัญ ญวาส (2560) ที่ ได้ศึ ก ษากลยุ ท ธ์การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พบว่า กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ยาเสพติดใน
สถานศึกษานั้น เป็ น การเสริมสร้างระบบ ภูมิคุ้มกันทางสังคมอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติโดยยึ ดหลั ก “คนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒ นา” รวมทั้ง “สร้าง สมดุล การ
พัฒนา” ในทุกมิติและขับเคลื่อนให้บังเกิด ผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ทั้งนี้การขับเคลื่อน
กระบวนการพั ฒ นา ทุ ก ขั้น ตอนต้ องใช้อ งค์ป ระกอบในหลายๆ ด้ านในการ พั ฒ นาด้านต่ า งๆด้ ว ยความ
รอบคอบ เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและสา
นึกในคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตด้วย ความเพียรจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อม
เผชิญกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วรางคณา จันทร์คง และปาจรีย์ผลประเสริฐ (2561) ที่ศึกษา แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา ในจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ เยาวชนนอกสถานศึกษา ด้านชุมชน คือ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดแก่ ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถสนับสนุนเด็กและ
เยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และแนวทางด้านครอบครัวควรสร้างความเข้าใจให้แก่คนใน ครอบครัว
ถึงวิธีการปฏิบัติหากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด
2. ผลการสร้างและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การ
พั ฒ นาที่ ยั่ งยื น สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 1 พบว่ า รูป แบบการพั ฒ นา
สถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 1 เชิ งระบบ ประกอบด้ วย ปั จจั ยนำเข้ า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Output) โดยมีการสะท้อนผลกลับทั้งปัจจัยและกระบวนการ มีความเหมาะสม เป็นไปได้
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ โดยมีข้อเสนอแนะผู้วิจัยได้นำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้

ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจแก่กลุ่มผู้ทดลองใช้คู่มือถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ รวมทั้งมีการ
ชี้แจงขั้นตอนการใช้คู่มือ และมีการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนำในระหว่างทดลองใช้คู่มือเป็นระยะและ
สม่ำเสมอ นอกจากนี้การจัดทำคู่มือดังกล่าวมาจากฐานการสำรวจสภาพปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาด้าน
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รวมทั้งคู่มือ
ดังกล่าวยังได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จึงทำให้ได้คู่มือที่ตรงกับสภาพการ
ปฏิบัติงานจริง และความต้องการพัฒนาของกลุ่มผู้ทดลองใช้คู่มือ ซึ่งสอดคล้องกับ คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และมา
เรียม นิลพันธุ์ (2542) ที่กล่าวถึงคู่มือที่ดีว่า ควรมีเนื้อหาสาระตรงกับเรื่องที่จะศึกษาการนำเสนอเนื้อหาควร
พิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นความรู้ของผู้ที่จะศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของวงศ์จันทร์ แก้วสีนวล (2557)
ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒ นาคู่มือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ด้านความรู้ พบว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนแต่ละขนาด มีความรู้หลังการพัฒนาสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการใช้ รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
สู่ความเป็นโรงเรียนสีขาว ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก รายการที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรก
ได้ แก่ เนื้ อหาการปฏิ บั ติ งานมี ความชั ดเจนและเข้ าใจง่าย การเรียบเรียงองค์ ประกอบของคู่ มือครบถ้วนและ
ครอบคลุ ม และรู ปแบบเนื้ อหาในการนำเสนอของคู่ มื อมี ความเหมาะสม ตามลำดั บ ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้นำกระบวนการตามคู่มือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสี
ขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไปใช้ จ ริ ง ตามบริ บ ทของสภาพการปฏิ บั ติ ง านและความต้ อ งการของแต่ ล ะ
สถานศึกษาและเชื่อมโยงกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อ
การพั ฒ นาการจั ด การศึ กษา ทั้ งนี้ อาจเป็ น ผลมาจากการที่ ผู้ วิจัย มี จุ ดมุ่ งหมายในการจัด ทำคู่ มื อเพื่ อให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนที่ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการที่มี
ความชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้ เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยผู้ วิจัยได้ออกแบบและจัดทำคู่มือตาม
หลักการที่นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนะไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ (2556) คีรีบูน
จงวุฒิเวศย์ และมาเรียม นิลพันธุ์ (2542) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551) ที่กล่าวถึงลักษณะ
ของคู่มือที่ดีว่า คู่มือที่ดีนั้นจะต้องระบุความสำคัญและประโยชน์ของคู่มือที่จะนำไปใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง มี
การกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้คู่มือให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยจะได้อะไรมีคำชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ
ขั้นตอนการใช้คู่มือ จัดรูปเล่มให้น่าสนใจ เนื้อหาสาระที่ปรากฏในคู่มือควรจัดให้เหมาะสมกับพื้นฐาน ความรู้ของผู้
ที่จะศึกษาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจมีภาพประกอบเนื้อหา และมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเสมอ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาหาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาโครงการโรงเรี ยนสี ขาวปลอดยาเสพติ ด และ
อบายมุข ให้เกิดความยั่งยืน
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพแบบฐานรากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุขกับ
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