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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไข  
ปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จงัหวัดตาก ในรอบ 3 ปี 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก 3) เพื่อ
วิเคราะห์นโยบายและปัจจัยความสำเรจ็ของการพฒันาเครือข่ายดำเนินงานโครงการฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
คณะกรรมการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตามคำสัง่จังหวัดที่คำสั่งจังหวัดตากที่ 1767 / 2563 ลง
วันที่ 21กรกฎาคม 2563 และสมาชิกชมรมฯเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงาน 
แบบสอบถาม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเ์นือ้หา  
 ผลการวิจัย พบว่า การสร้างและพฒันาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดตากในรอบ 3 
ปีที่ผ่านมาเพิม่ขึ้นครบ 100% ตามเป้าหมาย คือ ประเภทสถานศึกษา ประเภทสถานประกอบการ ชมรม
ประเภทกระทรวง ประเภทชุมชน สำหรบัการควบคุมกำกบัจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตาก ได้มีการ
ติดตามควบคุมกำกับในระดับจังหวัดทุกไตรมาสและในระดบัอำเภอปลีะ 1 ครั้งโดยการรปูแบบการนเิทศ
ติดตามแบบเยี่ยมเสรมิพลงั ความพึงพอใจภาพรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดบัมากที่สุดโดยเฉพาะ
การนำกิจกรรมไปใช้ประโยชน์กบัตนเองและชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนประเด็นปัญหาอปุสรรคที่
ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อ คือ เรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลของ
จังหวัดเพื่อพฒันาการดำเนินงาน สำหรบัการดำเนินนโยบายเพื่อเจาะกลุม่บุคคลที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับต่ำและมีความแตกต่างกบักลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ 

ผลการวิเคราะห์นโยบายและปัจจัยความสำเร็จ พบว่า ความสำเร็จในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย    
กลยุทธ์การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล ทำให้ทุกหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและทุกตำแหน่ง
หน้าที่ในชมรม สามารถรับรู้และเข้าใจถึงการดำเนินงานของโครงการได้ไม่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานโครงการ โดยมีปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ คือ 1) การ
ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการจัดทำ MOU ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน 2) มีการ
จัดทำแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 3)การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4) มีการประชุมคณะกรรมการโครงการอย่างต่อเนื่อง 5) มีแนวทางการร่วม
ระดมทุนดำเนินการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 6) ศูนย์ประสานงานจังหวัดเป็นผู้รวบรวมข้อมูลใน
ภาพรวม  7) การประเมินผลสามารถวัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
รับรู้ในกระบวนการวัดและประเมินผล 
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Abstract 
The purposes of research were to: (1) summarize the results of the campaign to 

prevent and solve drug problems (TO BE NUMBER ONE) in Tak Province in the past 3 
years (2020 - 2022), (2)to study the problem Obstacles and additional comments in the 
development of the TO BE NUMBER ONE and (3) to analyze the policy and success 
factors of the development of the project implementation network.Data were collected 
using the questionnaire, workshops, focus group. Data were then analyzed with content 
analysis, and descriptive statistics; percentage, average, and standard deviation.   

The results of the study were as follows: The result of building and developing 
the TO BE NUMBER ONE network in Tak Province in the past 3 years has increased 100% 
according to the goal, which is an educational club. establishment type club, ministry 
club community club. For the provincial supervision of TO BE NUMBER ONE, has been 
monitored and supervised at the provincial level every quarter and at the district level 
once a year by means of excellent supervision. Overall and individual satisfaction in all 3 
aspects were at the highest level, especially the use of activities for the benefit of 
oneself and the community and participation in activities. As for the problems and 
obstacles that need to be further developed are the duration of activities and the use of 
the provincial database system to develop operations.  For the implementation of the 
policy to target the group of people who have low level of satisfaction and are 
significantly different from other groups. 
 The results of policy analysis and success factors found that : achievements in 
relation to policy operational strategy Evaluation Make every department or person 
involved and every position in the club Able to recognize and understand the operation 
of the project no differently, which affects the success of the development of the 
project operation network. The key success factors are: (1) Driving through the MOU 
process with heads of government agencies and local executives (2) There are short-
term, medium-term and long-term plans. (3) Participation of all sectors in formulating 
operational strategies. (4) Having continual project committee meetings. (5) There is a 
guideline for joint fundraising from all relevant sectors. (6) The Provincial Coordination 
Center is responsible for (7) Assessment can measure results both quantitatively and 
qualitatively, including all sectors participating in the process of measurement and 
evaluation. 
Keywords : success factor, network development, TO BE NUMBER ONE in Tak Province 
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บทนำ 
โครงการ TO BE NUMBER ONE หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี2545 จนถึงปัจจุบัน 
โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการโครงการ เพื่อเป็น
แกนกลางในการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมาย
สำคัญในการพัฒนาเยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผูเ้สพ ผู้ติดยาเสพติด 
เปิดเผยตัวเองเข้ารบัการบำบัดรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจภายใต้กิจกรรม“ใครติดยายกมือข้ึน”ยุทธศาสตร์
และวิธีการดำเนินของโครงการ คือ ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของ
ปัญหา เข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆทั้งวัยทำงานในสถาน
ประกอบการ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ในสถานพินจิฯ เรอืนจำและสำนักงานคุมประพฤติโดยมีกลยุทธ์สำคัญ
คือการใช้สโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึง่ยาเสพติด” กอ่ให้เกิดความท้าทายและจูงใจเยาวชนไม่ให้ยุ่งกบัยา
เสพติดแต่มุง่ค้นหาความเป็นหนึง่ของตนเอง แนวคิดและกิจกรรมในโครงการเน้นการให้โอกาสมากกว่า
การปราบปราม โดยเพิม่โอกาสใหเ้ยาวชนได้รับการพัฒนาแสดงความสามารถทีห่ลากหลาย ในลักษณะ
ส่งเสริมการแข่งกันทำความดีเป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นลกัษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
และสนกุกับการเรียนรู้โดยประยุกต์กบัองค์ความรู้สุขภาพจติ มีแนวทางการดำเนินงานโดยใช้วิธีบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ กจิกรรมในโครงการส่วนใหญ่
เป็นกจิกรรมที่มุง่เน้นการให้โอกาสทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกัน เพื่อพฒันาทักษะทาง
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สงัคม โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก “ภายใน” เช่น การ
ค้นพบความสามารถของตนเองการนับถือ ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง ให้เยาวชน เลอืกทำกจิกรรมที่
ตนเองสนใจและช่ืนชอบ มีวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเป็น Idol ของเยาวชนด้วยวิธีการ
สอน ฝกึทักษะ แบบไม่กดดันซึ่งมีความเหมาะสมสำหรบักลุ่มเป้าหมายเพือ่นำไปสูก่ารแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยัง่ยืนต่อไป กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2560,หน้า7)  

 จากสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงการแพรร่ะบาดของยาเสพติดที่ยงัคง
มีอยู่ในกลุม่ที่เป็นอนาคตของชาติสภาพปัญหาเหล่าน้ีได้กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวหลายฝ่ายในการปกป้อง 
ลูกหลานใหห้่างไกลจากยาเสพติด  ปัจจุบันได้มีโครงการตา่งๆเกิดข้ึนมากมาย เช่น โครงการหัวใจไรส้าร 
โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นต้น โครงการเหล่าน้ีนับเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ย่ิงในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศ์ศักดิ์ (2545,หน้า21) แม้ว่าจะมกีารดำเนินการปราบปรามยาเสพ
ติดข้ันเด็ดขาดต่อเนื่องตลอดมา แต่ก็ยังพบว่าปัญหายาเสพติดก็ยังมีการแพรร่ะบาดอยู่ในกลุ่มเยาวชน
นักเรียน นักศึกษาตลอดมา สอดคลอ้งกบักมล รอดคล้าย (2551,หน้า15) ที่กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็น
เรื่องซับซ้อนและมีพลวัตร เคลือ่นไหวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นชนิดของยาเสพติด ลักษณะ
การใช้ กลุ่มประชากรผู้ใช้ ทำให้ยากต่อการจัดการให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในช่วง
อายุ 15-24 ปซีึ่งเป็นกลุ่มประชากร หลักที่ยงัคงมปีัญหายาเสพติด มีความเปราะบาง มีความเสี่ยงต่อการ
ใช้ชีวิตในสังคม ตลอดจนพฤติกรรมของ เยาวชนในการดำเนินชีวิต ส่วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ เช่น การสูบ
บุหรี่ การดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ การเที่ยว สถานบันเทิง เล่นการพนัน ใช้จ่ายฟุม่เฟอืย มเีพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร การรวมกลุม่แก๊งกอ่กวนการทะเลาะ วิวาท ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน



 วารสารวิชาการสาธารณสุขจงัหวดัตาก (Journal of Public Health Tak Provincial Health Office) 

ที่อาจนำไปสู่การใช้ยาเสพติดและติดยาเสพติดในทีสุ่ด หากปลอ่ยให้เยาวชนมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องย่อม
ส่งผลต่อการพฒันาประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้

สถานการณ์ปญัหายาเสพติดจังหวัดตากยัง พบว่า เป็นเส้นทางการขนยาเสพติดยงัคงมผีู้ลกัลอบ
เสพและค้ารายย่อยอยู่ในบางพื้นที่ ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในหมูบ่้าน/ชุมชนลดลงเนื่องจากมีการ 
จัดทำประชาคมหมู่บ้านจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากพบผู้เสพ/ผู้ติดได้นำเข้าสู่กระบวนการ 
บำบัดรกัษาตามข้ันตอน จากข้อมลูผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้ารับการบำบัดรักษาปี 2561 พบว่า กลุ่มเยาวชน 
อายุ 12 – 24 ปี เข้ารับการบำบัดรักษามากทีสุ่ดและชนิดของยาเสพติดทีเ่ป็นปญัหา คือ ยาบ้า รองลงมา 
คือ ไอซ์ และฝิ่น (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก,2562)  จังหวัดตากจงึได้
ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาโดยเป้าหมายแรกของ
การดำเนินงานคือเด็กและเยาวชนมีกระแสนิยม “เป็นหนึง่โดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีภูมิคุ้มกันทางจิต  คิด
เป็น ทำเป็น มีคุณธรรม  มีการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม สามารถดำรงความเข้มแข็งในการตอ่ต้านการแพร่
ระบาดของยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล ผู้มีปญัหาเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงผูเ้สพผู้ติดได้รบั
ความช่วยเหลือบำบัดรกัษาและมกีารการดำเนินงานศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการให้คำปรึกษาฝึกทักษะแก้ปัญหา พัฒนา EQ ให้กับเยาวชน กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และยา
เสพติด รวมทัง้การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็ง โดยดำเนินการตามหลัก 
กรรมการ กองทุน กจิกรรม และ 3 ยุทธศาสตร์ (3 ก 3 ย) และมีการดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก
คือ(1)การรณรงค์ปลกุจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่อื้อตอ่การปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด (2)การ
เสริมสร้างภูมิคุม้กันทางจิตใจให้แก่เยาวชน (3)การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จังหวัด TO BE NUMBER ONE ตาก ดำเนินงานโดยคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะกรรมการประเภทสถานศึกษา ประเภทสถาน
ประกอบการ ประเภทชุมชน หน่วยงานกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการพฒันาระบบการบำบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และคณะกรรมการพฒันาโครงการรณรงค์ปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติดระดับ
อำเภอ ซึ่งเป็นการบรูณาการทกุภาคส่วนในจังหวัดตาก โดยมีวิสัยทัศน์ “เด็กและเยาวชนจังหวัดตาก เก่ง 
ดี มีความสุขด้วยการเป็นหนึง่โดยไม่พงึยาเสพติด”มพีันธกจิที่สำคัญ คือ (1) การส่งเสรมิสนบัสนุนให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีแผนงาน/โครงการสอดคล้องยทุธศาสตรจ์ังหวัดTO BE NUMBER ONE (2) 
ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของเยาวชนในการจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER 
ONE อย่างสร้างสรรค์และอิสระ และ (3) ส่งเสริมการบรหิารจัดการโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ดี
ตามหลกัธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เปา้ประสงค์สำคัญ คือ มุ่งเน้นการพฒันาจงัหวัด
ให้เป็นเมืองแหง่ครอบครัวอบอุ่นปลอดยาเสพติดโดยให้ความสำคัญแกเ่ด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ส่งเสริมให้ห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ จึงมีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ มอบนโยบายในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการใหม้ีการขับเคลื่อนนโยบาย
จากระดบัจงัหวัดสู่อำเภอ ชุมชน พร้อมทั้งมกีารจัดทำ MOU กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนงานทั้ง 9 
อำเภอตามนโยบาย TO BE NUMBER ONE 1 อำเภอ 1 ชุมชน 1 โรงเรียน (สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด
ตาก,2565) 
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จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดตากมีแผนการดำเนนิงานทุกระดับครบตาม 3 ยุทธศาสตร์

หลักของโครงการ โดยจัดทำแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว 
ข้อมูลจากการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลงั (2563 – 2565) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีทัง้สิ้น 16 โครงการ 16 
กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวน 18 โครงการ 20 กิจกรรมและยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 14 โครงการ 
16 กิจกรรม ในด้านการรณรงค์การใช้สือ่และกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสและรบัสมัครสมาชิกอย่างต่อเนี่อง 
(คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก,2563) จังหวัดตากได้จัด
กิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกทัง้ด้านศิลปะ  ดนตร ีกีฬา และกำหนดใหทุ้กวันที่ 3 มกราคม เป็น
วัน TO BE NUMBER ONE ของจงัหวัดตากและรณรงค์ให้ทุกวันพุธมีการสวมเสื้อและติดเข็มกลัดเพี่อ
สร้างกระแส TO BE NUMBER ONE จงัหวัดตาก นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและชมรม
ก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนีมุ้่งหวังใหจ้ังหวัดตากเป็นเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์
การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ขยายเครือข่ายและเป็นที่ปรึกษาในการ
จัดต้ังและดำเนินกจิกรรม TO BE NUMBER ONE ให้กับเครือข่ายและหน่วยงานที่มีความสนใจทั่ว
ประเทศ จากหลักการแนวคิดและผลการดำเนินงานรวมทัง้ผลความสำเร็จที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาใน
ฐานะผู้รบัผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีความสนใจ
ทำการวิเคราะห์นโยบายปจัจัย ความสำเรจ็ การพัฒนาเครอืข่ายดำเนินงานโครงการรณรงคปองกันแกไข  
ปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดตากเพื่อสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
กิจกรรม ต่อยอดความคิดนำไปเผยแพร่รวมทั้งการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE  
NUMBER ONE) จังหวัดตาก ในรอบ 3 ปี (2563 – 2565) ที่ผ่านมา 

2. เพื่อศึกษาปญัหา อุปสรรคและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานโครงการ 
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก 

3. เพื่อวิเคราะห์นโยบายและปัจจัยความสำเรจ็ของการพฒันาเครือข่ายดำเนินงานโครงการ   
รณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก 
 
วิธีดำเนินการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย แบงออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

     ขั้นตอนท่ี 1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO 
BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก ในรอบ 3 ปี (2563 – 2565) ที่ผ่านมา โดยใช้รายงานสรปุผลการ
ดำเนินงานจงัหวัด TO BE NUMBER ONE ตาก  

แหล่งข้อมูลในการวิจัย 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตาก ตั้งแต่ปี 2563 –  

2565 ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลกัของโครงการ ได้แก่    (1) การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่
เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2)การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แกเ่ยาวชน และ  (3) 
การสร้างและพฒันาเครอืข่ายเพื่อการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
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ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางในการพฒันาเครือข่ายดำเนินงานโครงการ 
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก โดยแบง่เป็น 2 ข้ันตอน 

ตอนท่ี 2.1 ประเมินความเหมาะสมแนวทางพฒันาเครือข่ายดำเนินงานโครงการรณรงค 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จงัหวัดตาก โดยศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด
ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่นำข้อมูลดงักล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถามในการประเมิน
ความเหมาะสมแนวทางพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO 
BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก  
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมลู ได้แก่ คณะกรรมการและผูร้ับผิดชอบงาน TO BE 
NUMBER ONE ของหน่วยงานประเภทสถานศึกษา ประเภทสถานประกอบการ ประเภทชุมชน และ
หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการบำบัดและฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและ
คณะกรรมการพฒันาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดบัอำเภอ รวมทั้งสิ้น 96 คน 
ซึ่งประกอบด้วย  ดังแสดงตามตารางที่ 1  
ตาราง 1 แสดงรายละเอียดประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ลำดับที ่ ประเภทของประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน(คน) 

1. คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) จงัหวัดตาก 

20 

2. คณะกรรมการประเภทสถานศึกษา 9 
3. คณะกรรมการประเภทสถานประกอบการ 3 
4. คณะกรรมการประเภทชุมชน 9 
5. 
6. 
 
7. 

คณะกรรมการหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด 
คณะกรรมการพัฒนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา    ยา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับอำเภอ 

6 
4 
 

45 

 รวม 96 
ตอนท่ี 2.2 สำรวจความพึงพอใจในการดำเนินกจิกรรมของสมาชิก TO BE NUMBER ONE

จังหวัดตาก 
   กลุ่มตัวอย่าง สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงาน ซึง่ประกอบด้วย  
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 150  คน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานประกอบการจำนวน50 คน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุม่พฤตินิสัย จำนวน 30 คน รวม 320 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ในข้ันตอนน้ีเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนิน 
กิจกรรมของสมาชิกทบูีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก ประกอบไปด้วย 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพงึพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นคำถามเกี่ยวกับความพงึพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรม ความรู้ที่ได้รบัในการจัดกจิกรรม และ
การนำกิจกรรมไปใช้ประโยชน์กบัตนเองและชุมชนและตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการพฒันาโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก  
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  การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC) ความครอบคลุมของข้อคำถาม ความ
ชัดเจนของภาษา คัดเลือกข้อคาถามทีม่ีดัชนี IOCตั้งแต่0.5ข้ึนไปปรับปรงุข้อคำถามตามทีผู่้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ โดยผลจากการปรับปรงุแบบสอบถามทำให้ข้อคำถามบางข้อต้องปรบัเปลี่ยนและตัดข้อคำถาม
ที่ไม่สะท้อนสภาพความพงึพอใจที่เป็นจริงออก พบว่า ค่าที่ได้ มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 และหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) หลังจากดำเนินการแก้ไขข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒเิรียบร้อยแล้วไป
ทดลองใช้กบัสมาชิกชมรมฯที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ ซึ่งค่าความเที่ยง
เป็นไปตามเกณฑ์ คือ ค่าความเที่ยงที่เช่ือถือได้ของเครื่องมอืที่พัฒนาข้ึนมาใหม่ คือ ค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Chonbach's Alpha Coefficient) ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป  
  ขั้นตอนท่ี 3  วิเคราะห์นโยบาย ปัจจัยความสำเรจ็ของการพัฒนาเครอืข่ายดำเนินงาน
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก   โดยนำผลการ
วิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการฯมาสังเคราะห์ปจัจัยความสำเร็จตามวงจรการบรหิารของเดมมิ่ง  4 
ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน Plan โดยสังเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วกับการกำหนดนโยบาย การจัดทำคำสั่ง
และการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตามยุทธศาสตร ์ ดา้นการปฏิบัติ   Do   โดยสงัเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวกับการแปลงนโยบายสูก่ารปฏิบัติ การสนับสนุนงบประมาณ และ การจัดทำฐานข้อมลูโครงการ ด้าน
การตรวจสอบ Check โดยสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกบัการประเมินผลซึง่เทียบกบัผลการดำเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และด้านการปรับปรุงและพฒันาต่อ Action การสังเคราะห์
ปัจจัยความสำเร็จแล้วนำมากำหนดแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณต่อไป 
  ประชากร ในข้ันตอนการวิเคราะห์นโยบายและปจัจัยความสำเร็จนี ้ ผู้วิจัยคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน30 คนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สาเหตโุดยการคัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยการคัดเลอืกอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่ 
ผู้รบัผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลชุมชน และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทกุแห่งรวม
จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ตัวแทนคณะกรรมการประเภทสถานศึกษาจำนวน 5 คน ตัวแทนคณะกรรมการ
ประเภทสถานประกอบการ จำนวน 5 คนตัวแทนคณะกรรมการหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 
คนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการวิจัย ครั้งนีผู้้วิจัยสรปุผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ทัง้ 3 ข้อได้ดังนี้   

1) การดำเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดตาก ในรอบ 3 ปี (2563 – 2565) ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดตากได้ดำเนินงานโครงการฯ   มาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการ โดยดำเนนิการตามหลัก กรรมการ กองทุน กจิกรรม 
และ 3 ยุทธศาสตร์ (3 ก 3 ย) ดังนี้   

กรรมการ คณะกรรมการจงัหวัด TO BE NUMBER ONE จงัหวัดตากได้มีคำสั่งจังหวัดตากที่  
1767 / 2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ปอ้งกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จงัหวัดตากเพื่อใหม้ีความเหมาะสมสอดคล้องกับประเภท
ของชมรม โดยแบง่เป็น ๘ คณะ มีการกำหนดบทบาทหน้าทีแ่ต่ละคณะชัดเจน 
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กองทุน  งบประมาณกองทุนจงัหวัด TO BE NUMBER ONE ตาก มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
ขับเคลื่อนกิจกรรมทบูีนัมเบอร์วัน มีทัง้หมด 4 ส่วน คือ 1) งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตากเป็นงบประมาณหลกัในการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตาก ในปี 2562 ได้รับการ
สนับสนุนงานประมาณ 2,000,000 บาทต่อปี ใช้ในการแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ประจำปี 2561 2) เป็นงบประมาณที่ได้รับมาดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตากโดย
บูรณาการในการแก้ไขปญัหายาเสพติดตามเป้าประสงค์สำนักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม
ยาเสพติด 3) งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโครงการณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขนำมาใช้ใน
การบรูณาการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟบูำบัดยาเสพติด และเป็นการตอบสนอง service plan 
สาขายาเสพติด  4) งบกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก โดยจงัหวัดตากได้ทำการจัดต้ัง
กองทุน TO BE NUMBER ONE จงัหวัดตากเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินงานจังหวัด TO BE 
NUMBER ONE ตาก 
 ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสรา้งกระแสนยิมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ตากไดด้ำเนินการจัดกจิกรรมเพือ่สร้างกระแสประชาสัมพันธ์
รับสมัคร สมาชิก TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเด่น อาทิ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการ TO BE NUMBER ONE การประกวดคัดเลอืกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL และ ทมี TO BE NUMBER ONETEEN DANCERCISE จงัหวัดตาก ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างกระแสรบัสมัครสมาชิกในเทศกาลงานตากสินราชานุสรณ์ 
เป็นประจำทุกปีและกิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างกระแสรบั
สมัครสมาชิก ในกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใหก้ับเยาวชนในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน จังหวัด TO BE NUMBER ONE  
ตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน คือ สนับสนุนการจัดต้ัง
ศูนย์เพื่อนใจฯ ดำเนินการขยายเครือข่ายศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สู่สถานพินจิและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดตาก เรือนจำกลางตาก โดยใช้กระบวนการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา 
EQ มกีารฝึกอาชีพใหก้ับผู้ต้องขงัและช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เพื่อสร้างทางเดินชีวิตใหม่ที่มั่นคง ห่างไกลยา
เสพติด อีกทัง้มีการจัดอบรมแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ให้กบัสมาชิกฯ ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจ และเรือนจำ รวมทั้งมีศูนย์เพื่อนใจจงัหวัดตาก ที่ได้รบัการ
สนับสนุนพื้นทีจ่าก บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาตาก 
 ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด 
TO BE NUMBER ONE ตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพือ่สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสนับสนุนการจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ได้สนับสนุนการ
จัดต้ังชมรมฯครบทุกประเภท ได้แก่ สถานศึกษา  สถานประกอบการ ชุมชน สถานพินิจ คุมประพฤติ และ
เรือนจำ) มาอย่างต่อเนื่องโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครอืข่ายด้านต่างๆ เพื่อใหเ้กิดชมรม 
TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทกุอำเภอ ผลลพัธ์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่าจังหวัดตากมีชมรมฯ เพิม่ขึ้นคือ ชมรมประเภทสถานศึกษา 117 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ชมรมประเภทสถานประกอบการ 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ชมรมประเภทกระทรวง
ยุติธรรม 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ชมรมประเภทชุมชน 78 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 100 
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 2) ผลศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อคิดเห็นเพิม่เติมในการพฒันาเครือข่ายดำเนินงานโครงการTO 
BE NUMBER ONE จังหวัดตาก โดยแบ่งการศึกษาข้อมลูเปน็ 2 ข้ันตอนย่อย 

2.1 การประเมินความเหมาะสมแนวทางพฒันาเครือข่ายดำเนินงานโครงการรณรงคปอง 
กันและแกไขปญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก เพื่อนำข้อมลูดังมาสร้างแบบสอบถาม
ในการประเมินความเหมาะสมแนวทางพฒันาเครือข่ายดำเนนิงานโครงการฯ 
ตารางท่ี 2 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (จำนวน=96 คน) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 38 39.6 
 หญงิ 58 60.4 
ประเภทสมาชิกชมรม    
 สถานศึกษา 9 9.4 
 สถานประกอบการ 3 3.1 
 ชุมชน  9 9.4 
 กลุ่มพฤตินิสยั/ค่ายบำบัด 6 6.3 
 ศูนย์อำนวยการจงัหวดัและอำเภอ 69 71.9 
ตำแหน่งหน้าที่ในชมรม   
 ประธานกรรมการ 6 6.3 
 รองประธานกรรมการ 7 7.3 
 คณะกรรมการ 50 52.1 
 เลขานุการ 6 6.3 
 สมาชิก 27 28.1 
ระยะเวลาที่เข้ามารว่มเป็นสมาชิก/ร่วมปฏบิัตหิน้าที ่   
 น้อยกว่า 1 ป ี 3 3.1 
 1 – 2 ป ี 6 6.3 
 3 – 4 ป ี 37 38.5 
 5 ป ีขึ้นไป 50 52.1 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 96 คน ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ ร้อยละ 60.4 
เป็นสมาชิกชมรมในกลุม่ศูนย์อำนวยการจังหวัดและอำเภอ ร้อยละ 71.9 โดยร้อยละ 52.1 และรอ้ยละ 
28.1 ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการและสมาชิก ตามลำดับ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 เป็นสมาชิก
หรือร่วมปฏิบัตหิน้าที่ในการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปีข้ึนไป 

ส่วนผลการประเมินแนวทางการพฒันาเครือข่ายดำเนนิงานโครงการ ในภาพรวมและรายด้าน 
ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบายในการดำเนนิงาน 2) การจัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
3) การกำหนดยทุธศาสตร์และแผนงานตามยุทธศาสตร์ 4) การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 5) การสนบัสนุน
งบประมาณ 6) การจัดทำฐานข้อมูลโครงการ และ 7) การประเมินผล  ผู้ตอบแบบประเมินให้ความเห็นต่อ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุ่ดโดย ด้านที่ได้คะแนนสูงสุด  คือ การจัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
รองลงมาคือ การกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน และดา้นที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดสองอันดับ ได้แก ่
การประเมินผล และการจัดทำฐานข้อมลูโครงการ ดังแสดงตามตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินแนวทางการพฒันาเครือข่ายดำเนินงานฯ ภาพรวมและรายด้าน (N=96) 
ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาเครอืข่ายดำเนินงาน

โครงการฯ 
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
เหมาะสม 

ภาพรวมทุกดา้น 4.99 0.38 มากที่สุด 
การกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน  4.55 0.46 มากที่สุด 
การจัดทำคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 4.59 0.52 มากที่สุด 
การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานตามยุทธศาสตร์ 4.50 0.50 มากที่สุด 
การนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ 4.51 0.55 มากที่สุด 
การสนับสนุนงบประมาณ 4.48 0.67 มากที่สุด 
การจัดทำฐานข้อมูลโครงการ 4.27 0.61 มากที่สุด 
การประเมินผล 4.29 0.53 มากที่สุด 

เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ทีม่ีความเกี่ยวข้องในทุกระดับกบัคะแนนความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานโครงการฯ เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัคะแนนความคิดเห็น
ต่อการพฒันาเครอืข่ายดำเนินงานโครงการ ผลการวิเคราะห์พบว่าปจัจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีคะแนน
เฉลี่ยของความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3.1)  
ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบคะแนนประเมินการพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานภาพรวมตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยสว่นบุคคล คะแนนประเมิน 
(คะแนนเฉลี่ย±S.D.) 

p-value 

เพศ  0.432† 
 ชาย 4.96±0.435  
 หญงิ 5.02±0.343  
ประเภทสมาชิกชมรม   0.383‡ 
 สถานศึกษา 4.87±0.494  
 สถานประกอบการ 5.01±0.210  
 ชุมชน  5.04±0.478  
 กลุ่มพฤตินิสยั/ค่ายบำบัด 4.75±0.654  
 ศูนย์อำนวยการจงัหวดัและอำเภอ 5.03±0.325  
ตำแหน่งหน้าที่ในชมรม  0.120‡ 
 ประธานกรรมการ 4.72±0.626  
 รองประธานกรรมการ 5.16±0.128  
 คณะกรรมการ 5.05±0.303  
 เลขานุการ 4.80±0.504  
 สมาชิก 4.97±0.435  
ระยะเวลาที่เข้ามารว่มเป็นสมาชิก/ร่วมปฏบิัตหิน้าที ่ 0.428‡ 
 น้อยกว่า 1 ป ี 4.79±0.811  
 1 – 2 ป ี 4.97±0.511  
 3 – 4 ป ี 5.07±0.330  
 5 ป ีขึ้นไป 4.96±0.374  
†วิเคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งกลุ่มโดยใช้ Independent t test ‡ ใช้ One-way ANOVA 



 วารสารวิชาการสาธารณสุขจงัหวดัตาก (Journal of Public Health Tak Provincial Health Office) 

 จากตารางที่ 3.1  สามารถสะท้อนถึงความสำเร็จในแต่ละด้าน (ทั้ง 7 ด้าน) ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย กลยุทธ์การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล ที่ทำให้ทกุหน่วยงานหรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน รวมทั้งทุกตำแหนง่หน้าที่ในชมรม ไม่ว่าจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่หรือนานสักระยะ สามารถรบัรู้
และเข้าใจถึงการดำเนินงานของโครงการได้ไม่แตกต่างกัน ซึง่ส่งผลต่อความสำเรจ็ของการพฒันาเครือข่าย
ดำเนินงานโครงการ 
 2.2 ผลการสำรวจความพงึพอใจในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก TO BE NUMBER ONE
จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่าง สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของทุกหน่วยงาน รวม 320 คน แต่มีการ
ตอบแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 269 คิดเป็นร้อยละ 84.06 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
269 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 68.4 อยู่ในช่วงอายุ 16-20 ปี และ 30-35 ปี ในสัดส่วนที่ใกลเ้คียง
กัน คือ ร้อยละ 24.9 และร้อยละ 21.6 ตามลำดับ ลองลงมาคือ ช่วงอายุ 10-15 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไป 
ร้อยละ 16.3 และร้อยละ 14.9 ตามลำดับ สถานภาพโสดรอ้ยละ 70.3 นอกจากนี้พบว่าประมาณร้อยละ 
80 ของผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับการศึกษาต้ังแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ข้ึนไป ประเภทสมาชิก
ชมรมส่วนใหญ่เป็นชุมชนและสถานประกอบการ ร้อยละ 46.1 และร้อยละ 28.3 ตามลำดับ  

ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ใน
ภาพรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีคะแนนการประเมินความพึง
พอใจสูงสุดคือ การนำกิจกรรมไปใช้ประโยชน์กับตนเองและชุมชน รองลงมาคือ การเข้าร่วมกิจกรรม 
(คะแนนเฉลี่ย‡S.D.เท่ากับ 4.34‡0.88 และ 4.32‡0.72, ตามลำดับ) ดังแสดงตามตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ความพงึพอใจในการดำเนินกิจกรรม ภาพรวมและรายด้าน 

ความพึงพอใจในการดำเนินกจิกรรม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ* 

ภาพรวม  4.30 0.78 มากที่สุด 
การเข้าร่วมกิจกรรม 4.32 0.72 มากที่สุด 
ความรู้ที่ได้รับในการจดักิจกรรม 4.23 0.90 มากที่สุด 
การนำกิจกรรมไปใช้ประโยชน์กับตนเองและชุมชน  4.34 0.88 มากที่สุด 
*คะแนนเฉลีย่ 4.20–5.00, 3.40–4.19, 2.60–3.39, 1.80–2.59, และ 0.00–1.79 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ ตามลำดับ 

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจรายข้อ ดา้นท่ี 1 การเขา้ร่วมกิจกรรม พบว่า ทุกข้อมี
ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก ยกเว้น ข้อที่เป็นระยะเวลาในการจัดกจิกรรม ที่ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ การ
ให้ข้อมูลของเจ้าหน้าผู้รบัผิดชอบงาน(คะแนนเฉลี่ย‡S.D.เทา่กับ4.48‡0.741และ4.37‡0.802, ตามลำดับ) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจรายข้อ ด้านท่ี 2 ความรูท้ี่ได้รับในการจัดกจิกรรม พบว่า ทุกข้อมี
ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก ยกเว้น ความรู้เรื่องการให้คำปรึกษา ที่ได้คะแนนอยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและมีความสุขมากขึ้น รองลงมาคือการได้รบัการ
พัฒนาทางด้านสังคม  (คะแนนเฉลี่ย‡S.D.เท่ากบั 4.36‡0.838 และ 4.23‡0.976, ตามลำดับ)  
 ผลการประเมินความพึงพอใจรายข้อ ด้านท่ี 3 การนำกิจกรรมไปใช้ประโยชน์กับตนเองและชุมชน 
พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดมีาก โดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ การมีคุณค่าในตนเอง
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และมีความสุขในชีวิตมากข้ึน รองลงมาคือ มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและรู้สึกว่าสมารถทำสิง่ต่างๆได้
มากกว่าที่คิด (คะแนนเฉลี่ย‡S.D.เท่ากับ 4.38‡0.832 และ 4.28‡0.971, ตามลำดับ) 
 เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยส่วนบุคคลของของสมาชิกชมรมกับความพึงพอใจต่อการดำเนินกจิกรรม 
เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพงึพอใจของการดำเนินการพบว่า เพศ ช่วงอายุของสมาชิกระดับ
การศึกษา ประเภทสมาชิกชมรมตามแต่ละหน่วยงาน ที่แตกต่างกัน คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนิน
กิจกรรมมีความแตกต่างกัน (อย่างน้อย 1 คู่) (ตารางที่ 4.2) 
ตารางท่ี 4.2 การเปรียบเทียบคะแนนความพงึพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมภาพรวมตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยสว่นบุคคล คะแนนประเมิน 
(คะแนนเฉลี่ย±S.D.) 

p-value 

เพศ <0.001† 
 ชาย 3.94±0.819 
 หญงิ 4.47±0.709 
อายุ 0.001‡1 
 10 – 15  ป ี 4.11±0.574 
 16 – 20  ป ี 4.41±0.933 
 21 – 25  ป ี  4.71±0.587 
 26 – 30  ป ี 4.21±0.673 
 30 – 35  ป ี  4.22±0.764 
 36 – 40  ป ี 3.79±0.827 
 40  ป ีขึ้นไป 4.41±0.701 
สถานภาพ 0.394† 
 โสด 4.28±0.800 
 สมรส 4.36±0.744 
ระดับการศึกษา <0.001‡2 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 4.11±0.573 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.47±0.882 
 อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรชั้นสูง  4.86±0.461 
 ปริญญาตรี    4.04±0.745 
ประเภทสมาชิกชมรม <0.001‡3 
 สถานศึกษา 3.74±0.964 
 สถานประกอบการ 3.91±0.749 
 ชุมชน  4.76±0.428 
 กลุ่มพฤตินิสยั/ค่ายบำบัด 4.13±0.558 
 อ่ืนๆ 4.17±0.748 
†วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ Independent t test ‡ ใช้ One-way ANOVA 
1 คู่ที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ คือ 10-15 ปี กับ 21-25 ปี, 16-20 ปี กับ 36-40 ปี, 21-25 ปี กับ 36-40 ปี 
2 คู่ที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น กับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., มัธยมศึกษาตอนต้น กับ อนุปริญญา/

ประกาศนียบัตรชั้นสูง, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กับ ปริญญาตรี, อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรชั้นสูง กับ ปริญญาตรี 
3คู่ที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ คือ สถานศึกษา กับ ชุมชน, สถานประกอบการ กับ ชุมชน, ชุมชน กับ กลุ่มพฤตินิสัย  
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 จากตารางที่ 4.2 สามารถสะท้อนถึงปจัจัยส่วนบุคคลของสมาชิกที่สัมพันธ์กบัคะแนนความพึงพอใจ
ในการดำเนินกจิกรรม     ทั้งนี้ย่อมเป็นข้อมลูทีผู่้กำหนดนโยบาย ใช้เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงกลุ่มบุคคล
ตามปัจจัยของสมาชิกชมรมทีม่ีต่อความพึงพอใจ สำหรบัการดำเนินนโยบายเพื่อเจาะกลุม่บุคคลที่มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัต่ำและมีความแตกต่างกับกลุม่อื่นอย่างมีนัยสำคัญ 
 3  ผลการวิเคราะห์นโยบาย ปัจจัยความสำเรจ็ของการพฒันาเครือข่ายดำเนินงานโครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก ทั้งในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับนโยบาย 
กลยุทธ์การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล ที่ทำใหทุ้กหน่วยงานหรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
รวมทั้งทุกตำแหนง่หน้าที่ในชมรม โดยแม้ว่าจะเข้ามาเปน็สมาชิกใหม่หรือนานสกัระยะหนึง่แต่สามารถ
รับรู้และเข้าใจถึงการดำเนินงานของโครงการได้ไม่แตกต่างกนั จึงส่งผลตอ่ความสำเร็จของการพัฒนา
เครือข่ายดำเนินงานโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ เมือ่วิเคราะห์ถึงปจัจัยส่วนบุคคลของของสมาชิก
ชมรมกบัความพึงพอใจต่อการดำเนินกจิกรรม เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัพึงพอใจของการ
ดำเนินการพบว่า เพศ ช่วงอายุของสมาชิก ระดบัการศึกษา ประเภทสมาชิกชมรมตามแต่ละหน่วยงาน ที่
แตกต่างกัน คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินกจิกรรมมคีวามแตกต่างกัน (อย่างน้อย 1 คู่) ซึ่งสามารถ
สะท้อนถึงปจัจัยส่วนบุคคลของสมาชิกที่สมัพันธ์กับคะแนนความพึงพอใจในการดำเนินกจิกรรม ทั้งนี้ย่อม
เป็นข้อมลูทีผู่้กำหนดนโยบาย ใช้เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงกลุม่บุคคลตามปจัจัยของสมาชิกชมรมที่มีต่อ
ความพึงพอใจ สำหรบัการดำเนินนโยบายเพือ่เจาะกลุ่มบุคคลที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำและมีความ
แตกต่างกับกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ โดยนำผลการวิเคราะห์การบรหิารจัดการโครงการฯ มาสงัเคราะห์
ปัจจัยความสำเร็จตามวงจรการบริหารของเดมมิ่ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน Plan โดยสงัเคราะห์
ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การจัดทำคำสัง่และการกำหนดยทุธศาสตร์ แผนงานตามยุทธศาสตร์
ด้านการปฏิบัติDoโดยสังเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวกับการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การสนับสนุนงบประมาณ 
และการจัดทำฐานข้อมูลโครงการ ด้านการตรวจสอบCheckโดยการสงัเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกบัการ
ประเมินผลซึ่งเทียบกับผลการดำเนินงานทีบ่รรลุวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และด้านการ
ปรับปรงุและพัฒนาต่อAction โดยการสงัเคราะหป์ัจจัยความสำเรจ็แล้วนำมากำหนดแนวทางปฏิบัติใน
ปีงบประมาณต่อไป สรปุปจัจัยความสำเรจ็ได้ดังต่อไปนี ้ 1)การขับเคลื่อนผ่านกระบวนการจัดทำ MOU 
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บรหิารสว่นท้องถ่ิน 2)มีการจัดทำแผนทัง้ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
3)การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4)มีการประชุมคณะกรรมการ
โครงการอย่างต่อเนื่อง 5)มีแนวทางการร่วมระดมทุนดำเนินการจากทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 6)ศูนย์
ประสานงานจังหวัดเป็นผู้รวบรวมข้อมลูในภาพรวม7) การประเมินผลสามารถวัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปรมิาณ
และคุณภาพรวมทั้งทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมรบัรู้ในกระบวนการวัดและประเมินผล 
 2. อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากสรปุผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดตากสะทอ้นมีการบริหารบรูณา
การอย่างเป็นระบบ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินตามแนวนโยบายและยทุธศาสตรห์ลกัใน
การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE มีการดำเนินการเชิงปฏิบัติการในแตล่ะด้านตั้งแต่การกำหนด
วิสัยทัศน์และนโยบายการดำเนินงาน “เดก็และเยาวชนจังหวัดตาก เก่ง ดี มีความสุขด้วยการเป็นหนึง่โดย
ไม่พึงยาเสพติด”ของผู้ว่าราชการจงัหวัดตาก ในนามประธานคณะกรรมการอำนวยการจงัหวัด TO BE 
NUMBER ONE ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจันทรผ์่อง สมุทรผอ่ง และคณะ, (2563)  ที่ศึกษา การ
พัฒนารปูแบบการบรหิารงาน TO BE NUMBER ONE สูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุข
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ประสารราษฎร์) จงัหวัดเพชรบรุี, พบว่า รูปแบบการบริหาร (Style of Management) จะทำให้โรงเรียน
ประสบผลสำเรจ็ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้บริหารต้องนำกระบวนการต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชนเ์พราะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการผลักดันและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ ผู้บรหิารต้องมี
วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น การสือ่สาร การสร้างบรรยากาศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเครือข่ายร่วม
พัฒนา มีการปรับปรงุคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทกุๆฝ่ายและหากโรงเรียน
สามารถดึงชุมชนและเครือข่ายเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาได้มากย่อมมีโอกาสที่จะประสบผลสำเรจ็สูง 
และสอดคล้องกับหลกัการของ Robbins (2007) และรุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์  สุวรรณสาร (2551) ที่
กล่าวว่าระบบประกอบไปด้วยการรวมกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆทีม่ีความสมัพันธ์เป็นอันหนึง่อันเดียวกัน
เพื่อทำกจิกรรมใหส้ำเร็จตามเป้าประสงค์องค์กร 

ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพฒันาเครือข่ายดำเนนิงานโครงการ ในด้าน
การจัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการคณะทำงานในทุกระดบั มีค่าเฉลี่ยนสูงสุด และรองลงมาได้แก่ การ
กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ส่วนในด้านที่ต้องยังเป็นปญัหาและอุปสรรคที่ต้องพัฒนาต่อ ได้แก่ เรื่อง
ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมและการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลของจังหวัดเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน 
ซึ่งจะสง่ผลต่อความสำเรจ็และผลงานทีป่รากฏทั้งในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับการศึกษา
ของชาติชาย ยืนยงพานิช และนางสาวสุกมล สามเพชรเจริญ (2561) วิจัยประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดกำแพงเพชร ในส่วน
ของคณะกรรมการ ประจำปี 2561 พบว่า ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดกำแพงเพชร ควรมีการ  บูรณาการ
ทุกภาคส่วนในเรื่องนโยบาย แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ ให้มีการเช่ือมโยงไปถงึระดบัพื้นที่โดยผ่านผู้
ประสานระดบัอำเภอ (อำเภอ TO BE NUMBER ONE) ควรมีการเพิม่การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้
สร้างกระแสทกุกลุม่เป้าหมายและจัดกิจกรรมการเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนโดยคำนึงถึง
ความต้องการของสมาชิกรวมทัง้ควรเพิม่การพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเอกชนเข้ามามสี่วนร่วม โดยเฉพาะ
สถานประกอบการ ควรดำเนินงานทั้ง 3 ยทุธศาสตร์โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการ  

ผลการสำรวจความพงึพอใจของสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ทีทุ่กข้อมี
ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมากโดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง
ของเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือการให้ข้อมลูของเจ้าหน้าผูร้ับผดิชอบงานส่วนประเด็นที่เป็นอุปสรรค คือข้อที่
เป็นระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของวรินทรีย์ เยาว์ธาน (2559)  ศึกษาองค์
ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานทูบีนมัเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งพบว่า องค์ความรูท้ี่ได้จาก
การดำเนินงานทูบีนมัเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้แก่สูตรลับ MSTRONG โดยงานที่ทำต้อง
ประสบผลสำเรจ็ที่ยิ่งใหญส่ำหรับความพงึพอในการเข้าร่วมกิจกรรมของ สมาชิกทูบีนมัเบอร์วัน พบว่า 
กิจกรรมมีความน่าสนใจ อยากให้มีการจัดกจิกรรมขึ้นอีกมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมากจิกรรมทูบีนัม
เบอร์วันทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ส่วนปญัหาในการดำเนินงานเป็นเรื่องการจัดสรรเวลาเรียนกับ
กิจกรรมไม่ตรงกันปญัหาการสนบัสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็น
เพิ่มเตมิ พบว่า ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามผลเป็นระยะเพือ่ให้การดำเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. จากการวิเคราะห์นโยบายและปจัจัยความสำเรจ็ ทั้งในสว่นที่เกี่ยวข้องกบันโยบาย กลยุทธ์การ
ดำเนินงาน การติดตามประเมินผล ที่ทำใหทุ้กหน่วยงานหรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องทกุภาคส่วน รวมทั้งทกุ
ตำแหน่งหน้าที่ในชมรม สมาชิกสามารถรบัรู้และเข้าใจถึงการดำเนินงานของโครงการได้ไม่แตกต่างกัน จึง
ส่งผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานโครงการ เมื่อวิเคราะห์ปจัจัยส่วนบุคคลของของ
สมาชิกชมรมกับความพงึพอใจต่อการดำเนินกจิกรรม คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมมีความ
แตกต่างกัน (อย่างน้อย 1 คู่) ซึ่งสามารถสะทอ้นถึงปจัจัยส่วนบุคคลเป็นปจัจัยสำคัญทีผู่้กำหนดนโยบายใช้
เป็นข้อมลูในการบริหารจัดการโครงการตอ่ไป จงึเป็นการยนืยันข้อมูลทีเ่ป็นปัจจัยความสำเรจ็ทีส่ำคัญ คือ 
1) การขับเคลื่อนผ่านกระบวนการจัดทำ MOU ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผูบ้รหิารส่วนท้องถ่ิน 2) มี
การจัดทำแผนทัง้ระยะสั้น ระยะกลางระยะยาว3)การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการกำหนดยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน 4) มีการประชุมคณะกรรมการโครงการอย่างต่อเนื่อง 5) มีแนวทางการร่วมระดมทุน
ดำเนินการจากทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง6)ศูนย์ประสานงานจงัหวัดเป็นผูร้วบรวมข้อมูลในภาพรวม  7)การ
ประเมินผลสามารถวัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมรบัรู้ในกระบวนการ
วัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชลติดา  อุดมรักษาสกลุ (2564) ศึกษารูปแบบการ
บรหิารจัดการชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กระบวนการจัดการโครงการ TO 
BE NUMBER ONE ของจงัหวัดเพชรบรูณ์ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ได้แก่การกำหนดนโยบาย การจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การกำหนดยุทธศาสตร์และ แผนงานตามยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายสูก่าร
ปฏิบัติ การสนับสนุนงบประมาณ การจัดทำฐานข้อมลู โครงการ และการประเมินผล 2. เงื่อนไข
ความสำเรจ็ของการบรหิารจัดการแบ่งเป็นน 2 กลุ่ม คือเงื่อนไขที่ เกิดข้ึนจากปัจจัยโครงสร้างเชิงสงัคม 
ได้แก่ การกำหนดเจ้าภาตัวช้ีวัด การบูรณาการเครือข่ายและการมี ส่วนร่วม ปัจจัยส่วนบุคคลที่สง่ผลให้
โครงการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความเข้มแข็งของผู้นำ การรณรงค์ สร้างกระแส 3. รูปแบบการบริหาร
จัดการที่จำแนกองค์ประกอบได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุ่มองค์ประกอบกลไกการกำหนดนโยบาย และ
องค์ประกอบการปฏิบัติการ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช้   

1. ผูบ้รหิาร คณะกรรมการชมรมทบูีนัมเบอร์วันของแต่ละองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็ก เยาวชน สามารถใช้องค์ความรู้ไปใช้ประกอบการวางแผนสง่เสรมิและพัฒนาชมรมฯของ
หน่วยงานและในชุมชนต่อไป 
  2. ปัจจัยความสำเรจ็ของการวิจัยครัง้นี้สามารถนำไปกำหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์และ
ใช้ในการวางแผนการสร้างสรรค์สารประชาสัมพันธ์ชมรมทบูนีัมเบอร์วันของทัง้ในระดบัจงัหวัดและระดบั
อำเภอรวมถึงการดำเนินงานของชมรมประเภทสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน
กระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 3.ควรมีการจัดฐานข้อมลูองค์ความรู้ของชมรมทูบีนมัเบอร์วันไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการ
นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายโครงการรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด(TO 
BE NUMBER ONE) จังหวัดตาก 
 4.เพื่อใหเ้กิดการขยายผลการศึกษาควรมีการศึกษาวิจัยในด้านปัจจัยค้ำจุนในการทำงานสู่
เป้าหมายความสำเรจ็และการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จและการ
จัดสรรขอบเขตด้านเวลาในการศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรูเ้พิ่มข้ึน 
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