


 

 

 

 

“ในการแก้ปัญหายาเสพติดส าหรับเยาวชนนั้น 
ต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจ และเข้าถึงจิตใจ 

ความต้องการของเขา เพราะบางคร้ัง 
การเกิดปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ 
จึงต้องสร้างค่านิยมใหม่ สร้างความมั่นใจ 
ให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง ให้เขาได้สนุก 

โดยพยายามหากิจกรรมต่างๆ มาใช้ เช่น 
ดนตร ีกีฬา สิ่งเหล่านี้ ท าให้คนมีสังคม 

มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี 
และไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรมาร่วมด้วยกัน” 
 

พระด ำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี 
องค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE 

6 มิถุนายน 2546 



 

 

ค ำน ำ 

การถอดบทเรียน การด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร  ฉบับนี้
จัดท ำขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ค้นหาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับขยายโอกาสใน
จังหวัดก ำแพงเพชร ส ำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนาศักยภาพชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  

ผลกำรถอดบทเรียนนี้ ท ำให้คณะท ำงำนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก ำแพงเพชร ต้องทบทวน
บทบำทหน้ำที่ของคณะท ำงำนในกำรพัฒนำควำมรู้ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในเครือข่ำย  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชรในฐำนะเลขำนุกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE หวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำชมรม TO BE NUMBER ONE ให้มี
ศักยภำพในกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเยำวชน และประชำชนทั่วไป เพ่ือบรรลุค ำขวัญ 
“เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยำเสพติด” 

 

 

                คณะกรรมกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
( TO BE NUMBER ONE ) จังหวัดก ำแพงเพชร 

                                                                        วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
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การถอดบทเรียน การด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 
การถอดบทเรียนการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา จังหวัด
ก าแพงเพชร นี้ เพ่ือแลกปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ในสถานศึกษา ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันใน
สถานศึกษาทั้งด้านบวกและด้านลบ   เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพชมรม
ทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาในการพัฒนาสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันให้มี

ภูมิคุ้มกันทางจิต มีทักษะชีวิต และมีความฉลาดทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติข้ึนไป สามารถด ารงความเข้มแข็ง
ในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดให้ได้รับการบ าบัดรักษา และมีการด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้ค าปรึกษา ฝึกทักษะ แก้ปัญหา พัฒนา EQ 
ให้กับสมาชิกศูนย์เพ่ือนใจ  และสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มุ่งสู่เป้าหมาย “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไข

อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรง
มากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้าน
การเมืองและความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจาก
ที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิง จากเดิมท่ี “เฮโรอีน” เป็นปัญหาส าคัญที่ต ารวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก 
กลายเป็น “ยาบ้า” หรือสารเมทแอมเฟตามีน ทีก่ าลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม
และประเทศ จากข้อมูลการส ารวจพบว่ามีเยาวชนจ านวนกว่า 6 แสนคน หลงเข้าสู่วังวนของยาบ้า(กรม
สุขภาพจิต , 2560) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชน ชาวไทยเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจ านวนถึง 21 ล้านคนและเป็นกลุ่มท่ี
มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็น
วัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพ่ือให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความ
ร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตส านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักว่า การที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพ
ติดให้ได้โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชนโดย
กลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
ให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบ าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพ่ือคืน
คนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER 
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ONE เพ่ือร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับ
ชีวิต เพ่ือให้เกิดค่านิยมของ การเป็นหนึ่ง โดยไม่พ่ึงยาเสพติด(กรมสุขภาพจิต , 2560) 

เป้าหมายการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2560 และการด าเนินงานใน
อนาคต แบ่งเป็นเป้าหมายในแต่ละระยะ คือ  

ทศวรรษแรก : มุ่งเน้นการรณรงค์เพ่ือให้เกิดกระแสและค่านิยมใหม่ “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” 
ทศวรรษที่ 2 : มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดี  
และทศวรรษที่ 3 : เน้นการท าให้สมาชิกมีความสุข ทั้งนี้โดยอ้างอิงจาก ดี เก่ง สุข ซึ่งเป็น

องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของกรมสุขภาพจิต(กรมสุขภาพจิต , 2560) 

ค าขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 
ความหมาย คือ การเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง 
หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและท าจนเป็นผลส าเร็จได้ ท าแล้วมี
ความสุข มีความเชื่อม่ันและมีความภาคภูมิใจ(กรมสุขภาพจิต , 2560) 

หลักการด าเนินงาน 
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความ
เข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจ และพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น น าไปสู่หลักการ
ด าเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความ
ภาคภูมิใจ 

2. ใช้สื่อ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน 
3. สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ส าคัญส าหรับ

เยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
4. “เพ่ือนช่วยเพื่อน” 
5. สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรมที่สนใจ สร้างสรรค์และเกิดสุข 
6. สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพ จะท าให้การด าเนินงานป้องกัน และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน 

การด าเนินงาน ใช้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ระดับประเทศ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ 
1. คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับประเทศ โดยมี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการฯ และ
ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ซึ่งมี
อน านาจหน้าที่ 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการ และกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ควบคุมก ากับและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน หรือโครงการนั้นๆ โดยมีอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอน านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
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2. คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย อธิบดีกรม
สุขภาพจิตเป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องเป็นคณะอนุกรรมการ เพ่ือประสานการ
ด าเนินงานในระดับปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและโครงการ 

ระดับพื้นที่ 
ในจังหวัดภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ระดับจังหวัด เพ่ือร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและจริงจัง โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและ
เครือข่ายที่เก่ียวข้องภายในจังหวัดเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโครงการ ทั้งการจัดท าแผน
และงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การรณรงค์ปลุกจิตสน านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพติด 

วิธีด าเนินงาน 
1) การรณรงค์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
2) การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

รูปแบบการด าเนินงาน 
1) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

วิธีด าเนินการ 
1. จัดค่ายพัฒนาแกนน าอาสาสมัคร TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP 

FOR LEADERS) ส าหรับแกนน าอาสาสมัครในชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือน
ใจ TO BE NUMBER ONE 

2. จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง(TO BE NUMBER ONE 
CAMP FOR MEMBERS) ส าหรับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ 
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในชุมชน 

3. ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
4. สนับสนุนองค์ความรู้และสื่อในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

2) การจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) 

 

 

 



4 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
2. พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE และ 

ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และผู้เกี่ยวข้อง 
3. พัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE 
4. ประสานงานและสนับสนุนการประกวดชมรม/ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับ

จังหวัด 
5. ประสานความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE 

ประจ าปี 
6. จัดอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสมาชิกเครือข่าย 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO 

BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมท่ีรวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ท่ีจะสร้างกิจกรรมดีๆ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ 
และชุมชน โดยชมรมในสถานศึกษาสมาชิกได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ ชมรมในสถาน
ประกอบการสมาชิก ได้แก่ พนักงาน / ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น ๆ ชมรมในชุมชนสมาชิก ได้แก่ เด็ก
และเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชนนั้น ๆ 

หลักเกณฑ์การตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 

องค์ประกอบในการด าเนินงานของชมรมTO BE NUMBER ONE ประกอบ ด้วย 3 ก. ได้แก่ 
ก ที่ 1. คณะกรรมการ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย 5 คน เพ่ือเป็นกรรมการชมรม
ประกอบด้วย 

- ประธาน 1 ต าแหน่ง 
- รองประธาน 1 ต าแหน่ง 
- เลขานุการ 1 ต าแหน่ง 
- กรรมการ 3 ต าแหน่งขึ้นไป 
- เหรัญญิก 1 ต าแหน่ง 

ฯลฯ 
คณะกรรมการ ได้จาก 

1) การคัดเลือก 
2) การเลือกตั้ง 
3) อาสาสมัคร 

และจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดท าแผนงานโครงการ งบประมาณ และกิจกรรมของ
ชมรม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
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ก ที่ 2. กองทุน หมายถึง กรรมการและสมาชิกร่วมด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพ่ือน าเงินรายได้หมุนเวียนใช้
จ่ายในชมรม ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรมรวมถึงทรัพย์สินของชมรมด้วย ซึ่งหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1) เงินซึ่งได้จากการบริจาค การจัดกิจกรรมเพ่ือหาทุน หรือได้รับสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนต่างๆ 
2) ทรัพย์สิน 

- ประเภทไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น ห้องประกอบกิจกรรม ชมรมสถานที่ได้รับการ
อนุญาตให้ใช้ในกิจกรรมของชมรม เป็นต้น 

- ประเภทสามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณส์ านักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
กีฬา ดนตรี ศิลปะเป็นต้น 

ก ที่ 3. กิจกรรมชมรม หมายถึง “การท าอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน” เป็นสิ่งที่ชมรมจัด
ขึ้นเพ่ือสมาชิกภายในชมรม หรือ มอบหมายสมาชิกเข้าร่วมด าเนินการกับหน่วยงาน/ องค์กรภายนอก การ
นับจ านวนตามเกณฑ์ชี้วัดว่าชมรมด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้นับรวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง/ ปี ทีส่ าคัญต้องเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความ
ภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนุน
การคืนคนดีสู่สังคมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” 

กิจกรรมภายใน เช่น การจดักีฬาสี การจัดประกวดต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ  
ส่วนกิจกรรมภายนอก เช่น การไปร่วมเดินรณรงค์โครงการเพ่ือสังคมต่าง ๆ การไปช่วยท าความ
สะอาด เก็บขยะ ทาสีก าแพงวัด หรือดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

กิจกรรมของชมรมต่างจากกิจกรรมของศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพราะกิจกรรมของศูนย์เพ่ือน
ใจ TO BE NUMBER ONE จัดได้เฉพาะภายในศูนย์และเพ่ือสมาชิกท่ีมาใช้บริการที่ศูนย์ภายใต้กรอบ 
“ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ” เท่านั้น 

การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) 
กรอบแนวคิด 

ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข การ
ด าเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิดความสนุกพร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ การ
ควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ดี) มี
ความสามารถ ในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน (เก่ง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต มีความสงบสุขทางใจ และสามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (สุข) รวมทั้งจัดบริการเพ่ือให้โอกาสสน าหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่
ของวัยรุ่นในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุกใน
พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชน 
1. ที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับค าปรึกษาแนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจาก

ผู้เชี่ยวชาญหรือเพ่ือนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม 
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2. ได้รับประสบการณ์ และเพ่ิมพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเอง และจาก
กลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน 

3. ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเสริมสร้าง
ความสุขให้กับตนเองด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ จากอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 

4. ได้มีสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการท ากิจกรรม ที่สนใจร่วมกัน รวมทั้ง
กิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน 

5. ที่มีความสามารถเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครให้ค าปรึกษาเพ่ือนช่วยเพื่อน 
กลุ่มเป้าหมาย 

วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 10 - 22 ป ีโดยจ าแนกเป็นอาสาสมัคร/ แกนน า และสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE ที่มาใช้บริการในศูนย์ และครอบครัว 
หลักการ 

การด าเนินงานในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ยึดหลัก “คิดและด าเนินงานโดยเยาวชน 
เพ่ือเยาวชน” ดังนั้น การบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแกนน า อาสาสมัคร
ประจ าศูนย์ ซึ่งมีจ านวนประมาณ แห่งละ 30 คน เพ่ือผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์วัน
ละ 3 - 5 คน โดยการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการเรียน 
การด าเนินงาน มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

1. ผู้ให้บริการ คือ อาสาสมัครประจ าศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONEที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการด าเนินงานในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของกรมสุขภาพจิต ให้มีความรู้ 
ความสามารถด้านการให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้เยาวชนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ และ
การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ ภายในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จะเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ
และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ปรึกษา ซ่ึง
อาจประกอบด้วย อาจารย์ ที่ปรึกษาศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
บุคลากรสาธารณสุข และ/ หรือบุคลากรองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละจังหวัด โดยแบ่งหน้าที่ของผู้
ให้บริการเป็นผู้จัดการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE และแกนน าอาสาสมัครประจ าศูนย์เพ่ือนใจ 
TO BE NUMBER ONE  

2. กิจกรรมบริการ 
2.1 บริการให้ค าปรึกษา (Counselling)  
2.2 บริการฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ  
2.3 บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสุข  

ประเภทของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE : ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
จ าเป็นต้องจัดตั้งโดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

 
จังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ตั้งแต่ปี 2546 โดยเริ่มจากการด าเนินงาน

จังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน และจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE น าร่องในสถานศึกษา ชุมชน และสถาน
ประกอบการ  และได้มีการพัฒนาและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งจังหวัด 
พัฒนาศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา เพ่ือให้บริการปรึกษาภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข 
แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว”  
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โครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดก าแพงเพชรด าเนินการภายใต้การควบคุมก ากับของผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร ในฐานะประธาน โครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดก าแพงเพชร นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดก าแพงเพชร เป็นเลขานุการ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ตามค าสั่งจังหวัดก าแพงเพชร ที่ 
1419/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 คณะ ดังนี้ 

คณะที่ 1 คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธาน 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร เป็นเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดแนวทางและ
นโยบายในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชร สนับสนุนให้มีการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE ควบคุม ก ากับและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร เป็น
ประธาน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร เป็นเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงานจังหวัด TO BE 
NUMBER ONE ก าแพงเพชร ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นที่ปรึกษาการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แก่
อ าเภอทูบีนัมเบอร์วันและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 

คณะที่ 3 คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER 
ONE) ประเภทสถานศึกษา ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธาน นางสาวอพันตรี  
สิงหเดช  นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นเลขานุการ มีบทบาท
หน้าที่ในจัดท าแผนปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและ
นโยบายการด าเนินงานกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ควบคุม ก ากับ และ
ติดตามความก้าวหน้างาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

คณะที่ 4 คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER 
ONE) ประเภทสถานประกอบการ ประกอบด้วย แรงงานจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธาน นางสาวลักษณา 
ตันเต  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานแรงงานจังหวัดก าแพงเพชร เป็นเลขานุการ มี
บทบาทหน้าที่ในจัดท าแผนปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดและนโยบายการด าเนินงานกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ควบคุม 
ก ากับ และติดตามความก้าวหน้างาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

คณะที่ 5 คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER 
ONE) ประเภทชุมชน ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธาน ป้องกันจังหวัดก าแพงเพชร เป็น
เลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ในจัดท าแผนปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ให้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดและนโยบายการด าเนินงานกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ควบคุม 
ก ากับ และติดตามความก้าวหน้างาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 
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คณะที่ 6 คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER 
ONE) ประเภทเรือนจ า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และส านักงานคุมประพฤติ ประกอบด้วย 
ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางก าแพงเพชร เป็นประธาน นายดาวรุ่ง  โฉมหน่าย  เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช านาญ
งาน เรือนจ ากลางก าแพงเพชร เป็นเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และส านักงานคุม
ประพฤติ พร้อมทั้งรณรงค์สร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ให้เป็นคน
เก่ง ดี มีสุข อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

คณะที่ 7 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธาน หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร เป็นเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ในการ
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และนโยบายการด าเนินงานบ าบัดรักษาใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด สนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ ตามโครงการ “ใครติดยายก
มือขึ้น” โดยให้การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรม 

คณะที่ 8 คณะกรรมการพัฒนางานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE 
NUMBER ONE) ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย นายอ าเภอทุกอ าเภอ เป็นประธาน สาธารณสุขอ าเภอทุก
อ าเภอ เป็นเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด นโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ของจังหวัด ควบคุม ก ากับ และติดตาม
ความก้าวหน้าการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน/สถานศึกษา/สถานประกอบการ ในพ้ืนที ่

ระยะเวลา 16 ปี การด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรมีความ
ครอบคลุมร้อยละ 100 ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และมีการขยายการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์
วันในโรงเรียนขยายโอกาสหลายแห่ง  มีสถานศึกษาที่น าเสนอผลงาน และได้รับการรับรองระดับภาคเหนือ 
และระดับประเทศ แต่พบว่า สถานศึกษาโดยส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในแก่นแท้ของการด าเนินโครงการ
ทูบีนัมเบอร์วัน ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง  

จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันก าแพงเพชรเห็นความส าคัญของความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการ
ด าเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงจัดเวบทีถอดบทเรียนและเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับขยายโอกาส ขึ้น 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือรับรู้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด(TO BE NUMBER ONE) ของแกนน า สมาชิก และครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา 
3. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
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รูปแบบกระบวนการและกลุ่มตัวอย่าง กระบวนการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ  
1. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 

1.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และขยายโอกาส 
เป็นข้อค าถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จ านวน 10 ค าถาม 

1.2 แบบสอบถามประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันของ
คณะกรรมการ และสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ครอบคลุมสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และขยายโอกาส 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ชื่อชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
สถานะที่เกี่ยวข้องกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ และเติมข้อความ 
โดยมีจ านวนข้อค าถาม 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามความรู้เรื่องชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  
โดยมีจ านวนข้อค าถาม 15 ข้อ  

2. กระบวนการสนทนากลุ่ม แบ่งกลุ่มการสนทนาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
2.1 แกนน าชมรมทูบีนัมเบอร์วันและสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
2.2 แกนน าชมรมทูบีนัมเบอร์วันและสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันในโรงเรียนขยายโอกาส  

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูลส่วนที่ 1 ในแบบสอบถามด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) เพ่ือน าเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ข้อมูลส่วนที่ 2 เป็นค าถามความรู้เรื่องชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถึ่ของคะแนนรายช้อ
ภาพรวม (Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) และค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องชมรมทูบีนัม
เบอร์วันอิงการแบ่งกลุ่มระดับความรู้ โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเป็น 3 ระดับ 
การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ Bloom (อ้างอิงมาจาก เอกสารงานวิจัย บทที่ 3 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ไม่ทราบปี พ.ศ.) ค านวณค่าเป็นร้อยละ จากค าถาม 15 ข้อมีคะแนนเต็ม 15 คะแนน มี
การจัดระดับคะแนนได้ดังนี้ 
  ความรู้ระดับสูง  หมายถึง    คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  (12 - 15 คะแนน) 
  ความรู้ระดับปานกลาง หมายถึง    คะแนนร้อยละ  60-79    (9 - 11 คะแนน) 

 ความรู้ระดับต่ า  หมายถึง    คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  (0 – 9 คะแนน)      
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น าเสนอข้อมูลส่วนที่ 2 และกระบวนการกลุ่มด้วยการพรรณา โดย CIPP model 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การคัดเลือกและการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการ

• การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์

• การควบคุมก ากับ

• การประเมินผลงาน
ชมรม

• ความสนใจของสมาชิก
และเครือข่าย

• ผลงานของสมาชิกชมรม

• คณะกรรมการ
• งบประมาณ

• กิจกรรม

• นโยบายสถานศึกษา
• ความพร้อมของครูที่
ปรึกษา บริบท ปัจจัย

น าเข้า

กระบว
นการผลผลิต
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กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การตอบแบบสอบถาม 

1.1 แบบสอบถามส าหรับแกนน า และสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา  
1.2 แบบสอบถามส าหรับครูที่ปรึกษา 

ส่วนที่ 2 กระบวนการสนทนากลุ่ม 
2.1 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2.2 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส 

ผลของการได้มาซึ่งข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การตอบแบบสอบถาม 
1.1 แบบสอบถามส าหรับแกนน า และสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา จังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน

ก าแพงเพชรได้ส่งแบบสอบถามแก่แกนน า และสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส โดยการสุ่มแบบสอบถามทางออนไลน์ ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประถมศึกษา ทั้ง 3 เขต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรู้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจต่อ
การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ของแกนน า 
สมาชิกชมรมทูบันัมเบอร์วันในสถานศึกษา ได้รับการตอบแบบสอบถามจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 22 
แห่ง จ านวนชุดแบบสอบถามที่สมบูรณ์ถูกต้อง 74 ชุด และโรงเรียนขยายโอกาส 28 แห่ง จ านวนชุด
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ถูกต้อง 140 ชุด 

ข้อมูลทั่วไป  

ตารางที ่1 จ านวนโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม เพศ และสถานภาพที่เกี่ยวข้องกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันใน
สถานศึกษา และอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส 
จ านวนโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม(แห่ง) 22 28 

ร้อยละ 68.75 28.57 
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ถูกต้อง (ชุด) 74 140 
เพศ   

ชาย(คน) 22 70 
ร้อยละ 29.73 50.00 

หญิง(คน) 52 70 
ร้อยละ 70.27 50.00 

สถานภาพที่เกี่ยวข้องกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน   
กรรมการชมรม(คน) 26 29 

ร้อยละ 35.14 20.71 
สมาชิกชมรม(คน) 48 111 

ร้อยละ 64.86 79.29 
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ตารางที ่1 จ านวนโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม เพศ และสถานภาพที่เกี่ยวข้องกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันใน
สถานศึกษา และอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส 
อายุผู้ตอบแบบสอบถาม   

ต่ าสุด(ปี) 13 7 
สูงสุด(ปี) 18 16 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ(ปี) 13 และ 17 11 - 13 

หมายเหตุ : โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง ยังไม่ได้ด าเนินการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน แต่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชน 

ข้อมูลความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

ตารางที ่2 ร้อยละผลคะแนนรวมรายช้อค าถาม และร้อยละคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ของแกนน าและสมาชิก
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และขยายโอกาส 

ข้อค าถาม 
ร้อยละคะแนนภาพรวม 

โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส 
1. โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

98.65 100.00 

2. ค าขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ“ เป็นหนึ่ง
โดยไม่พ่ึงยาเสพติด” 

98.65 98.57 

3. เป้าหมายหลักของโครงการคือ ประชาชนทั่วไป 22.97 24.29 
4. ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักของโครงการมี 2 เรื่อง 
คือ 1) การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือ
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

20.27 7.86 

5. องค์ประกอบในการด าเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน
ประกอบด้วย 3 ก ได้แก่ 1) ก=กรรมการ 2) ก=กองทุน  
3) ก=เกมส์กีฬา 

29.73 13.57 

6. นโยบายสถานศึกษาไม่มีผลต่อการด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE 

56.76 48.57 

7. คณะกรรมการชมรมได้มาจากผู้อ านวยการโรงเรียน
แต่งตั้งเท่านั้น 

79.73 55.71 

8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการชมรมเป็นเงินจัดสรรจาก
งบประมาณโรงเรียนเท่านั้น 

70.27 39.29 

9. ศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วันเป็นศูนย์ที่ให้บริการ ปรับ
ทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ 

95.95 97.14 
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10. กิจกรรมที่มีอยู่ในสถานศึกษาสามารถบูรณาการกับ
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ได้ 

100.00 100.00 

ตารางที ่2 ร้อยละผลคะแนนรวมรายช้อค าถาม และร้อยละคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ของแกนน าและสมาชิก
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และขยายโอกาส(ต่อ) 

ข้อค าถาม 
ร้อยละคะแนนภาพรวม 

โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส 
11. โครงการใครติดยายกมือขึ้นเป็นกิจกรรมหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการรณรงค์ปลุกจิตส านึกและการ
สร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

2.70 0.71 

12. ศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วันเป็นกิจกรรมหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน 

97.30 97.14 

13. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเป็นกิจกรรมหนึ่งเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก พัฒนาองค์ความรู้ ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน 
อันจะน าไปสู่การขยายผลและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

97.30 98.57 

14. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชรด าเนิน
โครงการ ปัจจุบัน ปี 2562 อยู่ในสถานะรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 

97.30 97.86 

15. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี เคยเสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัด
ก าแพงเพชร 3 ครั้ง คือที่ รร.ก าแพงเพชรพิทยาคม       
รร.เฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระศรีนครินทร์ก าแพงเพชร 
และ รร.เรืองวิทย์พิทยาคม 

98.65 100.00 

คะแนนรวมเฉลี่ย 71.08 65.29 
 

จากข้อมูลตารางที่ 2 ข้อค าถามประกอบด้วยค าถามที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ได้แก่ ค าถามข้อที่ 1 – ข้อ 13 และค าถามที่แสดงให้เห็นการรับรู้ความ
เคลื่อนไหวของจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ได้แก่ ค าถามข้อที่ 14 และ ข้อที่ 15 

ภาพรวมคะแนน อยู่ในระดับปานกลาง โดย โรงเรียนมัธยมศึกษา มีคะแนนร้อยละ 71.08 
โรงเรียนขยายโอกาส มีคะแนนร้อยละ 65.29 เมื่อดูคะแนนรายข้อ พบว่า ค าถามที่แสดงให้เห็นการรับรู้
ความเคลื่อนไหวของจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน อยู่ในระดับสูง คือ ร้อยละ 97.30 ขึ้นไปทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาส 

ในส่วนข้อค าถามทีแ่สดงถึงความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน           
ข้อค าถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการจัดหมวดหมู่กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ได้คะแนนต่ ามาก ได้แก่ ข้อ 11 
“โครงการใครติดยายกมือขึ้นเป็นกิจกรรมหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการรณรงค์ปลุกจิตส านึกและการ
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สร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ข้อ 4 “ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ของโครงการมี 2 เรื่อง คือ 1) การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน” และข้อ 5 “องค์ประกอบในการ
ด าเนินงานทูบีนัมเบอร์วันประกอบด้วย 3 ก ได้แก่ 1) ก=กรรมการ 2) ก=กองทุน    3) ก=เกมส์กีฬา” 

ข้อค าถามที่ได้คะแนนเต็มทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ ข้อ 10 
“กิจกรรมที่มีอยู่ในสถานศึกษาสามารถบูรณาการกับกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ได้” ข้อค าถามที่ได้
คะแนนในเกณฑ์สูง ได้แก่ ข้อ 1  ข้อ 2 ข้อ 9 ข้อ 12 และข้อ 13 

1.2 แบบสอบถามส าหรับครูที่ปรึกษา จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันก าแพงเพชรได้ส่งแบบสอบถามแก่ครูที่
ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส โดยการ
สุ่มแบบสอบถามทางออนไลน์ และทางหนังสือราชการ ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประถมศึกษา ทั้ง 3 เขต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรู้ข้อมูลการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ของสถานศึกษา ได้รับการตอบ
แบบสอบถามจากครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 14 แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาส 59 แห่ง 

ผลของการตอบแบบสอบถาม 

1) ข้อมูลแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
ข้อมูลทั่วไป : ครูผู้ตอบทุกคนเป็นครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษา จ านวน

ทั้งสิ้น 119 คน เป็นชาย 58 คน เป็นหญิง 61 คน เป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 11 คน โรงเรียนขยายโอกาส 
88 คน 

ตารางที ่3 ร้อยละผลคะแนนรวมรายช้อค าถาม และร้อยละคะแนนเฉลี่ยภาพรวม อของครูที่ปรึกษาชมรม 
ทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และขยายโอกาส 

ข้อค าถาม ร้อยละคะแนนเฉลี่ย 
1. โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

100.00 

2. ค าขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ“ เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยา
เสพติด” 

100.00 

3. เป้าหมายหลักของโครงการคือ ประชาชนทั่วไป 33.61 
4. ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักของโครงการมี 2 เรื่อง คือ 1. การ
รณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

6.72 

5. องค์ประกอบในการด าเนินงานทูบีนัมเบอร์วันประกอบด้วย 3 ก ได้แก่ 
1)ก=กรรมการ 2) ก=กองทุน 3)ก=เกมส์กีฬา 

24.37 

6. นโยบายสถานศึกษาไม่มีผลต่อการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 49.58 
7. คณะกรรมการชมรมได้มาจากผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งเท่านั้น 58.82 
8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการชมรมเป็นเงินจัดสรรจากงบประมาณ
โรงเรียนเท่านั้น 

71.43 
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9. ศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วันเป็นศูนย์ที่ให้บริการ ปรับทุกข์ สร้างสุข 
แก้ปัญหา และพัฒนา EQ 

92.44 

 

ตารางที ่3 ร้อยละผลคะแนนรวมรายช้อค าถาม และร้อยละคะแนนเฉลี่ยภาพรวม อของครูที่ปรึกษาชมรม 
ทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และขยายโอกาส(ต่อ) 

ข้อค าถาม ร้อยละคะแนนเฉลี่ย 
10. กิจกรรมที่มีอยู่ในสถานศึกษาสามารถบูรณาการกับกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE ได ้

100.00 

11. โครงการใครติดยายกมือขึ้นเป็นกิจกรรมหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่อง
การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและการสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.20 

12. ศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วันเป็นกิจกรรมหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่อง
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

98.32 

13. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเป็นกิจกรรมหนึ่งเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
สมาชิก พัฒนาองค์ความรู้ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การท างานซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การขยายผลและพัฒนา
ประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

100.00 

14. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชรด าเนินโครงการ 
ปัจจุบัน ปี 2562 อยู่ในสถานะรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ
เพชรปีที่ 3 

94.12 

15. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เคยเสด็จ
เปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก าแพงเพชร 3 ครั้ง คือที่ รร.
ก าแพงเพชรพิทยาคม รร.เฉลมิพระเกรียติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ก าแพงเพชร และ รร.เรืองวิทย์พิทยาคม 

95.80 

คะแนนรวมเฉลี่ย 63.03 

จากข้อมูลตารางที่ 3 ข้อค าถามประกอบด้วยค าถามที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ได้แก่ ค าถามข้อที่ 1 – ข้อ 13 และค าถามที่แสดงให้เห็นการรับรู้ความ
เคลื่อนไหวของจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ได้แก่ ค าถามข้อที่ 14 และ ข้อที่ 15 

ภาพรวมคะแนน อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนร้อยละ 63.03 เมื่อดูคะแนนรายข้อ พบว่า 
ค าถามที่แสดงให้เห็นการรับรู้ความเคลื่อนไหวของจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน อยู่ในระดับสูง คือ ร้อยละ 94.12  

ในส่วนข้อค าถามที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน           
ข้อค าถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการจัดหมวดหมู่กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ได้คะแนนต่ ามาก ได้แก่ ข้อ 11 
“โครงการใครติดยายกมือขึ้นเป็นกิจกรรมหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการรณรงค์ปลุกจิตส านึกและการ
สร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ข้อ 4 “ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ของโครงการมี 2 เรื่อง คือ 1) การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน” และข้อ 5 “องค์ประกอบในการ
ด าเนินงานทูบีนัมเบอร์วันประกอบด้วย 3 ก ได้แก่ 1) ก=กรรมการ 2) ก=กองทุน    3) ก=เกมส์กีฬา” 
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ข้อค าถามที่ได้คะแนนเต็ม ได้แก่ ข้อ 1 , 2 , 10 และ ข้อ 13 ข้อค าถามที่ได้คะแนนในเกณฑ์สูง 
ได้แก่ ข้อ 9  และ ข้อ 12  

 
 

2) ข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลสนับสนุนของสถานศึกษาต่อการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
ครูผู้ตอบทุกคนเป็นครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษา เป็นชาย 24 คน เป็น

หญิง 36 คนรวมจ านวน 60 คน 
ข้อมูลการสนับสนุนของสถานศึกษาต่อการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มีข้อค าถาม ดังนี้ 

1. นโยบายสนับสนุนการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษา 
2. การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการก่อนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
3. โครงสร้างคณะกรรมการ และการคัดเลือกกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
4. การบริหารงบประมาณ ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
5. แผนงานด าเนินกิจกรรมชองชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
6. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ครบทั้ง 3 องค์ประกอบหรือไม่ และด าเนินการอย่างไร  
7. มีระบบควบคุมการควบคุมก ากับการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE อย่างไร 
8. ผลการประเมินของชมรม มีผลลัพธ์อย่างไร 
9. ความสนใจของสมาชิกและเครือข่ายเป็นอย่างไรบ้าง 
10. ผลงานของสมาชิกชมรมมีอะไรบ้าง มีการพัฒนาต่อยอดอย่างไร 

การตอบกลับข้อค าถาม ผู้ศึกษาได้รวบรวมค าตอบและจัดกลุ่มค าตอบที่เหมือนกันคล้ายกัน ไว้ในข้อเดียว 
1. นโยบายสนับสนุนการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษา 

1.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 
1.1.1 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้ 

    - ผู้บริหารรับทราบถึงการด าเนินงานโดยมีมติกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ด าเนินงาน 
   - มีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรด าเนินงานชัดเจน 
   - สนับสนุนห้องชมรม TO BE NUMBER ONE 1 ห้อง เป็นห้องชมรมและสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้อพัสดุประจ าห้องชมรม 
   - โรงเรียนมีการสนับสนุนความรู้แก่บุคลากรโดยส่งบุคลากรไปประชุม อบรมในโอกาสต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 

1.1.2 มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในรูปแบบเด็กน าผู้ใหญ่หนุน เพ่ือให้
สมาชิกในชมรมมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ตามค าขวัญโครงการ โดยมีแนวทาง 3 ก 3 ย ในการ
ด าเนินการ 

1.1.3 สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE รับสมัครและคัดเลือกรรมการเพ่ือ
ด าเนินงานชมรม 

1.1.4 มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในรูปแบบเด็กน าผู้ใหญ่หนุน เพ่ือให้
สมาชิกในชมรมมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ตามค าขวัญโครงการ โดยมีแนวทาง 3 ก 3 ย ในการ
ด าเนินการ 
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1.1.5 สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE รับสมัครและคัดเลือกรรมการเพ่ือ
ด าเนินงานชมรม 

1.1.6 การสนับสนุนงบประมาณในการก่อตั้งชมรม สถานศึกษาสนับสนุนด้านงบประมาณ
,โครงการ/กิจกรรม,สถานที่  

1.1.7 สนับสนุนการลด ละ เลิกยาเสพติด 
1.1.8 มีการจัดอบรมเก่ียวกับปัญหาทางด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนทุกคนเพ่ือให้นักเรียนทุกคน

ห่างไกลปัญหายาเสพติด 
1.1.9 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
1.1.10 รวบรวมเยาวชน(นักเรียนในโรงเรียน) คนที่มีความสามารถ และคนที่มีความคิดในการสร้าง

กิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี ๆ เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด 
1.1.11 น าเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานแผนโครงการ 

1.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
1.2.1 จัดท าเป็นโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เขียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน และ

ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 3 ของสถานศึกษา และบูรณาการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น 
การแข่งขันกีฬานักเรียน การจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก เช่น การเต้น การแสดงละคร การร้องเพลง ใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน การจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การแกะสลักผักผลไม้ การแปรรูปอาหาร 
รวมถึงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย 

1.2.2 บูรณาการกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๒ ปลูกฝั่งคุณธรรมน าความรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตส านึกในความเป็นไทย กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๓ ส่งเสริมและให้
โอกาสทางการศึกษาจนจบการศึกษา ภาคบังคับ แก่เด็กและเยาวชนในเขตบริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
รวม ไปถึงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 

1.2.3 ใช้ระบบ 5 ประสานประกอบด้วย ต ารวจ นักจิตวิทยา พยาบาล โรงเรียนและผู้ปกครองเพ่ือ
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.2.4 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
1.2.5 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และพัฒนาทักษะ

ชีวิตให้แก่นักเรียน 
1.2.6 ขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับมา และนักเรียนทุกคนได้เป็นสมาชิกชมรม 
1.2.7 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดให้โทษตลอดมาและจะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

1.2.8 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนระยะสั้นแบบบูรณาการณ์ 
 

2. การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการก่อนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
2.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

2.1.1 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้ 
      - ผู้บริหารรับทราบถึงการด าเนินงานโดยมีมติกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ด าเนินงาน 
      - มีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรด าเนินงานชัดเจน 
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      - สนับสนุนห้องชมรม TO BE NUMBER ONE และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุ
ประจ าห้องชมรม 
     - โรงเรียนมีการสนับสนุนความรู้แก่บุคลากรโดยส่งบุคลากรไปประชุม อบรมในโอกาสต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 

2.1.2 รวบรวมเยาวชน(นักเรียนในโรงเรียน) คนที่มีความสามารถ และคนที่มีความคิดในการสร้าง
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี ๆ เพ่ือต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด 

2.1.3 มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในรูปแบบเด็กน าผู้ใหญ่หนุน เพ่ือให้
สมาชิกในชมรมมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ตามค าขวัญโครงการ โดยมีแนวทาง 3 ก 3 ย ในการ
ด าเนินการ 

2.1.4 สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE รับสมัครและคัดเลือกรรมการเพ่ือ
ด าเนินงานชมรม 

2.1.5 มีการจัดอบรมเก่ียวกับปัญหาทางด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนทุกคนเพ่ือให้นักเรียนทุกคน
ห่างไกลปัญหายาเสพติด 

2.1.6 น าเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานแผนโครงการ 

2.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
2.2.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.2.2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและประชุมวางแผน 
2.2.3 ประชุมครูและสภานักเรียนร่วมกัน 
2.2.4 มีการประชุมแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบด าเนินการ และแต่งตั้งสภานักเรียนด าเนินการสนับสนุน

กิจกรรมของชมรม 
2.2.5 หาบุคลากรที่เหมาะสม ประชุมคัดเลือกพร้อมรับสมัครสมาชิก 
2.2.6 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
2.2.7 คณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดท าใบสมัครสมาชิก 
2.2.8 สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินกิจกรรม 
2.2.9 มีการวางแผน แต่งตั้งคณะท างาน จัดท าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และจัดกิจกรรมตลอดปี

การศึกษา 
2.2.10 วางแผน ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมในโครงการ เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

และผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2.2.11 จัดอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในการด าเนินงาน 

3. โครงสร้างคณะกรรมการ และการคัดเลือกกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
3.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

3.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของชมรม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 
  - คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
  - คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการและคณะครู 
  - คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แก่ คณะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยความสมัครใจ จ านวน 8 คน  
  - คณะกรรมการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ คณะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
       แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และ คณะกรรมการที่ปรึกษา 
เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง ส่วนคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE และ ศูนย์เพ่ือนใจ 
TO BE NUMBER ONE เป็นคณะกรรมการที่ได้จากการสรรหาโดยคณะที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

3.1.2 ทางชมรมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการผ่านการเลือกตั้งภายในชมรม แบ่งเป็น ประธาน 
รองประธาน ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายจัดหาทุน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายสอดส่องดูแล
และประเมินผล ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายเหรัญญิก และเลขานุการ 

3.1.3 โครงสร้างคณะกรรมการ จะมีประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการและเหรัญญิก 
ตามเกณฑ์ 3 ก ได้แก่ 1) ประธาน 2) รองประธาน 3) เลขานุการ 4) กรรมการ 5) เหรัญญิก 

3.1.4 มีโครงสร้างตามก าหนดของงานทูบีนัมเบอร์วัน มีการคัดสรรบุคคลากรและนักเรียนที่เป็น
สมาชิก จากนั้นให้ผู้บริการกลั่นกรองและออกค าสั่ง 

3.1.5 เลือกผู้ที่โดดเด่น มีความสามารถรอบด้าน 
3.1.6 คัดจากความสามารถแต่ละด้านมารวมกัน 
3.1.7 มีโครงสร้างกรรมการคือ หัวหน้าชมรม รองหัวหน้าชมรม และสมาชิกชมรม โดยมีอาจารย์ผู้

คอยดูแลและคอยให้ค าปรึกษา ส่วนการคัดเลือกจะมีการประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมTO BE NUMBER 
ONE เลือกผู้ที่มีประสบการณ์ได้ทุกคน 

3.1.8 มีคณะกรรมการ (สมัครใจ) 
3.1.9 ให้สมาชิกในชุมนุมคัดเลือกจากสมาชิกทั้งหมด โดยมีตามต าแหน่งที่วางไว้ คือ ประธาน รอง

ประธาน และเลขานุการ 
3.1.10 มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกตามระเบียบชมรม มีการแต่งตั้ง 

3.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
3.2.1 ยึดโครงสร้างตามคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวทั้ง 4 ฝ่าย โดยการคัดเลือกภายในห้องเรียน  
3.2.2 .มีคณะกรรมการ -ประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการ 3 ต าแหน่ง เหรัญญิก มีการ

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันจัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ กิจกรรมชุมนุมอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี 
คณะกรรมการ ได้ มาจากการเลือกตั้ง มีการแบ่งคณะกรรมการ จัดหาทุน ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายสอดส่องดูแลประเมินผล 

3.2.3 ให้ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม คัดเลือก สรรหา แต่งตั้ง 7 ต าแหน่ง ประธาน รอง
ประธาน เลขา กรรมการ 3 เหรัญญิก 1 

3.2.4 คณะกรรมการคือเด็กนักเรียนที่ถูกคัดเลือกซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความรู้และอุดมการณ์เพ่ือที่จะ
สร้างกิจกรรมดี ๆ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด : – ประธาน 1 ต าแหน่ง – รองประธาน 1 – 2 ต าแหน่ง – 
เลขานุการ 1 ต าแหน่ง กรรมการ 2 ต าแหน่ง การคัดเลือก มาจากคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
โรงเรียน 

3.2.5 ตามความเหมาะสม โดยการแต่งตั้ง เลือกบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรและมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถ 

3.2.6 โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย 1. ประธาน 2. รองประธาน 3. เลขานุการและมีการ
คัดเลือก จากนักเรียนในชมรม โดยวิธี 1) การคัดเลือก 2) การเลือกตั้ง 3) อาสาสมัคร 4) โหวตจากสมาชิก 
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3.2.7 คณะกรรมการมาจากคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนแบ่งงานเป็น 4 ฝ่าย 1) ฝ่าย
กิจกรรม   2) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3) ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ 4) ฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมิน 

 

4. การบริหารงบประมาณ ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
4.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

4.1.1 งบประมาณในการด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE มาจาก 3 ส่วน 
ประกอบด้วย 
  - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสถานศึกษาในรูปของโครงการ 
  - เงินค่าสมัครสมาชิกของนักเรียนจ านวน 5 บาท/คน/ปี 
  - เงินที่ได้รับการบริจาค 
  - เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าของชมรม 
โดยงบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดในชื่อ “ชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียน…” โดยมีบันทึกรายรับรายจ่ายและระเบียบการเบิกจ่ายของชมรม
เป็นตัวก ากับ 

4.1.2 สถานศึกษาได้สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกปี 
4.1.3 จัดรวมทุนค่าสมัครสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE 
4.1.4 จัดตั้งกองทุนชมรมขึ้นเพ่ือน ารายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรม 
4.1.5 อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการต่อจากการขาดช่วงและเสริมสร้างทีมงาน กิจกรรมเพ่ิมเติม 
4.1.6 ใช้เงินอย่างพอเพียงที่สุด 
4.1.7 มีการจัดแบ่งงบประมาณอย่างพอดี 
4.1.8 การบริหารงบประมาณนั้น การใช้งบประมาณทุกครั้งจะต้องท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร

แจ้งไปที่ฝ่ายการเงินและให้ท่านผู้อ านวยการอนุมัติ 
4.1.9 ยังไม่มีการบริหารงบประมาณภายในชุมนุม แต่จะมีงบประมาณจากโรงเรียนสนับสนุนการ

ด าเนินกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแผนประจ าปีของโรงเรียน 
4.1.10 การระดมทุนโดยจัดจ าหน่ายดอกไม้เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ อาทิเช่น วันปัจฉิมนิเทศ โดย

กรรมการกองทุนของ ชมรม 

4.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
4.2.1 งบประมาณจากกองทุนของชมรม เช่น เงินที่นักเรียนสมัครคนละ 1 บาท และเงินจาก

งบประมาณของทางโรงเรยีนจัดสรรให้ 
4.2.2 กรรมการและสมาชิกร่วมด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพ่ือน าเงินรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรม 

ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรม บริหารจัดการตามความจ าเป็น 
4.2.3 มีการจัดท าโครงการอบรมเยาวชน TO BE NUMBER ONE ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบล งบประมาณท่ีเหลือจากการอบรมสะสมเข้ากองทุน เพ่ือน าไปใช้ในการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ 
การแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา  

4.2.4 ระดมทุน สถานศึกษาจัดให้ ใช้เงินงบประมาณจากสถานศึกษา งบพัฒนาผู้เรียน 
4.2.5 จัดตั้งเป็นโครงการของสถานศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการสถานศึกษา โดยใช้งบประมาณเงิน

อุดหนุนรายหัวของสถานศึกษา 
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5. แผนงานด าเนินกิจกรรมชองชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
5.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

5.1.1 แนวทางการด าเนินกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE จะด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
      - มีแผนปฏิบัติการประจ าปีของชมรม 
      - กิจกรรมที่จัดจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
    1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงคป์ลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
    2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
    3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5.1.2 สถานศึกษาเน้นการด าเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์ คือ การรณรงค์และสร้างกระแสต่าง ๆ การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาเครือข่าย 

5.1.3 ชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษามีแผนงานด าเนินงานโดยสมัครสมาชิก  
5.1.4 การประชาสัมพันธ์ชมรม การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
5.1.5 จัดท าคู่มือการด าเนินงานขึ้น 
5.1.6 ด าเนินงานผ่านกิจกรรมและโครงการที่เสนอต่อผู้บริหาร 
5.1.7 วางแผนการท างานโดยใช้เวลาว่างในการด าเนินการต่อยอดรุ่นสู่รุ่น 
5.1.8 จัดตั้งชุมนุม เลือกตั้งกรรมการ หลังจากนั้นเริ่มประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่

สร้างสรรค์ และจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 
5.1.9 มีการด าเนินงานตามชมรมภายใต้กรอบนโยบายในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยน าเข้า

แผนปฏิบัติการประจ าปี แล้วน าลงสู่การปฏิบัติ 

5.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
5.2.1 แผนการด าเนินกิจกรรมชุมนุม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เริ่มจากการ

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก ด าเนินกิจกรรมร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในการป้องปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ (การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพ่ือน กิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาEQ การน าเสนอความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทางหอ
กระจายข่าวของโรงเรียน การบันทึกการประชุมสมาชิก ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

5.2.2 การด าเนินการมีแผนการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาท าการศึกษา โดยเริ่ม
โครงการศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 สิน้สุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

5.2.3 1) วางแผนประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมในโครงการ เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 2) ด าเนินโครงการโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 3) นิเทศติดตามการด าเนินงาน 4) สรุปผลและ
รายงาน 

5.2.4 กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ 
ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งด้วยกิจกรรม กิจกรรมฟุตซอลTO 
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BE NUMBER ONE กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการขยายเครือข่าย TO BE 
NUMBER ONE สัญจรและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5.2.5 จะเน้นให้นักเรียนท าแบบสัมมาชีพ เช่น การเลี้ยงไก่ การท าเหรียญโปรยทาน การท าบายศรี 
การประกอบอาหาร การแข่งขันกีฬาสี การเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ชมรมดนตรี ชมรมการสวดมนต์
มัคนายกน้อยในโรงเรียน กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

5.2.6 มีการจัดท าแผนบูรณาการการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตาม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ,2 ,3 

5.2.7 มีคณะกรรมการ วางแผนงาน ด าเนินงานตามแผน 
5.2.8 การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกีฬา 

ศิลปะ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกิจกรรมแอโรบิก 
5.2.9 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน จัดป้ายนิเทศ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา

เสพติด การมีจิตอาสา การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
5.2.10 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียน 

6. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ครบท้ัง 3 องค์ประกอบหรือไม่ และด าเนินการอย่างไร  
6.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

6.1.1 ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ครบทั้ง 3 ยุทธศาสตร์
แต่จะเน้นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก โดยด าเนินการประชุมคณะกรรมการชมรม 
TO BE NUMBER ONE เพ่ือก าหนดกิจกรรมแล้วบรรจุกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นลงในแผนปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน หลังจากนั้นจึงเสนอแผนปฏิบัติการแก่ฝ่ายทีเกี่ยวข้องแล้วจึงเริ่ม
ด าเนินกิจกรมตามแผนปฏิบัติการ 

6.1.2 มีการด าเนินงานครบ 3 องค์ประกอบ คือ 1)  มีการสร้างกระแสผ่าน TO BE NUMBER 
ONE IDOL ภายใน รร.สู่จังหวัด และการเดินรณรงค์กับทางจังหวัดในงานวันส าคัญต่าง ๆ อีกท้ังยังสร้าง
ความเป็นหนึ่งด้านการแข่งขันกีฬา ภายในภายนอกสถานศึกษา แสดงศักยภาพความสามารถพิเศษด้านต่าง 
ๆ 2) มีการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 3) อบรมนักเรียนในเรื่องยาเสพติด การท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นต้น 

6.1.3 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้มีการรับสมัครสมาชิกชมรม จัดกิจกรรมดนตรีส่งร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ จัดแข่งขันกีฬาภายในและการดูแลสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ด าเนินการ
อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

6.1.4 ด าเนินการครบ 1) การรับสมัครสมาชิกชมรม 2) ประชาสัมพันธ์ชมรม 3) จัดกิจกรรม
ประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 4) การตรวจสารเสพติด 

6.1.5 ครบตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 องค์ประกอบ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 โดยมีกรรมการ
ของชมรม 

6.1.6 อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือให้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยการคัดเลือกกรรมการ มีการ
วางแผนกิจกรรมล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน เพ่ือหารายได้มาใช้จ่ายหมุนเวียน 

6.1.7 ไม่ครบ อยู่ในช่วงด าเนินการ 

6.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
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6.2.1 ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ยุทศาสตร์ที่1 มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมเสียง
ตามสายและมีการอบรมให้ความรู้จากครูแด มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติด กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว กิจกรรมสายตรวจอุ่นใจ ยุทศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกโดยการจัดกิจกรรม
ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจ 5 ห้องชีวิต กิจกรรมสร้างสุขได้แก่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนาฏศิลป์ กิจกรรมที่ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่นฝึกอาชีพหารายได้ ยุทศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย มีการจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน การร่วมมือกับผู้ปกครอง ต ารวจเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6.2.2 องค์ประกอบการด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE : การจัดตั้งต้องมี
องค์ประกอบครบ 3 ก กรรมการ กองทุน และกิจกรรม, ด าเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ของ
โครงการ และสรุปกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ด าเนินการด้วย 

6.2.3 ด าเนินการครบ คือ 1 การสร้างกระแส  2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ได้แก่ - การจัดตั้งศูนย์
เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE - การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด - การท าบุญทางศาสนา / ฟังเทศน์ - 
การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ฝึกอาชีพ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 

6.2.4 ครบถ้วนโดยมีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมทั้งดนตรี กีฬา 
และมีการร่วมมือกับชุมชน เช่น ต ารวจและอนามัยในการให้ความรู้กับนักเรียน 

6.2.5 มีการด าเนิน ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ แบ่งฝ่าย กิจกรรมใน
ชุมนุมท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ในสถานศึกษา กีฬาสี การจัดประกวดแอโรบิคแดนซ์ วิ่ง
ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การท าบุญฟังธรรมทุกวันพระ และฝึกอาชีพเพ่ือใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และหารายได้ มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือบริหารหมุนเวียนในองค์กร งบในโครงการและงบ
สนับสนุน ระดมทุม จาคภาคส่วนต่าง ๆ 

6.2.6 1) มีการเดินเดินรณรงค์ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2) มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยเชิญครูพระมาอบรม ให้ความรู้ทุกวันศุกร์ 3) มีการเชิญวิทยากรภายนอก เช่น หมอ และต ารวจมา
ให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้กับนักเรียน 

6.2.7 ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกๆปีการศึกษา 
6.2.8 ครบ มีกรรมการ กิจกรรม กองทุน 
6.2.9 ไม่ครบ 3 องค์ประกอบ จัดท าองค์ประกอบที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยา

เสพติดโลก และองค์ประกอบที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนเพ่ือสร้างภูมคุ้ม
กันทางจิต 

6.2.10 ขาด 1 ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างเครือข่าย มี1) การรับสมัคร 2) จัดอบรมต่อต้านยาเสพติด 
6.2.11 ไม่แน่ใจ เพราะรับช่วงต่อ เพิ่งหัดท าปีแรก 

7. มีระบบควบคุมการควบคุมก ากับการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE อย่างไร 
7.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

7.1.1 ชมรมมีระเบียบการของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของชมรมที่ชัดเจน 
        - มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ระบุกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อเป็นการควบคุมการใช้งบประมาณ 
               - มีคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมส าหรับให้ค าแนะน าและแนวทางในการด าเนินงานของชมรม 
TO BE NUMBER ONE  
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7.1.2 การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE จะมีครูที่ปรึกษาชมรม คอบก ากับ ดูแล และให้
ค าปรึกษาในการด าเนินงานของคณะกรรมการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ TO BE 
NUMBER ONE 

7.1.3 อยู่ในช่วงด าเนินการ โดยให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าท า
และกล้าแสดงออก เพ่ือให้นักเรียนรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนใจ และเกิดความสุข 

7.1.4 ควบคุมโดยคณะกรรมการชมรมและครูที่ปรึกษาชมรม 
7.1.5 คณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันเป็นผู้ควบคุม 
7.1.6 มีก าหนดเวลาที่แน่นอน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
7.1.7 อยู่ในช่วงด าเนินการวางแผนกับสมาชิกและคณะกรรมการ รวมถึงผู้บริหาร 

7.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
7.2.1 ในระดับสถานศึกษา มีการจัดตั้งชมรมและครูมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แกนน านักเรียนหรือ

อาสาสมัครเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมเอง 
7.2.2 การด าเนินการประชุมอย่างต่อเนื่อง • มีการก าหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน • มี

รายงานการประชุมอย่างชัดเจน • มีการก าหนดแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน • มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของชมรมอย่างต่อเนื่อง • มีการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

7.2.3 การด าเนินกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนและชุมชน ภายใต้กรอบกิจกรรมตามโครงการ
และงบประมาณตามแผนงานโครงการ 

7.2.4 ควบคุมโดยคณะกรรมการชุมนุม TO BE NUMBER ONE ภายใต้การแนะน าของคณะครู
ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

7.2.5 มีครูที่รับผิดชอบและประธานโรงเรียนเป็นผู้ควบคุม 
7.2.6 มีการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ  
        มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
7.2.7 ตั้งหัวหน้าทีมควบคุม 
7.2.8 เช็กรายชื่อสมาชิกทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
7.2.9 ด าเนินกิจกรรมและประเมินความพึงพอใจ 
7.2.10 การรายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นปีการศึกษา 

8. ผลการประเมินของชมรม มีผลลัพธ์อย่างไร 
8.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

8.1.1 จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสมาชิกที่มีต่อการด าเนินงานของชมรม TO 
BE NUMBER ONE ในปีการศึกษา 2561 พบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจในรวมอยู่ในระดับมาก 

8.1.2 สมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE มีความเข้าใจหลักการ ประวัตถุประสงค์ของ
ชมรม สามารถประชาสัมพันธ์ชมรมให้แก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้ชัดเจน 

8.1.3 สามารถช่วยเหลือกลุ่มท่ีมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องยาเสพติดให้มาสนใจกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้น 
8.1.4 นักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ๑๐๐% 
8.1.5 นักเรียนมีกิจกรรมให้ท าโดยจากการท ากิจกรรมท าให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีข้ึนในด้านจิตใจ 
8.1.6 มีผลลัพธ์เป็นไปในทางที่ดี ค่อนข้างดี และดีเยี่ยม 
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8.1.7 อยู่ระหว่างด าเนินการ มีเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่มีศักยภาพ มีการด าเนินการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

8.1.8 ยังขาดงบประมาณด าเนินการ 
8.2 โรงเรียนขยายโอกาส 

8.2.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดมากข้ึน สถานศึกษาใน
จังหวัดเป็นสถานที่ปลอดยาเสพติด เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสภานักเรียน เด็กและเยาวชน
มีทักษะป้องกันยาเสพติด สร้างกระแสเยาวชนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

8.2.2 ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในด้านความพึงพอใจของนักเรียน
และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ พบว่า ภาพรวมนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

8.2.3 ผลการประเมินของชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนบ้านมอเจริญ มีผลลัพธ์การด าเนิน
โครงการในระดับ ดีมาก 

8.2.4 ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับท่ีดีและต้องหากิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน
ต่อไป 

8.2.5 1) นักเรียนมีจิตส านึกและเห็นความส าคัญของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ  
2) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีภูมิคุ้มกันทางจิตในการป้องกันปัญหายาเสพติด 3) นักเรียนสามารถ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด้วยตนเอง 

8.2.6 นักเรียน ลด เลิก ละ จากสิ่งเสพติด เรื่องการทะเลาะเบาะแว้งไม่มี นักเรียนมีมารยาท
เรียบร้อย 

8.2.7 นักเรียนห่างไกลยาเสพติด เด็กมีพฤติกรรมไม่ยุ่งกับยาเสพติด นักเรียนในโรงเรียนปลอด
จากสิ่งเสพติดและสารมอมเมา มีแนวทางในการแก้ไข 

8.2.8 สมาชิกมีความพึงพอใจ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และต้องการให้มี
การด าเนินการโครงการในปีการศึกษาต่อไป 

8.2.9 เป็นไปในทิศทางที่ดี อยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในระดับดีมาก 
8.2.10 ยังไม่เห็นผล เนื่องจากเพ่ิงรับช่วงด าเนินการต่อ 
 

9. ความสนใจของสมาชิกและเครือข่ายเป็นอย่างไรบ้าง 
9.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

9.1.1 สมาชิกให้ความสนใจต่อการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน ดี โดยในปี
การศึกษา 2561 ชมรมมีสมาชิกตามทะเบียนของชมรมถึง 1,749 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.42 รวมทั้งยังให้
ความสนใจต่อกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นเป็นอย่างดี 
เครือข่ายของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน ให้ความสนใจของการด าเนินงานของชมรมดี โดยมี
การติดตามการด าเนินงานและให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และความรู้ส าหรับเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานชมรม 

9.1.2 แกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE มีความสนใจและใส่ใจในการด าเนินงานเป็นอย่างดี 
9.1.3 ให้ความร่วมมือดีในการจัดตั้งชุมนุม มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกกิจกรรม มีความสุข

ในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ 
9.1.4 ในปี 2561 ที่ผ่านมามีความสนใจและกระตือรือร้นของสมาชิกขมรมทูบีนัมเบอร์วันดีมาก ๆ 
9.1.5 นักเรียนร้อยละ 100 เป็นสมาชิกชมรมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชมรมจัดขึ้น 
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9.1.6 สมาชิกทุกท่านมีความสนใจและใส่ใจในการท าตามวัตถุประสงค์ของชมรมTO BE 
NUMBER ONE 

9.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
9.2.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE 
9.2.2 มีความตระหนักและและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการเป็นอย่างดี 
9.2.3 สมาชิกมีความสนใจในกิจกรรมและให้ความร่วมมืออย่างดี ให้ความส าคัญกับการด าเนิน

กิจกรรม เด็กสนใจและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม มีพลังต้องการสานต่อ 
9.2.4 มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมนุมร้อยละ 80 
9.2.5 มีการประชุมบ่อยเกินไป ท าให้ไม่อยู่โรงเรยีน ท าให้กิจกรรมไม่น่าสนใจ 
 

10. ผลงานของสมาชิกชมรมมีอะไรบ้าง มีการพัฒนาต่อยอดอย่างไร 
10.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

10.1.1 ได้เป็นตัวแทน TO BE NUMBER ONE Idol ของจังหวัดก าแพงเพชรไปแข่งขันระดับ
ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ 

10.1.2 1) สมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้ลงพื้นที่
เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์การทอผ้าไหมของชุมชน และน าเสนอผลการศึกษาจนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบ
การเขียนเรื่องราวอัตลักษณ์ จากส านักงานศึกษาธิการภาค 18  
 2) สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้เข้าร่วมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL จังหวดัก าแพงเพชร ประจ าปี 2561 

10.1.3 1) กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก 2) กิจกรรมเสียงตามสาย 3) กิจกรรมสาระดีหน้าเสา
ธง 4) กิจกรรมวันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด / วันงดสูบบุหรี่โลก มีการพัฒนาต่อยอดโดยครูและแกน
น าเข้าอบรมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

10.1.4 มีการเผยแพร่กิจกรรมของชมรมฯ และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ในการ
พัฒนาต่อยอดในล าดับต่อไป เข้าร่วมการแข่งขันประกวดในเวทีต่างๆ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของชมรม
ทูบีนัมเบอร์วัน 

10.1.5 ได้ไปแช่งขันถึงระดับภาคเหนือ 
10.1.6 ขาดความต่อเนื่องการด าเนินงาน 
10.1.7 อยู่ในช่วงเริ่มต้นของก าลังด าเนินการ 
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เครื่องมือและโปรแกรมในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 2 กระบวนการสนทนากลุ่ม 
2.1 กลุม่โรงเรียนมัธยมศึกษา : วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
2.2 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส : วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

ประเด็นและรูปแบบการสนทนากลุ่ม 
ค าถามช่วงที่ 1  

1. ท าไมเราจึงเข้ามาร่วม ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนของเรา 
2. เรามีบทบาทอะไรในชมรมฯ 
3. กิจกรรมอะไรที่เราท าแล้วภาคภูมิใจ ประทับใจ และเกิดผลอะไรขึ้นจากกิจกรรมที่ได้ท า 
กิจกรรม 
1. รายบุคคล ครุ่นคิด ในกระดาษ A4 เวลา 5 นาที 
2. จับคู่พูดคุย 2 คน ในเวลา 10 นาท ี
3. จับกลุ่มล้อมวง 4 คน แลกเปลี่ยน 15 นาที 

ค าถามช่วงที่ 2 
1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนของเรา มีการท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
2. มีกิจกรรมอะไรที่คิดว่าประสบความส าเร็จสูงสุด เป็นกิจกรรมเด่น และเกิดอะไรขึ้น 

2.1 ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น(ท าอะไรบ้าง อย่างไร กับใคร) 
2.2 มีปัจจัยอะไรที่ท าให้กิจกรรมนั้นส าเร็จ(องค์ประกอบของชมรม โครงสร้างการท างาน 

วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ปัจจัยภายในภายนอกที่เกี่ยวข้อง) 
3. มีกิจกรรมอะไรที่คิดว่าท าแล้วได้ผลน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ 

3.1 ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น(ท าอะไรบ้าง อย่างไร กับใคร) 
3.2 มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม 
1. จับกลุ่มตามโรงเรียน ร่วมคิด บันทึกในกระดาษปรู๊ฟ เวลา 10 นาที 
2. แลกเปลี่ยนกันระหว่างโรงเรียนในกลุ่มใหญ่ เวลา 15 นาท ี

ค าถามช่วงที่ 3 
 ภาพฝัน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนของเรา ที่อยากให้เป็น  

- กิจกรรมอะไรบ้างที่จะท าเพ่ือไปสู่ฝัน  
- จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วม การขยายผลความยั่งยืนมากข้ึนได้หรือไม่อย่างไร(ต้นทุน

โรงเรียน วัฒนธรรม และนวตกรรม) 
กิจกรรม 
1. จับกลุ่มตามโรงเรียน ร่วมคิด บันทึกในกระดาษปรู๊ฟ เวลา 15 นาที 
2. แลกเปลี่ยนกันระหว่างโรงเรียนในกลุ่มใหญ่ เวลา 15 นาท ี

สรุปบทเรียน ข้อคิดเห็น 
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ผลกระบวนการสนทนากลุ่ม 
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ค าถามช่วงที่ 1  

1. ท าไมเราจึงเข้ามาร่วม ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนของเรา 
2. เรามีบทบาทอะไรในชมรมฯ 
3. กิจกรรมอะไรที่เราท าแล้วภาคภูมิใจ ประทับใจ และเกิดผลอะไรขึ้นจากกิจกรรมที่ได้ท า 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วนหนึ่งใบงานกิจกรรมค าถามช่วง 1 
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ค าถามช่วงที่ 2 
1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนของเรา มีการท ากิจกรรมอะไรบ้าง 

2. มีกิจกรรมอะไรที่คิดว่าประสบความส าเร็จสูงสุด เป็นกิจกรรมเด่น และเกิดอะไรขึ้น 
2.1 ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น(ท าอะไรบ้าง อย่างไร กับใคร) 
2.2 มีปัจจัยอะไรที่ท าให้กิจกรรมนั้นส าเร็จ(องค์ประกอบของชมรม โครงสร้างการท างาน 

วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ปัจจัยภายในภายนอกที่เกี่ยวข้อง) 
3. มีกิจกรรมอะไรที่คิดว่าท าแล้วได้ผลน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ 

3.1 ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น(ท าอะไรบ้าง อย่างไร กับใคร) 
3.2 มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

ส่วนหนึ่งใบงานกิจกรรม
ค าถามช่วง 2 
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ค าถามช่วงที่ 3 
 ภาพฝัน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนของเรา ที่อยากให้เป็น  

- กิจกรรมอะไรบ้างที่จะท าเพ่ือไปสู่ฝัน  
- จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วม การขยายผลความยั่งยืนมากข้ึนได้หรือไม่อย่างไร(ต้นทุน

โรงเรียน วัฒนธรรม และนวตกรรม) 
 

 
 
 

 
ส่วนหนึ่งใบงานกิจกรรมค าถามช่วง 3 
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ภาพกิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส 
ค าถามช่วงที่ 1  

1. ท าไมเราจึงเข้ามาร่วม ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนของเรา 
2. เรามีบทบาทอะไรในชมรมฯ 
3. กิจกรรมอะไรที่เราท าแล้วภาคภูมิใจ ประทับใจ และเกิดผลอะไรขึ้นจากกิจกรรมที่ได้ท า 

 

 
 

ส่วนหนึ่งใบงานกิจกรรมค าถามช่วง 1 
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ค าถามช่วงที่ 2 
1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนของเรา มีการท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
2. มีกิจกรรมอะไรที่คิดว่าประสบความส าเร็จสูงสุด เป็นกิจกรรมเด่น และเกิดอะไรขึ้น 

2.1 ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น(ท าอะไรบ้าง อย่างไร กับใคร) 
2.2 มีปัจจัยอะไรที่ท าให้กิจกรรมนั้นส าเร็จ(องค์ประกอบของชมรม โครงสร้างการท างาน 

วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ปัจจัยภายในภายนอกที่เกี่ยวข้อง) 
3. มีกิจกรรมอะไรที่คิดว่าท าแล้วได้ผลน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ 

3.1 ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น(ท าอะไรบ้าง อย่างไร กับใคร) 
3.2 มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง 

 
ส่วนหนึ่งใบงานกิจกรรมค าถามช่วง 2 
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ค าถามช่วงที่ 3 
 ภาพฝัน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนของเรา ที่อยากให้เป็น  

- กิจกรรมอะไรบ้างที่จะท าเพ่ือไปสู่ฝัน  
- จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วม การขยายผลความยั่งยืนมากข้ึนได้หรือไม่อย่างไร(ต้นทุน

โรงเรียน วัฒนธรรม และนวตกรรม) 

 
ส่วนหนึ่งใบงานกิจกรรมค าถามช่วง 3 
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ภาพกิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขยายโอกาส 
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สรุปผลเรียน และข้อคิดเห็น กระบวนการกลุ่ม 

จ านวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.87 ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสังกัด สพฐ. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ประกอบด้วย ครูที่
ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

จ านวนโรงเรียนระดับขยายโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกจากโรงเรียนตัวแทนอ าเภอ ๆ ละ 2 แห่ง รวม
โรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมถอดบทเรียน 20 แห่ง ครอบคลุมทุกอ าเภอ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 65 คน 
ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

เหตุผลของการเข้าร่วม ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน มีบทบาทอะไรในชมรมฯ และ
กิจกรรมอะไรที่ท าแล้วภาคภูมิใจ ประทับใจ และเกิดผลอะไรขึ้นจากกิจกรรมที่ได้ท า 

เหตุผลที่เข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE และรับเป็นครูที่ปรึกษาชมรม เนื่องจากต้องการ
ผลักดัน และสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหนังเรียนในโรงเรียน โดย
นักเรียนทุกคนต้องมีความรู้ และมีความสุขตลอดจนพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

เหตุผลที่เข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE ของแกนน า และสมาชิกชมรม เนื่องจากประทับใจ
ในองค์ประธานโครงการ เห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วยในการป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาตนเอง ดึงศักยภาพท่ีมีในตัวเองออกมา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างจากอบายมุขท้ังปวง มี
กิจกรรมที่น่าสนใจ มีโอกาสร่วมงานกับเพ่ือน ๆ  โรงเรียนอ่ืนภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ชอบ
ร้องเพลง ชอบเต้น และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

บทบาทในชมรม TO BE NUMBER ONE : ครูที่ปรึกษา กรรมการชมรม และสมาชิกชมรม  
ความภาคภูมิใจ ความประทับใจ : ได้เป็นเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

ระดับจังหวัด  ได้เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL , TO BE NUMBER ONE 
DANCERCISE ได้เป็นตัวแทนชมรม ไปน าเสนอผลงานระดับภาคเหนือ ได้แสดงศักยภาพ แสดง
ความสามารถด้านต่าง ๆ ได้เป็นแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ถ่ายทอดความรู้แก่ พ่ี ๆ น้อง ๆ 
ในโรงเรียน   

ผลที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมที่ได้ท า : ตัวเองได้พัฒนาความกล้าคิด กล้าแสดงออก น้อง ๆ เพื่อน ๆ 
เข้าใจในปัญหา และปรับปรุงตัว ท าให้รู้สึกภูมิใจที่ประสบความส าเร็จ สามารถให้ความรู้เรื่องโทษจากยา
เสพติด และจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนได้ ได้มีประสบการณ์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
อาทิเช่น ที่ว่าการอ าเภอ หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนของเรา มีการท ากิจกรรมอะไรบ้าง กิจกรรมที่ประสบ
ความส าเร็จ กิจกรรมเด่นคืออะไร กิจกรรมที่ท าแล้วได้ผลน้อยคืออะไร ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กิจกรรมในชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ได้แก่  
1. กิจกรรมด้านกีฬา : กิจกรรมออกก าลังกายประจ าสัปดาห์ กีฬาสี 
2. กิจกรรมด้านดนตรี การเต้น การแสดง :  

2.1 การประกวดวงดนตรี 
2.2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
2.3 การประกวดเต้น COVER 
2.4 การประกวด ค้นหา TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าชมรม 
2.5 กิจกรรมการแสดงละครยาเสพติด 
2.6 กิจกรรมการเล่านิทาน 

3. กิจกรรมด้านยาเสพติด และสารเสพติด 
3.1 การตรวจหาสารเสพติดในโรงเรียน 
3.2 กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
3.3 กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
3.4 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

4. กิจกรรมมินิมาราธอน 
5. กิจกรรมให้ค าปรึกษา 
6. กิจกรรมพัฒนา EQ 
7. กิจกรรม StopTeen mom 
8. กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสต่าง ๆ 
9. กิจกรรมศูนย์งานเกษตร 
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กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ กิจกรรมเด่น ในชมรมแต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมที่ส าเร็จ และเด่น
คล้าย ๆ กัน หากมีบางชมรม ที่แตกต่าง เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านดงซ่อม กิจกรรม
ที่โดดเด่น ได้แก่ วงดนตรีดงซ่อมยูสออเคสตร้าซึ่งเคยร่วมการประกวดเวทีไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ จนได้รับ
ชื่อเสียง  

กิจกรรมเด่นที่ประสบความส าเร็จ และได้รับความสนใจ ได้แก่ 
1. กิจกรรมแอโรบิก 
2. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOl 
3. กิจกรรมการเล่านิทาน 
4. กิจกรรมกีฬาฟุตบอล 
5. คีตะมวยไทย 
เหตุผล และปัจจัยที่ท าให้กิจกรรมประสบความส าร็จ ได้แก่ 
1. สมาชิกและนักเรียนให้ความร่วมมือดีในการฝึกซ้อม จนสามารถแข่งขันชนะ เช่น รางวัล

เหรียญทองระดับประเทศในการแข่งขันแอโรบิกที่จังหวัดพะเยา แข่งขันกีฬาฟุตบอลได้รางวัล
ชนะเลิศระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 

2. ได้เป็นตัวแทนจังหวัดร่วมการแข่งขันระดับภาค เช่น TO BE NUMBER ONE IDOl จังหวัด 
ร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ 

3. ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรม ทั้งก าลังใจและก าลังทรัพย์ 
4. เป็นกิจกรรมที่สมาชิกและเยาวชนให้ความสนใจ 
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กิจกรรมที่ท าแล้วได้ผลน้อยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมการเต้น 

โรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% และกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วัน เหตุผล และปัจจัยที่ท าให้กิจกรรม
ประสบความส าเร็จน้อย ได้แก่ 

1. สมาชิกและนักเรียนขาดความใส่ใจ 
2. ขาดการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 
3. คุณครูขาดความใส่ใจนักเรียน 
4. ขาดสถานที่จัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วัน 
5. ขาดงบประมาณด าเนินการ 
6. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญ 

 
ภาพฝัน ชมรม TO BE NUMBER ONE :  
 ทั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และขยายโอกาส มีภาพฝัน 
ถึงสถานการณ์ยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน ว่า “โรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 100%” 
“นักเรียนมีความสุข เห็นคุณค่าในตัวเอง” 
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ภาพกิจกรรม “ภาพฝันชมรม TO BE NUMBER ONE และการด าเนินการ” 
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ภาพกิจกรรม “ภาพฝันชมรม TO BE NUMBER ONE และการด าเนินการ” 
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การวิเคราะห์ผลกระบวนการถอดบทเรียน 

 
บริบท องค์ประกอบในบริบทที่น ามาวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. นโยบายของสถานศึกษา 
2. ความพร้อมของครูที่ปรึกษา 

นโยบายของสถานศึกษา จากข้อมูลแบบสอบถามครูที่ปรึกษา พบว่า 
- ผู้บริหารศึกษาทุกแห่งรับทราบถึงการด าเนินงานโดยมีมติกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้

ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
- มีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรด าเนินงานชัดเจน 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยน าเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเสนอของบประมาณด าเนินการ 

และ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานแผนโครงการ 
- สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ โดยส่งบุคลากรไปประชุม อบรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้

ความสามารถในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
ในกระบวนการกลุ่มพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่ง ได้ให้มีการด าเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในลักษณะไม่ต่างจากชุมนุมหนึ่งที่มีในโรงเรียน ไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยทั้งนี้ โครงการ 
TO BE NUMBER ONE มีความเป็นมา มียุทธศาสตร ์มีแนวทางการด าเนินงาน ค าขวัญ กิจกรรม สื่อ
และสญัลักษณ ์ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE จึงควรมีความ
ชัดเจนในเรือ่งขององค์ประกอบ(กรมสุขภาพจติ , 2560) การที่สถานศึกษาไม่ได้ให้การสนับสนนุเตม็ที่ 
เห็นได้จากกระบวนการกลุ่ม ดังนี้ 

1. กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ไม่ได้ตาม
เกณฑ์ที่จ าเป็นของชมรม TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษา เช่น การต้องมีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE การต้องมีอาสาสมัครศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการอบรมการด าเนินงาน
และการให้ค าปรึกษา การประเมินความฉลาดทางอารมณ์สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และ
โครงการใครติดยายกมือขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 

• การคัดเลือกและการท า
หน้าที่ของกรรมการ

• การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์

• การควบคุมก ากับ

• การประเมินผลงาน
ชมรม

• ความสนใจของสมาชิก
และเครือข่าย

• ผลงานของสมาชิกชมรม

• คณะกรรมการ
• งบประมาณ

• กิจกรรม

• นโยบายสถานศึกษา
• ความพร้อมของครูที่
ปรึกษา บริบท ปัจจัย

น าเข้า

กระบวน
การผลผลิต
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2. ความครอบคลุมของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เป็นนโยบายของ
สถานศึกษาท่ีนักเรียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE แต่พบว่า สมาชิกชมรม รวมถึง
แกนน าชมรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับปานกลาง
ค่อนมาด้านต่ า โดยดูจากคะแนนที่ท าจากแบบสอบถาม ภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 71.08 ในกรรมการ แกนน า 
และสมาชิกชมรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา และร้อยละ 65.29 ในโรงเรียนขยายโอกาส และ พบว่า 
กลุ่มเป้าหมาย ยังขาดความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และกิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ความพร้อมของครูท่ีปรึกษา  
ครูท่ีปรึกษา : การสนทนาในกระบวนการกลุ่มพบว่า ครูมีความพร้อมด้านก าลังใจในการด าเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในฐานะที่ปรึกษาชมรมเป็นอย่างดี และโดยบุคลิกภาพเป็นที่พึงพอใจของ
นักเรียนที่จะด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มีลักษณะเป็นผู้ให้ค าแนะน าที่อบอุ่น แต่ทั้งนี้ ครูที่
ปรึกษาบางคนยังเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และกิจกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ยังไม่ชัดเจนนัก และจากคะแนนแบบสอบความรู้ความใจในการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE อยู่ในระดับปานกลางค่อนกลางต่ า พบว่าครูส่วนใหญ่เป็นครูในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งเข้ามาเป็นที่
ปรึกษาการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประมาณ 1 – 2 ปี  

ปัจจัยน าเข้า พิจารณาใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1. คณะกรรมการชมรม 
2. งบประมาณ 
3. กิจกรรม 

คณะกรรมการชมรม จากกระบวนการกลุ่มพบว่า คณะกรรมการ และแกนน าชมรม TO BE 
NUMBER ONE มีก าลังใจมุ่งมั่นที่จะด าเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE มีทัศนคติเชิงบวกในการ
ด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE แต่สิ่งที่ต้องเติมเต็ม ได้แก่ องค์ความรู้ในการด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE นอกจากนี้ จากแบบสอบถามครูที่ปรึกษาพบว่า คณะกรรมการชมรมในสถานศึกษาหลาย
แห่งมีองค์ประกอบคณะกรรมการไม่ครบตามกิจกรรมที่ควรจะมีในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เช่น 
กรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมินผล ซึ่งจ าเป็นในการดนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 กรรมการฝ่ายจัดหา
ทุน เป็นฝ่ายที่ต้องด าเนินการจัดหาทุนเพื่อหมุนเวียนใช้ในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์โครงการ เป็นต้น และ
พบว่า คณะกรรมการชมรมให้ความสนใจเป็นอย่างดีในการด าเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ก าแพงเพชร 

ประเด็นความอิสระในการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของคณะกรรมการชมรม ภายใต้
การดูแลของคณะที่ปรึกษา ตามแนวทาง “เด็กท า ผู้ใหญ่หนุน” โดยภาพรวมของการด าเนินงานชมรม TO 
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษายังขาดความชัดเจน โดยเห็นได้จากกระบวนการกลุ่มในประเด็นค าถาม
ที่ว่า “กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนมีอะไรบ้าง” พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

งบประมาณ นอกจากเงินทุนหมุนเวียนใข้ในกิจการชมรม TO BE NUMBER ONE แล้ว งบประมาณ
ในที่นี้ยังหมายรวมถึงกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ที่นอกจากตัวเงินแล้ว ยังหมายถึงทรัพย์สินของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE และแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียน(กรมสุขภาพจิต , 2560) ซึ่งจาก
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แบบสอบถามครู พบว่า แหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนในชมรม ส่วนใหญ่มาจากงบประมาณโรงเรียนซึ่ง
เขียนบรรจุไว้เป็นแผนงานประจ าปีของโรงเรียน ท าให้เกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
ของชมรม และพบว่าการบริหารงบประมาณยังไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE  

ในกระบวนการกลุ่มพบว่า งบประมาณเป็นปัญหาหนึ่งในการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE แต่ทั้งนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา(ส่วนน้อย)ท่ีเคยผ่านการน าเสนอผลงาน และ
การศึกษาดูงานมีความเข้าใจในการหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และมีทรัพย์สินของชมรมเพียงพอต่อการ
ด าเนินกิจกรรม 
 กิจกรรม สถานศึกษามีกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และความฉลาดทางอารมณ์ให้นักเรียน
มาก นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่นักเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด แต่กิจกรรมต่าง ๆ บอกความชัดเจนค่อนข้างยากว่า เป็นกิจกรรมของสถานศึกษา หรือ
เป็นกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ เข้าสู่ยุทธศาสตร์การด าเนินงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE 3 ยุทธศาสตร์ ยังไม่ชัดเจน และขาดความชัดเจนที่มาของกิจกรรม และการประเมินผล 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จ าเป็นอย่างยิ่งในชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ยังต้อง
พัฒนาในเรื่องการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เพ่ิอนใจ TO BE NUMBER ONE และโครงการใครติดยายกมือขึ้น  

กระบวนการ พิจารณา 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1. การคัดเลือกและการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
3. การควบคุมก ากับ 

การคัดเลือกและการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ มีความชัดเจนมากถึงท่ีมาของคณะกรรมการ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และการวาระด ารงต าแหน่ง แต่เมื่อเชื่อมโยงถึงปัจจัยน าเข้า 
หัวข้อความพร้อมของคณะกรรมการซึ่งมีไม่ครบต าแหน่ง ดังนั้น พอจะอนุมานได้ว่า หากการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการไม่บกพร่อง ก็จะเป็นภาระงานที่หนักมากส าหรับกรรมการที่ไม่เพียงพอ  

ก ที่ 1. คณะกรรมการ(กรมสุขภาพจิต , 2560) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย 5 คน 
เพ่ือเป็นกรรมการชมรมประกอบด้วย 

- ประธาน 1 ต าแหน่ง 
- รองประธาน 1 ต าแหน่ง 
- เลขานุการ 1 ต าแหน่ง 
- กรรมการ 3 ต าแหน่งขึ้นไป 
- เหรัญญิก 1 ต าแหน่ง 

ฯลฯ 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่ามีการด าเนินงานยังไม่ครอบคลุม 3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
ต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE ของตนก่อน รองลงมาคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

จากกระบวนการกลุ่ม เห็นความมุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER 
ONE ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการสนับสนุนให้เกิดการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์โครงการ ให้ครอบคลุม 

การควบคุมก ากับ มีความชัดเจนในการควบคุมก ากับโดยครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
แต่โดยหลักการท างาน “เด็กน า ผู้ใหญ่หนุน” ต้องพัฒนาการควบคุมก ากับโดยคณะกรรมการชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

ผลผลิต พิจารณา 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1. การประเมินผลงานชมรม 
2. ความสนใจของสมาชิกและเครือข่าย 
3. ผลงานของสมาชิกชมรม 
การประเมินผลงานชมรม ทั้งแบบสอบถามและกระบวนการกลุ่ม การประเมินผลงานชมรมมี

แนวโน้มในทางที่ด ีอ้างอิงผลความพึงพอใจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกโดยการคาดคะเน 
การสังเกต ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านสถิติ และการประเมินผลงานชมรม ขาดการประเมินผลส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ความสนใจของสมาชิกและเครือข่าย จากแบบสอบถามและกระบวนการกลุ่ม พบว่า สมาชิกให้
ความสนใจดีระดับหนึ่งในกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว เช่น กีฬา ดนตรี การเต้น ซึ่งเหมาะสมกับวัยของ
สมาชิก ในส่วนเครือข่ายท่ีเป็นผู้ปกครองให้ความร่วมมือดีในกิจกรรม 

ผลงานของสมาชิกชมรม มีผลงานดีด้านกีฬา ดนตรี และการแสดง สอดคล้องกับความสนใจ แต่
กิจกรรมเหล่านี้อาจไม่ครอบคลุมสมาชิกทั้งหมดของชมรม เนื่องจากความแตกต่างในความชอบ เช่น 
สมาชิกบางกลุ่ม อาจไม่ชอบกีฬา ดนตรี และการแสดง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. น าเสนอผลการศึกษานี้ แก่คณะกรรมการพัฒนาการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก าแพงเพชร  

2. ทบทวนบทบาท ภารกิจคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภท 
สถานศึกษา  

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของอ าเภอทูบีนัมเบอร์วัน เพ่ือการสนับสนุนความเข้มแข็งของชมรม TO 

BE NUMBER ONE อย่างใกล้ชิด 
4. พัฒนาให้มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันมาตรฐานระดับดีเด่นทุกต าบลเพ่ือเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเครือข่าย 
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กิตติกรรมประกาศ  
การถอดบทเรียนฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร งบประมาณส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร และงบประมาณ 
สสส. ตลอดจนถึงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และร่วมการถอดบทเรียนด้วย
กระบวนการกลุ่ม จากคณะครูที่ปรึกษา แกนน า และสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา และขยายโอกาส จังหวัดก าแพงเพชร  

คณะผู้ท าการศึกษา จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวถึง ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ 
รวมทั้งผู้ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจด้วยดีที่มิอาจกล่าวนามได้ทั้งหมดไว้เป็นอย่างสูง  
คณะผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานการศึกษาครั้งนี้จะมีคุณค่าและประโยชน์ในการด าเนินงานชมรม TO 
BE NUMBER ONE ทุกเครือข่ายในจังหวัดก าแพงเพชร ให้มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เพื่อ “เยาวชน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.(2560). คู่มือการด าเนินงานโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี. 
ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562. 

กรมสุขภาพจิต , ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสถาบันบัณฑิตพัฒน - 
บริหารศาสตร์. รายงานกการวิจัยประเมินผลเพื่อปรับปรุง(Formative Evaluation) โครงการ
ณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE. 

มหาวิทยาลัยบูรพา. เอกสารงานวิจัย บทที่ 3 วิธีการศึกษา. สืบค้นเมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2562 จาก 
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/52920860/chapter3.pdf. 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(2559). ปัจจัยแห่งความสาเร็จของ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร.
เอกสารอัดส าเนา.  

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/52920860/chapter3.pdf
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รายช่ือโรงเรียนในกระบวนการสนทนากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 
1. โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
2. โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม 
3. โรงเรียนสักงามวิทยา 
4. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 
5. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
6. โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 
7. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 
8. โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
9. โรงเรียนพิไกรวิทยา 
10. โรงเรียนระหานวิทยา 
11. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
12. โรงเรียนลานกระบือวิทยา 
13. โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 
14. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ก าแพงเพชร 
15. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
16. โรงเรียนคลองลานวิทยา 
17. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
18. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 
19. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 
20. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 
21. โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 
22. โรงเรียนวังไทรพิทยาคม 
23. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือโรงเรียนในกระบวนการสนทนากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

1. โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์    
2. โรงเรียนบ้านเนินกรอย    
3. โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บ ารุง    
4. โรงเรียนเกาะรากเสียด    
5. โรงเรียนบ้านดงซ่อม 
6. โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 
7. โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 
8. โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 
9. โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 
10. โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 
11. โรงเรียนบ้านท่าไม้ 
12. โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บ ารุง 
13. โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 
14. โรงเรียนบ้านลานตาบัว 
15. โรงเรียนบ้านวังชะโอน 
16. โรงเรียนบ้านโนนจั่น 
17. โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 
18. โรงเรียนบ้านบึงส าราญ 
19. โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 
20. โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 



 
คณะที่ปรึกษา 

๑. นายปริญญา นากปุณยุตร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
๒. นายโพธิ์ศรี แก้วศรีงาม   รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ 

               (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
๓. นายจักรพงษ์  เฮงตระกูลเวนิช ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองลาน 
๔. นางสมศิริ  ศัลยพงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

   (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
 

คณะท าการศึกษา 
๑. นางมรกต  สมพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
๒. นายภูวณัฏฐ์  ฤกษ์ดีทวีกุล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
๓. นายณัฏกฤตย์ นิลาภรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 

 
 
 

 




