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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและศึกษาปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้  คือ 
คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ตามค าสั่งจังหวัดที่ 189 /2561 จ านวน 71 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Check List) เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี  2561  
ประกอบด้วย 1) การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 2) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 3) การ
ประเมินด้านกระบวนการ 4) การประเมินด้านผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติ
เชิงพรรณนาที่ใช้ (Descriptive  Statistics)  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่าระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง การประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ 
ประจ าปี 2561 ในด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้าน
ปัจจัยน าเขา (Input  Evaluation  :  I )  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก   ในด้านกระบวนการ (Process  
Evaluation : P ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านผลผลิต (Product  Evaluation  : P ) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร  ควรมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในเรื่องนโยบาย แผนงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ให้มีการเชื่อมโยงไปถึงระดับพ้ืนที่โดยผ่านผู้ประสานระดับอ าเภอ  (อ าเภอ TO BE 
NUMBER ONE) ควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้สร้างกระแสทุกกลุ่มเป้าหมาย และจัด
กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนโดยค านึงถึงความต้องการของสมาชิก รวมทั้งควรเพ่ิม
การพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะสถานประกอบการ ควรด าเนินงานทั้ง 3 
ยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ เป็นหนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติด  เพ่ือที่จะท าให้ปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ของจังหวัดก าแพงเพชรลดลง 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดก าแพงเพชร ยังไม่ปรากฏว่ามีแหล่งผลิตหรือแหล่งพักยา
เสพติดที่แน่ชัด แต่พบว่าเป็นเส้นทางการขนยาเสพติดและยังคงมีผู้ลักลอบเสพ และค้ารายย่อยอยู่ในบางพ้ืนที่ 
ยาเสพติดที่แพร่ระบาดเป็นยาบ้า ซึ่งล าเลียงมาจากภาคเหนือ การขนย้ายยาเสพติดท าโดยวธิีการจ้างบุคคล
ล าเลียงมาทางรถโดยสารประจ าทางเส้นทางสายถนนพหลโยธนิ  ท าการซุกซ่อนตามตัวรถหรือพ้ืนที่ว่างของรถยนต์
หรือใช้วิธีซุกซ่อนมาภายในตัวบุคคล สถานการณ์การแพร่ระบาดในหมู่บ้าน / ชุมชนลดลง เนื่องจากมีการ
จัดท าประชาคมหมู่บ้านจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และหากพบผู้เสพ/ผู้ติดได้น าเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาตามข้ันตอน จากข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาปี 2561 พบว่า กลุ่มเยาวชน อาย ุ
12 – 24 ปี เข้ารับการบ าบัดรักษามากท่ีสุดและชนิดของยาเสพติดที่เป็นปัญหา คือ ยาบ้า รองลงมา คือไอซ์
และกัญชา (ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดก าแพงเพชร,2562) 

จังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้นมา  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญของโครงการ คือ 
เด็กและเยาวชน            มีกระแสนิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” มีภูมิคุ้มกันทางจิต คิดเป็นท าเป็น มี
คุณธรรม มีการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม สามารถด ารงความเข้มแข็งในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด มีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงผู้เสพ ผู้ติดได้รับความช่วยเหลือ
บ าบัดรักษา และมีการการด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้
ค าปรึกษา ฝึกทักษะ แก้ปัญหา พัฒนา EQ ให้กับเยาวชน กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และยาเสพติด รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพเครอืข่ายการด าเนินงานให้มีความเข้มแข็ง 

จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ด าเนินงานโดยคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะกรรมการประเภทสถานศึกษา
คณะกรรมการประเภทสถานประกอบการ คณะกรรมการประเภทชุมชน คณะกรรมการหน่วยงานกระทรวง
ยุติธรรม คณะกรรมการพัฒนาระบบการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และคณะกรรมการพัฒนา
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่ วนในจังหวัด
ก าแพงเพชร เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานที่มีประประสิทธิภาพ    

ปัจจุบันจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 16ปี เป็น
จังหวัดต้นแบบระดับเพชร และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ ขยายเครือข่ายและเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งและด าเนินกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE ให้กับเครือข่ายและหน่วยงานที่มีความสนใจทั่วประเทศ จังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ก าแพงเพชร จึงได้ท าการศึกษาวิจัยประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 เพ่ือสามารถ
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น าไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมต่อยอดความคิด น าไปเผยแพร่ และน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป 
ค ำถำมกำรศึกษำ 

1. การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
ก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงคก์ำรศึกษำ 
1. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 

ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 
2561 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ทราบถึงผลการประเมินผลโครงการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
2. ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ 
ประจ าปี 2561 

3. ผลการศึกษาที่ได้จะน าไปเป็นข้อมูลน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

4. น าข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ให้เครือข่ายภายในและภายนอกได้น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  

ขอบเขตกำรศึกษำ 
ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมการประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ตามค าสั่งจังหวัดที่ 189 
/2561  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในด้าน 4 ด้าน คือ 

1. การประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร (Context Evaluation : C) 

2. การประเมินปัจจัยน าเขาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร (Input  Evaluation  :  I )  

3. การประเมินกระบวนการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร (Process  Evaluation : P ) 

4. การประเมินผลผลิตโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก าแพงเพชร (Product  Evaluation  : P ) 



3 
 

ขอบเขตประชากรครั้งนี้คือ คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ตามค าสั่งจังหวัดที่ 189 /2561 

ขอบเขตเวลาในการศึกษา ศึกษาผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561   
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. การประเมินผลโครงการ หมายถึง การศึกษาผลการด าเนินการใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนาเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิตของโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร 

2. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสภาวะแวดล้อม วัตถุประสงค์ของโครงการ การแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

3. การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
และความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ ระยะเวลา สถานที่  

4. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินถึงความ
เหมาะสมของกระบวนการด าเนินการโครงการ เช่น การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนและ
ผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การพิจารณาผลส าเร็จของ
โครงการตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ความเหมาะสม ระดับการมีส่วนร่วมรวมถึงข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

6. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) หมายถึง
โครงการเพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กวัยรุ่น และกลุ่มเสี่ยง 

7. คณะกรรมการหมายถึงคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ตามค าสั่งจังหวัดที่ 189 /2561 

8. ปีงบประมาณ 2561 หมายถึง ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO 
BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ผู้วิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดรูปแบบการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) 

2. แนวคิดรูปแบบการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร 

3. รูปแบบการประเมินผลโครงการ : CIPP Model  
4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. สรุปกรอบแนวคิด 
 
1. แนวคิดรูปแบบกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2560 , หน้า 7 ) “ยาเสพติด” ปัญหาส าคัญระดับชาติที่

รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนิน การแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดใน
ทุกพ้ืนที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของ ประเทศ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา
สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ ในอดีตอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่“เฮโรอีน”เป็นปัญหาส าคัญที่
ต ารวจต้องเร่งปราบปราม ให้สิ้นซาก กลายเป็น “ยาบ้า” หรือสารเมทแอมเฟตามีน ที่ก าลังระบาดตั้งแต่ระดับ 
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศ จากข้อมูลการส ารวจพบว่ามีเยาวชน จ านวนกว่า 6 แสนคน 
หลงเข้าสู่วังวนของยาบ้า และจากสถิตินักโทษเด็ดขาด ของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกจ าคุกอยู่ ตามทัณฑสถานทั่ว
ประเทศ ส ารวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 137,344คน ในจ านวนนี้เป็นนักโทษคดี
ยาเสพติด เกินกว่าครึ่ง คือ ประมาณ 87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 และในจ านวนนักโทษ เด็ดขาด คดี
ยาเสพติดเหล่านี้มีจ านวนมากถึง 27,499 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.26ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษ
ในคดีเสพหรือครอบครอง และท้ังเสพและ ครอบครอง 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีความห่วงใย  ต่อประชาชน ชาวไทย
เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาด ใหญ่ เพราะมีจ านวนถึง 21 ล้านคนและเป็น
กลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนา ประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจาก
เป็นวัยที่ ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญ  กับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน  โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพ่ือให้ง่ายต่อ การรณรงค์ว่าโครงการTO BE NUMBER ONEเพ่ือ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดภายในประเทศให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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โดยความ ร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตส านึกของปวงชน ในชาติให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่ หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติด
ให้ได้โดยเร็ว โดย ทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธี
สร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่
เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบ าบัดรักษารองรับ ภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพ่ือคืนคนดีสู่
สังคมและป้องกันการ กลับมาเสพซ้ า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE 
เพ่ือร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือน การเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต 
เพ่ือให้เกิดค่านิยมของ การเป็นหนึ่ง โดยไม่ พ่ึงยาเสพติด ดังพระราชด ารัสในวโรกาส การแถลงข่าวเปิดตัว
โครงการ“TO BE NUMBER ONE” เมื่อวันที่15กรกฎาคม 2545 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุขความ
ว่า“กิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่ว ครั้งชั่วคราวจาก
ยาเสพติด อยากให้โครงการนี้ส าเร็จด้วยดี แต่จะท าคนเดียวไม่ได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน” 

ดังนั้น โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ ปี2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายท าหน้าที่ เลขานุการโครงการเพ่ือเป็นแกนกลางในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการTO BE NUMBER ONE 
หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดีมีเป้าหมาย การพัฒนาเยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติด เปิดเผยตัวเองเข้ารับการบ าบัดรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจ ภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น”โดยมี
ยุทธศาสตร์และวิธีการด าเนินโครงการที่ยึดวัยรุ่น และเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการเข้าถึงสาเหตุของ
ปัญหา เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรมและความต้องการของเยาวชน วัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ ทั้งวัยท างาน ใน
สถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ในสถานพินิจฯ เรือนจ า และส านักงาน คุมประพฤติโดยมีกลยุทธ์
ส าคัญคือการใช้สโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด”ก่อ ให้เกิดความท้าทายและจูงใจเยาวชนไม่ให้ยุ่งกับยา
เสพติดแต่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่ง ของตนเองแนวคิดและกิจกรรมในโครงการเน้นการให้โอกาสมากกว่าการ
ปราบปราม โดยเพ่ิมโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลาย ใน  ลักษณะ
ส่งเสริมการแข่งกันท าความดีเป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ใช้ กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและ
สนุกกับการเรียนรู้โดยการ ประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิตและมีแนวทางการด าเนินงานโดยใช้วิธีบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ กิจกรรม  ในโครงการส่วนใหญ่ 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้โอกาสและทางเลือกแก่ เด็กและ เยาวชนที่เท่าเทียมกัน เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคม โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก “ภายใน” เช่น การ
ค้นพบ ความสามารถของตนเองการนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง ให้เยาวชน เลือกท ากิจกรรมที่
ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  และเป็น Idol ของเยาวชนด้วยวิธีการสอน 
และฝึกทักษะแบบไมก่ดดัน ซึ่งมี ความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
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เป้าหมายการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้ งแต่ปี2545 ถึง 2560และการ
ด าเนินงานในอนาคตแบ่งเป็นเป้าหมายในแต่ละระยะคือ ทศวรรษแรก: มุ่งเน้นการรณรงค์เพ่ือให้เกิดกระแส
และค่านิยมใหม่“เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” ทศวรรษที่2: มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้เป็นคนเก่ง
และดีและทศวรรษที่3: เน้นการท าให้สมาชิกมีความสุข ทั้งนี้โดยอ้างอิงจาก ดีเก่ง สุข ซึ่งเป็นองค์ประกอบ 
ของความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ของกรมสุขภาพจิต ผลการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์โครงการฯ 
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ในเชิงปริมาณ พบว่า มีสมาชิกTO BE NUMBER ONE ทั่วไป จ านวน 25,053,602
คน สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จ านวน 302,836 คน สมาชิกแกนน าโครงการฯ จ านวน 5,806 คน และ
สมาชิกแกนน าของแกนน า (TO BE NUMBER ONE IDOL) จ านวน 240 คน 

ค าขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” ความหมาย คือ การ
เป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด
สามารถฝึกฝนและท าจนเป็นผล ส าเร็จได้ท าแล้วมีความสุข มีความเชื่อม่ันและมีความภาคภูมิใจ 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด  

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ ภาคภูมิใจในตนเอง  
3. เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ สนับสนุนของสังคม  
4. เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับ มาเป็นคนดีของสังคม  
5. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม  ประชาชนและเยาวชน

ทั่วไป 
กลุ่มเป้าหมายหลัก  

1. วัยรุ่นและเยาวชนทั่วไป อายุ6 - 24 ปี  
2. เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสพ  

กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทั่วไป 
หลักการด าเนินงาน 

การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็น ศูนย์กลาง บนพ้ืนฐาน
ความเข้าใจธรรมชาติพัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจ และพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือช่วงวัยรุ่น
เป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญยิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์สติปัญญาและสังคม โดย ด้านร่างกายจะมีอัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย  เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว สัดส่วนต่างๆ ของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นผู้ใหญ่  ด้านอารมณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง เป็นวัยที่มีความรู้สึก รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความรัก ความอิจฉาริษยา บางครั้งมี
ความเชื่อมั่น ในตัวเองสูง ไม่เชื่อฟังใคร บางครั้งก็เกิดความกังวลใจและรู้สึกหดหู่ มีความอยากรู้ อยากเห็น 
ต้องการความเป็นอิสระ มีจินตนาการและความเพ้อฝันสูง เพราะลักษณะ อารมณ์ของวัยรุ่นเป็นเช่นนี้จึงเข้ากับ
บุคคลต่างวัยยากวัยรุ่นจึงเกาะกลุ่มกันได้ดีมาก กว่าวัยอ่ืนๆ เพราะเข้าใจและยอมรับกันได้ง่าย ด้านสติปัญญา 
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เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ส่งผลให้เซลล์สมองได้รับการพัฒนาท าให้วัยรุ่น มี
ความสามารถในการคิดอ่านมากขึ้น มีความจ าดีสามารถใช้ความคิดของตนได้อย่าง เป็นเหตุเป็นผลและลึกซึ้ง 
แต่จะขาดความรอบคอบและการยับยั้งชั่งใจตลอดจนขาดประสบการณ์ ความช านาญและคุณภาพเมื่อเทียบ
กับความคิดของผู้ใหญ่ ด้านสังคม พัฒนาการจะเปลี่ยนแปลงไปตามร่างกายจิตใจ และสติปัญญาที่ส าคัญ คือ
สังคมกลุ่มเพ่ือนร่วมวัยการคบเพ่ือนร่วมวัยเป็นพฤติกรรมสังคมที่ส าคัญยิ่งต่อจิตใจ ของเด็กวัยรุ่นเพราะ
สามารถร่วมสุขร่วมทุกข์แก้ไขและเข้าใจปัญหาของกันและกัน ดีกว่าคนต่างวัยซึ่งมีความคับอกคับใจต่างกัน 
กลุ่มยังสนองความต้องการทางสังคม ด้านต่างๆ ซึ่งเด็กต้องการมากในระยะนี้ เด็กที่เข้ากลุ่มมีความจงรักภักดี
ต่อกลุ่ม ยอมรับเอาค่านิยม ความเชื่อ ความสนใจของกลุ่มด้วยความเต็มใจและสนิทสนม กับเพ่ือนร่วมกลุ่ม
แน่นแฟ้น การรวมกลุ่มท าให้เด็กมีความรู้สึกอบอุ่นใจ กล้าแสดง ความขัดขืนผู้ใหญ่ต่อต้านกรณีที่เขาเห็นว่าไม่
ยุติธรรม การชักน าให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมที่วัยรุ่นชอบนั้น ท าได้ง่ายมากกว่าวัยอ่ืนๆ ทั้งหมด 
ดังนั้นการจัด กิจกรรมหรือชมรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพ่ือสนองความต้องการ ของเด็กใน
ด้านการเข้ากลุ่มและเรียนรู้พฤติกรรมสังคม ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการ นับถือวีรบุรุษเป็นการแสวงหา
แบบอย่างเพ่ือด าเนินชีวิตอย่างผู้ใหญ่ นอกจากความ เปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้านแล้ววัยรุ่นยังมีธรรมชาติความ
ต้องการความสนใจและพฤติกรรม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ได้แก่ความต้องการความรักในทุกรูปแบบในฐานะที่
เป็นผู้ให้ และผู้รับ ความต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความต้องการความเป็นอิสระ ความต้องการได้รับ
การยกย่อง ต้องการมีชื่อเสียง ความต้องการมีปรัชญาชีวิตหรือ มีอุดมคติของตนเอง ความต้องการเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ โดยมากมักเป็นวัยที่มีความรัก แบบหลงใหลใฝ่ฝัน ความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ส่วนมากเป็น
ความอยากลอง และอยากเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยกระท ามาก่อน ความต้องการ ความปลอดภัย
และมั่นคงอยากพ่ึงพาตนเองได้มีความฝันและมีจุดมุ่งหมายในอนาคต สนใจช่วยเหลือบุคคลอื่น สนใจกิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีเป็นของใหมแ่ละมีประโยชน์ 

ซึ่งจากพ้ืนฐานความเข้าใจและการยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางข้างต้น  น าไปสู่หลักการ
ด าเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้  

1. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกและ ช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ  
2. ใช้สื่อ ดนตรีกีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามา รวมกลุ่มกัน  
3. สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น  ภูมิคุ้มกันที่ส าคัญส าหรับ

เยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  
4. “เพ่ือนช่วยเพื่อน”  
5. สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรมที่สนใจ สร้างสรรค์และ เกิดสุข  
6. สร้างเครือข่ายTO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพ จะท าให้การด าเนินงาน ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน  
โดยการด าเนินงานภายใต้3 ยุทธศาสตร์หลักคือ  

1. การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด  
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  
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3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม การเป็นหนึ่งโดย ไม่พ่ึงยาเสพติด 

ตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถด ารง ความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติดเพ่ือ
ป้องกันปัญหาการแพร่ ระบาดของ ยาเสพติด” 

 
2. แนวคิดรูปแบบกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) จังหวัดก ำแพงเพชร 
 
จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร. (2561) จังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานโครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้น
มา  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญของโครงการ คือ เด็กและเยาวชน            มีกระแสนิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่
พ่ึงยาเสพติด” มีภูมิคุ้มกันทางจิต คิดเป็นท าเป็น มีคุณธรรม มีการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม สามารถด ารง
ความเข้มแข็งในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยา
เสพติด รวมถึงผู้เสพ ผู้ติดได้รับความช่วยเหลือบ าบัดรักษา และมีการการด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้ค าปรึกษา ฝึกทักษะ แก้ปัญหา พัฒนา EQ ให้กับเยาวชน กลุ่มเสี่ยง
ด้านสุขภาพจิต และยาเสพติด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด าเนินงานให้มีความเข้มแข็ง โดย
ด าเนินการตามหลัก กรรมการ กองทุน กิจกรรม และ 3 ยุทธศาสตร์ (3 ก 3 ย) ดังนี้  

 
3 ก 

กรรมกำร 
 คณะกรรมการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ได้มีค าสั่งจังหวัด
ก าแพงเพชรที่ ที่ 189/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับประเภทของชมรม โดยแบ่งเป็น ๘ คณะ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่แต่ละคณะชัดเจน ดังนี้  

1. คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชรเป็นประธาน และมีนายแพทย์สาธารณสุ ข
จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเลขานุการ  

2. คณะกรรมการพัฒนาการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร (ก ากับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดก าแพงเพชร) เป็นประธาน และมีหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเลขานุการ  

3. คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
ประเภทสถานศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชรเป็นประธาน และมีนักวิชาการศึกษา ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเลขานุการ  
 4. คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
ประเภทสถานประกอบการ โดยมีแรงงานจังหวัดก าแพงเพชรเป็นประธาน และมีนักวิชาการแรงงานส านักงาน
แรงงานจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเลขานุการ  
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5.คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
ประเภทชุมชน โดยมีปลัดจังหวัดก าแพงเพชรเป็นประธาน และมีป้องกันจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเลขานุการ  
 6. คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
ประเภทเรือนจ า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และส านักงานคุมประพฤติ โดยมีผู้บัญชาการ
เรือนจ ากลางก าแพงเพชรเป็นประธาน และมีหัวหน้าศูนย์ชุมชนบ าบัด เรือนจ ากลางก าแพงเพชรเป็น
เลขานุการ  

7.คณะกรรมการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรเป็นประธาน และมีหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพ
ติดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเลขานุการ  

8. คณะกรรมการพัฒนางานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) ระดับอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอแต่ละอ าเภอเป็นประธาน และมีสาธารณสุขอ าเภอแต่ละอ าเภอเป็น
เลขานุการ  

 
กองทุน 
 งบประมาณกองทุนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร มีงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน
ขับเคลื่อนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน มีทั้งหมด 4 ส่วน 

1. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
2. งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6  
3. งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. งบกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชร 

1. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นงบประมาณหลักในการด าเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ในปี 2562 

ได้รับการสนับสนุนงานประมาณ 2 ,000,000 บาทต่อปี ใช้ในการแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปี 2561 ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ 3 ยุทธศาสตร์คือ  

1. การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 
เป็นงบประมาณที่ได้รับมาด าเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร โดยบูรณาการใน

การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามเป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ 
1. ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน/ปลอดภัยจากยาเสพติด 
2. สังคมมีความม่ันคงเข้มแข็ง และยั่งยืนในการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. ท าลายโครงสร้างเครือข่ายยาเสพติด  
4. ผู้เสพผู้ติดยาฯ ได้รับการบ าบัด/ฟื้นฟูตามเกณฑ์ 
5. ผู้ติดยากลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6. ไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดอาเซียน 

3. งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับ
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขน ามาใช้ในการบูรณาการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูบ าบัดยาเสพ
ติด และเป็นการตอบสนอง service plan สาขายาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลให้มีการพัฒนาระบบ
การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงในระดับ
สากล ไปสู่การใช้หลักการ สาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนเน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวปฏิบัติในการ
ลดผลกระทบ จากปัญหายาเสพติด ปรับมุมมอง ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการรักษา 
ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ประกอบกับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการบ าบัด ฟ้ืนฟูผู้เสพและ
ผู้ติดยาเสพติดในระบบต่างๆ ให้กับกระทรวงสาธารณสุข  

4. งบกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชร 
 โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชรได้ท า

การจัดตั้งกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชรเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการด าเนินงาน
จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินกองทุน TO BE 
NUMBER ONE พ.ศ. 2548 โดยมีคณะกรรมการก าหนดบทบาทหน้าที่ ก าหนดนโยบาย อ านวยการและ
ควบคุมดูแลกองทุน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินของกองทุน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานใดๆในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย มีหลักเกณฑ์การรับเงินและทรัพย์สิน ออกใบเสร็จรับเงิน
ใช้ตามแบบของทางราชการ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิ สาหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุน TO BE 
NUMBER ONE (ชื่อกรมสุขภาพจิต หรือ จังหวัด)” กรณีจ าเป็นต้องมีเงินสดไว้ส ารองจ่ายให้เก็บรักษาไว้ที่ท า
การภายในวงเงินที่คณะกรรมการก าหนด มีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ให้น าเงินกองทุนไปใช้จ่าย 
หรือก่อหนี้ผูกพันได้ เฉพาะในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER 
ONE กรณีดังนี้  

   1. การส่งเสริม / สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE 
   2. การจัดหาเข็มสัญลักษณ์ ให้แกสมาชิกท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE 
   3. การช่วยเหลือ หรือสงเคราะห์สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น”ตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 
   4. การด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามท่ีคณะกรรมการอนุมัต ิ
   อธิบดีกรมสุขภาพจิต หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการ

จ่ายเงิน และก่อหนี้ผูกพันเงินกองทุน 
 

กิจกรรม 
 กิจกรรมแผนงานโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชรได้จัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองนโยบายการด าเนินงานณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ล้อตามวิสัยทัศน์จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร
คือเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันก าแพงเพชร มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเยาวชน มุ่งสู่มาตรฐานระดับเพชร 
ปี 2562 ตามพันธกิจทั้ง 5 ข้อคือ 
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1. สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและทักษะชีวิตให้เยาวชนในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการใน
การป้องกันยาเสพติด 

2. ขยายและการพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบในสถานศึกษา ชุมชน และ
สถานประกอบการ 

3. สร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ช่วยเหลือเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดให้ได้รับการยอมรับและการดูแลช่วยเหลือจากสังคม 
5. สร้างสรรค์นวตกรรมและองค์ความรู้ในการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 
โดยมีเป้าประสงค์สูงสุดคือ วัยรุ่นและเยาวชนจังหวัดก าแพงเพชร มีกระแสนิยมความเป็นหนึ่งโดยไม่

พ่ึงยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถด ารงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด เพ่ือป้องกันปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ 3 ข้อ การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแส
นิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ก าแพงเพชร ได้ก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด
ก าแพงเพชรเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชรได้จัดท าโครงการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 
ยุทธศาสตร์คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมีกิจกรรมโครงการคือ 

1. พัฒนาประชาสัมพันธ์ 
- จัดประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
- อบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 
- จัดอบรมค่ายเยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE 
2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวด (ในสถานศึกษา / สถานประกอบการ / ชุมชน / สถาน

พินิจ / เรือนจ า / ฑัณฑสถาน / สนง.คุมประพฤติ) 
-ระดับจังหวัด 
-ระดับภาค 
-ระดับประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนมีกิจกรรมโครงการคือ 
1. พัฒนาแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE 
- แกนน าในสถานศึกษา 
- แกนน าในสถานประกอบการ 
- ในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีกิจกรรม
โครงการคือ 
 1.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

- ระดับจังหวัด 
- ระดับอ าเภอ 
- ระดับต าบล / หมู่บ้าน 

 
3 ย 

ยุทธศำสตร์กำรรณรงค์ปลุกจิตส ำนึกและสร้ำงกระแสนิยมที่เอื้อต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
 จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างกระแส และ

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร สมาชิก TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องคอื 
1. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือสร้างกระแสรับสมัคร

สมาชิก ในวันมหกรรมรวมพล “กล้วยไข่พันธุ์ดี” TO BE NUMBER ONE ซึ่งตรงกับวันยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ 
มิถุนายน เป็นประจ าทุกปี 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือสร้างกระแสรับสมัครสมาชิก ใน
วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม เป็นประจ าทุกปี 

3. เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ ทีม TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE  จังหวัดก าแพงเพชร ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือ
สร้างกระแสรับสมัครสมาชิก ในเทศกาลงานนบพระเล่นเพลง เมืองก าแพงเพชร เป็นประจ าทุกปี 

4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือสร้างกระแสรับสมัครสมาชิก ใน
กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในสถานศึกษา น าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งในปี 
๒๕๖๑ มีแผนด าเนินการทั้งสิ้น ๕ โรงเรียน 

5. จังหวัดก าแพงเพชร เชิญชวนหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพร่วม ร่วมสมัครสมาชิก
นิตยสาร TO BE NUMBER ONE ประเภทถาวร จ านวน ๓๐๐ ราย เพ่ือให้เครือข่ายได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจให้แก่เยำวชน  

จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่เยาวชนคือ 

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONEจังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินการขยาย
เครือข่ายศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE สู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดก าแพงเพชร  
เรือนจ ากลางก าแพงเพชร โดยใช้กระบวนการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ มีการฝึกอาชีพ
ให้กับผู้ต้องขังและช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เพ่ือสร้างทางเดินชีวิตใหม่ที่มั่นคง ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งมีการจัด
อบรมแกนน าอาสาสมัครศูนย์เพ่ือนใจ  TO BE NUMBER ONE ให้กับสมาชิกฯ ในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ สถานพินิจ และเรือนจ า  รวมทั้งมีศูนย์เพ่ือนใจจังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้รับการสนับสนุนพ้ืนที่
จาก บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขา ก าแพงเพชร 

โครงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินการ
จัดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดเพ่ือตอบสนองโครงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก
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ใครติดยายกมือขึ้นโดยมีการด าเนินงานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ โดยมีรูปแบบการ
บ าบัด 2 ทางเลือก ได้แก่ 

1) ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด 
2) บ าบัดรักษารูปแบบผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลทุกแห่ง 

รวมถึงจังหวัดก าแพงเพชรมีระบบค้นหา คัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน และ
สถานประกอบการ 

1) การค้นหาคัดกรองในสถานศึกษา: สถานศึกษาท าการค้นหา คัดกรอง และจ าแนกกลุ่มผู้ใช้ยา
เสพติด หากพบสารเสพติดในปัสสาวะ สถานศึกษาจะเป็นผู้ส่งต่อนักเรียนเข้ารับการบ าบัดในสถานพยาบาล
ใกล้บ้าน  

2) การค้นหาคัดกรองในชุมชนและสถานประกอบการ: มีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ ในการด าเนินการค้นหาค้นหา โดยตั้งจุดสกัด ด่านตรวจ จัด
ระเบียบสังคมเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ใช้สารเสพติดในชุมชน สถานประกอบ และบริเวณรอบสถานศึกษา 

และมีระบบการส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูในรูปแบบจิตสังคมบ าบัด การ
ส่งต่อผู้ใช้สารเสพติด สามารถส่งตัวผู้ใช้สารเสพติดเพ่ือเข้ารับการบ าบัดได้ในทุกสถานพยาบาลสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ในวันและเวลาราชการ  รวมถึงมีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ จังหวัดก าแพงเพชร มีการประเมินผล ดูแลติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูอย่างน้อย 4  
ครั้ง ใน 1 ปี เพ่ือป้องการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ า และดูแลมิติทางจิต สังคม เพ่ือให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย 

สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชร ได้สนับสนุนการจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทุกประเภท (สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สถานพินิจ คุม
ประพฤติ และเรือนจ า) มาอย่างต่อเนื่องโดยการบูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครื อข่ายด้านต่างๆ เพ่ือให้
เกิดชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทุกอ าเภอ ดังนี้ 

๑. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย ชมรมTO 
BE NUMBER ONE ต้ น แ บ บ ระ ดั บ ภ าค  แ ล ะ ช ม รม  TO BE NUMBER ONE ต้ น แ บ บ
ระดับประเทศ  

๒. ประชุมถอดบทเรียนการท างานสู่ความส าเร็จและยั่งยืน ของชมรม TO BE NUMBER ONE 
ต้นแบบระดับประเทศ 

๓. สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สถานพินิจ  
คุมประพฤติ และเรือนจ า เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ 

๔. อบรมให้ความรู้แนวทางการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จ านวน ๑๔ 
แห่ง 

๕. อบรมให้ความรู้แนวทางการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จ านวน ๑๔ 
แห่ง 
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๖. จังหวัดก าแพงเพชร ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จัดอบรมครู
ผู้รับผิดชอบงานชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน  ๓๒ แห่ง 

๗. จังหวัดก าแพงเพชร ร่วมกับปกครองจังหวัดก าแพงเพชร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จ านวน ๑๑ อ าเภอ 

๘. จังหวัดก าแพงเพชร จัดอบรมให้ความรู้การด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับ
สมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE  ส านักงานคุมประพฤต ิ

๙. จังหวัดก าแพงเพชร จัดอบรมให้ความรู้การด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับ
สมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE  เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

๑๐. จังหวัดก าแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดก าแพงเพชร พร้อมแนะน าแนวทางการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE โดยให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงจังหวัดก าแพงเพชร ได้สนับสนุนให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถาน

ประกอบการ ชุมชน เรือนจ า สถานพินิจ และคุมประพฤติ มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิก และสร้างเครือข่ายการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อีกทั้ง จังหวัดก าแพงเพชร ยัง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จ านวน 14 ครั้ง 

ผลลัพธ์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่าจังหวัด
ก าแพงเพชรมีชมรม TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนคือ ชมรมประเภทสถานศึกษา 117 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 ชมรมประเภทสถานประกอบการ 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ชมรมประเภทกระทรวงยุติธรรม 3 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ชมรมประเภทชุมชน 78 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 100 

ส าหรับการควบคุมก ากับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชรได้มีการติดตามควบคุมก ากับ
การด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร
โดย 

1. มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ได้ก าหนดให้มีการ
ประชุมทุก 3 เดือน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชรเป็นประธาน เพ่ือควบคุม ก ากับและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชรให้เป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับฟังปัญหาของการขับเคลื่อนของชมรมแต่ละ
ประเภทคือ ประเภทสถานศึกษา ประเภทชุมชน ประเภทสถานประกอบการ ประเภทกระทรวงยุติธรรม  

2. มีการเสนอผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดก าแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ) ทุกเดือน โดย เลขาคณะกรรมการจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ก าแพงเพชร 

3. มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานของชมรมประเภทต่าง ๆ รวมถึงระดับอ าเภอ ปีละ 1 ครั้ง 
พร้อมจัดท ารายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานโครงการฯของจังหวัด น าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร โดยบูรณาการงาน
ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านแผนงาน/โครงการ งบประมาณ บุคลากร และการปฏิบัติ  ซึ่งครบตาม
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วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์หลักของโครงการทั้ง 3 ยุทธศาสตร์คือ มีการรณรงค์กิจกรรมสร้างกระแสรับ
สมัครสมาชิก ตามยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ จัดท าโครงการค่ายบ าบัดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และสร้างชมรมพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ตามยุทธศาสตร์การ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
3.รูปแบบกำรประเมินผลโครงกำร : CIPP Model  
 
สมพิศ สุขแสน. (2545 : 1 ) ได้ใหค้วามหมายของการประเมินผลโครงการ 
 กำรประเมินผลโครงกำร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยมีมาตรฐานและเครื่องมือในการวัดที่แม่น
ตรงและเชื่อถือได้ การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนหนึ่งเอากระจกมาส่องให้เราเห็นหน้าตาตัวเองว่า 
สวยงามดีแล้วหรือยัง มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง จะได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง 

จุดมุ่งหมำยของกำรประเมินผลโครงกำร มักจะมีค าถามอยู่ตลอดเวลาว่า ประเมินผลเพ่ืออะไร หรือ
ประเมินผลไปท าไม ปฏิบัติงานตามโครงการแล้วไม่มีการประเมินผลไม่ได้หรือ ตอบได้เลยว่าการบริหารแนว
ใหม่หรือการบริหารในระบบเปิด (Open System) นั้นถือว่าการประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากซ่ึง
จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 

1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะยกเลิกโครงการ
หรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ ๆ ยังมิได้จัดท าในรูปของโครงการทดลอง 
(Experimental) ซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย ความล้มเหลวของโครงการจึงมิใช่ความล้มเหลว
ของผู้บริหารเสมอไป ดังนั้นถ้าเราประเมินผลแล้วโครงการนั้นส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้
ก็ควรด าเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้นมีปัญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่า เราก็ควร
ยกเลิกไป 

2. เพื่อทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 

3. เพื่อปรับปรุงงำน ถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้ว พบว่าบางโครงการไม่ได้เสียทั้งหมดแต่ก็ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยพิจารณาว่าโครงการ
นั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อค่านิยมของประชาชน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่ า เมื่อเราทราบผลของการประเมินผล เราก็จะได้
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 

4. เพื่อศึกษำทำงเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้น ผู้บริหารโครงการ
จะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้นการประเมินผลจะเป็นการ
เปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยลง 

5. เพื่อขยำยผล ในการน าโครงการไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เรา
อาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ แต่ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ สม่ าเสมอผลปรากฏว่า 
โครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป แต่การขยายผล
นั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุกพ้ืนที่ การขยายผลต้องค านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกพืชเมืองหนาวจะประสบความส าเร็จดีในพ้ืนที่ภาคเหนือ แต่ถ้าขยายผล
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ไปยังภูมิภาคอ่ืนอาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไป เพราะต้องค านึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เชื้อชาติ ค่านิยม 
ฯลฯ ดังนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ สิ่งที่น าไปในพ้ืนที่หนึ่งอาจได้ผลดี แต่น าไปขยายผลในพ้ืนที่หนึ่งอาจไม่ได้ผล 
หรือ สิ่งที่เคยท าได้ผลดีในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะไม่ได้ผลดีในอีกช่วงเวลาหนึ่ง 

รปูแบบกำรประเมินผลแบบ CIPP 
ค าว่า รูปแบบ หรือแบบจ าลอง ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Model ซึ่งหมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคล

หนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏ
โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูม ิแผนผัง ฯลฯ เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย และ
สามารถน าเสนอเรื่องราวได้อย่างมีระบบ ( เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. 2542 :27 ) ในการประเมินผล
โครงการนั้นมีแนวคิดและโมเดลหลายอย่าง แต่ในที่นี้ใคร่ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิป หรอื
CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เพราะเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน 

แนวคิดของสตัฟเฟิลบีม เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหาร
ออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร 
ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการมีอคติในการประเมิน 
 
ประเด็นกำรประเมินตำมรูปแบบ CIPP Model 

สตัฟเฟิลบีม ได้ก าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรก 
ของ CIPP Model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  กำรประเมินสภำวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) 
เป็นการประเมินก่อนการด าเนินการโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้อง

ด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ เช่น โครงการอาหารเสริมแก่เด็ก
วัยก่อนเรียน เราจะต้องวัดส่วนสูง และชั่งน้ าหนัก ตลอดจน ดู หิด เหา กลากเกลื้อน ของเด็กก่อน 

2.  กำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ (Input Evaluation : I ) 
เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของ

ทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยี
และแผนการด าเนินงาน 

3.  กำรประเมินกระบวนกำร (Process Evaluation : P ) 
เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข 

ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่
ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกข้ันตอน 
การประเมินกระบวนการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุด
ด้อย (Weakness) ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ
แล้ว 

4.  กำรประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) 
เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดข้ึนกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการแต่การประเมินผล
แบบนี้มิได้ให้ความสนใจต่อเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ ( Outcomes )ของนโยบาย / แผนงาน / 
โครงการเท่าที่ควร 
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นอกจากนี้ สตัฟเฟิลบีมได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน 
ดังนี้ 

1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการ 
ประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 

2. การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการตัดสินใจ 
ที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าท่ีได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และข้ันตอนของการด าเนินการ
ของโครงการ 

3. การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ 
ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพ่ือใช้ข้อมูล 
จากการประเมินผลผลิต ( Output ) ที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาการยุติ / ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะน าไปใช้
ในโอกาสต่อไป 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนของการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  และรูปแบบการ
ประเมินผลโครงการ CIPP Model สรุปกรอบแนวคิดการศึกษาประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ 
ประจ าปี 2561  ได้ดังนี ้
 
4. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรินทรีย์ เยาว์ธานี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายได้แก่สูตรลับความส าเร็จในการด าเนินงานชื่อ M= Strong หมายถึงชุดองค์ความรู้ที่น าไปใช้ในการ
ด าเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน ประกอบด้วย M=mind หมายถึง ท าทูบีด้วยใจ มีความรักและความศรัทธาต่อองค์
ประธานโครงการ S= Skill มีทักษาและการคิดอย่างสร้างสรรค์ T= Tranfer มีการถ่ายทอดการท างานจากรุ่น
สู่รุ่น R= Relationship การสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน การอยู่ร่วมกันและมีเครือข่ายการท างาน O= 
Organize มีการท างานอย่างเป็นระบบ N= Network มีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย G= Grand งานที่ต้อง
ประสบผลส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ 
 เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี และคณะ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของ TO BE NUMBER ONE 
ระดับเพชร พบว่า 1. กระบวนการสู่ความส าเร็จ ได้แก่ ศึกษารายละเอียดโครงการ คู่มือการด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนการด าเนินงาน ทีมงาน จัดท าโครงการขออนุมัติ แกนน าและคณะกรรมการ 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ประสานความร่วมมือ สรุปผล ประเมินผล รายงาน และการเผยแพร่ 2. ผู้น าและภาวะ
ผู้น าสู่ความส าเร็จ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์ประธานโครงการ มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนาชมรม มีความมุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับ มีความรับผิดชอบ
อดทน คิดนอกกรอบ มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจท างาน 3. แรงบันดาลใจสู่ความส าเร็จ คือมีความรักและ
ศรัทธาในองค์ประธานโครงการ เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคม 4.กลยุทธ์สู่
ความส าเร็จ มีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกและการสร้างกระแสนิยมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 5. ปัจจัย
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แห่งความส าเร็จระดับเพชร ผู้น าจะต้องให้ความส าคัญ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความเข้มแข็งและเอาจริง มี
ทีมงานเข้มแข็ง เป็นพ่ีเลี้ยงที่ดี มีจิตอาสา ทุ่มเท สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน 6. ปัญหาสู่ความส าเร็จ คือ 
การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและการสร้างกระแสนิยม งบประมาณไม่เพียงพอ ผู้บริหารไม่สนับสนุน เวลาเข้าร่วม
กิจกรรมมีน้อย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน การจัดตั้ งศูนย์เพ่ือนใจ และการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2561) ได้ศึกษาประเมินผล (Formative Evaluation) 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ พบว่าข้อมูลการส ารวจและข้อมูลการบ าบัดสารเสพติดจากแบบรายงานระบบการ
ติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ของส านักงาน ป.ป.ส. พบว่า  

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONEช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีพฤติกรรมเกเร
ลดลง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถบอกต่อกิจกรรมของชมรมฯกับ
ผู้อื่น ซึ่งเป็น ปัจจัยป้องกันการใช้ยาเสพติดที่ส าคัญยิ่ง  

2. ปัจจัยผลักดันและเสริมสร้างที่ส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินงานของชมรม ได้แก่ตัวองค์ประธาน
โครงการฯ ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกTO BE NUMBER ONE มีทัศนคติที่ดีต่อองค์ประธาน เช่น พระองค์ท่าน
เป็นคนทันสมัย เข้าใจเด็กและวัยรุ่น ฉลาดหลักแหลมและเท่าทันคน มีความเป็นกันเองสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ซึ่งมีส่วนเสริมสร้าง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของโครงการฯเช่น ความภาคภูมิในในตนเองการบอกต่อกิจกรรมของ
ชมรม การมีภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจที่เข้มแข็งตลอดจนพฤติกรรมเกเรที่ลดลงผลการศึกษานี้นอกจากพบในกลุ่ม
สมาชิกยังค้นพบในกลุ่ม TO BE NUMBER ONE IDOL ด้วย โดยคนที่สมัครเข้ามาประกวด TO BE NUMBER 
ONE IDOL นั้นมีเหตุผลหลักถึง ร้อยละ 69 คือ ต้องการโอกาสรับเสด็จฯและถวายงานองค์ประธานอย่าง
ใกล้ชิด  

3. คุณลักษณะของแกนน าเยาวชน TO BE NUMBER ONE ได้แก่ ทักษะในการบริหารและภาวะผู้น า 
แบบปฏิรูปมีส่วนส าคัญยิ่งในการผลักดันโครงการให้ประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่าแกน
น า ขาดโอกาสและมีการแข่งขันกันเพ่ือที่จะเข้ารับการอบรมค่ายพัฒนาสมาชิกTO BE NUMBER ONEสู่ความ
เป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP FOR LEADERS) ผลการส ารวจพบว่ามีแกนน าที่ไม่เคยเข้าร่วมค่าย
พัฒนาแกน น าระดับจังหวัดร้อยละ 73 และไม่เคยเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกTO BE NUMBER ONEสู่ความ
เป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP FOR LEADERS) ในระดับประเทศร้อยละ 60 ซึ่งน่าจะต้องหาทาง
สร้างโอกาสในการเข้ารับ การอบรมให้มากขึ้นหากมีงบประมาณที่เพียงพอหรือสามารถแสวงหาการสนับสนุน
จากภาคเอกชนได ้ 

4. ผลจากการส ารวจพบว่าแกนน าที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกTO BE NUMBER ONEสู่
ความ เป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP FOR LEADERS) แกนน าได้พัฒนาการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือทัศนคติวิธีการท างาน และบุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ79ตามล าดับ 
รวมทั้ งแกนน า สามารถน าความรู้ทักษะและสมรรถนะที่ ได้ พัฒนาจากโครงการฯ มาช่วยกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่นๆร้อยละ 67.50 อันเป็นการขยายผลการพัฒนาแกนน าต่อยอดออกไป  

5. ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมีส่วนส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการทั้งใน  สถาน
ประกอบการและสถานศึกษา ซึ่งหากมีการขยายการประสานงานระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ครอบครัวให้เพ่ิมมากข้ึนจะท าให้โครงการมีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึน 
 6. แกนน าTO BE NUMBER ONEIDOL มีความส าเร็จทั้งด้านการเรียนคิดเป็นร้อยละ100โดย
สามารถ ส าเร็จการศึกษาได้ทุกคน โดยมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีเฉลี่ยสะสม 3.00และศึกษาในระดับ
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ปริญญาตรี ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์นิเทศศาสตร์การบิน สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และมีส่วนหนึ่งที่เริ่มท างานและประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาโดยท างานในวงการบันเทิงมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาท างานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ25 และท างานอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการร้อยละ19 ตามล าดับ  

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบ าบัดสารเสพติดจากแบบรายงานระบบการติดตามและเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติด(บสต.)ของส านักงานปปส. พบว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าบัดยาเสพติดแบบเข้มข้นในสาม
ลักษณะ คือ การเข้าร่วมโครงการการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกฯ “ค่ายท่าน ว. วชิรเมธี”, การ
เข้าร่วม โครงการรณรงค์เลิกยาเสพติด 980 ชีวิตและการเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานมีผลดีต่อการบ าบัดยา
เสพติดอย่างม ีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับการบ าบัดตามปกติของทางราชการ  

โดยพบว่าสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นที่เข้ารับการบ าบัดแบบเข้มข้นมี1)ค่าเฉลี่ยความตั้งใจที่จะกลับมา 
ใช้ยาเสพติดซ้ าต่ ากว่ากว่า (M=10.94 และ M=12.52) 2) ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเกเรต่ ากว่ากว่า (M= 26.37 
และ M=29.32) 3) จ านวนครั้งที่เข้ารับการบ าบัดโดยการต้องโทษน้อยกว่า (M=0.11 และ M=0.63) 4) 
จ านวนครั้งที่ เข้ารับการ บ าบัดโดยระบบสมัครใจมากกว่า (M=0.59และ M=0.21) 5)ค่าเฉลี่ยความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูงกว่า (M=29.48 M=28.20) 6) ทัศนคติที่มีต่อโปรแกรมบ าบัดดีกว่า (M=21.61 และ 
M=20.42) 7)คะแนนความต่อเนื่องในการ เข้ารับการบ าบัดดีกว่า (M=12.06 และ M=11.19)8) รายได้
หลังเข้ารับรับการบ าบัดมากกว่า (ช่วงรายได้มากกว่า หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนร้อยละ18และร้อยละ5) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่เข้ารับการบ าบัดแบบปกติของทางราชการ แสดงว่า การบ าบัดแบบเข้มข้นให้ผลดีกว่า
การบ าบัดแบบปกติของทางราชการ  

8. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า  
8.1 สมาชิกชมรมมีส่วนส าคัญในการโน้มน้าวให้เพ่ือนและคนใกล้ตัวเลิกใช้ยาเสพติด  
8.2 การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ท าให้หน่วยราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาดูแลเอาใจใส่พ้ืนที่ชมรมมากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชน สามารถลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติด นอกจากนี้การจัดตั้งชมรมในชุมชนนั้นยังท าได้ยาก จะส าเร็จได้ชุมชนต้องมีสัดส่วนเยาวชนที่มาก
พอสมควรและ กรรมการชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุน อย่างไรก็ตามการจัดตั้งชมรมในชุมชน หาก
ได้รับความร่วมมือจาก พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการค่อนข้างดีและ
ได้ผลชัดเจนในการ ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 

8.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนผลักดันให้กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ประสบผลส าเร็จ 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาดังนั้นหากโครงการTO BE NUMBER ONEจะประสบความส าเร็จต้อง
ได ้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินงานจากกระทรวงมหาดไทย  

8.4 สมาชิกต้องการให้มีการขยายโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมากขึ้น เช่น ด้าน
การกีฬา  

8.5 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งชมรม TO BE 
NUMBER ONEจะท าหน้าที่ด้านแรงงานสัมพันธ์และcorporatesocial responsibilityตลอดจนท าหน้าที่
ป้องกัน การระบาดของยาเสพติดในโรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่มีการท างานเป็นกะการผนวกการ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าเป็นส่วนหนึ่งกับกลยุทธ์ของบริษัทบ าบัดให้ประสบความส าเร็จ 

8.6 ส าหรับชมรม TO BE NUMBER ONEในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และทัณฑ
สถาน สมาชิกต้องการให้เปิดโอกาสการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดจนการจัดให้มี
ประกวดผลการ ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONEในสถานพินิจฯและทัณฑสถานเพ่ิมมากขึ้น 
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นอกจากนี้สามารถบูรณาการ กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE กับตารางการจัดกิจกรรมส าหรับ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ และทัณฑสถานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
5.กรอบแนวคิด 

 
การศึกษาประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินด้าน 
บริบทหรือสภาวะ 

แวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

(Input Evaluation) 

การประเมิน 
ด้านกระบวนการ 

(Process Evaluation) 

การประเมิน 
ด้านผลผลิต 

(Product Evaluation) 

ความสอดคล้องของ 
สภาพแวดล้อม 

ภายในและภายนอก 
โครงการ 

ความสอดคล้อง 
และความเพียงพอ 
ของปัจจัยนาเข้า 

ความเหมาะสม 
และสอดคล้อง 

ของกระบวนการ 

ผลผลิตของโครงการ 
ตามวัตถุประสงค์ 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก ำแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมกำร  

ประจ ำปี 2561 
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือส าหรับ

การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ เครื่องมือแบบสอบถาม โดยมีวิธีการดังนี้ 
1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ 
ประจ าปี 2561 เพ่ือน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
ประชำกร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือคณะกรรมการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร 
ทุกอนุคณะกรรมการ โดยใช้ประชากรร้อยละ 60 ของคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวดัก าแพงเพชร และใช้ประชากรร้อยละ 40 ของ
คณะกรรมการแต่ละประเภท ตามค าสั่งจังหวัดที่ 189 /2561 ประชากรรวมทั้งหมด 71 คน ซึ่งประกอบไป
ด้วย  

1.1 คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร       จ านวน 44 คน 

1.2 คณะกรรมการประเภทสถานศึกษา      จ านวน 5 คน 
1.3 คณะกรรมการประเภทสถานประกอบการ     จ านวน 3 คน 
1.4 คณะกรรมการประเภทชุมชน      จ านวน 5 คน 
1.5 คณะกรรมการหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม     จ านวน 5 คน 
1.6 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  จ านวน 3 คน 
1.7 คณะกรรมการพัฒนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 

ONE) ระดับอ าเภอ       จ านวน 6 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ   
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประเมินผลครั้งนี ้คือ  
1. ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนาข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้มา

สร้างเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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1.1 แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

1.2 แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) เป็นค าถามเกี่ยวกับ 
ข้อมูลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วน
ของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561  ประกอบด้วย 1) การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 2) การ
ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 3) การประเมินด้านกระบวนการ 4) การประเมินด้านผลผลิต ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนระดับความสอดคล้องในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561  ดังนี้ 

ระดับความสอดคล้องมากท่ีสุด  ให้ 4 คะแนน 
ระดับความสอดคล้องมาก  ให้ 3 คะแนน 
ระดับความสอดคล้องน้อย  ให้ 2 คะแนน 
ระดับความสอดคล้องน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
1.3 แบบสอบถาม ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะ

เกี่ยวกับความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
 
กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ 

1. การวัดความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามนั้นท าได้ด้วยการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินใจซึ่งในการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

2. น าแบบสอบถามผ่านการทดสอบ และปรับปรุงเพ่ือความสมบูรณ์อีกครั้งไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับประชากรโดยตรงโดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้คือ น าแบบสอบถามจานวน 71 ชุด ไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรศึกษาโดยผู้วิจัย
ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้จานวน  71 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 และเป็นฉบับที่สมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากประชากรแล้วผู้วิจัยได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

น าแบบสอบถามที่ ได้รับคืนจากประชากร  ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของค าถามที่ ได้รับ  น า
แบบสอบถามที่ตรวจได้คะแนนแล้วไปวิเคราะห์ตามระดับความเหมาะสมและสอดคล้องในการด าเนินการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของ
คณะกรรมการ ประจ าปี 2561 แล้วน าข้อมูลมาแปลค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด



23 
 

ก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ออกเป็น 4 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตร
ภาคชั้นดังนี้  

ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
จ านวนชั้น 

=  4 - 1 
   4 

=  0.75 
ระดับคะแนนเฉลี่ย    ระดับความสอดคล้อง/ เหมาะสม 
คะแนนเฉลี่ย 3.26-4.00   มีระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.25  มีระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 1.76-2.50   มีระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.75   มีระดับน้อยที่สุด 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
1. อธิบายลักษณะทั่วไปของประชากรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
2. ระดับความเหมาะสมและสอดคล้องในการประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
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บทที่ 4 
ผลกำรศึกษำ 

 
การศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 

ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษานาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 

ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561ในประเด็นสภาวะแวดล้อม (Context) 
ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) 

ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชากร 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มประชำกร 
 
ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 42 59.15 
หญิง 29 40.85 

รวม 71 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มประชากรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.15 และเป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 40.85 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 21 ปี 4 5.63 
21 – 30 ป ี 16 22.53 
31 – 40 ป ี 19 26.76 
41 – 50 ป ี 26 36.62 
50 – ปีขึ้นไป 6 8.46 

รวม 71 100.00 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ36.62 
รองลงมามอีายุ 31 – 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 26.76 และมีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.43 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
อนุปริญญา 1 1.41 
ปริญญาตรี 39 54.93 
สูงกว่าปริญญาตรี 31 43.66 

รวม 71 100.00 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็น ร้อยละ 54.93 
รองลงมา มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.66 และมีการศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อย
ละ 1.41 
 
ตอนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก ำแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมกำร ประจ ำปี 2561  ในประเด็นสภำวะแวดล้อม (Context) 
ปัจจัยนำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) และผลผลิต(Product) 

1. ด้านสภาวะแวดล้อมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก าแพงเพชร (Context Evaluation : C) 

 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง การประเมินผลโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของ
คณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 
 

 
สภาวะแวดล้อม 

ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง  μ  σ แปล
ความ 

ล าดับที่ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย มาก มากที่สุด 

1.โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   
มีระดับการปฏิบัติที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จังหวัดก าแพงเพชร 

1 
(1.4) 

 
 
 
 
 

1 
(1.4) 

23 
(32.4) 

46 
(64.8) 

3.61 
 

0.59 
 

มาก
ที่สุด 

1 

2.ความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหายาเสพติด ในสังคม
ปัจจุบัน 
 

1 
(1.4) 

3 
(4.2) 

28 
(39.4) 

39 
(54.9) 

3.47 0.65 มาก
ที่สุด 

3 
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สภาวะแวดล้อม (ต่อ) 

ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง  μ  σ แปล
ความ 

ล าดับที่ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย มาก มากที่สุด 

         
3.ระดับความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) 
ก าแพงเพชร ที่ตั้งไว้ 

1 
(1.4) 

4 
(5.6) 

25 
(35.2) 

41 
(57.5) 

3.49 0.67 มาก
ที่สุด 

2 

รวม 3 
(1.40) 

8 
(3.75) 

76 
(35.69) 

126 
(59.16) 

3.52 0.64 มาก
ที่สุด 

 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 
2561 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 3.52, σ = 0.64) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   มีระดับการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดก าแพงเพชร (μ = 3.61, σ = .059) รองลงมาคือ ระดับ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
ก าแพงเพชร ที่ตั้งไว้ (μ = 3.49, σ = 0.67) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือความสอดคล้องกับสภาพปัญหายา
เสพติด ในสังคมปัจจุบัน (μ = 3.47, σ = 0.65) 
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2. ด้านปัจจัยน าเขาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก าแพงเพชร (Input  Evaluation  :  I )  

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง การประเมินผลโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของ
คณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) 
 

 
ปัจจัยน าเขา 

ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง  μ  σ แปล
ความ 

ล าดับที่ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย มาก มากที่สุด 

1.คณะกรรมการ โครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร 
ประจ าปี 2561  บูรณาการทุก
ภาคส่วน สามารถขับเคลื่อนงาน
ได้ 

1 
(1.4) 

2 
(2.8) 

30 
(42.3) 

38 
(35.5) 

3.47 0.62 มาก
ที่สุด 

1 

2.งบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   

3 
(4.3) 

19 
(27.1) 

21 
(30.0) 

28 
(39.4) 

2.90 0.86 มาก 3 

3.แผนงานในการด าเนินกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  
ตรงตามยุทธศาสตร์หลักของ
โครงการ 

1 
(1.4) 

3 
(4.2) 

32 
(45.1) 

35 
(49.3) 

3.38 0.64 มาก
ที่สุด 

2 

รวม 5 
(2.34) 

24 
(11.27) 

83 
(38.97) 

101 
(47.42) 

3.25 0.71 มาก 100.0 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 
2561 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ = 3.25, σ = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คณะกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  บูรณาการทุกภาคส่วน สามารถขับเคลื่อนงานได้ (μ = 
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3.47, σ =0.62) รองลงมาคือ แผนงานในการด าเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  ตรงตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ (μ 
= 3.38, σ = 0.64) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ งบประมาณในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  (μ = 2.90, σ = 
0.86) 
 

4. ด้านกระบวนการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร (Process  Evaluation : P ) 

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง การประเมินผลโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของ
คณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ด้านกระบวนการ (Process) 
 

 
กระบวนการ 

ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง  μ  σ แปล
ความ 

ล าดับที่ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย มาก มากที่สุด 

1.การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและ
สร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

1 
(1.4) 

7 
(9.9) 

31 
(43.7) 

32 
(45.1) 

3.32 0.71 มาก
ที่สุด 

1 

2.การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจให้แก่เยาวชน 

1 
(1.4) 

7 
(10.1) 

31 
(43.6) 

32 
(45.1) 

 

3.30 0.70 มาก
ที่สุด 

2 

3.การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1 
(1.4) 

6 
(8.5) 

29 
(40.8) 

35 
(49.3) 

3.29 0.68 มาก
ที่สุด 

3 

รวม 3 
(1.40) 

20 
(9.39) 

91 
(42.72) 
 

99 
(46.49) 

3.30 0.70 มาก
ที่สุด 

 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 
2561 ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (μ = 3.30, σ = 0.70) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน (μ = 3.32, σ = 0.71) รองลงมา
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คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน (μ = 3.30, σ = 0.70) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (μ = 3.29, σ = 0.68) 

 
4. ด้านผลผลิตโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด

ก าแพงเพชร (Product  Evaluation  : P ) 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง การประเมินผลโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของ
คณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ด้านผลผลิต (Product) 
 

 
ผลผลิต 

ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง  μ  σ แปล
ความ 

ล าดับที่ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย มาก มากที่สุด 

1.ประโยชน์จากการจัดตั้ง
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   

2 
(2.8) 

3 
(4.2) 

32 
(45.1) 

34 
(47.9) 

3.35 0.69 มาก
ที่สุด 

1 

2.การมีส่วนร่วมของเยาวชนใน
การด าเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 
2561   

2 
(2.8) 

10 
(14.0) 

23 
(32.4) 

36 
(50.7) 

 

3.14 0.76 มาก 2 

3.ผลลัพธ์ของการด าเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   

2 
(2.8) 

10 
(14.1) 

22 
(31.0) 

37 
(52.1) 

3.11 0.74 มาก 3 

รวม 6 
(2.81) 

23 
(10.79) 

77 
(36.16) 

107 
(50.24) 

3.20 0.73 มาก  

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 
2561 ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ = 3.20, σ = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ประโยชน์จากการจัดตั้งโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO 
BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  (μ = 3.35, σ = 0.69) รองลงมาคือ การมีส่วน
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ร่วมของเยาวชนในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   (μ = 3.14, σ = 0.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร 
ประจ าปี 2561  (μ = 3.11, σ = 0.74) 

 
ตารางที ่8  ค่าเฉลี่ยและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้องโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 
2561   ในภาพรวม 
 

 
การประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วน

ของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
 

ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง  
μ  σ  ระดับ ล าดับ 

1. ด้านสภาวะแวดล้อม 3.52 0.64 มากที่สุด 1 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า 3.25 0.71 มาก 3 
3. ด้านกระบวนการ 3.30 0.70 มากที่สุด 2 
4. ด้านผลผลิต 3.20 0.73 มาก 4 

รวม 3.31 0.69 มากที่สุด  
 
จากตารางที่ 8 ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้องการประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ = 3.31, σ = .0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
สภาวะแวดล้อม (μ = 3.52, σ = 0.64) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ (μ = 3.30, σ = 0.70) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านผลผลิต (μ = 3.20, σ = .73) 

 
ตอนที่ 3 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชำกร 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561  พบว่าประชากรที่
ศึกษาได้ให้ค าเสนอแนะรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการดังนี้ 

 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) จังหวัดก ำแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมกำร ประจ ำปี 2561   
1.การด าเนนิงานยังขาดความต่อเนื่องระดับจังหวัดกับพ้ืนที่ ไม่มีผู้ประสานระหว่างจังหวัดกับพ้ืนที่ 
2.ความครอบคลุมการด าเนินงานยังไม่ครอบคลุมทุกอ าเภอในจังหวัดก าแพงเพชรอย่างเป็นรูปธรรม 
3.การขยายเครือข่ายในบางส่วนท าค่อนข้างยาก เช่น สถานประกอบการ 
4.ขาดความรู้ความเข้าใจโครงการ 
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5.กิจกรรมยังไม่ตอบสนองทุกช่วงอายุ รวมทั้งกลุ่มที่มีปัญหายังมีส่วนร่วมน้อย 
6.ผู้บริหารทุกระดับต้องเห็นความส าคัญมากกว่านี้  
8.งบประมาณยังไม่เพียงพอในระดับพ้ืนที่  
9.การเป็นสมาชิกยังมีจ านวนไม่มาก และเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
10.การบูรณาการทุกภาคส่วนในการด าเนินงานไม่มากเท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) จังหวัดก ำแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมกำร ประจ ำปี 2561   
1.ควรมีการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

ในระดับอ าเภอ 
2.ควรสร้างประชาสัมพันธ์แรงจูงใจให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการ 
3.จังหวัดควรมอบนโยบายให้แก่พ้ืนที่ TO BE NUMBER ONE มาบูรณาการกับงานป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
4.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการท างานอย่างจริงจัง 
5.ควรมีการศึกษาความต้องการกิจกรรมของเยาวชน  
6.ควรเน้นการเข้าถึงของกลุ่มที่มีปัญหาจริง รวมถึงควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้

เกิดผลอย่างยั่งยืน 
7.การด าเนินงานควรเน้นวัตถุประสงค์โครงการคือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่

อย่างจริงจัง มากว่ามุ่งเน้นการประกวด 
8.ควรวางแผนในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อแสนอแนะ 

 
การศึกษา การประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 เพ่ือประเมินผลและศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
คณะกรรมการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร  ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 44 
คน คณะกรรมการประเภทสถานศึกษา จ านวน 5 คน คณะกรรมการประเภทสถานประกอบการ จ านวน 3 
คน คณะกรรมการประเภทชุมชน  จ านวน 5 คน คณะกรรมการหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม จ านวน 5 คน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  จ านวน 3 คน คณะกรรมการ
พัฒนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับอ าเภอ จ า น ว น  6 
คน รวมทั้งสิ้น 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ และมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของแบบสอบถามผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองซึ่งจาก
แบบสอบถามที่แจกทั้งหมด 71 ฉบับ ได้รับคืน และเป็นฉบับที่สมบรูณ์ 71 ฉบับ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
สรุปผลกำรศึกษำ 
 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคณะกรรมการจังหวัด TO BE NUMBER 
ONE ก าแพงเพชร ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 44 คน คณะกรรมการประเภทสถานศึกษา 
จ านวน 5 คน คณะกรรมการประเภทสถานประกอบการ จ านวน 3 คน คณะกรรมการประเภทชุมชน จ านวน 
5 คน คณะกรรมการหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม จ านวน 5 คน คณะกรรมการพัฒนาระบบการบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  จ านวน 3 คน คณะกรรมการพัฒนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับอ าเภอ จ านวน 6 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 71 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.15 เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 40.85 อายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ36.62 รองลงมามีอายุ 31 – 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 26.76 และมีอายุระหว่าง 
21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.43 การศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็น ร้อยละ 54.93 
รองลงมา มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.66 และมีการศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อย
ละ 1.41 
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2. การประเมินผลการด าเนินงาน ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้องการ ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร 
ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสภาวะแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้าน
ผลผลิต สรุปได้ดังนี้ 

2.1  ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง การประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 
2561 ในด้านสภาวะแวดล้อมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก าแพงเพชร (Context Evaluation : C) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   มีระดับการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดก าแพงเพชร รองลงมาคือ ระดับความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ก าแพงเพชร ที่ตั้ง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติด ในสังคมปัจจุบัน  

2.2 ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ในด้านปัจจัย
น าเขาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร 
(Input  Evaluation  :  I )  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
คณะกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  บูรณาการทุกภาคส่วน สามารถขับเคลื่อนงานได้ รองลงมาคือ แผนงานในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  ตรงตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ งบประมาณ
ในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   

2.3 ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561  ในด้าน
กระบวนการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร 
(Process  Evaluation : P ) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน รองลงมาคือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

2.4 ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง การประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 
2561 ในด้านผลผลิตโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร (Product  Evaluation  : P ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ประโยชน์จากการจัดตั้งโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร 
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ประจ าปี 2561  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   

3.   ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 พบว่า
ประชากรที่ศึกษาได้ให้ค าเสนอแนะรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการดังนี้ 

ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก ำแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมกำร ประจ ำปี 2561   

1.การด าเนินงานยังขาดความต่อเนื่องระดับจังหวัดกับพ้ืนที่ ไม่มีผู้ประสานระหว่างจังหวัดกับพ้ืนที่ 
2.ความครอบคลุมการด าเนินงานยังไม่ครอบคลุมทุกอ าเภอในจังหวัดก าแพงเพชรอย่างเป็นรูปธรรม 
3.การขยายเครือข่ายในบางส่วนท าค่อนข้างยาก เช่น สถานประกอบการ 
4.ขาดความรู้ความเข้าใจโครงการ 
5.กิจกรรมยังไม่ตอบสนองทุกช่วงอายุ รวมทั้งกลุ่มท่ีมีปัญหายังมีส่วนร่วมน้อย 
6.ผู้บริหารทุกระดับต้องเห็นความส าคัญมากกว่านี้  
8.งบประมาณยังไม่เพียงพอในระดับพ้ืนที่  
9.การเป็นสมาชิกยังมีจ านวนไม่มาก และเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
10.การบูรณาการทุกภาคส่วนในการด าเนินงานไม่มากเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) จังหวัดก ำแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมกำร ประจ ำปี 2561   
1.ควรมีการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

ในระดับอ าเภอ 
2.ควรสร้างประชาสัมพันธ์แรงจูงใจให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการ 
3.จังหวัดควรมอบนโยบายให้แก่พ้ืนที่ TO BE NUMBER ONE มาบูรณาการกับงานป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
4.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการท างานอย่างจริงจัง 
5.ควรมีการศึกษาความต้องการกิจกรรมของเยาวชน  
6.ควรเน้นการเข้าถึงของกลุ่มที่มีปัญหาจริง รวมถึงควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้

เกิดผลอย่างยั่งยืน 
7.การด าเนินงานควรเน้นวัตถุประสงค์โครงการคือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่

อย่างจริงจัง มากว่ามุ่งเน้นการประกวด 
8.ควรวางแผนในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานในพื้นที่ 

 
อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

จากการที่ได้ศึกษาประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO 
BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ทั้ง 4 ด้านคือ การ
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ประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร (Context Evaluation : C) การประเมินปัจจัยน าเขาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร (Input  Evaluation  :  I ) การประเมินกระบวนการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร (Process  
Evaluation : P )การประเมินผลผลิตโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร (Product  Evaluation  : P ) สามารถอภิปรายผลได้ว่า 

ด้านสภาวะแวดล้อมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก าแพงเพชร (Context Evaluation : C) ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นผลมากจากโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561 มีการบูรณาการไปกับนโยบายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ในเด็กและเยาวชน โดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพ้ืนฐานความเข้าใจ เพื่อให้ทุกคน “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึง
ยาเสพติด”     ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง อย่างยั่งยืนด้วยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนครอบคลุมทุกด้าน  

ด้านปัจจัยน าเขาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร (Input  Evaluation  :  I ) ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้องทั้งนี้เนื่องจากโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชรโดยบูรณาการทุกภาคส่วน ให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ และได้
ก าหนดแผนงาน/งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ที่เป็นแบบ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ตรงตามยุทธศาสตร์หลักของ
โครงการ รวมถึงมีการติดตามควบคุมก ากับการด าเนินงาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการจังหวัด TO BE 
NUMBER ONE ก าแพงเพชร ทุก 3 เดือน เสนอผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดก าแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ) ทุกเดือนนิเทศติดตามการด าเนินงานของชมรม
ประเภทต่าง ๆ รวมถึงระดับอ าเภอ ปีละ 1 ครั้ง รวมถึงท าผังตารางก ากับงาน เพ่ือควบคุม ก ากับและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชรให้เป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี และคณะ 
(2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร พบว่า กระบวนการสู่
ความส าเร็จ ได้แก่ ศึกษารายละเอียดโครงการ คู่มือการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนการ
ด าเนินงาน ทีมงาน จัดท าโครงการขออนุมัติ แกนน าและคณะกรรมการ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ประสานความ
ร่วมมือ สรุปผล ประเมินผล รายงาน และการเผยแพร่ 

ด้านกระบวนการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร (Process  Evaluation : P ) ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้เนื่องมาจากจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร โดยบูรณาการงานของหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ทั้งด้านแผนงาน/โครงการ งบประมาณ บุคลากร และการปฏิบัติ  ซึ่งครบตามวัตถุประสงค์และ
ยุทธศาสตร์หลักของโครงการทั้ง 3 ยุทธศาสตร์คือ มีการรณรงค์กิจกรรมสร้างกระแสรับสมัครสมาชิก ตาม
ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
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จัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ จัดท าโครงการค่ายบ าบัดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เยาวชน และสร้างชมรมพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ตามยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี และคณะ 
(2559) ทีไ่ด้ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร พบว่า ปัญหาสู่ความส าเร็จ 
คือ การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและการสร้างกระแสนิยม งบประมาณไม่เพียงพอ ผู้บริหารไม่สนับสนุน เวลาเข้า
ร่วมกิจกรรมมีน้อย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน การจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ และการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ด้านผลผลิตโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร (Product  Evaluation  : P ) ระดับความเหมาะสม/ สอดคล้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด  จังหวัด
ก าแพงเพชร พ.ศ. 2562 ของส านักงานสถิติ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผล
การด าเนินงานพบว่าอยู่ในระดับพอใจมากถึงมากที่สุด และจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพของจังหวัดก าแพงเพชรพบว่า ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหา
ยาเสพติด ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ท า
ไดต้ามเป้าหมาย แต่ก็พบว่าปัญหายาเสพติดยังไม่ลดลด อย่างไรก็ตามพบว่าการเข้าถึงการบ าบัดรักษาเพ่ิมมาก
ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2561) ที่ได้ศึกษาประเมินผล 
(Formative Evaluation) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ พบว่าผลจากการส ารวจพบว่าแกนน าที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพัฒนาสมาชิกTO BE NUMBER ONEสู่ความ เป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP FOR LEADERS) 
แกนน าได้พัฒนาการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือทัศนคติวิธีการท างาน และ
บุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ79ตามล าดับ รวมทั้งแกนน า สามารถน าความรู้ทักษะและสมรรถนะที่ได้พัฒนาจาก
โครงการฯ มาช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์อ่ืนๆร้อยละ 67.50 อันเป็นการขยายผลการพัฒนาแกนน าต่อ
ยอดออกไป 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยมีข้อสรุปคือ   

1. ควรมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในเรื่องนโยบาย แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ให้มีการ
เชื่อมโยงไปถึงระดับพื้นท่ีโดยผ่านผู้ประสานระดับอ าเภอ (อ าเภอ TO BE NUMBER ONE) 

2. ควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้สร้างกระแสทุกกลุ่มเป้าหมาย และจัด
กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนโดยค านึงถึงความต้องการของสมาชิก รวมทั้งควรเพ่ิม
การพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะสถานประกอบการ 

3. ควรด าเนินงานทั้ง 3 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแส
นิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์
หลักของโครงการคือ เป็นหนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติด เพ่ือที่จะท าให้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ของจังหวัด
ก าแพงเพชรลดลง 
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แนวทำงในกำรพัฒนำต่อเนื่อง 
 ๑. จังหวัดก าแพงเพชรมีสถานการณ์ยาเสพติดอยู่ในระดับเบาบางถึงปานกลาง มีปัญหาพฤติกรรมของ
เยาวชนอยู่ในระดับที่ต้องด าเนินการแก้ไข ได้แก่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ พฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จ าเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนโดย
สร้างความรู้และประเมินความต้องการในการจัดกิจกรรมแก่เยาวชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ๒. การขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE นั้น ท าค่อนข้างยาก หากจะให้ส าเร็จได้ต้องมี
สัดส่วนเยาวชนที่มากพอสมควร และต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อย่างไรก็ตามการจัดตั้งชมรม
นั้น หากได้รับความร่วมมือจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน สังคม ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ราชการค่อนข้างดี จะได้ผลชัดเจนในการลดปัญหายาเสพติด 

 3. การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัด TO BE NUMBER ONE ให้เข้มแข็ง 
ควรด าเนินงาน อ าเภอ TO BE NUMBER ONE รวมถึงการวางแผนจัดสรรงบประมาณแก่พ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้
การส่งเสริมการด าเนินงาน การประสานงาน ในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถำม 

เร่ือง กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด  

(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก ำแพงเพชร ในส่วนของคณะกรรมกำร ประจ ำปี 2561 

 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 

ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  ในประเด็นสภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต(Product) 

ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ      1.ชาย    2.หญิง 
2. อายุ      ..........................ปี 
3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย   อนุปริญญา 
ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี 2561  ในประเด็นสภำวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยนำเข้ำ (Input) 
กระบวนกำร (Process) และผลผลิต(Product) 

 
1. สภำวะแวดล้อม (Context) 
การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด

ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   ที่ผ่านมามีความสอดคล้องกับสภาพดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 

ข้อ สภาวะแวดล้อม ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง 

มากที่สุด 

(4) 

มาก 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   มีระดับการปฏิบัติ

ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดก าแพงเพชร  

    

2 ความสอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพตดิ ในสังคม 

ปัจจุบัน 

    

3 ระดับความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO 
BE NUMBER ONE) ก าแพงเพชร ที่ตั้งไว้ 
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2. ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
การด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด

ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561 ที่ผ่านมาทรัพยากรมีสอดคล้องกับการด าเนินการโครงการมากน้อยเพียงใด 
 

ข้อ สภาวะแวดล้อม ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง 

มากที่สุด 

(4) 

มาก 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1 คณะกรรมการ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  
บูรณาการทุกภาคส่วน สามารถขับเคลื่อนงาน
ได้  

    

2 งบประมาณในการด าเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 
2561   

    

3 แผนงานในการด าเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 
2561  ตรงตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ 
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3. กระบวนกำร (Process) 
การด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด

ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561 ที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการมีระดับความสอดคล้องมากน้อยเพียงใด 
 

ข้อ สภาวะแวดล้อม ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง 

มากที่สุด 

(4) 

มาก 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  

    

2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน     

3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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4. ผลผลิต (Product) 
การด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด

ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561 ที่ผ่านมาเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
 

ข้อ สภาวะแวดล้อม ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง 

มากที่สุด 

(4) 

มาก 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1 ประโยชน์จากการจัดตั้งโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   

    

2 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   

    

3 ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2561   

    

 
 
 

ส่วนที่ 3 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ท่านคิดว่ามีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง ในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปี 2561  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 
 




