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กิตติกรรมประกาศ
“โครงการการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม: แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย” นี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี
จากการสนับสนุนจากหลายภาคสวน
คณะวิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ที่ ส นั บ สนุ น
งบประมาณ และคําแนะนําในการดําเนินงานของโครงการ
ขอบพระคุณ ผูดําเนินโครงการภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายทั้ง 8 โครงการอันไดแก โครงการ
การสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่
ริมคลองเปนทางจักรยานเพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานี
รถไฟฟาวุฒากาศ โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยาน
ในชีวิตประจําวัน ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย ชุด
โครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพุง ปที่ 2 โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในประเทศไทย โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและ
สรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ และโครงการพัฒนาฟนฟูยานสะพานปลา สําหรับความ
รวมมือในการอนุ เคราะห ขอมูล และประสานงานในการเก็บ ขอมู ลภาคสนาม ตลอดจนรว มให ความคิดเห็ น
รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียที่ใหขอมูลในแบบสอบถาม อันเปนประโยชนตอการศึกษา
ทั้งนี้ ความบกพรองที่อาจจะมีขึ้นโดยไมไดคาดหมายในการศึกษาโครงการนี้เปนความรับผิดชอบของ
ผูวิจัย โดยมิไดเกี่ยวของกับหนวยงานที่ใหทุนวิจัยหรือหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดอยู
คณะวิจัย
มีนาคม 2561
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บทสรุปผูบริหาร
หลักการและเหตุผล
การมีกิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ 8 และ 9 ของประชากรหญิงและ
ชาย และเปนสาเหตุที่ทําใหคนไทยเสียชีวิตจํานวน 11,129 รายในป 2552 การสํารวจพฤติกรรมของคนไทยจาก
การมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงรอยละ 66.3 ของ
ประชากรทั้งประเทศในป พ.ศ. 2555 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยคือ รอยละ 68.1, 68.3 และ 71.6 ใน
ป พ.ศ. 2556-58 โดยวัยเด็กเปนกลุมที่มีกิจกรรมทางกายต่ําที่สุด (รอยละ 64.8 ในป พ.ศ. 2558) และเพิ่มขึ้นใน
กลุมผูสูงอายุ (รอยละ 66.7) วัยรุน (รอยละ 68.7) และวัยทํางาน (รอยละ 76.0) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผล
การสํารวจที่พบวา คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งในป พ.ศ. 2557 ทําใหคนไทยมีภาวะอวนและอวนลง
พุงถึงรอยละ 35 สสส. จึงไดมีแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
ของคนไทย โดยดําเนินการควบคูไปกับการสงเสริมการสรางพื้นที่สุขภาวะหรือปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกาย ตลอดจนการสื่อสารใหคนทุกกลุมวัยตระหนักถึงความสําคัญของการมีกิจกรรมทางกาย รวมทั้ง
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย ดังนั้นการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เปนประโยชนแก
สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพในการสื่อสารกับสังคม เพื่อชี้ใหเห็นวาแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในดานสุขภาพ และสามารถ
วัดออกมาเปนมูลคาเชิงสังคมในรูปตัวเงิน เพื่อตอบกับสังคมไดวาเงินที่ลงทุนในกิจกรรมทางกายของ สสส. นั้น
สังคมไดรับผลตอบแทนเทาใด

วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายของสํานักงานสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมสําหรับแผนสงเสริมกิจกรรม
ทางกายในอนาคต
3. เพื่อใหเกิดการถายทอดความรูแกเครือขายในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม

กรอบการศึกษาและวิธีการวิจัย
ในการคัดเลือกโครงการเพื่อวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม คณะวิจัยไดเลือกโครงการภายใตแผน
สงเสริมกิจกรรมทางกายที่มีการดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2558 – 2559 และเสร็จสิ้นโครงการภายในป พ.ศ.
2559 และสามารถครอบคลุมทั้ง 3 กลุมวัย (วัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ) และ 4 settings (บาน โรงเรียน
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ชุมชนและองค กร) โดยระเบี ย บวิ ธี การวิ จัย เพื่อวิเคราะหผ ลตอบแทนทางสังคม ประกอบด ว ยขั้น ตอนการ
วิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม 6 ขั้นตอน ดังรูปที่ ส-1

รูปที่ ส-1 ขั้นตอนการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม

ผลการศึกษา
ผลประโยชนรวมใน 5 ปของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายเทากับ 1,112.1 ลานบาท และเมื่อคิดเปน
มูลคาปจจุบันมีมูลคา 1,023.6 ลานบาท โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 3 ตอป และมูลคาการลงทุนของชุดโครงการ/
โครงการในป ที่เ ริ่ มตน เท า กั บ 105.3 ล า นบาท สงผลใหผ ลตอบแทนทางสังคมของการลงทุน (SROI) ใน
โครงการวิจัยนี้เทากับ 9.7 นั่นคือการลงทุนของสสส. และองคกรภาคีในแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายแตละบาท
ไดผลตอบแทนทางสั งคมประมาณ 9.7 บาทหรือกลาวไดวาแผนสงเสริมกิจ กรรมทางกายมีความคุมค า โดย
ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียจากการเขารวมโครงการในแผนสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย ประกอบดวย การมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการมีกิจกรรมทางกายที่สงเสริมให
คนมีการออกกําลังกายมากขึ้น นอกจากจะมีผลตอสุขภาพกายแลว การสงเสริมกิจกรรมทางกายยังชวยใหผูมี
สวนไดสวนเสียก็มีความสุขมากขึ้นดวย ทั้งจากการผอนคลาย ลดความเครียด สบายใจที่ไดเห็นคนใกลชิดไมมี
พฤติกรรมเนือยนิ่ง รวมทั้งการไดมีกิจกรรมรวมกันกับครอบครัว เพื่อนรวมงาน และชุมชนมากขึ้น องคความรูใน
เรื่องกิจกรรมทางกายและโภชนาการก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับเพิ่มเติมจากการเขารวมทํา
กิจกรรมตางๆ และสําหรับผูดําเนินโครงการนั้น ก็รูสึกภาคภูมิใจที่เห็นผูเขารวมโครงการไดมีการออกกําลังกาย
ทํากิจกรรมทางกาย มีสุขภาพที่ดี และมีความสุข
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย พบวา ผลประโยชนสวนใหญ
ประมาณรอ ยละ 72 ตกอยู กั บ กลุ มเปาหมายหลั ก อัน ได แก กลุ มวั ย เด็ ก วัย ทํ างาน และวัย สูง อายุ
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ และสํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะที่เนนความครอบคลุมไปที่ 3
กลุมวัย และ 4 settings นอกจากนี้ผูใกลชิด อันไดแก ครอบครัว ผูดูแล รวมทั้งผูที่ไดรับประโยชนรวม เชน ผูที่
อยูนอกพื้นที่แตไดมาใชพื้นที่สุขภาพ ก็ไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ดวยเชนกัน
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ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากผลลัพธบางโครงการแตกตางกัน การคํานวณ SROI ควรตองหาผลลัพธรวม (common
outcome) ของทุกโครงการ แลวนําไปหา deadweight attribution และ drop-off เพื่อประเมินหา
ผลประโยชนที่ไดจากแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
2. การเก็บข อมูลและการคํานวณขึ้นอยูกับ มุมมองของผูตอบ จึงตองระมัดระวังในการสอบถามเพื่ อ
สะทอนและถอดความเห็นที่ไดใหเปนรูปธรรมสามารถวัดได และเปนวิทยาศาสตรใหมากขึ้น และการสอบถาม
ตองมีจํานวนที่มากพอเพื่อหาความคิดเห็นที่เปนเอกฉันท (consensus)
3. ควรระวั งเรื่ องความถู กต องแม น ยําของการคํานวณคาความเปลี่ย นแปลงที่เกิ ดขึ้น เนื่องจากบาง
โครงการสิ้นสุดมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ทําใหเปนขอจํากัดของการเก็บขอมูลที่จะนํามาใชในการคํานวณ SROI
ดังนั้นการวิเคราะห SROI ไมควรเลือกประเมินโครงการที่สิ้นสุดมานานแลวและควรสรางระบบการเก็บขอมูล
โดยเก็บขอมูลตั้งแตเริ่มโครงการและเก็บอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจทําไดโดยระบุใหมีการเก็บขอมูลไวในแผนการ
ทํางานโครงการของผูรับทุน ประกอบกับมีแบบฟอรมการเก็บขอมูลเพื่อความชัดเจนและเปนมาตรฐาน
4. โครงการที่มี SROI ต่ําไมไดหมายความวาจะตองหยุดดําเนินการไป แตผูดําเนินโครงการสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห เพื่อไปปรับปรุงการดําเนินงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดของผลลัพธที่ไม
เปนไปตามเปาหมายหรือเพิ่มน้ําหนักกับผลลัพธที่มีผลตอ SROI
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บทที่ 1: บทนํา
1.1 ความเปนมา หลักการ และเหตุผล
การมีกิจ กรรมทางกายที่ ไมเ พี ยงพอ (Physical Inactivity) รวมกับการรับ ประทานอาหารที่ไม
เหมาะสม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่เปน 1 ใน 4 สาเหตุของโรค NCDs วารสาร
Lancet ฉบับป ค.ศ. 2012 ไดระบุวาการมีกิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอนําไปสูการเสียชีวิตดวยกลุมโรค
NCDS มากกวาการสูบบุหรี่แลว โดยองคการอนามัยโลก (WHO) ไดประเมินวาการมีกิจกรรมทางกายที่ไม
เพียงพอ (Physical Inactivity) เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึงรอยละ 5.5 หรือประมาณ 3.2
ลานคนตอป รวมทั้งนิตยสาร TIME เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 ไดนําเสนองานวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่
พบวาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) มีโอกาสเสี่ยงของการเปนมะเร็งลําไสและชองทองสูง
ถึงรอยละ 66
สําหรับประเทศไทย กิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ 8 และ 9 ของ
ประชากรหญิงและชาย และเปนสาเหตุที่ทําใหคนไทยเสียชีวิตจํานวน 11,129 รายในป 2552 การสํารวจ
พฤติ ก รรมของคนไทยจากการมี กิ จ กรรมทางกายระดั บ ประเทศ โดยสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา คนไทยมีกิจกรรม
ทางกายเพียงรอยละ 66.3 ของประชากรทั้งประเทศในป พ.ศ. 2555 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยคือ
รอยละ 68.1, 68.3 และ 71.6 ในป พ.ศ. 2556-58 โดยวัยเด็กเปนกลุมที่มีกิจกรรมทางกายต่ําที่สุด (รอยละ
64.8 ในป พ.ศ. 2558) และเพิ่มขึ้นในกลุมผูสูงอายุ (รอยละ 66.7) วัยรุน (รอยละ 68.7) และวัยทํางาน (รอย
ละ 76.0) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจที่พบวา คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหคน
ไทยมีภาวะอวนและอวนลงพุงถึงรอยละ 35 ในป พ.ศ. 2557
ในการนี้ สสส. จึงไดมีแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อ
สุขภาพของคนไทย โดยดําเนินการควบคูไปกับการสงเสริมการสรางพื้นที่สุขภาวะหรือปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย ตลอดจนการสื่อสารใหคนทุกกลุมวัยตระหนักถึงความสําคัญของการมีกิจกรรมทางกาย
รวมทั้งการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย ที่ผานมา สสส. ไดรวมกับเครือขายตางๆ ในการขับเคลื่อนเพื่อ
เพิ่มโอกาสการมีกิจกรรมทางกาย เชน รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสรางตนแบบโรงเรียนสงเสริม
กิจกรรมทางกายแกกลุมวัยเด็ก การสงเสริมความรู Active Play แกผูปกครอง ครู รวมกับภาคอุตสาหกรรม
สรางตนแบบ Active Workplace แกกลุมวัยทํางาน รวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา จัดกิจกรรมสงเสริมการเดิน-การใชจักรยานในชีวิตประจําวันภายใตยุทธศาสตร 3 ส (1 สวน 1 สนาม 1
เสนทางตอจังหวัด) ทั้งนี้กิจกรรมตางๆ เหลานี้จะชวยสงเสริมใหคนไทยมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น ชวยใหมี
สุข ภาพที่ ดี และป องกั น ความเสี่ ย งจากโรคภั ย ไข เ จ็ บ อัน เป น ประโยชน ตอ สั ง คมโดยรวม ซึ่ งสามารถวั ด
ผลตอบแทนไดในรูปของ Social Return on Investment หรือ SROI โดยเปนการวัดถึงความคุมคาของการ
ลงทุนในกิจกรรมตางๆ ตามแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายวาใหผลตอบแทนตอสังคมอยางไร
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เปนประโยชนแกสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ
ในการสื่อสารกับสังคม สามารถชี้ใหเห็นวาแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ดําเนินการโดยสํานัก 5 สํานัก
สงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ในดานสุขภาพ และสามารถวัดออกมาเปนมูลคาเชิงสังคมในรูปตัวเงิน เพื่อตอบกับสังคมไดวาเงินที่ลงทุนใน
กิจกรรมทางกายของสสส. นั้น สังคมไดรับผลตอบแทนเทาใด ทั้งนี้ เพื่อใหการคํานวณผลตอบแทนทางสังคมมี
ความถูกตองยิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลการวิเคราะหใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ในการวิเคราะหครั้งนี้จึง
จะทําการพัฒนาฐานขอมูลการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมและมีการถายทอดองคความรูแกเครือขายที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถวิเคราะหไดในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายของสํานักงานสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมสําหรับแผนสงเสริมกิจกรรม
ทางกายในอนาคต
3. เพื่อใหเกิดการถายทอดความรูแกเครือขายในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม

1.3 กรอบการคัดเลือกโครงการที่ศึกษา
แผนสงเสริมกิจกรรมทางกายภายใตการดําเนินการของสํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
ประกอบดวย 3 กลุมแผนงาน และ 1 ยุทธศาสตรพิเศษ คือ กลุมแผนงานสงเสริมกิจกรรมทางกายตามกลุมวัย
กลุมแผนงานสงเสริมพื้นที่และปจจัยแวดลอมสุขภาวะที่เอื้อตอกิจกรรมทางกาย กลุมแผนงานทุนอุปถัมภกีฬา
และยุทธศาสตรสงเสริมการใชจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยครอบคลุม 3 กลุมวัย (วัยเด็ก วัยทํางาน และวัย
สูงอายุ) และ 4 settings (บาน โรงเรียน ชุมชนและองคกร)
เนื่องจากความครอบคลุมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ครบทุกกลุมวัยและพื้นที่ สงผลใหสํานัก
5 มีการสนับสนุนโครงการ ชุดโครงการ และแผนงานที่เกี่ยวของจํานวนมาก คณะวิจัยจึงไดกําหนดกรอบและ
ขอบเขตในการคัดเลือกโครงการศึกษาที่สามารถเปนตัวแทนของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายภายใตขอจํากัด
ของทรัพยากรและเวลาที่ทําการวิเคราะห โดยทําการศึกษาลักษณะของโครงการและไดปรึกษากับผูรับผิดชอบ
กลุมแผนงานและยุทธศาสตรในสํานัก 5 รวมทั้งผูไดรับทุน ซึ่งมีรายละเอียดกรอบการคัดเลือกดังนี้
• เปนโครงการที่มีการดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2558 – 2559 และเสร็จสิ้นโครงการภายในป พ.ศ.
2559 เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียได
• ครอบคลุมทั้ง 3 กลุมวัย และ 4 settings ยกเวนกรณี setting องคกรหรือที่ทํางานที่ไมครอบคลุม
กลุมวัยเด็กและวัยสูงอายุ เพราะเนนวัยทํางานเปนหลัก และกรณี setting โรงเรียนที่ไมครอบคลุม
กลุมวัยสูงอายุ เพราะโรงเรียนเนนวัยเด็กซึ่งเปนนักเรียน และวัยทํางานซึ่งเปนผูปกครอง
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• เปนโครงการขนาดใหญและสามารถนํามาเปนตัวแทนของการวิเคราะห SROI ของแผนสงเสริม
กิจกรรมทางกายได
• ไมรวมโครงการที่เปนการสนับสนุนงานวิชาการ และการสื่อสารสาธารณะ เพราะผูมีสวนไดสวน
เสียเกิดขึ้นในวงกวาง และผูไดรับประโยชนไมคอยทราบวาเปนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ การวัดผลตอบแทนโดยใช SROI จึงไมเหมาะสม
• ไมรวมโครงการที่เปนการทําแผน และการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โดยยังไมมีการกอสรางและ
พัฒนาพื้นที่ เพราะไมสามารถวัดประโยชนทางสังคมที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ
(ที่มีการสรางจริง) ไดอยางชัดเจน จึงไมเหมาะสมที่จะใช SROI ในการวัด
ตารางที่ 1-1 แสดงชุดโครงการและโครงการที่คณะวิจัยคัดเลือกเพื่อนํามาวิเคราะหผลตอบแทนทาง
สังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งประกอบดวย 8 ชุดโครงการ/โครงการ และไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสสส. จํานวน 32.61 ลานบาท (รายละเอียดของโครงการในภาคผนวก ก-ง) และตารางที่ 1-2
แสดงความครอบคลุมของโครงการที่คัดเลือกใน 3 กลุมวัย และ 4 settings
ตารางที่ 1-1: โครงการที่คัดเลือกมาเปนตัวแทนแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
โครงการ
1. โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะใน
ชุมชนเมือง
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน
เพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจ
ชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานี
รถไฟฟาวุฒากาศ
3. โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558
4. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
4.1 โครงการ Bike & Walk to School
4.2 โครงการ Walk and Bike Friend City
5. ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย

ปที่
ดําเนินการ
2558

สถาบันอาศรมศิลป

2558 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

4.99

2558

10.0

2558 2559

มูลนิธิสมาพันธชมรมเดิน
วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
แหงประเทศไทย

2558 2559

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2.45

3

ผูรับทุน

งบประมาณ
(ลานบาท)
3.81

0.8

โครงการ

ปที่
ผูรับทุน
งบประมาณ
ดําเนินการ
(ลานบาท)
6. ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทย 2556 –
เครือขายคนไทยไรพุง
2.56
ไรพุง ปที่ 2
2558
และราชวิทยาลัยอายุร
6.1 โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภ
แพทยแหงประเทศไทย
(2.34)
ผสมผสาน
(0.22)
6.2 โครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการ
ประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและ
ฝกปฎิบัติออกกําลังกายเพื่อเสริมสราง
สุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ
7. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนา
2557 –
คณะศึกษาศาสตรและ
3.0
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
2558 พัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
8. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับ
2558 - ศูนยหัวใจหลอดเลือดและ
5.0
ผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและ 2559 เมแทบอลิซึม โรงพยาบาล
สรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อน
รามาธิบดี
สูสาธารณะ
ที่มา: สํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.

ตารางที่ 1-2: การ mapping โครงการที่คัดเลือกกับ 3 กลุมวัย และ 4 settings
พื้นที่ (settings)
กลุม
วัยเด็ก
วัยทํางาน
วัยสูงอายุ

บาน

โรงเรียน

ชุมชน

ที่ทํางาน/องคกร

3, 5, 6
3, 5, 6, 7, 8
3, 7, 8

4, 5
4

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 7, 8
1, 2, 3, 7, 8
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หมายเหตุ: รายละเอียดหมายเลขโครงการในตารางที่ 1

1.4 ระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม
ขั้นตอนการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังรูปที่ 1-1 และมีรายละเอียด
การดําเนินการในแตละขั้นตอนดังตอไปนี้

4

รูปที่ 1-1: ขั้นตอนการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม

Stage 1:
Establish
scope and
identify
stakeholders

Stage 2:
Mapping
Outcomes

Stage 3:
Evidencing
outcomes
and then
availability

Stage 4:
Establishing
Impact

Stage 5:
Calculating
the SROI

Stage 6:
Reporting
and
Embedding

ที่มา: Banke-Thomas, Madaj, Charles, & van den Broek, 2015

ขั้นที่ 1: กําหนดขอบเขตการวิจัยและระบุผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะวิจัยจะตองกําหนดขอบเขตของการวิจัย เชน จุดประสงคของการวิจัย ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
โครงการ รวมไปถึงระยะเวลาในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม นอกจากนี้ คณะวิจัยจะตองทําการระบุผู
มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือองคกรที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการ จนทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้น ไมวาผลกระทบนั้นจะเปนบวกหรือลบ โดยควรคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
• ผูมีสวนไดสวนเสียคือใคร
• จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม
• บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ
• วิธีการเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ขั้นที่ 2: กําหนดแผนที่ผลลัพธ
แผนที่ผลลัพธจะแสดงความสัมพันธของผูมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งที่เกิดขึ้น และ ทรัพยากรที่ใช (หรือ
input ไมวาจะเปนเงินหรือเวลา) โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การจัดประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนได
สวนเสียแตละกลุม แผนที่ผลลัพธประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
• ผูมีสวนไดสวนเสีย
• ทรัพยากรที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหกับโครงการ (เชน เงิน เวลา)
• กิจกรรมที่ทํา
• ผลผลิตที่ได
• ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้น
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ขั้นที่ 3: คัดเลือกผลลัพธ กําหนดตัวชี้วัด และเก็บขอมูล
หลั ง จากรวบรวมข อ มู ล ในแผนที่ ผ ลลั พ ธ แ ล ว คณะวิ จั ย จะคั ด เลื อ กผลลั พ ท ที่ จ ะนํ า มาคํ า นวณ
ผลตอบแทนทางสังคม และหาตัวชี้วัดที่ชัดเจนวาสามารถวัดผลลัพธนั้นได โดยตองมีขอมูลที่สามารถบอกไดวา
ผลลัพธจะเกิดขึ้น (outcome incidence) มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ซึ่งรวบรวมมาจากการเก็บแบบสอบถาม
(ขอมูลปฐมภูมิ) รวมกับการใชขอมูลทุติยภูมิที่มีอยู ดังขั้นตอนในรูปที่ 1-2
รูปที่ 1-2: ขั้นตอนการคํานวณ outcome incidence

ผลลัพธ

ตัวชี้วัด

เก็บขอมูล

outcome
incidence

ขั้นที่ 4: คํานวณผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการและผลประโยชนที่เกิดขึ้น
การประเมินสิ่งที่เกี่ยวของกับผลกระทบ อันไดแก ถา สสส. ไมสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมนั้นๆ ผูมีสวน
ไดสวนเสียจะไดรับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธตางไปจากเดิมหรือไม (Deadweight) ผลลัพธของโครงการจะ
ลดลงหรือไม (Drop-off) หรือผลลัพธที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากกิจกรรมอื่นๆ หรือการทํางานขององคกรอื่นๆ มาก
นอยเพียงใด (Attribution) โดยมีการลดทอนสิ่งที่ไมใชผลงานของ สสส. และทําการประเมินมูลคาของผลลัพธ
ใหอยูในรูปเงินตราได โดยใชตัวแทนทางการเงินในการแปลงคาผลลัพธเปนเงินตรา เพื่อคํานวณผลประโยชนที่
เกิดขึ้นจากโครงการ ดังรูปที่ 1-3
รูปที่ 1-3: ขั้นตอนการคํานวณผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการ

outcome incidence

ลบ

คูณ

deadweight
incidence

attribution
rate

คูณตัวแทน
ทางการเงิน

ลบ
Drop-off

social
benefit
(ผลประโยชน)

ขั้นที่ 5: คํานวณผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
การคํานวณ Social Return on Investment (SROI) เปนการนํามูลคาผลประโยชนของทุกปและ
ของทุกๆ คนมารวมกันและเปรียบเทียบกับมูลคาการลงทุน โดยใชสูตรดังนี้
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มูลคาปจจุบันของผลประโยชนทั้งหมด
มูลคาปจจุบันของการลงทุนทั้งหมด
การคํานวณจะใชอัตราคิดลดเพื่อใหไดมูลคาปจจุบันของผลประโยชนและการลงทุน ซึ่งในการศึกษานี้
ใชอัตราคิดลดรอยละ 3 อันเปนอัตราที่มักใชในโครงการดานสุขภาพ ทั้งนี้ หาก SROI มีคามากกวา 1 แสดงวา
ผลประโยชนของโครงการมากกวาการลงทุนหรือกลาวอักนัยหนึ่งวาการลงทุนมีความคุมคา และหลังจาก
คํานวณ SROI ของโครงการแลว ควรมีการวิเคราะหความออนไหว (sensitivity) ของผลตอบแทนทางสังคม
ภายใตอัตราคิดลด, Deadweight, Attribution, Drop-off คาตางๆ ดวย
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

ขั้นที่ 6: ประมวลและรายงานผล
หลั งจากคํานวณผลตอบแทนทางสังคมและวิเ คราะหความออนไหวแลว คณะวิจั ย จะนําเสนอผล
การศึกษากับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่เกี่ยวของผานการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและขอขอคิดเห็น รวมถึง
จัดทํารายงานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป

1.5 การนําเสนอรายงาน
รายงานนี้ประกอบดวย 6 บท โดยบทที่ 1 เปนการกลาวนําถึงที่มาและเหตุผลในการทําวิจัย พรอมทั้ง
วัตถุประสงค กรอบแนวคิด และวิธีการวิจัย บทที่ 2 เปนรายละเอียดของกลุมชุดโครงการและโครงการที่ศึกษา
และการทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 กลาวถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียของแผนสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย ดวยการจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียและนําผลการประชุมมาจัดทําแผนที่ผลลัพธ บทที่ 4 เปนการ
นําเสนอตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และ Drop-off ที่เกิดขึ้นของแผนสงเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อนําไปใชในการคํานวณผลตอบแทนทางสังคม บทที่ 5 เปนการคํานวณ SROI ของแผน
สงเสริมกิจกรรมทางกาย สวนแบงผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสีย และการวิเคราะหความออนไหว
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ Deadweight และ Attribution และบทที่ 6 เปน การสรุ ปผลการศึกษาและ
ขอเสนอแนะในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมสําหรับนําไปใชกับโครงการอื่นๆ ในอนาคต
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บทที่ 2: โครงการที่ศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม
2.1 ชุดโครงการและโครงการที่ศึกษา
การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายในการศึกษานี้ คณะวิจัยไดแบง
ชุดโครงการ/โครงการตามที่ไดคัดเลือกไวในตารางที่ 1-1 ออกเปน 4 กลุม ไดแก วัยเด็ก วัยทํางาน วัยสูงอายุ
และทุกกลุมวัย ตามชวงอายุซึ่งสอดคลองกับความครอบคลุมกลุมวัยของสํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
โดยใชเกณฑที่วากลุมเปาหมายหลักของแตละชุดโครงการ/โครงการเปนประชากรในกลุมวัยไหน ดังตอไปนี้
(รายละเอียดของแตละชุดโครงการ/โครงการอยูในภาคผนวก ก-ง)
ทุกกลุมวัย
โครงการที่มีกลุมเปาหมายหลักในทุกกลุมวัย เปนโครงการที่มีกิจกรรมที่ทุกชวงวัยสามารถเขารวม
กิจกรรมได ประกอบดวย โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
“ลานกี ฬาพัฒ น” พื้ นที่ สุขภาวะในชุมชนเมือง และโครงการพั ฒนาพื้นที่ ริมคลองเป นทางจักรยานเพื่ อ
สรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ
โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ดําเนินงานโดยมูลนิธิสมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เปนโครงการ
ที่สงเสริมใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นผานกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อ
สุขภาพและกิจกรรมทางกายอื่นๆ รวมถึงผลักดันนโยบายดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายในองคกรตางๆ
อาทิ หนวยงานของรัฐ องคกรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดการองค
ความรู และสรางนวัตกรรมดานการสงเสริมการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายอื่นๆ ซึ่งมีโครงการใน
แต ล ะป มากกว า 130 โครงการ และมี ป ระชาชนทุ ก กลุ ม วั ย ที่ เ ข า ร ว มโครงการนี้ ก ว า 500,000 คนต อ ป
นอกจากนี้โครงการยังสงเสริมกิจกรรมทางกายในองคกร เพื่อใหเกิดนโยบายภายในองคกรทั้งสถาบันการศึกษา
หน ว ยงานราชการ องค กรปกครองท องถิ่ น การเคหะแหง ชาติ โรงงานอุ ตสาหกรรม สถานประกอบการ
สวนสาธารณะ รวมทั้งมีเครือขายชมรมเดินวิ่งและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ
โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
และโครงการพั ฒนาพื้น ที่ ริมคลองเป นทางจักรยานเพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจ ชุมชนยั่งยืน
เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ เปนโครงการที่สสส. ใหทุนสนับสนุนในการปรับปรุงพื้นที่ที่มี
อยูเดิมใหเปนพื้นที่สุขภาวะโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน โครงการ “ลานกีฬาพัฒน” เปนการปรับปรุงพื้นที่
ในเคหะชุมชนคลองจั่น ในป พ.ศ. 2557-2558 โดยมอบหมายใหสถาบันอาศรมศิลปออกแบบและปรับปรุง
ภูมิทัศนในพื้นที่ใหคนในชุมชนไดมาทํากิจกรรมทางกายที่ลานกีฬาพัฒน ทั้งในรูปการออกกําลังกาย และทํา
กิจกรรมตางๆ โดยมีจุดประสงที่จะชวยใหประชาชนในเคหะคลองจั่น และชุมชนใกลเคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
สุขภาพแข็งแรงขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และสามารถเปนองคความรูของตนแบบในกระบวนการสรางพื้นที่สุข
ภาวะในพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต
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สวนโครงการ “เสนทางคลองบางมด” จะเปนโครงการที่ศึกษาและพัฒนาปรับปรุงทางเดินเทาและ
เสนทางจักรยานเลียบคลองบางมดเพื่อการเดินทางและสังคมสุขภาวะ ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) การดําเนินการมีทั้งการสํารวจความคิดเห็นจากชุมชนเพื่อใหไดเสนทางจักรยาน
เลียบคลองที่ตรงกับความตองการของชุมชน และนําเสนอตอหนวยงานภาครัฐใหมีการพัฒนาและปรับปรุง
ทางเดิ น เท า และเส น ทางจั กรยานเลี ย บคลองเพื่อการเดิน ทาง และมีการประชาสัมพัน ธโ ครงการ การจั ด
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน จัดงานวิ่ง สรางงานศิลปะเลียบคลอง และการจัดกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวม
และสรางรายไดแกชุมชน เชน งานบางมดเฟส เพื่อใหคนในชุมชนและนอกชุมชนริมคลองบางมดไดเขามาใช
พื้นที่เสนทางคลองบางมดและมีสวนรวมทํากิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดกิจกรรมทางกาย สงผลใหมีคนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีความสุขมากขึ้น รวมทั้งคณะทํางานยังสามารถนําองคความรูของ
ตนแบบในกระบวนการสรางพื้นที่สุขภาวะไปปรับใชในพื้นที่อื่นๆ เชนเดียวกับโครงการการสรางกระบวนการมี
สวนรวมเพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน”
กลุมวัยเด็ก
ชุดโครงการ/โครงการที่มีกลุมเปาหมายหลักเปนกลุมวัยเด็ก เปนโครงการที่เนนกิจกรรมทางกายในวัย
เด็กเปนหลัก ประกอบดวยโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
และชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ดําเนินงานโดย
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ทําใหการ
ขับเคลื่อน ผลักดัน และสงเสริมการเดินและใชจักรยานในชีวิตประจําวันใหสามารถเกิดผลสําเร็จและถูกนําไป
ปฏิบัติไดจริงตองมีการขับเคลื่อนลงไปในพื้นที่ การดําเนินการจึงเนนไปที่การทํากิจกรรมรวมกับเด็กนักเรียน
โดยดําเนินการภายใตโครงการ Bike & Walk to School “ชวนกันปน พากันเดิน ไปโรงเรียนกันเถอะ” ซึ่ง
มุงหวังวาจะชวยลดปญหาการจราจรติดขัดหนาโรงเรียนในชวงเชา-เย็น และสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายให
เด็กนักเรียน รวมถึงการชวยลดอุบัติเหตุหนาโรงเรียน และ “กิจกรรมปดเทอมสรางสรรค”เปนกิจกรรมที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางในชวงปดภาคเรียนใหเกิดประโยชน ชวนกันเรียนรูประสบการณนอก
หองเรียนผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนเวลา 2 วัน โดยใชจักรยานและการเดินเปนเครื่องมือในการสํารวจ
รอบๆ ชุมชนหรือโรงเรียนในรัศมีประมาณ 1-3 กิโลเมตร เพื่อสํารวจปญหาในพื้นที่ และรวมฝกแกไขปญหา
ตามหลักอริยสัจ 4 การทํากิจกรรมเหลานี้ไดกอใหเกิดการตระหนักถึงการเดินและการออกกําลังกาย และชวย
สงเสริมใหเด็กนักเรียนเดินและปนจักรยานมาโรงเรียนมากขึ้น เกิดการทํางานรวมกัน และการมีความรูในการ
ทําแผนที่ชุมชน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของโดยเฉพาะดานการจราจรผานการอบรมเชิงปฎิบัติการ
ทั้งนี้ยังสงผลใหการขับเคลื่อนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆ ชุมชน และทําจุดจอดรถเพื่อลดปญหาการจราจร
ติดขัด สงผลใหมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีความสุขมากขึ้น เนื่องจาก
รูสึกปลอดภัยในการเดินทาง และสามารถนําองคความรูดานกฎหมาย กฎระเบียบจราจร ไปใชในอนาคต
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สํ า หรั บ ชุ ด โครงการวิ จั ย เพื่ อ สร า งสรรค ต น แบบการลดพฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ในเด็ ก และวั ย รุ น ไทย
ดําเนินงานโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปนโครงการเชิงบูรณาการที่มุงคนหา
นวัตกรรมตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีเปาหมายเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจําวันของเด็ก
และวัยรุนไทย ผานกระบวนการตระหนักทางสุขภาวะ สนับสนุนพื้นที่และสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาวะ เสริมสราง
ความตื่นรูในการดําเนินชีวิตอยางมีสุขภาวะ และมีจิตสาธารณะเพื่อใหเปนพลเมืองตื่นรูของประเทศไดใน
อนาคต ชุดโครงการแบงออกเปน 2 โครงการยอย ไดแก 1) โครงการการสรางตนแบบการลดพฤติกรรมเนือย
นิ่งในเด็ก (Rights to Play: ขอหนู…วิ่งเลน) ซึ่งเนนไปที่ประชากรวัยเด็กระดับชั้นประถมศึกษา เนนการ
สรางสรรคและเปดโอกาสในการวิ่งเลนมากขึ้น ทั้งในแบบ Active Play และ Free Play เนื่องจากปจจุบันการ
เลน ในลั กษณะดั งกลาวมีแนวโนมลดลง จึ งจํ าเป นตองสรางความเขาใจ และความตระหนั กถึงผลเสีย ของ
พฤติกรรมเนือยนิ่ง ใหรักและเรียนรูการมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง และ 2) โครงการการสรางสรรคตนแบบการ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุน (Active Living Skills: ทีนรู…อยูตื่น) เปนโครงการที่สงเสริมกระบวนการมีสวน
ร ว มของเด็ ก ในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา เน น ให วั ย รุ น ได ค น หาชี วิ ต สุ ข ภาวะในรู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ ตนเอง
ใชกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการยอมรับ ชุดโครงการเด็กไทยไมเฉื่อยเปนการ
วิจัยเชิงทดลองโดยศึกษาเปรียบผลระหวาง 2 กลุม คือ 1) กลุมที่ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโครงการ ทั้ง
ระดั บประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเรียกวา “กลุมทดลอง” และ 2) กลุมควบคุ มที่ไมได เขารว ม
กิ จ กรรม เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ความแตกต า งในการเปลี่ ย นพฤติ ก รรมจากกิ จ กรรมของโครงการทั้ ง ในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการทํากิจกรรมดังกลาวทําใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และมีความสุขที่ไดทํา
กิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ
กลุมวัยทํางาน
ชุดโครงการ/โครงการที่มีกลุมเปาหมายหลักในวัยทํางาน คือ ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สราง
สังคมไทยไรพุง เปนชุดโครงการดําเนินงานตอเนื่องสูปที่ 2 ประกอบดวย 9 โครงการยอย มีวัตถุประสงคของ
ชุดโครงการเพื่อสรางบุคลากรและทีมงาน รวมทั้งรูปแบบ มาตรการ วิธีการปองกัน และแกไขปญหาน้ําหนัก
เกิน อวน และอวนลงพุงในสังคมไทยที่มีประสิทธิผล โดยการทํางานเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางเครือขาย
และองคกรตางๆ อยางยั่งยืน
คณะวิจัยไดเลือกพิจารณาเพียง 2 โครงการภายใตชุดโครงการฯ คือ โครงการพัฒนารูปแบบคลินิก
ฝากครรภผสมผสาน และโครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและ
ฝกปฎิบัติออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ (การเผยแพรความรูสูสังคม)
โดยโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน ดําเนินการโดยคณะทํางานรวมจากโรงเรียนแพทย 4
แหง คือ โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกลา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกีย รติ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร
(ขอนแกน) และโรงพยาบาลราชวิถี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝากครรภรูปแบบใหม
ตามโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการและการออกกําลังกายตอการเพิ่มน้ําหนักตัวในหญิงตั้งครรภ 2 กิจกรรม
ที่สําคัญ คือ 1) การใชรูปแบบการฝากครรภรูปแบบใหม ตามโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการและการออก
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กําลังกาย และ 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขดานโภชนาการและการออกกําลังกายในหญิง
ตั้งครรภ มีกลุมเปาหมายคือ บุคลากรสาธารณสุข (เชน แพทย พยาบาล นักโภชนาการ ผูชวยพยาบาล และ
นักสาธารณสุข เปนตน) ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกับโรงเรียนแพทยทั้ง 4 แหง โดยจัดการอบรมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
นอกจากนี้ ไดมีการขยายเครือขายคลินิกฝากครรภผสมผสานหรือคลินิกตนแบบนี้ไปยังโรงพยาบาลเครือขาย
ในชุมชน จํานวน 7 แหง เพื่อเตรียมความพรอมในการปรับปรุงการใหบริการคลินิกฝากครรภยุคใหม
สวนโครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและฝกปฎิบัติออก
กําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ (การเผยแพรความรูสูสังคม) มีวัตถุประสงค
เพื่อถายทอดความรู ประเมินและติดตามผลการลดและควบคุมน้ําหนักตัว รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากความรวมมือ ตลอดจนพัฒนาสูการเปนองคกรตนแบบไรพุงอยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน เริ่มดําเนินการในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในป พ.ศ. 25562557 และขยายผลไปยังสถานประกอบการ คือ บริษัท เอ ไอ เอ จํากัด และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) โดยการศึกษานี้พิจารณากิจกรรมของโครงการที่ดําเนินงานใน สปสช. ซึ่งดําเนินโครงการ
ดวยการสงเสริมกิจกรรมทางกายดวยการเดินและเพิ่มการขยับในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนตนแบบใหหนวย
ราชการอื่นๆ ในบริเวณศูนยราชการแจงวัฒนะ ภายใตชื่อโครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือเปนที่คุนเคยในชื่อ
“Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2” กิจกรรมของโครงการคือสงเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและ
การออกกําลังกาย ผูเขารวมโครงการจะไดรับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การเขารวมการอบรมใหความรู
เรื่องประโยชนของกิจกรรมทางกาย การเพิ่มกิจกรรมทางกาย และเพิ่มความสนุกสนานในการทํากิจกรรม
ผูเขารวมโครงการถูกแบงออกเปนทีม และรวมการแขงขันการเดินสะสมกาว และการสื่อสารแลกเปลี่ยนผล
การทํากิจกรรมทางกายผานทาง application Line ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยผูเขารวมโครงการจะ
ไดรับการทดสอบสมรรถภาพรางกายอีกครั้ง กอนเสร็จสิ้นโครงการ
กลุมวัยสูงอายุ
โครงการที่มีกลุมเปาหมายหลักในวัยสูงอายุคือ โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย และโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุข
ภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการดําเนินกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมในกลุมประชากรสูงอายุในพื้นที่เปาหมายทั้งหมด 79
ชมรม ในพื้นที่ทั้งหมด 25 จังหวัดทั่วประเทศ ผานกระบวนการสรางองคความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายใหกับ
ผูเขารวมอบรมในดานตางๆ เชน ลักษณะกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม กระบวนการประเมินสุขภาพเบื้องตน
ขอควรระวังในการดําเนินกิจกรรมทางกายตางๆ และผูเขารวมอบรมสามารถนําไปใชในการดําเนินการตอไปได
โดยการใหความรูแกผูสูงอายุและผูดูแล การพาผูสูงอายุออกกําลังกายหรือดําเนินกิจกรรมทางกายไดอยาง
เหมาะสม กิจ กรรมทางกายภายใตโครงการตางๆ ขึ้นอยูกับปญหาสุขภาพของผูสู งอายุ เช น เดิ น วิ่ ง ป น
จักรยาน รําไมพอง รําวง และไทเกก การกวาด/ถูบาน และการทําสวน โดยผูเขารวมโครงการไดรับความรูเรื่อง
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การดําเนินกิจกรรมทางกาย และมีการดําเนินกิจกรรมทางกาย เชน ออกกําลังกายดวยยางยืด เตนลีลาศ ปน
จักรยาน วิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ รําไมพอง การประเมินสุขภาพตนเอง ทําใหผูสูงอายุสามารถดําเนินกิจกรรมทาง
กายไดดีขึ้น และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การมีสุขภาพกายดีขึ้น อารมณดีขึ้น เขาสังคมไดดีขึ้น
ดูแลตนเองไดมากขึ้น
สวนโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุฯ เปนโครงการที่ผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะ
และสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ ดําเนินโครงการโดยนายแพทยฆนัท ครุฑกูล ศูนย
หัวใจ และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงคหลักของ
โครงการคือการสรางเครือขายการดําเนินกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุและสรางความเขมแข็งใหเครือขาย
เพื่อกําหนดและปรับปรุงแนวทางการดํารงชีวิตและสงเสริมสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุในพื้นที่เปาหมายดวยการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมของผูสูงอายุ ซึ่งโครงการไดจัดทําคูมือ “การสงเสริมกิจกรรมทางกายและ
การสรางสมรรถภาพของผูสูงอายุ ฉบับสําหรับเจาหนาที่และผูดูแล” แจกจายใหแกองคกรตางๆ เชน ชมรม
ผู สู ง อายุ สถานพยาบาลหรื อ หน ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ และสถานดู แ ลผู สู ง อายุ ในกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล
นอกจากนี้ โครงการไดมอบอุปกรณการดําเนินกิจกรรมทางกายไปพรอมกับคูมือดวย โดยอุปกรณประกอบดวย
ถุงทราย สายวัดตัว เชือก กรวย เสื้อยืด และ CD สูงวัยใสใจการออกกําลังกาย เพื่อใหสามารถใชประกอบการ
ใหบริการดานการดําเนินกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุที่เหมาะสม ผูดําเนินโครงการไดจัดอบรมเพื่อเปน
การสรางองคความรูและเขาใจคูมือและการใชอุปกรณเพื่อใหองคกรในพื้นที่สามารถนําไปใชอยางเหมาะสม
ผูที่เขารวมโครงการทั้งสองโครงการนี้จะไดรับองคความรูตางๆ เชน ลั กษณะการดําเนินกิ จกรรม
ทางกายที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ การควบคุมอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางอารมณ การทําจิตใจให
ผองใส สาเหตุและปญหาสุขภาพกายและจิต การประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย และการประเมิน
สุขภาพเบื้องตน รวมทั้งมีเครือขายการทํางานรวมกันมากขึ้นและมีคูมือหรือโมเดลตนแบบในพื้นที่เปาหมาย
นอกจากนี้ผูที่ผานการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ สามาถนําความรูไปเผยแพรและปฏิบัติตอใหพื้นที่ เชน
ประเมินสุขภาพตนเอง ออกกําลังกาย เชน เดินรอบหมูบาน แกวงแขน รําไมพอง ไทเกก ปนจักรยาน เลน
โยคะเบาๆ เต นแอโรบิคตอนเย็น เดิน เช าเย็ น ดึงยางยื ด เป นตน ทํ าใหมีสุขภาพกายดี ขึ้น มี ความสุขและ
อารมณดี จิตใจแจมใส เนื่องจากสามารถชวยเหลือและทํางานบานไดมากขึ้น เขาสังคมมากขึ้น ดูแลตนเองได
มากขึ้น ทําใหคนอื่นมองวามีคุณคามากขึ้น และครอบครัวมีความสุขมากขึ้น

2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กิจกรรมทางกายกับผลลัพธทางสุขภาพ
การออกกําลังกาย
Glasgow Health Walk programme เปนโครงการที่เกิดขึ้นในเมืองกลาสโกว ประเทศสกอตแลนด
ซึ่งติดอันดับเมืองที่มีความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพสูงในยุโรป และเปนเมืองที่มีชวงอายุของชีวิตคนต่ําเมืองหนึ่ง
ในสหราชอาณาจักร โดยโครงการเดินดังกลาวไดเขามาเปลี่ยนแปลง และไดการยอมรับวาสามารถยกระดับ
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การมีกิจกรรมทางกายรวมทั้งคุณภาพชีวิต และชวงอายุของชีวิตคนที่ไดเขาเขารวมโครงการ (Paths for All,
2013) ผลการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนทางสังคมที่ไดจากโครงการอยูที่ระดับ 1:8 เกิดจากผลลัพธหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ ประกอบดวย ผูเดิน (walkers) รูสึกสบายใจที่ไดเดิน
ในสวนที่เปนพื้นที่สีเขียวของชุมชน และเปนสวนหนึ่งของกลุม มีความพึงพอใจในตัวเองที่สามารถมีกิจกรรม
ทางกายไดมากขึ้น ความสัมพันธกับชุมชนดีขึ้น ไดรูจักและมีเพื่อนมากขึ้นทําใหมีความมั่นใจและไมรูสึกโดด
เดี่ยว เพิ่มความสุขใหชีวิต อาสาสมัครผูนําการเดิน (walk leader volunteer) รูสึกภูมิใจและรูสึกวาตัวเองมี
คุณคาที่ไดชวยเหลือผูอื่น มีความรูเพิ่มขึ้นจากการไดรับการอบรมผูนําการเดินเพื่อสุขภาพ ทําใหเพิ่มโอกาสใน
การถูกจาง และการเปนอาสาสมัคร ผูเดินที่เปนกลุมเปราะบาง (vulnerable walkers in closed walk) รูสึก
มีความสุขมากขึ้นจากการไดพบปะผูคน มีเพื่อนใหม ทําใหไมรูสึกโดดเดี่ยวแปลกแยก การมีกิจกรรมทางกาย
จากการเดินทําใหรูสึกสงบและผอนคลายมากขึ้น หนวยงานการบริการดานสุขภาพแหงชาติและเทศบาลเมือง
กลาสโกว (city council of Glasgow) ไดประหยัดตนทุนดานสุขภาพ เนื่องจากผูเขารวมโครงการมีสุขภาพ
รางกาย (ความดัน) ดีขึ้น และสุขภาพจิตดีขึ้น ความตองการใชยาในการรักษา/ความตองการใบสั่งยาลดลง
นอกจากนี้โครงการ health walks ยังสงผลประโยชนทางออมตอสังคมในดานตางๆ เชน ชวยสรางความ
ตระหนักทางวัฒ นธรรม (cultural awareness) จากการที่นําพาคนกลุมต างๆ ใหได มาพบเจอและมี
ปฏิสัมพันธรวมกัน ซึ่งเปนการสรางเสริมสุขภาพ ความสุขและความผาสุขใหกับชีวิตไดอีกทางหนึ่ง
กีฬา
รายงาน A Review of the Social Impacts of Culture and Sport ของ Department of
Digital, Culture, Media & Sport ของสหราชอาณาจักร ในป ค.ศ. 2015 พบวากีฬาและการออกกําลังกาย
ชวยลดปญหาทางสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ ลดคารักษาพยาบาล เสริมสรางพฤติกรรมเขารวมสังคม ลด
อัตราการเกิดอาชญากรรม สรางผลลัพธทางการเรียนรูที่ดี สรางความเปนอยูที่ดี (ความพึงพอใจในชีวิตและ
ความสุข)
ภาวะโภชนการและพฤติกรรมสุขภาพ
หญิ งตั้ งครรภ มักมีภ าวะความเครี ยดจากหลายสาเหตุ สงผลตอสุขภาพมารดาและทารกในครรภ
ตลอดจนเพิ่ ม ความเสี่ ย งในการคลอด การศึ ก ษาจากหลายแหล ง จึ ง ให ค วามสํ าคั ญ กั บ การส ง เสริ มภาวะ
โภชนาการของหญิ งตั้ งครรภ (Jaminet, 2013) และการจัดการกับความเครีย ด นอกเหนือจากการ
รักษาพยาบาลตามปกติ หรือที่เรียกวา “โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ” เพื่อสงเสริมพฤติกรรมดานโภชนาการ
และพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการกับความเครียด โดยใหหญิงตั้งครรภมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิด
ความรูสึก และประสบการณซึ่งกันและกันดวยกระบวนการกลุมกิจกรรม และการฝกทักษะ เพื่อใหเกิดการรับรู
ประโยชนของการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ การรับรูความสามารถของตนเอง และการให
ครอบครัวมีสวนรวมสนับสนุน เพื่อใหหญิงตั้งครรภมีกําลังใจ เกิดความเชื่อมั่น และมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภวัยรุนของโรงพยาบาลราชบุรี (สุภาวดี เงินยิ่ง, 2556) ชี้ใหเห็นวา
โปรแกรมส งเสริมสุขภาพ ช วยให ห ญิงตั้งครรภมีพฤติกรรมสุขภาพดานโภชนาการ และการจัดการกับ
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ความเครียดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือกลาวไดวา “มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ” ทําใหเกิดภาวะ
สุขภาพที่ดี ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม สงผลตอการคลอดที่ปลอดภัย สุขภาพที่ดีของทารก
และมารดา อันนําไปสูความผาสุกของชีวิต
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินกิจกรรมทางกายของผูสูงอายุ
ความสามารถในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางกายและอายุ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น แบบเชิ ง ลบ กล า วคื อ
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมทางกายลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเนื่องจากปญหาดานสุขภาพและรางกายที่
เสื่อมถอยลงเรื่อยๆ และอายุเพิ่มขึ้นทําใหความเสี่ยงของการเกิดปญหาดานสุขภาพเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้น
การเลือกกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมจึงมีสวนสําคัญเพื่อลดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการดําเนินกิจกรรม
ทางกายและเปนการเพิ่มประสิทธิผลของการออกกําลังกายนั้นๆ มากขึ้นดวย
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอในชวงกอนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุสามารถชวยลดความเสี่ยงของ
ปญหาสุขภาพในวัยสูงอายุไดหรือลดความเร็วของการเกิดปญหาสุขภาวะกอนวัยอันควร (Bouaziz et al.,
2017) เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอมากที่สุด ตองอาศัยการออกกําลังที่ถูกวิธี
ในความถี่และระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละชวงวัย เชน ในกลุมประชากรอายุ 55-85 ป
ตองการออกกําลังกายตลอด 12 สัปดาห และอยางนอย 3 ถึง 4 ครั้งตออาทิตย ครั้งละประมาณ 60 นาที จึง
จะสามารถทําใหรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลง (Bojan Jorgić, Saša Pantelić, Zoran Milanović, 2011)
อยางไรก็ตาม ลักษณะของกิจกรรมในกลุมประชากรสูงอายุ ตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่
อาจเกิดขึ้นในระหวางการออกกําลังกายและสามารถนําไปสูปญหาสุขภาพในอนาคตได
ประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญของการออกกําลังในชวงวัยสูงอายุ และไดมีการดําเนินโครงการตางๆ
ที่เปนการสงเสริมใหเกิดการออกกําลังกายในวัยสูงอายุที่เหมาะสม และที่สําคัญลักษณะของปญหาสุขภาพของ
ผู สู ง อายุ ไ ด ถูก นํ า มาเป น ตั ว กํ า หนดเครื่ อ งมื อและกิ จ กรรมทางกาย ตัว อย างกิจ กรรมที่ เป น ที่นิ ย มในกลุ ม
ประชากรสูงอายุ คือ การเตน การเดิน และการวิ่งเบาๆ โดยการเตน ไดถูกนํามาเปนกิจกรรมหนึ่งของการออก
กําลังกายในกลุมผูสูงอายุในประเทศตางๆ ตัวอยางเชน ประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกา สวิตเซอรแลนด อิตาลี
ออสเตรเลีย และไตหวัน (Veronese, Maggi, Schofield, & Stubbs, 2017)
การเดินเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสมกับกลุมประชากรสูงวัย เนื่องจากผูสูงอายุมีความเปราะบาง
มากกวากลุมอายุอื่นๆ ไมสามารถทํากิจกรรมหนักๆ เชน การวิ่ง หรือการออกกําลังกายอื่นที่ตองใชกลามเนื้อ
มากๆ ได อยางไรก็ตาม การเดินตองการสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุหรือ
การหกลมใหมากที่สุด เชน ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ไดปรับสภาพแวดลอมเอื้อใหผูสูงอายุสามารถเดิน
ออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย (Yoo & Kim, 2016) ประเทศโปรตุเกสสงเสริมใหผูสูงอายุออกมาเดินออก
กําลังในบริเวณใกลๆ ที่พักหรือบาน โดยผลักดันใหเกิดสวนสาธารณะหรือเสนทางที่สามารถใหผูสูงอายุเดิน
ออกกํ า ลั ง กายได โ ดยไม ต อ งเดิ น ทางไกลจากที่ พั ก และการปรั บ สภาพถนนให เ อื้ อ ต อ การเดิ น (Ribeiro,
Mitchell, Carvalho, & de Pina, 2013) ประเทศอังกฤษก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการเดิน
ออกกําลังกายของผูสูงอายุ และไดใหความสําคัญของการมีสวนรวมของคนในครอบครัวผูสูงอายุที่เปนปจจัย
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กระตุนการออกกําลังกายของผูสูงอายุที่สําคัญ โดยเฉพาะความรวมมือจากสามีหรือภรรยาของผูสูงอายุนั้น
(Victor et al., 2016) ทั้งนี้ ครอบครัวและเพื่อนฝูงมีสวนสําคัญเนื่องจากผูสูงอายุใหความสําคัญกับการออก
กําลังกายเปนกลุม โดยเฉพาะกลุมเพื่อนๆ เชน ในจังหวัดแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา และมลรัฐพอรทแลนด
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูสูงอายุสวนใหญตัดสินใจออกกําลังกายเนื่องจากมีเพื่อนชักชวนไปออกกําลังกาย และ
สวนใหญก็ออกกําลังกายในบริเวณใกลบาน (Chaudhury, Campo, Michael, & Mahmood, 2016)
ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยพยายามผลักดันใหเกิดความตอเนื่องของการออกกําลังกายตั้งแตวัย
ก อ นสู ง อายุ ถึง วั ย สู งอายุ การเข า ใจถึ ง ป จ จั ย และตั ว แปรที่ กํ าหนดให เ กิ ดการออกกํ าลั ง กายต อ เนื่ อ งจึ ง มี
ความสําคัญ และการออกกําลังกายอยางตอเนื่องนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ ดาน เชน ปจจัยดานประโยชนตอ
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย (Nigg, Borrelli, Maddock, & Dishman, 2008) และภายใตทฤษฎีการคงไวซึ่ง
การดําเนินกิจกรรมทางกาย หรือ Physical Activity Maintenance (PAM) ระบุวา ความตอเนื่องของ
พฤติ กรรมการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางกายขึ้ น อยูกับ ปจ จัย ที่สําคัญ ตางๆ คือ ปจ จัย ระดับ บุคคล เชน การ
ตั้งเปาหมายของการดําเนินกิจกรรมทางกาย และความอดทนหรือความมีวินัยในการดําเนินกิจกรรมทางกาย
และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ เชน ดานสภาพแวดลอม การสนับสนุนจากคนรอบขาง เปนตน (Nigg et al., 2008)
กิจกรรมที่สามารถทํากันเปนกลุมมีผลตอการตัดสินใจมาออกกําลังกายมากกวากิจกรรมที่เปนการทํา
เพียงลําพัง (McAuley, Edward; Blissmer, Brian; Katula, Jeffrey; Duncan, 2000) ปจจัยเหลานี้เปนสวน
ที่สําคัญในการทําใหเกิดการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางกายในกลุมวัยตางๆ โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุที่ตอง
อาศัยปจจัยสนับสนุนเนื่องจากปญหาการเคลื่อนที่และสุขภาพที่สงผลใหความสามารถในการดําเนินกิจกรรม
ทางกายลดลง ดังนั้น บานและบริเวณใกลเคียงจึงเปนสถานที่แรกๆ ที่สําคัญ การออกกําลังของผูสูงอายุ คนใน
ครอบครัว และคนใกลชิด ก็มีสวนสําคัญในการผลักดันและสนับสนุนใหผูสูงอายุมาออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม
Taking Part Survey และ The Active People Survey
Davies et al. (2016) ไดทําการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของการเลนกีฬาในกลุมประชากร
ประเทศอังกฤษ ในป ค.ศ. 2013 – 2014 กลุมเปาหมายไดแก เด็กอายุ 5 – 15 ป และผูใหญตั้งแตอายุ 16 ป
ขึ้นไป ใชขอมูลจากการสํารวจ Taking Part Survey และ The Active People Survey โดยกลุมเปาหมายได
นับรวมอาสาสมัครในงานกีฬาดวย แตไมรวมผลที่เกิดขึ้นจากงานกีฬาขนาดใหญ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดแก หนวยงานที่จัดงานกีฬา (หนวยงานราชการ หนวยงานที่รัฐสนับสนุน
งบประมาณ หน ว ยงานท อ งถิ่ น องค ก รเอกชน โรงเรี ย นและมหาวิ ท ยาลั ย ) และผู เ ข า ร ว มงานกี ฬ าและ
อาสาสมัครจัดงานกีฬา
ผลลัพธที่เกิดขึ้นไดแก 1) ผลลัพธทางสุขภาพ ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น และชวยลดความเสี่ยง
ของการเปนโรคตางๆ อันไดแก โรคความจําเสื่อมลดลง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน
โรคมะเร็งเตานม โรคมะเร็งลําไสลดลง 2) ผลลัพธดานการศึกษา ประกอบดวย เพิ่มการไดรับการศึกษา และ
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ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยมากขึ้น 3) ผลลัพธทางสังคมอื่นๆ ประกอบดวย อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลง ความ
เปนอยูดีขึ้น ตนทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น โดยผลลัพธถูกประเมินดวยขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม และขอมูล
ทุติยภูมิ ทั้งนี้ ผลการคํานวณ SROI พบวาในภาพรวมทั้งหมด เงินที่ลงทุนไปทุกๆ £1 จะสรางผลตอบแทนทาง
สังคมเฉลี่ย £1.91
โครงการ Sportivate
Charlton (2014) ไดทําการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ Sportivate ในประเทศ
อังกฤษซึ่งมีการลงทุนจํานวน 56 ลานปอนด โครงการนี้มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มการเลนกีฬาของเด็กอายุ 14 –
25 ป ผานการจัดการอบรมการเลนกีฬาโดยไมเสียคาใชจายในระยะเวลา 6 – 8 สัปดาห ตั้งแตโครงการเริ่มตน
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 จนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2014 มีผูเขารวมโครงการกวา 8,000 คน
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ ไดแก 1) ผูเขารวมโครงการ 2) องคกรผูจัดกิจกรรม 3) รัฐ 4) ครู
ฝก 5) ครอบครัวของผูเขารวมโครงการ 6) Sport England และ 7) North Yorkshine Sport โดยทําการ
วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียเฉพาะกลุมที่ 1 – 3 เนื่องจากเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
รูปที่ 2-1 แสดงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับกลุมผูเขารวมโครงการ คือการมีความเปนอยูที่ดีขึ้น (สุขภาพกาย
และจิตดีขึ้น มีความสัมพันธที่เกื้อหนุนกันมากขึ้น เพิ่มการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมใหมๆ มากขึ้น มองโลก
ในแงดีมากขึ้น และมีงานทํามากขึ้น) ผลลัพธขององคกรผูดําเนินกิจกรรม คือ มีรายไดมากขึ้น และมีการทํา
กิจกรรมจิตอาสามากขึ้น และผลลัพธของรัฐ คือสามารถลดการบริการสุขภาพได (เพราะคนมีสุขภาพดึขึ้น)
และเพิ่มรายไดจากการเก็บภาษี (เพราะคนมีงานทํามากขึ้น)
รูปที่ 2-1: ผลลัพธของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักของโครงการ Sportivate ในประเทศอังกฤษ

ที่มา: Charlton (2014)

Charlton (2014) ใชจํานวนปสุขภาวะที่มีคุณภาพ (Quality Adjusted Life Years, QALYs) เปน
ตัวชี้วัดความเปนอยูที่ดีขึ้น (Personal well-being) และดูจากการเปนโรคซึมเศรา (การเปนโรคซึมเศราจะลด
จํานวนปสุขภาวะที่มีคุณภาพลง 0.352 QALYs) โดย 1 QALYs เทากับ £20,000 ดังนั้นมูลคาของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในแตละผลลัพธใน seond tier จะมีมูลคา เทากับ £1,005.71 (0.352 QALYs x มูลคาของ 1
QALYs / จํานวนผลลัพธใน second tier ซึ่งเทากับ 7)
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สําหรับตัวแทนทางการเงินขององคกรจัดกิจกรรม คํานวณจากรายไดของผูที่มาเปนอาสาสมัครจัด
กิจกรรม โดยคิดเพียงรอยละ 50 เนื่องจากรอยละ 50 ของรายไดจะเกิดขึ้นอยูแลวแมไมมีโครงการนี้ สําหรับ
ตัวแทนทางการเงินของรัฐ คํานวณจากงบประมาณที่สนับสนุนในการดําเนินงานเกี่ยวกับภาวะโรคอวน และ
การเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นของผูที่มีรายไดขั้นต่ํา
สําหรับ Attribution ของผูเขารวมโครงการ องคกรจัดกิจกรรม และรัฐ เทากับรอยละ 26.5 รอยละ
26.5 และรอยละ 50 ตามลําดับ มี drop-off อยูที่รอยละ 50 ในทุกผลลัพธ ยกเวนรายไดที่เพิ่มขึ้น สรุปผล
การคํานวณผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ พบวาทุกๆ £1 ที่ลงทุน จะไดผลตอบแทนทางสังคม £3
โครงการเกี่ยวกับผูสูงอายุ
การวิเคราะหผลของโครงการ Craft Café พบวา ในการลงทุน £1,170 ตอผูสูงอายุ 1 คน สามารถให
ผลตอบแทนกลับมาเทากับ £7,155 ในชวง 1 ปของการดําเนินโครงการนั้น โครงการนี้มีจุดประสงค เพื่อลด
ปญหาความรูสึกโดดเดี่ยวของผูสูงอายุในประเทศสก็อตแลนด โครงการไดสงเสริมใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรม
ร ว มกั น เช น กิ จ กรรมการวาดภาพ กิ จ กรรมการสรางทั กษะตา งๆ การออกกําลั งกาย รว มพูดคุ ย ภายใน
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ ประมาณ 3 ครั้ง ตอสัปดาห โดยทุกกิจกรรม
ตองอยูภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ กิจกรรมจัดขึ้นในชวงป ค.ศ. 2010-11 โดยผลของโครงการไดจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูสูงอายุ ครอบครัวของผูสูงอายุ สมาคมหรือเพื่อนบาน
ในพื้นที่ และเจาหนาที่จากหนวยบริการดานสุขภาพในพื้นที่ (Social Value Lab, 2011)
การคํานวณ SROI ของโครงการ Elderly Safe Living ในประเทศฮองกง ที่มีการดําเนินการในวันที่ 1
กันยายน ค.ศ. 2013 และเปนเพียงโครงการนํารอง (Pilot) ใน 5 อําเภอที่มีความหนาแนนสูง (high
concentration) ของบ า นเรื อนของผู สู ง อายุ (เจ าของบาน) โครงการนี้มีจุ ดประสงคเพื่ อปรับ เปลี่ย น
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ และใหบริการที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย 3 ดานที่
สําคัญ คือ การอบรมใหความรู การใหคําปรึกษาและคําแนะนําการใชชีวิตที่ปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญ และ
สุดทาย การเยี่ยมบานของผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินและปรับปรุงพื้นที่บานใหเหมาะสม การประเมิน SROI
พบวา การลงทุน HK$1 สามารถไดผลตอบแทนกลับมาเทากับ HK$3 จากการผลลัพธตางๆ เชน การลดความ
เสี่ยงของปญหาสุขภาพ การลดความวิตกกังวลในการดําเนินชีวิต ความสะดวกรวดเร็วของการเขาถึงบริการ
ตางๆ การเพิ่มความเปนอิสระในการใชชีวิต ลดภาระคาใชจายทางการแพทย เพิ่มความตระหนักในดานการใช
ชีวิตอยางปลอดภัย และความภาคภูมิใจของคนทํางานในโครงการ (Lo, 2015)
โครงการ Healthwise Physical Activity ที่มีตนทุนเทากับ £69,000 และไดผลตอบแทนทั้งหมด
เทากับ £484,697 ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการ ประกอบดวย สุขภาพกาย สุขภาพจิต การเขารวมทางสังคม
ทักษะของผูอบรมเพิ่มขึ้น การมีความตระหนักและเขาถึงบริการดานกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ตัวอยางผลลัพธ
และตัวชี้วัดทางการเงินที่นาสนใจของโครงการ (Gauge NI, 2014) เชน คาใชจายของการเขารวมกิจกรรม
กีฬา ความเต็มใจในการจาย คาใชจายการเสริมสรางทักษะตางๆ เปนตน (ตารางที่ 2-1)
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ตารางที่ 2-1: รายละเอียดตัวอยางผลลัพธและตัวชี้วัดทางการเงินโครงการ Healthwise Physical Activity
ผลลัพธ
การเขาถึงบริการดานกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นทําให
สามารถออกกําลังกายมากขึ้น
ความดันโลหิตลดลง
สุขภาพจิตดีขึ้นทําใหความเครียดและความวิตกกังวล
ลดลง
ความมั่ น ใจในตนเองเพิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให ส ามารถเข า ร ว ม
กิจกรรมทางสังคมเพิ่มขึ้น
การเขารวมกิจกรรมกับคนอื่นๆ เพื่อน และครอบครัว
ทําใหสุขภาพจิตดีขึ้น
ทักษะที่สําคัญเพิ่มขึ้นทําใหสามารถใหบริการไดดีขึ้น

ตัวชี้วัดทางการเงิน
มูลคาการเขารวมกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมทางกาย
ตอเดือน และคารักษาพยาบาลเนื่องจากโรคเบาหวาน
คาใชจายในการรักษาโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิต
คาใชจายของการรับคําปรึกษาเพื่อรักษาสุขภาพจิต
ในชวง 12 สัปดาหที่ผานมา
คาใชจา ยของโครงการเสริม สรางทั กษะ (capacity
building program)
มูลคาของความถี่ที่เพิ่มขึ้นของการเขารวมกิจกรรมกับ
เพื่อน ญาติ และเพื่อนบาน
มูลคาของการออกกําลังกายกอนและหลัง

ที่มา: Gauge NI (2014)
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บทที่ 3: การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
และการทําแผนที่ผลลัพธ
ผูมีสวนไดสวนเสียคือผูที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธอันเนื่องมาจากโครงการ (ใน
การศึกษานี้คือโครงการภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย) ทั้งในรูปแบบที่เปนประโยชนหรือเสียประโยชน
ทั้งนี้ จากการวิเคราะหรวมกันกับผูบริหารโครงการไดสรุปแบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของแผนสงเสริมกิจกรรม
ทางกายออกเปน 11 กลุม โดยจัดกลุมเปาหมายของแตละชุดโครงการ/โครงการเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 3
กลุมคือ วัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ เพื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายของสํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ไวดวยกัน ไดแก ผูปกครอง ครู คนนอกชุมชน คณะกรรมการพื้นที่ เครือขาย
ภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย เจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา พยาบาล/อสม. และผู
ดําเนินโครงการ ตารางที่ 3-1 แสดงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของแตละชุดโครงการ/โครงการภายใตแผนสงเสริม
กิจกรรมทางกาย
ในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมสําหรับแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมี
สวนไดสวนเสียของทั้ง 8 ชุดโครงการ/โครงการ และสัมภาษณผูดําเนินโครงการ รวมทั้งการสํารวจขอมูลของผู
มี ส ว นได ส ว นเสี ย ด ว ยแบบสอบถาม ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและผลการจั ด ประชุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และ
แบบสอบถามที่ใชสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียของแตละชุดโครงการ/โครงการแสดงในภาคผนวก ก-ง
ตารางที่ 3-1: ผูมีสวนไดสวนเสียของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
1. โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวม
เพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุข
ภาวะในชุมชนเมือง
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทาง
จักรยานเพื่อสรางสรรคการเดินทางและ
เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมด
กับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ
3. โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558
4. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการ
เดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
4.1 โครงการ Bike & Walk to School
4.2 โครงการ Walk and Bike Friend City

ผูมีสวนไดสวนเสีย
รายละเอียดใน
ทุกกลุมวัย คนนอกชุมชน คณะกรรมการ ภาคผนวก ก
พื้นทึ่ ผูดําเนินโครงการ
ทุกกลุมวัย คนนอกชุมชน คณะกรรมการ
พื้นทึ่ ผูดําเนินโครงการ

ภาคผนวก ก

ทุกกลุมวัย เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดิน
วิ่งและกิจกรรมทางกายุ ผูดําเนินโครงการ
วัย เด็ก ครอบครั ว (ผู ปกครอง) ครู
ผูดําเนินโครงการ

ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ข

แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
5. ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย
6. ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สราง
สังคมไทยไรพุง ปที่ 2
6.1 โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภ
ผสมผสาน
6.2 โครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการ
ประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและ
ฝกปฎิบัติออกกําลังกายเพื่อเสริมสราง
สุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ
7. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
8. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับ
ผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะ
และสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวม
ขับเคลื่อนสูสาธารณะ

ผูมีสวนไดสวนเสีย
รายละเอียดใน
วัย เด็ก ครอบครั ว (ผู ปกครอง) ครู ภาคผนวก ข
ผูดําเนินโครงการ
วั ย ทํ า งาน
พยาบาล/เจ า หน า ที่ ภาคผนวก ค
สาธารณสุ ข /อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
หมูบาน (อสม.) ผูดําเนินโครงการ

วัยสูงอายุ ครอบครัว (ผูดูแล) เจาหนาที่
ชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา ผูดําเนิน
โครงการ
วัยสูงอายุ ครอบครัว (ผูดูแล) เจาหนาที่
ชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา ผูดําเนิน
โครงการ

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง

3.1 การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Staekholder meeting)
ในการศึกษานี้ ไดมีการจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 7 ครั้ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดระนอง ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียหลักรวม 11 กลุม มีจํานวนผู
เขาประชุมทั้งหมด 180 คน (ตารางที่ 3-2) และมีประเด็นสําคัญที่ผูเขารวมประชุมไดรวมกันวิเคราะหอัน
ประกอบดวย
• กิจกรรม: ผูมีสวนไดสวนเสียวิเคราะหยอนหลังถึงกิจกรรมที่ตนมีสวนรวม
• ผลลั พ ธ (outcome): ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย วิ เ คราะห ว า กิ จ กรรมที่ ทํ า ไปนั้ น ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงแกตนเองอยางไรบาง
• Deadweight: ผูมีสวนไดส วนเสียประเมินว า การมี และไมมีชุดโครงการ/โครงการที่ สสส.
สนั บ สนุ น ทํ าให มีผ ลลั พ ธ (การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด กับ ตนเอง) แตกต างกัน อยา งไร กล าวคื อ
คณะวิจัยตองการใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินสัดสวน Deadweight วา ถาไมมีชุดโครงการ/
โครงการที่ สสส. สนับสนุนแลว ผลลัพธที่ระบุมานั้นจะยังเกิดขึ้นอยูหรือไม ในสัดสวนเทาใด โดย
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คาของ Deadweight ยิ่งมาก ก็แสดงใหเห็นวาผลลัพธนั้นเกิดขึ้นอยูแลวในสัดสวนที่สูง แมวาจะ
ไมมีการสนับสนุนจาก สสส.
• Attribution: ผูมีสวนไดสวนเสียวิเคราะหวาผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการทํางานรวมกัน
ของใครบาง โดยใหคะแนนเปนสัดสวน (รอยละ) ถา attribution ของ สสส. มีสัดสวนสูง แสดง
วา สสส. มีบทบาทมากในการทําใหเกิดผลลัพธนั้น ๆ
• Benefit period และ Drop-off : ผูมีสวนไดสวนเสียประเมินวาผลลัพธที่จะเกิดขึ้นนั้นจะคงอยู
ไปอีกนานเพียงใด และมีความเขมขนลดลงหรือเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนเทาใดตอป
ตารางที่ 3-2: การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การจัดประชุม (คน) การสงแบบสอบถาม (คน)
18
362
19
660
24
340
20
615
13
65
6
147
5
38
6
25
16
120
13
229
40
96
180
2,697

วัยเด็ก
วัยทํางาน
วัยสูงอายุ
ครอบครัว (ผูปกครอง/ผูดูแล)
ครู
คนนอกชุมชน
คณะกรรมการพื้นที่
เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกายุ
เจาหนาทีช่ มรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา
พยาบาล/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ผูดําเนินโครงการ
รวม

3.2 การวิเคราะห Theory of change และแผนที่ผลลัพธ
ในการประชุ มผู มีส ว นไดส ว นเสี ย นั้น ผูมีสว นไดสว นเสีย ไดรว มกัน ระบุกิจ กรรมที่ไดทําภายใตชุ ด
โครงการ/โครงการแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอตนเอง (ผลลัพธ
หรือ outcome) โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change โดยสามารถสรุปในรูปของแผนที่ผลลัพธ
(outcome mapping) ไวในตารางที่ 3-3 และมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ทุกกลุมวัย
โครงการที่มีกลุมเปาหมายหลักในทุกกลุมวัยคือ โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
“ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยานเพื่อสรางสรรค
การเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ และโครงการวิ่งสูชีวิต
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ใหม 2558 โดยสองโครงการแรกเป น การจัดพื้น ที่สุขภาวะสําหรับ ใหคนในพื้น ที่ สว นโครงการที่ส ามเปน
โครงการที่จัดกิจกรรมเดินวิ่งสําหรับกลุมเปาหมาย
โครงการลานกีฬาพัฒนเปนโครงการดานพื้นที่สุขภาวะที่สนับสนุนใหคนมีกิจกรรมทางกาย มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยสงเสริมใหคนในพื้นที่ซึ่งในที่นี้คือผูที่อาศัยในเคหะคลองจั่นเขามามีสวนรวมในการออกแบบและ
ปรับปรุงภูมิทัศน กิจกรรมในชวงเริ่มตนของโครงการคือผูที่อาศัยในเคหะคลองจั่นไดเขารวมประชุมเพื่อรับฟง
และแสดงความคิดเห็นตอแบบปรับปรุงลานกีฬาพัฒนที่ทางสถาบันอาศรมศิลปไดออกแบบมา และภายหลัง
จากที่ไดมีการปรับปรุงลานกีฬาพัฒนเสร็จเรียบรอยแลว คนในเคหะคลองจั่นไดเขาไปใชลานกีฬาพัฒนทั้งใน
ดานการออกกําลังกาย โดยกลุมวัยเด็กไดมีกิจกรรมทางกายที่สนามกีฬาเด็กเลนและสนามเด็กเลนพัฒนาสมอง
(Brain-Based Learning: BBL) การรวมทํากิจกรรมระบายสีสนามเด็กเลน floor play สําหรับกลุมวัยทํางาน
ก็มาออกกําลังกายตามสถานที่ที่จัดเตรียมไวให เชน สนามแบดมินตัน สนามฟุตซอล เครื่องออกกําลังกาย และ
กลุมวัยสูงอายุก็จะมีสนามเปตอง กิจกรรมออกกําลังกายยืดเหยียดดวยผาขาวมา นอกจากนี้ลานกีฬาพัฒนยัง
จัดพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสันทนาการสําหรับครอบครัวผูที่อาศัยในเคหะคลองจั่น เชน
กิจกรรมประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้อีกกิจกรรมที่รวมกันทําคือการชวยกันดูแลความ
สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของลานกีฬาพัฒน ทั้งนี้ คนในเคหะคลองจั่นที่เขามาใชลานกีฬาพัฒนมี
จํานวน 2,325 คน
ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการลานกีฬาพัฒนของผูที่
อาศัยอยูในเคหะคลองจั่นนั้น เริ่มตั้งแตมีการออกกําลังกายที่มากขึ้น ในกลุมวัยเด็กไดไปเลนในสนามกีฬาเด็ก
เลนและสนามเด็กเลนพัฒนาสมอง กลุมวัยทํางานเลนกีฬาตางๆ เชน ตีแบดมินตัน แตะฟุตซอล ใชอุปกรณ
ออกกําลังกาย และกลุมวัยสูงอายุ เลนเปตอง ออกกําลังกายยืดเหยียดดวยผาขาวมา การมีกิจกรรมทางกายที่
เพิ่มขึ้นของทุกกลุมวัย นอกจากจะทําใหมีสุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้นแลว ยังชวยใหมีความสุขภาพมากขึ้นไดอีก
ดว ย นอกจากนี้การได ออกกํ าลั งกายร วมกั นของครอบครัว และคนในชุมชน รวมทั้งการทํากิจ กรรมตางๆ
รวมกัน เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ชวยสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้คนใน
ชุมชนยังเห็นรวมกันวาการปรับปรุงลานกีฬาพัฒนไดชวยใหชุมชนเคหะคลองจั่นมีความนาอยูมากขึ้น มีการ
จัดการขยะเปนระบบมากขึ้น ลดปญหาอาชญากรรม ผลจากแบบสอบถามพบวาคนในเคหะชุมชนคลองจั่นที่
เขามาใชลานกีฬาพัฒนมอี ัตราการปวยกรณีผูปวยนอกและผูปวยในต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
รอยละ 6 และรอยละ 1 ตามลําดับ รอยละ 71 มีความสุขเพิ่มขึ้น และรอยละ 52 มีการทํากิจกรรมรวมกับคน
ในชุมชนมากขึ้น
โครงการการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน เพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน เส น ทางคลองบางมดกั บสถานี ร ถไฟฟาวุฒ ากาศ ชวยสนับ สนุน ใหคนมีพื้นที่ทํากิจ กรรมทางกาย มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการประชาสัมพันธใหคนในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่เสนทาง
จักรยานและปรับปรุงภูมิทัศนหนาบานตนเอง กิจกรรมในชวงเริ่มตนของโครงการคือผูที่อาศัยในชุมชนบางมด
ไดเขารวมประชุมประชาพิจารณและใหความคิดเห็นเรื่องเสนทางจักรยานเลียบคลอง แสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และงานบางมดเฟสติวัล รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับ “อนาคตคลอง
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บางมดที่เราฝน” ระหวางการดําเนินโครงการ คนในชุมชนไดเขาไปใชเสนทางจักรยานทั้งในดานการออกกําลัง
กาย โดยกลุมวัยเด็กไดมีรวมทําศิลปะริมคลอง การปนจักรยานออกกําลังกาย สําหรับกลุมวัยทํางานก็มาออก
กําลังกายโดยการปนจักรยานทองเที่ยวในวันหยุดและใชเปนเสนทางในการไปทํางาน คนในชุมชนยังชวยกัน
ปรับปรุงภูมิทัศนและดูแลรักษาความสะอาดหนาบานของตนเองใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหชุมชน
นาอยูและชวยลดปญหาอาชญากรรมอีกดวย นอกจากนี้คนภายในชุมชนสามารถเปดรานจําหนายอาหาร ขนม
และผลไมในชุมชน กอใหเกิดรายไดของชุมชนที่เพิ่มขึ้น หลังจากเปดใชทางจักรยานไดระยะหนึ่ง ไดมีการจัด
กิจกรรมตางๆ ใหคนในชุมชนไดมีสวนรวม เชน จัดงานวิ่ง Canal Run กิจกรรมออก Trip ครั้งที่ 11-16 เพื่อ
รณรงคเสนทาง สรางงานศิลปะเลียบคลอง จัดงาน “บางมดเฟสติวัล” ทั้งนี้ คนในชุมชนที่เขามาใชทาง
จักรยานริมคลองบางมดมีจํานวน 1,295 คน
ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการการพัฒนาพื้นที่ริม
คลองเปนทางจักรยาน เพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนของผูที่อาศัยอยูในชุมชนนั้น จะ
คล ายคลึ งกั บ โครงการลานกี ฬาพั ฒ น เ นื่ อ งจากเปน การดํ าเนิน งานในการพัฒ นาพื้น ที่สุ ขภาวะเหมื อนกั น
กลาวคือ กลุมวัยเด็ก กลุมวัยทํางาน และผูสูงอายุ มาเดิน วิ่ง และปนจักรยานเพื่อออกกําลังกายได ทําใหมี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรงขึ้น นอกจากนี้การที่ไดมาทํากิจกรรมรวมกับคนอื่นๆ จะทําใหมีสุขภาพกายที่แข็งแรง
ขึ้นแลว ยังชวยใหความสุขมากขึ้นอีกดวย ผลจากแบบสอบถามพบวาคนในชุมชนริมคลองบางมดมีอัตราการ
ปวยกรณีผูปวยนอกต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 0.1 และรอยละ 56 มีความสุขมากขึ้น
โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 เปนโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่สนับสนุนใหคนทุกเพศและทุกวัย
ไดมีกิจกรรมทางกาย จัดขึ้นทั่วประเทศ โดยมีทั้งกิจกรรมเดินวิ่ง จักรยาน วายน้ํา กีฬาไทย และกิจกรรมทาง
กายอื่นๆ ผูเขารวมโครงการยังไดรับความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินวิ่ง การออกกําลังกายที่ถูกตอง และการ
ปองกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และยังไดรับการวัดสมรรถภาพและตรวจ
สุขภาพรางกายเบื้องตนดวย นอกจากนี้ ผูเขารวมโครงการที่เขารวมกิจกรรมอยางเปนประจํายังรวมตัวกันเปน
เครือขายเพื่อชักชวนกันเขารวมกิจกรรมตอไปมากขึ้น แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
และยังมีสวนชวยในการชักชวนนักวิ่งหนาใหมเขารวมกิจกรรมทางกายอีกดวย ทั้งนี้ มีจํานวนผูที่เขารวม
กิจกรรมเดินวิ่งประมาณ 167,384 คน
ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้นของผูเขารวมโครงการ ไดแก สุขภาพกายดีขึ้น เนื่องจาก
ผูเขารวมโครงการจํานวนมากเขารวมโครงการอยางตอเนื่องทุกสัปดาหหรือทุกเดือน อีกทั้งยังมีการเตรียม
ความพรอมรางกายโดยการออกกําลังกายเปนประจํากอนที่จะเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีความสุขมาก
ขึ้น เพราะการไดมารวมกิจกรรมทําใหไดคลายเครียดจากการทํางานตลอดสัปดาห ไดพบปะพูดคุยกับคนมีใจ
รักสุขภาพเหมือนกัน และยังชวยใหความสัมพันธกับครอบครัวและเพื่อนดีขึ้น เนื่องจากผูเขารวมโครงการ
หลายคนชวนสมาชิ กในครอบครั ว และเพื่ อนเข ารว มกิจ กรรมดว ย ซึ่ง ถือเปน การสงเสริมกิจ กรรมภายใน
ครอบครัวและระหวางเพื่อน ผลจากแบบสอบถามพบวาผูที่เขารวมกิจกรรมเดินวิ่งมีอัตราการปวยกรณีผูปวย
นอกและผูปวยในต่ํากวาคาเฉลี่ยของทั้งประเทศรอยละ 16 และรอยละ 1 ตามลําดับ
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ผลลัพธของทุกกลุมวัย
•
•
•
•
•

สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับครอบครัว/คนในชุมชนดีขึ้น
ชุมชนนาอยูขึ้น
มีรายไดเพิ่มขึ้น
วัยเด็ก

โครงการที่มีกลุมเปาหมายหลักเปนวัยเด็ก ประกอบดวย โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการ
เดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน และชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ในเด็กและวัยรุนไทย กิจกรรมที่เด็กทําภายใตโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยาน
ในชีวิตประจําวัน จะมีการดําเนินการผานกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค เพื่อใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนในชวงปดภาคเรียน และใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการใชจักรยานหรือเดินในชีวิตประจําวัน รวมทั้ง
ใหนักเรียนเรียนรูกระบวนการทําแผนที่ชมุ ชน โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนกิจกรรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ
จํานวน 2 วัน ซึ่งกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองและโรงเรียนชุมชนมาบ
อํามฤตจังหวัดชุมพรนั้น เริ่มตั้งแตเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เสาร-อาทิตยสรางสรรค เชน พลังนักสํารวจตัวนอย
สํารวจและทําแผนที่ชุมชน การเรียนรูกฎจราจร โดยมีนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทั้งจังหวัดระนองและชุมพร
จํานวน 142 คน
สวนชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย กิจจกรรม
หลั ก ของผู เ ข า ร ว มโครงการ จะแบ งออกเป น 2 ระดั บ คื อ นั กเรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึก ษา และนักเรีย น
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา โดยกิ จ กรรมที่ เ ข า ร ว มจะมี ค วามแตกต า งกั น เล็ ก น อ ย สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาที่เขารวมโครงการ จะเนนการเปดโอกาสในการวิ่งเลนมากขึ้น สวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่เขารวมโครงการ จะเนนใหคนหาวิถีชีวิตสุขภาวะในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง เนนการปลูกฝงพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตแบบตื่นรู เปดโอกาสใหออกแบบกิจกรรมดวยตนเอง เชน การออกกําลังกายแบบ T26 การ
แขงขันกีฬา ประกวดเตน กิจกรรม Cleaning Day และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะไดรับการเขาคายอบรม
แกนนํ า โดยทั้ง 2 กลุ มจะไดรับความรูเกี่ย วกับพฤติกรรมเนื อยนิ่งและการลดพฤติ กรรมหนาจอ นอกจาก
กิจกรรมนอกหองเรียนแลว นักเรียนทั้ง 2 กลุม ยังเขารวมกิจกรรมลดพฤติกรรมเนือยนิ่งทั้งในคาบเรียนผาน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกกิจกรรมทางกาย และกิจกรรมระหวางคาบเรียนอีกดวย โดย
โครงการเด็ ก ไทยไม เ ฉื่ อ ยมี จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ เ ข า ร ว มในกลุ ม ทดลอง 392 คน แบ ง ออกเป น ชั้ น ระดั บ
ประถมศึกษา 197 คน และระดับมัธยมศึกษา 195 คน
สําหรับผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของนักเรียนจากที่เขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค
ภายใตโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน และกิจกรรมทาง
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กายภายใตโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย ผลจากการ
ประชุมและแบบสอบถามพบวา นักเรียนไดทํากิจกรรมทางกายมากขึ้น สงผลใหมีสุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้น มี
ความสุขมากขึ้นจากการที่ไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ และครอบครัว การทํากิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเนือย
นิ่ ง ทํ า ให เ ด็ ก มี ค วามสนุ ก สนานที่ ไ ด มี เ วลาออกมาวิ่ ง เล น กั บ เพื่ อ นๆ ส ว นนั ก เรี ย นที่ ทํ า กิ จ กรรมป ด เทอม
สรางสรรคจะทํากิจกรรมสํารวจชุมชนรวมกับเพื่อนๆ และนําปญหาตางๆ สงตอไปใหหนวยงานทองถิ่นเพื่อใหมี
การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบโรงเรียนทําใหชวยลดปญหาจราจรและอุบัติเหตุ ซึ่งสรางความสุขแกเด็กๆ ที่ไดทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังไดรับความรูความเขาใจกฎจราจรมากขึ้นจากการที่เขารับการอบรมเชิงปฎิบัติ
การ ผลจากแบบสอบถามพบวาจํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการปดเทอมสรางสรรคที่มีความสุขและองค
ความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 65 และ 78 ตามลําดับ และในชุมชนมีอุบติเหตุทางจราจรลดลงรอยละ 79 สวนนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมภายใตโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย
รอยละ 78 มีความสุขมากขึ้น ซึ่งมากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมรอยละ 41
ผลลัพธของวัยเด็ก
• สุขภาพแข็งแรงขึ้น
• มีความสุขมากขึ้น
• มีความภูมิใจมากขึ้น
• มีความรูเพิ่มขึ้น (ความเขาใจกฎจราจรมากขึ้น เชน การทําแผนที่ ,สัญลักษณตางๆ)
• ความสัมพันธกับครอบครัวและเพื่อนดีขึ้น
วัยทํางาน
โครงการที่มีกลุมเปาหมายหลักเปนวัยทํางาน ประกอบดวย ชุดโครงการ “รวมพลัง ขยับกาย สราง
สังคมไทยไรพุง” ปที่ 2 ซึ่งมีโครงการยอย 9 โครงการ แตคณะวิจัยเลือก 2 โครงการมาเพื่อพิจารณา คือ
โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน และโครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ให
คําแนะนําดานโภชนาการและฝกปฎิบัติออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ
(การเผยแพร ความรู สู สั งคม) โดยโครงการพัฒ นารูป แบบคลินิกฝากครรภผ สมผสานหญิงตั้ งครรภ มี การ
ดําเนินการโดยใชโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการและการออกกําลัง มีการใหความรูดานโภชนาการและการ
ออกกํ า ลังกายที่ เหมาะสมกั บ หญิ งตั้งครรภ และทารก ดว ยการเขารับการอบรมสําหรับหญิงตั้งครรภห รือ
Maternal class ของโครงการ และสื่อความรูตางๆ เชน คูมือ การใหคําแนะนําดานโภชนาการและการออก
กําลังกาย ทาออกกําลังกายสําหรับหญิงตั้งครรภ รวมถึง VDO สาธิตการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับหญิง
ตั้งครรภ นอกจากนี้ การเขารว มกิจกรรมเปนการสรางโอกาสใหหญิงตั้ งครรภไดพบปะพูดคุยในกลุมหญิ ง
ตั้งครรภดวยกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณการดูแลสุขภาพระหวางการตั้งครรภ ซึ่งมี
หญิงตั้งครรภเขารวมโครงการอยางเปนทางการ จํานวนทั้งสิ้น 371 คน โครงการยังมีการขยายองคความรูและ
แนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภดวยรูปแบบการฝากครรภผสมผสานไปยังหญิงตั้งครรภรายอื่นๆ ในพื้นที่อีก
จํานวน 6,480 คน ซึ่งผลจากโครงการไดสรางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ จํานวน 6,851 คน
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อันนําไปสูผลลัพธทางสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถคลอดดวยวิธีธรรมชาติได มีความสุขจากความเครียดจากการ
ตั้งครรภที่ลดลง กิจกรรมของโครงการสงผลใหหญิงตั้งครรภมีความรูความใจดานโภชนาการที่ดียิ่งขึ้น สามารถ
นําความรูและแนวทางปฎิบัติดานโภชนาการมาประยุกตใชกับความเหมาะสมของแตละบุคคล สงผลใหมี
ร า งกายและใจที่ แข็ ง แรงเหมาะสมกั บ อายุ ค รรภ รวมไปถึ ง การมี กิ จ กรรมและใช เ วลาร ว มกั น ของคนใน
ครอบครัวมากขึ้น เอาความรูมาประยุกตใชกับการทํากับขาวทานรวมกันที่บาน ผลจากแบบสอบถามพบวา
หญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการมีการคลอดดวยวิธีธรรมชาติรอยละ 70 ซึ่งสูงกวาอัตราเฉลี่ยในพื้นที่เดียวกัน
รอยละ 2 และทุกคนมีความสุขเพิ่มขึ้น รวมทั้งทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวเปนบางครั้งถึงเปนประจําถึงรอย
ละ 90 ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยของการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวในจังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 6 สงผล
ใหมีเวลาในการทํากิจกรรมรวมกันเพิ่มขึ้นปละ 107,403 ชั่วโมง
โครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและฝกปฎิบัติออก
กําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ (การเผยแพรความรูสูสังคม) มีกิจกรรมของ
โครงการที่ ดํ า เนิ น งานใน สปสช. ด ว ยการส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายด ว ยการเดิ น และเพิ่ ม การขยั บ ใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อเปนตนแบบใหหนวยราชการอื่นๆ ในบริเวณศูนยราชการแจงวัฒนะ ซึ่งเนนผูที่อยูในวัย
ทํางาน โดยมีผูเขารวมโครงการทั้งหมดจํานวน 134 คน กิจกรรมของโครงการเปนลักษณะของเกมสการ
แขงขันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความสนใจ โดยแบงผูเขารวมโครงการออกเปนทีมตามความสมัครใจ และ
รับการตรวจสมรรถภาพรางกายกอนเขารวมโครงการและทํากิจกรรมรวมกันในระหวางการดําเนินโครงการ
กิจกรรมของโครงการประกอบดวย กิจกรรมเพิ่มการขยับรางกายในชีวิตประจําวัน กิจกรรมการเดิน โดยใช
เครื่องนับกาว ซึ่งเปนตัวชี้วัดของเกมสการแขงขัน กิจกรรมการอบรมเพิ่มความรูดานการออกกําลังกายและ
โภชนาการ ซึ่งผลของกิจกรรมตางๆ ของโครงการสงผลใหผูเขารวมโครงการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงขึ้น
รวมทั้งการจัดกิจกรรมในลักษณะของเกมสการแขงขันสรางความกระตือรือลนในการทํากิจกรรมทางกาย มี
ความสนุกสนานและผอนคลายความเครียดจากการทํางาน สรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานในองคกร
นอกจากนี้ยังมีการขยายกิจกรรมไปยังครอบครัวของผูเขารวมไดใชกิจกรรมโครงการเปนโอกาสในการใชเวลา
ทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวมากขึ้น ทําใหครอบครัวอบอุนเนื่องจากมีการใชเวลารวมกันมากขึ้น ผลจาก
แบบสอบถามพบว า ผู ที่ เ ข า ร ว มโครงการมี อั ต ราการเจ็ บ ป ว ยกรณี ผู ป ว ยนอกต่ํ า กว า ค า เฉลี่ ย ของ
กรุงเทพมหานครรอยละ 4 และรอยละ 70 มีความสุขเพิ่มขึ้น
ผลลัพธของวัยทํางาน
• สุขภาพแข็งแรงขึ้น
• มีความสุขมากขึ้น
• ครอบครัวอบอุนขึ้น ใชเวลารวมกันมากขึ้น
• ความรูความใจดานโภชนาการมากขึ้น
• ความสัมพันธกับคนในองคกรมากขึ้น
• การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
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วัยสูงอายุ
โครงการที่มีกลุมเปาหมายหลักเปนวัยสูงอายุ ประกอบดวย โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย จํานวน 5,530 คน และโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับ
ผูสูงอายุโดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ จํานวน
4,060 คน โดยมีลักษณะกิจกรรมที่มีความคลายคลึงกัน คือ ผูสูงอายุจะไดทํากิจกรรมทางกายและไดรับความรู
ดานกิจกรรมทางกายจากผูที่ผานการเขารวมโครงการไมวาจะเปนเจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุและครูผูนํา เชน
การเตนรํา การรําไม การเดิน-วิ่ง การเลนโยคะ เปนตน ผลลัพธจากกิจกรรมของโครงการในสวนของผูสูงอายุที่
เปนกลุมเปาหมายหลักของโครงการไดมีกิจกรรมตางๆ เชน เขารวมกิจกรรมทางกายที่ทําเองได และที่จัดขึ้น
โดยชมรมผูสูงอายุและครูผูนํา ผูสูงอายุไดรับความรูและไดดําเนินกิจกรรมทางกายที่จัดโดยชมรมผูสูงอายุและ
ครูผูนําที่ผานการอบรมของโครงการที่นําความรูไปใชในการใหบริการในพื้นที่ ไมวาจะเปนการเดิน การเตน
แกว งแขน ซึ่งผู สู งอายุ สามารถประเมิ น สุขภาพตนเองและเลือกทํากิจกรรมทางที่เหมาะสมไดดว ย การที่
ผู สู งอายุ ได มีการออกกํ า ลั งกาย ทํ า กิ จ กรรมร ว มกัน กับ ผูสู งอายุที่รว มกิจ กรรม และการไดรั บ ความรูดา น
กิจกรรมทางกายจากเจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุและครูผูนํา ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้น และมี
ความสุขมากขึ้นจากการที่ไดทํากิจกรรมทางกายทําใหรูสึกกระตือรือลนมากขึ้น
ผลจากแบบสอบถามพบวาผูสูงอายุที่เขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในประเทศไทย มีอัตราการปวยกรณีผูปวยนอกต่ํากวาคาเฉลี่ยของผูสูงอายุทั้งประเทศรอยละ 14 และ
รอยละ 66 มีความสุขเพิ่มขึ้น สําหรับผูสูงอายุที่เขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุโดย
ผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ มีอัตราการปวยกรณี
ผูปวยนอกต่ํากวาคาเฉลี่ยของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครรอยละ 7 และรอยละ 97 มีความสุขเพิ่มขึ้น
ผลลัพธของวัยสูงอายุ
• สุขภาพแข็งแรงขึ้น
• มีความสุขมากขึ้น
• ความสัมพันธกับครอบครัว/คนในชุมชนดีขึ้น
• ความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น (การหกลมลดลง,อุบัติเหตุลดลง)
ครอบครัว (ผูปกครอง/ผูดูแล)
ผูปกครองเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญในชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรม
เนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย เนื่องจากเปนผูที่จะดูแลนักเรียนเมื่อกลับบานไปแลว ผูปกครองของนักเรียนที่
เขารวมโครงการไดเขาอบรมความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง และรวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการ
กําหนดรูปแบบกิจกรรม ทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน ทั้งนี้
เพื่อใหผูปกครองไดมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับขอเสียของพฤติกรรมเนือยนิ่งเพื่อที่จะสามารถดูแลบุตร
หลานได โดยมีจํานวนผูปกครองที่เขารวมโครงการประมาณ 784 คน ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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ของผูปกครอง คือการมีความสุขมากขึ้น เนื่องจากการที่ไดเห็นบุตรหลานของตนเองมีสุขภาพกายและความสุข
มากขึ้น จากการที่มีพฤติกรรมหนาจอลดลง และออกไปเลนกับเพื่อน มีสังคมมากขึ้น ผลจากแบบสอบถาม
พบวาผูปกครองของนักเรียนในกลุมทดลองที่มีความสุขมากขึ้นมีจํานวนรอยละ 73 ซึ่งมากกวาผูปกครองใน
กลุมควบคุมรอยละ 35
ส ว นผู ป กครองที่ เ ป น ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมป ด เทอมสร า งสรรค ภ ายใต โ ครงการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวันนั้นมีจํานวนประมาณ 248 คน โดยไดรวมกิจกรรม
สํารวจชุมชน และนําผลการจากที่ไดทํากิจกรรมนี้ไปสูการปรับพื้นที่บริเวณรอบๆ โรงเรียน ใหเปนระเบียบมาก
ขึ้น ทําใหอุบัติเหตุลดลง ผูปกครองจึงมีความสุขมากขึ้นจากการลดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตร
นอกจากนี้ยังชวยลดเวลาและคาใชจายในการรับ-สงบุตร เนื่องจากปญหารถติดลดลง ซึ่งผลจากแบบสอบถาม
พบวาจํานวนผูปกครองที่มีความสุขมากขึ้นเทากับรอยละ 73
สําหรับผูดูแลคือผูที่รับการอบรมความรูจากเจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุหรือครูผูนําที่เขารวมกิจกรรม
ภายใตโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย และโครงการสงเสริม
กิจกรรมทางกายสําหรับผู สูงอายุ โดยผลักดัน ใหเ กิดพื้น ที่สุขภาวะและสรางเครื อขายองค กรให มีสว นรว ม
ขับเคลื่อนสูสาธารณะ ทั้งนี้ผูดูแลหรือผูใกลชิดจะชวยดูแลผูสูงอายุใหสามารถชวยเหลือตัวเองได ซึ่งผลลัพธ
หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผูดูแล คือ มีความสุขมากขึ้น เนื่องจากผูสูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น ความกังวลใน
การดูแลผูสูงอายุก็ลดลง นอกจากนี้ยังไดมีการทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึ้น ทําใหมีความสัมพันธ
กับชุมชนดี และมีเวลาวางเพิ่มขึ้นจากภาระงานในการดูแลผูสูงอายุที่ลดลง เนื่องจากผูสูงอายุสามารถดูแล
ตัวเองไดมากขึ้น ผลจากแบบสอบถามพบวารอยละ 73-95 ของผูดูแลมีความสุขมากขึ้น
ผลลัพธของครอบครัว (ผูปกครอง/ผูดูแล)
• มีความสุขมากขึ้น
• คาใชจายในการเดินทางลดลง (ลดเวลาและคาใชจายในการรับ-สงลูก
• ภาระการดูแลลดลง
• ครอบครัวอบอุนเนื่องจากทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น
ครู
ครูทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางผูปกครอง เด็ก ครูอาจารย คณะทํางาน และชุมชน ในการจัด
กิจ กรรมป ด เทอมสร า งสรรค ภายใต โ ครงการขับ เคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดิน และการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน และสงเสริมการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน รวมเปนวิทยากรและเปนพี่เลี้ยงนํานักเรียนลงพื้นที่
สํารวจชุมชนภายใตพลังนักสํารวจตัวนอย โดยมีจํานวนทั้งหมด 15 คน ผลลัพธจากการทํากิจกรรมตางๆ
เหล านี้ ทํา ให ครู มีความสุ ข มากขึ้ น จากการทํางานของครูที่เปน ผูป ระสานงานร ว มกั บ ครูทานอื่น ๆ รวมทั้ ง
นักเรียนไดมีเวลาทํากิจกรรมรวมกัน และสรางความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนดีขึ้นอีกดวย โดยผลจาก
แบบสอบถามพบวาสัดสวนครูที่มคี วามสุขมากขึ้นเทากับรอยละ 58
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โครงการเด็กไทยไมเฉื่อยนั้น ครูถือวามีบทบาทอยางมาก โดยเขาอบรมความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเนือย
นิ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการกําหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ทิศทางและเปาหมาย
เชิงยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน รวมออกแบบกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกายและ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามชวงวัย พัฒนาพื้นที่สุขภาวะในโรงเรียน พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งระหวางคาบเรียน และควบคุมดูแลนักเรียนใน
การจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับตารางกิจกรรมของโรงเรียน ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู คือ มี
ความสุ ข มากขึ้ น และภาคภู มิใ จที่ ได เ ห็ น นั ก เรี ย นที่ ดู แ ลมี ค วามสุ ข และมี สุ ข ภาพร า งกายแข็ ง แรงขึ้ น จาก
แบบสอบถามพบวาครูของนักเรียนในกลุมทดลองรอยละ 76 มีความสุขมากขึ้น และรอยละ 85 มีความภูมิใจที่
ไดเปนสวนหนึ่งในการลดพฤติกรรมเนืองนิ่งในเด็ก เนื่องจากครูไดเขาไปมีสวนรวมกับโครงการในทุกขั้นตอน
ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบกิจกรรม จนไปถึงควบคุมดูแลและดําเนินกิจกรรมไปพรอมกับนักเรียน นอกจากนี้
ความสัมพัน ธระหวางครูกับนักเรีย นดีขึ้น เนื่องจากการมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเรีย นการสอนซึ่ งเป น
กิจกรรมที่สนุกสนานทําใหครูและนักเรียนไดใชเวลารวมกัน ซึ่งพบวาครูของนักเรียนในกลุมทดลองมีการทํา
กิจกรรมรวมกับนักเรียนมากขึ้น
ผลลัพธของครู
• มีความสุขมากขึ้น
• มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
• ความสัมพันธกับครูและนักเรียนดีขึ้น
คนนอกชุมชน
คนนอกชุมชนเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เขามาใชพื้นที่ภายใตโครงการลานกีฬาพัฒน และโครงการ
การพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน เพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน โดยใชลาน
กีฬาพัฒนเปนสถานที่ออกกําลังกาย ทั้งในสวนของสนามกีฬาเด็กเลนและสนามเด็กเลนพัฒนาสมอง และเลน
กีฬาตางๆ ในสถานที่ออกกําลังกายที่มีอยู นอกจากนี้ยังไดเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโอกาสพิเศษตางๆ เชน
ดนตรีศิลปะ ART&MUSIC In The Garden การแขงขันกีฬาครอบครัวอนุบาลลานกีฬาพัฒน สวนคนนอก
ชุมชนที่ก็ไดเขามาใชพื้นที่ริมคลองบางมดในการทํากิจกรรมทางกายภายใตโครงการการพัฒนาพื้นที่ริมคลอง
เปนทางจักรยาน เชน การวิ่งออกกําลังกาย การปนจักรยาน การเดินทางไปทํางาน เนื่องจากคณะทํางานไดมี
การประชาสัมพันธโดยการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ งานวิ่ง การปนจักรยานออกทริป การจัดงานบางมดเฟส ซึ่ง
เปดใหคนทั่วไปสามารถเขามารวมกิจกรรมกับคนในพื้นที่ชุมชนได จึงมีประชาชนทั่วไปที่ทราบขาวหรือเคยเขา
รวมกิจกรรมกลับมาใชเสนทางนี้อีก โดยการทํากิจกรรมทางกายเหลานี้สามารถเขารวมไดในทุกกลุมวัย ทั้งนี้
คนนอกชุมชนในโครงการลานกีฬาพัฒนและโครงการริมคลองบางมดมีจํานวน 2,840 คน และ 1,874 คน
ตามลําดับ
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ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการลานกีฬาพัฒน และ
โครงการการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน เพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนของ
ผูที่อาศัยนอกชุมชนเคหะคลองจั่นและชุมชนบางมดในทุกกลุมวัย เริ่มตั้งแตมีการออกกําลังกายที่มากขึ้น ทั้ง
การได ไปเล น ในสนามกี ฬ าเด็ กเล น และสนามเด็ก เลน พัฒ นาสมอง การเลน กีฬ าตา งๆ เช น ตีแบดมิ น ตั น
เตะฟุตซอล ใชอุปกรณออกกําลังกาย เลนเปตอง ออกกําลังกายยืดเหยียดดวยผาขาวมา การมีกิจกรรมทาง
กายที่เพิ่มขึ้นในลานกีฬาพัฒน และการเขามาออกกําลังกายโดยการปนจักรยานในเสนทางริมคลองบางมดของ
คนนอกชุมชนบางมด สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคนนอกชุมชนของทั้งสองโครงการนี้ในเรื่องสุขภาพกาย
ที่แข็งแรงขึ้นและยังชวยใหมีความสุขมากขึ้นจากการที่ไดมีทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นทําใหความเครียดลดลงอีก
ดวย นอกจากนี้ความสัมพันธในครอบครัวและคนในพื้นที่ดีขึ้น และยังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีก
ดวย ผลจากแบบสอบถามพบวาคนนอกชุมชน/พื้นที่ที่เขามาใชลานกีฬาพัฒนมีอัตราการปวยกรณีผูปวยนอก
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 12 และมีความสุขเพิ่มขึ้นจํานวนรอยละ 47 ในขณะที่คน
นอกชุมชนบางมดรอยละ 51 มีความสุขเพิ่มขึ้น
ผลลัพธของคนนอกชุมชน
• มีสุขภาพแข็งแรง
• มีความสุขมากขึ้น
• ความสัมพันธในครอบครัว/คนในพื้นที่ดีขึ้น
• การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
คณะกรรมการพื้นทึ่
คณะกรรมการพื้นที่ภายใตแผนกิจกรรมทางกายใน 2 พื้นที่ คือ ลานกีฬาพัฒนและริมคลองบางมด
เปนอาสาสมัครที่เขามาชวยบริหารจัดการพื้นที่ โดยคณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒนเปนคณะกรรมการที่
ไดรับการจัดตั้งขึ้ นมาเพื่ อดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ลานกีฬาพัฒ น และเปนผูประสานงาน สงเสริมและ
ประชาสัมพันธการใชงาน (จัดกิจกรรม) ในลานกีฬาพัฒ น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยตัวแทนจาก
ประชาชนในเคหะคลองจั่นและเจาหนาที่เขตบางกะป โดยมีจํานวนทั้งหมด 18 คน สวน สวนคณะกรรมการ
บริหารพื้นที่ริมคลองบางมดเปนคณะกรรมการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลและเปนผูประสานงาน สงเสริม
และประชาสัมพันธการใชพื้นที่ริมคลองบางมด การจัดงานและจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจาก
ประชาชนในชุมชนริมคลองบางมด โดยมีจํานวนทั้งหมด 18 คน เชนเดียวกัน
การทํางานของคณะกรรมการลานกีฬาพัฒนทําใหคุณภาพชีวิตของคนในเคหะคลองจั่น และคนใน
พื้นที่ใกลเคียงที่มาใชลานกีฬาพัฒนไดมีกิจกรรมทางกายสงผลใหมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ชวยสงเสริมใหครอบครัว
มีเวลาทํากิจกรรมรวมกัน สรางความอบอุนใหแกครอบครัว เชนเดียวกับการทํางานของคณะกรรมการบริหาร
พื้นที่ริมคลองบางมดทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบางมดและคนในพื้นที่ใกลเคียงที่มาทํากิจกรรมรวมกัน
มาใชเสนทางจักรยานในการปนออกกําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ครอบครัวมีกิจกรรมใหทํารวมกันมากขึ้น
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สรางความอบอุนใหแกครอบครัว อีกทั้งคนในชุมชนชวยกันดูแลเรื่องความสะอาด เก็บขยะหนาบาน ทําให
ชุมชนนาอยูมากขึ้น ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากสิ่งตางๆ เหลานี้ไดสรางความภูมิใจใหแกคณะกรรมการฯ เปนอยาง
มากที่ชวยใหประชาชนที่มาใชลานกีฬาพัฒนและมาใชเสนทางจักรยานริมคลองบางมดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการฯ ไดเห็นรวมกันวาการบริหารพื้นที่สุขภาวะทั้งสองแหงสงผล
ให มี ค วามภาคภู มิ ใ จมากขึ้ น และผลจากแบบสอบถามคณะกรรมการบริ ห ารลานกี ฬ าพั ฒ น แ ละคณะ
กรรมการบริหารพื้นที่ริมคลองก็สอดคลองกันคือ ทุกทานมีความภูมิใจมากขึ้นจากการทํางาน
ผลลัพธของคณะกรรมการพื้นที่
• ความภูมิใจมากขึ้นที่คนเขามาใชพื้นที่และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย
เครื อข า ยภาคี จั ดกิ จ กรรมเป น องค กรที่รับ ผิดชอบในการจัดกิจ กรรมทางกายในแตล ะครั้งภายใต
โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 โดยไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากสมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
ซึ่งเครือขายภาคีจัดกิจกรรมมีจํานวน 7,350 คน ประกอบดวย
• ชมรม ชุมชน วัด คณะบุคคล กลุมคน
จํานวน 54 โครงการ
• สถานศึกษา

จํานวน 30 โครงการ

• สมาคม มูลนิธิ

จํานวน 26 โครงการ

• อปท. อบจ. อบต. เทศบาล

จํานวน 15 โครงการ

• สถานประกอบการ

จํานวน 13 โครงการ

• สถานพยาบาล

จํานวน 9 โครงการ

เครือข ายภาคี จั ดกิ จ กรรมเปน ผู ดํา เนิน งานจัดกิจ กรรม เชน การจําหนายบัตรเขางาน การติดตอ
ประสานงานสถานที่ การประชาสัมพัน ธกิจ กรรม การเตรีย มการปฐมพยาบาล การใหความรู เบื้ องตน แก
ผูเขารวมโครงการ และการควบคุมการจัดงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่วางไว โดยเครือขายภาคีจัดกิจกรรมที่
ไมมีประสบการณในการจัดงานก็จะเขารวมอบรมมาตรฐานการจัดงานกับทางสมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ไทย ทําใหผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเครือขายภาคีจัดกิจกรรม คือ เจาหนาที่เครือขายมีความรู
ในการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายมากขึ้น จากการที่ไดเขารับการอบรมความรูในเรื่องของมาตรฐาน
การจัดโครงการ และมีความภูมิใจเพิ่มมากขึ้นที่ไดเห็นผูเขารวมกิจกรรมไดมีกิจกรรมทางกาย เดินวิ่งในงานที่
จัดขึ้น เปนสวนหนึ่งในการทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีทั้งสุขภาพกายที่ดีและมีความสุขขึ้น ผลจากแบบสอบถาม
พบวาเจาหนาที่เครือขายทุกทานมีความรูเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมของเครือขายภาคีจัดกิจกรรม
ยังชวยสรางความสัมพันธกับเครือขายอื่นๆ มากขึ้น เนื่องจากการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายมีการจัด
ตอเนื่องตลอดป ทําใหมีการผลั ดเปลี่ยนเวียนกันเขารวมกิจกรรม แตละเครือขายก็มีการปรึกษา ขอความ
ชวยเหลือและคําแนะนําจากเครือขายที่มีประสบการณ และมีการทํากิจกรรมรวมกันดวย
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ผลลัพธของเครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย
• มีความรูในการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายมากขึ้น
• ความภูมิใจที่ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น
• มีความสัมพันธกับเครือขายเพิ่มขึ้น
เจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา
เจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ แกนนํา และครูผูนําเปนผูที่มีความรูและใหการดูแลผูสูงอายุในการดําเนิน
กิจกรรมทางกายที่จําเปน เชน การปองกันการหกลมในระหวางการออกกําลังกายหรือการทํากิจกรรม กวาด
บาน ถูบา น ตัดตนไม เปนตน การจัดการตารางการทํางานดานการดําเนินกิจกรรมทางกายในชมรมผูสูงอายุก็
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศ
ไทย ที่ทําใหเจาหนาที่ชมรมสามารถใหบริการการดําเนินกิจกรรมทางที่เหมาะสมกับผูสูงอายุไดมากขึ้นดวย
สวนโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขาย
องคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะนั้น ครูผูนําที่ผานการอบรมจะใหความรูแกผูสูงอายุและผูดูแลเพื่อให
นําความรูดังกลาวไปปรับใชในการทํากิจวัตรประจําวัน สวนเจาหนาที่ชมรมจะใชคูมือฯ ที่ไดรับจากโครงการใน
การใหบริการดานการดําเนินกิจกรรมทางกายแกผูสูงอายุ เชน การประเมินสุขภาพผูสูงอายุ ลักษณะกิจกรรม
ทางกายที่เหมาะสมตามกลุมและโรคของผูสูงอายุ ทั้งนี้เจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนําของทั้งสอง
โครงการมีจํานวนรวมกัน 685 คน
ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ แกนนําและครูผูนํา คือ มีความสุข
มากขึ้นเนื่องจากสบายใจที่เห็นผูสูงอายุออกกําลังกายและมีสุขภาพดีขึ้น และมีความสัมพันธกับชุมชนมากขึ้น
เพราะไดรวมทํากิจกรรมกับผูสูงอายุมากขึ้นและไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยใหการ
ทํางานมีระบบมากขึ้นเนื่องจากมีการกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ และสามารถพัฒนาคุณภาพ
การบริการกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุดีขึ้น ผลจากแบบสอบถามพบวาเจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ แกนนํา
และครูผูนํามีความสุขมากขึ้นรอยละ 67-100 และมีการทํากิจกรรมรวมกับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นรอยละ 48-63
ผลลัพธของเจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา
• มีความสุขที่ผูสูงอายุไดออกกําลังและเห็นสุขภาพผูสูงอายุดีขึ้น
• ความสัมพันธกับชุมชนดีขึ้น
• การดูแลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ทักษะการทํากิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
พยาบาล/เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
พยาบาล นักโภชนาการ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนผูมีสวนไดเสียภายใตโครงการพัฒนา
รูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน โดยเปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลในพื้นที่ของโรงเรียนแพทยที่เขารวมใน
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การอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางสาธารณสุขดานโภชนาการและการออกกําลังกายที่เหมาะสมของ
หญิ ง ตั้ ง ครรภ ตามรู ป แบบการฝากครรภ แ บบผสมผสาน ซึ่ ง กลุ ม นี้ ไ ด รั บ การอบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารจาก
คณะทํางาน จากนั้นจะนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปขยายตอยังโรงพยาบาลเครือขายและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) ทําใหมีความรูเพิ่มขึ้น และ
สามารถให บ ริ การให คํา แนะนํ า แก ห ญิ งตั้ ง ครรภดานโภชนาการและการออกกําลัง กายที่เหมาะสมและมี
คุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้พยาบาลยังสามารถนําความรูจากการอบรมมาปรับใชกับชีวิตตัวเองดวย ทั้งเรื่องการ
รับประทานอาหารและอื่นๆ เพื่อเปนตัวอยางใหแกหญิงตั้งครรภ สงผลใหมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี รวมทั้งการเขารวมโครงการฯ ยังสงผลใหพยาบาล และเจาหนาที่ที่เขารวมรับการอบรมมีโอกาสไดพบปะ
กับผูที่ทํางานและใหบริการในลักษณะเดียวกัน เกิดการขยายเครือขายมากยิ่งขึ้น เมื่อมีเครือขายที่ขยายกวาง
ขึ้น สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น อันนําไปสูการพัฒนารูปแบบและลักษณะของ
การใหบริการ รวมถึงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพื่อสรางเสริมสุขภาวะที่ดี
ส ว นเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภพระดั บ ตํ า บล (รพ.สต.) และอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข หมู บ า น (อสม.) จะเข า ร ว มในการอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข ด า น
โภชนาการและการออกกํ าลังกายที่เ หมาะสมของหญิงตั้ งครรภ ตามรูป แบบการฝากครรภแบบผสมผสาน
โดยไดรับการอบรมเชิงปฎิบัติการจากเจาหนาที่แพทย พยาบาล และทีมพี่เลี้ยงของโรงพยาบาลแมขาย จากนั้น
อสม. จะนําความรูที่เพิ่มขึ้นจากการอบรมไปใชในการใหคําแนะนําแกหญิงตั้งครรภดานโภชนาการและการ
ออกกําลังกายที่เหมาะสม อันเปนการสรางความภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นใหแกเจาหนาที่เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของ
การสรางเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภในพื้นที่
พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) มีจํานวนรวมกัน 1,193 คน
ทั้งนี้ผลจากแบบสอบถามพบวาพยาบาลทุกคนมีความรูมากขึ้น ในขณะที่เจาหนาที่สาธารณสุขและอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบานมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 89 และความภูมิใจจากการทํางานรอยละ 90
ผลลัพธของพยาบาล/เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)
• ความภูมิใจมากขึ้น
• องคความรูเพิ่มขึ้น
• สุขภาพแข็งแรง
ผูดําเนินโครงการ
ผูดําเนินโครงการเปนคณะทํางานของโครงการตางๆ ภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย มีจํานวน
รวมกัน 215 คน โดยแบงเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมที่ทําโครงการพื้นที่สุขภาวะและกลุมที่จัดกิจกรรมทางกาย
สําหรับกลุมเปาหมายในชวงวัยตางๆ
1) ผูดําเนินโครงการดานพื้นที่สุขภาวะ ประกอบดวยโครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน การ
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ดําเนินการในชวงเริ่มตนโครงการจะมีการสรางกระบวนการมีสวนรวมของคนดวยการลงพื้นที่ทําความรูจักกับ
ชุมชนเพื่อรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในการปรับปรุงพื้นที่สุขภาวะ และนําความคิดเห็นมาใชประกอบการ
ออกแบบการใชงานพื้นที่ หลังจากนั้นจึงไดจัดประชุมเพื่อรับฟงความเห็นของชุมชนตอแบบปรับปรุงพื้นที่จาก
คนทั้งภายในและนอกชุมชน ตอมาหลังจากที่มีการปรับพื้นที่ก็มีการรับฟงความเห็นในการจัดกิจกรรมตางๆ ใน
พื้นที่ แลวจึงมีการกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ เชน การออกกําลังกาย งานวิ่ง การปนจักรยาน และงานบางมดเฟส
และการจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ทั้ ง ในลานกี ฬ าพัฒ นและริมคลองบางมด ผลการจัดกิ จ กรรมต างๆ ที่ผูดํ าเนิ น
โครงการดําเนินการทําใหรูสึกวาสิ่งที่ทําเปนประโยชนแกผูอื่น จนเกิดความภูมิใจที่ชุมชนไดมีพื้นที่สุขภาวะ
สําหรับกิจกรรมทางกาย นอกจากนี้ยังเปนการสรางองคความรูดานตางๆ อาทิ การออกแบบและพัฒนาเมือง
และการทํางานแบบมีสวนรวมทั้งกับชุมชน นอกจากนี้ยังเปนการสรางองคความรู เปนการฝกทักษะและความ
ชํานาญใหแก ผูดําเนินโครงการโดยเฉพาะในเรื่องการสรางพื้นที่สุขภาวะดว ยกระบวนการทํางานและงาน
ออกแบบอยางมีสวนรวมกับชุมชน และการทํางานแบบมีสวนรวมยังไดชวยสรางเครือขายอันจะเปนประโยชน
ตอการทํางานในอนาคต ทั้งนี้ผูดําเนินโครงการทุกทานตอบแบบสอบถามเหมือนกันคือมีความภูมิใจ มีองค
ความรูเพิ่มขึ้น และมีเครือขายการทํางานเพิ่มมากขึ้น
2) ผูดําเนินโครงการการสงเสริมกิจกรรมทางกายใหแกกลุมเปาหมายในชวงวัยตางๆ ประกอบดวย
โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 เปนโครงการที่สงเสริมใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีกิจกรรม
ทางกายเพิ่มขึ้นผานกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายอื่นๆ โดยผูดําเนินโครงการคือ สมาพันธ
ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จะมีหนาที่ในการสนับสนุนทางดานการเงินแกเครือขายภาคีกิจกรรมในการจัด
กิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย และเปนหนวยงานหลักในการรณรงคสรางกระแสการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ในประเทศ กํากับและควบคุมใหเครือขายภาคีที่ขอรับทุนจัดกิจกรรมใหจัดงานไดมาตรฐานการจัดงานเดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพ จัดอบรมใหความรูเรื่องการวิ่งและการปองกันการบาดเจ็บจากการวิ่งใหกับผูเขารวมกิจกรรม
นอกจากนี้ยั งมี การระดมทุ น ช ว ยเหลื อให กั บ มูล นิธิตางๆ จากผูเ ขารว มโครงการอีก ดว ย ผลลัพธห รือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสมาพันธฯ คือ มีความภูมิใจที่ไดเห็นผูเขารวมกิจกรรมมีสุขภาพดีขึ้น จากการที่รูสึก
วาเปนสวนหนึ่งในการทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจากการเขารวมกิจกรรมของ
เครือขายภาคีจัดกิจกรรม ซึ่งจากแบบสอบถามพบวาสมาชิกสมาพันธทุกคนมีความภูมิใจเพิ่มมากขึ้น การ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสมาพันธมีหนาที่ในการกํากับควบคุมใหการดําเนินงานของเครือขาย
ภาคี จั ด กิ จ รรมเป น ไปตามมาตรฐานการจั ด โครงการสงเสริมกิจ กรรมทางกาย ซึ่งตองมีการพัฒ นาตัว เอง
ตลอดเวลา และเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยจากแบบสอบถามพบวาสมาชิกสมาพันธท้ังหมดตอบวาการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผูดําเนินโครงการในกลุมวัยเด็ก ไดแก โครงการเด็กไทยไมเฉื่อย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา อาจารย และผูปกครอง เพื่อหาแนวทางการ
กําหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของ
นักเรียน รวมถึงจัดการอบรมใหความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่งแกผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง และ
นักเรียน และติดตาม วิเคราะห สรุปผลของโครงการ ซึ่งผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ มีความภูมิใจ
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มากขึ้นจากการเปนสวนหนึ่งในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก เนื่องจากปจจุบันโครงการที่ทําเรื่องการลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งมีนอย เมื่อเทียบกับโครงการที่สงเสริมกิจกรรมทางกาย ดังนั้นการที่ไดทําโครงการนี้จึงเปน
จุดเริ่มตนของการทํางานเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กไทยในภาพรวมได ผลจากแบบสอบถาม ทุกทานตอบ
วามี ความภูมิใจ และมี ความรู เรื่ องการสร างนวัตกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กมากขึ้น เนื่องจาก
ระหวางการดําเนินโครงการตองมีการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาอยูเรื่อยๆ รวมถึงการไดลงมาทําจริงทําให
ทราบถึงสาเหตุของปญหาที่แทจริง และโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน โดยผูดําเนินโครงการคือ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย ในชวงเริ่มตนโครงการเปน
การสรางแรงขับเคลื่อนดานนโยบายและสงเสริมการเดินและการใชจักรยานระดับประเทศ และระดับทองถิ่น
ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนและทองถิ่น ผานโครงการ Bike & Walk to School
“ชวนกันปน พากันเดิน ไปโรงเรียนกันเถอะ” โครงการนี้มีกิจกรรมที่มุงหวังการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
ใหเด็กนักเรียน รวมถึงการชวยลดอุบัติเหตุหนาโรงเรียน นอกจากนี้ยังเปนการสรางองคความรูดานกฎหมาย
กฎระเบียบ และเปนการสรางองคความรูดานการทํางานเชิงพื้นที่ใหแกคณะทํางานในการทํางานรวมกับชุมชน
เพื่อเปนประโยชนตอการทํางานในอนาคต การดําเนิการเริ่มจากการประสานงานในพื้นที่ จัดประชุมอบรมให
ความรูและเขารวมเสวนาใหขอเสนอแนะ และถายทอดประสบการณและประโยชนของการปนจักรยานและ
การเดิ น รวมทั้ งช ว ยกิ จ กรรมสั น ทนาการ และดูแ ลนอ งๆ ในการออกสํ ารวจชุ มชน ซึ่ง ผลลัพ ธห รือ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาวทําใหผูดําเนินโครงการทุกทานมีความภาคภูมิใจ มีองคความรู
ดานการทํางานเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น และมีเครือขายการทํางานเพิ่มขึ้นจากการดําเนินโครงการ
ผูดําเนินโครงการในกลุมวัยทํางาน ไดแกโครงการเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ ผูดําเนินโครงการฯ มีหนาที่
หลัก 2 ลักษณะสําคัญคือ การพัฒนาองคความรู สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ แผนพลิก และ VDO นําเสนอความรูดาน
โภชนาการและแนวทางในการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภ เพื่อรณรงคและใหความรูในการ
ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาวะที่ดีของมารดาและทารก และการเผยแพรความรู โดยการขยายเครือขายในการดูแลฝาก
ครรภแบบผสมผสานลงสูโรงพยาบาลเครือขายในพื้นที่ใกลเคียง โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
อบรมพัฒ นาศักยภาพของบุ คลากรทางสาธารณสุข พรอมทั้งจัดทีมพี่เลี้ยงใหความรูเกี่ย วกับแนวทางการ
ใหบริการคลินิกฝากครรภ แบบผสมผสานยุ คใหม เกิดการสรางเครือขายผู ใหบริการดานโภชนาการ สราง
ความรูสึกของการเปนผูใหและภาคภูมิใจเมื่อเปนสวนหนึ่งที่สรางเสริมใหบุคคลอื่นมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ผู
ดําเนินโครงการเองยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานโภชนาการและการออกกําลังกาย สงผลใหมีสุขภาพที่
แข็งแรง ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูดําเนินโครงการฯ ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นและภาคภูมิใจที่สามารถแนะนํา
หญิงตั้งครรภในการดูแลสุขภาพ
โครงการที่อยูในวัยทํางานอีกโครงการคือ โครงการ “สปสช. จอมขยับ” ซึ่งดําเนินการโดยเจาหนาที่
ในสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สปสช. ทําหนาที่ในการประชาสัมพันธโครงการและสงเสริม
การเข า ร ว มกิ จ กรรมต า งๆ เก็ บ รวมรวมข อ มู ล ของการทํ า กิ จ กรรมของผู เ ข า ร ว มโครงการ อาทิ ข อ มู ล
สมรรถภาพรางกายทั้งกอนและหลังเขารวมโครงการ ขอมูลการออกกําลังกายและทํากิจกรรมทางกาย ขอมูล
จากเครื่องนับกาว รวมถึงเปนสื่อกลางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและผลการทํากิจกรรมในกลุมผูเขารวม
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โครงการ การดําเนินกิจกรรมตางๆ สงผลใหผูดําเนินโครงการเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งที่ทําให
เจ า หน า ที่ ใ นองค ก รและหน ว ยงานข า งเคี ย งมี สุ ข ภาพร า งกายที่ แ ข็ ง แรงขึ้ น มี ค วามสนุ ก สนานและมี
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน รวมถึงความสัมพันธภายในองคกรและระหวางองคกร เกิดเปนเครือขายคนรัก
สุขภาพ
สําหรับผูดําเนินโครงการในกลุมวัยสูงอายุ ประกอบดวยโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย และโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิด
พื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ โดยทั้งสองโครงการจะมีการจัด
อบรมในดานตางๆ เชน ลักษณะกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม กระบวนการประเมินสุขภาพเบื้องตน และขอ
ควรระวั ง ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางกายต า งๆ และใหค วามรู เกี่ย วกับ การดํ าเนิ น กิจ กรรมทางกายใหกั บ
ผูเขารวมอบรม จัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมทางกาย และสรางเสริมใหเกิดการทํางานใหระดับพื้นที่และการ
สรางเครือขาย ผลลัพธจากการทําโครงการทําใหมีความภาคภูมิใจในการทํางานและการเกิดหลักสูตรกิจกรรม
ทางกายที่ เหมาะสมสํ าหรับ เครื อข า ย มีความพึงพอใจการทํางานดานกิจกรรมทางกาย มีองคความรูดาน
กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น การมีสวนรวมของเครือขาย มีชื่อเสียงเนื่องจากผลของโครงการ
ทั้งนี้ จะเห็นไดวาผลลัพธรวมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันของผูดําเนินโครงการในทุกโครงการคือ
การมี ค วามภาคภู มิ ใ จมากขึ้ น จากการได ทํ า โครงการส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลจาก
แบบสอบถามที่พบวาผูดําเนินโครงการในทุกโครงการมีความภูมิใจเพิ่มขึ้นจากการไดทํากิจกรรมทางกายใหแก
กลุมเปาหมายในชวงวัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ
ผลลัพธของผูดําเนินโครงการ
• ความภูมิใจมากขึ้นที่ไดเห็นผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีขึ้นและชุมชนมีพื้นที่สุขภาวะ
• สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
• ความสัมพันธของผูดําเนินโครงการกับบุคลากรในองคกร/ชุมชน/หนวยงานที่เกี่ยวของดีขึ้น
• มีชื่อเสียงและการยอมรับมากขึ้น
• มีองคความรูดานตางๆ เพิ่มขึ้น
• การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ตารางที่ 3-3: แผนที่ผลลัพธแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมวัย

กิจกรรม

ผลผลิต

• ออกกําลังกายที่ลานกีฬาพัฒน
• จํานวน 171,004 คน
• รวมกิจกรรมและใชประโยชนจากลานกีฬาพัฒนเชิง
วัฒนธรรมและสันทนาการ
 รวมกิจกรรม “สงกรานต” และ “ลอยกระทง
ตามประเพณี ลานกีฬาพัฒนคลองจั่น”
 รวม workshop “ภูมิปญญากีฬาไทย” โรงเรียน
วัฒนานนทวิทยา)
 รวมกิจกรรม “แขงขันกีฬาครอบครัวอนุบาล
ลานกีฬาพัฒน”
 รวมกิจกรรม “ดนตรีศิลปะ ART&MUSIC In
The Garden”
 รวมกิจกรรม “Making Playground วาดเสน
แตมสี ที่ชานสนุก”
• ปนจักรยาน วิ่งออกกําลังกายริมคลองบางมด
• เขารวมทําประชาพิจารณและระดมความคิดเห็นใน
ชุมชน ครั้งที่ 1 และ 2 เชน รับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานบางมดเฟสติวัล
ระดมความคิดเห็น “อนาคตคลองบางมดที่เราฝน”
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ผลลัพธ
•
•
•
•

สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับครอบครัว/คนในชุมชนดีขึ้น
มีรายไดเพิ่มขึ้น (X)

ผูมีสวนไดสวนเสีย

วัยเด็ก

กิจกรรม

ผลผลิต

• รวมกิจกรรมตางๆ ของริมคลองบางมด เชน
 งาน “บางมดเฟสติวัล”
 งานวิ่ง Canal Run
 สรางงานศิลปะเลียบคลอง
 เขารวมกิจกรรมออก Trip ครั้งที่ 11-16 เพื่อ
รณรงคเสนทางจักรยาน
 ปรับปรุงภูมิทัศนหนาบานใหสวยงามขึ้น
• เขารวมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรม
ทางกายอื่นๆ
• เขารวมกิจกรรมอบรมความรูเรื่องการเพิ่มกิจกรรม
ทางกายและรับการตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพ
ภายในโครงการ
• เตรียมตัวเขารวมกิจกรรม (ออกกําลังกายที่บาน
ฟตเนส หรือสวนสาธารณะ)
• รวมกิจกรรมเสริมสรางกิจกรรมทางกายทั้งในคาบ
• จํานวน 534 คน
เรียน นอกคาบเรียน ระหวางคาบเรียน ชวงเชากอน
เขาเรียน ชวงเย็นกอนกลับบาน และใชพื้นที่สุขภาวะ
(กิจกรรมระดับประถมศึกษา)
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ผลลัพธ

•
•
•
•

สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น (ความเขาใจกฎจราจรมากขึ้น
เชน การทําแผนที่ ,สัญลักษณตางๆ)

ผูมีสวนไดสวนเสีย

วัยทํางาน

วัยสูงอายุ

กิจกรรม

ผลผลิต

• เขารวมอบรมนักเรียนแกนนําเด็กไทยไมเฉื่อย คิด
และออกแบบกิจกรรม เขารวมกิจกรรมทั้งในคาบ
เรียน นอกคาบเรียน ระหวางคาบเรียน ชวงเชากอน
เขาเรียน ชวงเย็นกอนกลับบาน และใชพื้นที่สุขภาวะ
• เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เสาร-อาทิตยสรางสรรค เชน
พลังนักสํารวจตัวนอย
• เดินและปนจักรยานมาโรงเรียน
• นําแผนที่ที่ทําเสร็จไปใชตอในกิจกรรมอื่นๆ
• เขาอบรมดานโภชนาการและการออกกําลังกาย
• จํานวน 6,985 คน
• เขารับบริการฝากครรภตามมาตรฐาน
• การตรวจสมรรถภาพรางกาย
• กิจกรรมการเดิน Walk your fat off โดยการใช
เครื่องนับกาว และบันทึกขอมูล
• กิจกรรมเพิ่มการขยับรางกายในชีวิตประจําวัน
• เขารวมกิจกรรมอบรมความรูเรื่องการเพิ่มกิจกรรม • จํานวน 9,590 คน
ทางกายและรับการตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพ
ภายในโครงการ
• เตรียมตัวเขารวมกิจกรรม (ออกกําลังกายที่บาน ฟต
เนส หรือสวนสาธารณะ)
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ผลลัพธ
• ความสัมพันธกับครอบครัวและเพื่อนดีขึ้น (X)

•
•
•
•
•

สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ครอบครัวอบอุนขึ้น ใชเวลารวมกันมากขึ้น
ความสัมพันธกับคนในองคกรมากขึ้น (X)
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน (X)

• สุขภาพแข็งแรงขึ้น
• มีความสุขมากขึ้น
• ความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมทางกาย
เพิ่มขึ้น (การหกลมลดลง,อุบัติเหตุลดลง) (X)

ผูมีสวนไดสวนเสีย

กิจกรรม

• เขารวมกิจกรรมทางกาย เชน เดิน แกวงแขน
ปนจักรยาน ลีลาส รําไมกระบอง เปนตน
• เขารวมกิจกรรมพัฒนาสมอง อบรมกิจกรรมทางกาย
• เขารวมกิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ
• ประเมินสุขภาพตนเอง
ครอบครั ว (ผู ป กครอง/ • สนับสนุนนักเรียนใหเขารวมกิจกรรม
ผูดูแล)
• การเดินไปสงลูกเขาโรงเรียน
• เขาอบรมความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง
• เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการกําหนด
รูปแบบกิจกรรม ทิศทางและเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน
• ใหความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายกับผูสูงอายุ
• รวมทํากิจกรรมกับผูสูงอายุ เชน ปลูกตนไม ปน
จักรยาน เปนตน
• ดูแลผูสูงอายุในการดําเนินกิจกรรมทางกาย
• พาผูสูงอายุออกกําลังกาย เชน ปนจักรยาน
• เขาอบรมรับความรูและการสอนการออกกําลังกาย
จากเจาหนาที่ชมรมและครูผูนํา

ผลผลิต

ผลลัพธ
• ความสัมพันธกับครอบครัว/คนในชุมชนดีขึ้น (X)

• จํานวน 1,068 คน
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• มีความสุขมากขึ้น
• คาใชจายในการเดินทางลดลง (ลดเวลาและ
คาใชจายในการรับ-สงลูก (X)
• ภาระการดูแลลดลง (X)
• ครอบครัวอบอุนเนื่องจากทํากิจกรรมรวมกัน
มากขึ้น (X)

ผูมีสวนไดสวนเสีย

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ

• รวมทํากิจกรรมสันทนาการ การฝกสมอง กับผูสูงอายุ
ครู

• ประชาสัมพันธใหเกิดการทํากิจกรรมและการมี
สวนรวมของชุมชน
• พาและนําเด็กทํากิจกรรม การเดินและปนจักรยาน
• สนับสนุนพื้นที่และอํานวยความสะดวกในการทํา
กิจกรรม
• อบรมและปลูกจิตสํานึกในการทํากิจกรรม
• เขารวมการอบรมความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง
• เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการกําหนด
รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ทิศทางและเปาหมาย
เชิงยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
• ออกแบบกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย ลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย
• ควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
กับตารางกิจกรรมของโรงเรียน
• พัฒนาพื้นที่สุขภาวะในโรงเรียน
• พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active
Learning ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งระหวางคาบเรียน

• จํานวน 58 คน
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• มีความสุขมากขึ้น
• มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
• ความสัมพันธกับครูและนักเรียนดีขึ้น (X)

ผูมีสวนไดสวนเสีย
คนนอกชุมชน

คณะกรรมการพื้นทึ่

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ

• ออกกําลังกายที่ลานกีฬาพัฒน
• รวมกิจกรรมและใชประโยชนจากลานกีฬาพัฒนเชิง
วัฒนธรรมและสันทนาการ
• เขามารวมใชเสนทางจักรยานริมคลองบางมด
• รวมกิจกรรมตางๆ ของริมคลองบางมด

• จํานวน 4,714 คน

•
•
•
•

• สงเสริมและประชาสัมพันธการใชงาน (จัดกิจกรรม)
ในลานกีฬาพัฒน
• ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ลานกีฬาพัฒน
• ประชาสัมพันธโครงการ และจัดกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชน เชน “บางมดเฟสติวัล”
• ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ริมคลองบางมด

• จํานวน 36 คน

• ความภูมิใจมากขึ้นที่คนเขามาใชพื้นที่และคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธในครอบครัว/คนในพื้นที่ดีขึ้น (X)
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน (X)

เครือขายภาคีจัดกิจกรรม • บริหารจัดการโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและ
เดิ น วิ่ ง และกิ จ กรรมทาง
กิจกรรมทางกาย
ุ
กาย
• สนับสนุนงบประมาณการจัดงานเดินวิ่ง

• เจาหนาที่จํานวน 7,350 • มีความรูในการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรม
คน
ทางกายมากขึ้น
• ความภูมิใจที่ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น (X)
• มีความสัมพันธกับเครือขายเพิ่มขึ้น (X)

เจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ/ • เขารวมกิจกรรมอบรม เกี่ยวกับ PA สําหรับผูสูงอายุ
แกนนํา/ครูผูนํา
• นําความรูที่ไดมาเผยแพรใหกับชุมชน และผูสูงอายุ
• นําความรูที่ไดไปชวยดูแลผูสูงอายุในการทํา PA

• จํานวน 685 คน

42

• มีความสุขที่ผูสูงอายุไดออกกําลังและเห็นสุขภาพ
ผูสูงอายุดีขึ้น
• ความสัมพันธกับชุมชนดีขึ้น

ผูมีสวนไดสวนเสีย

กิจกรรม

ผลผลิต

• เขารวมการอบรมของโครงการ
• ใหความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย สําหรับผูสูงอายุ
แกผูสูงอายุและผูดูแล/ผูใกลชิด

ผลลัพธ
• การดูแลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น (X)
• ทักษะการทํากิจกรรทางกายเพิ่มขึ้น (X)

พ ย า บ า ล / เ จ า ห น า ที่ • เขารับการอบรมเพิ่มความรูดานโภชนาการและการ • จํานวน 1,193 คน
สาธารณสุข/อาสาสมั คร
ออกกําลังกายสําหรับหญิงตั้งครรภ
ส า ธ า ร ณ สุ ข ห มู บ า น • ใหขอมูลและอบรมเพิ่มความรูใหแก เจาหนาที่ และผู
(อสม.)
ที่เกี่ยวของ
• ใหบริการการดูแลและคําแนะนําแกหญิงตั้งครรภ
ผูดําเนินโครงการ
• ประสานงานในพื้นที่ และออกแบบการใชงานและทํา • จํานวน 215 คน
กิจกรรมพื้นที่สุขภาวะ
• จัดประชุมรับฟงความเห็นของชุมชนตอการปรับปรุง
พื้นที่และจัดกิจกรรม
• ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน หนวยงานราชการ โรงเรียน และชุมชน
• สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อ
สุขภาพและกิจกรรมทางกายอื่นๆ
• รณรงคสรางกระแสการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
• ใหความรูเรื่องการวิ่งและการปองกันการบาดเจ็บจาก
การวิ่งใหผูเขารวมกิจกรรม ผานการอบรม
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• ความภูมิใจมากขึ้น
• องคความรูเ พิ่มขึ้น
• สุขภาพแข็งแรง (X)

• ความภูมิใจมากขึ้นที่ไดเห็นผูเขารวมโครงการมี
สุขภาพดีขึ้นและชุมชนมีพื้นที่สุขภาวะ
• สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น (X)
• ชื่อเสียงและการยอมรับมากขึ้น (X)
• มีองคความรูดานตางๆ เพิ่มขึ้น (X)
• การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (X)
• ความสัมพันธของผูดําเนินโครงการกับบุคลากร
ในองคกร/ชุมชน/หนวยงานที่เกี่ยวของดีขึ้น (X)

ผูมีสวนไดสวนเสีย

กิจกรรม

ผลผลิต

• อบรมใหความรู ถายทอดประสบการณและ
ประโยชนของการทํากิจกรรมทางกาย
• ใหขอเสนอแนะแกเด็กในปญหาจราจร
• ชวยดูแลการออกสํารวจชุมชน
• จัดประชุมหาแนวทาง รูปแบบกิจกรรม ทิศทางและ
เปาหมายในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน
• อบรมใหความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่งแกผูบริหาร
สถานศึกษา อาจารย ผูปกครอง และนักเรียน
• จัดทําคูมือ พัฒนาสื่อในการใหคําแนะนําดาน
โภชนาการและการออกกําลังกาย
หมายเหตุ: (X) ผลลัพธที่ไมนํามาประเมิน
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ผลลัพธ

บทที่ 4: การเก็บขอมูล
4.1 ผลลัพธและตัวชี้วัด
จากแผนที่ผลลัพธในบทที่ 3 ที่ไดมาจากการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถนํามาจัดกลุมเปน
ผลลัพธรวมของแตละผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งสามารถวัดไดจากตัวชี้วัดดังตอไปนี้ (รายละเอียดของแตละโครงการ
ในภาคผนวก ก-ง)
สุขภาพรางกายดีขึ้นเปนผลลัพธรวมสําหรับทุกกลุมวัย วัยเด็ก วัยทํางาน วัยสูงอายุ และคนนอกพื้นที่
จากการออกกําลังกายมากขึ้นและมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นของทุกกลุมวัย ตัวชี้วัดที่นํามาใชคืออัตราการ
เจ็บปวยที่ลดลง โดยกรณีผูปวยนอกวัดจากการเจ็บปวยในเดือนที่ผานมา และกรณีผูปวยในวัดจากการเจ็บปวย
ในปที่ผานมา ทั้งนี้ ขอมูลตัวชี้วัดนี้สําหรับผูที่เขารวมโครงการไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม สวนขอมูลของ
กลุมที่นํามาเปรียบเทียบเปนขอมูลทุติยภูมิที่มาจากแบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59
ตัว ชี้วั ด ของสุ ขภาพกายแข็งแรงขึ้น สํ าหรับ วั ยทํางานในกลุมหญิงตั้งครรภและคณะทํางานภายใต
โครงการคลินิกฝากครรภผสมผสาน คือ อัตราการคลอดดวยวิธีธรรมชาติเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากน้ําหนักแมได
มาตรฐาน และระดับสุขภาพที่ดีขึ้นจากการเอาความรูเรื่องโภชนการมาปรับใชกับชีวิตตัวเอง แหลงขอมูลของ
ตัวชี้วัดนี้สําหรับหญิงตั้งครรภและคณะทํางานไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม สวนขอมูลอัตราการคลอดของ
หญิงตั้งครรภที่นํามาใชในการเปรียบเทียบมาจากฐานขอมูลผูปวยในหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ความสุขมากขึ้นเปนผลลัพธรวมสําหรับทุกกลุมวัย วัยเด็ก วัยทํางาน วัยสูงอายุ และคนนอกพื้นที่จาก
ความรูสึกสบายใจ และความเครียดนอยลง จากการที่ไดทํากิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการ ซึ่งวัดไดจากระดับ
ความสุขที่เพิ่มขึ้น ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดนี้ไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม โดยดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกอน
และหลังการเขารวมโครงการ
ความสัมพันธกับคนในชุมชนดีขึ้นเปนผลลัพธรวมสําหรับทุกกลุมวัย (ผูอาศัยในเคหะคลองจั่นภายใต
โครงการลานกีฬาพัฒนฯ) เจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ และแกนนํา/ครูผูนํา จากการที่ผูเขารวมโครงการไดทํา
กิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึ้น ซึ่งตัวชี้วัดคือการทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชน และขอมูลสําหรับ
ตัวชี้วัดนี้ไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม และเปรียบเทียบกับคนในพื้นที่เดียวกันจากการสํารวจสภาวะทาง
สังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557
ความภูมิใจมากขึ้นเปนผลลัพธรวมสําหรับคณะกรรมการพื้นที่ และผูดําเนินโครงการ ซึ่งวัดจากการมี
ความภูมิใจในการทํางาน เนื่องจากการทําโครงการฯ ทําใหชุมชนมีพื้นที่สุขภาวะ ชวยใหกลุมเปาหมายมีการ
ทํากิจกรรมทางกายมากขึ้น ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดนี้ไดจากการเก็บแบบสอบถาม โดยดูการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ความรูเพิ่มขึ้นเปนผลลัพธรวมสําหรับวัยเด็ก (นักเรียนในโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ)
เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย และพยาบาล/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งวัดได
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จากการมีความรูในดานตางๆ เพิ่มขึ้น ไดแก ความรูดานการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ดานกฎจราจร และดาน
โภชนาการและกายออกกํ า ลั ง กาย ข อ มู ล สํ า หรั บ ตั ว ชี้ วั ด ได จ ากการเก็ บ จากแบบสอบถาม โดยดู ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ผลลัพธรวมสําหรับทุกกลุมวัย (ชุมชนในโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ) คือ ชุมชนนาอยูขึ้น
ซึ่ ง วั ด ได จ ากความรู สึ ก ปลอดภั ย จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนที่ล ดลง ขอ มู ล สํ าหรั บ ตั ว ชี้ วั ด ได จ ากการเก็ บ จาก
แบบสอบถาม โดยดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ผลลั พ ธ ร ว มสํ า หรั บ วั ย ทํ า งาน (หญิ ง ตั้ ง ครรภ ภ ายใต โ ครงการคลิ นิ ก ฝากครรภ ผ สมผสาน) คื อ
ความสัมพันธกับคนในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งวัดไดจากการทํากิจกรรมตางๆ/ใชเวลารวมกันในครอบครัวมากขึ้น
ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม และเปรียบเทียบกับคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครจาก
การสํารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย
ตารางที่ 4-1: ผลลัพธและตัวชี้วัด
ผลลัพธรวม
(Common outcome)
สุขภาพรางกายดีขึ้น

มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับคนในชุมชน
ดีขึ้น
ความภูมิใจมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น

ชุมชนนาอยูขึ้น

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

อัตราการเจ็บปวยลดลง โดยวัดจาก 1. เก็บจากแบบสอบถาม
การเจ็บปวยในเดือนที่ผานมา (กรณี 2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัย
ผูปวยนอก) และในปที่ผานมา
และสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59
(กรณีผูปวยใน)
การคลอดดวยวิธีธรรมชาติเพิ่มขึ้น 1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. ฐานขอมูลผูปวยในหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2559
ระดับสุขภาพที่ดีขึ้น
1. เก็บจากแบบสอบถาม
รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง
1. เก็บจากแบบสอบถาม
การทํากิจกรรมรวมกันของ
1. เก็บจากแบบสอบถาม
คนในชุมชนมากขึ้น
2. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
มีความภูมิใจในการทํางาน
1. เก็บจากแบบสอบถาม
ความรูใ นดานตางๆ มากขึ้น
1. เก็บจากแบบสอบถาม
(การจัดกิจกรรมเดินวิ่ง กฎจราจร
โภชนาการและกายออกกําลังกาย)
จํานวนอุบัติเหตุทางถนนที่ลดลง
1. เก็บจากแบบสอบถาม
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ผลลัพธรวม
(Common outcome)
ความสัมพันธกับคนครอบครัว
มากขึ้น

ตัวชี้วัด
การทํากิจกรรม/ใชเวลารวมกันใน
ครอบครัวมากขึ้น

แหลงขอมูล
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การสํารวจสภาวะทางสังคม
วัฒนธรรมและสุขภาพจิต
(ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557

4.2 การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
การวิเคราะหผลการเก็บขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียของแตละชุดโครงการ/โครงการแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ/ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การเปลี่ ย นแปลงในตั ว ชี้ วั ดของสุ ขภาพรางกายดีขึ้น ผูที่เขารว มโครงการกิจ กรรมทางกายมีการ
เจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยกรณีคนไขนอกในเดือนที่ผานมา และกรณีคนไขในในปที่ผานมา ซึ่งใน
แตละโครงการจะมีความแตกตางกันตามรายละเอียดในตารางที่ 4-2 ทั้งนี้อัตราการปวยที่ลดลงดังกลาวทําใหมี
การลดลงของคนไขนอก 28,083 คนตอป และคนไขใน 2,521 คนตอป สําหรับกรณีผูเขารวมโครงการที่เปน
หญิงตั้งครรภซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักแมไดมาตรฐานทําใหคลอดดวยวิธีธรรมชาติ โดยหญิง
ตั้งครรภในโครงการมีอัตราการคลอดดวยวิธีธรรมชาติรอยละ 70 ซึ่งสูงกวาอัตราเฉลี่ยในพื้นที่เดียวกันรอยละ
2 ทําใหหญิงตั้งครรภมีการคลอดดวยวิธีธรรมชาติเพิ่มขึ้น 160 คนตอป นอกจากนี้ สัดสวนคณะทํางานที่มี
ความพึงพอใจในสุขภาพหลังเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นรอยละ 100 ทําใหคณะทํางานมีสุขภาพกายดีขึ้น 22 คน
ตอป
ตารางที่ 4-2: ระดับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพกายกอนและหลังเขารวมโครงการ (รอยละ)
โครงการ
ลานกีฬาพัฒนฯ (คนในชุมชนกรณีคนไขนอก)
ลานกีฬาพัฒนฯ (คนนอกชุมชน กรณีคนไขนอก)
ลานกีฬาพัฒนฯ (คนในชุมชนกรณีคนไขใน)
วิ่งสูชีวิตใหม (ผูเขารวมโครงการกรณีคนไขนอก)
วิ่งสูชีวิตใหม (ผูเขารวมโครงการกรณีคนไขใน)
Walk your fat off #2 กรณีคนไขนอก
การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายุฯ (ผูสูงอายุกรณีคนไขนอก)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุโดยผลักดันใหเกิด
พื้นที่สุขภาวะฯ (ผูสูงอายุกรณีคนไขนอก)
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อัตราการเจ็บปวยที่ลดลง
6
12
1
16
1
4
14
7

โครงการ
คลินิกฝากครรภผสมผสาน (หญิงตั้งครรภ)
โครงการ
คลินิกฝากครรภผสมผสาน (คณะทํางาน)
คลินิกฝากครรภผสมผสาน (พยาบาล)

อัตราการคลอดดวยวิธีธรรมชาติเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสุขภาพ
0
1
2
3 >=4
0 10
0
0 90
0
0
0
3 97

ลดลง
0
0

2
สุขภาพดีขึ้น
100
100

นอกจากการมีสุขภาพกายดีแลวผลลัพธของแตละชุดโครงการ/โครงการ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมกลุม
ตางๆ รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง ซึ่งสัดสวนของผูเขารวมกิจกรรมที่มีความสุขเพิ่มขึ้นมีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 4-3 ทําใหผูเขารวมโครงการมีความสุขมากขึ้น 28,454 คนตอป
ตารางที่ 4-3: ระดับการเปลี่ยนแปลงความสุขกอนและหลังเขารวมโครงการ (รอยละ)
โครงการ
ลานกีฬาพัฒนฯ (คนในชุมชน)
ลานกีฬาพัฒนฯ (คนนอกชุมชน)
ริมคลองบางมดฯ (คนในชุมชน)
ริมคลองบางมดฯ (คนนอกชุมชน)
วิ่งสูชีวิตใหม
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ (นักเรียน)
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ (ผูป กครอง)
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ (ครู)
เด็กไทยไมเฉื่อย (นักเรียนกลุมทดลอง)
เด็กไทยไมเฉื่อย (นักเรียนกลุมควบคุม)
เด็กไทยไมเฉื่อย (ผูปกครอง กลุม ทดลอง)
ไทยไมเฉื่อย (ผูปกครอง กลุมควบคุม)
เด็กไทยไมเฉื่อย (ครู)
คลินิกฝากครรภผสมผสาน (หญิงตั้งครรภ)
Walk your fat off #2 (ผูเขารวมโครงการ)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูส ูงอายุ
(ผูสูงอายุ)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูส ูงอายุ (ผูดูแล)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูส ูงอายุฯ
(เจาหนาที่ชมรม)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูส ูงอายุฯ
(ครูผูนํา)

ลดลง
3
5
2
2
2
6
4
4
2
11
6
9
5
0
0

การเปลี่ยนแปลงความสุข
0
1
2
3
27
15
21
17
48
4
5
16
42
10
12
17
46
17
15
12
28
18
19
22
29
13
21
15
24
15
19
24
38
33
13
8
20
15
13
12
52
33
3
0
21
20
12
9
53
35
2
0
20
24
20
7
0
2
8
19
30
26
39
4

>=4
18
22
16
7
10
16
15
4
38
1
32
0
24
70
0

ความสุข
เพิ่มขึ้น
71
47
56
51
70
65
73
58
78
37
73
38
76
100
70

2
0

32
27

13
12

17
20

11
11

25
30

66
73

0

33

15

10

3

38

67

0

25

8

29

17

21

75
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โครงการ

ลดลง

การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ
โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะฯ (ผูสูงอายุ)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ
โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะฯ (ผูดูแล)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ
โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะฯ (เจาหนาที่
ชมรม)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ
โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะฯ (ครูผูนํา)

การเปลี่ยนแปลงความสุข
0
1
2
3

ความสุข
เพิ่มขึ้น

>=4

0

3

16

41

23

16

97

0

5

21

37

26

12

95

0

0

14

45

31

10

100

0

0

13

44

38

6

100

ในดานการทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชน พบวาคนในชุมชน (โครงการลานกีฬาพัฒนฯ) เจาหนาที่
ชมรม และครูผูนํา มีสัดสวนการทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึ้นตามตารางที่ 4-4 ทําใหมีผูที่ทํา
กิจกรรมรวมกันเพิ่มขึ้น 1,574 คนตอป
ตารางที่ 4-4: การเปลี่ยนแปลงการเขารวมกิจกรรมกับคนในชุมชนที่เพิ่มขึ้นหลังเขารวมโครงการแยกตาม
ระดับการเขารวมกิจกรรม (รอยละ)
โครงการ
ลานกีฬาพัฒนฯ (คนในชุมชน)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายุฯ (เจาหนาที่ชมรม)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายุฯ (ครูผูนํา)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุโดยผลักดัน
ใหเกิดพื้นที่สุขภาวะฯ (เจาหนาที่ชมรม)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุโดยผลักดัน
ใหเกิดพื้นที่สุขภาวะฯ (ครูผูนํา)

เขารวมเปน เขารวม
ประจํา
บางครั้ง
30
21
58
5
38
13

นานๆ
ครั้ง

รวม
1
0
0

52
63
50

34

14

0

48

50

6

0

56

สวนผลการเปลี่ยนแปลงความภาคภูมิใจของผูดําเนินโครงการในทุกโครงงการ พบวามีสัดสวนความ
ภูมิใจในการทํางานเพิ่มขึ้นซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 4-5 ทําใหผูดําเนินโครงการมีความภูมิใจในการทํางาน
เพิ่มขึ้น 905 คนตอป
ตารางที่ 4-5: การเปลี่ยนแปลงความภาคภูมิใจหลังเขารวมโครงการ (รอยละ)
โครงการ
ลานกีฬาพัฒน (คณะกรรมการพื้นที่)
ลานกีฬาพัฒน (ผูดําเนินโครงการ)

เพิ่มขึ้น

เทาเดิม
100
100
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0
0

โครงการ
ริมคลองบางมดฯ (คณะกรรมการพื้นที่)
ริมคลองบางมดฯ (ผูดําเนินโครงการ)
วิ่งสูชีวิตใหม (ผูดําเนินโครงการ)
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ (ผูดําเนินโครงการ)
เด็กไทยไมเฉื่อย 2558 (ครู)
เด็กไทยไมเฉื่อย (ผูดําเนินโครงการ)
คลินิกฝากครรภผสมผสาน (ผูดําเนินโครงการ)
คลินิกฝากครรภผสมผสาน (อสม)
Walk your fat off #2 (ผูดําเนินโครงการ)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายุฯ (ผูดําเนินโครงการ)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุโดยผลักดันใหเกิดพื้นที่
สุขภาวะฯ (ผูดําเนินโครงการ)

เพิ่มขึ้น

เทาเดิม
100
100
100
93
85
100
100
90
100
100

0
0
0
7
15
0
0
10
0
0

100

0

เครือขายภาคีจัดกิจกรรม นักเรียน (ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ) พยาบาล และ อสม. มีการ
เปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดดานความรูที่เพิ่มขึ้นของแตละโครงการตามตารางที่ 4-6 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมที่มี
ความรูดานตางๆ มากขึ้น 8,586 คนตอป
ตารางที่ 4-6: การเปลี่ยนแปลงองคความรูหลังเขารวมโครงการ (รอยละ)
โครงการ
วิ่งสูชีวิตใหม (เครือขายภาคีจัดกิจกรรม)
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ (นักเรียน)
คลินิกฝากครรภผสมผสาน (พยาบาล)
คลินิกฝากครรภผสมผสาน (อสม)

เพิ่มขึ้น

เทาเดิม
100
78
100
89

0
22
0
11

ผลการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความรูสึกปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนที่ลดลง โดยคนในชุมชน
รูสึกวาจํานวนอุบัติเหตุที่ลดลงรอยละ 79 ซึ่งเมื่อคูณกับโอกาสที่คนปวยดวยอุบัติเหตุในกรณีคนไขนอกและ
คนไขในในภาคใตแลวทําใหจํานวนผูปวยกรณีคนไขนอกลดลง 257 คนตอป และคนไขในลดลง 56 คนตอป
ตารางที่ 4-7: การเปลี่ยนแปลงอุบัติเหตุจราจรในชุมชนหลังเขารวมโครงการ (รอยละ)
โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ

ลดลง
79

เทาเดิม
16

เพิ่มขึ้น
4

สําหรับหญิงตั้งครรภจะมีการใชเวลาทํากิจกรรมพรอมกันในบานกับสมาชิกครอบครัวอยางมีความสุข
หลังจากที่เขารวมโครงการ ซึ่งสัดสวนของหญิงตั้งครรภที่มีการใชเวลากับครอบครัวมากขึ้นในระดับทําเปน
50

ประจําและทําเปนบางครั้งสูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 6 โดยใชเวลาเฉลี่ยในการทํา
กิจกรรมรวมกับครอบครัวเพิ่มขึ้น 5 ชั่วโมงตอสัปดาห ทําใหมีการใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น 107,403
ชั่วโมงตอป
ตารางที่ 4-8: ระดับการใชเวลาทํากิจกรรมพรอมกันในบานกับสมาชิกครอบครัวอยางมีความสุขหลังเขารวม
โครงการ (รอยละ)
โครงการ
ทําเปนประจํา ทําเปนบางครั้ง
คลินิกฝากครรภผสมผสาน (หญิงตั้งครรภ)
29
62
การสํารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและ
สุขภาพจิต (ความสุข)
59
26

นานๆ ครั้ง

ไมทําเลย
9
0
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4.3 มูลคาตัวแทนทางการเงิน (Financial proxy)
ในการแปลงผลลัพธและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียใหออกมาในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัย
ไดหาตัวแทนทางการเงินของแตละผลลัพธและตัวชี้วัด ซึ่งรวบรวมมาจากหลายแหลงขอมูล โดยมีรายละเอียด
ในตารางที่ 4-9 (รายละเอียดของแตละโครงการในภาคผนวก ก-ง) สําหรับเหตุผลการใชตัวแทนทางการเงิน
ของแตละผลลัพธมีดังนี้
• มูลคาสุขภาพรางกายดีขึ้น วัดจากคาใชจายดานสุขภาพ (กรณีผูปวยนอกและผูปวยใน) โดยกรณี
ผูปวยนอกคํานวณจากการเจ็บปวยในเดือนที่ผานมา และผูปวยในคํานวณจากการเจ็บปวยในปที่
ผานมา การคลอดดวยวิธีธรรมชาติวัดจากจากสวนตางของคาใชจายในการผาคลอดกับการคลอด
ดวยวิธีธรรมชาติ และความพึงพอใจในสุขภาพที่ดีวัดจากมูลคาทางการเงินของความพึงพอใจใน
ชีวิตจากการมีสุขภาพที่ดี (1.05 เทาของเงินเดือน) ซึ่งไดจากการศึกษาของ Chandoevwit &
Thampanishvong (2016)
• มูลคาความสุขมากขึ้นวัดจากมูลคาทางการเงินของความรูสึกสบายใจ (0.68 เทาของเงินเดือน)
มูลคาทางการเงินของการรูสึกกระตือรือลน (0.28 เทาของเงินเดือน) ซึ่งไดจากการศึกษาของ
Chandoevwit & Thampanishvong (2016) และคาใชจายในการบําบัดโรคเครียด (3,718 บาท
ตอคนตอป) ซึ่งไดจากการศึกษาของมูลนิธิศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ (2560)
• มูลคาของการทํากิจกรรมรวมกันในชุมชนมากขึ้นวัดจากมูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรม
รวมกับคนในชุมชน (ทํารวมกันบางครั้ง = 0.17 เทาของเงินเดือน, เปนประจํา = 0.51 เทาของ
เงินเดือน) ซึ่งไดจากการศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
• มูลคาความพึงพอใจที่มากขึ้นวั ดจากมูลค าของการไดชว ยเหลือผูอื่นที่ไมใชญาติ (0.4 เท าของ
เงินเดือน) ซึ่งไดจากการศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
51
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• มูลคาการมีความรูมากขึ้นวัดจากคาใชจายในการจัดอบรม ซึ่งสอบถามจากผูดําเนินโครงการและ
ผูตอบแบบสอบถาม (คาอบรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง 80,000 บาทตอครั้ง โดยจัด 2 ครั้งตอป
คาใชจายหลักสูตรในการอบรมเรื่องกฎจราจร 30,000 บาท และคาใชจายเฉลี่ยในการอบรม
ความรูดานโภชนาการ 5,000 บาทตอราย)
• มูลคาอุบัติเหตุที่ลดลงวัดจากคารักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก 3,833 บาทตอป และผูปวยใน
2,653 บาทตอปที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนในภาคใต
• มูลคาความสัมพันธกับคนครอบครัวมากขึ้นวัดจาก Willingness to pay ของจํานวนชั่วโมงที่ทํา
กิจกรรมรวมกับคนในครอบครัวมากขึ้นหลังเขารวมโครงการ
ตารางที่ 4-9: ตัวแทนทางการเงิน
ตัวชี้วัดรวม
(Common outcome)
สุขภาพรางกายดีขึ้น

มีความสุขมากขึ้น

การทํากิจกรรมรวมกันกับ
คนในชุมชน

ตัวแทนทางการเงิน

แหลงขอมูล

คาใชจายดานสุขภาพกรณีคนไขนอก
และคนไขในในพื้นที่ตางๆ
สวนตางของคาใชจายในการผาคลอด
กับการคลอดดวยวิธีธรรมชาติ
มูลคาความพึงพอใจในชีวิตจากการมี
สุขภาพที่ดี (1.05 เทาของเงินเดือน)

1. แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ
พ.ศ. 2558-59
1. เก็บจากแบบสอบถาม

1. การศึกษาของ Chandoevwit &
Thampanishvong (2016)
2. การศึกษาของ Phatthanawilai
Inmai (2560)
มูลคาทางการเงินของความรูสึกสบาย 1. การศึกษาของ Chandoevwit &
ใจ (0.68 เทาของเงินเดือน)
Thampanishvong (2016)
2. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
มูลคาทางการเงินของความรูสึก
สังคมของครัวเรือน ป 2559
กระตือรือลน (0.28 เทาของเงินเดือน)
คาใชจายในการบําบัดโรคเครียด
1. การศึกษาของมูลนิธิศูนยวิจัยและ
(3,718 บาทตอคนตอป)
ติดตามความเปนธรรมทาง
สุขภาพ (2560)
มูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรม 1. เก็บจากแบบสอบถาม
รวมกับคนในชุมชน (ทํารวมกัน
2. การศึกษาของ Chandoevwit &
บางครั้ง = 0.17 เทาของเงินเดือน,
Thampanishvong (2016)
เปนประจํา = 0.51 เทาของเงินเดือน) 3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
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ตัวชี้วัดรวม
(Common outcome)
ความภูมิใจมากขึ้น

มีความรูเพิ่มขึ้น

ชุมชนนาอยูขึ้น

ความสัมพันธกับคนใน
ครอบครัวมากขึ้น

ตัวแทนทางการเงิน

แหลงขอมูล

มูลคาของการไดชวยเหลือผูอื่นที่ไมใช
ญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน)

1. การศึกษาของ Chandoevwit &
Thampanishvong (2016)
2. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
3. การสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร พ.ศ. 2559
1. สอบถามจากคณะทํางาน

คาตอบแทนในการเปนวิทยากรดาน
โภชนาการ
คาใชจายในการจัดอบรมกิจกรรมเดิน
วิ่ง (80,000 บาทตอครั้ง โดยจัด 2
ครั้งตอป ครั้งละ 60 คน)
คาใชจายหลักสูตรในการอบรม
เรื่องกฎจราจร (30,000 บาทตอครั้ง
จํานวน 147 คน)
คาใชจายเฉลี่ยในการอบรมดาน
โภชนาการ (5,000 บาทตอคน)
คารักษาพยาบาลกรณีคนไขนอกและ
คนไขในที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนใน
ภาคใต
Willingness to pay ของจํานวน
ชั่วโมงที่ทํากิจกรรมรวมกับคนใน
ครอบครัวมากขึ้นหลังเขารวมโครงการ

1. สอบถามจากคณะทํางาน

1. สอบถามจากคณะทํางาน

1. สอบถามจากคณะทํางาน
1. แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ
พ.ศ. 2558-59
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559

4.4 Deadweight Attribution และ Drop-off
จากการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของชุดโครงการ/โครงการแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย แตละกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียไดระบุถึงอัตราสวนของการเกิดขึ้นของผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูแลวแมไมมีแผน
สงเสริมกิจกรรมทางกาย (deadweight) และสัดสวนการสนับสนุนของสสส. ที่กอใหเกิดผลลัพธหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่ผูมีสวนไดสวนเสียระบุมา (attribution) รวมทั้งอัตราการลดลงของประโยชนในชวง 5 ป
หลังจากที่แผนสงเสริมกิจกรรมทางกายสิ้นสุดลงไป (drop-off) โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ (รายละเอียด
ของแตละโครงการในภาคผนวก ก-ง)
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ตารางที่ 4-10: Deadweight
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมวัย

ผลลัพธ
สุขภาพรางกายดีขึ้น

มีความสุขมากขึ้น
มีความสัมพันธกับคนในชุมชนมากขึ้น
วัยเด็ก

มีความสุขมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น

วัยทํางาน

มีความสุขมากขึ้น

Deadweight
เหตุผล
(รอยละ)
10-30
• เดิมมีการออกกําลังกายกันเองอยูแลวบาง เชน ปนจักรยาน วิ่ง เดิน แตไมคอยมากนัก
ขึ้นกับความสะดวก
• ผูเขารวมโครงการสวนใหญเขาโครงการวิ่งเปนประจําเนื่องจากมีจัดเกือบทุกอาทิตย
20-30
• แมไมมีโครงการพื้นที่สุขภาวะ คนในชุมชนก็มีการพักผอนรวมกับครอบครัวและเพื่อนๆ
รวมทั้งการทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหมีความสุขอยูบาง
10
• แมไมมีโครงการพื้นที่สุขภาวะ คณะกรรมการฯ ก็มีการจัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธ
ระหวางคนในชุมชนอยูบาง
40-60
• นักเรียนมีการทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ไดทํารวมกันและชวยเหลือคนอื่นอยูแลว
• นักเรียนมีความสุขอยูบางแลวจากเลนกับเพื่อน เตน มีความสุข
50
• การเรียน การสอนในชั้นเรียน มีการสอนความรูที่เกี่ยวของกับกฎจราจรอยูบาง โดย
คุณครูที่สอนในชั้นเรียน
0-80
• เปนผลจากโครงการทั้งหมด เดิมมีความเครียดมาก โครงการทําใหมีความสุขเพิ่มขึ้น

สุขภาพรางกายดีขึ้น

50

ครอบครัวอบอุน ใชเวลารวมกันมากขึ้น

30

• เดิมมีความสุขอยูแลว จากการเขารวมกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ
• ความสนใจและการออกกําลังกายเดิม และมีการดูแลเรื่องอาหารที่บริโภคอยูแลว
• มีการออกกําลังกายอยูแลว
• มีการใชเวลารวมกันในกิจกรรมตางๆ อยูบาง
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ผูมีสวนไดสวนเสีย
วัยสูงอายุ

ผลลัพธ
สุขภาพแข็งแรง

มีความสุขมากขึ้น
ครอบครัว
(ผูปกครอง/ผูดูแล)

มีความสุขมากขึ้น

ครู

มีความสุขมากขึ้น

คนนอกชุมชน

Deadweight
เหตุผล
(รอยละ)
30-60
• เปนคนชอบทํากิจกรรมและดูแลตนเองอยูบางแลวแตยังไมถูกวิธีเทาที่ควร เชนการดูแล
และการทํากิจกรรมใหเหมาะกับอาการปวยหรือโรคประจําตัว
• ผูสูงอายุมีการดําเนินกิจกรรมทางกายและออกกําลังกาย และไดรับการดูแลจาก
สถานพยาบาลอื่นๆอยูแลว
20
• เดิมมีความสุขอยูบางแลวจากการทําบุญ อยูกับครอบครัวและเพื่อนบานบาง แต
โครงการเพิ่มการทํากิจกรรมและเขารวมกับผูสูงอายุและกลุมอายุอื่นๆ มากขึ้น
10-30
• โรงเรียนมีการจัดระเบียบจราจรโรงเรียนอยูบาง จึงสบายใจเรื่องความปลอดภัยของลูก

20-30

มีความภูมิใจมากขึ้น

50

สุขภาพแข็งแรงขึ้น

10

มีความสุขมากขึ้น

10-50

• ผูปกครองมีความสุขอยูบาง เชน ผลการเรียนของบุตรหลาน กิจกรรมกับครอบครัว
• ผูดูแลมีความสุขอยูบางจากการดูแลคนในครอบครัว เขารวมกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ
• โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อสังคมอยูบาง เชน การปลูกปา กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งผล
จากการจัดกิจกรรมเหลานี้ชวยใหครูมีความสุข
• มีความสุขจากปจจัยอื่นอยูแลว เชน ผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน
• เดิมมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใหเด็กมีกิจกรรมทางกายอยูบาง
• เดิมมีการออกกําลังกายกันเองอยูแลวบาง และการมีพื้นที่สุขภาวะที่ตั้งอยูในพื้นที่เขต
ทําใหมาออกกําลังกายไดมากขึ้น และมีกิจกรรมทางกายไดมากขึ้น
• เดิมมีการไปทํากิจกรรมที่สวนสาธารณะอื่นบาง การมีพื้นที่สุขภาวะทําใหมีการจัด
กิจกรรมมากขึ้น จึงไดมารวมกิจกรรมมากขึ้นทําใหมีความสุขมากขึ้น
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ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลลัพธ

Deadweight
(รอยละ)

เหตุผล
• เดิมคนนอกพื้นที่มีกิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่นๆ นอกเหนือจากการทองเที่ยวอยูบาง
แตเมื่อมีโครงการฯ ทําใหมีการทํากิจกรรมมากขึ้น สงผลใหมีความสุขมากขึ้น

คณะกรรมการพื้นทึ่
เครือขายภาคีจัด
กิจกรรมเดินวิ่งและ
กิจกรรมทางกายุ
เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ/ครูผูนํา

พยาบาล/
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)

ความภูมิใจมากขึ้น
มีความรูเพิ่มมากขึ้น

30-60
70

• กอนมีโครงการพื้นที่สุขภาวะ คณะกรรมการฯ มีการจัดกิจกรรมในชุมชนอยูแลว
• เครือขายทํากิจกรรมดานนี้อยูแลวทําใหมีความรูเดิมอยูและยังมีการเขารวมกิจกรรม
อื่นๆ กับทาง สสส. เพื่อรับความรูนอกจากโครงการนี้ดวย

มีความสุขมากขึ้น

0-50

• ถาไมมีโครงการนี้ จะไมไดสอนผูสูงอายุออกกําลังกาย
• เจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุมีความสุขอยูบางแลวจากการรวมกับเครือขายและชุมชนเพื่อ
ชวยเหลือผูอื่นๆ
• เดิมมีกิจกรรมที่ไดชวยเหลือคนในชุมชนอยูแลว
• ครูผูนํามีความสุขจากการทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยูแลว

ความสัมพันธกับชุมชนดีขึ้น

40-60

• ชมรมมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูแลว
• แกนนํา / ครูผูนํามีความสัมพันธกับสังคมเดิมอยูบางแลวจากการเขารวมกิจกรรมทาง
สังคมตางๆ และการทํางานรวมกับสังคม

มีความรูเพิ่มขึ้น

20-70

• ความรูเดิม และความรูจากการอบรมและกิจกรรมจากหนวยงานอื่นๆ
• สําหรับ อสม. โครงการทําใหมคี วามรูเพิ่มขึ้นอยางมาก

มีความภูมิใจมากขึ้น

25

• ความสุขและความภาคภูมิใจที่ไดทํางานเพื่อสาธารณะ และความมีจิตอาสาที่มีอยูเดิม
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ผูมีสวนไดสวนเสีย
ชุมชน
ผูดําเนินโครงการ

ผลลัพธ
ชุมชนนาอยูขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น

สุขภาพรางกายดีขึ้น

Deadweight
เหตุผล
(รอยละ)
20
• ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนและโรงเรียนมีการจัดระเบียบอยูบางแลว
0-80
• เดิมผูดําเนินโครงการมีการจัดกิจกรรมดานตางๆ รวมกับชุมชนอยูบางมาอยูแลว ทําใหมี
ความภูมิใจอยูบางแมไมมีโครงการ
• ผูดําเนินโครงการเคยทําโครงการจัดพื้นที่ชุมชนและโครงการดานพื้นที่สุขภาวะมากอน
หนานี้ จึงมีความภูมิใจอยูกอนแลว
• ถาไมมีโครงการฯ จะทําเฉพาะการดูแลรักษาเปนหลัก ไมสามารถแนะนําดาน
โภชนาการได
• การใหบริการและกิจกรรมอื่นๆ ขององคกรที่มีอยูเดิม เชน หองพยาบาล สวัสดิการอื่นๆ
10
• สิ่งรอบขาง เพื่อนรวมงาน มีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีผลตอสุขภาพดีอยูบาง
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ตารางที่ 4-11: Attribution
ผูมีสวนได
สวนเสีย
ทุกกลุมวัย

ผลลัพธ
สุขภาพรางกายดีขึ้น

มีความสุขมากขึ้น
มีความสัมพันธกับคนในชุมชนมากขึ้น
วัยเด็ก

มีความสุขมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น

วัยทํางาน

มีความสุขมากขึ้น

วัยสูงอายุ

สุขภาพรางกายดีขึ้น
ครอบครัวอบอุนขึ้น ใชเวลารวมกัน
มากขึ้น
สุขภาพแข็งแรง

Attribution
เหตุผล
(รอยละ)
40-70
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40-70 เนื่องจากสนับสนุนการออกแบบปรับปรุงลาน
กีฬาพัฒน สวนการสรางเปนงบประมาณจากสํานักราชเลขาธิการ ที่เหลือเกิดจากตัวเอง
และชุมชนที่มีสวนในการทํากิจกรรมทางกายและตระหนักถึงการออกกําลังกาย
30-60
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30-60 ที่เหลือเกิดจากตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และคณะ
กรรมการฯ กับผูดําเนินโครงการที่จัดกิจกรรมที่ชวยใหไดผอนคลาย
30
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ที่เหลือเกิดจากครอบครัว และคนในชุมชนที่มาเขา
รวมกิจกรรม
20-90
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 20-90 สวนที่เหลือมาจากการทํากิจกรรมรวมกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
30
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 สวนที่เหลือมาจากโรงเรียน ซึ่งมีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน การอบรมจากหนวยงานราชการ และครอบครัวมีการสอนกฎระเบียบตางๆ
10-40
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 10-40 สวนที่เหลือมาจากครอบครัว เพื่อน และตัวเอง
30-50
30

• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30-50 สวนที่เหลือมาจากตัวเอง ครอบครัว และเพื่อน
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ครอบครัวรอยละ 60 และเพื่อนรอยละ 10

30-50

• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30-50 สวนที่เหลือมาจากการที่ผูสูงอายุมีการออกกําลัง
การและควบคุมอาหารของตนเองอยูแลว
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ผูมีสวนได
สวนเสีย
ครอบครัว
(ผูปกครอง/ผูดูแล)
ครู

ผลลัพธ
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น

Attribution
เหตุผล
(รอยละ)
30-40
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30-40 สวนที่เหลือเกิดจากตนเองและครอบครัว
15-50
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 15 -50 สวนที่เหลือมาจากตนเอง ครอบครัว และเพื่อน
10-80

• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 10-80 สวนที่เหลือมาจากตัวเอง และการทํากิจกรรมอื่นๆ
ของโรงเรียน รวมกับเพือ่ นครูและนักเรียน

คนนอกชุมชน

มีความภูมิใจมากขึ้น
สุขภาพแข็งแรงขึ้น

70
30

• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 70 ที่เหลือมาจากตนเอง
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ที่เหลือไปใชบริการจากแหลงอื่นๆ เชน ศูนยบริการ
สาธารณสุข และตระหนักในการออกกําลังกายอยูแลว มีคนชวนไปออกกําลังกายบาง

คณะกรรมการพื้นที่

มีความสุขมากขึ้น
ความภูมิใจมากขึ้น

10-30
10

มีความรูเพิ่มมากขึ้น

30

เครือขายภาคีจัด
กิจกรรมเดินวิ่งและ
กิจกรรมทางกายุ
เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ/ครูผูนํา
พยาบาล/

มีความสุขมากขึ้น

มีความสุขมากขึ้น

30-90

• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 10-30 ที่เหลือเกิดจากตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 10 โดยความภูมิใจหลักเกิดจากคนที่มาใชพื้นที่สุขภาวะทั้ง
ในกลุมผูอาศัยในชุมชนและคนนอกชุมชน
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 เนื่องจากเปนผูใหงบประมาณหลัก รวมถึงผูใหความรู
ที่ เ หลื อ มาจากสื่ อ ต า งๆ และการแลกเปลี่ ย นความรู พู ด คุ ย กั น ทั้ ง ในและระหว า ง
เครือขาย
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30-90

ความสัมพันธกับชุมชนดีขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น

40-50
30

• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40-50 ที่เหลือเกิดจากทํากิจกรรมกับชุมชน และผูสูงอายุ
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ที่เหลือมาจากตัวเอง เพื่อน และหนวยงานอื่นๆ
59

ผูมีสวนได
สวนเสีย
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)

ผลลัพธ
มีความภูมิใจมากขึ้น

ชุมชน

ชุมชนนาอยูขึ้น

ผูดําเนินโครงการ

มีความภูมิใจมากขึ้น
สุขภาพรางกายดีขึ้น

Attribution
เหตุผล
(รอยละ)
35
• สสส. มีส ว นสนั บ สนุ น ร อยละ 35 สว นที่เ หลือมาจากตัว เอง ครอบครั ว เพื่อน และ
หนวยงานอื่นๆ
50
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 50 สวนที่เหลือมาจากคนในชุมชนที่ชวยกันจัดระเบียบ
ชุมชน และผูปกครองนักเรียนเคารพกฎจราจร
15-80
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 15 -80 ที่เหลือเกิดจากชุมชน หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาล ศูนยบริการสุขภาพ รวมถึงหนวยงานภาคีอื่นๆ
40
• สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40 สวนที่เหลือมากจากตัวเอง ครอบครัวและอื่นๆ
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ตารางที่ 4-12: Drop-off
ผูมีสวนได
สวนเสีย
ทุกกลุมวัย

วัยเด็ก

วัยทํางาน

ผลลัพธ
สุขภาพรางกายดีขึ้น

Drop-off
(รอยละ)
0-36

เหตุผล
• ถาโครงการฯ หยุดไปอาจจะไมมกี ารจัดกิจกรรมตางๆ ที่มากระตุนใหมกี ิจกรรมทางกาย
• ถึงแมโครงการหยุดลง คณะทํางานยังทําโครงการตอและยังมีคนมาใชพื้นที่สุขภาวะอยู
• ผลที่ไดจากโครงการฯ ยังคงอยู เนื่องจากยังเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง

มีความสุขมากขึ้น

0

• ถึงไมมีโครงการลานกีฬาพัฒน ก็ยังคงไปพักผอนหยอนใจ/ทํากิจกรรมกับครอบครัว
• ถึงแม สสส.หยุดโครงการ ก็ยังคงมาใชพื้นที่ริมคลองบางมดตอ

มีความสัมพันธกับคนในชุมชนมากขึ้น

20

• ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนก็จะไมไดไปใชลานกีฬาพัฒนทํากิจกรรมรวมกับคนใน
ชุมชนมากนัก ทําใหความสัมพันธกับคนในชุมชนลดลง

มีความสุขมากขึ้น

0-28

มีความรูเพิ่มขึ้น

6

• ถาไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ จะไมมีการจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะมากระตุนใหมี
กิจกรรมทําใหความเขมขนของกิจกรรมจะลดลง
• ความสุขยังเหมือนเดิม เนื่องจากยังมีการตระหนักถึงการมีกิจกรรมทางกายอยู
• ถาไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ จะไมมีกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู อาจทําใหลืม
เมื่อเวลาผานไป

มีความสุขมากขึ้น

0

• ความสุขจะยังคงไมลดลง จากการมีลูกที่สุขภาพแข็งแรงและเติบโตสมวัย
• หลังจบโครงการชวง 5 ปแรกๆ ยังคงทํากิจกรรมตอ มีความสุขและสนุกกับทํากิจกรรม

0-18

• การดูแลตัวเองจะคอยๆ ลดลง การเลือกทานอาหารตามใจตามความตองการมากขึ้น
โดยความตระหนักถึงผลลัพธของสุขภาพลดลง

สุขภาพรางกายดีขึ้น
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ผูมีสวนได
สวนเสีย

ผลลัพธ

Drop-off
(รอยละ)

• ออกกําลังกายและดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง รางกายจะแข็งแรงคงที่
• ในชวง 3 ปแรก ครอบครัวจะยังใชเวลารวมกันมาก แตเมื่อลูกโตขึ้นเขาโรงเรียน เวลาที่
ทํากิจกรรมรวมกันจะเริ่มลดลง
• ความจําลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทําใหจํากิจกรรมบางอยางไมได
• จะลดลงเพราะไมมีโครงการฯ ก็จะไมมีคนมากระตุนใหทํากิจกรรมตางๆ
• ความสุขลดลงเร็วกวาอยางอื่นเพราะผูสูงอายุไมไดพบปะกันจากที่เคยเจอกันทุกสัปดาห
• ความสุขจะไมลดลงเพราะยังดูแลใจใหดีไมใหนอยลงไปกวาตอนที่มีโครงการ
• ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ โรงเรียนยังมีการจัดระเบียบการจราจรบริเวณหนา
โรงเรียน ทําใหไมมีความเครียดจากจราจรติดขัดและสามารถเดินมาสงลูกไดสะดวก
• ความสุขเหมือนเดิม เนื่องจากบุตรหลานยังทํากิจกรรมทางกายอยู ไมเลนติดหนาจอ

ครอบครัวอบอุนขึ้น ใชเวลารวมกัน
มากขึ้น
สุขภาพแข็งแรง

10-58

มีความสุขมากขึ้น

0-36

ครอบครัว
(ผูปกครอง/ผูดูแล)

มีความสุขมากขึ้น

0

ครู

มีความสุขมากขึ้น

0

• ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ ความรูสึกของครูที่คาดหวังวาพฤติกรรมของเด็กที่
เขารวมกิจกรรมยังเหมือนเดิม
• ความสุขยังเหมือนเดิม เนื่องจากนักเรียนยังคงมีกิจกรรมทางกายเหมือนเดิม

มีความภูมิใจมากขึ้น

0

• ความภูมิใจที่ไดจากโครงการยังคงอยู เนื่องจากครูยังนํากิจกรรมที่ไดจากโครงการไปใช
ในการเรียนการสอน

สุขภาพแข็งแรงขึ้น

34

• ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนจะไมมีการซอมแซมอุปกรณ การบริหารจัดการจะไมดี
เทาเดิม จึงไปใชออกกําลังกายลดลง สุขภาพก็อาจจะแยลง

วัยสูงอายุ

คนนอกชุมชน

6

เหตุผล
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ผูมีสวนได
สวนเสีย

มีความสุขมากขึ้น

Drop-off
(รอยละ)
18-28

คณะกรรมการพื้นทึ่

ความภูมิใจมากขึ้น

0-34

• คณะกรรมการฯ ยังคงบริหารลานกีฬาพัฒนตอไป ผลลัพธจะเกิดคงที่ตลอดไป
• ความภาคภูมิใจจะยังเกิดขึ้นอยูในชวงแรกๆ แตเมื่อไมมีโครงการริมคลองบางมดฯ จะ
ทําใหขาดการกระตุน ความภาคภูมิใจที่มีจึงคอยๆ ลดลง

เครือขายภาคีจัด
กิจกรรมเดินวิ่งและ
กิจกรรมทางกายุ
เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ/ครูผูนํา

มีความรูเพิ่มมากขึ้น

0

• ความรู ที่ ไ ด จ ากโครงการยั ง คงอยู ต อ ไป สามารถนํ า ไปปรั บ ใช กั บ โครงการอื่ น ๆ
ไดดวย

มีความสุขมากขึ้น

0-42

• ในปแรก ชมรมยังใหการดูแลผูสูงอายุอยู และหากขาดการกระตุน ก็จะคอยๆ ลดลง
• สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องหลังจากที่มีโครงการเนื่องจากเปนชมรมที่มีศักยภาพ
• กิจกรรมลดลง เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ

ความสัมพันธกับชุมชนดีขึ้น

0-40

• ขาดการกระตุน หลังจากที่โครงการจบลง
• สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องไดเนื่องจากเปนชมรมที่มีศักยภาพ
• กิจกรรมลดลง เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ
• หาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหบริการไดดียิ่งขึ้น เปนการเรียนรูจากการปฎิบัติ

พยาบาล/

ผลลัพธ

มีความรูเพิ่มขึ้น

0

เหตุผล
• ถาไมมีโ ครงการลานกีฬาพัฒ นจะไมมีการสนั บสนุ นงบประมาณทําใหล านกี ฬาเสื่อม
โทรมลง จึงไปใชลดลง การพักผอนหยอนใจก็นอยลง สงผลใหความสุขลดลง
• เมื่อไมมีโครงการริมคลองบางมดฯ จะขาดการประชาสัมพันธ ทําใหคนเขารวมใชพื้นที่
นอยลง เนื่องจากกิจกรรมนอยลง
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ผูมีสวนได
สวนเสีย
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
ชุมชน
ผูดําเนินโครงการ

ผลลัพธ
มีความภูมิใจมากขึ้น

Drop-off
(รอยละ)
0

ชุมชนนาอยูขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น

0
0-40

สุขภาพรางกายดีขึ้น

0

เหตุผล
• ความสุขและภาคภูมิใจจะยังคงอยูตอไป เนื่องจากมีความรูและประสบการณที่สามารถ
แนะนําหญิงตั้งครรภตอไปเรื่อยๆ
• ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ กลุมชุมชนยังชวยกันดูแลอยางตอเนื่อง
• แม ไ ม มี โ ครงการลานกี ฬ าพั ฒ น สถาบั น อาศรมศิ ล ป ก็ ยั ง คงให คํ า ปรึ ก ษาแก
คณะกรรมการฯ และชุมชนอยู แตจะเปนแบบคอยๆ ถอยออกมา
• ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ ยังคงทํางานรวมกับชุมชนอยูและภูมิใจขึ้นเรื่อยๆ
• ความภูมิใจลดลงหลังจากโครงการจบลง เนื่องจากไมไดติดตามนักเรียนในโครงการแลว
• โครงการหยุดไปความตอเนื่องของการทํางานลดลง และภาระงานอื่นๆ
• ยังดูแลตัวเองอยางตอเนื่อง ถึงวาโครงการจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม
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บทที่ 5: ผลการศึกษา
5.1 มูลคาการลงทุน
มูลคาการลงทุนในแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายของสํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะภายใต
การศึกษานี้ประกอบดวย 8 ชุดโครงการ/โครงการดังปรากฎในตารางที่ 1-1 โดยเปนการลงทุนจากสสส.
จํานวน 32.6 ลานบาท และการลงทุนรวมจากภาคีอื่นๆ ไดแก สํานักราชเลขาธิการ (โครงการลานกีฬาพัฒนฯ)
จํานวน 56 ลานบาท สมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย (โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558) จํานวน 8.3 แสน
บาท สํานักงานเขตทุงครุ (โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองบางมดฯ) จํานวน 15.3 ลานบาท เทศบาลเมืองระนอง
(โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน) จํานวน 5 แสนบาท
สปสช. (ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพุง ปที่ 2) จํานวน 8.5 หมื่นบาท ดังนั้นการลงทุน
รวมทั้งหมดเทากับ 105.3 ลานบาท)

5.2 ผลตอบแทนทางสังคมตอการลงทุน
การคํานวณผลตอบแทนทางสังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายของสํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิต
สุขภาวะ ตามวิธีการวิเคราะหในหัวขอ 1.4 พบวา ผลประโยชนที่ไดรับในปแรกภายใตแผนสงเสริมกิจกรรม
ทางกายในโครงการวิจัยนี้เมื่อหักสวนที่อาจเกิดขึ้นอยูแลวแมไมมีโครงการ (deadweight) และสวนที่เกิดจาก
บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ที่ไมใชสสส. (attribution) แลวเทากับ 266 ลานบาท และหลังจากที่ได
มูลคาผลประโยชนในปแรกแลว คณะวิจัยไดคํานวณการเปลี่ยนแปลงมูลคาในระยะ 5 ปหลังจากที่แผนสงเสริม
กิจกรรมทางกายไดสิ้นสุดลง โดยมูลคาจะคอยๆ ลดลงตามคา drop-off ภายใตสมมติฐานที่วาหากไมไดทํา
กิจกรรมตามแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายอยางตอเนื่องแลว ผลประโยชนนาจะหมดไปภายในชวงเวลา 5 ป
โดยผลประโยชนสะสมในแตละปแสดงในรูปที่ 5-1
รูปที่ 5-1: ผลประโยชนสะสมตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 5
1,200 ลานบาท

1,112.1

1,000
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800

718.0

600
400
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502.1
265.9

0
ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3
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ปที่ 4

ปที่ 5

ผลประโยชนรวมใน 5 ปของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายเทากับ 1,112.1 ลานบาท และเมื่อคิดเปน
มูลคาปจจุบันมีมูลคา 1,023.6 ลานบาท โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 3 ตอป 1 และมูลคาการลงทุนของชุด
โครงการ/โครงการในปที่เริ่มตนเทากับ 105.3 ลานบาท สงผลใหผลตอบแทนทางสังคมของการลงทุน (SROI)
ในโครงการวิจัยนี้เทากับ 9.7 นั่นคือการลงทุนของสสส. และองคกรภาคีในแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายแตละ
บาทไดผลตอบแทนทางสังคมประมาณ 9.7 บาทหรือกลาวไดวาแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายมีความคุมคา
และแมจะเพิ่มอัตราคิดลดเปนรอยละ 5 และรอยละ 10 การลงทุนในแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายก็ยังคงให
ความคุมคา โดยทําให SROI ลดลงเปน 9.2 และ 8.1 ตามลําดับ (รูปที่ 5-2)
0

รูปที่ 5-2: ผลตอบแทนทางสังคมแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายภายใตอัตราคิดลดตางๆ
11
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บาท

10.3
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8.1

7
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3

5
อัตราคิดลด (รอยละ)

8

10

5.3 สวนแบงผลประโยชนแกผูมีสวนไดสว นเสีย
ในการคํานวณสวนแบงผลประโยชนที่เกิดกับผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมนั้นใชผลการคํานวณในกรณี
ที่ใชอัตราคิดลดที่รอยละ 3 (รูปที่ 5-3) โดยในการคํานวณสวนแบงผลประโยชนนั้น คณะวิจัยไดจัดกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียเปน 5 กลุม ไดแก กลุมเปาหมายหลักของแตละชุดโครงการ/โครงการภายใตแผนสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย (ทุกกลุมวัย ตั้งแตวัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ) กลุมคนนอกชุมชนเปนกลุมที่ไมไดอาศัยอยูใน
พื้นที่แตไดรับผลประโยชนจากพื้นที่สุขภาวะเชนกัน กลุมครอบครัว (ผูปกครอง/ผูดูแล) ซึ่งเปนกลุมที่มีความ
ใกลชิดกับกลุมเปาหมายหลักในฐานะที่อยูในครอบครัวเดียวกัน กลุมทํากิจกรรม (ครู/คณะกรรมการพื้นที่/
เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย/เจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา/พยาบาล/
อาสาสมัครสาธารณสุข) เปนผูที่รับผิดชอบใหกิจกรรมดําเนินไปตามแผนของแตละโครงการ และกลุมผูดําเนิน
โครงการ อันไดแกหนวยงานที่รับทุนจากสสส.

1

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 20 ป ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เทากับรอยละ 2.9
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ผลการวิเคราะหพบวากลุมที่ไดรับผลประโยชนสูงสุดคือกลุมเปาหมายหลักในสัดสวนเทากับรอยละ
72 การทํากิจกรรมทางกายชวยใหแตละกลุมวัยมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการเจ็บปวยในกรณีผูปวยนอก
(ไมไดนอนโรงพยาบาล) ที่ลดลง นอกจากสุขภาพทางกายที่ดีขึ้นแลว กลุมเปาหมายหลักยังมีสุขภาพใจที่ดีขึ้น
อั น จะเห็ น ได จ ากความสุ ข ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ ป ระโยชน จ ากการลงทุ น ยั ง ตกไปถึ ง กลุ ม ครอบครั ว และ
กลุมเปาหมายรองที่ไดเขามาใชพื้นที่สุขภาวะในการทํากิจกรรมทางกายดวยเชนกัน โดยแตละกลุมไดรับสวน
แบงผลประโยชนจํานวนรอยละ 8
กลุมทํากิจกรรม ซึ่งเปนกลุมหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ เปนกลุมที่คอยชวย
อํานวยความสะดวกใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินการไปตามวัตถุประสงคของโครงการ กลุมเปาหมายหลักและ
กลุมเปาหมายรองสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ผูดําเนินโครงการตั้งใจไว ทั้งนี้เนื่ องจากกลุมเปาหมายไม
สามารถดําเนินโครงการไดโดยตรง เชน ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งใน
เด็กและวัยรุนไทย หรือ โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
จําเปนตองมีครูมาเปนผูนําในการทํากิจกรรมตางๆ โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสานก็จะมี
พยาบาล/อาสาสมัครสาธารณสุขมาเปนผูชวยในการทํากิจกรรมรวมกับหญิงตั้งครรภ ทั้งนี้กลุมที่ทํากิจกรรมใน
โครงการมีความสุขจากการดําเนินโครงการ ไดรับองคความรูเพิ่มขึ้น ชวยสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย
โดยไดรับสวนแบงผลประโยชนประมาณรอยละ 10
กลุมสุดทายคือผูดําเนินโครงการเปนกลุมที่ไดรับเงินสนับสนุนจากสสส. ในการทําโครงการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย บริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว แมวากลุมนี้จะไดรับคาตอบแทน
จากการดําเนินโครงการ แตผลประโยชนที่ผูดําเนินโครงการใหความสําคัญเปนหลักคือความภาคภูมิใจที่ไดชวย
ให ก ลุ มเป า หมายมี สุ ขภาพกายและมี ความสุขซึ่ งถือ วา เปน ผลประโยชนท างอ อม ทั้ง นี้เนื่ องจากผูดํา เนิ น
โครงการมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ จึงไดรับสวนแบงผลประโยชนเพียงรอยละ 2
รูปที่ 5-3: สวนแบงผลประโยชน
กลุมทํากิจกรรม
10%
กลุมครอบครัว
8%

กลุมผูดําเนินโครงการ
2%

กลุมคนนอกชุมชน
8%
กลุมเปาหมายหลัก
72%
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5.4 การวิเคราะหความออนไหว
การวิเคราะหความออนไหวในโครงการศึกษานี้ทําดวยกัน 2 วิธีคือการเพิ่ม deadweight รอยละ 10
และ 20 ซึ่งหมายถึงการลดมูลคาผลลัพธอันเกิดขึ้นจากแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลด attribution
ของสสส. ลงรอยละ 10 และ 20 ซึ่งหมายถึงการลดบทบาทของสสส. ที่กอใหเกิดผลลัพธลง โดยทั้งสองกรณี
แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนทางสังคมมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับสมมติฐานหลายประการ อยางไรก็ดีผลการ
คํานวณพบวาแมจะปรับลดมูลคาผลลัพธหรือบทบาทสสส. ลงก็ตาม แผนสงเสริมกิจกรรมทางกายก็ยังคงให
ผลตอบแทนทางสังคมทีค่ ุมคา โดยมีคา SROI อยูระหวาง 3.7-8.9 (รูปที่ 5-4)
รูปที่ 5-4: ความออนไหวของผลตอบแทนทางสังคมภายใตอัตราคิดลดตางๆ เมื่อปรับคา deadweight และ
attribution
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บทที่ 6: สรุปและขอเสนอแนะ
6.1 สรุป
แผนสงเสริมกิจกรรมทางกายเปนแนวทางหนึ่งในการสรางเสริมสุขภาพที่สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุข
ภาวะไดดําเนินการสนับสนุนมาอยางตอเนื่อง การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมเปนรูปแบบหนึ่งในการวัด
ความคุมคาของการลงทุนในโครงการ ผลการคํานวณ SROI ของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายในการศึกษานี้มี
คาอยูระหวาง 8.1-10.3 ขึ้นอยูกับสมมติฐานของอัตราคิดลด (discount rate) ที่ใชในการคํานวณ ผลดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการลงทุนในแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกายของสสส. และองคกรภาคีใหผลตอบแทนที่
มากกวาเงินที่ลงทุนไป กลาวคือเงินทุกๆ 1 บาทที่สนับสนุนแผนการสงเสริมทางกายจะใหผลตอบแทนทาง
สังคมประมาณ 8-10 บาท กลาวไดวาแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายมีความคุมคา
ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียจากการเขารวมโครงการในแผนสงเสริม
กิจกรรมทางกาย ประกอบดวย การมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการมีกิจกรรมทางกายที่
สงเสริมใหคนมีการออกกําลังกายมากขึ้น นอกจากจะมีผลตอสุขภาพกายแลว การสงเสริมกิจกรรมทางกายยัง
ชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียก็มีความสุขมากขึ้นดวย ทั้งจากการผอนคลาย ลดความเครียด สบายใจที่ไดเห็นคน
ใกลชิดไมมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง รวมทั้งการไดมีกิจกรรมรวมกันกับครอบครัว เพื่อนรวมงาน และชุมชนมากขึ้น
องคความรูในเรื่องกิจกรรมทางกายและโภชนาการก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับเพิ่มเติมจาก
การเขารวมทํากิจกรรมตางๆ และสําหรับผูดําเนินโครงการนั้น ก็รูสึกภาคภูมิใจที่เห็นผูเขารวมโครงการไดมีการ
ออกกําลัง ทํากิจกรรมทางกาย มีสุขภาพที่ดี และมีความสุข
เมื่อพิจารณาผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย พบวา ผลประโยชนสวนใหญ
ประมาณรอยละ 72 ตกอยูกับกลุมเปาหมายหลักอันไดแก กลุมวัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของแตละโครงการ และสํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะที่เนนความครอบคลุมไปที่ 3 กลุมวัย
(วัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ) และ 4 settings (บาน โรงเรียน ชุมชนและองคกร) นอกจากนี้ผูใกลชิด อัน
ไดแก ครอบครัว ผูดูแล รวมทั้งผูที่ไดรับประโยชนรวม เชน ผูที่อยูนอกพื้นที่แตไดมาใชพื้นที่สุขภาพ ก็ไดรับ
ผลประโยชนจากการดําเนินงานภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายดวยเชนกัน

6.2 ประสบการณการทําวิจัยและขอเสนอแนะ
• ในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายภายใตการสนับสนุนของ
สํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ นั้น คณะวิจัยไดเลือกตัวแทนมาจํานวน 8 ชุดโครงการ/
โครงการ ซึ่งแมจะมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางกายเหมือนกัน แตการดําเนินโครงการก็
มีผลลัพธหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันบาง ดังนั้น การคํานวณ SROI ในการศึกษา
นี้จึงตองหาผลลัพธรวม (common outcome) ของทุกโครงการ แลวนําไปหา deadweight
attribution และ drop-off เพื่อประเมินหาผลประโยชนที่ไดจากแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
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• ในการศึกษานี้ คณะวิจัยไมไดคํานวณ SROI ของโครงการพัฒนาศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง
(Urban Design and Development Center) ระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งดําเนินการเพื่อสนับสนุนงาน
ระดับปฏิบัติการของพื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space) โดยจัดตั้ง “ศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง”
(Urban Design and Development Center; UddC) ขึ้นในป พ.ศ. 2555 มีระยะเวลา
ดําเนินการ 2 ป (สิงหาคม พ.ศ. 2555 - กันยายน พ.ศ. 2557) โดยมีพันธกิจและเปาหมายสําคัญ
ในการดําเนินโครงการคือ ใหประเทศมีการพัฒนาฟนฟูเมืองและพื้นที่สุขภาวะอยางเปนรูปธรรม
ผานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดวยการรวบรวมความรู บูรณาการศาสตรตางๆ และรวมผลิต
บุคลากรเพื่ อการออกแบบและพัฒนาเมืองในอนาคตตอไป และไดส านตอพัน ธกิจ ดังกลาวใน
โครงการระยะที่ 2 2 (กันยายน พ.ศ. 2557 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2559) ที่สําคัญคือสรางพื้นที่นํารอง
ต น แบบของการฟ น ฟู เ มื อ งที่ เ ป น รู ป ธรรม และสามารถทํ า ซ้ํ า ได โดยเน น ในบริ เ วณพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑลเป น หลั ก คือ โครงการพั ฒ นาฟ น ฟู ย านสะพานปลา หรื อ
“โครงการริมน้ํายานนาวา” โดยมีเปาหมายใหเปนโครงการนํารองฟนฟูยานริมแมน้ําเจาพระยา
แหงแรกของประเทศไทยที่ดําเนินการโดยกระบวนการรวมหารือ ระหวางเจาของที่ดิน ชุมชน
โดยรอบพื้นที่ และหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่สาธารณะ มารวมกันวางแผนพัฒนาแบบ “ไมแยก
สวนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และไมมีการเวนคืน” เพื่อสรางกระบวนการใหเกิดการพัฒนาพื้นที่อยางบูรณา
การรวมกัน จากความตองการและเห็นประโยชนอยางแทจริง เพื่อสรางสมดุลระหวางประโยชน
สาธารณะและผลตอบแทนทางการลงทุน
หลังจากไดศึกษาโครงการอยางละเอียด รวมทั้งพูดคุยหารือกับผูดําเนินโครงการ (UddC) และผูที่
มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในโครงการ คณะวิ จั ย พบว า ความสํ า เร็ จ ของโครงการมาจากการสร า ง
กระบวนการรวมหารือแบบพหุภาคี โดยมีแกนกลางในการสรางกระบวนการประสานงานและ
บูรณาการผลประโยชนของทุกฝายเขาดวยกัน เพื่อผลักดันใหการพัฒนาที่เกิดขึ้นมีผลลัพธที่เปน
รูปธรรม คือ ผังแมบทพื้นที่สุขภาวะริมน้ํายานนาวา และผังรายละเอียดพื้นที่ยุทธศาสตรที่สามารถ
นําไปพัฒนาเพื่อดํ าเนิน การกอสร างจริ งได เปน กระบวนการตนแบบที่ จะนําไปสูการฟน ฟูและ
พัฒนาพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นในประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้ แมโครงการริมน้ํา
ยานนาวาจะมีผลผลิตและผลลัพธที่เปนประโยชนตอสาธารณะและเปนตนแบบในการขยายผลการ
พัฒนาไปสูพื้นที่ตางๆ ได แตเนื่องจากผังแมบทพื้นที่สุขภาวะริมน้ํายานนาวา ยังไมมีการนําไปสู
การก อ สร า งและพั ฒ นาออกมาเป น รู ป ธรรมเป น พื้ น ที่ จ ริ ง และการศึ ก ษานี้ เ ป น การประเมิ น
ผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดจากโครงการฯ โดยวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (theory of change)
กับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ของโครงการฯ ซึ่งเปนหัวใจของการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม
ดวย SROI เชน คนในชุมชนและบริเวณใกลเคียงมีสุขภาพรางกายดีขึ้น เดินทางสะดวกขึ้น สงเสริม
2

ศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง (Uddc) (2558). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฟนฟูยา นสะพานปลา กรุงเทพมหานคร แบบพหุภาคี.
มีนาคม 2558.
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เศรษฐกิจและสรางรายไดใหชุมชนเพิ่มขึ้นจากการมีและไดใชพื้นที่สุขภาวะริมน้ํา ซึ่งเมื่อยังไมมี
พื้นที่จริงดังกลาว จึงทําใหไมสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและนํามาคํานวณดวย SROI ได
จึงเปนเหตุผลที่ไมนําโครงการนี้มาวิเคราะหในการศึกษานี้
• การวิเคราะห SROI ในการศึกษานี้เปนโครงการที่ดําเนินการอยูในชวงป พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งบาง
โครงการสิ้นสุดมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ทําใหเปนขอจํากัดของการเก็บขอมูลที่จะนํามาใชในการ
คํานวณ SROI โดยเฉพาะการคิดยอนหลังกลับไปเพื่อระบุระดับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูมี
สวนไดสวนเสีย ทั้งในเรื่องกิจกรรมที่ทําในโครงการ ผลลัพธ deadweight attribution และ
drop-off ดังนั้น การวิเคราะห SROI ไมควรเลือกประเมินโครงการที่สิ้นสุดมานานแลว
• กอปรกับโครงการตางๆ ภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายไมไดมีการวางแผนที่จะวิเคราะห
ผลตอบแทนทางสังคมมากอน จึงไมไดมีการวางแผนการเก็บขอมูลตางๆ เชน ผลลัพธหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการนํามาคํานวณผลประโยชน หรือ
ผลตอบแทนจากโครงการ ดังนั้น สสส. จึงควรมีการสรางระบบการเก็บขอมูลเหลานี้ โดยเก็บ
ข อมู ล ตั้ ง แต เ ริ่ มโครงการและเก็บ อยางตอ เนื่อง ซึ่ งอาจทํา ไดโ ดยระบุใหมีก ารเก็บ ข อมูล ไวใ น
แผนการทํางานโครงการของผูรับทุน ประกอบกับมีแบบฟอรมการเก็บขอมูลเพื่อความชัดเจนและ
เปนมาตรฐาน
• การวิเคราะหผลตอบแทนจากโครงการเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยระบุวาโครงการมีความคุมคา (ทาง
การเงิน) ตอการลงทุนหรือไม โครงการที่มี SROI ต่ําไมไดหมายความวาจะตองหยุดดําเนินการไป
แตผูดําเนินโครงการสามารถใชประโยชนจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห เพื่อไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดของผลลัพธที่ไมเปนไปตามเปาหมายหรือเพิ่มน้ําหนักกับผลลัพธที่มี
ผลตอ SROI
• ขอจํากัดของการวิ เคราะหผ ลตอบแทนทางสั งคม ในการสะทอนความคุมคาของการลงทุน ใน
โครงการ คือ 1) การคํานวณขึ้นกับใหความเห็นในมุมมองของผูตอบ (subjective) ทั้งผลลัพธ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการ อิทธิพลของโครงการ จึงตองระมัดระวังในการสอบถามเพื่อ
สะทอนและถอดความเห็นที่ไดใหเปนรูปธรรมสามารถวัดได และเปนวิทยาศาสตรใหมากขึ้น 2)
การสอบถามตองมีจํานวนที่มากพอเพื่อหาความคิดเห็นที่เปนเอกฉันท (consensus) 3) การเก็บ
ขอมูลเฉพาะหลังจากมีโครงการและเมื่อเวลาผานไปนาน จะมีผลตอความถูกตองแมนยําของการ
คํานวณคาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสีย (outcome incidence) สิ่งตางๆ
เหลานี้มีผลตอการคํานวณผลประโยชนตอบแทนของโครงการ ดังนั้น ผูที่จะนําผลการวิเคราะห
SROI ไปใชหรืออางอิงตอจําเปนอยางยิ่งที่ตองตระหนักถึงขอจํากัดเหลานี้ และวางแผนการเก็บ
ขอมูลตั้งแตริเริ่มทําโครงการ มีความตอเนื่อง และคํานึงถึงความเปนวิทยาศาสตร
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ภาคผนวก ก: โครงการสําหรับทุกกลุมวัย
โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชน
เมือง
รายละเอียดโครงการ
โครงการลานกีฬาพัฒน เปนโครงการที่สนับสนุนการรวมกลุมกิจกรรม การสันทนาการ การกีฬา การ
พัฒนาชุมชน และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนอื่นๆ โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล
และชุมชนอยางยั่งยืน รวมถึงการสืบสานคุณคาของภูมิปญญากีฬาไทยใหเกิดประโยชนตอการดูแลสุขภาพกาย
สุขภาพใจของประชาชน โดยมีโครงการนํารองใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ชุมชนเคหะคลองจั่น และพื้นที่ใตทางดวน
อุรุพงษ ทั้งนี้ ในการศึกษานี้ไดประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการลานกีฬาพัฒนในพื้นที่ชุมชนเคหะ
คลองจั่น โดยตั้งอยูริมถนนศรีบูรพา ดานหลังอาคารแฟลตหลังที่ 6 และ 7
ในป พ.ศ. 2556 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถาบันอาศรมศิลปในการสรางกระบวนการมีสวนรวมพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” เพื่อเปนพื้นที่สุขภาวะใน
ชุมชนเมือง ซึ่งอยูภายใตกลุมแผนงานสงเสริมพื้นที่และปจจัยแวดลอมสุขภาวะที่เอื้อตอกิจกรรมทางกายของ
สํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ซึ่งมีการดําเนินการใน 3 ประเด็นคือ 1) กระบวนการออกแบบและ
ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่อยางมีสวนรวม 2) สนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการดูแลพื้นที่ และ 3) สงเสริมกีฬาภูมิ
ปญญากีฬาไทย โดยการปรับพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจั่นไดเริ่มดําเนินงานในชวงเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง
สิงหาคม พ.ศ. 2558
ในกระบวนการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่อยางมีสวนรวม ไดมีการจัดประชุมระดมความ
คิ ด เห็ น ในการออกแบบปรั บ ปรุ งลานกี ฬ าพัฒ น รวมทั้ง การประชุมรั บ ฟงความเห็น ตอแบบปรั บ ปรุ งลาน
กีฬาพัฒนเพื่อสรางความรูสึกในการเปนเจาของพื้นที่ของคนในชุมชนเคหะคลองจั่น สําหรับการสนับสนุนให
เกิดการบริหารจัดการดูแลพื้นที่นั้น ไดมีการสนับสนุนใหจัดตั้งคณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒน 1 โดยให
ชุมชนเปนผูเลือกกันเอง มีหนาที่รวมกันดูแลและบริหารพื้นที่ ตลอดจนจัดกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ เชน กิจกรรม
ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง กิจกรรมดนตรีศิลปะ Art&Music in the garden กิจกรรมแขงขันกีฬา
ครอบครัวอนุบาล และในการสงเสริมกีฬาภูมิปญญากีฬาไทย คณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒน 1 ได
รวมกับสถายันอาศรมศิลปจัด workshop ภูมิปญญากีฬาไทย และสอนกีฬาภูมิปญญาไทย เชน การออกกําลัง
กายยืดเหยียดดวยผาขาวมา การยืดเหยียดผสมผสานกับทามวยไทย
การดําเนินการโครงการลานกีฬาพัฒนในพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจั่นไดสงผลใหเกิดกระบวนการมีสวน
รวมในชุมชน คนในชุมชนเขามารวมเปนคณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒน สรางกลุมคน/เครือขายของผู
ที่มาใชลานกีฬาพัฒน เชน กลุมกิจกรรมผาขาวมายืดเหยียด กลุมกีฬาผูสูงอายุ กลุมแบดมินตัน คนในชุมชนมี
ความเปนเจาของพื้นที่ ชวยกันบริหารจัดการพื้นที่ ชักชวนคนในชุมชนรวมมือกันจัดกิจกรรม ดูแลและทําความ
สะอาดพื้นที่ ทั้งนี้ลานกีฬาพัฒนชุมชนเคหะคลองจั่นเปนพื้นที่สุขภาวะสําหรับคนทุกกลุมวัย ผูที่มาใชลาน
กีฬาพัฒนมีทั้งผูที่อาศัยอยูในชุมชนเคหะคลองจั่น และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกลเคียง (โดยเฉพาะเขตบาง
กะป) ชวยใหมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีความสุขมากขึ้น และ
สามารถเปนองคความรูของตนแบบในกระบวนการสรางพื้นที่สุขภาวะในพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต
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การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
“ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่โรงแรมดิเอมเมอรัล จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 13 คน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูอาศัยในเคหะคลองจั่น
คนนอกชุมชน
คณะกรรมการพื้นที่
ผูดําเนินโครงการ

จํานวนผูเขารวมประชุม (คน)
4
4
3
2

การวิเคราะห theory of change และแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมที่ไดทําภายใตโครงการ
การสร างกระบวนการมีส วนรว มเพื่อพั ฒนา “ลานกีฬาพัฒ น” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอตนเอง (ผลลัพธหรือ outcome) โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change และ
นํามาสรุปในตารางแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ผลลัพธ ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงิน
หลังจากที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการที่จะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด
Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off)
นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)
รายละเอีย ดตารางแผนที่ ผลลัพธ (outcome mapping) ตัว ชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้
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แผนที่ผลลัพธโครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูอาศัยในเคหะคลองจั่น

•
•
•

คนนอกชุมชน

คณะกรรมการพื้นที่
(คณะกรรมการบริหาร
ลานกีฬาพัฒน)

•
•
•

•
•

กิจกรรม
ผลผลิต
เขารวมรับฟงและใหความคิดเห็นตอแบบปรับปรุงลาน • คนในชุมชน จํานวน
กีฬาพัฒนและการจัดกิจกรรมในพื้นที่
2,325 คน (รอยละ
10 ของผูอ าศัยใน
ออกกําลังกายที่ลานกีฬาพัฒน
เคหะชุมชนคลองจั่น)
รวมกิจกรรมและใชประโยชนจากลานกีฬาพัฒนเชิง
วัฒนธรรมและสันทนาการ
ชวยดูแลลานกีฬาพัฒน
ออกกําลังกายที่ลานกีฬาพัฒน
• คนนอกชุมชนที่มาใช
ลานกีฬาพัฒน
รวมกิจกรรมและใชประโยชนจากลานกีฬาพัฒนเชิง
จํานวน 2,840 คน
วัฒนธรรมและสันทนาการ
(รอยละ 5 ของ
 “ลอยกระทงตามประเพณี ลานกีฬาพัฒนคลองจั่น”
ประชากรในแขวง
 workshop “ภูมิปญญากีฬาไทย”
คลองจั่น)
 “แขงขันกีฬาครอบครัวอนุบาลลานกีฬาพัฒน”
 “ดนตรีศิลปะ ART&MUSIC In The Garden”
(โรงเรียนมัธยมในพื้นที่, ศูนยเยาวชนคลองกุม)
 “Making Playground วาดเสน แตมสี ที่ชาน
สนุก”
 กิจกรรมสงกรานต (โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียน
มัธยมในพื้นที่)
สงเสริมและประชาสัมพันธการใชงาน (จัดกิจกรรม) ใน • คณะกรรมการ
ลานกีฬาพัฒน
จํานวน 18 คน
ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ลานกีฬาพัฒน
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ผลลัพธ

•
•
•
•

มีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุข
ความสัมพันธกับคนในชุมชนดีขึ้น
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน (X)

•
•
•
•

มีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุข
ความสัมพันธในครอบครัวดีขึ้น (X)
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน (X)

• ความภาคภูมิใจที่คนมาใชลานกีฬาพัฒนและคน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูดําเนินโครงการ
(สถาบันอาศรมศิลป)

•
•
•
•
•

กิจกรรม
ลงพื้นที่ทําความรูจักกับชุมชน เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของชุมชนในการปรับปรุงลานกีฬาพัฒนอันนําไปสู
กระบวนการออกแบบและจัดกิจกรรม
ออกแบบการใชงานและทํากิจกรรมพื้นที่
จัดกระบวนการและเวทีพูดคุยหารือเพื่อรับฟงความเห็น
ของชุมชนตอแบบปรับปรุงลานกีฬาพัฒนและจัด
กิจกรรมในพื้นที่ลานกีฬาพัฒน
จัดฝกอบรมภูมิปญญากีฬาไทย
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
สํานักงานเขตบางกะป สถานที่ราชการ โรงเรียน และ
ชุมชน

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธที่ไมนํามาประเมิน
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ผลผลิต
• เจาหนาที่สถาบัน
อาศรมศิลป จํานวน
7 คน

ผลลัพธ
• ความภูมิใจที่ชุมชนมีพื้นที่สุขภาวะ
• สรางทักษะและความชํานาญดานการทํางานและ
งานออกแบบอยางมีสวนรวมกับชุมชน (X)
• มีเครือขายเพิ่มขึ้น (X)

ผลลัพธ ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และแหลงขอมูลที่ใชคํานวณ โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
ผูมีสวนได
สวนเสีย
ผูอาศัยในเคหะ
คลองจั่น

คนนอกชุมชน

ผลลัพธ
(Implications)
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น

ตัวชี้วัด
(Indicators)
การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจาก
การเจ็บปวยในเดือนทีผ่ านมา
(OP) และในปที่ผา นมา (IP)
รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง

ความสัมพันธกับคนใน
ชุมชนมากขึ้น

การทํากิจกรรมรวมกันของ
คนในชุมชนมากขึ้น

สุขภาพแข็งแรงขึ้น

การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจาก
การเจ็บปวยในเดือนทีผ่ านมา
(OP)
รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง

มีความสุขมากขึ้น
คณะกรรมการ
บริหารลาน
กีฬาพัฒน
ผูดําเนินโครงการ
(สถาบันอาศรมศิลป)

ความภาคภูมิใจจากที่คน
มาใชลานกีฬาพัฒนและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
ความภูมิใจมากขึ้นจากที่
ชุมชนมีพื้นทีส่ ุขภาวะ

มีความภูมิใจในการทํางาน
มีความภูมิใจในการทํางาน

ตัวแทนทางการเงิน
(Financial Proxy)
คาใชจายดานสุขภาพ (OP และ
IP)

แหลงขอมูล
(Data Source)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 255859
มูลคาทางการเงินของความรูสึก 1. เก็บจากแบบสอบถาม
สบายใจ (0.68 เทาของเงินเดือน) 2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2559
มูลคาทางการเงินของการทํา
1. เก็บจากแบบสอบถาม
กิจกรรมรวมกับคนในชุมชน (ทํา 2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
รวมกันบางครั้ง = 0.17 เทาของ 3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
เงินเดือน, เปนประจํา = 0.51
เทาของเงินเดือน)
คาใชจายดานสุขภาพ (OP)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 255859
มูลคาทางการเงินของความรูสึก 1. เก็บจากแบบสอบถาม
สบายใจ (0.68 เทาของเงินเดือน) 2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
มูลคาของการไดชว ยเหลือผูอื่นที่ 1. เก็บจากแบบสอบถาม
ไมใชญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน) 2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
มูลคาของการไดชว ยเหลือผูอื่นที่ 1. เก็บจากแบบสอบถาม
ไมใชญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน) 2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2559
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Outcome incidences โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูอาศัยในเคหะ
คลองจั่น

ตัวชี้วัด
การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยใน
เดือนที่ผานมา (OP) และในปทผี่ านมา (IP)
รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง

คนนอกชุมชน
คณะกรรมการ
บริหารลาน
กีฬาพัฒน)
ผูดําเนินโครงการ
(สถาบันอาศรม
ศิลป)

การทํากิจกรรมรวมกันของคนในชุมชนมากขึ้น
การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยใน
เดือนที่ผานมา (OP)
รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง
ความภาคภูมิใจที่คนมาใชลานกีฬาพัฒนและ
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความภูมิใจในการทํางาน

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
อัตราการเจ็บปวยกรณีคนไขนอก (OP) และคนไขใน (IP)
ต่ํากวาคาเฉลี่ยในจังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 6
และรอยละ 1
สัดสวนของผูอาศัยในเคหะคลองจั่นที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ
71
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึ้นรอยละ 52
อัตราการเจ็บปวยกรณีคนไขนอก (OP) ต่ํากวาคาเฉลี่ยใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 12
สัดสวนของคนนอกชุมชนที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 47
ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มขึ้น

1,338 คนตอป
18 คนตอป

ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มขึ้น

7 คนตอป
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Outcome incidence
คนไขนอก 134 คนตอป คนไขใน 20 คนตอป
1,644 คนตอป
1,201 คนตอป
คนไขนอก 329 คนตอป

Deadweight โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
ผูมีสวนได
สวนเสีย
ผูอาศัยในเคหะ
คลองจั่น

ผลลัพธ

Deadweight
เหตุผล
(รอยละ)
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
20
เดิมมีการออกกําลังกายกันเองอยูแลวบาง แตไมคอยมากนักขึ้นกับความสะดวก การมีลานกีฬาพัฒน
ที่ตั้งอยูในชุมชนทําใหมีกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะการออกกําลังกายมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
30
แมไมมีโครงการลานกีฬาพัฒน คนในชุมชนเคหะคลองจั่นก็มีการพักผอนรวมกับครอบครัวและ
เพื่อนๆ ในรูปแบบอื่นๆ ที่ทาํ ใหมีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับคนในชุมชน
10
แมไมมีโครงการลานกีฬาพัฒน คณะกรรมการฯ ก็มีการจัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธระหวาง
มากขึ้น
คนในชุมชนอยูบา ง แตการมีลานกีฬาพัฒนทาํ ใหมีสถานที่จัดงานตางๆ ไดสะดวกขึ้นจึงมีกิจกรรม
ตางๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมตามประเพณีไทย
คนนอกชุมชน
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
10
เดิมมีการออกกําลังกายกันเองอยูแลวบาง และการมีลานกีฬาพัฒนที่ตงั้ อยูในพื้นที่เขตบางกะปทําให
มาออกกําลังกายไดมากขึ้น มีกจิ กรรมทางกายไดมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
10
เดิมมีการไปทํากิจกรรมที่สวนสาธารณะอื่นในพื้นที่เขตบางกะปบาง การมีลานกีฬาพัฒนทาํ ให
คณะกรรมการฯ จัดกิจกรรมมากขึ้น จึงไดมารวมกิจกรรมมากขึ้นทําใหมีความสุขมากขึ้น
คณะกรรมการบริหาร ความภาคภูมิใจมากขึ้นจากที่คนมาใช
60
กอนมีลานกีฬาพัฒน คณะกรรมการฯ ก็ไดมีการจัดกิจกรรมในชุมชนเคหะคลองจัน่ จึงมีความภูมิใจ
ลานกีฬาพัฒน
ลานกีฬาพัฒนและคนในชุมชนมี
ที่เห็นคนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีอยูแลวรอยละ 60
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
ผูดําเนินโครงการ
ความภูมิใจมากขึ้นจากทีช่ ุมชนมีพื้นที่
30
สถาบันอาศรมศิลปเคยทําโครงการจัดพื้นทีช่ ุมชนมากอนหนาทีจ่ ะทําโครงการลานกีฬาพัฒน จึงมี
(สถาบันอาศรมศิลป) สุขภาวะ
ความภูมิใจอยูกอนแลวรอยละ 30
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Attribution โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
ผูมีสวนได
สวนเสีย
ผูอาศัยในเคหะคลอง
จั่น

ผลลัพธ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น

คนนอกชุมชน

ความสัมพันธกับคนในชุมชน
มากขึ้น
สุขภาพแข็งแรงขึ้น

มีความสุขมากขึ้น
คณะกรรมการบริหาร ความภาคภูมิใจมากขึ้นจากที่คน
ลานกีฬาพัฒน
มาใชลานกีฬาพัฒนและคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผูดําเนินโครงการ
ความภูมิใจมากขึ้นจากทีช่ ุมชนมี
(สถาบันอาศรมศิลป) พื้นที่สุขภาวะ

Attribution
เหตุผล
(รอยละ)
40
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 40 เนื่องจากเปนผูใหงบประมาณในการสรางแบบการปรับปรุง
ลานกีฬาพัฒน การสรางและปรับปรุงเปนงบประมาณจากสํานักราชเลขาธิการ และตัวเองก็มีความ
ตระหนักในการออกกําลังกายเองอยูแลวหรือมีคนอื่นชวนไปออกกําลังกายบาง
30
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 30 ที่เหลือเกิดจากตัวเอง ครอบครัว และคณะกรรมการฯ
กับผูด ําเนินโครงการที่จดั กิจกรรมที่ชวยใหไดผอนคลาย
30
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 30 ที่เหลือเกิดจากครอบครัว และคนในชุมชนที่มาเขารวม
กิจกรรม
30
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 30 เนื่องจากไปใชบริการจากแหลงอื่นๆ เชน ศูนยบริการ
สาธารณสุข และมีความตระหนักในการออกกําลังกายอยูแลวหรือมีคนชวนไปออกกําลังกายบาง
30
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 30 ที่เหลือเกิดจากตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ
10
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 10 โดยความภูมิใจหลักเกิดจากคนที่มาใชลานกีฬาพัฒนทั้งใน
กลุมผูอาศัยในเคหะชุมชนคลองจั่นและคนนอกชุมชน
15

สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 15 และสํานักราชเลขาธิการอีกรอยละ 15 ที่ชวยใหสามารถสราง
ลานกีฬาขึ้นมาไดจริง โดยความภูมิใจหลักเกิดจากคนที่มาใชลานกีฬาพัฒนทงั้ ในกลุมผูอาศัยในเคหะ
ชุมชนคลองจั่นและคนนอกชุมชน

ผ-8

Drop-off โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
ผูมีสวนได
สวนเสีย
ผูอาศัยในเคหะ
คลองจั่น

คนนอกชุมชน

คณะกรรมการบริหาร
ลานกีฬาพัฒน
ผูดําเนินโครงการ
(สถาบันอาศรมศิลป)

ผลลัพธ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น

Drop-off*
(รอยละ)
36

มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับคนในชุมชน
มากขึ้น
สุขภาพแข็งแรงขึ้น

0
20

มีความสุขมากขึ้น

28

ความภาคภูมิใจมากขึ้นจากที่คน
มาใชลานกีฬาพัฒนและคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ความภูมิใจมากขึ้นจากทีช่ ุมชนมี
พื้นที่สุขภาวะ

0

34

6

เหตุผล
ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนจะไมมีการจัดกิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะมากระตุนใหมีกิจกรรมทางกาย
โดยเฉพาะการออกกําลังกาย
ถึงไมมโี ครงการลานกีฬาพัฒน ก็ยังคงไปใชลานกีฬาพัฒนพักผอนหยอนใจ/ทํากิจกรรมกับครอบครัว
ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนกจ็ ะไมคอยไดไปใชลานกีฬาพัฒนทํากิจกรรมรวมกับคนในชุมชน
ความสัมพันธจึงลดลง
ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนจะไมมีการซอมแซมอุปกรณ การบริหารจัดการจะไมดีเทาเดิม จึงไปใช
ออกกําลังกายลดลง สุขภาพก็นา จะแยลง
ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนจะไมมีการสนับสนุนงบประมาณทําใหลานกีฬาเสื่อมโทรมลง จึงไปใชลดลง
การพักผอนหยอนใจก็นอยลง สงผลใหความสุขลดลง
คณะกรรมการฯ ยังคงบริหารลานกีฬาพัฒนตอไป ผลลัพธจะเกิดคงที่ตลอดไป
แมไมมีโครงการลานกีฬาพัฒน สถาบันอาศรมศิลปกย็ ังคงใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการฯ และชุมชนอยู
แตจะเปนแบบคอยๆ ถอยออกมา drop-off จึงไมมากนัก

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ป (นับถัดจากที่จบโครงการ)

ผ-9

โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยานเพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ
รายละเอียดโครงการ
ในป พ.ศ. 2558 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนการดําเนินงาน
แก มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล าธนบุรี (มจธ.) ดําเนินโครงการการพัฒ นาพื้นที่ริมคลองเปนทาง
จั กรยาน เพื่ อสร า งสรรค การเดิ น ทางและเศรษฐกิ จ ชุม ชนยั่ ง ยื น เส น ทางคลองบางมดกั บ สถานี ร ถไฟฟ า
วุฒากาศ โดยมีชื่อยอในการดําเนินงานวา “โครงการ 3C Project” เพื่อเปนการศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุง
ทางเดิน เท าและเสนทางจักรยานเลียบคลองเพื่ อการเดิน ทางและสังคมสุ ขภาวะ อยูภ ายใตกลุมแผนงาน
สงเสริมพื้นที่และปจจัยแวดลอมสุขภาวะที่เอื้อตอกิจกรรมทางกายของสํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
โดยโครงการ 3C Project มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) เพื่ อสํ า รวจและเสนอแนะเส น ทางจักรยานเลีย บคลองที่ต รงกับ ความตองการของชุ มชน เพื่ อ
นําเสนอขอมูลตางๆ สงตอกรุงเทพมหานครและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อใหภาครัฐทําแผนแมบทกัน
งบประมาณพัฒนาหรือปรับปรุงทางเดินเทาและเสนทางจักรยานเลียบคลองเพื่อการเดินทางและสังคมสุข
ภาวะตอไป
2) เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือสนับสนุนการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ผาน Application ที่
ผูใชงานสามารถสงขอมูลกลับไปยังผูพัฒนา Application ในดานตางๆ เชน รายงานสภาพเสนทางจักรยาน
แนะนําเสนทางหรือสถานที่ที่นาสนใจ เปนตน
3. ประชาสัมพันธริเริ่มกิจกรรมเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม ความเปนเจาของเสนทางและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมชุมชนอยางยั่งยืน
การดําเนินโครงการในระยะแรกของกระบวนการพัฒนาพื้นที่ ไดมีการจัดประชุมประชาพิจารณและ
ระดมความคิดเห็นในชุมชน 2 ครั้ง จัดทําประชาพิจารณและสํารวจความคิดเห็น ของคน 2 ฝงคลองเรื่อง
เสนทางจักรยานเลียบคลอง และนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ และนําเสนอโครงการกับ
สํา นั กงานเขตทุ งครุ บางขุน เที ย น และจอมทอง รวมทั้ งการประชุมรว มกับ นักวิช าการ/ผูเชี่ย วชาญจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธโครงการ และจัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน
จัดงานวิ่ง Canal Run สรางงานศิลปะเลียบคลอง การเขารวมกิจกรรมออก Trip ครั้งที่ 11-16 เพื่อรณรงค
เสนทาง กิจกรรม “บางมดเฟสติวัล” โดยการจัดกิจกรรม บางมดเฟส นั้นทําใหคนในชุมชนริมคลองบางมด(คน
ในพื้ น ที่ ) ได เ ข า รวมการประชุ ม รั บ ฟ ง ความเห็ น และข อ เสนอแนะในการจั ด กิ จ กรรมและทํ า กิ จ กรรม
ริมคลองรวมกัน รวมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน ทําความสะอาดหนาบานของตนเองใหสวยงามมากขึ้น
ผลของการดําเนินการโครงการ ทําใหพื้นที่ชุมชนเกิดกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน คนในชุมชนเขา
มารวมเปนคณะกรรมการเพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่ สรางกลุมคนและเครือขายของผูที่มาใชพื้นที่ริมคลองบาง
มด เชน กลุมนักปนจักรยาน กลุมศิลปะ รานคา และกลุมนักทองเที่ยวที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต สงผลใหคน
ในชุมชนมีความเปนเจาของพื้นที่ ชวยกันบริหารจัดการพื้นที่ ชักชวนคนในชุมชนและนอกชุมชนรวมมือกันจัด
กิจกรรม ดูแลและทําความสะอาดพื้นที่ ทั้งนี้พื้นที่ริมคลองบางมดเปนพื้นที่สุขภาวะสําหรับคนทุกกลุมวัย ทั้งผู
ที่อาศัยอยูในชุมชนบางมด และประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่ใกลเคียง และประชาชนนอกเขตอื่นๆ ชวยใหเกิด
กิ จ กรรมทางกายมากขึ้ น ส งผลให มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีความสุ ขมากขึ้น และยังเป น
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ประโยชนสําหรับคณะทํางานใหมีองคความรูของตนแบบในกระบวนการสรางพื้นที่สุขภาวะในพื้นที่อื่นๆ ใน
อนาคต
การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน เพื่อ
สรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่โรงแรมดิเอมเมอรัล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 10 คน
คนในชุมชนบางมด
คนนอกพื้นที่
คณะทํางาน
กรรมการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

จํานวนผูเขารวมประชุม (คน)
2
2
4
2

การวิเคราะห theory of change และแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมที่ไดทําภายใตโครงการ
การพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน เพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอตนเอง (ผลลัพธหรือ outcome) โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change และ
นํามาสรุปในรูปของแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ผลลัพธ ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงิน
หลังจากที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการที่จะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด
Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off)
นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)
รายละเอีย ดตารางแผนที่ ผลลัพธ (outcome mapping) ตัว ชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้
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แผนที่ผลลัพธ โครงการการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน เพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
คนในชุมชนริมคลอง
บางมด(คนในพื้นที่)

•
•

•

•
คนนอกชุมชน

•
•
•

กิจกรรม
ผลผลิต
ปนจักรยาน ,วิ่งออกกําลังกาย
• คนในชุมชน จํานวน
1,295 คน (รอยละ 30
เขารวมทําประชาพิจารณและระดมความคิดเห็นใน
ของคนในชุมชน
ชุมชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เชน
ทั้งหมด)
- รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
งานบางมดเฟสติวัล
- ระดมความคิดเห็น “อนาคตคลองบางมดที่เราฝน”
- การจัดตั้งประชาคมคลองบางมดเพื่อใหเกิด
คณะทํางานในพื้นที่คลองบางมด รวมกับ 3C Project
รวมกิจกรรมตางๆ เชน
- จัดงาน “บางมดเฟสติวัล”
- จัดงานวิ่ง Canal Run
-สรางงานศิลปะเลียบคลอง
รวมกิจกรรมออก Trip ครั้งที่ 11-16 เพื่อรณรงค
เสนทาง
ปรับปรุงภูมิทัศนหนาบานของตนเองใหสวยงามมากขึ้น
เขามารวมใชเสนทางจักรยานริมคลองบางมด
• คนนอกชุมชนที่มาใช
เสนทางจักรยานริม
รวมกิจกรรมตางๆ เชน
คลองบางมด (รอยละ
- เขารวมกิจกรรมชุมชน “บางมดเฟสติวัล”
5 ของคนในแขวงทุง
- กิจกรรมออก Trip ครั้งที่ 11-16 เพื่อรณรงค
ครุ) จํานวน 1,874 คน
เสนทางจักรยานเลียบคลองเชื่อมโครงขาย
ขนสงสาธารณะ
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ผลลัพธ
• มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
• มีความสุขมากขึ้น
• รายไดชุมชนเพิ่มขึ้น (X)

• มีสุขภาพแข็งแรง
• มีความสุขมากขึ้น

ผูมีสวนไดสวนเสีย

คณะกรรมการพื้นที่
(คณะกรรมการบริหาร
พื้นที่ริมคลอง)
คณะทํางาน

•
•
•
•
•
•

กิจกรรม
- เปนวิทยากร กิจกรรม Workshop Staff
อาสาสมัครชวยงาน ออกบูธในงาน
เขารวมสรางงานศิลปะเลียบคลอง
ประชาสัมพันธโครงการ และจัดกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชน เชน “บางมดเฟสติวัล”
ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ริมคลองบางมด
จัดทําประชาพิจารณและสํารวจความคิดเห็นของคน 2
ฝงคลองเรื่องเสนทางจักรยานเลียบคลอง
นําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
และนําเสนอโครงการ 3C กับสํานักงานเขตทุงครุ บาง
ขุนเทียน และจอมทอง
ประชุมรวมกับนักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธที่ไมนํามาประเมิน
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ผลผลิต

ผลลัพธ

• คณะกรรมการ จํานวน • ความภาคภูมิใจที่คนมาใชพื้นที่ริมคลองบางมด
18 คน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (มจธ.)
คณะทํางานยอยใน
ชุมชน จํานวน 15
คน

• ความภูมิใจที่ชุมชนมีพื้นที่สุขภาวะ
• สรางองคความรูดานพื้นที่สุขภาวะ (X)
• มีเครือขายเพิม่ ขึ้น (X)

ผลลัพธ ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และขอมูลที่ใชคํานวณ จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน เพื่อสรางสรรคการเดินทาง
และเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ
ผูมีสวนได
สวนเสีย
ผูอาศัยใน
ชุมชนริมคลอง
บางมด

ผลลัพธ
(Implications)
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น

ตัวชี้วัด
(Indicators)
การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจาก
การเจ็บปวยในเดือนทีผ่ านมา
(OP)
คนในชุมชนรูสึกสบายใจ

คนนอกชุมชน

มีความสุขมากขึ้น

คนนอกชุมชนรูสึกสบายใจ

คณะกรรมการ
พื้นทึ่ริมคลอง
บางมด

ความภาคภูมิใจที่คนมาใช มีความภูมิใจในการทํางาน
เสนทางจักรยานริมคลอง
บางมดมากขึ้นและคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ความภูมิใจที่ชุมชนมีพนื้ ที่ มีความภูมิใจในการทํางาน
สุขภาวะ

คณะทํางาน
(มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลา
ธนบุรี)

ตัวแทนทางการเงิน
(Financial Proxy)
คาใชจายดานสุขภาพ (OP)

แหลงขอมูล
(Data Source)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 255859
มูลคาทางการเงินของความรูสึก 1. เก็บจากแบบสอบถาม
สบายใจ (0.68 เทาของเงินเดือน) 2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
มูลคาทางการเงินของความรูสึก 1. เก็บจากแบบสอบถาม
สบายใจ (0.68 เทาของเงินเดือน) 2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
มูลคาของการไดชว ยเหลือผูอื่นที่ 1. เก็บจากแบบสอบถาม
ไมใชญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน) 2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
มูลคาของการไดชว ยเหลือผูอื่นที่ 1. เก็บจากแบบสอบถาม
ไมใชญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน) 2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2559
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Outcome incidences โครงการการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน เพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟา
วุฒากาศ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ตัวชี้วัด

ผูอาศัยในชุมชนริมคลองบางมด

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด

การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการ
เจ็บปวยในเดือนทีผ่ านมา (OP)
คนในชุมชนรูสึกสบายใจ
คนนอกพื้นที่
คนนอกชุมชนรูสึกสบายใจ
คณะกรรมการพื้นทึ่ริมคลองบางมด ความภาคภูมิใจที่คนมาใชเสนทาง
จักรยานคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คณะทํางาน (มหาวิทยาลัย
มีความภูมิใจในการทํางาน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(มจธ.)

Outcome incidence

อัตราการเจ็บปวยกรณีคนไขนอก (OP) ต่ํากวาคาเฉลี่ยในจังหวัด
กรุงเทพมหานครรอยละ 0.1
สัดสวนของคนในชุมชนริมคลองบางมดที่มคี วามสุขมากขึ้นรอยละ 56
สัดสวนของคนนอกพื้นทีท่ ี่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 51
ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มขึ้น

คนไขนอก 1 คนตอป

ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มขึ้น

15 คนตอป

723 คนตอป
930 คนตอป
18 คนตอป

Deadweight โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยานเพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ
ผูมีสวนได
สวนเสีย
คนในชุมชนบางมด
คนนอกพื้นที่

ผลลัพธ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น

คณะกรรมการพื้นทึ่ริม
ความภาคภูมิใจมากขึ้น
คลองบางมด
คณะทํางาน (มหาวิทยาลัย ความภูมิใจมากขึ้น
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (มจธ.)

Deadweight
เหตุผล
(รอยละ)
30
เดิมคนในชุมชนมีการออกกําลังกายอยูแลวบาง เชน ปนจักรยาน วิ่ง เดิน
20
แมไมมีโครงการ 3C Project คนในชุมชนบางมดมีการทํากิจกรรมอื่นๆ ในชุมชนอยูบาง
50
เดิมคนนอกพื้นที่กิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่นๆ นอกเหนือจากการทองเที่ยวอยูบาง แตเมื่อมีโครงการ
3C Project ทําใหมีการทํากิจกรรมมากขึ้น สงผลใหมีความสุขมากขึ้น
30
เดิมกอนมีโครงการ 3C Project คณะกรรมการพื้นทึ่ริมคลองบางมดซึ่งเปนผูที่อาศัยอยูในชุมชน
มีการจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องอยูแลว
40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูแลว
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Attribution โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยานเพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
คนในชุมชนบางมด
คนนอกพื้นที่
คณะกรรมการพื้นทึ่ริมคลองบางมด
คณะทํางาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)

ผลลัพธ

Attribution
เหตุผล
(รอยละ)
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
70
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 70 ที่เหลือเกิดจากตัวเอง และชุมชนที่มีสวนในการทํากิจกรรม
ทางกายอื่นๆ และตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย
มีความสุขมากขึ้น
60
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 60 ที่เหลือเกิดจากตัวเองตัวเอง และชุมชน
มีความสุขมากขึ้น
10
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 10 ที่เหลือสวนใหญเกิดจากครอบครัวรอยละ 45 ตัวเอง
รอยละ 25 เพื่อนและเรื่องอื่นๆ
ความภาคภูมิใจ
10
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 10 ที่เหลือสวนใหญเกิดจากคนในชุมชนรอยละ 30
มากขึ้น
คณะทํางานรอยละ 30 หนวยงานเอกชนและหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งคนนอกพื้นที่
ความภูมิใจมากขึ้น
55
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 55 ที่เหลือเกิดจากชุมชน หนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานเขต
หนวยงานเอกชน ที่ชวยกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน

Drop-off โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยานเพื่อสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
คนในชุมชนบางมด
คนนอกพื้นที่
คณะกรรมการพื้นทึ่ริมคลองบางมด
คณะทํางาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)

ผลลัพธ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ความภาคภูมิใจ
มากขึ้น
ความภูมิใจมากขึ้น

Drop-off
(รอยละ)
0
0
18
34
0

เหตุผล
ถึงแมโครงการ 3C Project หยุดลง คณะทํางานยังทําโครงการตอและยังมีคนมาใชเสนทางริมคลองอยู
ถึงแม สสส.หยุดโครงการ ก็ยังคงมาใชพนื้ ที่ริมคลองบางมดตอ
เมื่อไมมีโครงการ 3C Project จะทําใหขาดการประชาสัมพันธ ทําใหคนเขารวมใชพื้นทีน่ อยลง
เนื่องจากกิจกรรมนอยลง
ความภาคภูมิใจจะยังเกิดขึ้นอยูในชวงแรกๆ แตเมื่อไมมีโครงการ 3C Project จะทําใหขาดการกระตุน
ความภาคภูมิใจที่มีจึงคอยๆ ลดลง
แมไมมีโครงการ 3C Project คณะทํางานยังทําโครงการตอเอง ผลลัพธจึงไมเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ป (นับถัดจากที่จบโครงการ)

ผ-16

โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558
รายละเอียดโครงการ
โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 เปนโครงการที่สงเสริมใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศมี
กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นผานกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายอื่นๆ รวมถึงผลักดันนโยบายดาน
การสงเสริ มกิจกรรมทางกายในองคกรตางๆ อาทิ หนว ยงานของรัฐ องคกรธุ รกิจ สถาบันการศึกษา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดการองคความรู และสรางนวัตกรรมดานการสงเสริมการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและ
กิจกรรมทางกายอื่นๆ ดําเนินงานโดยมูลนิธิสมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
โครงการวิ่งสูชีวิตใหมจัดขึ้นเปนประจําทุกป ปละมากกวา 130 โครงการ มีผูเขารวมกิจกรรมกวา
500,000 คนตอป ซึ่งเปนผูเขารวมหนาใหมกวารอยละ 30 ตอป โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ไดนําขอเสียที่ได
จากปกอนๆ มาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น โดยเนนให 1) มีการจัดทําเกณฑในการพิจารณาสนับสนุนแกองคกรที่
ชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น เพื่อใหไดงานที่เปนมาตรฐาน 2) สรางประเด็นรณรงคทางรุกเรี่องการเดินวิ่งเพื่อ
สุขภาพที่นาสนใจและเขาถึงคนจํานวนมากและใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 3) ผลักดันใหองคกรมีนโยบาย
สงเสริมกิจกรรมทางกายที่เปนรูปธรรมและนําไปใชไดจริงมากขึ้นและสนับสนุนองคความรูและงบประมาณ
ใหแกองคกรดวย
กิจกรรมหลักและผลของโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ไดแก
1) สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกาย จํานวน 147 โครงการ
ประกอบดวย เดินวิ่ง 128 โครงการ จักรยาน 10 โครงการ วายน้ํา 4 โครงการ กีฬาไทย 1 โครงการ และอื่นๆ
6 โครงการ มีผูเขารวม 547,581 คน สนับสนุนเบอรติดหนาอกผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 371,350 แผน จัด
ประชุมพัฒนามาตรฐานการจัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพโดยคณะกรรมการผูมีความรูและประสบการณในการจัด
งานเดินวิ่ง ควบคุมใหโครงการที่ไดรับการสนับสนุนตองปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานการจัดงานที่กําหนด
ไว และจัดอบรมเดินวิ่งในชุมชนและโรงเรียนหลายครั้ง
2) ผลักดันนโยบายดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายในองคกร โดยมีการสรางความรวมมือกับองคกร
เพื่อใหเกิดนโยบายภายในองคกร จํานวน 10 แหง ทั้งสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ องคกรปกครอง
ทองถิ่น การเคหะแหงชาติ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สวนสาธารณะ และยังมีเครือขายชมรม
เดินวิ่งและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ
3) การจัดทําฐานขอมูลนักวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จัดกิจกรรม
เสวนา ดูหนังนั่งคุย เพื่อสรางบันดาลใจจากการชมภาพยนตร พรอมทั้งแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการวิ่ง การ
สร า งเครื อ ข า ยผ า นสื่ อ ออนไลน และการจั ด ทํ า สื่ อ ต า งๆ ได แ ก วารสาร Thai Jogging เว็ บ ไซต
www.thaijoggingclub.or.th บทความออนไลนผานเพจเฟซบุก
การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ณ หองประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 18 คน
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ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูเขารวมโครงการ
เครือขายภาคีจัดกิจกรรม
ผูดําเนินโครงการ (สมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย)

จํานวนผูเขารวมประชุม (คน)
5
6
7

การวิเคราะห theory of change และแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมที่ไดทําภายใตโครงการ
วิ่งสูชีวิตใหม 2558 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอตนเอง (ผลลัพธหรือ outcome) โดยเรียกวาการ
วิเคราะห theory of change และนํามาสรุปในรูปของแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ผลลัพธ ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงิน
หลังจากที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการที่จะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด
Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off)
นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)
รายละเอีย ดตารางแผนที่ ผลลัพธ (outcome mapping) ตัว ชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้
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แผนที่ผลลัพธโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรม
1. ผูเขารวม
• เขารวมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายอื่นๆ
โครงการ
• เขารวมกิจกรรมอบรมความรูเรื่องการเพิ่มกิจกรรมทางกาย
และรับการตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพภายในโครงการ
• เตรียมตัวเขารวมกิจกรรม (ออกกําลังกายที่บาน ฟตเนส หรือ
สวนสาธารณะ)
2. เครือขายภาคีจัด • จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกาย
กิจกรรม
• สนับสนุนงบประมาณ

ผลผลิต
• ผูเขารวมโครงการ
จํานวน 167,384 คน

• เจาหนาที่ 7,350 คน
(เจาหนาที่ 50 คน ตอ
1 โครงการ)

3. ผูดําเนินโครงการ • สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
• คณะกรรมการและที่
(สมาพันธชมรม
และสนับสนุนเบอรติดหนาอกผูที่ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
ปรึกษา 100 คน
เดินวิ่งเพื่อ
• รณรงคสรางกระแสการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
สุขภาพไทย)
• กํากับและควบคุมใหองคกรที่ขอรับทุนจัดงานใหไดตาม
มาตรฐานการจัดการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
• ใหความรูเรื่องการวิ่งและการปองกันการบาดเจ็บจากการวิ่งให
ผูเขารวมกิจกรรม ผานการอบรม หากหนวยงานที่จัดรองขอ
• ระดมทุนใหกับมูลนิธิชัยพัฒนา สภากาชาดไทย อุบัติภัย
อุทกภัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ
หมายเหตุ: (X) ผลลัพธที่ไมนํามาประเมิน
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ผลลัพธ

• สุขภาพกายดีขึ้น
• มีความสุขมากขึ้น (X)
• ความสัมพันธกับครอบครัวและเพื่อนดีขึ้น
(X)
• มีความรูในการจัดโครงการสงเสริม
กิจกรรมทางกายมากขึ้น
• ความภูมิใจที่ไดเห็นผูเขารวมโครงการมี
สุขภาพดีขึ้น (X)
• มีความสัมพันธกับเครือขายเพิ่มขึ้น (X)
• ความภูมิใจที่ไดเห็นผูเขารวมโครงการมี
สุขภาพดีขึ้น
• การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (X)

ผลลัพธ ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และขอมูลที่ใชคํานวณ จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558
ผูมีสวนได
สวนเสีย
ผูเขารวมโครงการ

ผลลัพธ (Implications)

เครือขายภาคีจัด
กิจกรรม
ผูดําเนินโครงการ
(สมาพันธชมรมเดิน
วิ่งเพื่อสุขภาพไทย)

มีความรูเพิ่มมากขึ้น

สุขภาพกายดีขึ้น

มีความภูมิใจมากขึ้นที่ได
เห็นผูเขารวมโครงการมี
สุขภาพดีขึ้น

ตัวชี้วัด
(Indicators)
การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจาก
การเจ็บปวยในเดือนทีผ่ านมา
(OP) และในปที่ผา นมา (IP)
ความรูในการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง
เชน มาตรฐานความปลอดภัย
มีความภูมิใจในการทํางาน

ตัวแทนทางการเงิน
(Financial Proxy)
คาใชจายดานสุขภาพ (OP และ IP)
คาใชจายในการจัดอบรม 80,000
บาทตอครั้ง โดยจัด 2 ครั้งตอป
มูลคาของการไดชว ยเหลือผูอื่นที่
ไมใชญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน)

แหลงขอมูล
(Data Source)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ
พ.ศ. 2558-59
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. สอบถามจากสมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit &
Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2559

Outcome incidences โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูเขารวมโครงการ
เครือขายภาคีจัด
กิจกรรม
ผูดําเนินโครงการ
(สมาพันธชมรมเดินวิง่
เพื่อสุขภาพไทย)

ตัวชี้วัด
การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยใน
เดือนที่ผานมา (OP) และในปทผี่ านมา (IP)
ความรูในการกิจกรรมเดินวิ่ง เชน มาตรฐาน
ความปลอดภัย
มีความภูมิใจในการทํางาน

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
อัตราการเจ็บปวยกรณีคนไขนอก (OP) และกรณีคนไขใน (IP) ต่ํากวาคาเฉลี่ย
ทั้งประเทศรอยละ 16 ลดลงรอยละ 1
ทุกคนในเครือขายภาคีจัดกิจกรรมที่มีความรูมากขึ้น

Outcome incidence
คนไขนอก 26,289 คนตอป
คนไขใน 2,501 คนตอป
7,350 คนตอป

ทุกคนมีความภูมิใจมากขึ้น

100 คนตอป
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Deadweight Attribution และ Drop-off โครงการวิ่งสูชีวติ ใหม 2558
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลลัพธ

ผูเขารวมโครงการ

สุขภาพกายดีขึ้น

เครือขายภาคีจัดกิจกรรม

มีความรูเพิ่มมากขึ้น

ผูดําเนินโครงการ (สมาพันธ
ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย)

มีความภูมิใจมากขึ้นที่ไดเห็น
ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลลัพธ

ผูเขารวมโครงการ

สุขภาพกายดีขึ้น

เครือขายภาคีจัดกิจกรรม

มีความรูเพิ่มมากขึ้น

ผูดําเนินโครงการ (สมาพันธ
ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย)

มีความภูมิใจมากขึ้นที่ไดเห็น
ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูเขารวมโครงการ
เครือขายภาคีจัดกิจกรรม
ผูดําเนินโครงการ (สมาพันธ
ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย)

ผลลัพธ
สุขภาพกายดีขึ้น
มีความรูเพิ่มมากขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้นที่ไดเห็น
ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น

Deadweight
เหตุผล
(รอยละ)
10
ผูเขารวมโครงการสวนใหญเขาโครงการนี้เปนประจําเนื่องจากมีจัดเกือบทุกอาทิตย ถาไมมี
โครงการนี้ก็ไมรูวาจะเขาโครงการไหน
70
ทํากิจกรรมดานนี้มาอยูแลวทําใหมีความรูเดิมอยูและยังมีการเขารวมกิจกรรมอื่นๆ กับทางสสส.
เพื่อรับความรูนอกจากโครงการนี้ดวย
50
เดิมจัดกิจกรรมมาอยูแลว ทําใหมีความภูมิใจอยูบางแมไมมีโครงการในป พ.ศ. 2558
Attribution
เหตุผล
(รอยละ)
40
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40 เนื่องจากเปนผูใหงบประมาณหลัก รวมถึงใหความรู ที่เหลือมา
จากตนเอง ครอบครัว และเพื่อนที่ชวยกันสรางความตระหนักในการออกกําลังกาย
30
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 เนื่องจากเปนผูใหงบประมาณหลัก รวมถึงผูใหความรู ที่เหลือ
มาจากสื่อตางๆ และการแลกเปลี่ยนความรู พูดคุยกันทั้งในและระหวางเครือขาย
30
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 เนื่องจากเปนผูสนับสนุนงบประมาณหลัก ที่เหลือมาจาก
สมาพันธฯ เนื่องจากเปนผูสรางความรู เทคนิคใหมๆ ในการจัดงาน รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ดวย
Drop-off
(รอยละ)
0
0
0

เหตุผล
ผลที่ไดจากโครงการยังคงอยู เนือ่ งจากยังเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง
ความรูที่ไดจากโครงการยังคงอยูตอไป สามารถนําไปปรับใชกับโครงการอื่นๆ ไดดวย
ความภาคภูมิใจยังคงอยู แมไมไดจัดโครงการแลว เพราะก็ยังขับเคลื่อนงานดานนี้ตอไป

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ป (นับถัดจากที่จบโครงการ)
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ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับทุกกลุมวัย
โครงการ “ลานกีฬาพัฒน” และโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยานเพื่อสรางสรรคการเดินทาง
และเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “ลานกีฬาพัฒน”
แบบสอบถาม กลุมผูมาทํากิจกรรมที่ลานกีฬาพัฒน
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) ให ดํา เนิ น การวิเ คราะห ผ ลตอบแทนทางสังคม (Social Return on
Investment: SROI) ของโครงการ ลานกีฬาพัฒน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมใน
โครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2559 โดย
ขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
ขอมูลเบื้องตน
เพศ……....…..

อายุ………..…. ป

การศึกษาสูงสุด
O ไมไดเรียนหนังสือ O ประถมศึกษา O มัธยมศึกษาตอนตน O มัธยมศึกษาตอนปลาย
O สูงกวามัธยมศึกษา

O ปวช.

O ปวส.

O อืน่ ๆ ระบุ....................

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน
ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)
O ลําพัง
O คูสมรส
O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน O หลาน...........คน
O ลูกเขย.........คน O ลูกสะใภ........คน O พี/่ นอง..........คน O ลูกจาง.......คน O อื่นๆ ระบุ..........
รายไดของครัวเรือน
O ต่ํากวา 10,000 บาท
O 30,000-39,999 บาท
O 60,000-69,999 บาท
O 100,000-299,999 บาท

O 10,000-19,999 บาท
O 40,000-49,999 บาท
O 70,000-79,999 บาท
O 300,000-499,999 บาท

ทานอาศัยอยู
O ในเคหะคลองจั่น O นอกเคหะคลองจัน่
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O 20,000-29,999 บาท
O 50,000-59,999 บาท
O 80,000-99,999 บาท
O 500,000 บาท ขึ้นไป

สุขภาพกาย
หลังจากที่ไดไปใชลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาสุขภาพกายโดยรวมเปนอยางไร
O ดีขึ้น

O เทาเดิม

O แยลง

เพราะเหตุใด ______________________________________________________________
ทานเจ็บปวยที่ไมตองนอนในโรงพยาบาล ระหวาง 1 เดือนที่แลวหรือไม

O ใช O ไมใช

ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย (เฉพาะสวนที่จายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)
ทั้งหมดเปนเงิน __________ บาท
ทานเจ็บปวยที่ตองเขาพักรักษาในสถานพยาบาล ระหวาง 12 เดือนที่แลวหรือไม O ใช O ไมใช
ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย (เฉพาะสวนที่จายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)
ทั้งหมดเปนเงิน___________ บาท
สุขภาพจิต (ในป 2559)
กอนมีลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
ไมมีความสุขเลย

3

4

5

6

7

8

9
10
สุขมากที่สุด

หลังจากที่ไดไปใชลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
ไมมีความสุขเลย

3

4

5

6

7

8

ความสัมพันธกับคนในชุมชน (ในป 2559)
กอนมีลานกีฬาพัฒน ทานมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางคนในชุมชนอยูในระดับ
O เปนประจํา

O บางครั้ง

O นาน ๆ ครั้ง

O ไมทําเลย

หลังมีลานกีฬาพัฒน ทานมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางคนในชุมชนอยูในระดับ
O เปนประจํา

O บางครั้ง

O นาน ๆ ครั้ง

O ไมทําเลย

ชุมชนนาอยู (ในป 2559)
หลังจากที่มีลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาจํานวนอาชญากรรมเปนอยางไร
O เพิ่มขึ้น

O เทาเดิม

O ลดลง

หลังจากที่มีลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาสภาพแวดลอมของชุมชนเคหะคลองจั่นเปนอยางไร
O ดีขึ้น

O เทาเดิม

O แยลง
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9
10
สุขมากที่สุด

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “ลานกีฬาพัฒน”
แบบสอบถาม คณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒน
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) ให ดํ า เนิ น การวิเ คราะห ผ ลตอบแทนทางสังคม (Social Return on
Investment: SROI) ของโครงการ ลานกีฬาพัฒน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมใน
โครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2559 โดย
ขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
ขอมูลเบื้องตน
เพศ……....…..

อายุ………..…. ป

ความภูมิใจในการทํางาน (ในป 2559)
ทานรูสึกภูมิใจจากการบริหารลานกีฬาพัฒนอยางไร
O ภูมิใจ

O เฉยๆ

O ไมภูมิใจ

ชุมชนนาอยู (ในป 2559)
หลังจากที่มีลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาจํานวนอาชญากรรมเปนอยางไร
O เพิ่มขึ้น

O เทาเดิม

O ลดลง

หลังจากที่มีลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาสภาพแวดลอมของชุมชนเคหะคลองจั่นเปนอยางไร
O ดีขึ้น

O เทาเดิม

O แยลง
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “ลานกีฬาพัฒน”
แบบสอบถาม คณะทํางาน (อาศรมศิลป)
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) ให ดํา เนิ น การวิเ คราะห ผ ลตอบแทนทางสังคม (Social Return on
Investment: SROI) ของโครงการ ลานกีฬาพัฒน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมใน
โครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2559 โดย
ขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
ขอมูลเบื้องตน
เพศ……....…..

อายุ………..…. ป

ความภูมิใจในการทํางาน (ในป 2559)
ทานรูสึกภูมิใจจากการทําโครงการลานกีฬาพัฒนอยางไร
O ภูมิใจ

O เฉยๆ

O ไมภูมิใจ

องคความรูดานพื้นที่สุขภาวะ
หลังจากที่ไดทําโครงการลานกีฬาพัฒน ความรูดานพื้นที่สุขภาวะของทานเปนอยางไร
O เพิ่มขึ้น

O เทาเดิม

O ลดลง

เครือขาย
หลังจากที่ไดทําโครงการลานกีฬาพัฒน ทานมีเครือขายการทํางานดานพื้นที่สุขภาวะเปนอยางไร
O เพิ่มขึ้น

O เทาเดิม

O ลดลง
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โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558
แบบสอบถาม กลุมผูเขารวมโครงการ (นักเดินวิ่ง หรือกิจกรรมทางกายอื่นๆ)
แบบสอบถามชุดที่....................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ
สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2559 (หลังจบ
โครงการวิ่ ง สู ชี วิ ต ใหม ในป พ.ศ. 2558) โดยข อมู ล ส ว นตั ว ของท า นจะถู ก เก็ บ เป น ความลั บ และใช ใ น
การศึกษานี้เทานั้น
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………………………..
เพศ O ชาย O หญิง
อายุ…………ป
กอนมีโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวและเพื่อน
อยูในระดับใด
O เปนประจํา O บางครั้ง
O นาน ๆ ครั้ง
O ไมทําเลย
5. หลังมีโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวและเพื่อน
อยูในระดับใด
O เปนประจํา O บางครั้ง
O นาน ๆ ครั้ง
O ไมทําเลย
6. หลังจากที่ทานไดเขารวมโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานคิดวาสุขภาพกายโดยรวม
ของทานเปนอยางไร (ในป พ.ศ. 2559)
O ดีขึ้น
O เทาเดิม
O แยลง
เพราะเหตุใด…………………………………………………………………………………………………………..

7. กอนที่ทานไดเขารวมโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวม
มีตอ
ของทานเปนอยางไร (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด
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8. หลังที่ทานไดเขารวมโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวม
ของทานเปนอยางไร ในป พ.ศ. 2559 (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด
9. ทานเจ็บปวยที่ไมตองนอนในโรงพยาบาล ระหวาง 1 เดือนที่แลวหรือไม
O ใช O ไมใช
ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย (เฉพาะสวนที่จายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)
ทั้งหมดเปนเงิน……………………บาท
10. ทานเจ็บปวยที่ตองเขาพักรักษาในสถานพยาบาล ระหวาง 12 เดือนที่แลวหรือไม O ใช O ไมใช
ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย (เฉพาะสวนที่จายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)
ทั้งหมดเปนเงิน……………………บาท
*********************************************
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558
แบบสอบถาม กลุมเครือขายจัดกิจกรรม
แบบสอบถามชุดที่....................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ
สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามผลที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2559 (หลังจบโครงการ
วิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558) โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
1.
2.
3.
4.

เพศ O ชาย O หญิง
อายุ…………ป
องคกร/ชมรม………………………………………………………จังหวัด……………………………………..
ทานรูสึกภูมิใจในการจัดโครงการเดินวิ่งหรือกิจกรรมการกายภายใตโครงการวิ่งสูชีวิตใหม
ในป พ.ศ. 2558 อยางไร
O ภูมิใจ
O เฉยๆ
O ไมภูมิใจ
5. หลังจากที่ไดมีสวนรวมในโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานมีองคความรูเรื่องการ
จัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกายอยางไร
O เพิ่มขึ้น
O เทาเดิม
O ลดลง
6. กอนมีโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานทํากิจกรรมรวมกับเครือขายในระดับใด
O เปนประจํา O บางครั้ง
O นาน ๆ ครั้ง
O ไมทําเลย
7. หลังมีโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานทํากิจกรรมรวมกับเครือขายในระดับใด
O เปนประจํา O บางครั้ง
O นาน ๆ ครั้ง
O ไมทําเลย
*********************************************
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558
แบบสอบถาม กลุมคณะทํางาน
แบบสอบถามชุดที่....................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ
สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามผลที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2559 (หลังจบโครงการ
วิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558) โดยขอมูล สวนตั วของทานจะถูกเก็ บเปน ความลับและใชในการศึกษานี้
เทานั้น
11. เพศ O ชาย O หญิง
12. อายุ…………ป
13. ทานรูสึกภูมิใจในการทําโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 อยางไร
O ภูมิใจ
O เฉยๆ
O ไมภูมิใจ
14. หลังจากที่ไดทําโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานคิดวาการทํางานของสมาพันธฯ
มีประสิทธิภาพอยางไร
O มากขึ้น
O เทาเดิม
O ลดลง
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………………………….
*********************************************
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ภาคผนวก ข: โครงการสําหรับกลุมวัยเด็ก
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
รายละเอียดโครงการ
โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ดําเนินงาน
โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย ไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) เริ่ ม ต น การดํ าเนิ น โครงการระยะแรกในป 2556 โดยกลุ ม เป าหมายของโครงการ
ประกอบด ว ย กลุ มผู ใช จั กรยานเพื่ อการออกกําลังกาย แขงขันและทองเที่ยว ปรับเปลี่ย นพฤติกรรมและ
ทัศนคติของกลุมเปาหมายใหเปลี่ยนมาใชการเดินและใชจักรยานในการเดินทางระยะสั้นเพื่อไปทํางานไป
โรงเรียน ติดตอราชการหรือใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยการพุดคุยและปรับเปลี่ยนกายภาพ พื้นที่ ภูมิทัศน
ใหสามารถเดินและใชจักรยานปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ขับเคลื่อน ผลักดันและสงเสริมการเดินและใชจักรยานในชีวิตประจําวันที่ไดรับการบรรจุเปนนโยบายสาธารณะ
สุ ข ภาพ ให ส ามารถเกิ ด ผลสํ า เร็ จ และถู ก นํ าไปปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง ในหน ว ยงานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ง โครงการ
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ
1) การสรางแรงขับเคลื่อนดานนโยบายและสงเสริมการเดินและการใชจักรยานระดับประเทศ และระดับ
ทองถิ่น
2) การสรางแรงขับเคลื่อน ดานวิชาการ ดวยขอมูลและองคความรูดานการเดินและการใชจักรยาน
3) การสรางแรงขับเคลื่อนดานสังคมดวยกิจกรรมรณรงคและโครงการตนแบบตางๆ มีโครงที่เดนชัด
4) การสรางแรงขับเคลื่อนฯ ดานสังคม ดวยภาคีเครือขายระดับทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
5) การสรางแรงขั บเคลื่อนฯ ดานสังคม ดวยการประชาสัมพัน ธเชิ งรุก และการสื่ อสารเพื่อสรางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
จาก 5 ยุทธศาสตรดังกลาว คณะวิจัยไดเลือกยุทธศาตรที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยาง
แทจริง โดยไมไดคํานึงถึงยุทธศาตรที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ หรืองานวิจัย และงานด านสังคมที่เนนการ
ประชาสัมพันธและการสรางเครือขาย (รอยละ 32 เปนงบสื่อประชาสัมพันธ และรอยละ 27 เปนงบประมาณ
ดานวิชาการ) เนื่องดวยไมเหมาะสมกับการวัดผลตอบแทนทางสังคมดวยวิธี SROI เพราะยังไมสามารถวัดผล
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ชัดเจนได ดังนั้น คณะวิจัยจึงไดเลือก 2 โครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 1 และ 3
มาเปนตัวแทนในการคํานวณ SROI ทําใหงบประมาณที่สสส. สนับสนุนจะอยูที่ 0.88 ลานบาท
ยุทธศาตรที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางกาย คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางแรงขับเคลื่อน
ดานนโยบายและสงเสริมการเดินและการใชจักรยานระดับประเทศ และระดับทองถิ่น เปนยุทธศาสตรที่เนน
การมีสวนรวมของประชาชนและทองถิ่น มีโครงการที่เดนชัด คือ โครงการ Bike & Walk to School “ชวน
กันปน พากันเดิน ไปโรงเรียนกันเถอะ” โดยกิจกรรมมุงหวังวาจะชวยลดปญหาการจราจรติดขัดหนาโรงเรียน
ในชวงเชา-เย็น และสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายใหเด็กนักเรียน รวมถึงการชวยลดอุบัติเหตุหนาโรงเรียน
สวนยุทธศาสตรที่ 3 การสรางแรงขับเคลื่อนดานสังคมดวยกิจกรรมรณรงคและโครงการตนแบบตางๆ มีโครงที่
เดนชัด คือ โครงการการสรางเครือขายผูใชจักรยานและการเดิน (ภาคใตตอนบน) ซึ่งการดําเนินการทั้งสอง
ยุทธศาสตร ดําเนินการผานการจัดกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคในจังหวัดระนองและชุมพร ซึ่ง “กิจกรรม
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ปดเทอมสรางสรรค ตอน ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค เปนกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดใช
เวลาวางในชวงปดภาคเรียนใหเกิดประโยชน ชวนกันเรียนรูประสบการณนอกหองเรียนผานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เปนเวลา 2 วัน โดยใชจักรยานและการเดินเปนเครื่องมือในการสํารวจชุมชนหรือโรงเรียนใน
ระยะทางประมาณ 1-3 กิโลเมตร เพื่อสํารวจปญหาในพื้นที่ และรวมฝกแกไขปญหาตามหลักอริยสัจ 4
ผลจากการทํากิจกรรมทําใหทั้งสองจังหวัดเกิดการตระหนักถึงการเดินและการออกกําลังกาย และ
ชวยสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีการเดินและปนจักรยานมาโรงเรียนมากขึ้น เกิดการทํางานรวมกัน และการมี
ความรูในการทําแผนที่ชุมชน รวมทั้งกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของผานการอบรมเชิงปฎิบัติการ
ทั้งนี้ยังสงผลใหการขับเคลื่อนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆชุมชน และทําจุดจอดรถเพื่อลดปญหาการจราจร
ติดขัด สงผลใหกิจกรรมทางกายมากขึ้น สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีความสุขมากขึ้น
และสามารถเปนองคความรูดานกฎหมาย กฎระเบียบจราจรในอนาคต
การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง โดยมี
ผูเขารวมประชุมจํานวน 27 คน
นักเรียน
ผูปกครอง
ครู
คนในชุมชน
คณะทํางาน

ผูมีสวนไดสวนเสีย

จํานวนผูเขารวมประชุม (คน)
9
4
5
3
6

การวิเคราะห theory of change และแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมที่ไดทําภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีกิจกกรรมยอยภายใตโครงการ
คือกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค เพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอตนเอง (ผลลัพธหรือ outcome)
โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change และนํามาสรุปในรูปของแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ผลลัพธ ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงิน
หลังจากที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการที่จะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด
Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off)
นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)
รายละเอีย ดตารางแผนที่ ผลลัพธ (outcome mapping) ตัว ชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้
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แผนที่ผลลัพธโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
นักเรียน

ผูปกครอง
ครู

คณะทํางาน

ชุมชนบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กิจกรรม
เดินและปน จักรยานมาโรงเรียน
เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เสาร-อาทิตยสรางสรรค เชน พลังนักสํารวจ
ตัวนอย
นําแผนที่ที่ทาํ ไปทํากิจกรรมอื่นๆ
สนับสนุนนักเรียนใหเขารวมกิจกรรม
การเดินไปสงลูกเขาโรงเรียน
ประชาสัมพันธใหเกิดการทํากิจกรรมและการมีสวนรวมของชุมชน
พาและนําเด็กทํากิจกรรม การเดินและปนจักรยาน
สนับสนุนพื้นที่และอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม
อบรมและปลูกจิตสํานึกและใหความสําคัญในการทํากิจกรรม
ประสานงานในพื้นที่
จัดประชุมและเขารวมเสวนาใหขอเสนอแนะ
อบรมใหความรู
ถายทอดประสบการณและประโยชนของการปนจักรยานและการเดิน
ใหขอเสนอแนะแกเด็กในการนําเสนอปญหาจากการสํารวจ
ชวยกิจกรรมสันทนาการ
ดูแลนักเรียนๆ ออกสํารวจชุมชน
เขารวมวางแผนพัฒนาพืน้ ที่
ชวยปรับพื้นที่
สนับสนุนขอมูลในการจัดกิจกรรม

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธที่ไมนํามาประเมิน
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ผลผลิต
• นักเรียนจํานวน
142 คน
• จํานวน 284 คน
• จํานวน 15 คน

• คณะทํางาน
จํานวน 29 คน

•
•
•
•
•
•
•

ผลลัพธ
มีความสุขที่ไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม จิตสาธารณะ
มีความรูเพิ่มขึ้น (ความเขาใจกฎจราจรมากขึ้น เชน
การทําแผนที่ , สัญลักษณตางๆ)
สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น (X)
มีความสุขมากขึ้น
คาใชจายในการเดินทางลดลง (X)
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับครูและนักเรียนดีขึ้น (X)

• ภาคภูมิใจที่เยาวชนมีความรูเพิม่ ขึ้น ใชเวลาวางให
เปนประโยชน และอยากใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน
• มีองคความรูดานการทํางานเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น (X)
• ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้ (X)

• คนในชุมชน 950 • ชุมชนนาอยูขึ้น (เปนระเบียบเรียบรอยขึ้น, อุบัติเหตุ
คน
ลดลง)

ผลลัพธ ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และขอมูลที่ใชคํานวณ จําแนกตามกลุมผูมสี วนไดสวนเสีย โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
ผูมีสวนได
สวนเสีย
นักเรียน

ผลลัพธ
(Implications)
มีความสุขมากขึ้น

ตัวชี้วัด
(Indicators)
ความสุขจากการทํากิจกรรม
เพื่อสังคม จิตสาธารณะ

ตัวแทนทางการเงิน
(Financial Proxy)
มูลคาทางการเงินของการรูสึก
กระตือรือลน (0.28 เทาของเงินเดือน)

มีความรูเพิ่มขึ้น

มีความรูความเขาใจกฎจราจร
มากขึ้น
ความสุขใจ ความกังวลและ
เครียดลดลง

คาใชจายหลักสูตรในการอบรมเรื่องกฎ
จราจร (คาจัดประชุม 30,000 บาท)
มูลคาทางการเงินของการรูสึกสบายใจ
(0.68 เทาของเงินเดือน)
มูลคาทางการเงินของการรูสึกสบายใจ
(0.68 เทาของเงินเดือน)

ผูปกครอง

มีความสุขมากขึ้น

ครู

มีความสุขมากขึ้น

ความสุขใจ ความกังวลและ
เครียดลดลง

ชุมชน

ชุมชนนาอยูขึ้น

คณะทํางาน

มีความภาคภูมิใจ
มากขึ้น

รูสึกปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
คารักษาพยาบาล (IP และ OP) จาก
ทางถนนที่ลดลง (IP และ OP) อุบตั ิเหตุทางถนน
มีความภูมิใจในการทํางาน
มูลคาของการไดชว ยเหลือผูอื่นที่ไมใช
ญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน)
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แหลงขอมูล
(Data Source)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. คาใชจา ยหลักสูตรในการอบรมจากหนวยงานที่จัดอบรม
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2559
1. ขอมูลทุติยภูมิ คาใชจายดานสุขภาพ จากแบบสํารวจอนามัย
และสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2559

Outcome incidences โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัด
นักเรียน
ความภาคภูมิใจที่ไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม จิตสาธารณะ
มีความรูความเขาใจกฎจราจรมากขึ้น
ผูปกครอง
ความสุขใจ ความกังวลและเครียดลดลง
ครู
ความสุขใจ ความกังวลและเครียดลดลง
ชุมชน
รูสึกปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่ลดลง (IP) และ (OP)
คณะทํางาน

มีความภูมิใจในการทํางาน

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
สัดสวนของนักเรียนที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 65
สัดสวนของนักเรียนที่มีความรูดา นกฎจราจรมากขึ้นรอยละ 78
สัดสวนของผูป กครองที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 73
สัดสวนของครูที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 58
อัตราการเจ็บปวยจากอุบัติเหตุทางถนนกรณีคนไขนอก (OP) ลดลงรอยละ
27 และกรณีคนไขใน (IP) ลดลงรอยละ 6
สัดสวนคณะทํางานที่มีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มขึ้นรอยละ 93

Outcome incidence
92 คนตอป
110 คนตอป
206 คนตอป
9 คนตอป
คนไขนอก 257 คนตอป
คนไขใน 56 คนตอป
27 คนตอป

Deadweight โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
นักเรียน

ผลลัพธ

ผูปกครอง
ครู

มีความสุขมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น

ชุมชน
คณะทํางาน

ชุมชนนาอยูขึ้น
มีความภาคภูมิใจมากขึ้น

Deadweight
(รอยละ)
60
50
20
30
20
30

เหตุผล
นักเรียนมีการทํากิจกรรมอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่ไดชวยเหลือคนอื่นอยูแลว
การเรียน การสอนในชัน้ เรียน มีการสอนความรูที่เกี่ยวของกับกฎจราจรอยูบาง โดยคุณครูที่สอนในชัน้ เรียน
เดิมโรงเรีงเรียนมีการการจัดระเบียบจราจรของโรงเรียนอยูบาง ทําใหสบายใจเรื่องความปลอดภัยของลูก
โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อสังคมอยูบาง เชน การปลูกปา กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมเหลานี้
ชวยใหครูมีความสุข
ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนมีการจัดระเบียบอยูบา งแลว
คณะทํางานมีการทํากิจกรรมดานตางๆ รวมกับชุมชนอยูบา ง เชน การสงเสริมการทองเที่ยว
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Attribution โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
ผูมีสวนได
สวนเสีย
นักเรียน

ผลลัพธ
มีความสุขมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น

ผูปกครอง

มีความสุขมากขึ้น

ครู

มีความสุขมากขึ้น

ชุมชน

ชุมชนนาอยูขึ้น

คณะทํางาน

มีความภาคภูมิใจมากขึ้น

Attribution
เหตุผล
(รอยละ)
20
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 20 สวนที่เหลือมาจากการทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
30
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 สวนที่เหลือมาจากโรงเรียน ซึ่งมีการเรียนการสอนในชัน้ เรียน การอบรมจาก
หนวยงานราชการ และครอบครัวมีการสอนกฎระเบียบตางๆ
15
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 15 สวนที่เหลือมาจากการไดทํากิจกรรมรวมกับบุตรรอยละ 60 รวมทั้งการที่ไดทาํ
กิจกรรมรวมกับโรงเรียนและชุมชน
10
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 10 สวนที่เหลือมาจากตัวเองรอยละ 40 และการทํากิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน
รวมกับเพื่อนครู และนักเรียน
50
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 50 สวนที่เหลือมาจากคนในชุมชนทีช่ วยกันจัดระเบียบชุมชน และผูปกครอง
นักเรียนเคารพกฎจราจร
35
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 35 สวนที่เหลือมาจากชุมชนรอยละ 60 และครอบครัวรอยละ 5

Drop-off โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
ผูมีสวนได
สวนเสีย
นักเรียน

ผลลัพธ
มีความสุขมากขึ้น

ผูปกครอง

มีความรูเพิ่มขึ้น
มีความสุขมากขึ้น

ครู
ชุมชน
คณะทํางาน

มีความสุขมากขึ้น
ชุมชนนาอยูขึ้น
มีความภาคภูมิใจมากขึ้น

Drop-off*
เหตุผล
(รอยละ)
28
ถาไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ จะไมมีการจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะมากระตุน ใหมีกิจกรรมทําใหความเขมขน
ของกิจกรรมจะลดลง เนื่องจากไมมีเวลา
6
ถาไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ จะไมมีกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู อาจทําใหลืมเมื่อเวลาผานไป
0
ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ โรงเรียนยังมีความเขมแข็งที่จะจัดระเบียบการจราจรบริเวณหนาโรงเรียน ทํา
ใหไมมีความเครียดจากจราจรติดขัดและสามารถเดินมาสงลูกไดสะดวก
0
ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ ความรูสึกของครูที่คาดหวังวาพฤติกรรมของเด็กที่เขารวมกิจกรรมเหมือนเดิม
0
ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ กลุมชุมชนยังชวยกันดูแลอยางตอเนื่อง
0
ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ ยังคงทํางานรวมกับชุมชนอยูและภูมิใจขึ้นเรื่อยๆ

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ป (นับถัดจากที่จบโครงการ)
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ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย
รายละเอียดโครงการ
ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย หรือโครงการ
เด็กไทยไมเฉื่อย เปนโครงการเชิงบูรณาการที่มุงคนหานวัตกรรมตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีเปาหมาย
เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจําวันของเด็กและวัยรุนไทย ผานกระบวนการตระหนักภายในทางสุข
ภาวะ สนับสนุนพื้นที่และสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาวะ เสริมสรางความตื่นรูในการดําเนินชีวิตอยางมีสุขภาวะ และ
มีจิตสาธารณะเพื่อใหเปนพลเมืองตื่นรู ของประเทศไดในอนาคต ดําเนินงานโดยคณะวิจัยจากสถาบันวิจั ย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ในแตละวันเด็กใชเวลากวารอยละ 70 ในชวงตื่นอยูที่โรงเรียน โรงเรียนจึงเปนปจจัยหลักที่จะสงผลใน
การกําหนดพฤติกรรมของเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางทั้งทางดานรางกาย พัฒนาการ และการรูคิดของ
ประชากรวัยเด็กและวัยรุนมีความแตกตางกัน จึงแบงออกเปน 2 โครงการยอย ไดแก 1) โครงการการสราง
ตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก (Rights to Play: ขอหนู…วิ่งเลน) ซึ่งเนนไปที่ประชากรวัยเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษา เนนการสรางสรรคและเปดโอกาสในการวิ่งเลนมากขึ้น ทั้งในแบบ Active Play และ
Free Play เนื่องจากปจจุบันการเลนในลักษณะดังกลาวมีแนวโนมวาลดลง จึงจําเปนตองสรางความเขาใจ
และความตระหนักถึงผลเสียของพฤติกรรมเนือยนิ่ง ใหรักและเรียนรูการมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง 2) โครงการ
การสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุน (Active Living Skills: ทีนรู…อยูตื่น) สงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของเด็กในชั้นมัธยมศึกษา เนนใหวัยรุนไดคนหาชีวิตสุขภาวะในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ตนเอง ใชกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการยอมรับ
โครงการเด็กไทยไมเฉื่อยเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยศึกษาเปรียบผลระหวาง 2 กลุม จํานวน 767 คน
1) กลุมที่ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโครงการ จํานวน 391 คน (ระดับประถมศึกษา 196 คน และระดับ
มัธยมศึกษา 195 คน) และ 2) กลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรม เพื่อใหทราบถึงความแตกตางในการเปลี่ยน
พฤติกรรมจากกิจกรรมของโครงการ 376 คน (ระดับประถมศึกษา 184 คน และระดับมัธยมศึกษา 192 คน)
โครงการเด็กไทยไมเฉื่อยมีระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน แบงออกเปน 4 ชวง ไดแก 1) กอนเริ่ม
ดําเนินกิจกรรม ในชวงนี้คณะวิจัยจะใหขอมูลความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเนือยนิ่งในกลุมเด็กกับผูมีสวนไดสวน
เสี ย ทั้ ง นั ก เรี ย น ครู ผู ป กครอง เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ผลเสี ย ในอนาคต มองเห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ และเกิ ด
กระบวนการมีสว นรวมในการคิด จากนั้นรวมกันวางแผนในการสรางเครื่องมือ หาแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อ
ลดพฤติกรรมเนื อยนิ่งในช วงต างๆ (ในระดั บประถมศึ กษา ครูเป นผู คิดกิ จกรรม และในระดับ มัธ ยมศึ กษา
นักเรียนจะเปนคนหลักในการคิดกิจกรรม) เชน ชวงเชากอนเคารพธงชาติ ชวงพักระหวางคาบเรียน ชวงพัก
กลางวัน ชวงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู และชวงกอนกลับบาน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ จัดอบรมนักเรียน
แกนนําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเปนแกนนําในการทํากิจกรรม และในชวงนี้ก็จะเริ่มเก็บขอมูลกิจกรรม
ทางกายของทั้ง 2 กลุม เพื่อเปนขอมูลกอนการดําเนินการ 2) ชวงติดตามการเปลี่ยนแปลง ในชวงนี้จะเริ่มใช
เครื่องมือที่ไดออกแบบมาในชวงแรกมาใชในโรงเรียน เชน การแบงพื้นที่รับผิดชอบทําความสะอาดในชวงเชา
กิจกรรมบริหารหนาเสาธง พัฒนาพื้นที่โดยการทําตาราง 9 ชอง การแขงขันกีฬา การประกวดเตน และการทํา
กิจกรรมทั้งในและระหวางคาบเรียน ในชวงนี้มีการเก็บขอมูลกิจกรรมทางกายในชวงนี้อยางเปนระยะ 3) ชวง
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ ในชวงนี้จะเก็บขอมูลกิจกรรมกายอีกครั้ง และ 4) ชวงติดตามความยั่งยืนเชิง
พฤติกรรม ชวงนี้จะดําเนินการหลังสิ้นสุดกระบวนการไปแลว 2-3 เดือน โดยจะเก็บขอมูลทางดานกิจกรรมทาง
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กายอีกครั้ง เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลวานักเรียนที่เขารวมโครงการยังมีกิจกรรมทางกายเชนเดียวกับตอน
ที่สิ้นสุดกิจกรรมใหมๆ หรือไม
การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะวิ จั ย ได จั ด ประชุ มผู มีส ว นได ส ว นเสีย ของโครงการเด็กไทยไมเฉื่ อย ในกลุ มนัก เรีย น ครูและ
ผู อํ านวยการโรงเรี ย น และผู ดํา เนิ น โครงการ ในวั น ที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห อ งประชุ ม คณะ
แพทยศาสตร โดม 1 ชั้น 2 อาคารคุณากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน
19 คน และจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมผูปกครอง ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดสวาง
อารมณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผูมีสวนไดสวนเสีย

จํานวนผูเขารวมประชุม (คน)
9
5
8
2

นักเรียน
ผูปกครอง
ครูและผูอํานวยการโรงเรียน
ผูดําเนินโครงการ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล)

การวิเคราะห theory of change และแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมที่ไดทําภายใตโครงการ
เด็กไทยไมเฉื่อย วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอตนเอง (ผลลัพธหรือ outcome) โดยเรียกวาการ
วิเคราะห theory of change และนํามาสรุปในรูปของแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ผลลัพธ ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงิน
หลังจากที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการที่จะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด
Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off)
นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)
รายละเอีย ดตารางแผนที่ ผลลัพธ (outcome mapping) ตัว ชี้วั ด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วั ด
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้
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แผนทีผ่ ลลัพธชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
นักเรียน

กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ
• (ประถมศึกษา) รวมกิจกรรมเสริมสรางกิจกรรมทางกายทั้งใน
• จํานวนนักเรียนในกลุม
• มีความสุขมากขึ้น
ทดลองที่เขารวมกิจกรรม • สุขภาพกายดีขึ้น (X)
คาบเรียน นอกคาบเรียน ระหวางคาบเรียน ชวงเชากอนเขา
392 คน (ประถมศึกษา
เรียน ชวงเย็นกอนกลับบาน และใชพื้นที่สุขภาวะ
197 คน มัธยมศึกษา 195
• (มัธยมศึกษา) เขารวมอบรมนักเรียนแกนนําเด็กไทยไมเฉื่อย คิด
คน)
และออกแบบกิจกรรม เขารวมกิจกรรมทั้งในคาบเรียน นอกคาบ
เรียน ระหวางคาบเรียน ชวงเชากอนเขาเรียน ชวงเย็นกอนกลับ
บาน และใชพื้นที่สุขภาวะ

ผูปกครอง

• เขาอบรมความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง
• เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการกําหนดรูปแบบ
กิจกรรม ทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน
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• จํานวนผูปกครองที่เขา
รวมกิจกรรม 784 คน
(นักเรียนอยูอาศัยกับพอ
แม หรือผูปกครองที่เปน
ญาติผูใหญเฉลี่ย 2 คน
จากการสัมภาษณ
คณะทํางาน)

• มีความสุขมากขึ้น

ครู

ผูมีสวนไดสวนเสีย

•
•
•
•
•
•

ผูดําเนินโครงการ
(คณะวิจัยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล)

•

•
•
•

กิจกรรม
ผลผลิต
เขารวมการอบรมความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง
• จํานวนครู 48 คน
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการกําหนดรูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสม ทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน
ออกแบบกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรม
เนือยนิ่งที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามชวงวัย
ควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับตาราง
กิจกรรมของโรงเรียน
พัฒนาพื้นที่สุขภาวะในโรงเรียน
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งระหวางคาบเรียน
จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา อาจารย และผูปกครอง เพื่อหา • เจาหนาที่ที่ทําโครงการ
แนวทางการกําหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ทิศทางและ
22 คน (นักวิจัยสวนงาน
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของ
วิชาการ 6 คน ทีม
นักเรียน
พนักงานสัมภาษณ 16
อบรมใหความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่งแกผูบริหารสถานศึกษา
คน)
อาจารย ผูปกครอง และนักเรียน
ติดตาม วิเคราะห และสรุปผล โครงการ
สังเคราะหและถอดบทเรียนองคความรูเพื่อการเผยแพรทาง
วิชาการและระดับสาธารณะ

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธที่ไมนํามาประเมิน
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ผลลัพธ
• มีความสุขมากขึ้น
• มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
• ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
ดีขึ้น (X)

• มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
• มีความรูเรื่องการสรางนวัตกรรมเพื่อ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กมากขึ้น
(X)

ผลลัพธ ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และขอมูลที่ใชคํานวณ จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
และวัยรุนไทย
ผูมีสวนได
สวนเสีย
นักเรียน
ผูปกครอง
ครูและผูอํานวยการ
โรงเรียน

ผูดําเนินโครงการ
(สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล)

ผลลัพธ
(Implications)
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น

ตัวชี้วัด
(Indicators)
ความสุขจากการทํา
กิจกรรมทางกายรวมกับ
เพื่อน
ความสุขใจ ความเครียด
ลดลงจากการที่เด็กไม
เนือยนิ่ง
ความสุขใจ ความเครียด
ลดลงจากการที่เด็กไม
เนือยนิ่ง
มีความภูมิใจในการ
ทํางาน

มีความภูมิใจที่ไดเปน
สวนหนึ่งในการลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
มีความภูมิใจที่ไดเปน
มีความภูมิใจในการ
สวนหนึ่งในการลด
ทํางาน
พฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก

ตัวแทนทางการเงิน
(Financial Proxy)
มูลคาทางการเงินของการ
รูสึกกระตือรือลน (0.28
เทาของเงินเดือน)
มูลคาทางการเงินของการ
รูสึกสบายใจ (0.68 เทา
ของเงินเดือน)
มูลคาทางการเงินของการ
รูสึกสบายใจ (0.68 เทา
ของเงินเดือน)
มูลคาของการได
ชวยเหลือผูอื่นที่ไมใชญาติ
(0.4 เทาของเงินเดือน)
มูลคาของการได
ชวยเหลือผูอื่นที่ไมใชญาติ
(0.4 เทาของเงินเดือน)
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แหลงขอมูล
(Data Source)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)

3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559

1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559

1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2559

1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2559

1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2559

Outcome incidences ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
นักเรียน
ผูปกครอง
ครูและผูอํานวยการโรงเรียน
ผูดําเนินโครงการ
(สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

ตัวชี้วัด
ความสุขจากการทํากิจกรรมทางกายรวมกับเพื่อน

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
สัดสวนของนักเรียนในกลุมทดลองมีความสุขมากขึ้นสูงกวากลุม
ควบคุมรอยละ 41
ความสุขใจ ความเครียดลดลงจากการที่เด็กไมเนือยนิ่ง สัดสวนของผูป กครองในกลุมทดลองมีความสุขมากขึ้นสูงกวากลุม
ควบคุมรอยละ 35
ความสุขใจ ความเครียดลดลงจากการที่เด็กไมเนือยนิ่ง สัดสวนของครูที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 76
มีความภูมิใจในการทํางาน
สัดสวนของครูที่มีความภูมิใจรอยละ 85
มีความภูมิใจในการทํางาน
ทุกคนมีความภูมิใจมากขึ้น

Outcome incidence
162 คนตอป
276 คนตอป
36 คนตอป
41 คนตอป
22 คนตอป

Deadweight ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลลัพธ

นักเรียน
ผูปกครอง

มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น

ครู

มีความสุขมากขึ้น
มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ในเด็ก
มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก

ผูดําเนินโครงการ
(สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

Deadweight
เหตุผล
(รอยละ)
40
นักเรียนมีความสุขอยูบา งแลวจากการเลนกับเพื่อน เตน มีความสุข
20
ผูปกครองสวนใหญมีความสุขจากปจจัยอยางอื่นๆ อยูบา ง เชน ผลการเรียนของบุตรหลาน เขาวัด
ทํากิจกรรมกับครอบครัว
20
ครูมีความสุขจากปจจัยอืน่ อยูแลว เชน ผลการเรียนของนักเรียน ความประพฤติของนักเรียน
50
เดิมก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใหเด็กมีกิจกรรมทางกายอยูบาง
20

ทําโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายอยูบางแลว แตการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งเปนเรื่องใหมและยังมี
นอยมากในประเทศไทย ดังนั้นการทําโครงการนีจ้ ึงเหมือนเปนการริเริ่มใหทุกคนตระหนักถึงปญหา
ของพฤติกรรมเนือยนิ่ง
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Attribution ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
นักเรียน

ผลลัพธ
มีความสุขมากขึ้น

ผูปกครอง

มีความสุขมากขึ้น

ครูและผูอํานวยการ
โรงเรียน

มีความสุขมากขึ้น

ผูดําเนินโครงการ
(สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก

Attribution (รอยละ)
เหตุผล
90
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 90 เนื่องจากเปนผูสนับสนุนหลักในการสงเสริมใหออกมา
กําลังกายมากขึ้น อีกสวนมาจากตนเองที่ชอบออกไปเลนกับเพือ่ นอยูแลว
40
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40 เนื่องจากทําใหเด็กในปกครองลดเวลาการติดหนาจอลง
และไดออกไปเลนกับเพื่อน ทําใหสบายใจ สวนอื่นมาจากตนเอง ครอบครัว และเพื่อน
80
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 80 เนื่องจากทําใหกิจกรรมในหองนาสนใจมากขึ้น นักเรียน
ตั้งใจเรียนมากขึ้น ทําใหครูสบายใจขึ้น
70
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 70 ที่เหลือมาจากตนเอง
20

สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 20 ที่เหลือมาจากคุณครูและนักเรียนดวย

Drop-off ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
นักเรียน
ผูปกครอง

ผลลัพธ
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น

ครูและผูอํานวยการ
โรงเรียน

มีความสุขมากขึ้น
มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก

ผูดําเนินโครงการ
(สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

Drop-off (รอยละ)
0
0
0
0
40

เหตุผล
ความสุขยังเหมือนเดิม เนื่องจากยังมีการตระหนักถึงการมีกิจกรรมทางกายอยู
ความสุขยังเหมือนเดิม เนื่องจากคิดวาบุตรหลานยังมีการออกไปทํากิจกรรมกายทางอยู ไม
เลนติดหนาจอเหมือนเดิม
ความสุขยังดีเหมือนเดิม เนื่องจากนักเรียนยังคงมีกิจกรรมทางกายเหมือนเดิม
ความภูมิใจที่ไดจากโครงการยังคงอยู เนื่องจากครูยังนํากิจกรรมที่ไดจากโครงการไปใชใน
การเรียนการสอน
ความภูมิใจลดลงหลังจากโครงการจบลง เนื่องจากไมไดติดตามนักเรียนในโครงการแลว

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ป (นับถัดจากที่จบโครงการ)
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แบบสอบถามสําหรับกลุม วัยเด็ก
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน”
แบบสอบถาม กลุมผูปกครองและกลุมนักเรียน
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ที่ สสส.
ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบ
แบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชใน
การศึกษานี้เทานั้น
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบ 2 สวน ไดแก สวนของตัวทาน (ผูปกครอง) และสวนของบุตรหรือเด็ก
ในปกครองของทาน โดยขอใหทานเปนผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 สวน
สวนที่ 1 : ตัวทาน (ผูปกครอง)
1. ลักษณะทั่วไป
ทานเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคในจังหวัด …………………………………………………………….
เพศ…….......................…..

อายุ…………………………....…. ป

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน
ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)
O ลําพัง
O คูสมรส
O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน O หลาน...........คน
O ลูกเขย.........คน O ลูกสะใภ........คน O พี/่ นอง..........คน O ลูกจาง.......คน O อืน่ ๆ ระบุ..........
รายไดของครัวเรือน
O ต่ํากวา 10,000 บาท
O 30,000-39,999 บาท
O 60,000-69,999 บาท
O 100,000-299,999 บาท

O 10,000-19,999 บาท
O 40,000-49,999 บาท
O 70,000-79,999 บาท
O 300,000-499,999 บาท
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O 20,000-29,999 บาท
O 50,000-59,999 บาท
O 80,000-99,999 บาท
O 500,000 บาท ขึ้นไป

ระยะเวลาและคาใชจายในการเดินทาง
ระยะเวลา
กอนที่โรงเรียนจะมีการจัดระเบียบจราจร ทานใชระยะเวลาในการเดินทางมาสงนักเรียนเทาใด?
…………………….ชัว่ โมง...........................นาที
หลังจากที่โรงเรียนมีการจัดระเบียบจราจรแลว ทานใชระยะเวลาในการเดินทางมาสงนักเรียนเทาใด?
…………………….ชัว่ โมง...........................นาที
คาใชจาย
กอนที่โรงเรียนจะมีการจัดระเบียบจราจร ทานจายคาเดินทางเพื่อมาสงนักเรียนทั้งหมด
เปนเงินเทาไร? __________________ บาท
หลังจากที่โรงเรียนมีการจัดระเบียบจราจรแลว ทานจายคาเดินทางเพื่อมาสงนักเรียนทั้งหมด
เปนเงินเทาไร? __________________ บาท
สุขภาพจิต (ในป 2559)
กอนที่โรงเรียนจะมีการจัดระเบียบจราจรของโรงเรียนและมีจุดจอดรับ-สงเด็กนักเรียน
ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
ไมมีความสุขเลย

2

3

4

5

6

7

8

9
10
สุขมากที่สุด

หลังจากที่โรงเรียนมีการจัดระเบียบจราจรของโรงเรียนและมีจุดจอดรับ-สงเด็กนักเรียนแลว
ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
ไมมีความสุขเลย

2

3

4

5

6

7

8

9
10
สุขมากที่สุด

สวนที่ 2 : บุตรหรือเด็กในปกครองของทาน (ที่เขารวมโครงการ)
1. ลักษณะทั่วไป (โปรดเติมขอความในชองวาง)
เพศ…………………………… อายุ......................ป
กําลังศึกษาอยูชั้น......................................
โรงเรียน....................................................จังหวัด...............................................
บุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดรับคาเดินทางเฉลี่ยวันละ...........................................บาท
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โปรดเติมขอความในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย O ลอมรอบคําตอบที่ทานเลือก
1.สุขภาพของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน
หลังจากไดเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค บุตรของทานเดินและปนจักรยานไปโรงเรียนเพียงใด
0

1

2

3

4

5

6

7

ไมเดินและปนจักรยานเลย

8

9

10

เดินและปนจักรยานมากขึ้น

หลังจากที่ไดเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานคิดวาสุขภาพกายของบุตรของทานโดยรวมเปน
อยางไร
O ดีขึ้น
O เทาเดิม
O แยลง
เพราะเหตุใด __________________________________________________________
บุตรของทานเจ็บปวยที่ไมตองนอนในโรงพยาบาล ระหวาง 1 เดือนที่แลวหรือไม
O ใช O ไมใช ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย ทั้งหมดเปนเงิน __________ บาท
บุตรของทานเจ็บปวยที่ตองเขาพักรักษาในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือน ที่แลวหรือไม
O ใช O ไมใช ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย ทั้งหมดเปนเงิน___________บาท
2.สุขภาพจิต (ในป 2559)
คําชี้แจง: ขอใหบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนผูตอบ
กอนเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค
(วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
ไมมีความสุขเลย

2

3

ทานคิดวาสุขภาพจิตของทานโดยรวมเปนอยางไร

4

5

6

7

8

9
10
สุขมากที่สุด

หลังจากเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานคิดวาสุขภาพจิตของทานโดยรวมเปนอยางไร
(วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
ไมมีความสุขเลย

2

3

4

5

6

7

8

9
10
สุขมากที่สุด

3.องคความรูดานกฎหมาย กฎจราจร
คําชี้แจง: ขอใหบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนผูตอบ
หลังจากที่ไดรวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานมีความรูความเขาใจกฎจราจร (เชน การทําแผนที่ ,
สัญลักษณตางๆ) เปนอยางไร
O เพิ่มขึ้น

O เทาเดิม
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O ลดลง

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน”
แบบสอบถาม ครู
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) ให ดํา เนิ น การวิเ คราะห ผ ลตอบแทนทางสังคม (Social Return on
Investment: SROI) ของโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจั กรยานใน
ชีวิตประจําวัน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความ
รวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
โปรดเติมขอความในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย O ลอมรอบคําตอบที่ทานเลือก
ปจจุบันทานเปนครูที่ โรงเรียน................................................จังหวัด.................................................
ความสัมพันธกับครูและนักเรียน (ในป 2559)
กอนเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานมีการทํากิจกรรมนอกจากการเรียนการสอนรวมกับครู
และนักเรียนอยูใ นระดับใด
O เปนประจํา

O บางครั้ง

O นาน ๆ ครั้ง

O ไมทําเลย

หลังเขารวมกิจกรรมในกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานมีการทํากิจกรรมนอกจากการเรียนการ
สอนรวมกับครูและนักเรียนอยูในระดับใด
O เปนประจํา

O บางครั้ง

O นาน ๆ ครั้ง

O ไมทําเลย

สุขภาพจิต (ในป 2559)
กอนเขารวมกิจกรรมในโครงการกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวม
อยูในระดับใด
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ไมมีความสุขเลย

10
สุขมากที่สุด

หลังจากไดเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับใด
0

1

2

3

4

5

ไมมีความสุขเลย

6

7

8

9

10
สุขมากที่สุด
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน”
แบบสอบถาม กลุมคนในชุมชน
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) ให ดํา เนิ น การวิเ คราะห ผ ลตอบแทนทางสั งคม (Social Return on
Investment: SROI) ของโครงการ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความ
รวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
ขอมูลเบื้องตน
เพศ…………………......…..

อายุ……………….…..…. ป

ทานอาศัยอยูในชุมชน………………………………………. จังหวัด ………………………………………………….
ชุมชนนาอยู (ในป 2559)
หลังจากที่มีการจัดกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคและการปรับพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียน ทานคิดวา
สภาพการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุเปนอยางไร
O เพิ่มขึ้น

O เทาเดิม

O ลดลง

หลังจากที่มีการจัดกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคและการปรับพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียน ทานคิดวา
สภาพแวดลอมของชุมชนเปนอยางไร
O ดีขึ้น

O เทาเดิม

O แยลง
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน”
แบบสอบถาม คณะทํางาน
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) ให ดํา เนิ น การวิเ คราะห ผ ลตอบแทนทางสังคม (Social Return on
Investment: SROI) ของโครงการ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความ
รวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
ขอมูลเบื้องตน
เพศ……....……………………………..
อายุ……………………………………….…..…. ป
จังหวัด ……………………………………………....
ความภูมิใจในการทํางาน (ในป 2559)
ทานรูสึกภูมิใจจากการทําโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวันอยางไร
O ภูมิใจ

O เฉยๆ

O ไมภูมิใจ

องคความรูด านการทํางานเชิงพื้นที่ (ในป 2559)
หลังจากที่ไดทําโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
ความรูดานการทํางานเชิงพื้นที่ของทานเปนอยางไร
O เพิ่มขึ้น

O เทาเดิม

O ลดลง

ความสัมพันธกับชุมชน
หลังจากที่ไดทําโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
ทานมีความสัมพันธกับชุมชนเปนอยางไร
O เพิ่มขึ้น

O เทาเดิม

O ลดลง
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ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจาก
ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย: เด็กไทย...ไมเฉื่อย

กลุมทดลอง

แบบสอบถาม กลุมผูปกครองและกลุมนักเรียน
แบบสอบถามชุดที่....................

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของชุด โครงการวิจั ยเพื่ อสร า งสรรคตน แบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุน ไทย:
เด็ กไทย...ไม เฉื่ อย ที่ สสส. ไดให การสนั บ สนุน เนื่องดว ยทานไดมีสว นรว มในโครงการ สถาบัน ฯ จึงใคร
ขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นหลังจบโครงการ (ในป พ.ศ. 2559) โดยขอมูล
สวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบ 2 สวน ไดแก สวนของตัวทาน (ผูปกครอง) และสวนของบุตรหรือเด็ก
ในปกครองของทาน โดยขอใหทานเปนผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 สวน

สวนที่ 1 : ตัวทาน (ผูปกครอง)
1.1 ขอมูลเบื้องตนของทาน
1. เพศ O ชาย O หญิง
2. อายุ…………ป
1.2 สุขภาพของทาน
3. กอนที่บุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉื่อยแลว
ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมของทานเปนอยางไร (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด
4. หลังที่บุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉื่อยแลว
ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมของทานเปนอยางไร (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด
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สวนที่ 2 : บุตรหรือเด็กในปกครองของทาน (ที่เขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉื่อย)
2.1 ขอมูลเบื้องตนของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน
5. เพศ O ชาย O หญิง
6. อายุ…………ป
7. โรงเรียน……………………………………….จังหวัด.....................................................
2.2 สุขภาพของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน
คําชี้แจง: สําหรับขอ 8-10 ขอใหบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนผูตอบ
8. หลังจากที่บุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉื่อยแลว
สุขภาพกายของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานโดยรวมเปนอยางไร (ในป พ.ศ. 2559)
O ดีขึ้น
O เทาเดิม
O แยลง
เพราะเหตุใด…………………………………………………………………………………………………………..
9. กอนจากที่บุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉื่อยแลว
สุขภาพจิตของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานโดยรวมเปนอยางไร (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด
10. หลังจากที่บุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉื่อยแลว
สุขภาพจิตของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานโดยรวมเปนอยางไร ในป พ.ศ. 2559
(วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด
11. การเจ็บปวยครั้งสุดทายที่ไมตองนอนในโรงพยาบาลของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน
ระหวาง 1 เดือนที่แลว ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนที่จายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)
ทั้งหมดเปนเงิน...................บาท
12. การเขาพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดทายของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน
ระหวาง 12 เดือนที่แลว ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนที่จายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)
ทั้งหมดเปนเงิน...................บาท
*********************************************
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจาก
ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย: เด็กไทย...ไมเฉื่อย

กลุมควบคุม

แบบสอบถาม กลุมผูปกครองและกลุมนักเรียน
แบบสอบถามชุดที่....................

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของชุด โครงการวิจั ยเพื่ อสร า งสรรคตน แบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุน ไทย:
เด็กไทย...ไมเฉื่อย ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุ น เนื่องด วยทานไดมีสวนรวมในโครงการ (ในกลุมควบคุม)
สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามตอไปนี้ โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบ 2 สวน ไดแก สวนของตัวทาน (ผูปกครอง) และสวนของบุตรหรือเด็ก
ในปกครองของทาน โดยขอใหทานเปนผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 สวน

สวนที่ 1 : ตัวทาน (ผูปกครอง)
1.1 ขอมูลเบื้องตนของทาน
1. เพศ O ชาย O หญิง
2. อายุ…………ป
1.2 สุขภาพของทาน
3. ในป พ.ศ. 2558 ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมของทานเปนอยางไร (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด
4. ในป พ.ศ. 2559 ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมของทานเปนอยางไร (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด

สวนที่ 2 : บุตรหรือเด็กในปกครองของทาน
2.1 ขอมูลเบื้องตนของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน
5. เพศ O ชาย O หญิง
6. อายุ…………ป
7. โรงเรียน……………………………………….จังหวัด.....................................................
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2.2 สุขภาพของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน
คําชี้แจง: สําหรับขอ 8 - 10 ขอใหบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนผูตอบ
8. ในป พ.ศ. 2559 สุขภาพกายโดยรวมของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนอยางไร
เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2558
O ดีขึ้น
O เทาเดิม
O แยลง
เพราะเหตุใด…………………………………………………………………………………………………………..
9. ในป พ.ศ. 2558 สุขภาพจิตโดยรวมของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนอยางไร
(วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด
10. ในป พ.ศ. 2559 สุขภาพจิตโดยรวมของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนอยางไร
(วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด
11. การเจ็บปวยครั้งสุดทายที่ไมตองนอนในโรงพยาบาลของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน
ระหวาง 1 เดือนที่แลว ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนที่จายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)
ทั้งหมดเปนเงิน...................บาท
12. การเขาพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดทายของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน
ระหวาง 12 เดือนที่แลว ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนที่จายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)
ทั้งหมดเปนเงิน...................บาท
*********************************************
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจาก
ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย: เด็กไทย...ไมเฉื่อย

กลุมทดลอง

แบบสอบถาม กลุมครู อาจารย และผูบริหารสถานศึกษา
แบบสอบถามชุดที่....................

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของชุด โครงการวิจั ยเพื่ อสร า งสรรคตน แบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุน ไทย:
เด็กไทย...ไม เฉื่ อย ที่ สสส. ไดให การสนั บ สนุน เนื่องดว ยทานไดมีสว นรว มในโครงการ สถาบัน ฯ จึงใคร
ขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นหลังจบโครงการ (ในป พ.ศ. 2559) โดยขอมูล
สวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
1.
2.
3.
4.

เพศ O ชาย O หญิง
อายุ…………ป
โรงเรียน……………………………………….จังหวัด.....................................................
กอนที่ทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉื่อย ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวม ของทานเปนอยางไร
(วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด
5. หลังที่ทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉื่อย ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวม ของทานเปนอยางไร
ในป พ.ศ. 2559 (วงกลมในเลขที่ทานเลือก)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมีความสุขเลย
สุขมากที่สุด

6. กอนมีโครงการเด็กไทยไมเฉื่อย ทานทํากิจกรรมที่นอกเหนือจากการสอนกับนักเรียนอยูในระดับใด
O เปนประจํา O บางครั้ง
O นาน ๆ ครั้ง
O ไมทําเลย
7. หลังมีโครงการเด็กไทยไมเฉื่อย ทานทํากิจกรรมที่นอกเหนือจากการสอนกับนักเรียนอยูในระดับใด
O เปนประจํา O บางครั้ง
O นาน ๆ ครั้ง
O ไมทําเลย
8. ทานรูสึกภูมิใจในการทําโครงการเด็กไทยไมเฉื่อยอยางไร
O ภูมิใจ
O เฉยๆ
O ไมภูมิใจ
*********************************************
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจาก
ชุดโครงการวิจัยเพื่อสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย: เด็กไทย...ไมเฉื่อย
แบบสอบถาม กลุมคณะทํางาน
แบบสอบถามชุดที่....................
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของชุด โครงการวิจั ยเพื่ อสร า งสรรคตน แบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุน ไทย:
เด็ กไทย...ไม เฉื่ อย ที่ สสส. ไดให การสนั บ สนุน เนื่องดว ยทานไดมีสว นรว มในโครงการ สถาบัน ฯ จึงใคร
ขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นหลังจบโครงการ (ในป พ.ศ. 2559) โดยขอมูล
สวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
1. เพศ O ชาย O หญิง
2. อายุ…………ป
3. ทานรูสกึ ภูมิใจในการทําโครงการเด็กไทยไมเฉื่อยอยางไร
O ภูมิใจ
O เฉยๆ
O ไมภูมิใจ
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หลังจากที่ไดทําโครงการเด็กไทยไมเฉื่อย ทานคิดวาทานมีความรูเรื่องการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
อยางไร
O มากขึ้น
O เทาเดิม
O ลดลง
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ภาคผนวก ค: โครงการสําหรับกลุมวัยทํางาน
ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพุง ปที่ 2
ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพุง ปที่ 2 ดําเนินงานตอเนื่องสูปที่ 2 ระหวาง 30
เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดวย 9 โครงการ มีวัตถุประสงคของชุดโครงการเพื่อสราง
บุคลากรและทีมงาน รวมทั้งรูปแบบ มาตรการ วิธีการปองกัน และแกไขปญหาน้ําหนักเกิน อวน และอวนลง
พุงในสังคมไทยที่ มีป ระสิทธิผ ล ให ครอบคลุมทุกชว งอายุ โดยการทํ างานเชื่อมโยงและบู รณาการระหวาง
เครือขายและองคกรตางๆ อยางยั่งยืน การศึกษาคณะวิจัยพิจารณา 2 โครงการภายใตชุดโครงการฯ คือ
โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน และโครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ให
คําแนะนําดานโภชนาการและฝกปฎิบัติออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ
(การเผยแพรความรูสูสังคม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน
รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน เปนโครงการภายใตชุดโครงการ “รวมพลัง ขยับ
กาย สร างสัมคมไทยไรพุง ป 2” ซึ่งดํ า เนิ น การโดย เครือขายคนไทยไรพุง ราชวิทยาลัย อายุร แพทยแหง
ประเทศไทย
โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน ดําเนินการโดยคณะทํางานรวมจากโรงเรียนแพทย
4 แหง คือ รพ.พระมงกุฎเกลา รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศรีนครินทร (ขอนแกน) และ รพ.ราชวิถี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝากครรภรูปแบบใหม ตามโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการ
และการออกกําลังกายตอการเพิ่มน้ําหนักตัวในหญิงตั้งครรภ การดําเนินการโครงการประกอบดวย 2 กิจกรรม
ที่สําคัญ คือ การใชรูปแบบการฝากครรภรูปแบบใหม ตามโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการและการออกกําลัง
กาย มีหญิงตั้งครรภเขารวมโครงการ จํานวน 371 ราย แบงออกเปน 2 กลุม คือหญิงตั้งครรภที่ ดัชนีมวลกาย 1
กอนการตั้งครรภตามมาตรฐานปกติ (BMI 18.5-22.9) และหญิงตั้งครรภที่ดัชนีมวลกายกอนการตั้งครรภ
มากกวาปกติ (BMI > 23.0) หญิงตั้งครรภที่ผูเขารวมโครงการจําเปนตองมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กําหนด
• หญิงตั้งครรภเดี่ยวที่มารับบริการฝากครรภครั้งแรก ตั้งแตอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห
• สามารถเข า ร ว มการอบรมให ความรู ดานโภชนาการและการออกกําลังกายไดตามที่โ ครงการ
กําหนด (Maternal class) ซึ่งหญิงตั้งครรภตองผานการประเมินความพรอมของรางกายในการ
ออกกําลังกายขณะตั้งครรภ
• หญิงตั้งครรภที่มีความประสงคที่จะคลอดในโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ
0

อีกกิจกรรมที่สําคัญคือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขดานโภชนาการและการออกกําลัง
กายในหญิงตั้งครรภ โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข (เชน แพทย พยาบาล นักโภชนาการ
ผูชวยพยาบาล และนักสาธารณสุข เปนตน) ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกับโรงเรียนแพทยที่เขารวมโครงการ โดยจัด
อบรมใหความรูและพัฒนาศักยภาพผูใหบริการจํานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีผูเขารวมรับการอบรม จํานวนทั้งสิ้น
561 คน
1

ดัชนีมวลกาย หรือ Body mass index คํานวณจาก น้าํ หนัก (Kg.) / สวนสูง2 (cm)
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นอกจากนี้ ไดมีการขยายเครือขายคลินิกฝากครรภผสมผสานหรือคลินิกตนแบบนี้ไปยัง โรงพยาบาล
เครือขายในชุมชน จํานวน 7 แหง เพื่อเตรียมความพรอมในการปรับปรุงการใหบริการคลินิกฝากครรภยุคใหม
โรงพยาบาลเครือขาย ประกอบดวย รพ.หนองเสือ และรพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รพ.บางปลามา รพ.สามชุก และ
รพ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี รพ.ชุมแพ และรพ.พระยืน จ.ขอนแกน
การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะวิจัยไดจัดการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-16.00 น.
ณ หองประชุม แพทยโดม 1 อาคารคุณากร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
มีตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมประชุมทั้งสิ้น 23 คน
ตารางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูเขารวมประชุม (คน)
4
6
5
8
23

1
หญิงตั้งครรภ*
2
คณะทํางาน
3
พยาบาล/จนท.สาธารณสุข
4
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน
รวมจํานวนผูใหขอมูลทั้งสิ้นจํานวน 394 คน
หมายเหตุ: * ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
ที่มา: คณะวิจัย

การวิเคราะห Theory of change และแผนที่ผลลัพธ
การดําเนินการโครงการสรางความเปลึ่ยนแปลงโดยเฉพาะในกลุมที่เกี่ยวของหลัก อาทิ หญิงตั้งครรภ
ที่เขารวมโครงการ คณะทํางานผูดําเนินโครงการ เจาหนาที่สาธารณสุขและผูใหบริการที่เกี่ยวของ รวมถึง
อสม. ลวนแลวแตเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียของโครงการ กิจกรรมของโครงการสรางการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
โดยจําแนกเปนกลุมผูไดรับประโยชน
ผลลัพธ ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงิน
หลังจากที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการที่จะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด
Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off)
นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)
รายละเอีย ดตารางแผนที่ ผลลัพธ (outcome mapping) ตัว ชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้
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แผนที่ผลลัพธของโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
หญิงตั้งครรภ

กิจกรรม
• เขารวมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการและการออก
กําลังกาย
• เขารับบริการฝากครรภตามมาตรฐาน

ผลผลิต
6,851 คน

คณะทํางาน

• พัฒนาสื่อ ชุดพัฒนาความรู แผนพับ แผนพลิก และวีดีโอ
• จัดทําคูมือการใหคําแนะนําดานโภชนาการและการออกกําลัง
กาย
• ใหความรู อบรมแกบุคลากรทางการแพทยที่เขารวมการอบรม
• เขารับการอบรมเพิ่มความรูดานโภชนาการและการออกกําลัง
กายสําหรับหญิงตั้งครรภ
• ใหขอมูลและอบรมเพิ่มความรูแก จนท. (พยาบาล/อสม.)
• เขารับการอบรมเพิ่มความรูดานโภชนาการและการออกกําลัง
กายสําหรับหญิงตั้งครรภ
• ใหบริการการดูแลและคําแนะนําแกหญิงตั้งครรภ

22 คน

•
•
•

561 คน

•
•
•
•

แพทย พยาบาล นัก
โภชนาการ
จนท. เครือขาย รพ.สต.
และ อสม.

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธที่ไมนาํ มาประเมิน
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632 คน

•
•
•
•

ผลลัพท
สุขภาพรางกายของคุณแมแข็งแรงดีขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ครอบครัวอบอุน ใชเวลารวมกันมากขึ้น
มีความรูเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น (X)
สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น
มีเครือขายดานโภชนาการเพิ่มขึ้น (X)

มีความรูเพิ่มขึ้น สามารถใหบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น
มีเครือขายดานโภชนาการเพิ่มขึ้น (X)
สุขภาพดีขึ้น จากการปรับพฤติกรรมตนเอง (X)
ความภาคภูมิใจ ที่สามารถการดูแลสุขภาพแกหญิง
ตั้งครรภ
• มีความรูเพิ่มขึ้นและสามารถใหบริการที่มีคุณภาพดี

ผลลัพท ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลลัพธ
หญิงตั้งครรภ
มีความสุขมากขึ้น

ตัวชี้วัด
ความเครียดจากการตั้งครรภ
ลดลง

สุขภาพแข็งแรงขึ้น

น้ําหนักแมไดมาตรฐานทําให
คลอดดวยวิธีธรรมชาติเพิ่มขึ้น

ความสัมพันธกับคน
ครอบครัวมากขึ้น
คณะทํางาน

สุขภาพรางกายดีขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น

พยาบาล
อสม.

มีความรูเพิ่มขึ้น สามารถ
ใหบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น สามารถ
ใหบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น

ตัวแทนทางการเงิน
คาใชจายในการบําบัดโรคเครียด
(3,718 บาทตอคนตอป)

สวนตางของคาใชจา ยในการผา
คลอดกับการคลอดดวยวิธี
ธรรมชาติ
การทํากิจกรรม/ใชเวลารวมกันใน Willingness to pay ในการทํา
ครอบครัวมากขึ้น
กิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว
เอาความรูเรื่องโภชนการมาปรับ
ใชกับชีวิตตัวเองทําใหรูสึกวา
สุขภาพดีขึ้น
ภาคภูมิใจที่สามารถแนะนําหญิง
ตั้งครรภในการดูแลสุขภาพ
ความรูดานโภชนาการและการ
ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น
ภาคภูมิใจในการใหคําแนะนํา
หญิงตั้งครรภ
ความรูดานโภชนาการและการ
ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น

มูลคาความพึงพอใจในชีวิตจาก
การมีสุขภาพที่ดี (1.05 เทาของ
เงินเดือน)
คาตอบแทนในการเปนวิทยากร
คาใชจายเฉลี่ยในการอบรม
5,000 บาทตอราย
มูลคาความพึงพอใจในชีวิตทีไ่ ด
ชวยเหลือผูอื่นที่ไมใชญาติ (0.4
เทาของเงินเดือน)
คาใชจายเฉลี่ยในการอบรม
5,000 บาทตอราย
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แหลงขอมูล
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของมูลนิธิศนู ยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทาง
สุขภาพ (2560)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. ฐานขอมูลผูปวยในหลักประกันสุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การสํารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต
(ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การศึกษาของ Phatthanawilai Inmai (2560)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
1. สอบถามจากคณะทํางาน
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม

Outcome incidence ของโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัด
หญิงตั้งครรภ
การคลอดดวยวิธธี รรมชาติเพิ่มขึ้น

คณะทํางาน

พยาบาล
เจาหนาที่ รพ.สต.
และ อสม.

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
สัดสวนของหญิงตั้งครรภคลอดดวยวิธธี รรมชาติสูงกวาคาเฉลี่ยในพื้นที่เดียวกัน
รอยละ 2
ความเครียดจากการตั้งครรภลดลง
สัดสวนของหญิงตั้งครรภที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 100
การทํากิจกรรม/ใชเวลารวมกันในครอบครัวมากขึ้น สัดสวนของหญิงตั้งครรภที่มีการใชเวลากับครอบครัวมากขึ้นสูงกวาคาเฉลี่ยของ
จังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 6 X เวลาเฉลี่ยในการทํากิจกรรมรวมกับ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น 5 ชั่วโมงตอสัปดาห
เอาความรูเรื่องโภชนการมาปรับใชกับชีวิตตัวเองทํา สัดสวนคณะทํางานที่มีความพึงพอใจในสุขภาพรอยละ 100
ใหรูสึกวาสุขภาพดีขึ้น
ภาคภูมิใจที่สามารถแนะนําหญิงตั้งครรภในการ
สัดสวนคณะทํางานที่มีความภูมิใจรอยละ 100 X การบรรยาย จํานวนเฉลี่ย
ดูแลสุขภาพ
คนละ 4 ครั้ง
ความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกาย
สัดสวนพยาบาลที่มีความรูดา นโภชนาการและการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นรอยละ
เพิ่มขึ้น
100
ภาคภูมิใจ ในการใหคําแนะนําหญิงตั้งครรภ
สัดสวน อสม. ที่มีความภูมิใจจากการชวยเหลือผูอื่นรอยละ 90
ความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกาย
สัดสวนเจาหนาที่ รพ.สต. และ อสม. ที่มีความรูดานโภชนาการและการออก
เพิ่มขึ้น
กําลังกายเพิ่มขึ้นรอยละ 89
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Outcome incidence
160 คนตอป
6,851 คนตอป
107,403 ชั่วโมงตอป
22 คนตอป
66 ครั้งตอป
561 คนตอป
571 คนตอป
565 คนตอป

Deadweight โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
หญิงตั้งครรภ
คณะทํางาน
พยาบาล
อสม.

ผลลัพธ
มีความสุขมากขึ้น
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
ความสัมพันธกับครอบครัวมากขึ้น
สุขภาพรางกายดีขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น

Deadweight
(รอยละ)
0
50
30
10
0
70
25
20

เหตุผล
เปนผลจากโครงการทั้งหมด เดิมมีความเครียดมาก เขารวมโครงการทําใหมีความสุขเพิ่มขึ้น
ความสนใจและการออกกําลังกายเดิม มีการดูแลเรื่องอาหารที่บริโภคอยูแลว
มีการใชเวลารวมกันในกิจกรรมตางๆ อยูบา ง
สิ่งรอบขาง เพื่อนรวมงาน มีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีผลตอสุขภาพดีอยูบา ง
ถาไมมีโครงการ จะทําเฉพาะการดูแลรักษาเปนหลัก ไมสามารถแนะนําดานโภชนาการได
ความรูเดิม และความรู จากการอบรมและกิจกรรมจากหนวยงานอื่นๆ
ความสุขและความภาคภูมิใจที่ไดทํางานเพื่อสาธารณะ และความมีจิตอาสาที่มีอยูเดิม
โครงการทําใหมีความรูเพิ่มขึ้นอยางมาก

Attribution โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
หญิงตั้งครรภ
คณะทํางาน
พยาบาล
อสม.

ผลลัพธ
มีความสุขมากขึ้น
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
ความสัมพันธกับครอบครัวมากขึ้น
สุขภาพรางกายดีขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น

Attribution
(รอยละ)
40
50
30
40
30
30
35
30

รายละเอียด
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40 ครอบครัวรอยละ 50 และเพื่อนรอยละ 10
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 50 ตัวเองรอยละ 25 ครอบครัวรอยละ 20 และเพื่อนรอยละ 5
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ครอบครัวรอยละ 60 และเพื่อนรอยละ 10
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40 ตัวเองรอยละ 40 ครอบครัวและอื่นๆ รอยละ 20
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 หญิงตั้งครรภรอยละ 30 คณะทํางานรอยละ 20 อื่นๆ รอยละ 20
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ตัวเองรอยละ 50 และหนวยงานสาธารณสุขรอยละ 20
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 35 ตัวเองรอยละ 25 ครอบครัวรอยละ 20 เพื่อนรอยละ 10 และ
หนวยงานอื่นๆ รอยละ 10
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ตัวเองรอยละ 20 เพื่อนรอยละ 20 และหนวยงานอื่นๆ รอยละ 30
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Drop-off โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
หญิงตั้งครรภ

ผลลัพธ
มีความสุขมากขึ้น
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
ความสัมพันธกับครอบครัวมากขึ้น

คณะทํางาน
พยาบาล
อสม.

สุขภาพรางกายดีขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น
มีความภูมิใจมากขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น

Dropoff เฉลี่ย
เหตุผล
(รอยละ)
0
ความสุขจะยังคงไมลดลง จากการมีลูกที่สุขภาพแข็งแรงและเติบโตสมวัย
18
การดูแลตัวเองจะคอยลดลง การเลือกทานอาหารจะตามใจความตองการมากขึ้น โดยความ
ตระหนักถึงผลลัพทของสุขภาพลดลง
6
ในชวง 3 ปแรก ครอบครัวจะยังใชเวลารวมกันมาก แตเมื่อลูกโตขึ้นเขาโรงเรียน เวลาทีท่ ํา
กิจกรรมรวมกันจะเริ่มลดลง
0
ดูแลตัวเองอยางตอเนื่อง ถึงวาโครงการจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม
0
นําองคความรูไปใชตอ ใชในการบรรยาย จึงไมลดลง
0
หาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหบริการไดดียิ่งขึ้น เปนการเรียนรูจากการปฎิบัติ
0
ความสุขและภาคภูมิใจจะยังคงอยูตอไป เนื่องจากมีความรูและประสบการณที่สามารถแนะนํา
หญิงตั้งครรภตอไปเรื่อยๆ
0
หาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหบริการไดดียิ่งขึ้น เปนการเรียนรูจากการปฎิบัติ

ผ-61

โครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือ “Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2”
รายละเอียดโครงการ
โครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและฝกปฎิบัติออก
กําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ (การเผยแพรความรูสูสังคม) เปนโครงการ
ภายใตชุดโครงการ “รวมพลัง ขยับกาย สรางสัมคมไทยไรพุง ป 2” ซึ่งดําเนินการโดย เครือขายคนไทยไรพุง
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรู ประเมินและติดตามผลการลดและควบคุมน้ําหนักตัว
รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากความรวมมือ ตลอดจนพัฒนาสูการ
เปนองคกรตนแบบไรพุงอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน เริ่มดําเนินการใน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน ในป พ.ศ. 2556-2557 และขยายผลไปยังสถานประกอบการ คือ บริษัท เอ ไอ เอ จํากัด และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในป พ.ศ. 2558
การศึกษานี้พิจารณา กิ จกรรมของโครงการที่ดําเนิน งานใน สปสช. ดําเนิน การโครงการดวยการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายดวยการเดินและเพิ่มการขยับในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนตนแบบใหหนวยราชการอื่นๆ
ในบริเวณศูนยราชการแจงวัฒนะ ภายใตชื่อโครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือเปนที่คุนเคยในชื่อ “Walk
your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2” กิจกรรมของโครงการคือสงเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการออก
กํา ลั งกาย ผูเข า ร ว มโครงการได รั บการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การเขารว มการอบรมใหความรูเรื่อง
ประโยชนของกิจกรรมทางกาย การเพิ่มกิจกรรมทางกาย และเพิ่มความสนุกสนามในการทํากิจกรรม ผูเขารวม
โครงการถูกแบงออกเปนทีม และรวมการแขงขันการเดินสะสมกาว และการสื่อสารแลกเปลี่ยนผลการทํา
กิจกรรมทางกายผานทาง application Line ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยผูเขารวมโครงการจะไดรับการ
ทดสอบสมรรถภาพรางกายอีกครั้ง กอนเสร็จสิ้นโครงการ
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการรวบรวมขอมูลและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อวิเคราะห SROI สําหรับโครงการ
“Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2” ผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการประกอบดวย 2 กลุม ไดแก
ผูเ ขาร วมโครงการ และคณะทํา งาน ซึ่ งคือเจาหนาที่ของสํานักบริห ารทรัพยากรบุคคลและพัฒ นาองคกร
สปสช.
คณะวิจัยไดจัดการประชุมผูตัวแทนมีสวนไดสวนเสีย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-16.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มีตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมประชุมทั้งสิ้น
11 คน รายละเอียดดังนี้
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูเขารวมประชุม (คน)
6
5
11

1 ผูเขารวมโครงการ*
2 คณะทํางาน
รวมผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 37 คน

หมายเหตุ: * ผูมีสวนไดสวนเสียหลักของการศึกษา
ที่มา: คณะวิจัย
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การวิเคราะห Theory of change และแผนที่ผลลัพธ
การดําเนินการโครงการสรางความเปลึ่ยนแปลงโดยเฉพาะในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก กิจกรรมของ
โครงการฯ สรางการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยจําแนกเปนกลุมผูไดรับประโยชน
ผลลัพธ ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงิน
หลังจากที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการที่จะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด
Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off)
นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)
รายละเอีย ดตารางแผนที่ ผลลัพธ (outcome mapping) ตัว ชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้
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แผนที่ผลลัพธโครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือ “Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2”
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรม
ผูเขารวมโครงการ • การตรวจสมรรถภาพรางกาย
• Walk your fat off กิจกรรมการเดิน โดยการใช
เครื่องนับกาว และบันทึกขอมูล
• กิจกรรมเพิ่มการขยับรางกายในชีวิตประจําวัน
• เขารับการอบรมออกกําลังกายและโภชนาการ
คณะทํางาน
• ประชาสัมพันธ/สงเสริมการเขารวมกิจกรรม
• เก็บขอมูลสมรรถภาพรางกาย
• สื่อสารแลกเปลี่ยนผลการเดินของผูเขารวม
กิจกรรม

ผลผลิต
134 คน

5 คน

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธที่ไมนาํ มาประเมิน

ผลลัพท

• สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
• มีความสุขมากขึ้น
• ความสัมพันธกับคนในองคกรมากขึ้น (X)
• ครอบครัวอบอุน มีการใชเวลารวมกันมากขึ้น (X)
• ความภาคภูมิใจมากขึ้นที่เปนสวนชวยใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
• ความสัมพันธของคณะทํางานกับบุคลากรในองคกรดีขึ้น (X)
• มีเครือขายผูรักสุขภาพภายในศูนยราชการมากขึ้น (X)
• ภาพลักษณองคกรดีขึ้น (X)

ผลลัพท ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และแหลงขอมูล จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือ “Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2”
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลลัพธ
ผูเขารวมโครงการ สุขภาพรางกาย
แข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
คณะทํางาน

ความภาคภูมิใจ
มากขึ้น

ตัวชี้วัด
ตัวแทนทางการเงิน
การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการ คาใชจายดานสุขภาพ (OP)
เจ็บปวยในเดือนทีผ่ านมา (OP)
ความสุขใจจากการไดออกกําลัง ได มูลคาทางการเงินของความรูสึก
แขงขันกับเพื่อน
สบายใจ (0.68 เทาของ
เงินเดือน)
มีความภูมิใจในการทํางาน ที่เปน มูลคาของการไดชว ยเหลือผูอื่น
สวนชวยใหบุคลากรในองคกรมี
ที่ไมใชญาติ (0.4 เทาของ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
เงินเดือน)
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แหลงขอมูล
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2559

Outcome incidence โครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือ “Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2”
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัด
การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ผูเขารวมโครงการ การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยในเดือนที่ อัตราการเจ็บปวยกรณีคนไขนอก (OP) ต่ํากวาคาเฉลี่ยในจังหวัด

คนไขนอก 16 คนตอป

คณะทํางาน

93 คนตอป
5 คนตอป

ผานมา (OP)
กรุงเทพมหานครรอยละ 4
ความสุขใจจากการออกกําลังกาย ไดแขงขันกับเพื่อน สัดสวนของผูเขารวมโครงการทีม่ ีความสุขมากขึ้นรอยละ 70
มีความภูมิใจในการทํางาน ที่เปนสวนชวยใหบุคลากร ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มขึ้น
ในองคกรมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

Outcome incidence

Deadweight Attribution และ Drop-off โครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือ “Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวติ ป 2”
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลลัพธ
ผูเขารวมโครงการ สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
คณะทํางาน

มีความสุขมากขึ้น
ความภาคภูมิใจมากขึ้น

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลลัพธ
ผูเขารวมโครงการ สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
คณะทํางาน
Stakeholder
ผูเขารวมโครงการ
คณะทํางาน

มีความสุขมากขึ้น
ความภาคภูมิใจมากขึ้น

ผลลัพธ
สุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ความภาคภูมิใจมากขึ้น

Deadweight (รอยละ)
50
80
50

เหตุผล

มีการออกกําลังกายอยูแลว
มีความสุขอยูแลวจากการเขารวมกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ
การใหบริการและกิจกรรมอื่นๆ ขององคกรที่มีอยูเดิม เชน หองพยาบาล, สวัสดิการอื่นๆ

Attribution (รอยละ)
30
10
80

เหตุผล
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40 ตัวเองรอยละ 50 เพื่อนและครอบครัวรอยละ 20
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 10 ตัวเองรอยละ 70 เพื่อนและครอบครัวรอยละ 20
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 80 บุคลากร HR รอยละ 20

Dropoff เฉลี่ย (รอยละ)
0
0
0

เหตุผล
ออกกําลังกายและดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง รางกายจะแข็งแรงคงที่
หลังจบโครงการชวง 5 ปแรกๆ ยังคงทํากิจกรรมตอ มีความสุขและสนุกกับทํากิจกรรม
ความภาคภูมิใจจะเพิ่มสูงมากในชวงแรกๆ ของโครงการ
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ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับกลุมวัยทํางาน
ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพุง ปที่ 2

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ
“คลินิกฝากครรภผสมผสาน ป พ.ศ. 2558”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) ให ดํา เนิ น การวิเ คราะห ผ ลตอบแทนทางสังคม (Social Return on
Investment: SROI) ของการดําเนินโครงการ “คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” ที่ สสส. ไดรวมให
การสนับสนุน รวมกับเครือขายคนไรพุง
เนื่องดวยทานเปนผูที่มีสวนรวมในโครงการดังกลาว สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบ
แบบสอบถามของผลลัพทที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ในป พ.ศ. 2558 โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ
ผลการศึกษาเปนการนําเสนอในภาพรวม ไมมีการระบุรายละเอียดของบุคคล
สําหรับ หญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการ ป 2558
1. ปจจุบันอายุ……….......…. ป
2. การศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา

มัธยมศึกษา

 ปวส./อนุปริญญา

 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอกหรือสูงกวา
3. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวทาน) จํานวน.................................คน ประกอบดวย
 ลําพัง
 คูสมรส
 พอ/แม..........คน  ลูก...........คน
 หลาน...........คน  พี/่ นอง..........คน  ลูกจาง.......คน
 อืน่ ๆ..........คน
4. ทานมีความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภมากนอยเพียงใด
กอนเขาโครงการ  ไมมีเลย  มีนอย  ปานกลาง  คอนขางมาก  มากที่สุด
หลังเขาโครงการ  ไมมีเลย  มีนอย  ปานกลาง  คอนขางมาก  มากที่สุด
5. สุขภาพรางกายของทานกอนและหลังเขารวมโครงการ ป 2558 เปนอยางไร
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
แย
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
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8

9

8

9

10
ดีมาก
10

6. น้ําหนักคุณแมกอนตั้งครรภ น้ําหนัก..................กิโลกรัม และน้ําหนักกอนคลอด น้ําหนัก................กิโลกรัม
7. ตลอดการเขารวมโครงการ ทานไดรับการตรวจอัลตราซาวนจากแพทย จํานวน ......................ครั้ง
8. ตลอดการตั้งครรภทานใชเวลาในการพบแพทยและพยาบาลมากนอยเพียงใด
พบแพทย จํานวน...........................ครั้ง
ระยะเวลา..........................นาที/ครั้ง
คาใชจายในการพบแพทย (ไมรวมการอัลตราซาวน) จํานวน.......................บาท/ครั้ง
9. ทานคลอดบุตรดวยวิธีใด
 คลอดธรรมชาติ
คาใชจายในการคลอด.....................................บาท
 ผาคลอด
คาใชจายในการคลอด.....................................บาท
สาเหตุที่ผาคลอด  เนื่องจากตองการผาคลอด
 มีขอจํากัดทางสุขภาพ แพทยแนะนําใหผาคลอด
10. สุขภาพจิตของทานกอนและหลังเขารวมโครงการ ป 2558 เปนอยางไร
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
แย
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7

8

9

8

9

10
ดีมาก
10

11. ทานมีการทํากิจกรรม เชน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การพูดคุยหารือ เปนตน รวมกับคน
ในครอบครัว มากนอยเพียงใด
กอนเขาโครงการ  เปนประจํา  บางครั้ง  นานๆ ครั้ง  ไมทําเลย
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน...........................................ชั่วโมง/วัน
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................วัน/สัปดาห
มีคาใชจายในการทํากิจกรรม........................................บาท/สัปดาห
หลังเขาโครงการ  เปนประจํา  บางครั้ง  นานๆ ครั้ง  ไมทําเลย
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................ชัว่ โมง/วัน
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................วัน/สัปดาห
มีคาใชจายในการทํากิจกรรม........................................บาท/สัปดาห
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ
“คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) ให ดํา เนิ น การวิเ คราะห ผ ลตอบแทนทางสังคม (Social Return on
Investment: SROI) ของการดําเนินโครงการ “คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” ที่ สสส. ไดรวมให
การสนับสนุน รวมกับเครือขายคนไรพุง
เนื่องดวยทานเปนผูที่มีสวนรวมในโครงการดังกลาว สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบ
แบบสอบถามของผลลัพทที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ในป พ.ศ. 2558 โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ
ผลการศึกษาเปนการนําเสนอในภาพรวม ไมมีการระบุรายละเอียดของบุคคล
สําหรับ คณะทํางานดําเนินงานในป 2558
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. ปจจุบันอายุ……….......…. ป
3. สังกัดหนวยงาน
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
 โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉลิมพระเกียรติ
 โรงพยาบาลศรีนครินทร
 โรงพยาบาลราชวิถี
4. สุขภาพรางกายของทานกอนและหลังเขารวมโครงการ ป 2558 เปนอยางไร
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
แย
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7

8

9

8

9

10
ดีมาก
10

5. ทานรูสึกภาคภูมิใจเพียงใดที่เปนสวนหนึ่งที่ทําใหหญิงตั้งครรภและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เขารวมโครงการ
ป 2558 มีความรูความเขาใจดานโภชนาการและการออกกําลังกายที่เหมาะสม
10
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ไมมี
มาก
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. ทานไดรับการเชิญไปบรรยายในหัวขอโภชนาการและการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภ
ในป 2558 เปนจํานวน......................ครั้ง/ป ไดรับคาตอบแทนวิทยากรเฉลี่ย......................บาท/ครั้ง
ในป 2559 เปนจํานวน......................ครั้ง/ป ไดรับคาตอบแทนวิทยากรเฉลี่ย......................บาท/ครั้ง
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7. ทานมีเครือขายดานโภชนาการและการออกกําลังกายมากนอยเพียงใด
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
ไมมี
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6

7

8

9

7

8

9

10
มาก
10

8. ความสัมพันธของทานกับเครือขายดานโภชนาการและการออกกําลังกาย มีความสัมพันธในลักษณะใด
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
แย
ดีมาก
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. ทานมีการทํากิจกรรมรวมกับเครือขายดานโภชนาการ มากนอยเพียงใด อยางไร
กอนเขาโครงการ  เปนประจํา  บางครั้ง  นานๆ ครั้ง  ไมทําเลย
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................ครั้ง/เดือน
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................เดือน/ป
มีคาใชจายในการเขารวม.............................................บาท/ครัง้
หลังเขาโครงการ  เปนประจํา  บางครั้ง  นานๆ ครั้ง  ไมทําเลย
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน...........................................ครั้ง/เดือน
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................เดือน/ป
มีคาใชจายในการเขารวม.............................................บาท/ครั้ง
10. คาใชจายเฉลี่ยในการเขารวมการอบรมเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกาย
สําหรับหญิงตั้งครรภ
จํานวน...................................บาท/ครั้ง
สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข
จํานวน...................................บาท/ครั้ง
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ
“คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) ให ดํา เนิ น การวิเ คราะห ผ ลตอบแทนทางสังคม (Social Return on
Investment: SROI) ของการดําเนินโครงการ “คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” ที่ สสส. ไดรวมให
การสนับสนุน รวมกับเครือขายคนไรพุง
เนื่องดวยทานเปนผูที่มีสวนรวมในโครงการดังกลาว สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบ
แบบสอบถามของผลลัพทที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ในป พ.ศ. 2558 โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ
ผลการศึกษาเปนการนําเสนอในภาพรวม ไมมีการระบุรายละเอียดของบุคคล
สําหรับ พยาบาลที่เขารวมโครงการฯ ดําเนินงานในป 2558
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. ปจจุบันอายุ……….......…. ป
3. สังกัดหนวยงาน
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
 โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉลิมพระเกียรติ
 โรงพยาบาลศรีนครินทร
 โรงพยาบาลราชวิถี
4. สุขภาพรางกายของทานกอนและหลังเขารวมโครงการ ป 2558 เปนอยางไร
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
แย
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7

8

9

8

9

10
ดีมาก
10

5. ทานมีความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภมากนอยเพียงใด
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
แย
ดีมาก
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. ทานใชเวลาในการใหบริการและใหคําแนะนําแกหญิงตั้งครรภมากนอยเพียงใด
กอนเขาโครงการ ใชเวลาในการใหบริการ ..........................นาที/หญิงตั้งครรภ 1 ราย
หลังเขาโครงการ ใชเวลาในการใหบริการ ..........................นาที/หญิงตั้งครรภ 1 ราย
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7. ทานรูสึกภาคภูมิใจเพียงใดที่เปนสวนหนึ่งที่ทําใหหญิงตั้งครรภและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เขารวมโครงการ
ป 2558 มีความรูความเขาใจดานโภชนาการและการออกกําลังกายที่เหมาะสม
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
มาก
ไมมี
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8. ทานมีเครือขายดานโภชนาการและการออกกําลังกายมากนอยเพียงใด
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
ไมมี
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6

7

8

9

7

8

9

10
มาก
10

9. ความสัมพันธของทานกับเครือขายดานโภชนาการและการออกกําลังกาย มีความสัมพันธในลักษณะใด
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ดีมาก
แย
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10. ทานมีการทํากิจกรรมรวมกับเครือขายดานโภชนาการ มากนอยเพียงใด อยางไร
กอนเขาโครงการ  เปนประจํา  บางครั้ง  นานๆ ครั้ง  ไมทําเลย
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน...........................................ครั้ง/เดือน
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................เดือน/ป
มีคาใชจายในการเขารวม........................................บาท/ครั้ง
หลังเขาโครงการ  เปนประจํา  บางครั้ง  นานๆ ครั้ง  ไมทําเลย
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน...........................................ครั้ง/เดือน
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................เดือน/ป
มีคาใชจายในการเขารวม........................................บาท/ครั้ง
11. คาใชจายเฉลี่ยในการเขารวมการอบรมดานโภชนาการและการออกกําลังกาย จํานวน.................บาท/ครั้ง
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ
“คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) ให ดํา เนิ น การวิเ คราะห ผ ลตอบแทนทางสั งคม (Social Return on
Investment: SROI) ของการดําเนินโครงการ “คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” ที่ สสส. ไดรวมให
การสนับสนุน รวมกับเครือขายคนไรพุง
เนื่องดวยทานเปนผูที่มีสวนรวมในโครงการดังกลาว สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบ
แบบสอบถามของผลลัพทที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ในป พ.ศ. 2558 โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ
ผลการศึกษาเปนการนําเสนอในภาพรวม ไมมีการระบุรายละเอียดของบุคคล
สําหรับ อสม.ที่เขารวมโครงการฯ ดําเนินงานในป 2558
1.
2.
3.
4.

เพศ  ชาย
 หญิง
ปจจุบันอายุ……….......…. ป
หนวยงาน รพ.สต........................................อําเภอ..................................จังหวัด....................................
สุขภาพรางกายของทานกอนและหลังเขารวมโครงการ ป 2558 เปนอยางไร
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
แย
ดีมาก
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5. ทานความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภมากนอยเพียงใด
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมี
มาก
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. ทานใชเวลาในการใหบริการและใหคําแนะนําแกหญิงตั้งครรภมากนอยเพียงใด
กอนเขาโครงการ ใชเวลาในการใหบริการ ..........................นาที/หญิงตั้งครรภ 1 ราย
หลังเขาโครงการ ใชเวลาในการใหบริการ ..........................นาที/หญิงตั้งครรภ 1 ราย
7. ทานรูสึกภาคภูมิใจเพียงใดที่เปนสวนหนึ่งที่ทําใหหญิงตั้งครรภและเจาหนาที่สาธารณสุขที่เขารวมโครงการ
ป 2558 มีความรูความเขาใจดานโภชนาการและการออกกําลังกายที่เหมาะสม
กอนเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมมี
มาก
หลังเขาโครงการ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ภาคผนวก ง: โครงการสําหรับกลุมวัยสูงอายุ
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
รายละเอียดโครงการ
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ดําเนินการโดยรอง
ศาสตราจารยดร.อัจฉรา ปุราคัม และคณะ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดการดําเนินกิจกรรมทางกายที่
เหมาะสมในกลุมประชากรสูงอายุในพื้นที่เปาหมายทั้งหมด 79 ชมรม ในพื้นที่ทั้งหมด 25 จังหวัดทั่วประเทศ
ผานกระบวนการสรางองคความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายใหกับผูเขารวมอบรมในดานตางๆ เชน ลักษณะ
กิจกรรมทางกายที่เหมาะสม กระบวนการประเมินสุขภาพเบื้องตน และขอควรระวังในการดําเนินกิจกรรม
ทางกายต างๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อใหผู เขารวมอบรมสามารถนําไปใชในการดําเนินการตอไปได ไมวาจะเปนการให
ความรู กั บ ผู สู ง อายุ และการพาผู สู ง อายุ อ อกกํ า ลั ง กายหรื อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางกายได อ ย า งเหมาะสม
โดยกิจกรรมทางกายภายใตโครงการตางๆ มีมากมายขึ้นอยูกับปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ เชน เดิน วิ่ง ปน
จักรยาน รําไมพอง รําวง และไทเกก การกวาด/ถูบาน และการทําสวน สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนอยูในเนื้อหาการ
อบรมพเพื่อใหสามารถมั่นใจไดวาการดูแลผูสูงอายุเกิดขึ้นไดทั้งในชมรมและที่บาน
การดําเนินการของโครงการตองอาศัยกลไกของเครือขายที่เขมแข็ง และภายใตการดําเนินโครงการ
ชวงระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดมีการทํางานรวมกับเครือขายตางๆ
ในพื้นที่ประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและจังหวัด โรงพยาบาลหรือหนวยบริการ
ดานสุขภาพตางๆ เชน โรงพยาบาลชุมชม และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และมหาวิทยาลัยตางๆ เชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต
ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเรื่องดานการดําเนินกิจกรรมทางกายและมีการดําเนินกิจกรรมทางกาย
เชน ออกกําลังกายดวยยางยืด เตนลีลาส ปนจักรยาน วิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ รําไมพอง การประเมินสุขภาพ
ตนเอง ทําใหผูสูงอายุสามารถดําเนินกิจกรรมทางกายไดดีขึ้น และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ เชน
สุขภาพกายดีขึ้น รางกายแข็งแรงขึ้น ไมทําใหลูกหลานลําบาก อารมณดีขึ้น เขาสังคมไดดีขึ้น ดูแลตนเองได
มากขึ้น
สรุปลักษณะโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
ลักษณะโครงการ
ชื่อโครงการ
ผูดําเนินโครงการ
ระยะเวลาการดําเนิน
กลุมเปาหมายของโครงการ
พื้นที่เปาหมาย

คําอธิบาย
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
ประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารยดร.อัจฉรา ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษษตร
ศาตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
ทั้งหมด 79 ชมรม ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ
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การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย
การประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศ
ไทย เกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 5 กลุม (ทั้งหมด 36 ทาน) ดังนี้ 1)
ผูสูงอายุ คือ ผูที่เขารวมโครงการ 2) ผูดูแล คือ ผูที่ไดรับความรูจากเจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุหรือจากครูผูนํา 3)
แกนนําหรือครูผูนํา คือผูที่ผานการอบรมจากโครงการ 4) เจาหนาที่ชมรม คือผูที่ผานการอบรมและใหบริการ
ในชมรม และ 5) คณะทํางาน คือ ผูที่ดําเนินโครงการ
การประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมรามาการเดนส มีผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งหมดจํานวน ทาน 16 ทาน และครั้งที่ 2 ไดจัดขึ้นในวีนที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ขึ้นที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลสนามชัย อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชุมเฉพาะ 2 กลุมเพิ่มเติม คือ กลุม
ผูสูงอายุ และกลุมผูดูแล รวมทั้งหมด 20 ทาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสูงอายุ
ผูดูแล
แกนนําหรือครูผูนํา
เจาหนาที่ชมรม
คณะทํางาน
รวม

จํานวนผูเขารวมประชุม (คน)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
2
14
3
6
3
4
4
16
20

รวม
16
9
3
4
4
36

การวิเคราะห theory of change และแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมที่ไดทําภายใตโครงการสงเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอตนเอง
(ผลลัพธหรือ outcome) โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change และนํามาสรุปในรูปของแผนที่ผลลัพธ
(outcome mapping)
ผลลัพธ ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงิน
หลังจากที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการที่จะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด
Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off)
นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)
รายละเอีย ดตารางแผนที่ ผลลัพธ (outcome mapping) ตัว ชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้
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แผนที่ผลลัพธโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
ผูมีสวนไดสวน
เสีย

กิจกรรม

ผลผลิต

• เขารวมกิจกรรมทางกาย เชน ปนจักรยาน ลีลาส รําไมกระบอง
• เขารวมกิจกรรมพัฒนาสมอง
• เขารวมอบรมกิจกรรมทางกาย
• ประเมินสุขภาพตนเอง
ผูดูแล/ผูใกลชิด • ใหความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกับผูสูงอายุ
• รวมทํากิจกรรมกับผูสูงอายุ เชน ปลูกตนไม ปนจักรยาน เปนตน
• ดูแลและใหกําลังใจผูสูงอายในการดําเนินกิจกรรมทางกาย
ครูผูนําที่ผานการ • เขารวมการอบรม
อบรม
• ใหความรูแกผูสูงอายุ
• นําความรูที่ไดจากการอบรมไปตอยอดทํางานในชุมชน
เจาหนาทีช่ มรม • เขารวมทํากิจกรรมการอบรมเกีย่ วกับ PA สําหรับผูสูงอายุ
ผูสูงอายุที่เขา • นําความรูที่ไดจากการอบรมมาถายทอดตอใหกับสมาชิกในชมรม
รวมโครงการ
• นําความรูที่ไดมาเผยแพรใหกับชุมชน

• จํานวนผูสูงอายุ
• สุขภาพกายดีขึ้น
ทั้งหมดในทุกชมรม • มีความสุขมากขึ้น
5,530 คน
• ความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น –
การหกลมลดลง (X)
• จํานวนผูดูแล 5,530 • มีความสุขมากขึ้น
คน
• ภาระการดูแลลดลง (X)
• ครอบครัวอบอุนเนื่องจากทํากิจกรรมรวมกัน (X)
• จํานวนครูผูนํา 237 • มีความสุขมากขึ้นที่ไดออกกําลังกายกับผูสูงอายุ
คน
• มีความสัมพันธกับชุมชนดีขึ้น ไดทํากิจกรรมรวมกับ
ผูสูงอายุมากขึ้นและไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น
• เจาหนาที่ชมรม
• มีความสุขมากขึ้นที่ไดเห็นผูสูงอายุสามารถชวยเหลือ
ผูสูงอายุ 158 คน
ตนเองไดมากขึ้นและสุขภาพดีขึ้น
• ความสัมพันธกับชุมชนดีขึ้น ไดทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ
มากขึ้นและไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น
• พัฒนาคุณภาพบริการกิจกรรมทางกายผูสูงอายุ (X)
• จํานวนคณะทํางาน • มีความภาคภูมิใจในการทํางาน
6 คน
• มีความพึงพอใจการทํางานดานกิจกรรมทางกาย (X)
• การมีสวนรวมของเครือขาย (X)

ผูสูงอายุ

คณะทํางาน

ผลลัพธ

• จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางกาย
• จัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมทางกาย
• สรางเสริมใหเกิดการทํางานใหระดับพื้นที่

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธที่ไมนาํ มาประเมิน

ผ-75

ผลลัพท ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และแหลงขอมูล จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
ผูมีสวนได
สวนเสีย
ผูสูงอายุ

ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
(Implications)
(Indicators)
สุขภาพแข็งแรงขึ้น การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการ
เจ็บปวยในเดือนที่ผา นมา (OP)
มีความสุขมากขึ้น รูสึกสบายใจ มีความกระตือรอลน

ตัวแทนทางการเงิน
(Financial Proxy)
คาใชจายดานสุขภาพ (OP)

ผูดูแล

มีความสุขมากขึ้น

ความกังวลในการดูแลผูส ูงอายุ
ลดลง

คาใชจายในการบําบัดโรคเครียด (3,718 บาทตอ
คนตอป)

เจาหนาที่
ชมรม
ผูสูงอายุ

ความสัมพันธกับ
ชุมชนดีขึ้น

การทํากิจกรรมรวมกันกับ
คนในชุมชนมากขึ้น

มีความสุขมากขึ้น

สบายใจที่ผสู ูงอายุไดออกกําลัง
รางกายแข็งแรง

มูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรมรวมกับคน
ในชุมชน (การทํากิจกรรมรวมกันบางครั้ง = 0.17
เทาของเงิน, เปนประจํา = 0.51 เทาของเงิน)
มูลคาทางการเงินของการรูสึกสบายใจ (0.68 เทา
ของเงินเดือน)

มีความสุขมากขึ้น

กระตือรือลนจากการออกกําลังกาย
และสอนผูสูงอายุออกกําลัง

มูลคาทางการเงินของการรูสึกกระตือรือลน (0.28
เทาของเงินเดือน)

ความสัมพันธกับ
ชุมชนดีขึ้น

การทํากิจกรรมรวมกันกับ
คนในชุมชนมากขึ้น

ความภาคภูมิใจ

มีความภูมิใจในการทํางาน

มูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรมรวมกับคน
ในชุมชน (การทํากิจกรรมรวมกันบางครั้ง = 0.17
เทาของเงิน, เปนประจํา = 0.51 เทาของเงิน)
มูลคาของการไดชวยเหลือผูอื่นทีไ่ มใชญาติ (0.4
เทาของเงินเดือน)

ครูผูนํา

คณะทํางาน

มูลคาทางการเงินของการรูสึกกระตือรือลน (0.28
เทาของเงินเดือน)
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แหลงขอมูล
(Data Source)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของมูลนิธิศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทาง
สุขภาพ (2560)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559

Outcome incidences โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสูงอายุ
ผูดูแล
เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ
ครูผูนํา
คณะทํางาน

ตัวชี้วัด
การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยในเดือนที่ผานมา (OP)
รูสึกสบายใจ มีความกระตือรือลน
ความกังวลในการดูแลผูสงู อายุลดลง
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึ้น
สบายใจที่ผูสงู อายุไดออกกําลังกาย รางกายแข็งแรง
กระตือรือลนจากการออกกําลังกายและสอนผูสูงอายุออกกําลัง
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึ้น
มีความภูมิใจในการทํางาน

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
อัตราการเจ็บปวยผูส ูงอายุกรณีคนไขนอก (OP) ต่ํากวา
คาเฉลี่ยผูสูงอายุทั้งประเทศรอยละ 14
สัดสวนของผูส ูงอายุที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 66
สัดสวนของผูด ูแลที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 73
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึน้ รอยละ 63
สัดสวนของเจาหนาทีช่ มรมที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 67
สัดสวนของครูผนู ําที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 75
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึน้ รอยละ 50
ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มขึ้น

Outcome incidence
คนไขนอก 795 คนตอป
3,649 คนตอป
4,027 คนตอป
100 คนตอป
105 คนตอป
178 คนตอป
119 คนตอป
6 คนตอป

Deadweight โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสูงอายุ

ผลลัพธ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น

Deadweight (รอยละ)
30

มีความสุขมากขึ้น

20

ผูดูแล
เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ
ครูผูนํา

มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้

10
50
40
0
50

คณะทํางาน

ความภาคภูมิใจ

80

เหตุผล
เปนคนชอบทํากิจกรรมและดูแลตนเองอยูบางแลวแตยังไมถูกวิธีเทาที่ควร เชนการดูแลและการทํา
กิจกรรมใหเหมาะกับอาการปวยหรือโรคประจําตัว
เดิมก็มีความสุขดีอยูบางแลวจากการทําบุญ อยูกับครอบครัวและเพื่อนบานบาง แตกิจกรรมเพิ่มใน
สวนการทํากิจกรรมและการเขารวมกับผูสูงอายุและกลุมอายุอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
ผูดูแลมีความสุขอยูบางแลว จากการไดดูแลคนในครอบครัว
เจาหนาทีช่ มรมผูสูงอายุมีความสุขอยูแลวจากการรวมกับเครือขายและชุมชนเพื่อชวยเหลือผูอื่นๆ
เจาหนาทีช่ มรมมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูแลว
ถาไมมีโครงการนี้ จะไมไดสอนผูสูงอายุออกกําลังกาย
แกนนํา / ครูผูนํามีความสัมพันธกับสังคมเดิมอยูบางแลวจากการเขารวมกิจกรรมทางสังคมตางๆ
และการทํางานรวมกับสังคม
คณะทํางานมีความสุข / ความภาคภูมิใจอยูแลว จากการทํางานที่ชวยเหลือคนอื่น ๆ
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Attribution โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสูงอายุ
ผูดูแล
เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ
ครูผูนํา
คณะทํางาน

ผลลัพธ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
ความภาคภูมิใจ

Attribution
(รอยละ)
50
40
50
90
40
50
50
20

เหตุผล
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 50
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 40
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 50
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 90
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 40 ที่เหลือเกิดจากการทํากิจกรรมกับชุมชน และผูสูงอายุ
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 50
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 50
สสส. มีสวนสนับสนุนประมาณรอยละ 20

Drop-off โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสูงอายุ
ผูดูแล
เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ
ครูผูนํา
คณะทํางาน

ผลลัพธ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
ความภาคภูมิใจ

Drop-off เฉลี่ย 5 ป
(รอยละ)
10
36
0
8
0
40
40
30

เหตุผล
ความจําลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทําใหจํากิจกรรมบางอยางที่จําเปนไมได และไมมีการกระตุน
ความสุขลดลงไดเร็วกวาอยางอื่นเพราะผูส ูงอายุสว นใหญไมไดพบปะกันจากที่เคยเจอกันทุกสัปดาห
แมวาโครงการจบลงแลว ผลลัพธที่ไดจะยังคงเดิมใน 5 ปแรก และอาจจะลดลงหลังจากนี้
ในปแรก ชมรมยังใหการดูแลผูสงู อายุอยู และหากขาดการกระตุน ก็จะลดลงหลังจากจบโครงการในปที่ 2
ขาดการกระตุน หลังจากที่โครงการจบลง
กิจกรรมลดลง ถาไมมีโครงการ เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ
กิจกรรมลดลง ถาไมมีโครงการ เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ
ความสุขที่เกิดจากการทํางานในโครงการดานกิจกรรมทางกายลดลงเนื่องจากโครงการหยุดไปความ
ตอเนื่องของการทํางานลดลง และภาระงานอืน่ ๆ อาจจะทํางานความสุขตรงนีล้ ดลงไป
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โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขาย
องคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ
นายแพทยฆนั ท ครุ ฑกู ล ศูน ย หัว ใจ และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธิบ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดดําเนิน
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรให
มีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ ซึ่งจุดประสงคหลักของโครงการ คือ การสรางเครือขายการดําเนินกิจกรรม
ทางกายสําหรับผูสูงอายุและสรางความเขมแข็งใหเครือขายเพื่อกําหนดและปรับปรุงแนวทางการดํารงชีวิตและ
สงเสริมสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุในพื้นที่เปาหมายดวยการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมของผูสูงอายุ
โครงการไดจัดทําคูมือ “การสงเสริมกิจกรรมทางกายและการสรางสมรรถภาพของผูสูงอายุ ฉบับ
สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ แ ละผู ดูแล” ทั้ งหมด 500 เล ม ซึ่ งได แจกจ ายทั้ งหมด 100 องคก ร เชน ชมรมผูสูง อายุ
สถานพยาบาลหรื อหน ว ยบริ การสุ ขภาพ และสถานดูแลผูสูงอายุ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกจากนี้
โครงการไดมอบอุปกรณการดําเนินกิจกรรมทางกายไปพรอมกับคูมือดวย โดยอุปกรณประกอบดวย ถุงทราย
สายวัดตัว เชือก กรวย เสื้อยืด และ CD สูงวัยใสใจการออกกําลังกาย เพื่อใหสามารถใชประกอบการใหบริการ
ดานการดําเนินกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุที่เหมาะสม กอนการนําอุปกรณเหลานี้ไปใช ทางโครงการได
จัดอบรมเพื่อเปนการสรางองคความรูและเขาใจคูมือและการใชอุปรกรณ ที่ทําใหพื้นที่สามารถนําไปใชอยาง
เหมาะสม
การสรางองคความรูเพื่อใหจัดทําคูมือเกี่ยวกับการสงเสริมการดําเนินกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตอง
อาศั ย เครื อ ข า ยและการมี ส ว นร ว มของหน ว ยงานตา งๆ โครงการไดรั บ ความร ว มมือ จากหนว ยงานตา งๆ
ประกอบดวย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การกี ฬา มหาวิทยาลั ย มหิ ดล กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันเวชศาสตรสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสั งวรเพื่ อผู สู งอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิทยาศาสตรการกีฬา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา กรม
กิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปลักษณะโครงการสงเสริ มกิจกรรมทางกายสํ าหรับผูสู งอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้น ที่สุขภาวะและสราง
เครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ
ลักษณะโครงการ
ชื่อโครงการ
ผูดําเนินโครงการ
ระยะเวลาการดําเนิน
กลุมเปาหมายของโครงการ
พืน้ ที่เปาหมาย

คําอธิบาย
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่
สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ
นายแพทยฆนัท ครุฑกูล สังกัด ศูนยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
12 เดือน (ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2559)
ประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 500 คน
กรุงเทพฯและปริมณฑล
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ผลของโครงการเบื้องตนทําใหผูที่เขารวมโครงการได รับองคความรูวาจะเปน ลักษณะการดําเนิ น
กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ การควบคุมอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางอารมณ การทํา
จิตใจใหผองใส สาเหตุและปญหาสุขภาพกายและจิต การประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย และการ
ประเมินสุขภาพเบื้องตน และผลของการดําเนินโครงการนอกจากการได มาซึ่งผลลัพธเกี่ยวกับ เครือขายที่
เพิ่มขึ้นและการมีคูมือหรือโมเดลตนแบบแลวพื้นที่เปาหมาย ผูที่ผานการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดนํา
ความรูไปเผยแพรและปฏิบติตอใหพื้นที่ เชน ประเมินสุขภาพตนเอง ออกกําลังกาย (เดินรอบหมูบาน แกวง
แขน รําไมพอง ไทเกก ปนจักรยาน เลนโยคะเบาๆ เตนแอโรบิคตอนเย็น เดินเชาเย็น ดึงยางยืด เปนตน) ทําให
สุขภาพกายและจิตดีขึ้น (มีความสุข อารมณดี จิตใจแจมใส เปนตน) ชวยเหลือและทํางานบานไดมากขึ้น มี
สังคมมากขึ้น ดูแลตนเองไดมากขึ้น คนอื่นมองเรามีคุณคามากขึ้น ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น เปนตน
การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย
การประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุฯ นี้ จัดขึ้น 1
ครั้ง ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมรามากาเดนส โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมประชุม 18 ทาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย

จํานวนผูเขารวมประชุม (คน)
3
2
2
7
4
18

ผูสูงอายุ
ผูดูแล
ครูผูนํา
เจาหนาที่ชมรม
คณะทํางาน
รวม

การวิเคราะห theory of change และแผนที่ผลลัพธ (outcome mapping)
ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมที่ไดทําภายใตโครงการ
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีกิจกกรรมยอยภายใต
โครการคื อกิจ กรรมป ดเทอมสรา งสรรค เพื่อวิเคราะหการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้น ตอตนเอง (ผลลัพธห รือ
outcome) โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change และนํามาสรุปในรูปของแผนที่ผลลัพธ (outcome
mapping)
ผลลัพธ ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงิน
หลังจากที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการที่จะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด
Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off)
นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)
รายละเอีย ดตารางแผนที่ ผลลัพธ (outcome mapping) ตัว ชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้
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แผนที่ผลลัพธโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ

(Stakeholder)

(Activity)

(Output)

(Outcome)

• เขารวมทํากิจกรรมทางกาย เชน เดิน แกวงแขน เปนตน
• เขารวมกิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ
• เขารวมอบรมกิจกรรม
• ประเมินสุขภาพตนเอง
• ใหรับความรูและการสอนการออกกําลังกายจากเจาหนาทีช่ มรมและครูผูนาํ
• รวมทํากิจกรรมสันทนาการ การฝกสมอง กับผูสูงอายุ
• พาผูสงู อายุออกกําลังกาย เชน ปนจักรยาน
• นําความรูทไี่ ดจากการอบรมไปสอนตอ
• เขารวมกิจกรรมอบรม เกี่ยวกับ PA สําหรับผูสูงาอยุ
• นําความรูทไี่ ดมาเผยแพรใหกับชุมชน และผูส ูงอายุ
• นําความรูทไี่ ดไปชวยดูแลผูสูงอายุในการทํา PA
• เขารวมอบรมของโครงการ
• ใหความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุแกผูสูงอายุและผูดูแล/ผูใกลชดิ
• ตอยอดความรูโดยนําความรูไ ปใช เชน ในโรงเรียนผูสงู อายุ
• จัดอบรม
• ใหความรูแกผูเขาอบรม
• จัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสําหรับผูสงู อายุ
• สรางเครือขาย

• จํานวนผูสงู อายุที่
ไดรับบริการ 4,060
คน

• สุขภาพแข็งแรงขึ้น
• มีความสุขมากขึ้น
• ความปลอดภัยในชีวิต –อุบัติเหตุลดลง (X)

• จํานวนผูดูแลและ
บุคคลใกลชิดที่เขา
รวมประชุม 4,060
คน

• มีความสุขมากขึ้น
• ดูแลผูสูงอายุไดดีขนึ้ ภาระการดูแลลดลง (X)

ผูสูงอายุ

ผูดูแล

เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ
ครูผูนํา

คณะทํางาน

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธที่ไมนาํ มาประเมิน
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• จํานวนเจาหนาทีข่ อง • มีความสุขที่ผสู ูงอายุไดออกกําลังและเห็น
ชมรมผูสูงอายุที่เขา
สุขภาพผูสงู อายุดีขึ้น
รวมโครงการ 116 คน • ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
• จํานวนครูผูนาํ
• มีความสุขมากขึ้นทีไ่ ดดูแลผูสูงอายุและเห็น
ผูสูงอายุที่เขารวม
สุขภาพผูสงู อายุดีขึ้น
โครงการ 174 คน
• ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
• จํานวนคณะทํางาน • ความภาคภูมิใจที่เกิดหลักสูตรกิจกรรมทาง
(9 คน)
กายที่เหมาะสมสําหรับเครือขาย
• มีชื่อเสียงเนื่องจากผลของโครงการ (X)
• องคความรูดานกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น (X)

ผลลัพท ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และแหลงขอมูล จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและ
สรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ
ผูมีสวนได
สวนเสีย
ผูสูงอายุ

ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
(Implications)
(Indicators)
สุขภาพแข็งแรงขึ้น การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการ
เจ็บปวยในเดือนที่ผา นมา (OP)
มีความสุขมากขึ้น รูสึกสบายใจ มีความกระตือรอลน

ตัวแทนทางการเงิน
(Financial Proxy)
คาใชจายดานสุขภาพ (OP)

ผูดูแล

มีความสุขมากขึ้น

ความกังวลในการดูแลผูส ูงอายุ
ลดลง

คาใชจายในการบําบัดโรคเครียด (3,718 บาทตอ
คนตอป)

เจาหนาที่
ชมรม
ผูสูงอายุ

ความสัมพันธกับ
ชุมชนดีขึ้น

การทํากิจกรรมรวมกันกับ
คนในชุมชนมากขึ้น

มีความสุขมากขึ้น

สบายใจที่ผสู ูงอายุไดออกกําลัง
รางกายแข็งแรง

มูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรมรวมกับคน
ในชุมชน (การทํากิจกรรมรวมกันบางครั้ง = 0.17
เทาของเงิน, เปนประจํา = 0.51 เทาของเงิน)
มูลคาทางการเงินของการรูสึกสบายใจ (0.68 เทา
ของเงินเดือน)

มีความสุขมากขึ้น

กระตือรือลนจากการออกกําลังกาย
และสอนผูสูงอายุออกกําลังกาย

มูลคาทางการเงินของการรูสึกกระตือรือลน (0.28
เทาของเงินเดือน)

ความสัมพันธกับ
ชุมชนดีขึ้น

การทํากิจกรรมรวมกันกับ
คนในชุมชนมากขึ้น

ความภาคภูมิใจ

มีความภูมิใจในการทํางาน

มูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรมรวมกับคน
ในชุมชน (การทํากิจกรรมรวมกันบางครั้ง = 0.17
เทาของเงิน, เปนประจํา = 0.51 เทาของเงิน)
มูลคาของการไดชวยเหลือผูอื่นทีไ่ มใชญาติ (0.4
เทาของเงินเดือน)

ครูผูนํา

คณะทํางาน

มูลคาทางการเงินของการรูสึกกระตือรือลน (0.28
เทาของเงินเดือน)
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แหลงขอมูล
(Data Source)
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559

1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของมูลนิธิศนู ยวิจัยและติดตามความเปนธรรม
ทางสุขภาพ (2560)

1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
1. เก็บจากแบบสอบถาม
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016)
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559

Outcome incidence โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสูงอายุ
ผูดูแล
เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ
ครูผูนํา
คณะทํางาน

ตัวชี้วัด
การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยในเดือนที่ผานมา (OP)
รูสึกสบายใจ มีความกระตือรือลน
ความกังวลในการดูแลผูสงู อายุลดลง
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึ้น
สบายใจที่ผูสงู อายุไดออกกําลัง รางกายแข็งแรง
กระตือรือลนจากการออกกําลังกายและสอนผูสงู อายุออกกําลังกาย
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึ้น
มีความภูมิใจในการทํางาน

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
อัตราการเจ็บปวยผูส ูงอายุกรณีคนไขนอก (OP) ต่ํากวา
คาเฉลี่ยผูสูงอายุทั้งประเทศรอยละ 7
สัดสวนของผูส ูงอายุที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 97
สัดสวนของผูด ูแลที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 95
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึน้ รอยละ 48
สัดสวนของเจาหนาทีช่ มรมที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 100
สัดสวนของครูผนู ําที่มีความสุขมากขึ้นรอยละ 100
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากขึน้ รอยละ 56
ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มขึ้น

Outcome incidence
คนไขนอก 272 คนตอป
3,943 คนตอป
3,871 คนตอป
56 คนตอป
116 คนตอป
174 คนตอป
98 คนตอป
9 คนตอป

Deadweight โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสูงอายุ
ผูดูแล
เจาหนาที่ชมรม
ผูสูงอายุ
ครูผูนํา
คณะทํางาน (รามา)

ผลลัพธ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
ความภาคภูมิใจ

Deadweight
(รอยละ)
60
20
30
50
60
20
50
80

เหตุผล
ผูสูงอายุมีดาํ เนินกิจกรรมทางกายและออกกําลังกาย และไดรับการดูแลจากสถานพยาบาลอื่นๆอยูแลว
ผูสูงอายุมีการสังสรรคในครอบครัว ชุมชน กลุมผูสูงอายุ และเพื่อนบานที่ทาํ ใหมีความสุขอยูบา งแลว
ผูดูแลเขารวมกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ
เดิมมีกิจกรรมที่ไดชวยเหลือคนในชุมชนอยูแลว
ชมรมมีกิจกรรมทีร่ วมกับคนในชุมชนอยูแลว
ครูผูนํา มีความสุขจากการทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยูแลว
ครูผูนํา ไดรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยูแลว
คณะทํางานไดมีการทําโครงการตางๆ มากอนอยูแลว
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Attribution โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสูงอายุ
ผูดูแล
เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ
ครูผูนํา
คณะทํางาน

Attribution
(รอยละ)
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
30
มีความสุขมากขึ้น
30
มีความสุขมากขึ้น
45
มีความสุขมากขึ้น
30
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
50
มีความสุขมากขึ้น
50
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
50
ความภาคภูมิใจ
20
ผลลัพธ

เหตุผล
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 และผูสูงอายุมีการออกกําลังกายและควบคุมอาหารของตนเองอยูแลว
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ที่เหลือเกิดจากตนเองเปนคนอารมณดีอยูแลว ไมเครียด และครอบครัว
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 45
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 50 ที่เหลือมาจากสวนอื่นๆ เชน การอานหนังสือ ทีวี การอบรมจากโรงพยาบาล
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 50
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 50
สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 20 ที่เหลือมาจากภาคีเครือขายตางๆ ชมรมผูส ูงอายุ โรงพยาบาล ศูนยบริการ
สุขภาพ และศูนยดูแลผูส ูงอายุตา งๆ

Drop-off โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพื้นที่สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสูงอายุ
ผูดูแล
เจาหนาทีช่ มรม
ผูสูงอายุ
ครูผูนํา
คณะทํางาน

ผลลัพธ
สุขภาพแข็งแรงขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
มีความสุขมากขึ้น
ความสัมพันธกับชุมชนดีขนึ้
ความภาคภูมิใจ

Drop-off เฉลี่ย 5 ป
(รอยละ)
58
0
24
0
0
42
38
0

เหตุผล
จะลดลงเพราะเมื่อไมมีโครงการก็จะไมมีคนมากระตุนใหทํากิจกรรมตางๆ
จบโครงการ ความสุขก็จะไมลดลง เพราะยังดูแลใจใหดีไมใหนอยลงไปกวาตอนที่มีโครงการ
คาดวาผูส ูงอายุจะสุขภาพเสื่อมลง จึงมีความกังวล
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องไดหลังจากที่ไมมโี ครงการเนื่องจากเปนชมรมที่มีศักยภาพ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องไดหลังจากที่ไมมโี ครงการเนื่องจากเปนชมรมที่มีศักยภาพ
กิจกรรมลดลง ถาไมมีโครงการ เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ
กิจกรรมลดลง ถาไมมีโครงการ เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ
ระยะเวลา 5 ป สั้นไป เนื่องจากยังมีการทํางานตอเนื่องจากโครงการ ทําใหความภูมิใจยังไมลด
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ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับกลุมวัยสูงอายุ
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “สงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558”
แบบสอบถาม ผูสูงอายุ
สําหรับผูวิจยั
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
ผูตรวจแบบสอบถาม..........................................................

กรุณาอานกอนตอบคําถาม
** ผูสูงอายุที่เขาร วมโครงการสงเสริมกิจ กรรมทางกายเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใ น
ประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใตการดําเนินการของผูชวยศาสตราจารยดร. อัจฉรา
ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวย
ทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นใน
ป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
หากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม สามารถติดตอไดที่ นายพสิษฐ พัจนา (เพชร) ที่เบอร 061-569-9085
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แบบสอบถาม
** ผูสูงอายุที่เขาร วมโครงการสงเสริมกิจ กรรมทางกายเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใ น
ประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558
** ทานสามารถตอบไดเพียงแผนเดียวและกลุมเดียวเทานั้น ไมสามารถตอบของกลุมอื่นๆ ได
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1.1 เพศ

O ชาย

O หญิง

1.2 อายุ………..…. ป
1.3 การศึกษาสูงสุด
O ไมไดเรียนหนังสือ O ประถมศึกษา O มัธยมศึกษาตอนตน O มัธยมศึกษาตอนปลาย
O สูงกวามัธยมศึกษา O ปวช.

O ปวส.

O อืน่ ๆ ระบุ....................

1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน
1.5 ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)
O ลําพัง

O คูสมรส

O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน

O หลาน...........คน

O ลูกเขย.........คน

O ลูกสะใภ........คน O พี่/นอง..........คน O ลูกจาง.......คน O อื่นๆ ระบุ..........

1.6 รายไดของครัวเรือน.....................................บาทตอป หรืออยูในชวงใดขางลางนี้
O ต่ํากวา 10,000 บาท

O 10,000-19,999 บาท

O 20,000-29,999 บาท

O 30,000-39,999 บาท

O 40,000-49,999 บาท

O 50,000-59,999 บาท

O 60,000-69,999 บาท

O 70,000-79,999 บาท

O 80,000-99,999 บาท

O 100,000-299,999 บาท

O 300,000-499,999 บาท

O 500,000 บาท ขึ้นไป
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สวนที่ 2 ผลของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2557- พ.ศ.2558
คําถาม

•
•
•
•

คําตอบ

2.1 สุขภาพกาย
หลังจากทานเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพกายโดยรวมเปนอยางไร
การเจ็บปวยครั้งสุดทายที่ไมตองนอนในโรงพยาบาล ระหวาง 1 เดือนที่แลว
- ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนที่จายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)
การเขาพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดทาย ระหวาง 12 เดือนที่แลว
- ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนที่จายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)
2.2 สุขภาพจิต
กอนเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร

O ดีขึ้น

O เทาเดิม

O แยลง

ทั้งหมดเปนเงิน __________ บาท
ทั้งหมดเปนเงิน __________ บาท

• หลังจากไดเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร
2.3 การดูแลตนเองของทาน
• หลังจากที่ทานเขารวมโครงการฯ ทานสามารถดูแลตนเองในการดําเนินกิจกรรมทางกาย
ได
• หลังจากที่ไดทําโครงการฯ ความรูด านกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุของทานเปน
อยางไร
• ทานประสบอุบตั ิเหตุในชีวิตประจําวัน (เชน หกลม ตกบันได หรือไดรับบาดเจ็บจากการ
ออกกําลังกาย) อยางไร
- กอนมีโครงการฯ (กอนป 2557) (เลือกตอบ)
- หลังมีโครงการฯ (หลังป 2558) (เลือกตอบ)
- ทานจายคารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบติเหตุครั้งลาสุด (เฉพาะสวนทีจ่ ายดวยเงิน
ตนเองหรือเบิกไมได)

0
1
ไมมีความสุขเลย
0
1
ไมมีความสุขเลย
O ดีขึ้น

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

O เทาเดิม

O ลดลง

O เพิ่มขึ้น O เทาเดิม

O ลดลง

…….ครั้งตอวัน หรือ …….ครั้งตอสัปดาห หรือ ……ครั้งตอเดือน หรือ ..…ตอป
……..ครั้งตอวัน หรือ ……..ครั้งตอสัปดาห หรือ ……..ครั้งตอเดือน หรือ ……..ตอป
ทั้งหมดเปนเงิน __________ บาท

****************สิ้นสุดแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง****************
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7
8
9
สุขมากที่สุด
7
8
9
สุขมากที่สุด

10
10

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “สงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558”
แบบสอบถาม ผูดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนของผูสูงอายุ
สําหรับผูวิจยั
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
ผูตรวจแบบสอบถาม..........................................................

กรุณาอานกอนตอบคําถาม
** ผูดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนของผูสูงอายุที่เขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใตการดําเนินการของผูชวยศาสตราจารยดร. อัจฉรา
ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวย
ทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นใน
ป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
หากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม สามารถติดตอไดที่ นายพสิษฐ พัจนา (เพชร) ที่เบอร 061-569-9085
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แบบสอบถาม
** ผูดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนของผูสูงอายุที่เขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558
** ทานสามารถตอบไดเพียงแผนเดียวและกลุมเดียวเทานั้น ไมสามารถตอบของกลุมอื่นๆ ได

สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1.1 เพศ
O ชาย
1.2 อายุ………..…. ป
1.3 การศึกษาสูงสุด

O หญิง

O ไมไดเรียนหนังสือ O ประถมศึกษา O มัธยมศึกษาตอนตน O มัธยมศึกษาตอนปลาย
O สูงกวามัธยมศึกษา O ปวช.

O ปวส.

O อืน่ ๆ ระบุ....................

1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน
1.5 ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)
O ลําพัง

O คูสมรส

O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน

O หลาน...........คน

O ลูกเขย.........คน

O ลูกสะใภ........คน O พี่/นอง..........คน O ลูกจาง.......คน O อื่นๆ ระบุ..........

1.6 รายไดของครัวเรือน.....................................บาทตอป หรืออยูในชวงใดขางลางนี้
O ต่ํากวา 10,000 บาท

O 10,000-19,999 บาท

O 20,000-29,999 บาท

O 30,000-39,999 บาท

O 40,000-49,999 บาท

O 50,000-59,999 บาท

O 60,000-69,999 บาท

O 70,000-79,999 บาท

O 80,000-99,999 บาท

O 100,000-299,999 บาท

O 300,000-499,999 บาท

O 500,000 บาท ขึ้นไป
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สวนที่ 2 ผลของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2557- พ.ศ.2558

คําถาม

คําตอบ

2.1 สุขภาพจิต
• กอนเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร

0 1
ไมมีความสุขเลย
0 1
ไมมีความสุขเลย

• หลังจากไดเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร
•
•
•

•
•

วงกลม O ในเลขที่ทานเลือก
2 3 4 5 6 7
2

3

4

5

6

7

8

9 10
สุขมากที่สุด
8 9 10
สุขมากที่สุด

2.2 มีเวลาวางเพิ่มขึ้นจากภาระการดูแลผูสูงอายุ
กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ
หลังจากที่ไดทําโครงการฯ ความรูดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุของ
O เพิ่มขึ้น O เทาเดิม
O ลดลง
ทานเปนอยางไร
หลังจากที่ผูสูงอายุในครัวเรือนของทานเขารวมโครงการฯ ภาระการดูแล
O เพิ่มขึ้น
O เทาเดิม
O ลดลง
ผูสูงอายุของทาน
เวลาที่ทานใชในการดูแลผูสูงอายุเปนอยางไร
………….นาทีตอวัน
- กอนเขารวมโครงการฯ (กอนป 2557)
………….นาทีตอวัน
- หลังจากเขารวมโครงการฯ (หลังป 2558)
2.3 ความสัมพันธในครอบครัว
กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ
O มากขึ้น O เทาเดิม
O ลดลง
หลังจากผูสูงอายุที่ทานดูแลเขารวมโครงการฯ ทานทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ
ทานทํากิจกรรมรวมกันผูสูงอายุในระดับ
O เปนประจํา O บางครั้ง O นาน ๆ ครั้ง O ไมทําเลย
- กอนเขารวมโครงการฯ (กอนป 2557)
O เปนประจํา O บางครั้ง O นาน ๆ ครั้ง O ไมทําเลย
- หลังจากเขารวมโครงการฯ (หลังป 2558)
****************สิ้นสุดแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง****************
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “สงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558”
แบบสอบถาม เจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุ
สําหรับผูวิจยั
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
ผูตรวจแบบสอบถาม..........................................................

กรุณาอานกอนตอบคําถาม
กรุณาอานกอนตอบคําถาม
** เจาหนาที่ชมรมที่รับทราบและเขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใตการดําเนินการของผูชวยศาสตราจารยดร. อัจฉรา
ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวย
ทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นใน
ป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
หากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม สามารถติดตอไดที่ นายพสิษฐ พัจนา (เพชร) ที่เบอร 061-569-9085
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แบบสอบถาม
** เจาหนาที่ชมรมที่รับทราบและเขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558
** ทานสามารถตอบไดเพียงแผนเดียวและกลุมเดียวเทานั้น ไมสามารถตอบของกลุมอื่นๆ ได

สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1.1 เพศ

O ชาย

O หญิง

1.2 อายุ………..…. ป
1.3 การศึกษาสูงสุด
O ไมไดเรียนหนังสือ O ประถมศึกษา O มัธยมศึกษาตอนตน O มัธยมศึกษาตอนปลาย
O สูงกวามัธยมศึกษา O ปวช.

O ปวส.

O อืน่ ๆ ระบุ....................

1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน
1.5 ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)
O ลําพัง

O คูสมรส

O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน

O หลาน...........คน

O ลูกเขย.........คน

O ลูกสะใภ........คน O พี่/นอง..........คน O ลูกจาง.......คน O อื่นๆ ระบุ..........

1.6 รายไดของครัวเรือน.....................................บาทตอป หรืออยูในชวงใดขางลางนี้
O ต่ํากวา 10,000 บาท

O 10,000-19,999 บาท

O 20,000-29,999 บาท

O 30,000-39,999 บาท

O 40,000-49,999 บาท

O 50,000-59,999 บาท

O 60,000-69,999 บาท

O 70,000-79,999 บาท

O 80,000-99,999 บาท

O 100,000-299,999 บาท

O 300,000-499,999 บาท

O 500,000 บาท ขึ้นไป
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สวนที่ 2 ผลของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2557- พ.ศ.2558

คําถาม

คําตอบ

2.1 สุขภาพจิต
• กอนเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร

0 1
ไมมีความสุขเลย
0 1
ไมมีความสุขเลย
ที่สุด

• หลังจากที่ไดเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร

•
•

•
•

2

วงกลม O ในเลขที่ทานเลือก
3 4 5 6 7 8

2

3

4

5

6

7

9 10
สุขมากที่สุด
8 9 10
สุขมาก

2.2 ความสัมพันธกับคนในชุมชน
กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ
O ดีขึ้น O เทาเดิม
O แยลง
หลังจากที่ไดเขารวมโครงการฯ ความสัมพันธของทานกับชุมชน
ทานมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางคนในชุมชนอยูในระดับ
O เปนประจํา O บางครั้ง O นาน ๆ ครั้ง O ไมทําเลย
- กอนมีโครงการฯ
O เปนประจํา O บางครั้ง O นาน ๆ ครั้ง O ไมทําเลย
- หลังมีโครงการฯ
2.3 ใหบริการดานกิจกรรมทางกาย
กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ
หลังจากไดเขารวมโครงการฯ ทานทํางานดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ
O ดีขึ้น O เทาเดิม
O แยลง
ได
ทานใชเวลาในวางแผนการทํางานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายหรือออกกําลังกาย
……………….นาทีตอวัน
- กอนเขารวมโครงการ
……………….นาทีตอวัน
- หลังเขารวมโครงการ
****************สิ้นสุดแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง****************
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “สงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ปพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2558”
แบบสอบถาม กลุมครูผูนําหรือแกนนํา
สําหรับผูวิจยั
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
ผูตรวจแบบสอบถาม..........................................................

กรุณาอานกอนตอบคําถาม
** ครูผูนําหรือแกน คือ ผูที่ผานการอบรมจากโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชี วิตผูสูงอายุใ นประเทศไทยซึ่งอาจเปน เจา ที่ชมรมที่ ใหบริการในชมรมหรื อเป นแกนนํา ที่เป น
ผูสูงอายุ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใตการดําเนินการของผูชวยศาสตราจารยดร. อัจฉรา
ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวย
ทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นใน
ป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
หากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม สามารถติดตอไดที่ นายพสิษฐ พัจนา (เพชร) ที่เบอร 061-569-9085
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แบบสอบถาม
** ครูผูนําหรือแกน คือ ผูที่ผานการอบรมจากโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2557- พ.ศ.2558
**ทานสามารถตอบไดเพียงแผนเดียวและกลุมเดียวเทานั้น ไมสามารถตอบของกลุมอื่นๆ ได

สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1.1 เพศ

O ชาย

O หญิง

1.2 อายุ………..…. ป
1.3 การศึกษาสูงสุด
O ไมไดเรียนหนังสือ O ประถมศึกษา O มัธยมศึกษาตอนตน O มัธยมศึกษาตอนปลาย
O สูงกวามัธยมศึกษา O ปวช.

O ปวส.

O อืน่ ๆ ระบุ....................

1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน
1.5 ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)
O ลําพัง

O คูสมรส

O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน

O หลาน...........คน

O ลูกเขย.........คน

O ลูกสะใภ........คน O พี่/นอง..........คน O ลูกจาง.......คน O อื่นๆ ระบุ..........

1.6 รายไดของครัวเรือน.....................................บาทตอป หรืออยูในชวงใดขางลางนี้
O ต่ํากวา 10,000 บาท

O 10,000-19,999 บาท

O 20,000-29,999 บาท

O 30,000-39,999 บาท

O 40,000-49,999 บาท

O 50,000-59,999 บาท

O 60,000-69,999 บาท

O 70,000-79,999 บาท

O 80,000-99,999 บาท

O 100,000-299,999 บาท

O 300,000-499,999 บาท

O 500,000 บาท ขึ้นไป
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สวนที่ 2 ผลของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2557- พ.ศ.2558

คําถาม

•
•
•
•

•
•

คําตอบ

2.1 สุขภาพจิต
วงกลม O ในเลขที่ทานเลือก
0
1
2
3
4
5
6
7
กอนเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวม
ไมมีความสุขเลย
เปนอยางไร
0
1
2
3
4
5
6
7
หลังจากไดเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิต
ไมมีความสุขเลย
โดยรวมเปนอยางไร
2.2 ความสัมพันธกับคนในชุมชน
กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ
O ดีขึ้น O เทาเดิม O แยลง
ความสัมพันธของทานกับชุมชนเปนอยางไร
ทานมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางคนในชุมชนอยู
ในระดับ
O เปนประจํา O บางครั้ง O นาน ๆ ครั้ง O ไมทําเลย
- กอนเขารวมโครงการฯ (กอนป 2557)
O เปนประจํา O บางครั้ง O นาน ๆ ครัง้ O ไมทําเลย
- หลังจากเขารวมโครงการฯ (หลังป 2558)
2.3 ใหบริการดานกิจกรรมทางกาย
กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ
หลังจากเขารวมโครงการฯ ทานใหบริการดาน
O ดีขึ้น O เทาเดิม O แยลง
กิจกรรมทางกายกับผูสูงอายุได
เวลาที่ทานใชในการสอนหรือพาผูสูงอายุดําเนิน
กิจกรรมทางกาย
……………….นาทีตอ ผูสูงอายุ 1 คน
- กอนเขารวมโครงการฯ (กอนป 2557)
……………….นาทีตอ ผูสูงอายุ 1 คน
- หลังจากเขารวมโครงการฯ (หลังป 2558)
*********สิ้นสุดแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง****************
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8
8

9
10
สุขมากที่สุด
9
10
สุขมากที่สุด

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “สงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ปพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2558”
แบบสอบถาม คณะทํางาน
สําหรับผูวิจัย
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
ผูตรวจแบบสอบถาม..........................................................

กรุณาอานกอนตอบคําถาม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใตการดําเนินการของผูชวยศาสตราจารยดร. อัจฉรา
ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวย
ทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลที่เกิดขึ้นใน
ป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น
หากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม สามารถติดตอไดที่ นายพสิษฐ พัจนา (เพชร) ที่เบอร 061-569-9085
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แบบสอบถาม
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1.1 เพศ

O ชาย

O หญิง

1.2 อายุ………..…. ป
สวนที่ 2 ผลของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป
พ.ศ.2557- พ.ศ.2558
2.1 ความภูมิใจในการทํางาน
ทานรูสึกภูมิใจจากการทําโครงการฯ อยางไร
O ภูมิใจ

O เฉยๆ

O ไมภูมิใจ

2.2 องคความรูดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ
หลังจากที่ไดทําโครงการฯ ความรูดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุของทานเปนอยางไร
O เพิ่มขึ้น

O เทาเดิม

O ลดลง

ลักษณะการทํางานดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุเปนอยางไร
กอนมีโครงการฯ (กอนป 2557)
O เปนประจํา

O บางครั้ง

O นาน ๆ ครั้ง

O ไมทําเลย

O นาน ๆ ครั้ง

O ไมทําเลย

หลังมีโครงการฯ (หลังป 2558)
O เปนประจํา

O บางครั้ง

2.3 เครือขาย
หลังจากการทํางานภายใตโครงการฯ จํานวนเครือขายการทํางานของทาน
O เพิ่มขึ้น

O เทาเดิม

O ลดลง

****************สิ้นสุดแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง****************
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