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บทคัดยอ
การประเมินผลนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการสรางองคกรประชาชนตอตานยาเสพติดของ
สมาคมอาสาสมัครตอตานยาเสพติดเครือขายคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภายใตรูปแบบ CIPP Model ของ D.L.
Stufflebeam และเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาองคกรประชาชนตอตานยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ กลุมตัว
อยางมาจาก 13 ชุมชนที่เปนสมาชิกเครือขายคลองเตย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสํารวจขอมูลทุติยภูมิ แบบ
สัมภาษณ และแบบสอบถาม และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการประเมินพบวา
1. สภาพแวดลอม ของชุมชนแออัดคลองเตยมีผลตอการแพรระบาดของยาเสพติด ไดแก สภาพแวด
ลอมทางกายภาพ ความยากจน การขาดการเอาใจใสของเจาหนาที่รัฐ การอพยพยายถิ่นของผูใชแรงงาน และคุณ
ภาพชีวิตตํ่าอันเนื่องมาจากความยากจน นอกจากนี้ ยังพบวาชุมชนคลองเตยมีการจัดตั้งองคกรเพื่อแกปญหายา
เสพติดจํานวนมาก แตมีการดําเนินโครงการลักษณะตางคนตางทําเพื่อประโยชนขององคกรตนเองเปนสําคัญ
2. ปจจัยนําเขาของโครงการประกอบดวย งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ การสนับสนุน
ทางการเงินจากหนวยงานเอกชนมีความรวดเร็ว และดําเนินการถึงสมาคมโดยตรง และพบวา ผูนําที่มีความเปน
ผูนําสูง เปนปจจัยสําเร็จของโครงการ เนื่องจะไดรับการยอมรับและความศรัทธาจากคนในชุมชน ในขณะเดียว
กันคนในชุมชนก็ไดรับโอกาสในการเขารวมกิจกรรมของสมาคม
3. กระบวนการ แตละชุมชนไดรับโอกาสในการนําเสนอแผนปฏิบัติการและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
และแผนปฏิบัติการและกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้ งบประมาณที่ไดรับนั้น
เปนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการเทานั้น มิไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการบริหารงานแตอยาง
ใด ในดานการประสานงานโครงการ และพบวามักใชความสัมพันธสวนตัวเปนหลัก
4. ประสิทธิผล มีจํานวนอาสาสมัครเพิ่มขึ้น แตสมาชิกบางคนมีเจตนาแฝงในการเขารวมโครงการ
ในดานความรูและความตระหนักของอาสาสมัครกอนและหลังเขารวมโครงการอยูในระดับเดียวกัน แมวาโครง
การมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพดีกวาในอดีต แตความรุนแรงของยาเสพติดในชุมชน
คลองเตยยังไมลดลง เนื่องจากการดําเนินโครงการนี้เพื่อเยปนเพียงการรวมกลุมเพื่อสรางภูมิคุมกันมิใหยาเสพ
ติดเขามาทําอันตรายตนเอง และขยายเครือขายไปยังชุมชนอื่นเทานั้น
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ABSTRACT
This thesis aimed to evaluate the effectiveness of the Community-based
Anti-narcotics Volunteer Project of the Anti-narcotics Volunteer Association,
Khlong Toey Community Network, the Bangkok Metropolitan, based on the CIPP
Model of D.L. Stufflebeam, and to use the evaluation results as guidelines in
developing and improving the effectiveness of projects in the future. The sample
consisted of the 13 communities, which are members of the Khlong Toey Network.
The data was collected by means of a data survey, interview and questionnaire.
Descriptive statistics were employed to analyze the data.
From the evaluation, it was found that:
1. The context of Khlong Toey community plays an important role in the
narcotics epidemic, namely physical location, poverty, lack of responsibility of
government agencies, migration of workers, and poor living standards caused by
poverty. It was also found that Khlong Toey community has initiated several
organizations; however, each of these groups has run their own projects for their
own benefit.
2. The input of the project is composed of financial support or a budget,
personnel, material and equipment. Financial support from the private sector is
expeditious and directly submitted to the Association. Leaders with good
leadership can gain acceptance, respect and trust from people in the community
while people have opportunities to participate in the Association’s activities.
3. The process shows each community has an opportunity to propose an
action plan and corresponding activities which can be modified as deemed
appropriate. The budget received will be utilized only for the activities. No budget
for internal management and administration is provided. With regard to pattern of
coordination, personal connection is commonly found.
4. It was found that the number of volunteers has been increasing;
however, certain members have concealed their intention to participate in the
project. Knowledge and awareness toward narcotics before and after participating in
the project are at the same level. Even though the project has been conducted more
effectively than those in the past, severity of the narcotics epidemic remains, since
the main objectives of the project is to safeguard the community from the harmful
effects of narcotics and to expand its network to other communities.
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