1
รายงานการสังเคราะห์กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการติดสารเสพติดให้กับผู้เรียน
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสิ ง ห์ บุ รี น ำเสนอผลกำรสั ง เครำะห์ ก ำร
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ สร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั น กำรติ ด สำรเสพติ ด ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
ปีกำรศึกษำ 2555 โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกแบบรำยงำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อ
สร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสำรเสพติดให้กับผู้เรียน ที่โรงเรียนดำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2555 ที่สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรีกำหนดและจำกกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมิ นผลตนเอง
(self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียน จำนวน 122 โรงเรียน กับ 1 สำขำ ผลกำรสังเครำะห์
ข้อมูลนำเสนอ ดังนี้
1.1 ผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกัน
กำรติดสำรเสพติดของโรงเรียนจำแนกตำมประเภทกิจกรรม
1.2 ผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกัน
กำรติดสำรเสพติดของโรงเรียนจำแนกตำมลักษณะกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินกำร
1.3 ผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกัน
กำรติดสำรเสพติดของโรงเรียนจำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่โรงเรียนเปิดสอน
ตอนที่ 2 ผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกกำรทำ AAR กับผู้แทนนักเรียน ครู และผู้บริหำร
โรงเรียน นำเสนอตำมลำดับ ดังนี้
2.1 ปัจจัย/วิธีกำรที่ทำให้กำรดำเนินงำนของโรงเรียนเกิดผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
2.2 จุดที่ควรพัฒนำ
2.3 ข้อเสนอแนะ
2.4 แนวทำงในกำรส่งเสริมพัฒนำ
ตารางที่ 1 ผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสำร
เสพติดของโรงเรียนจำแนกตำมประเภทกิจกรรม
ที่
รูปแบบการจัดกิจกรรม
จานวนโรงเรียน
ร้อยละ
1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
15
12.20
2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
108
87.80
3 กิจกรรม R-C-A
0
0.00
รวม
123
100
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ โรงเรียนส่วนใหญ่ จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำง
ภูมิคุ้มกันกำรติดสำรเสพติดของโรงเรียนส่วนใหญ่จัดกิจกรรมประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
87.80 รองลงมำ คือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 12.20 โดยไม่มีโรงเรียนใดจัดกิจกรรมพัฒนำ
ทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสำรเสพติดในรูปแบบกำรจัดกิจกรรม R-C-A
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ตารางที่ 2
ผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสำร
เสพติดของโรงเรียนจำแนกตำมลักษณะกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินกำร
ที่
ชือ่ กิจกรรม
จานวนโรงเรียน
ร้อยละ
1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี
5
4.07
2 กิจกรรมชุมนุมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ และนันทนำกำร
10
8.13
3 กิจกรรมครู D.A.R.E
47
38.21
4 กิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด
8
6.50
5 กิจกรรม To Be Number One
4
3.25
6 กิจกรรมกีฬำต้ำนยำเสพติด
10
8.13
7 กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด/กำรป้องกันยำเสพติด
28
22.76
8 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
6
4.88
9 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอำชีพ
5
4.07
รวม
123
100
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสำร
เสพติ ด ที่ โ รงเรี ย นจั ด มำกที่ สุ ด เรี ย งตำมล ำดั บ ค่ ำ ร้ อ ยละจำกมำกไปหำน้ อ ยคื อ กิ จ กรรมครู D.A.R.E
กิจ กรรมให้ ควำมรู้ เรื่ องยำเสพติด/ป้ องกันยำเสพติด
กิจกรรมชุมนุมศิล ปะ ดนตรี นำฏศิล ป์ และ
นันทนำกำร กิจกรรมกีฬำต้ำนยำเสพติด กิจกรรมสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด กิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี กิจกรรมส่งเสริมทักษะอำชีพ และ กิจกรรม To Be Number One
คิดเป็นร้อยละ 38.21 22.75 8.13 8.13 6.50 4.88 4.07 4.07 และ 3.25 ตำมลำดับ
ตารางที่ 3
ผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกัน
กำรติดสำรเสพติดของโรงเรียนจำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่โรงเรียนเปิดสอน
กิจกรรม
ชุมนุมศิลปะ
ดนตรี
นำฏศิลป์
และนันทนำ
กำร

2

6

41

3

2.53
7

7.59
4

51.90
1

จำนวน
ร.ร.

3

4

ร้อยละ
ลำดับที่

6.82
6

9.09
5

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่โรงเรียน
เปิดสอน

รำยกำร

ระดับ
ป.1-ป.6
โรงเรียน
ประถมศึกษำ

จำนวน
ร.ร.
ร้อยละ
ลำดับที่

ระดับ
ป.1-ม.3
โรงเรียน
ขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ

กิจกรรม
ครู
D.A.R.E

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
สถำนศึกษำสี To Be
ขำว ปลอด
Number
ยำเสพติด
One

กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนำรี

กิจกรรม
กีฬำต้ำน
ยำเสพติด

กิจกรรม
ให้ควำมรู้
เรื่องยำ
เสพติด/
กำร
ป้องกัน
ยำเสพติด

กิจกรรม
คุณธรรม
จริยธรรม

กิจกรรม
ส่งเสริม
ทักษะ
อำชีพ

1

8

15

3

0

3.80
5

1.27
8

10.13
3

18.99
2

3.80
5

0.00
9

100

6

5

3

2

13

3

5

44

13.64
2

11.36
3

6.82
6

4.55
9

29.55
1

6.82
6

11.36
3

100

รวม

79
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จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ป.1-ป.6 ส่วนใหญ่จัดกิจกรรมครู D.A.R.E คิดเป็นร้อยละ 51.90
รองลงมำคือกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด/กำรป้องกันยำเสพติด คิดเป็นร้อยละ 18.99 และกิจกรรม
กีฬำต้ำนยำเสพติด คิดเป็นร้อยละ 10.13 ส่วนกิจกรรมที่เหลือคือ กิจกรรมชุมนุมดนตรี นำฎศิลป์ และ
นันทนำกำร กิจกรรมสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี กิจกรรม To Be Number One มีโรงเรียนจัดไม่เกินร้อยละ 10 และไม่มีโรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะอำชีพ
โรงเรีย นที่เปิดสอนระดับ ป.1-ม.3 ส่ ว นใหญ่ จัด กิจกรรมให้ ควำมรู้เรื่องยำเสพติด/กำร
ป้องกันยำเสพติด คิดเป็นร้อยละ 29.55 รองลงมำกิจกรรมครู D.A.R.E คิดเป็นร้อยละ 13.64 กิจกรรม
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด กิจกรรมส่งเสริมทักษะอำชีพ คิดเป็นร้อยละ 11.36 ส่วนกิจกรรมชุมนุม
ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ และนันทนำกำร กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี กิจกรรม To Be Number One
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมกีฬำต้ำนยำเสพติดมีโรงเรียนจัดไม่เกินร้อยละ 10
ตอนที่ 2 ผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกกำรทำ AAR กับครู และผู้บริหำรโรงเรียน
สรุปผลกำรสังเครำะห์ได้ดังนี้
2.1 ปัจจัย/วิธีการที่ทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย คือ
1. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 กำหนดให้โรงเรียนพัฒนำ
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ “ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต” ไว้เป็น 1 ใน 5 สมรรถนะสำคัญ ที่โรงเรียนต้อง
ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรดังกล่ำวประกอบกับรัฐบำลกำหนดให้กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดเป็นวำระแห่งชำติจึงเป็นปัจจัย สำคัญทำให้โรงเรียนต้องดำเนินกำรเรื่องกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ
ชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสำรเสพติดให้กับผู้เรียนอย่ำงจริงจัง
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี กำกับ ติดตำมและเน้นย้ำให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสำรเสพติดให้กับผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ระยะๆ มี ก ำรทำข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ภำยใต้ ก ำรนิ เ ทศ ก ำกั บ ติด ตำมอย่ ำ งเป็น ระบบจำกรองผู้ อ ำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี ประธำนกลุ่มโรงเรียน และศึก ษำนิเทศก์ประจำโรงเรียน
ควบคู่กับกำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบและทำให้ดูเป็นตัวอย่ำง เช่น กำร
พยำยำมนำกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนลูกเสือมำใช้ในกำรพัฒนำนักเรียนให้ห่ำงไกลยำเสพติด กำรจัดงำน
มหกรรมเครื อ ข่ ำ ยเยำวชนของเยำวชน 9 จั ง หวั ด กำรประกวดค ำขวั ญ กำรต่ อ ต้ ำ นยำเสพติ ด พร้ อ ม
ติดประชำสั มพัน ธ์ คำขวัญเหล่ ำนั้ น ในที่ส ำธำรณะ กำรจัดอบรมครูผู้ สอนวิช ำสุ ขศึกษำ และพลศึกษำใน
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันปัญหำยำเสพติดใน
โรงเรียน จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนตระหนักเห็นควำมสำคัญและตื่นตัวในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสำรเสพติดให้กับผู้เรียนมำกขึ้น
3. ผู้บริหำรโรงเรียนใส่ใจรับผิดชอบและให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำง
ภูมิคุ้มกันกำรติดสำรเสพติดให้กับผู้เรียน จึงให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม ทำให้ครูทุกคนในโรงเรียนต้องตื่นตัวใน
กำรร่วมจัดกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ผู้บริหำรโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสำร
เสพติดให้กับผู้เรียนได้ควำมสำเร็จส่วนใหญ่มีกำรดำเนินกำรโดย
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3.1 มอบหมำยให้มีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้ำนนี้โดยตรง
3.2 จัดสรร/หำงบประมำณสนับสนุนให้ครูดำเนินกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
3.3 ประสำนควำมร่ ว มมื อกั บ ชุ มชนอย่ำ งเหนี ย วแน่ น โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ง วั ด
ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน ตั้งแต่กำร
คิด กำรทำ และกำรประเมินผลกิจกรรม
3.4 กำกับ นิเทศ ติดตำม โครงกำร/กิจกรรมเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง
3.5 มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมทุกโครงกำร/กิจกรรม เพื่อ
นำผลไปปรับปรุงพัฒนำหรือเป็นข้อมูลในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรในปีต่อไป โดยเน้นควำมพึงพอใจของชุมชน
และผู้ปกครองเป็นหลัก ทั้งนี้ กำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมของโรงเรียน ส่วนใหญ่ดำเนินกำรแบบไม่เป็น
ทำงกำรด้วยกำรสังเกต สัมภำษณ์ และจดบันทึกข้อมูลไว้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
3.6 ประชำสั ม พั น ธ์ / รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนให้ ชุ ม ชนที่ ใ ห้ ค วำมร่ ว มมื อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และสำธำรณชนได้ทรำบผลกำรดำเนินงำนที่โ รงเรียนดำเนินกำรตำมควำม
เหมำะสม
3.7 มอบให้ครูผู้มีจิตวิญญำณครูที่ชุมชน ผู้ปกครอง ศรัทธำ เคำรพนับถือ เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดโครงกำร/กิจกรรมของโรงเรียนซึ่งทำให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปได้อย่ำงรำบรื่น มีคุณภำพ
3.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ในด้ำนกำรพัฒนำ
ทักษะชีวิต กับหน่วยงำนอื่นเป็นประจำ
4. โรงเรียนได้รับควำมร่วมมืออย่ำงเข้มแข็งจำกภำคี 4 ฝ่ำย คือ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครู
ผู้ปกครอง และชุมชน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้กำรดำเนินกำรของโรงเรียนในด้ำนนี้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
ทั้งนี้ในปีนี้โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือจำกภำคี 4 ฝ่ำยเป็นอย่ำงดีเพรำะกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็น
วำระแห่งชำติที่ทุกภำคส่วนพร้อมที่จะให้ควำมร่วมมือและอยำกมีส่วนร่วม
5. โรงเรียนมีกำรวำงแผนดำเนินกำรพัฒนำทักษะชีวิตให้นักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นระยะตลอดปี
กำรศึกษำ ทำให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและเกิดทักษะอย่ำงแท้จริง

2.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. กำรใช้วิทยำกรภำยนอกมำจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตจะไม่ค่อยต่อเนื่อง และล่ำช้ำ
เพรำะข้อจำกัดของจำนวนวิทยำกรจึงควรพัฒนำครู ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ
ชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรติดสำรเสพติดให้กับผู้เรียนด้วยเทคนิคกำรใช้คำถำม R-C-A เพื่อเป็นทำงเลือก
ให้แก่ครูในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้อย่ำงต่อเนื่อง
2. สภำพแวดล้อมของชุมชน สื่อ เทคโนโลยี ยำเสพติด ปัญหำทำงเศรษฐกิจและปัญหำ
ครอบครัวแตกแยกมีผลต่อกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
3. งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ จึงทำให้กำรจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
2.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันการติดสารเสพติด ตามจุดเน้น เป้าหมาย ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดด้วยวิธีการต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเทคนิคการใช้คาถาม R-C-A เพรำะครู ผู้บริหารต้องมีหน้าที่ในการสอน และใกล้ชิด
นักเรียนมากกว่าวิทยากรภายนอก ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนจัดกิจกรรมได้ต่อเนื่อง สม่าเสมอ
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2. ผู้บริหำรโรงเรียน และครูควรให้ควำมสำคัญ ในกำรจัดกิจกรรมพัฒ นำทักษะชีวิตให้
นักเรียนอย่ำงต่อเนื่องให้เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน
3. ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ควรสนั บ สนุ น งบประมำณในกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นปัญหำสำคัญของประเทศที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำทุกด้ำนของประเทศโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกลุ่มเยำวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชำติในอนำคตด้วย
2.4 แนวทางในการส่งเสริมพัฒนา
1. จำกผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว ซึ่งพบว่ำ โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนำทั กษะชีวิ ตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติ ดสำรเสพติด ให้กับผู้เรียน และจั ดกิจกรรมอย่ ำงหลำกหลำย โดย
โรงเรียนจะจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี หำกได้รับควำมร่วมมือจำกภำคี 4 ฝ่ำย และมีผู้บริหำรที่
ให้ควำมใส่ใจ ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี จึงควรเผยแพร่ผลกำรสังเครำะห์
ข้อมูลนี้ให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตในโรงเรียนในปีต่อไป
2. หน่วยงำนต้นสังกัดจัดสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำครู และผู้บริหำรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสำรเสพติดให้นักเรียน เพื่อให้สามารถบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีได้
จัดอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โดยจัดอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จานวน 51 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

