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กิตติกรรมประกาศ 

“โครงการการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม: แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย” นี้  สําเร็จลุลวงไดดวยดี

จากการสนับสนุนจากหลายภาคสวน  

คณะวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีสนับสนุน

งบประมาณ และคําแนะนําในการดําเนินงานของโครงการ 

ขอบพระคุณ ผูดําเนินโครงการภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายท้ัง 8 โครงการอันไดแก โครงการ

การสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

ริมคลองเปนทางจักรยานเพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานี

รถไฟฟาวุฒากาศ โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยาน

ในชีวิตประจําวัน ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย ชุด

โครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพุง ปท่ี 2 โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในประเทศไทย โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและ

สรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ และโครงการพัฒนาฟนฟูยานสะพานปลา สําหรับความ

รวมมือในการอนุเคราะหขอมูล และประสานงานในการเก็บขอมูลภาคสนาม ตลอดจนรวมใหความคิดเห็น 

รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียท่ีใหขอมูลในแบบสอบถาม อันเปนประโยชนตอการศึกษา 

ท้ังนี้ ความบกพรองท่ีอาจจะมีข้ึนโดยไมไดคาดหมายในการศึกษาโครงการนี้เปนความรับผิดชอบของ

ผูวิจัย โดยมิไดเก่ียวของกับหนวยงานท่ีใหทุนวิจัยหรือหนวยงานท่ีผูวิจัยสังกัดอยู 

    

   คณะวิจัย  
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บทสรุปผูบริหาร 

หลักการและเหตุผล 

การมีกิจกรรมทางกายท่ีไมเพียงพอเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ 8 และ 9 ของประชากรหญิงและ

ชาย และเปนสาเหตุท่ีทําใหคนไทยเสียชีวิตจํานวน 11,129 รายในป 2552 การสํารวจพฤติกรรมของคนไทยจาก

การมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงรอยละ 66.3 ของ

ประชากรท้ังประเทศในป พ.ศ. 2555 และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยคือ รอยละ 68.1, 68.3 และ 71.6 ใน

ป พ.ศ. 2556-58 โดยวัยเด็กเปนกลุมท่ีมีกิจกรรมทางกายต่ําท่ีสุด (รอยละ 64.8 ในป พ.ศ. 2558) และเพ่ิมข้ึนใน

กลุมผูสูงอายุ (รอยละ 66.7) วัยรุน (รอยละ 68.7) และวัยทํางาน (รอยละ 76.0) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับผล

การสํารวจท่ีพบวา คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในป พ.ศ. 2557 ทําใหคนไทยมีภาวะอวนและอวนลง

พุงถึงรอยละ 35 สสส. จึงไดมีแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ

ของคนไทย โดยดําเนินการควบคูไปกับการสงเสริมการสรางพ้ืนท่ีสุขภาวะหรือปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมี

กิจกรรมทางกาย ตลอดจนการสื่อสารใหคนทุกกลุมวัยตระหนักถึงความสําคัญของการมีกิจกรรมทางกาย รวมท้ัง

การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย ดังนั้นการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เปนประโยชนแก

สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพในการสื่อสารกับสังคม เพ่ือชี้ใหเห็นวาแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในดานสุขภาพ และสามารถ

วัดออกมาเปนมูลคาเชิงสังคมในรูปตัวเงิน เพ่ือตอบกับสังคมไดวาเงินท่ีลงทุนในกิจกรรมทางกายของ สสส. นั้น 

สังคมไดรับผลตอบแทนเทาใด 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายของสํานักงานสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมสําหรับแผนสงเสริมกิจกรรม

ทางกายในอนาคต 

3. เพ่ือใหเกิดการถายทอดความรูแกเครือขายในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม 

กรอบการศึกษาและวิธีการวิจัย 

ในการคัดเลือกโครงการเพ่ือวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม คณะวิจัยไดเลือกโครงการภายใตแผน

สงเสริมกิจกรรมทางกายท่ีมีการดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2558 – 2559 และเสร็จสิ้นโครงการภายในป พ.ศ. 

2559 และสามารถครอบคลุมท้ัง 3 กลุมวัย (วัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ) และ 4 settings (บาน โรงเรียน 
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ชุมชนและองคกร) โดยระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม  ประกอบดวยข้ันตอนการ

วิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม 6 ข้ันตอน ดังรูปท่ี ส-1  

 

รูปท่ี ส-1 ข้ันตอนการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม 

ผลการศึกษา 

ผลประโยชนรวมใน 5 ปของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายเทากับ 1,112.1 ลานบาท และเม่ือคิดเปน

มูลคาปจจุบันมีมูลคา 1,023.6 ลานบาท โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 3 ตอป และมูลคาการลงทุนของชุดโครงการ/

โครงการในปท่ีเริ่มตนเทากับ 105.3 ลานบาท สงผลใหผลตอบแทนทางสังคมของการลงทุน (SROI) ใน

โครงการวิจัยนี้เทากับ 9.7 นั่นคือการลงทุนของสสส. และองคกรภาคีในแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายแตละบาท

ไดผลตอบแทนทางสังคมประมาณ 9.7 บาทหรือกลาวไดวาแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายมีความคุมคา โดย

ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียจากการเขารวมโครงการในแผนสงเสริมกิจกรรม 

ทางกาย ประกอบดวย การมีสุขภาพแข็งแรงซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของการมีกิจกรรมทางกายท่ีสงเสริมให

คนมีการออกกําลังกายมากข้ึน นอกจากจะมีผลตอสุขภาพกายแลว การสงเสริมกิจกรรมทางกายยังชวยใหผูมี

สวนไดสวนเสียก็มีความสุขมากข้ึนดวย ท้ังจากการผอนคลาย ลดความเครียด สบายใจท่ีไดเห็นคนใกลชิดไมมี

พฤติกรรมเนือยนิ่ง รวมท้ังการไดมีกิจกรรมรวมกันกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และชุมชนมากข้ึน องคความรูใน

เรื่องกิจกรรมทางกายและโภชนาการก็เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดรับเพ่ิมเติมจากการเขารวมทํา

กิจกรรมตางๆ และสําหรับผูดําเนินโครงการนั้น ก็รูสึกภาคภูมิใจท่ีเห็นผูเขารวมโครงการไดมีการออกกําลังกาย 

ทํากิจกรรมทางกาย มีสุขภาพท่ีดี และมีความสุข 

ท้ังนี้เม่ือพิจารณาผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย พบวา ผลประโยชนสวนใหญ

ประมาณรอยละ 72 ตกอยูกับกลุมเปาหมายหลัก  อันไดแก กลุมวัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ  

ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ และสํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะท่ีเนนความครอบคลุมไปท่ี 3 

กลุมวัย และ 4 settings นอกจากนี้ผูใกลชิด อันไดแก ครอบครัว ผูดูแล รวมท้ังผูท่ีไดรับประโยชนรวม เชน ผูท่ี

อยูนอกพ้ืนท่ีแตไดมาใชพ้ืนท่ีสุขภาพ ก็ไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย

ดวยเชนกัน 
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ขอเสนอแนะ 

1. เนื่องจากผลลัพธบางโครงการแตกตางกัน  การคํานวณ SROI ควรตองหาผลลัพธรวม (common 

outcome) ของทุกโครงการ แลวนําไปหา deadweight attribution และ drop-off เพ่ือประเมินหา

ผลประโยชนท่ีไดจากแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย 

2. การเก็บขอมูลและการคํานวณข้ึนอยูกับมุมมองของผูตอบ  จึงตองระมัดระวังในการสอบถามเพ่ือ

สะทอนและถอดความเห็นท่ีไดใหเปนรูปธรรมสามารถวัดได และเปนวิทยาศาสตรใหมากข้ึน  และการสอบถาม

ตองมีจํานวนท่ีมากพอเพ่ือหาความคิดเห็นท่ีเปนเอกฉันท (consensus) 

3. ควรระวังเรื่องความถูกตองแมนยําของการคํานวณคาความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากบาง

โครงการสิ้นสุดมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ทําใหเปนขอจํากัดของการเก็บขอมูลท่ีจะนํามาใชในการคํานวณ SROI  

ดังนั้นการวิเคราะห SROI ไมควรเลือกประเมินโครงการท่ีสิ้นสุดมานานแลวและควรสรางระบบการเก็บขอมูล 

โดยเก็บขอมูลตั้งแตเริ่มโครงการและเก็บอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจทําไดโดยระบุใหมีการเก็บขอมูลไวในแผนการ

ทํางานโครงการของผูรับทุน ประกอบกับมีแบบฟอรมการเก็บขอมูลเพ่ือความชัดเจนและเปนมาตรฐาน 

4. โครงการท่ีมี SROI ต่ําไมไดหมายความวาจะตองหยุดดําเนินการไป แตผูดําเนินโครงการสามารถใช

ประโยชนจากขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห เพ่ือไปปรับปรุงการดําเนินงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดของผลลัพธท่ีไม

เปนไปตามเปาหมายหรือเพ่ิมน้ําหนักกับผลลัพธท่ีมีผลตอ SROI 
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บทที่ 1: บทนํา 

1.1 ความเปนมา หลักการ และเหตุผล 

การมีกิจกรรมทางกายท่ีไมเพียงพอ (Physical Inactivity) รวมกับการรับประทานอาหารท่ีไม

เหมาะสม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่เปน 1 ใน 4 สาเหตุของโรค NCDs วารสาร 

Lancet ฉบับป ค.ศ. 2012 ไดระบุวาการมีกิจกรรมทางกายท่ีไมเพียงพอนําไปสูการเสียชีวิตดวยกลุมโรค 

NCDS มากกวาการสูบบุหรี่แลว โดยองคการอนามัยโลก (WHO) ไดประเมินวาการมีกิจกรรมทางกายท่ีไม

เพียงพอ (Physical Inactivity) เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึงรอยละ 5.5 หรือประมาณ 3.2 

ลานคนตอป รวมท้ังนิตยสาร TIME เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 ไดนําเสนองานวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันท่ี

พบวาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) มีโอกาสเสี่ยงของการเปนมะเร็งลําไสและชองทองสูง

ถึงรอยละ 66 

สําหรับประเทศไทย กิจกรรมทางกายท่ีไมเพียงพอเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ 8 และ 9 ของ

ประชากรหญิงและชาย และเปนสาเหตุท่ีทําใหคนไทยเสียชีวิตจํานวน 11,129 รายในป 2552 การสํารวจ

พฤติกรรมของคนไทยจากการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา คนไทยมีกิจกรรม

ทางกายเพียงรอยละ 66.3 ของประชากรท้ังประเทศในป พ.ศ. 2555 และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยคือ 

รอยละ 68.1, 68.3 และ 71.6 ในป พ.ศ. 2556-58 โดยวัยเด็กเปนกลุมท่ีมีกิจกรรมทางกายต่ําท่ีสุด (รอยละ 

64.8 ในป พ.ศ. 2558) และเพ่ิมข้ึนในกลุมผูสูงอายุ (รอยละ 66.7) วัยรุน (รอยละ 68.7) และวัยทํางาน (รอย

ละ 76.0) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจท่ีพบวา คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทําใหคน

ไทยมีภาวะอวนและอวนลงพุงถึงรอยละ 35 ในป พ.ศ. 2557 

ในการนี้ สสส. จึงไดมีแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือ

สุขภาพของคนไทย โดยดําเนินการควบคูไปกับการสงเสริมการสรางพ้ืนท่ีสุขภาวะหรือปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การมีกิจกรรมทางกาย ตลอดจนการสื่อสารใหคนทุกกลุมวัยตระหนักถึงความสําคัญของการมีกิจกรรมทางกาย 

รวมท้ังการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย ท่ีผานมา สสส. ไดรวมกับเครือขายตางๆ ในการขับเคลื่อนเพ่ือ

เพ่ิมโอกาสการมีกิจกรรมทางกาย เชน รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสรางตนแบบโรงเรียนสงเสริม

กิจกรรมทางกายแกกลุมวัยเด็ก การสงเสริมความรู Active Play แกผูปกครอง ครู รวมกับภาคอุตสาหกรรม

สรางตนแบบ Active Workplace แกกลุมวัยทํางาน รวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา จัดกิจกรรมสงเสริมการเดิน-การใชจักรยานในชีวิตประจําวันภายใตยุทธศาสตร 3 ส (1 สวน 1 สนาม 1 

เสนทางตอจังหวัด) ท้ังนี้กิจกรรมตางๆ เหลานี้จะชวยสงเสริมใหคนไทยมีกิจกรรมทางกายมากข้ึน ชวยใหมี

สุขภาพท่ีดี และปองกันความเสี่ยงจากโรคภัยไขเจ็บ อันเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม ซ่ึงสามารถวัด

ผลตอบแทนไดในรูปของ Social Return on Investment หรือ SROI โดยเปนการวัดถึงความคุมคาของการ

ลงทุนในกิจกรรมตางๆ ตามแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายวาใหผลตอบแทนตอสังคมอยางไร 

1 



การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เปนประโยชนแกสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ

ในการสื่อสารกับสังคม สามารถชี้ใหเห็นวาแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายท่ีดําเนินการโดยสํานัก 5 สํานัก

สงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ในดานสุขภาพ และสามารถวัดออกมาเปนมูลคาเชิงสังคมในรูปตัวเงิน เพ่ือตอบกับสังคมไดวาเงินท่ีลงทุนใน

กิจกรรมทางกายของสสส. นั้น สังคมไดรับผลตอบแทนเทาใด ท้ังนี้ เพ่ือใหการคํานวณผลตอบแทนทางสังคมมี

ความถูกตองยิ่งข้ึน ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลการวิเคราะหใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ในการวิเคราะหครั้งนี้จึง

จะทําการพัฒนาฐานขอมูลการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมและมีการถายทอดองคความรูแกเครือขายท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหสามารถวิเคราะหไดในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายของสํานักงานสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมสําหรับแผนสงเสริมกิจกรรม 

ทางกายในอนาคต 

3. เพ่ือใหเกิดการถายทอดความรูแกเครือขายในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม 

1.3 กรอบการคัดเลือกโครงการที่ศึกษา  

แผนสงเสริมกิจกรรมทางกายภายใตการดําเนินการของสํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ 

ประกอบดวย 3 กลุมแผนงาน และ 1 ยุทธศาสตรพิเศษ คือ กลุมแผนงานสงเสริมกิจกรรมทางกายตามกลุมวัย 

กลุมแผนงานสงเสริมพ้ืนท่ีและปจจัยแวดลอมสุขภาวะท่ีเอ้ือตอกิจกรรมทางกาย กลุมแผนงานทุนอุปถัมภกีฬา 

และยุทธศาสตรสงเสริมการใชจักรยานเพ่ือสุขภาพ โดยครอบคลุม 3 กลุมวัย (วัยเด็ก วัยทํางาน และวัย

สูงอายุ) และ 4 settings (บาน โรงเรียน ชุมชนและองคกร) 

เนื่องจากความครอบคลุมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายท่ีครบทุกกลุมวัยและพ้ืนท่ี สงผลใหสํานัก 

5 มีการสนับสนุนโครงการ ชุดโครงการ และแผนงานท่ีเก่ียวของจํานวนมาก คณะวิจัยจึงไดกําหนดกรอบและ

ขอบเขตในการคัดเลือกโครงการศึกษาท่ีสามารถเปนตัวแทนของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายภายใตขอจํากัด

ของทรัพยากรและเวลาท่ีทําการวิเคราะห โดยทําการศึกษาลักษณะของโครงการและไดปรึกษากับผูรับผิดชอบ

กลุมแผนงานและยุทธศาสตรในสํานัก 5 รวมท้ังผูไดรับทุน ซ่ึงมีรายละเอียดกรอบการคัดเลือกดังนี้ 

• เปนโครงการท่ีมีการดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2558 – 2559 และเสร็จสิ้นโครงการภายในป พ.ศ. 

2559 เพ่ือใหสามารถเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียได 

• ครอบคลุมท้ัง 3 กลุมวัย และ 4 settings ยกเวนกรณี setting องคกรหรือท่ีทํางานท่ีไมครอบคลุม

กลุมวัยเด็กและวัยสูงอายุ เพราะเนนวัยทํางานเปนหลัก และกรณี setting โรงเรียนท่ีไมครอบคลุม

กลุมวัยสูงอายุ เพราะโรงเรียนเนนวัยเด็กซ่ึงเปนนักเรียน และวัยทํางานซ่ึงเปนผูปกครอง 
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• เปนโครงการขนาดใหญและสามารถนํามาเปนตัวแทนของการวิเคราะห SROI ของแผนสงเสริม

กิจกรรมทางกายได 

• ไมรวมโครงการท่ีเปนการสนับสนุนงานวิชาการ และการสื่อสารสาธารณะ เพราะผูมีสวนไดสวน

เสียเกิดข้ึนในวงกวาง และผูไดรับประโยชนไมคอยทราบวาเปนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ การวัดผลตอบแทนโดยใช SROI จึงไมเหมาะสม 

• ไมรวมโครงการท่ีเปนการทําแผน และการออกแบบพ้ืนท่ีสุขภาวะ โดยยังไมมีการกอสรางและ

พัฒนาพ้ืนท่ี เพราะไมสามารถวัดประโยชนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ 

(ท่ีมีการสรางจริง) ไดอยางชัดเจน จึงไมเหมาะสมท่ีจะใช SROI ในการวัด 

ตารางท่ี 1-1 แสดงชุดโครงการและโครงการท่ีคณะวิจัยคัดเลือกเพ่ือนํามาวิเคราะหผลตอบแทนทาง

สังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย ซ่ึงประกอบดวย 8 ชุดโครงการ/โครงการ และไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากสสส. จํานวน 32.61 ลานบาท (รายละเอียดของโครงการในภาคผนวก ก-ง) และตารางท่ี 1-2 

แสดงความครอบคลุมของโครงการท่ีคัดเลือกใน 3 กลุมวัย และ 4 settings 

ตารางท่ี 1-1: โครงการท่ีคัดเลือกมาเปนตัวแทนแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย 

โครงการ ปท่ี

ดําเนินการ 

ผูรับทุน งบประมาณ 

(ลานบาท) 

1. โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือ

พัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะใน

ชุมชนเมือง  

2558 สถาบันอาศรมศิลป 

 

3.81 

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยาน

เพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจ

ชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานี

รถไฟฟาวุฒากาศ 

2558 - 

2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 

4.99 

3. โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558  2558 มูลนิธิสมาพันธชมรมเดิน

วิ่งเพ่ือสุขภาพไทย 

10.0 

4. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดิน

และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน  

4.1 โครงการ Bike & Walk to School 

4.2 โครงการ Walk and Bike Friend City 

2558 - 

2559 

ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ

แหงประเทศไทย 

0.8 

5. ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลด

พฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย 

2558 - 

2559 

สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.45 
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โครงการ ปท่ี

ดําเนินการ 

ผูรับทุน งบประมาณ 

(ลานบาท) 

6. ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทย

ไรพุง ปท่ี 2 

6.1 โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภ

ผสมผสาน 

6.2 โครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการ

ประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและ

ฝกปฎิบัติออกกําลังกายเพ่ือเสริมสราง

สุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ  

2556 – 

2558 

เครือขายคนไทยไรพุง 

และราชวิทยาลัยอายุร

แพทยแหงประเทศไทย 

2.56 

 

(2.34) 

(0.22) 

7. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย  

2557 – 

2558 

คณะศึกษาศาสตรและ 

พัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

3.0 

8. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับ

ผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและ

สรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อน

สูสาธารณะ  

2558 - 

2559 

ศูนยหัวใจหลอดเลือดและ

เมแทบอลิซึม โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

5.0 

ท่ีมา: สํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. 

ตารางท่ี 1-2: การ mapping โครงการท่ีคัดเลือกกับ 3 กลุมวัย และ 4 settings 

พ้ืนท่ี (settings) 

กลุม 
บาน โรงเรียน ชุมชน ท่ีทํางาน/องคกร 

วัยเด็ก  3, 5, 6 4, 5 1, 2, 3, 4  

วัยทํางาน 3, 5, 6, 7, 8 4 1, 2, 3, 4, 7, 8 6 

วัยสูงอายุ 3, 7, 8  1, 2, 3, 7, 8  

หมายเหตุ: รายละเอียดหมายเลขโครงการในตารางท่ี 1 

1.4 ระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม  

ข้ันตอนการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังรูปท่ี 1-1 และมีรายละเอียด

การดําเนินการในแตละข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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รูปท่ี 1-1: ข้ันตอนการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม 

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

ข้ันท่ี 1: กําหนดขอบเขตการวิจัยและระบุผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะวิจัยจะตองกําหนดขอบเขตของการวิจัย เชน จุดประสงคของการวิจัย ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ

โครงการ รวมไปถึงระยะเวลาในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม นอกจากนี้ คณะวิจัยจะตองทําการระบุผู

มีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงหมายถึงบุคคลหรือองคกรท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการ จนทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงข้ึน ไมวาผลกระทบนั้นจะเปนบวกหรือลบ โดยควรคํานึงถึงปจจยัตอไปนี้ 

• ผูมีสวนไดสวนเสียคือใคร 

• จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม 

• บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 

• วิธีการเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ข้ันท่ี 2: กําหนดแผนท่ีผลลัพธ 

แผนท่ีผลลัพธจะแสดงความสัมพันธของผูมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน และ ทรัพยากรท่ีใช (หรือ 

input ไมวาจะเปนเงินหรือเวลา) โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การจัดประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนได

สวนเสียแตละกลุม แผนท่ีผลลัพธประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 

• ผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ทรัพยากรท่ีผูมีสวนไดสวนเสียใหกับโครงการ (เชน เงิน เวลา) 

• กิจกรรมท่ีทํา 

• ผลผลิตท่ีได 

• ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงไปท่ีเกิดข้ึน 

 

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 
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ข้ันท่ี 3: คัดเลือกผลลัพธ กําหนดตัวชี้วัด และเก็บขอมูล 

หลังจากรวบรวมขอมูลในแผนท่ีผลลัพธแลว คณะวิจัยจะคัดเลือกผลลัพทท่ีจะนํามาคํานวณ

ผลตอบแทนทางสังคม และหาตัวชี้วัดท่ีชัดเจนวาสามารถวัดผลลัพธนั้นได โดยตองมีขอมูลท่ีสามารถบอกไดวา

ผลลัพธจะเกิดข้ึน (outcome incidence) มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ซ่ึงรวบรวมมาจากการเก็บแบบสอบถาม 

(ขอมูลปฐมภูมิ) รวมกับการใชขอมูลทุติยภูมิท่ีมีอยู ดังข้ันตอนในรูปท่ี 1-2 

รูปท่ี 1-2: ข้ันตอนการคํานวณ outcome incidence 

 

ข้ันท่ี 4: คํานวณผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน 

การประเมินสิ่งท่ีเก่ียวของกับผลกระทบ อันไดแก ถา สสส. ไมสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมนั้นๆ ผูมีสวน

ไดสวนเสียจะไดรับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธตางไปจากเดิมหรือไม (Deadweight) ผลลัพธของโครงการจะ

ลดลงหรือไม (Drop-off) หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากกิจกรรมอ่ืนๆ หรือการทํางานขององคกรอ่ืนๆ มาก

นอยเพียงใด (Attribution) โดยมีการลดทอนสิ่งท่ีไมใชผลงานของ สสส. และทําการประเมินมูลคาของผลลัพธ

ใหอยูในรูปเงินตราได โดยใชตัวแทนทางการเงินในการแปลงคาผลลัพธเปนเงินตรา เพ่ือคํานวณผลประโยชนท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ ดังรูปท่ี 1-3 

รูปท่ี 1-3: ข้ันตอนการคํานวณผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

 

ข้ันท่ี 5: คํานวณผลตอบแทนทางสังคม (SROI) 

การคํานวณ Social Return on Investment (SROI) เปนการนํามูลคาผลประโยชนของทุกปและ

ของทุกๆ คนมารวมกันและเปรียบเทียบกับมูลคาการลงทุน โดยใชสูตรดังนี้ 

ผลลัพธ ตัวชี้วัด เก็บขอมูล 
outcome 
incidence 

outcome incidence 

ลบ  

deadweight 
incidence 

คูณ 

attribution 
rate 

คูณตัวแทน
ทางการเงิน 

ลบ 

Drop-off 

social 
benefit 

(ผลประโยชน) 
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
มูลคาปจจุบันของผลประโยชนท้ังหมด

มูลคาปจจุบันของการลงทุนท้ังหมด
 

การคํานวณจะใชอัตราคิดลดเพ่ือใหไดมูลคาปจจุบันของผลประโยชนและการลงทุน ซ่ึงในการศึกษานี้

ใชอัตราคิดลดรอยละ 3 อันเปนอัตราท่ีมักใชในโครงการดานสุขภาพ ท้ังนี้ หาก SROI มีคามากกวา 1 แสดงวา

ผลประโยชนของโครงการมากกวาการลงทุนหรือกลาวอักนัยหนึ่งวาการลงทุนมีความคุมคา และหลังจาก

คํานวณ SROI ของโครงการแลว ควรมีการวิเคราะหความออนไหว (sensitivity) ของผลตอบแทนทางสังคม 

ภายใตอัตราคิดลด, Deadweight, Attribution, Drop-off คาตางๆ ดวย 

ข้ันท่ี 6: ประมวลและรายงานผล 

หลังจากคํานวณผลตอบแทนทางสังคมและวิเคราะหความออนไหวแลว คณะวิจัยจะนําเสนอผล

การศึกษากับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีเก่ียวของผานการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนและขอขอคิดเห็น รวมถึง

จัดทํารายงานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป  

1.5 การนําเสนอรายงาน 

รายงานนี้ประกอบดวย 6 บท โดยบทท่ี 1 เปนการกลาวนําถึงท่ีมาและเหตุผลในการทําวิจัย พรอมท้ัง

วัตถุประสงค กรอบแนวคิด และวิธีการวิจัย บทท่ี 2 เปนรายละเอียดของกลุมชุดโครงการและโครงการท่ีศึกษา

และการทบทวนวรรณกรรม บทท่ี 3 กลาวถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียของแผนสงเสริมกิจกรรม

ทางกาย ดวยการจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียและนําผลการประชุมมาจัดทําแผนท่ีผลลัพธ บทท่ี 4 เปนการ

นําเสนอตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และ Drop-off ท่ีเกิดข้ึนของแผนสงเสริม

กิจกรรมทางกายเพ่ือนําไปใชในการคํานวณผลตอบแทนทางสังคม บทท่ี 5 เปนการคํานวณ SROI ของแผน

สงเสริมกิจกรรมทางกาย สวนแบงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสีย และการวิเคราะหความออนไหว

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของ Deadweight และ Attribution และบทท่ี 6 เปนการสรุปผลการศึกษาและ

ขอเสนอแนะในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมสําหรับนําไปใชกับโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต 
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บทที่ 2: โครงการที่ศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม  

2.1 ชุดโครงการและโครงการที่ศึกษา 

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายในการศึกษานี้ คณะวิจัยไดแบง

ชุดโครงการ/โครงการตามท่ีไดคัดเลือกไวในตารางท่ี 1-1 ออกเปน 4 กลุม ไดแก วัยเด็ก วัยทํางาน วัยสูงอายุ

และทุกกลุมวัย ตามชวงอายุซ่ึงสอดคลองกับความครอบคลุมกลุมวัยของสํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ 

โดยใชเกณฑท่ีวากลุมเปาหมายหลักของแตละชุดโครงการ/โครงการเปนประชากรในกลุมวัยไหน ดังตอไปนี้ 

(รายละเอียดของแตละชุดโครงการ/โครงการอยูในภาคผนวก ก-ง) 

ทุกกลุมวัย 

โครงการท่ีมีกลุมเปาหมายหลักในทุกกลุมวัย เปนโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีทุกชวงวัยสามารถเขารวม

กิจกรรมได ประกอบดวย โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา 

“ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยานเพ่ือ

สรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ 

โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ดําเนินงานโดยมูลนิธิสมาพันธชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย เปนโครงการ

ท่ีสงเสริมใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึนผานกิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือ

สุขภาพและกิจกรรมทางกายอ่ืนๆ รวมถึงผลักดันนโยบายดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายในองคกรตางๆ 

อาทิ หนวยงานของรัฐ องคกรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการจัดการองค

ความรู และสรางนวัตกรรมดานการสงเสริมการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมทางกายอ่ืนๆ ซ่ึงมีโครงการใน

แตละปมากกวา 130 โครงการ และมีประชาชนทุกกลุมวัยท่ีเขารวมโครงการนี้กวา 500,000 คนตอป 

นอกจากนี้โครงการยังสงเสริมกิจกรรมทางกายในองคกร เพ่ือใหเกิดนโยบายภายในองคกรท้ังสถาบันการศึกษา 

หนวยงานราชการ องคกรปกครองทองถ่ิน การเคหะแหงชาติ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 

สวนสาธารณะ รวมท้ังมีเครือขายชมรมเดินวิ่งและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ัวประเทศ 

โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง 

และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยานเพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ เปนโครงการท่ีสสส. ใหทุนสนับสนุนในการปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีมี

อยูเดิมใหเปนพ้ืนท่ีสุขภาวะโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน โครงการ “ลานกีฬาพัฒน” เปนการปรับปรุงพ้ืนท่ี

ในเคหะชุมชนคลองจั่น ในป พ.ศ. 2557-2558 โดยมอบหมายใหสถาบันอาศรมศิลปออกแบบและปรับปรุง 

ภูมิทัศนในพ้ืนท่ีใหคนในชุมชนไดมาทํากิจกรรมทางกายท่ีลานกีฬาพัฒน ท้ังในรูปการออกกําลังกาย และทํา

กิจกรรมตางๆ โดยมีจุดประสงท่ีจะชวยใหประชาชนในเคหะคลองจั่น และชุมชนใกลเคียงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี

สุขภาพแข็งแรงข้ึน มีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน และสามารถเปนองคความรูของตนแบบในกระบวนการสรางพ้ืนท่ีสุข

ภาวะในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในอนาคต 
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สวนโครงการ “เสนทางคลองบางมด” จะเปนโครงการท่ีศึกษาและพัฒนาปรับปรุงทางเดินเทาและ

เสนทางจักรยานเลียบคลองบางมดเพ่ือการเดินทางและสังคมสุขภาวะ ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) การดําเนินการมีท้ังการสํารวจความคิดเห็นจากชุมชนเพ่ือใหไดเสนทางจักรยาน

เลียบคลองท่ีตรงกับความตองการของชุมชน และนําเสนอตอหนวยงานภาครัฐใหมีการพัฒนาและปรับปรุง

ทางเดินเทาและเสนทางจักรยานเลียบคลองเพ่ือการเดินทาง และมีการประชาสัมพันธโครงการ การจัด

กิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน จัดงานวิ่ง สรางงานศิลปะเลียบคลอง และการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรวม

และสรางรายไดแกชุมชน เชน งานบางมดเฟส เพ่ือใหคนในชุมชนและนอกชุมชนริมคลองบางมดไดเขามาใช

พ้ืนท่ีเสนทางคลองบางมดและมีสวนรวมทํากิจกรรมตางๆ ท่ีกอใหเกิดกิจกรรมทางกาย สงผลใหมีคนในชุมชน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน มีความสุขมากข้ึน รวมท้ังคณะทํางานยังสามารถนําองคความรูของ

ตนแบบในกระบวนการสรางพ้ืนท่ีสุขภาวะไปปรับใชในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชนเดียวกับโครงการการสรางกระบวนการมี

สวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” 

กลุมวัยเด็ก 

ชุดโครงการ/โครงการท่ีมีกลุมเปาหมายหลักเปนกลุมวัยเด็ก เปนโครงการท่ีเนนกิจกรรมทางกายในวัย

เด็กเปนหลัก ประกอบดวยโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 

และชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย  

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ดําเนินงานโดย

ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแหงประเทศไทย เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ทําใหการ

ขับเคลื่อน ผลักดัน และสงเสริมการเดินและใชจักรยานในชีวิตประจําวันใหสามารถเกิดผลสําเร็จและถูกนําไป

ปฏิบัติไดจริงตองมีการขับเคลื่อนลงไปในพ้ืนท่ี การดําเนินการจึงเนนไปท่ีการทํากิจกรรมรวมกับเด็กนักเรียน  

โดยดําเนินการภายใตโครงการ Bike & Walk to School “ชวนกันปน พากันเดิน ไปโรงเรียนกันเถอะ” ซ่ึง

มุงหวังวาจะชวยลดปญหาการจราจรติดขัดหนาโรงเรียนในชวงเชา-เย็น และสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายให

เด็กนักเรียน รวมถึงการชวยลดอุบัติเหตุหนาโรงเรียน และ “กิจกรรมปดเทอมสรางสรรค”เปนกิจกรรมท่ีจัดทํา

ข้ึนเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางในชวงปดภาคเรียนใหเกิดประโยชน ชวนกันเรียนรูประสบการณนอก

หองเรียนผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนเวลา 2 วัน โดยใชจักรยานและการเดินเปนเครื่องมือในการสํารวจ

รอบๆ ชุมชนหรือโรงเรียนในรัศมีประมาณ 1-3 กิโลเมตร เพ่ือสํารวจปญหาในพ้ืนท่ี และรวมฝกแกไขปญหา

ตามหลักอริยสัจ 4 การทํากิจกรรมเหลานี้ไดกอใหเกิดการตระหนักถึงการเดินและการออกกําลังกาย และชวย

สงเสริมใหเด็กนักเรียนเดินและปนจักรยานมาโรงเรียนมากข้ึน เกิดการทํางานรวมกัน และการมีความรูในการ

ทําแผนท่ีชุมชน กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะดานการจราจรผานการอบรมเชิงปฎิบัติการ 

ท้ังนี้ยังสงผลใหการขับเคลื่อนการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ ชุมชน และทําจุดจอดรถเพ่ือลดปญหาการจราจร

ติดขัด สงผลใหมีกิจกรรมทางกายมากข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน มีความสุขมากข้ึน เนื่องจาก

รูสึกปลอดภัยในการเดินทาง และสามารถนําองคความรูดานกฎหมาย กฎระเบยีบจราจร ไปใชในอนาคต 
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สําหรับชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย 

ดําเนินงานโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปนโครงการเชิงบูรณาการท่ีมุงคนหา

นวัตกรรมตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีเปาหมายเพ่ือลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจําวันของเด็ก

และวัยรุนไทย ผานกระบวนการตระหนักทางสุขภาวะ สนับสนุนพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาวะ เสริมสราง

ความต่ืนรูในการดําเนินชีวิตอยางมีสุขภาวะ และมีจิตสาธารณะเพ่ือใหเปนพลเมืองตื่นรูของประเทศไดใน

อนาคต ชุดโครงการแบงออกเปน 2 โครงการยอย ไดแก 1) โครงการการสรางตนแบบการลดพฤติกรรมเนือย

นิ่งในเด็ก (Rights to Play: ขอหนู…วิ่งเลน) ซ่ึงเนนไปท่ีประชากรวัยเด็กระดับชั้นประถมศึกษา เนนการ

สรางสรรคและเปดโอกาสในการวิ่งเลนมากข้ึน ท้ังในแบบ Active Play และ Free Play เนื่องจากปจจุบันการ

เลนในลักษณะดังกลาวมีแนวโนมลดลง จึงจําเปนตองสรางความเขาใจ และความตระหนักถึงผลเสียของ

พฤติกรรมเนือยนิ่ง ใหรักและเรียนรูการมีวิถีชีวิตท่ีกระฉับกระเฉง  และ 2) โครงการการสรางสรรคตนแบบการ

ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุน (Active Living Skills: ทีนรู…อยูตื่น) เปนโครงการท่ีสงเสริมกระบวนการมีสวน

รวมของเด็กในชั้นมัธยมศึกษา เนนใหวัยรุนไดคนหาชีวิตสุขภาวะในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับตนเอง  

ใชกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดการยอมรับ ชุดโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยเปนการ

วิจัยเชิงทดลองโดยศึกษาเปรียบผลระหวาง 2 กลุม คือ 1) กลุมท่ีไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโครงการ ท้ัง

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงเรียกวา “กลุมทดลอง” และ 2) กลุมควบคุมท่ีไมไดเขารวม

กิจกรรม เพ่ือใหทราบถึงความแตกตางในการเปลี่ยนพฤติกรรมจากกิจกรรมของโครงการท้ังในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการทํากิจกรรมดังกลาวทําใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน และมีความสุขท่ีไดทํา

กิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆ 

กลุมวัยทํางาน 

ชุดโครงการ/โครงการท่ีมีกลุมเปาหมายหลักในวัยทํางาน คือ ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สราง

สังคมไทยไรพุง เปนชุดโครงการดําเนินงานตอเนื่องสูปท่ี 2 ประกอบดวย 9 โครงการยอย มีวัตถุประสงคของ

ชุดโครงการเพ่ือสรางบุคลากรและทีมงาน รวมท้ังรูปแบบ มาตรการ วิธีการปองกัน และแกไขปญหาน้ําหนัก

เกิน อวน และอวนลงพุงในสังคมไทยท่ีมีประสิทธิผล โดยการทํางานเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางเครือขาย

และองคกรตางๆ อยางยั่งยืน  

คณะวิจัยไดเลือกพิจารณาเพียง 2 โครงการภายใตชุดโครงการฯ คือ โครงการพัฒนารูปแบบคลินิก

ฝากครรภผสมผสาน และโครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและ

ฝกปฎิบัติออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ (การเผยแพรความรูสูสังคม) 

โดยโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน ดําเนินการโดยคณะทํางานรวมจากโรงเรียนแพทย 4 

แหง คือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

(ขอนแกน) และโรงพยาบาลราชวิถี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝากครรภรูปแบบใหม 

ตามโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการและการออกกําลังกายตอการเพ่ิมน้ําหนักตัวในหญิงตั้งครรภ 2 กิจกรรม

ท่ีสําคัญ คือ 1) การใชรูปแบบการฝากครรภรูปแบบใหม ตามโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการและการออก
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กําลังกาย และ 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขดานโภชนาการและการออกกําลังกายในหญิง

ตั้งครรภ มีกลุมเปาหมายคือ บุคลากรสาธารณสุข (เชน แพทย พยาบาล นักโภชนาการ ผูชวยพยาบาล และ

นักสาธารณสุข เปนตน) ท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับโรงเรียนแพทยท้ัง 4 แหง โดยจัดการอบรมท้ังสิ้น 6 ครั้ง 

นอกจากนี้ ไดมีการขยายเครือขายคลินิกฝากครรภผสมผสานหรือคลินิกตนแบบนี้ไปยังโรงพยาบาลเครือขาย

ในชุมชน จํานวน 7 แหง เพ่ือเตรียมความพรอมในการปรับปรุงการใหบริการคลินิกฝากครรภยุคใหม   

สวนโครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและฝกปฎิบัติออก

กําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ (การเผยแพรความรูสูสังคม) มีวัตถุประสงค

เพ่ือถายทอดความรู ประเมินและติดตามผลการลดและควบคุมน้ําหนักตัว รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือให

เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากความรวมมือ ตลอดจนพัฒนาสูการเปนองคกรตนแบบไรพุงอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน เริ่มดําเนินการในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในป พ.ศ. 2556-

2557 และขยายผลไปยังสถานประกอบการ คือ บริษัท เอ ไอ เอ จํากัด และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) โดยการศึกษานี้พิจารณากิจกรรมของโครงการท่ีดําเนินงานใน สปสช. ซ่ึงดําเนินโครงการ

ดวยการสงเสริมกิจกรรมทางกายดวยการเดินและเพ่ิมการขยับในชีวิตประจําวัน เพ่ือเปนตนแบบใหหนวย

ราชการอ่ืนๆ ในบริเวณศูนยราชการแจงวัฒนะ ภายใตชื่อโครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือเปนท่ีคุนเคยในชื่อ 

“Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2” กิจกรรมของโครงการคือสงเสริมการเพ่ิมกิจกรรมทางกายและ

การออกกําลังกาย ผูเขารวมโครงการจะไดรับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การเขารวมการอบรมใหความรู

เรื่องประโยชนของกิจกรรมทางกาย การเพ่ิมกิจกรรมทางกาย และเพ่ิมความสนุกสนานในการทํากิจกรรม 

ผูเขารวมโครงการถูกแบงออกเปนทีม และรวมการแขงขันการเดินสะสมกาว และการสื่อสารแลกเปลี่ยนผล

การทํากิจกรรมทางกายผานทาง application Line ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยผูเขารวมโครงการจะ

ไดรับการทดสอบสมรรถภาพรางกายอีกครั้ง กอนเสร็จสิ้นโครงการ 

กลุมวัยสูงอายุ 

โครงการท่ีมีกลุมเปาหมายหลักในวัยสูงอายุคือ โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย และโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุข

ภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ 

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมใหเกิดการดําเนินกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมในกลุมประชากรสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมด 79 

ชมรม ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 25 จังหวัดท่ัวประเทศ ผานกระบวนการสรางองคความรูเก่ียวกับกิจกรรมทางกายใหกับ

ผูเขารวมอบรมในดานตางๆ เชน ลักษณะกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม กระบวนการประเมินสุขภาพเบื้องตน  

ขอควรระวังในการดําเนินกิจกรรมทางกายตางๆ และผูเขารวมอบรมสามารถนําไปใชในการดําเนินการตอไปได

โดยการใหความรูแกผูสูงอายุและผูดูแล การพาผูสูงอายุออกกําลังกายหรือดําเนินกิจกรรมทางกายไดอยาง

เหมาะสม  กิจกรรมทางกายภายใตโครงการตางๆ ข้ึนอยูกับปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ เชน เดิน วิ่ง ปน

จักรยาน รําไมพอง รําวง และไทเกก การกวาด/ถูบาน และการทําสวน โดยผูเขารวมโครงการไดรับความรูเรื่อง
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การดําเนินกิจกรรมทางกาย และมีการดําเนินกิจกรรมทางกาย เชน ออกกําลังกายดวยยางยืด เตนลีลาศ ปน

จักรยาน วิ่ง-เดินเพ่ือสุขภาพ รําไมพอง การประเมินสุขภาพตนเอง ทําใหผูสูงอายุสามารถดําเนินกิจกรรมทาง

กายไดดีข้ึน และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ คือ การมีสุขภาพกายดีข้ึน อารมณดีข้ึน เขาสังคมไดดีข้ึน 

ดูแลตนเองไดมากข้ึน  

สวนโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุฯ เปนโครงการท่ีผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะ

และสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ ดําเนินโครงการโดยนายแพทยฆนัท ครุฑกูล ศูนย

หัวใจ และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงคหลักของ

โครงการคือการสรางเครือขายการดําเนินกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุและสรางความเขมแข็งใหเครือขาย

เพ่ือกําหนดและปรับปรุงแนวทางการดํารงชีวิตและสงเสริมสุขภาวะท่ีดีของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมายดวยการ

สงเสริมกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมของผูสูงอายุ ซ่ึงโครงการไดจัดทําคูมือ “การสงเสริมกิจกรรมทางกายและ

การสรางสมรรถภาพของผูสูงอายุ ฉบับสําหรับเจาหนาท่ีและผูดูแล” แจกจายใหแกองคกรตางๆ เชน ชมรม

ผูสูงอายุ สถานพยาบาลหรือหนวยบริการสุขภาพ และสถานดูแลผูสูงอายุ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

นอกจากนี้ โครงการไดมอบอุปกรณการดําเนินกิจกรรมทางกายไปพรอมกับคูมือดวย โดยอุปกรณประกอบดวย 

ถุงทราย สายวัดตัว เชือก กรวย เสื้อยืด และ CD สูงวัยใสใจการออกกําลังกาย เพ่ือใหสามารถใชประกอบการ

ใหบริการดานการดําเนินกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุท่ีเหมาะสม ผูดําเนินโครงการไดจัดอบรมเพ่ือเปน

การสรางองคความรูและเขาใจคูมือและการใชอุปกรณเพ่ือใหองคกรในพ้ืนท่ีสามารถนําไปใชอยางเหมาะสม  

ผูท่ีเขารวมโครงการท้ังสองโครงการนี้จะไดรับองคความรูตางๆ เชน ลักษณะการดําเนินกิจกรรม 

ทางกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ การควบคุมอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางอารมณ การทําจิตใจให 

ผองใส สาเหตุและปญหาสุขภาพกายและจิต การประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย และการประเมิน

สุขภาพเบื้องตน รวมท้ังมีเครือขายการทํางานรวมกันมากข้ึนและมีคูมือหรือโมเดลตนแบบในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

นอกจากนี้ผูท่ีผานการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ สามาถนําความรูไปเผยแพรและปฏิบัติตอใหพ้ืนท่ี เชน 

ประเมินสุขภาพตนเอง ออกกําลังกาย เชน เดินรอบหมูบาน แกวงแขน รําไมพอง ไทเกก ปนจักรยาน เลน

โยคะเบาๆ เตนแอโรบิคตอนเย็น เดินเชาเย็น ดึงยางยืด เปนตน ทําใหมีสุขภาพกายดีข้ึน มีความสุขและ 

อารมณดี จิตใจแจมใส เนื่องจากสามารถชวยเหลือและทํางานบานไดมากข้ึน เขาสังคมมากข้ึน ดูแลตนเองได

มากข้ึน ทําใหคนอ่ืนมองวามีคุณคามากข้ึน และครอบครัวมีความสุขมากข้ึน  

2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมทางกายกับผลลัพธทางสุขภาพ 

การออกกําลังกาย 

Glasgow Health Walk programme เปนโครงการท่ีเกิดข้ึนในเมืองกลาสโกว ประเทศสกอตแลนด 

ซ่ึงติดอันดับเมืองท่ีมีความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพสูงในยุโรป และเปนเมืองท่ีมีชวงอายุของชีวิตคนต่ําเมืองหนึ่ง

ในสหราชอาณาจักร โดยโครงการเดินดังกลาวไดเขามาเปลี่ยนแปลง และไดการยอมรับวาสามารถยกระดับ
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การมีกิจกรรมทางกายรวมท้ังคุณภาพชีวิต และชวงอายุของชีวิตคนท่ีไดเขาเขารวมโครงการ (Paths for All, 

2013) ผลการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนทางสังคมท่ีไดจากโครงการอยูท่ีระดับ 1:8 เกิดจากผลลัพธหรือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ ประกอบดวย ผูเดิน (walkers) รูสึกสบายใจท่ีไดเดิน

ในสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีสีเขียวของชุมชน และเปนสวนหนึ่งของกลุม มีความพึงพอใจในตัวเองท่ีสามารถมีกิจกรรม

ทางกายไดมากข้ึน ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน ไดรูจักและมีเพ่ือนมากข้ึนทําใหมีความม่ันใจและไมรูสึกโดด

เดี่ยว เพ่ิมความสุขใหชีวิต อาสาสมัครผูนําการเดิน (walk leader volunteer) รูสึกภูมิใจและรูสึกวาตัวเองมี

คุณคาท่ีไดชวยเหลือผูอ่ืน มีความรูเพ่ิมข้ึนจากการไดรับการอบรมผูนําการเดินเพ่ือสุขภาพ ทําใหเพ่ิมโอกาสใน

การถูกจาง และการเปนอาสาสมัคร ผูเดินท่ีเปนกลุมเปราะบาง (vulnerable walkers in closed walk) รูสึก

มีความสุขมากข้ึนจากการไดพบปะผูคน มีเพ่ือนใหม ทําใหไมรูสึกโดดเดี่ยวแปลกแยก การมีกิจกรรมทางกาย

จากการเดินทําใหรูสึกสงบและผอนคลายมากข้ึน หนวยงานการบริการดานสุขภาพแหงชาติและเทศบาลเมือง

กลาสโกว (city council of Glasgow) ไดประหยัดตนทุนดานสุขภาพ เนื่องจากผูเขารวมโครงการมีสุขภาพ

รางกาย (ความดัน) ดีข้ึน และสุขภาพจิตดีข้ึน ความตองการใชยาในการรักษา/ความตองการใบสั่งยาลดลง 

นอกจากนี้โครงการ health walks ยังสงผลประโยชนทางออมตอสังคมในดานตางๆ เชน ชวยสรางความ

ตระหนักทางวัฒนธรรม (cultural awareness) จากการท่ีนําพาคนกลุมตางๆ ใหไดมาพบเจอและมี

ปฏิสัมพันธรวมกัน ซ่ึงเปนการสรางเสริมสุขภาพ 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

ชวยลดปญหาทางสุขภาพท้ังดานรางกายและจิตใจ ลดคารักษาพยาบาล เสริมสรางพฤติกรรมเขารวมสังคม ลด

อัตราการเกิดอาชญากรรม สรางผลลัพธทางการเรียนรูท่ีดี สรางความเปนอยูท่ีดี (ความพึงพอใจในชีวิตและ

ความสุข) 

ภาวะโภชนการและพฤติกรรมสุขภาพ 

หญิงตั้งครรภมักมีภาวะความเครียดจากหลายสาเหตุ สงผลตอสุขภาพมารดาและทารกในครรภ 

ตลอดจนเพ่ิมความเสี่ยงในการคลอด การศึกษาจากหลายแหลงจึงใหความสําคัญกับการสงเสริมภาวะ

โภชนาการของหญิงต้ังครรภ (Jaminet, 2013) และการจัดการกับความเครียด นอกเหนือจากการ

รักษาพยาบาลตามปกติ หรือท่ีเรียกวา “โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ” เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมดานโภชนาการ 

และพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการกับความเครียด โดยใหหญิงตั้งครรภมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิด 

ความรูสึก และประสบการณซ่ึงกันและกันดวยกระบวนการกลุมกิจกรรม และการฝกทักษะ เพ่ือใหเกิดการรับรู

ประโยชนของการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ การรับรูความสามารถของตนเอง และการให

ครอบครัวมีสวนรวมสนับสนุน เพ่ือใหหญิงต้ังครรภมีกําลังใจ เกิดความเชื่อม่ัน และมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพ กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภวัยรุนของโรงพยาบาลราชบุรี (สุภาวดี เงินยิ่ง, 2556) ชี้ใหเห็นวา

โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ ชวยใหหญิงตั้งครรภมีพฤติกรรมสุขภาพดานโภชนาการ และการจัดการกับ
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ความเครียดเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือกลาวไดวา “มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ” ทําใหเกิดภาวะ

สุขภาพท่ีดี ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม สงผลตอการคลอดท่ีปลอดภัย สุขภาพท่ีดีของทารก

และมารดา อันนําไปสูความผาสุกของชีวิต  

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินกิจกรรมทางกายของผูสูงอายุ 

ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมทางกายและอายุมีความสัมพันธกันแบบเชิงลบ กลาวคือ 

ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมทางกายลดลงเม่ืออายุเพ่ิมข้ึนเนื่องจากปญหาดานสุขภาพและรางกายท่ี

เสื่อมถอยลงเรื่อยๆ และอายุเพ่ิมข้ึนทําใหความเสี่ยงของการเกิดปญหาดานสุขภาพเพ่ิมข้ึนตามไปดวย ดังนั้น 

การเลือกกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมจึงมีสวนสําคัญเพ่ือลดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการดําเนินกิจกรรม

ทางกายและเปนการเพ่ิมประสิทธิผลของการออกกําลังกายนั้นๆ มากข้ึนดวย  

การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอในชวงกอนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุสามารถชวยลดความเสี่ยงของ

ปญหาสุขภาพในวัยสูงอายุไดหรือลดความเร็วของการเกิดปญหาสุขภาวะกอนวัยอันควร (Bouaziz et al., 

2017) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอมากท่ีสุด ตองอาศัยการออกกําลังท่ีถูกวิธี 

ในความถ่ีและระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีความแตกตางกันในแตละชวงวัย 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 เพ่ือปองกันการบาดเจ็บท่ี

อาจเกิดข้ึนในระหวางการออกกําลังกายและสามารถนําไปสูปญหาสุขภาพในอนาคตได 

ประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญของการออกกําลังในชวงวัยสูงอายุ และไดมีการดําเนินโครงการตางๆ 

ท่ีเปนการสงเสริมใหเกิดการออกกําลังกายในวัยสูงอายุท่ีเหมาะสม และท่ีสําคัญลักษณะของปญหาสุขภาพของ

ผูสูงอายุไดถูกนํามาเปนตัวกําหนดเครื่องมือและกิจกรรมทางกาย ตัวอยางกิจกรรมท่ีเปนท่ีนิยมในกลุม

ประชากรสูงอายุ คือ การเตน การเดิน และการวิ่งเบาๆ โดยการเตน ไดถูกนํามาเปนกิจกรรมหนึ่งของการออก

กําลังกายในกลุมผูสูงอายุในประเทศตางๆ ตัวอยางเชน ประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกา สวิตเซอรแลนด อิตาลี 

ออสเตรเลีย และไตหวัน (Veronese, Maggi, Schofield, & Stubbs, 2017)  

การเดินเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีเหมาะสมกับกลุมประชากรสูงวัย เนื่องจากผูสูงอายุมีความเปราะบาง

มากกวากลุมอายุอ่ืนๆ ไมสามารถทํากิจกรรมหนักๆ เชน การวิ่ง หรือการออกกําลังกายอ่ืนท่ีตองใชกลามเนื้อ

มากๆ ได อยางไรก็ตาม การเดินตองการสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุหรือ

การหกลมใหมากท่ีสุด เชน ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ไดปรับสภาพแวดลอมเอ้ือใหผูสูงอายุสามารถเดิน

ออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย (Yoo & Kim, 2016) ประเทศโปรตุเกสสงเสริมใหผูสูงอายุออกมาเดินออก

กําลังในบริเวณใกลๆ ท่ีพักหรือบาน โดยผลักดันใหเกิดสวนสาธารณะหรือเสนทางท่ีสามารถใหผูสูงอายุเดิน

ออกกําลังกายไดโดยไมตองเดินทางไกลจากท่ีพัก และการปรับสภาพถนนใหเอ้ือตอการเดิน (Ribeiro, 

Mitchell, Carvalho, & de Pina, 2013) ประเทศอังกฤษก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีใหความสําคัญกับการเดิน

ออกกําลังกายของผูสูงอายุ และไดใหความสําคัญของการมีสวนรวมของคนในครอบครัวผูสูงอายุท่ีเปนปจจัย
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กระตุนการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีสําคัญ โดยเฉพาะความรวมมือจากสามีหรือภรรยาของผูสูงอายุนั้น 

(Victor et al., 2016) ท้ังนี้ ครอบครัวและเพ่ือนฝูงมีสวนสําคัญเนื่องจากผูสูงอายุใหความสําคัญกับการออก

กําลังกายเปนกลุม โดยเฉพาะกลุมเพ่ือนๆ เชน ในจังหวัดแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา และมลรัฐพอรทแลนด 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูสูงอายุสวนใหญตัดสินใจออกกําลังกายเนื่องจากมีเพ่ือนชักชวนไปออกกําลังกาย และ

สวนใหญก็ออกกําลังกายในบริเวณใกลบาน (Chaudhury, Campo, Michael, & Mahmood, 2016) 

ประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทยพยายามผลักดันใหเกิดความตอเนื่องของการออกกําลังกายตั้งแตวัย

กอนสูงอายุถึงวัยสูงอายุ การเขาใจถึงปจจัยและตัวแปรท่ีกําหนดใหเกิดการออกกําลังกายตอเนื่องจึงมี

ความสําคัญ และการออกกําลังกายอยางตอเนื่องนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆ ดาน เชน ปจจัยดานประโยชนตอ

สุขภาพจิตและสุขภาพกาย (Nigg, Borrelli, Maddock, & Dishman, 2008) และภายใตทฤษฎีการคงไวซ่ึง

การดําเนินกิจกรรมทางกาย หรือ Physical Activity Maintenance (PAM) ระบุวา ความตอเนื่องของ

พฤติกรรมการดําเนินกิจกรรมทางกายข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญตางๆ คือ ปจจัยระดับบุคคล เชน การ

ตั้งเปาหมายของการดําเนินกิจกรรมทางกาย และความอดทนหรือความมีวินัยในการดําเนินกิจกรรมทางกาย 

และปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ เชน ดานสภาพแวดลอม การสนับสนุนจากคนรอบขาง เปนตน (Nigg et al., 2008)  

กิจกรรมท่ีสามารถทํากันเปนกลุมมีผลตอการตัดสินใจมาออกกําลังกายมากกวากิจกรรมท่ีเปนการทํา

เพียงลําพัง (McAuley, Edward; Blissmer, Brian; Katula, Jeffrey; Duncan, 2000) ปจจัยเหลานี้เปนสวน

ท่ีสําคัญในการทําใหเกิดการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางกายในกลุมวัยตางๆ โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุท่ีตอง

อาศัยปจจัยสนับสนุนเนื่องจากปญหาการเคลื่อนท่ีและสุขภาพท่ีสงผลใหความสามารถในการดําเนินกิจกรรม

ทางกายลดลง ดังนั้น บานและบริเวณใกลเคียงจึงเปนสถานท่ีแรกๆ ท่ีสําคัญ 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 

ข้ึนไป ใชขอมูลจากการสํารวจ Taking Part Survey และ The Active People Survey โดยกลุมเปาหมายได

นับรวมอาสาสมัครในงานกีฬาดวย แตไมรวมผลท่ีเกิดข้ึนจากงานกีฬาขนาดใหญ 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดแก หนวยงานท่ีจัดงานกีฬา (หนวยงานราชการ หนวยงานท่ีรัฐสนับสนุน

งบประมาณ หนวยงานทองถ่ิน องคกรเอกชน โรงเรียนและมหาวิทยาลัย) และผูเขารวมงานกีฬาและ

อาสาสมัครจัดงานกีฬา 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนไดแก 1) ผลลัพธทางสุขภาพ ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีข้ึน และชวยลดความเสี่ยง

ของการเปนโรคตางๆ อันไดแก โรคความจําเสื่อมลดลง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน

โรคมะเร็งเตานม โรคมะเร็งลําไสลดลง 2) ผลลัพธดานการศึกษา ประกอบดวย เพ่ิมการไดรับการศึกษา และ
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ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยมากข้ึน 3) ผลลัพธทางสังคมอ่ืนๆ ประกอบดวย อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลง ความ

เปนอยูดีข้ึน ตนทุนทางสังคมเพ่ิมข้ึน โดยผลลัพธถูกประเมินดวยขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม และขอมูล

ทุติยภูมิ ท้ังนี้ ผลการคํานวณ SROI พบวาในภาพรวมท้ังหมด เงินท่ีลงทุนไปทุกๆ £1 จะสรางผลตอบแทนทาง

สังคมเฉลี่ย £1.91  

โครงการ Sportivate 

Charlton (2014) ไดทําการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ Sportivate ในประเทศ

อังกฤษซ่ึงมีการลงทุนจํานวน 56 ลานปอนด โครงการนี้มีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมการเลนกีฬาของเด็กอายุ 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

วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียเฉพาะกลุมท่ี 1 – 3 เนื่องจากเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

รูปท่ี 2-1 แสดงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับกลุมผูเขารวมโครงการ คือการมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน (สุขภาพกาย

และจิตดีข้ึน มีความสัมพันธท่ีเก้ือหนุนกันมากข้ึน เพ่ิมการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมใหมๆ มากข้ึน มองโลก

ในแงดีมากข้ึน และมีงานทํามากข้ึน) ผลลัพธขององคกรผูดําเนินกิจกรรม คือ มีรายไดมากข้ึน และมีการทํา

กิจกรรมจิตอาสามากข้ึน และผลลัพธของรัฐ คือสามารถลดการบริการสุขภาพได (เพราะคนมีสุขภาพดึข้ึน) 

และเพ่ิมรายไดจากการเก็บภาษี (เพราะคนมีงานทํามากข้ึน) 

รูปท่ี 2-1: ผลลัพธของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักของโครงการ Sportivate ในประเทศอังกฤษ 

 
ท่ีมา: Charlton (2014) 

Charlton (2014) ใชจํานวนปสุขภาวะท่ีมีคุณภาพ (Quality Adjusted Life Years, QALYs) เปน

ตัวชี้วัดความเปนอยูท่ีดีข้ึน (Personal well-being) และดูจากการเปนโรคซึมเศรา (การเปนโรคซึมเศราจะลด

จํานวนปสุขภาวะท่ีมีคุณภาพลง 0.352 QALYs) โดย 1 QALYs เทากับ £20,000 ดังนั้นมูลคาของการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีในแตละผลลัพธใน seond tier จะมีมูลคา เทากับ £1,005.71 (0.352 QALYs x มูลคาของ 1 

QALYs / จํานวนผลลัพธใน second tier ซ่ึงเทากับ 7)  
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สําหรับตัวแทนทางการเงินขององคกรจัดกิจกรรม คํานวณจากรายไดของผูท่ีมาเปนอาสาสมัครจัด

กิจกรรม โดยคิดเพียงรอยละ 50 เนื่องจากรอยละ 50 ของรายไดจะเกิดข้ึนอยูแลวแมไมมีโครงการนี้ สําหรับ

ตัวแทนทางการเงินของรัฐ คํานวณจากงบประมาณท่ีสนับสนุนในการดําเนินงานเก่ียวกับภาวะโรคอวน และ

การเก็บภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนของผูท่ีมีรายไดข้ันต่ํา 

สําหรับ Attribution ของผูเขารวมโครงการ องคกรจัดกิจกรรม และรัฐ เทากับรอยละ 26.5 รอยละ 

26.5 และรอยละ 50 ตามลําดับ มี drop-off อยูท่ีรอยละ 50 ในทุกผลลัพธ ยกเวนรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน สรุปผล

การคํานวณผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ พบวาทุกๆ £1 ท่ีลงทุน จะไดผลตอบแทนทางสังคม £3 

โครงการเก่ียวกับผูสูงอายุ  

การวิเคราะหผลของโครงการ Craft Café พบวา ในการลงทุน £1,170 ตอผูสูงอายุ 1 คน สามารถให

ผลตอบแทนกลับมาเทากับ £7,155 ในชวง 1 ปของการดําเนินโครงการนั้น โครงการนี้มีจุดประสงค เพ่ือลด

ปญหาความรูสึกโดดเด่ียวของผูสูงอายุในประเทศสก็อตแลนด โครงการไดสงเสริมใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรม

รวมกัน เชน กิจกรรมการวาดภาพ กิจกรรมการสรางทักษะตางๆ การออกกําลังกาย รวมพูดคุยภายใน

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและเหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ ประมาณ 3 ครั้ง ตอสัปดาห โดยทุกกิจกรรม

ตองอยูภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ กิจกรรมจัดข้ึนในชวงป ค.ศ. 2010-11 โดยผลของโครงการไดจากการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูสูงอายุ ครอบครัวของผูสูงอายุ สมาคมหรือเพ่ือนบาน

ในพ้ืนท่ี และเจาหนาท่ีจากหนวยบริการดานสุขภาพในพ้ืนท่ี (Social Value Lab, 2011)  

การคํานวณ SROI ของโครงการ Elderly Safe Living ในประเทศฮองกง ท่ีมีการดําเนินการในวันท่ี 1 

กันยายน ค.ศ. 2013 และเปนเพียงโครงการนํารอง (Pilot) ใน 5 อําเภอท่ีมีความหนาแนนสูง (high 

concentration) ของบานเรือนของผูสูงอายุ (เจาของบาน) โครงการนี้มีจุดประสงคเพ่ือปรับเปลี่ยน

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ และใหบริการท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงประกอบดวย 3 ดานท่ี

สําคัญ คือ การอบรมใหความรู การใหคําปรึกษาและคําแนะนําการใชชีวิตท่ีปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญ และ

สุดทาย การเยี่ยมบานของผูเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินและปรับปรุงพ้ืนท่ีบานใหเหมาะสม การประเมิน SROI 

พบวา การลงทุน HK$1 สามารถไดผลตอบแทนกลับมาเทากับ HK$3 จากการผลลัพธตางๆ เชน การลดความ

เสี่ยงของปญหาสุขภาพ การลดความวิตกกังวลในการดําเนินชีวิต ความสะดวกรวดเร็วของการเขาถึงบริการ

ตางๆ การเพ่ิมความเปนอิสระในการใชชีวิต ลดภาระคาใชจายทางการแพทย เพ่ิมความตระหนักในดานการใช

ชีวิตอยางปลอดภัย และความภาคภูมิใจของคนทํางานในโครงการ (Lo, 2015) 

โครงการ Healthwise Physical Activity ท่ีมีตนทุนเทากับ £69,000 และไดผลตอบแทนท้ังหมด

เทากับ £484,697  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ประกอบดวย สุขภาพกาย สุขภาพจิต การเขารวมทางสังคม 

ทักษะของผูอบรมเพ่ิมข้ึน การมีความตระหนักและเขาถึงบริการดานกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน ตัวอยางผลลัพธ

และตัวชี้วัดทางการเงินท่ีนาสนใจของโครงการ  (Gauge NI, 2014) เชน คาใชจายของการเขารวมกิจกรรม

กีฬา ความเต็มใจในการจาย คาใชจายการเสริมสรางทักษะตางๆ เปนตน (ตารางท่ี 2-1) 
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ตารางท่ี 2-1: รายละเอียดตัวอยางผลลัพธและตัวชี้วัดทางการเงินโครงการ Healthwise Physical Activity 

ผลลัพธ ตัวช้ีวัดทางการเงิน 

การเขาถึงบริการดานกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึนทําให

สามารถออกกําลังกายมากข้ึน 

มูลคาการเขารวมกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมทางกาย

ตอเดือน และคารักษาพยาบาลเนื่องจากโรคเบาหวาน  

ความดันโลหิตลดลง คาใชจายในการรักษาโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิต 

สุขภาพจิตดีข้ึนทําใหความเครียดและความวิตกกังวล

ลดลง 

คาใชจายของการรับคําปรึกษาเพ่ือรักษาสุขภาพจิต

ในชวง 12 สัปดาหท่ีผานมา 

ความม่ันใจในตนเองเพ่ิมข้ึนทําใหสามารถเขารวม

กิจกรรมทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

คาใชจายของโครงการเสริมสรางทักษะ (capacity 

building program) 

การเขารวมกิจกรรมกับคนอ่ืนๆ เพ่ือน และครอบครัว 

ทําใหสุขภาพจิตดีข้ึน 

มูลคาของความถ่ีท่ีเพ่ิมข้ึนของการเขารวมกิจกรรมกับ

เพ่ือน ญาติ และเพ่ือนบาน  

ทักษะท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึนทําใหสามารถใหบริการไดดีข้ึน มูลคาของการออกกําลังกายกอนและหลัง 

ท่ีมา: Gauge NI (2014)  
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บทที่ 3: การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

และการทําแผนที่ผลลัพธ 

ผูมีสวนไดสวนเสียคือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธอันเนื่องมาจากโครงการ (ใน

การศึกษานี้คือโครงการภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย) ท้ังในรูปแบบท่ีเปนประโยชนหรือเสียประโยชน 

ท้ังนี้ จากการวิเคราะหรวมกันกับผูบริหารโครงการไดสรุปแบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของแผนสงเสริมกิจกรรม

ทางกายออกเปน 11 กลุม โดยจัดกลุมเปาหมายของแตละชุดโครงการ/โครงการเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 3 

กลุมคือ วัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ เพ่ือใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายของสํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ 

และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ไวดวยกัน ไดแก ผูปกครอง ครู คนนอกชุมชน คณะกรรมการพ้ืนท่ี เครือขาย

ภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย เจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา พยาบาล/อสม. และผู

ดําเนินโครงการ ตารางท่ี 3-1 แสดงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของแตละชุดโครงการ/โครงการภายใตแผนสงเสริม

กิจกรรมทางกาย 

ในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมสําหรับแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมี

สวนไดสวนเสียของท้ัง 8 ชุดโครงการ/โครงการ และสัมภาษณผูดําเนินโครงการ รวมท้ังการสํารวจขอมูลของผู

มีสวนไดสวนเสียดวยแบบสอบถาม ท้ังนี้  รายละเอียดและผลการจัดประชุมผู มีสวนไดสวนเสีย และ

แบบสอบถามท่ีใชสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียของแตละชุดโครงการ/โครงการแสดงในภาคผนวก ก-ง 

ตารางท่ี 3-1: ผูมีสวนไดสวนเสียของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย 

แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย ผูมีสวนไดสวนเสีย รายละเอียดใน 

1. โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวม

เพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุข

ภาวะในชุมชนเมือง  

ทุกกลุมวัย คนนอกชุมชน คณะกรรมการ

พ้ืนท่ึ ผูดําเนินโครงการ 

ภาคผนวก ก 

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทาง

จักรยานเพ่ือสรางสรรคการเดินทางและ

เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมด

กับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ 

ทุกกลุมวัย คนนอกชุมชน คณะกรรมการ

พ้ืนท่ึ ผูดําเนินโครงการ 

ภาคผนวก ก 

3. โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558  ทุกกลุมวัย เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดิน

วิ่งและกิจกรรมทางกาย ุ ผูดําเนินโครงการ 

ภาคผนวก ก 

4. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการ

เดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน  

4.1 โครงการ Bike & Walk to School 

4.2 โครงการ Walk and Bike Friend City 

วัยเด็ก ครอบครัว (ผูปกครอง) ครู  

ผูดําเนินโครงการ 

ภาคผนวก ข 
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แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย ผูมีสวนไดสวนเสีย รายละเอียดใน 

5. ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการ

ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย 

วัยเด็ก ครอบครัว (ผูปกครอง) ครู  

ผูดําเนินโครงการ 

ภาคผนวก ข 

6. ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สราง

สังคมไทยไรพุง ปท่ี 2 

6.1 โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภ

ผสมผสาน 

6.2 โครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการ

ประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและ

ฝกปฎิบัติออกกําลังกายเพ่ือเสริมสราง

สุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ 

วัยทํางาน พยาบาล/เจาหนา ท่ี

สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน (อสม.) ผูดําเนินโครงการ 

ภาคผนวก ค 

7. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย  

วัยสูงอายุ ครอบครัว (ผูดูแล) เจาหนาท่ี

ชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา ผูดําเนิน

โครงการ 

ภาคผนวก ง 

8. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับ

ผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะ

และสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวม

ขับเคลื่อนสูสาธารณะ  

วัยสูงอายุ ครอบครัว (ผูดูแล) เจาหนาท่ี

ชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา ผูดําเนิน

โครงการ 

ภาคผนวก ง 

3.1 การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Staekholder meeting) 

ในการศึกษานี้ ไดมีการจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน 7 ครั้ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด

ปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดระนอง ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียหลักรวม 11 กลุม มีจํานวนผู

เขาประชุมท้ังหมด 180 คน (ตารางท่ี 3-2) และมีประเด็นสําคัญท่ีผูเขารวมประชุมไดรวมกันวิเคราะหอัน

ประกอบดวย 

• กิจกรรม: ผูมีสวนไดสวนเสียวิเคราะหยอนหลังถึงกิจกรรมท่ีตนมีสวนรวม 

• ผลลัพธ (outcome): ผู มีสวนไดสวนเสียวิเคราะหวากิจกรรมท่ีทําไปนั้นทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแกตนเองอยางไรบาง 

• Deadweight: ผูมีสวนไดสวนเสียประเมินวา การมีและไมมีชุดโครงการ/โครงการท่ี สสส. 

สนับสนุนทําใหมีผลลัพธ (การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกับตนเอง) แตกตางกันอยางไร กลาวคือ 

คณะวิจัยตองการใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินสัดสวน Deadweight วา ถาไมมีชุดโครงการ/

โครงการท่ี สสส. สนับสนนุแลว ผลลัพธท่ีระบุมานั้นจะยังเกิดข้ึนอยูหรือไม ในสัดสวนเทาใด โดย
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คาของ Deadweight ยิ่งมาก ก็แสดงใหเห็นวาผลลัพธนั้นเกิดข้ึนอยูแลวในสัดสวนท่ีสูง แมวาจะ

ไมมีการสนับสนุนจาก สสส. 

• Attribution: ผูมีสวนไดสวนเสียวิเคราะหวาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากการทํางานรวมกัน

ของใครบาง โดยใหคะแนนเปนสัดสวน (รอยละ) ถา attribution ของ สสส. มีสัดสวนสูง แสดง

วา สสส. มีบทบาทมากในการทําใหเกิดผลลัพธนั้น ๆ  

• Benefit period และ Drop-off : ผูมีสวนไดสวนเสียประเมินวาผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนนั้นจะคงอยู

ไปอีกนานเพียงใด และมีความเขมขนลดลงหรือเพ่ิมข้ึนเปนสัดสวนเทาใดตอป 

ตารางท่ี 3-2: การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดประชุม (คน) การสงแบบสอบถาม (คน) 

วัยเด็ก 18 362 

วัยทํางาน 19 660 

วัยสูงอาย ุ 24 340 

ครอบครัว (ผูปกครอง/ผูดูแล) 20 615 

คร ู 13 65 

คนนอกชุมชน 6 147 

คณะกรรมการพ้ืนท่ี 5 38 

เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย ุ 6 25 

เจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา 16 120 

พยาบาล/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 13 229 

ผูดําเนินโครงการ 40 96 

รวม 180 2,697 

3.2 การวิเคราะห Theory of change และแผนที่ผลลัพธ 

ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมท่ีไดทําภายใตชุด

โครงการ/โครงการแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง (ผลลัพธ

หรือ outcome) โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change โดยสามารถสรุปในรูปของแผนท่ีผลลัพธ 

(outcome mapping) ไวในตารางท่ี 3-3 และมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ทุกกลุมวัย 

โครงการท่ีมีกลุมเปาหมายหลักในทุกกลุมวัยคือ โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา 

“ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยานเพ่ือสรางสรรค

การเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ และโครงการวิ่งสูชีวิต
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ใหม 2558 โดยสองโครงการแรกเปนการจัดพ้ืนท่ีสุขภาวะสําหรับใหคนในพ้ืนท่ี สวนโครงการท่ีสามเปน

โครงการท่ีจัดกิจกรรมเดินวิ่งสําหรับกลุมเปาหมาย 

โครงการลานกีฬาพัฒนเปนโครงการดานพ้ืนท่ีสุขภาวะท่ีสนับสนุนใหคนมีกิจกรรมทางกาย มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี โดยสงเสริมใหคนในพ้ืนท่ีซ่ึงในท่ีนี้คือผูท่ีอาศัยในเคหะคลองจั่นเขามามีสวนรวมในการออกแบบและ

ปรับปรุงภูมิทัศน กิจกรรมในชวงเริ่มตนของโครงการคือผูท่ีอาศัยในเคหะคลองจั่นไดเขารวมประชุมเพ่ือรับฟง

และแสดงความคิดเห็นตอแบบปรับปรุงลานกีฬาพัฒนท่ีทางสถาบันอาศรมศิลปไดออกแบบมา และภายหลัง

จากท่ีไดมีการปรับปรุงลานกีฬาพัฒนเสร็จเรียบรอยแลว คนในเคหะคลองจั่นไดเขาไปใชลานกีฬาพัฒนท้ังใน

ดานการออกกําลังกาย โดยกลุมวัยเด็กไดมีกิจกรรมทางกายท่ีสนามกีฬาเด็กเลนและสนามเด็กเลนพัฒนาสมอง 

(Brain-Based Learning: BBL) การรวมทํากิจกรรมระบายสีสนามเด็กเลน floor play สําหรับกลุมวัยทํางาน

ก็มาออกกําลังกายตามสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไวให เชน สนามแบดมินตัน สนามฟุตซอล เครื่องออกกําลังกาย และ

กลุมวัยสูงอายุก็จะมีสนามเปตอง กิจกรรมออกกําลังกายยืดเหยียดดวยผาขาวมา นอกจากนี้ลานกีฬาพัฒนยัง

จัดพ้ืนท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสันทนาการสําหรับครอบครัวผูท่ีอาศัยในเคหะคลองจั่น เชน 

กิจกรรมประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้อีกกิจกรรมท่ีรวมกันทําคือการชวยกันดูแลความ

สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของลานกีฬาพัฒน ท้ังนี้ คนในเคหะคลองจั่นท่ีเขามาใชลานกีฬาพัฒนมี

จํานวน 2,325 คน 

ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการทํากิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการลานกีฬาพัฒนของผูท่ี

อาศัยอยูในเคหะคลองจั่นนั้น เริ่มต้ังแตมีการออกกําลังกายท่ีมากข้ึน ในกลุมวัยเด็กไดไปเลนในสนามกีฬาเด็ก

เลนและสนามเด็กเลนพัฒนาสมอง กลุมวัยทํางานเลนกีฬาตางๆ เชน ตีแบดมินตัน แตะฟุตซอล ใชอุปกรณ

ออกกําลังกาย และกลุมวัยสูงอายุ เลนเปตอง ออกกําลังกายยืดเหยียดดวยผาขาวมา การมีกิจกรรมทางกายท่ี

เพ่ิมข้ึนของทุกกลุมวัย นอกจากจะทําใหมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงข้ึนแลว ยังชวยใหมีความสุขภาพมากข้ึนไดอีก

ดวย นอกจากนี้การไดออกกําลังกายรวมกันของครอบครัวและคนในชุมชน รวมท้ังการทํากิจกรรมตางๆ 

รวมกัน เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ชวยสรางความสัมพันธท่ีดีในครอบครัวและชุมชน ท้ังนี้คนใน

ชุมชนยังเห็นรวมกันวาการปรับปรุงลานกีฬาพัฒนไดชวยใหชุมชนเคหะคลองจั่นมีความนาอยูมากข้ึน มีการ

จัดการขยะเปนระบบมากข้ึน ลดปญหาอาชญากรรม ผลจากแบบสอบถามพบวาคนในเคหะชุมชนคลองจั่นท่ี

เขามาใชลานกีฬาพัฒนมีอัตราการปวยกรณีผูปวยนอกและผูปวยในต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

รอยละ 6 และรอยละ 1 ตามลําดับ รอยละ 71 มีความสุขเพ่ิมข้ึน และรอยละ 52 มีการทํากิจกรรมรวมกับคน

ในชุมชนมากข้ึน 

โครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยาน เพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชน

ยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ ชวยสนับสนุนใหคนมีพ้ืนท่ีทํากิจกรรมทางกาย มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีการประชาสัมพันธใหคนในพ้ืนท่ี เขามามีสวนรวมในการออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีเสนทาง

จักรยานและปรับปรุงภูมิทัศนหนาบานตนเอง กิจกรรมในชวงเริ่มตนของโครงการคือผูท่ีอาศัยในชุมชนบางมด

ไดเขารวมประชุมประชาพิจารณและใหความคิดเห็นเรื่องเสนทางจักรยานเลียบคลอง แสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรม และงานบางมดเฟสติวัล รวมท้ังความคิดเห็นเก่ียวกับ “อนาคตคลอง 
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บางมดท่ีเราฝน” ระหวางการดําเนินโครงการ คนในชุมชนไดเขาไปใชเสนทางจักรยานท้ังในดานการออกกําลัง

กาย โดยกลุมวัยเด็กไดมีรวมทําศิลปะริมคลอง การปนจักรยานออกกําลังกาย สําหรับกลุมวัยทํางานก็มาออก

กําลังกายโดยการปนจักรยานทองเท่ียวในวันหยุดและใชเปนเสนทางในการไปทํางาน คนในชุมชนยังชวยกัน

ปรับปรุงภูมิทัศนและดูแลรักษาความสะอาดหนาบานของตนเองใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหชุมชน

นาอยูและชวยลดปญหาอาชญากรรมอีกดวย นอกจากนี้คนภายในชุมชนสามารถเปดรานจําหนายอาหาร ขนม 

และผลไมในชุมชน กอใหเกิดรายไดของชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน หลังจากเปดใชทางจักรยานไดระยะหนึ่ง ไดมีการจัด

กิจกรรมตางๆ ใหคนในชุมชนไดมีสวนรวม เชน จัดงานวิ่ง Canal Run กิจกรรมออก Trip ครั้งท่ี 11-16 เพ่ือ

รณรงคเสนทาง สรางงานศิลปะเลียบคลอง จัดงาน “บางมดเฟสติวัล” ท้ังนี้ คนในชุมชนท่ีเขามาใชทาง

จักรยานริมคลองบางมดมีจํานวน 1,295 คน 

ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการทํากิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีริม

คลองเปนทางจักรยาน เพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนของผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนนั้น จะ

คลายคลึงกับโครงการลานกีฬาพัฒนเนื่องจากเปนการดําเนินงานในการพัฒนาพ้ืนท่ีสุขภาวะเหมือนกัน 

กลาวคือ กลุมวัยเด็ก กลุมวัยทํางาน และผูสูงอายุ มาเดิน วิ่ง และปนจักรยานเพ่ือออกกําลังกายได ทําใหมี

สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงข้ึน นอกจากนี้การท่ีไดมาทํากิจกรรมรวมกับคนอ่ืนๆ จะทําใหมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง

ข้ึนแลว ยังชวยใหความสุขมากข้ึนอีกดวย ผลจากแบบสอบถามพบวาคนในชุมชนริมคลองบางมดมีอัตราการ

ปวยกรณีผูปวยนอกต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 0.1 และรอยละ 56 มีความสุขมากข้ึน 

โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 เปนโครงการสงเสรมิกิจกรรมทางกายท่ีสนับสนุนใหคนทุกเพศและทุกวัย

ไดมีกิจกรรมทางกาย จัดข้ึนท่ัวประเทศ โดยมีท้ังกิจกรรมเดินวิ่ง จักรยาน วายน้ํา กีฬาไทย และกิจกรรมทาง

กายอ่ืนๆ ผูเขารวมโครงการยังไดรับความรูเก่ียวกับการเตรียมตัวเดินวิ่ง การออกกําลังกายท่ีถูกตอง และการ

ปองกันการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมกิจกรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และยังไดรับการวัดสมรรถภาพและตรวจ

สุขภาพรางกายเบื้องตนดวย นอกจากนี้ ผูเขารวมโครงการท่ีเขารวมกิจกรรมอยางเปนประจํายังรวมตัวกันเปน

เครือขายเพ่ือชักชวนกันเขารวมกิจกรรมตอไปมากข้ึน แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 

และยังมีสวนชวยในการชักชวนนักวิ่งหนาใหมเขารวมกิจกรรมทางกายอีกดวย ท้ังนี้ มีจํานวนผูท่ีเขารวม

กิจกรรมเดินวิ่งประมาณ 167,384 คน 

ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงหลักท่ีเกิดข้ึนของผูเขารวมโครงการ ไดแก สุขภาพกายดีข้ึน เนื่องจาก

ผูเขารวมโครงการจํานวนมากเขารวมโครงการอยางตอเนื่องทุกสัปดาหหรือทุกเดือน อีกท้ังยังมีการเตรียม

ความพรอมรางกายโดยการออกกําลังกายเปนประจํากอนท่ีจะเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีความสุขมาก

ข้ึน เพราะการไดมารวมกิจกรรมทําใหไดคลายเครียดจากการทํางานตลอดสัปดาห ไดพบปะพูดคุยกับคนมีใจ

รักสุขภาพเหมือนกัน และยังชวยใหความสัมพันธกับครอบครัวและเพ่ือนดีข้ึน เนื่องจากผูเขารวมโครงการ

หลายคนชวนสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนเขารวมกิจกรรมดวย ซ่ึงถือเปนการสงเสริมกิจกรรมภายใน

ครอบครัวและระหวางเพ่ือน ผลจากแบบสอบถามพบวาผูท่ีเขารวมกิจกรรมเดินวิ่งมีอัตราการปวยกรณีผูปวย

นอกและผูปวยในต่ํากวาคาเฉลี่ยของท้ังประเทศรอยละ 16 และรอยละ 1 ตามลําดับ 
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ผลลัพธของทุกกลุมวัย 

• สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ความสัมพันธกับครอบครัว/คนในชุมชนดีข้ึน 

• ชุมชนนาอยูข้ึน 

• มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

วัยเด็ก 

โครงการท่ีมีกลุมเปาหมายหลักเปนวัยเด็ก ประกอบดวย โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการ

เดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน และชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ในเด็กและวัยรุนไทย กิจกรรมท่ีเด็กทําภายใตโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยาน

ในชีวิตประจําวัน จะมีการดําเนินการผานกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค เพ่ือใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนในชวงปดภาคเรยีน และใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการใชจักรยานหรือเดินในชีวิตประจําวัน รวมท้ัง

ใหนักเรียนเรียนรูกระบวนการทําแผนท่ีชมุชน โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนกิจกรรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ

จํานวน 2 วัน ซ่ึงกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองและโรงเรียนชุมชนมาบ

อํามฤตจังหวัดชุมพรนั้น เริ่มตั้งแตเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เสาร-อาทิตยสรางสรรค เชน พลังนักสํารวจตัวนอย 

สํารวจและทําแผนท่ีชุมชน การเรียนรูกฎจราจร โดยมีนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท้ังจังหวัดระนองและชุมพร

จํานวน 142 คน  

สวนชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย กิจจกรรม

หลักของผูเขารวมโครงการ จะแบงออกเปน 2 ระดับ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมท่ีเขารวมจะมีความแตกตางกันเล็กนอย สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาท่ีเขารวมโครงการ จะเนนการเปดโอกาสในการวิ่งเลนมากข้ึน สวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ท่ีเขารวมโครงการ จะเนนใหคนหาวิถีชีวิตสุขภาวะในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับตนเอง เนนการปลูกฝงพฤติกรรม

การดําเนินชีวิตแบบตื่นรู เปดโอกาสใหออกแบบกิจกรรมดวยตนเอง เชน การออกกําลังกายแบบ T26 การ

แขงขันกีฬา ประกวดเตน กิจกรรม Cleaning Day และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะไดรับการเขาคายอบรม 

แกนนํา โดยท้ัง 2 กลุมจะไดรับความรูเก่ียวกับพฤติกรรมเนือยนิ่งและการลดพฤติกรรมหนาจอ นอกจาก

กิจกรรมนอกหองเรียนแลว นักเรียนท้ัง 2 กลุม ยังเขารวมกิจกรรมลดพฤติกรรมเนือยนิ่งท้ังในคาบเรียนผาน

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกกิจกรรมทางกาย และกิจกรรมระหวางคาบเรียนอีกดวย โดย

โครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยมีจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมในกลุมทดลอง 392 คน แบงออกเปนชั้นระดับ

ประถมศึกษา 197 คน และระดับมัธยมศึกษา 195 คน 

สําหรับผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของนักเรียนจากท่ีเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค

ภายใตโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน และกิจกรรมทาง
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กายภายใตโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย ผลจากการ

ประชุมและแบบสอบถามพบวา นักเรียนไดทํากิจกรรมทางกายมากข้ึน สงผลใหมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงข้ึน มี

ความสุขมากข้ึนจากการท่ีไดทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆ และครอบครัว การทํากิจกรรมเพ่ือลดพฤติกรรมเนือย

นิ่งทําใหเด็กมีความสนุกสนานท่ีไดมีเวลาออกมาวิ่งเลนกับเพ่ือนๆ สวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมปดเทอม

สรางสรรคจะทํากิจกรรมสํารวจชุมชนรวมกับเพ่ือนๆ และนําปญหาตางๆ สงตอไปใหหนวยงานทองถ่ินเพ่ือใหมี

การปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบโรงเรียนทําใหชวยลดปญหาจราจรและอุบัติเหตุ ซ่ึงสรางความสุขแกเด็กๆ ท่ีไดทํา

กิจกรรมเพ่ือสังคม นอกจากนี้ยังไดรับความรูความเขาใจกฎจราจรมากข้ึนจากการท่ีเขารับการอบรมเชิงปฎิบัติ

การ ผลจากแบบสอบถามพบวาจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการปดเทอมสรางสรรคท่ีมีความสุขและองค

ความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 65 และ 78 ตามลําดับ และในชุมชนมีอุบติเหตุทางจราจรลดลงรอยละ 79 สวนนักเรียน

ท่ีเขารวมกิจกรรมภายใตโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย

รอยละ 78 มีความสุขมากข้ึน ซ่ึงมากกวานักเรียนท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมรอยละ 41 

ผลลัพธของวัยเด็ก 

• สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• มีความภูมิใจมากข้ึน 

• มีความรูเพ่ิมข้ึน (ความเขาใจกฎจราจรมากข้ึน เชน การทําแผนท่ี ,สัญลักษณตางๆ) 

• ความสัมพันธกับครอบครัวและเพ่ือนดีข้ึน  

วัยทํางาน  

โครงการท่ีมีกลุมเปาหมายหลักเปนวัยทํางาน ประกอบดวย ชุดโครงการ “รวมพลัง ขยับกาย สราง

สังคมไทยไรพุง” ปท่ี 2 ซ่ึงมีโครงการยอย 9 โครงการ แตคณะวิจัยเลือก 2 โครงการมาเพ่ือพิจารณา คือ

โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน และโครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ให

คําแนะนําดานโภชนาการและฝกปฎิบัติออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ 

(การเผยแพรความรูสูสังคม) โดยโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสานหญิงตั้งครรภ มีการ

ดําเนินการโดยใชโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการและการออกกําลัง  มีการใหความรูดานโภชนาการและการ

ออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับหญิงตั้งครรภและทารก ดวยการเขารับการอบรมสําหรับหญิงตั้งครรภหรือ 

Maternal class ของโครงการ และสื่อความรูตางๆ เชน คูมือ การใหคําแนะนําดานโภชนาการและการออก

กําลังกาย ทาออกกําลังกายสําหรับหญิงตั้งครรภ รวมถึง VDO สาธิตการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับหญิง

ตั้งครรภ นอกจากนี้ การเขารวมกิจกรรมเปนการสรางโอกาสใหหญิงต้ังครรภไดพบปะพูดคุยในกลุมหญิง

ตั้งครรภดวยกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณการดูแลสุขภาพระหวางการตั้งครรภ ซ่ึงมี

หญิงตั้งครรภเขารวมโครงการอยางเปนทางการ จํานวนท้ังสิ้น 371 คน โครงการยังมีการขยายองคความรูและ

แนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภดวยรูปแบบการฝากครรภผสมผสานไปยังหญิงตั้งครรภรายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีอีก

จํานวน 6,480 คน ซ่ึงผลจากโครงการไดสรางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ จํานวน 6,851 คน
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อันนําไปสูผลลัพธทางสุขภาพท่ีดีข้ึนสามารถคลอดดวยวิธีธรรมชาติได มีความสุขจากความเครียดจากการ

ตั้งครรภท่ีลดลง กิจกรรมของโครงการสงผลใหหญิงตั้งครรภมีความรูความใจดานโภชนาการท่ีดียิ่งข้ึน สามารถ

นําความรูและแนวทางปฎิบัติดานโภชนาการมาประยุกตใชกับความเหมาะสมของแตละบุคคล สงผลใหมี

รางกายและใจท่ีแข็งแรงเหมาะสมกับอายุครรภ รวมไปถึงการมีกิจกรรมและใชเวลารวมกันของคนใน

ครอบครัวมากข้ึน เอาความรูมาประยุกตใชกับการทํากับขาวทานรวมกันท่ีบาน ผลจากแบบสอบถามพบวา

หญิงตั้งครรภท่ีเขารวมโครงการมีการคลอดดวยวิธีธรรมชาติรอยละ 70 ซ่ึงสูงกวาอัตราเฉลี่ยในพ้ืนท่ีเดียวกัน

รอยละ 2 และทุกคนมีความสุขเพ่ิมข้ึน รวมท้ังทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวเปนบางครั้งถึงเปนประจําถึงรอย

ละ 90 ซ่ึงมากกวาคาเฉลี่ยของการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวในจังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 6 สงผล

ใหมีเวลาในการทํากิจกรรมรวมกันเพ่ิมข้ึนปละ 107,403 ชั่วโมง 

โครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและฝกปฎิบัติออก

กําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ (การเผยแพรความรูสูสังคม) มีกิจกรรมของ

โครงการท่ีดําเนินงานใน สปสช. ดวยการสงเสริมกิจกรรมทางกายดวยการเดินและเพ่ิมการขยับใน

ชีวิตประจําวัน เพ่ือเปนตนแบบใหหนวยราชการอ่ืนๆ ในบริเวณศูนยราชการแจงวัฒนะ ซ่ึงเนนผูท่ีอยูในวัย

ทํางาน โดยมีผูเขารวมโครงการท้ังหมดจํานวน 134 คน กิจกรรมของโครงการเปนลักษณะของเกมสการ

แขงขันเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานและความสนใจ โดยแบงผูเขารวมโครงการออกเปนทีมตามความสมัครใจ และ

รับการตรวจสมรรถภาพรางกายกอนเขารวมโครงการและทํากิจกรรมรวมกันในระหวางการดําเนินโครงการ 

กิจกรรมของโครงการประกอบดวย กิจกรรมเพ่ิมการขยับรางกายในชีวิตประจําวัน กิจกรรมการเดิน โดยใช

เครื่องนับกาว ซ่ึงเปนตัวชี้วัดของเกมสการแขงขัน กิจกรรมการอบรมเพ่ิมความรูดานการออกกําลังกายและ

โภชนาการ ซ่ึงผลของกิจกรรมตางๆ ของโครงการสงผลใหผูเขารวมโครงการมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงข้ึน 

รวมท้ังการจัดกิจกรรมในลักษณะของเกมสการแขงขันสรางความกระตือรือลนในการทํากิจกรรมทางกาย มี

ความสนุกสนานและผอนคลายความเครียดจากการทํางาน สรางความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงานในองคกร 

นอกจากนี้ยังมีการขยายกิจกรรมไปยังครอบครัวของผูเขารวมไดใชกิจกรรมโครงการเปนโอกาสในการใชเวลา

ทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวมากข้ึน ทําใหครอบครัวอบอุนเนื่องจากมีการใชเวลารวมกันมากข้ึน ผลจาก

แบบสอบถามพบวาผู ท่ี เข ารวมโครงการมีอัตราการเจ็บปวยกรณีผูปวยนอกต่ํ ากวาคา เฉลี่ยของ

กรงุเทพมหานครรอยละ 4 และรอยละ 70 มีความสุขเพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธของวัยทํางาน 

• สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ครอบครัวอบอุนข้ึน ใชเวลารวมกันมากข้ึน 

• ความรูความใจดานโภชนาการมากข้ึน 

• ความสัมพันธกับคนในองคกรมากข้ึน  

• การใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
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วัยสูงอาย ุ

โครงการท่ีมีกลุมเปาหมายหลักเปนวัยสูงอายุ ประกอบดวย โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย จํานวน 5,530 คน และโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับ

ผูสูงอายุโดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ จํานวน 

4,060 คน โดยมีลักษณะกิจกรรมท่ีมีความคลายคลึงกัน คือ ผูสูงอายุจะไดทํากิจกรรมทางกายและไดรับความรู

ดานกิจกรรมทางกายจากผูท่ีผานการเขารวมโครงการไมวาจะเปนเจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุและครูผูนํา เชน 

การเตนรํา การรําไม การเดิน-วิ่ง การเลนโยคะ เปนตน ผลลัพธจากกิจกรรมของโครงการในสวนของผูสูงอายุท่ี

เปนกลุมเปาหมายหลักของโครงการไดมีกิจกรรมตางๆ เชน เขารวมกิจกรรมทางกายท่ีทําเองได และท่ีจัดข้ึน

โดยชมรมผูสูงอายุและครูผูนํา ผูสูงอายุไดรับความรูและไดดําเนินกิจกรรมทางกายท่ีจัดโดยชมรมผูสูงอายุและ

ครูผูนําท่ีผานการอบรมของโครงการท่ีนําความรูไปใชในการใหบริการในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนการเดิน การเตน 

แกวงแขน ซ่ึงผูสูงอายุสามารถประเมินสุขภาพตนเองและเลือกทํากิจกรรมทางท่ีเหมาะสมไดดวย การท่ี

ผูสูงอายุไดมีการออกกําลังกาย ทํากิจกรรมรวมกันกับผูสูงอายุท่ีรวมกิจกรรม และการไดรับความรูดาน

กิจกรรมทางกายจากเจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุและครูผูนํา ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงข้ึน และมี

ความสุขมากข้ึนจากการท่ีไดทํากิจกรรมทางกายทําใหรูสึกกระตือรือลนมากข้ึน  

ผลจากแบบสอบถามพบวาผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในประเทศไทย มีอัตราการปวยกรณีผูปวยนอกต่ํากวาคาเฉลี่ยของผูสูงอายุท้ังประเทศรอยละ 14 และ

รอยละ 66 มีความสุขเพ่ิมข้ึน สําหรับผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุโดย

ผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ มีอัตราการปวยกรณี

ผูปวยนอกต่ํากวาคาเฉลี่ยของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครรอยละ 7 และรอยละ 97 มีความสุขเพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธของวัยสูงอายุ 

• สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ความสัมพันธกับครอบครัว/คนในชุมชนดีข้ึน  

• ความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน (การหกลมลดลง,อุบัติเหตุลดลง)  

ครอบครัว (ผูปกครอง/ผูดูแล) 

ผูปกครองเปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญในชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรม

เนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย เนื่องจากเปนผูท่ีจะดูแลนักเรียนเม่ือกลับบานไปแลว ผูปกครองของนักเรียนท่ี

เขารวมโครงการไดเขาอบรมความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง และรวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางการ

กําหนดรูปแบบกิจกรรม ทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน ท้ังนี้

เพ่ือใหผูปกครองไดมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับขอเสียของพฤติกรรมเนือยนิ่งเพ่ือท่ีจะสามารถดูแลบุตร

หลานได โดยมีจํานวนผูปกครองท่ีเขารวมโครงการประมาณ 784 คน ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

27 



ของผูปกครอง คือการมีความสุขมากข้ึน เนื่องจากการท่ีไดเห็นบุตรหลานของตนเองมีสุขภาพกายและความสุข

มากข้ึน จากการท่ีมีพฤติกรรมหนาจอลดลง และออกไปเลนกับเพ่ือน มีสังคมมากข้ึน ผลจากแบบสอบถาม

พบวาผูปกครองของนักเรียนในกลุมทดลองท่ีมีความสุขมากข้ึนมีจํานวนรอยละ 73 ซ่ึงมากกวาผูปกครองใน

กลุมควบคุมรอยละ 35 

สวนผูปกครองท่ีเปนผูเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคภายใตโครงการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวันนั้นมีจํานวนประมาณ 248 คน โดยไดรวมกิจกรรม

สํารวจชุมชน และนําผลการจากท่ีไดทํากิจกรรมนี้ไปสูการปรับพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ โรงเรียน ใหเปนระเบียบมาก

ข้ึน ทําใหอุบัติเหตุลดลง ผูปกครองจึงมีความสุขมากข้ึนจากการลดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตร 

นอกจากนี้ยังชวยลดเวลาและคาใชจายในการรับ-สงบุตร เนื่องจากปญหารถติดลดลง ซ่ึงผลจากแบบสอบถาม

พบวาจํานวนผูปกครองท่ีมีความสุขมากข้ึนเทากับรอยละ 73 

สําหรับผูดูแลคือผูท่ีรับการอบรมความรูจากเจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุหรือครูผูนําท่ีเขารวมกิจกรรม

ภายใตโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย และโครงการสงเสริม

กิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวม

ขับเคลื่อนสูสาธารณะ ท้ังนี้ผูดูแลหรือผูใกลชิดจะชวยดูแลผูสูงอายุใหสามารถชวยเหลือตัวเองได ซ่ึงผลลัพธ

หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของผูดูแล คือ มีความสุขมากข้ึน เนื่องจากผูสูงอายุมีสุขภาพดีข้ึน ความกังวลใน

การดูแลผูสูงอายุก็ลดลง นอกจากนี้ยังไดมีการทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึน ทําใหมีความสัมพันธ

กับชุมชนดี และมีเวลาวางเพ่ิมข้ึนจากภาระงานในการดูแลผูสูงอายุท่ีลดลง เนื่องจากผูสูงอายุสามารถดูแล

ตัวเองไดมากข้ึน ผลจากแบบสอบถามพบวารอยละ 73-95 ของผูดูแลมีความสุขมากข้ึน 

ผลลัพธของครอบครัว (ผูปกครอง/ผูดูแล) 

• มีความสุขมากข้ึน 

• คาใชจายในการเดินทางลดลง (ลดเวลาและคาใชจายในการรับ-สงลูก  

• ภาระการดูแลลดลง  

• ครอบครัวอบอุนเนื่องจากทํากิจกรรมรวมกันมากข้ึน  

คร ู

ครูทําหนาท่ีเปนผูประสานงานระหวางผูปกครอง เด็ก ครูอาจารย คณะทํางาน และชุมชน ในการจัด

กิจกรรมปดเทอมสรางสรรคภายใตโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานใน

ชีวิตประจําวัน และสงเสริมการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน รวมเปนวิทยากรและเปนพ่ีเลี้ยงนํานักเรียนลงพ้ืนท่ี

สํารวจชุมชนภายใตพลังนักสํารวจตัวนอย โดยมีจํานวนท้ังหมด 15 คน ผลลัพธจากการทํากิจกรรมตางๆ 

เหลานี้ทําใหครูมีความสุขมากข้ึนจากการทํางานของครูท่ีเปนผูประสานงานรวมกับครูทานอ่ืนๆ รวมท้ัง

นักเรียนไดมีเวลาทํากิจกรรมรวมกัน และสรางความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนดีข้ึนอีกดวย โดยผลจาก

แบบสอบถามพบวาสัดสวนครท่ีูมีความสุขมากข้ึนเทากับรอยละ 58 
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โครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยนั้น ครูถือวามีบทบาทอยางมาก โดยเขาอบรมความรูเก่ียวกับพฤติกรรมเนือย

นิ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางการกําหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม ทิศทางและเปาหมาย

เชิงยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน รวมออกแบบกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกายและ

ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการตามชวงวัย พัฒนาพ้ืนท่ีสุขภาวะในโรงเรียน พัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือลดพฤติกรรมเนือยนิ่งระหวางคาบเรียน และควบคุมดูแลนักเรียนใน

การจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับตารางกิจกรรมของโรงเรียน ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับครู คือ มี

ความสุขมากข้ึนและภาคภูมิใจท่ีไดเห็นนักเรียนท่ีดูแลมีความสุขและมีสุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน จาก

แบบสอบถามพบวาครูของนักเรียนในกลุมทดลองรอยละ 76 มีความสุขมากข้ึน และรอยละ 85 มีความภูมิใจท่ี

ไดเปนสวนหนึ่งในการลดพฤติกรรมเนืองนิ่งในเด็ก เนื่องจากครูไดเขาไปมีสวนรวมกับโครงการในทุกข้ันตอน

ตั้งแตข้ันตอนการออกแบบกิจกรรม จนไปถึงควบคุมดูแลและดําเนินกิจกรรมไปพรอมกับนักเรียน  นอกจากนี้

ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนดีข้ึน เนื่องจากการมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนซ่ึงเปน

กิจกรรมท่ีสนุกสนานทําใหครูและนักเรียนไดใชเวลารวมกัน ซ่ึงพบวาครูของนักเรียนในกลุมทดลองมีการทํา

กิจกรรมรวมกับนักเรียนมากข้ึน 

ผลลัพธของคร ู

• มีความสุขมากข้ึน 

• มีความภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

• ความสัมพันธกับครูและนักเรียนดีข้ึน  

คนนอกชุมชน 

คนนอกชุมชนเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีภายใตโครงการลานกีฬาพัฒน และโครงการ

การพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยาน เพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน โดยใชลาน

กีฬาพัฒนเปนสถานท่ีออกกําลังกาย ท้ังในสวนของสนามกีฬาเด็กเลนและสนามเด็กเลนพัฒนาสมอง และเลน

กีฬาตางๆ ในสถานท่ีออกกําลังกายท่ีมีอยู นอกจากนี้ยังไดเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนตามโอกาสพิเศษตางๆ เชน 

ดนตรีศิลปะ ART&MUSIC In The Garden การแขงขันกีฬาครอบครัวอนุบาลลานกีฬาพัฒน สวนคนนอก

ชุมชนท่ีก็ไดเขามาใชพ้ืนท่ีริมคลองบางมดในการทํากิจกรรมทางกายภายใตโครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลอง

เปนทางจักรยาน เชน การวิ่งออกกําลังกาย การปนจักรยาน การเดินทางไปทํางาน เนื่องจากคณะทํางานไดมี

การประชาสัมพันธโดยการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ งานวิ่ง การปนจักรยานออกทริป การจัดงานบางมดเฟส ซ่ึง

เปดใหคนท่ัวไปสามารถเขามารวมกิจกรรมกับคนในพ้ืนท่ีชุมชนได จึงมีประชาชนท่ัวไปท่ีทราบขาวหรือเคยเขา

รวมกิจกรรมกลับมาใชเสนทางนี้อีก โดยการทํากิจกรรมทางกายเหลานี้สามารถเขารวมไดในทุกกลุมวัย ท้ังนี้

คนนอกชุมชนในโครงการลานกีฬาพัฒนและโครงการริมคลองบางมดมีจํานวน 2,840 คน และ 1,874 คน

ตามลําดับ 
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ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการทํากิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการลานกีฬาพัฒน และ

โครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยาน เพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนของ 

ผูท่ีอาศัยนอกชุมชนเคหะคลองจั่นและชุมชนบางมดในทุกกลุมวัย เริ่มตั้งแตมีการออกกําลังกายท่ีมากข้ึน ท้ัง

การไดไปเลนในสนามกีฬาเด็กเลนและสนามเด็กเลนพัฒนาสมอง การเลนกีฬาตางๆ เชน ตีแบดมินตัน  

เตะฟุตซอล ใชอุปกรณออกกําลังกาย เลนเปตอง ออกกําลังกายยืดเหยียดดวยผาขาวมา การมีกิจกรรมทาง

กายท่ีเพ่ิมข้ึนในลานกีฬาพัฒน และการเขามาออกกําลังกายโดยการปนจักรยานในเสนทางริมคลองบางมดของ

คนนอกชุมชนบางมด สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคนนอกชุมชนของท้ังสองโครงการนี้ในเรื่องสุขภาพกาย

ท่ีแข็งแรงข้ึนและยังชวยใหมีความสุขมากข้ึนจากการท่ีไดมีทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนทําใหความเครียดลดลงอีก

ดวย นอกจากนี้ความสัมพันธในครอบครัวและคนในพ้ืนท่ีดีข้ึน และยังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีก

ดวย ผลจากแบบสอบถามพบวาคนนอกชุมชน/พ้ืนท่ีท่ีเขามาใชลานกีฬาพัฒนมีอัตราการปวยกรณีผูปวยนอก

ต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 12 และมีความสุขเพ่ิมข้ึนจํานวนรอยละ 47 ในขณะท่ีคน

นอกชุมชนบางมดรอยละ 51 มีความสุขเพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธของคนนอกชุมชน 

• มีสุขภาพแข็งแรง 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ความสัมพันธในครอบครัว/คนในพ้ืนท่ีดีข้ึน  

• การใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

คณะกรรมการพ้ืนท่ึ 

คณะกรรมการพ้ืนท่ีภายใตแผนกิจกรรมทางกายใน 2 พ้ืนท่ี คือ ลานกีฬาพัฒนและริมคลองบางมด 

เปนอาสาสมัครท่ีเขามาชวยบริหารจัดการพ้ืนท่ี โดยคณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒนเปนคณะกรรมการท่ี

ไดรับการจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือดูแลและบริหารจัดการพ้ืนท่ีลานกีฬาพัฒน และเปนผูประสานงาน สงเสริมและ

ประชาสัมพันธการใชงาน (จัดกิจกรรม) ในลานกีฬาพัฒน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยตัวแทนจาก

ประชาชนในเคหะคลองจั่นและเจาหนาท่ีเขตบางกะป โดยมีจํานวนท้ังหมด 18 คน สวน สวนคณะกรรมการ

บริหารพ้ืนท่ีริมคลองบางมดเปนคณะกรรมการท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือดูแลและเปนผูประสานงาน สงเสริม

และประชาสัมพันธการใชพ้ืนท่ีริมคลองบางมด การจัดงานและจัดกิจกรรมตางๆ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจาก

ประชาชนในชุมชนริมคลองบางมด โดยมีจํานวนท้ังหมด 18 คน เชนเดียวกัน 

การทํางานของคณะกรรมการลานกีฬาพัฒนทําใหคุณภาพชีวิตของคนในเคหะคลองจั่น และคนใน

พ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีมาใชลานกีฬาพัฒนไดมีกิจกรรมทางกายสงผลใหมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน ชวยสงเสริมใหครอบครัว

มีเวลาทํากิจกรรมรวมกัน สรางความอบอุนใหแกครอบครัว เชนเดียวกับการทํางานของคณะกรรมการบริหาร

พ้ืนท่ีริมคลองบางมดทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบางมดและคนในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีมาทํากิจกรรมรวมกัน 

มาใชเสนทางจักรยานในการปนออกกําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน ครอบครัวมีกิจกรรมใหทํารวมกันมากข้ึน 
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สรางความอบอุนใหแกครอบครัว อีกท้ังคนในชุมชนชวยกันดูแลเรื่องความสะอาด เก็บขยะหนาบาน ทําให

ชุมชนนาอยูมากข้ึน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งตางๆ เหลานี้ไดสรางความภูมิใจใหแกคณะกรรมการฯ เปนอยาง

มากท่ีชวยใหประชาชนท่ีมาใชลานกีฬาพัฒนและมาใชเสนทางจักรยานริมคลองบางมดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

โดยการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการฯ ไดเห็นรวมกันวาการบริหารพ้ืนท่ีสุขภาวะท้ังสองแหงสงผล

ใหมีความภาคภูมิใจมากข้ึน และผลจากแบบสอบถามคณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒนและคณะ

กรรมการบริหารพ้ืนท่ีริมคลองก็สอดคลองกันคือ ทุกทานมีความภูมิใจมากข้ึนจากการทํางาน   

ผลลัพธของคณะกรรมการพ้ืนท่ี 

• ความภูมิใจมากข้ึนท่ีคนเขามาใชพ้ืนท่ีและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย 

เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเปนองคกรท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางกายในแตละครั้งภายใต

โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 โดยไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากสมาพันธชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย 

ซ่ึงเครือขายภาคีจัดกิจกรรมมีจํานวน 7,350 คน ประกอบดวย 

• ชมรม ชุมชน วัด คณะบคุคล กลุมคน  จํานวน 54 โครงการ 

• สถานศึกษา     จํานวน 30 โครงการ 

• สมาคม มูลนิธ ิ    จํานวน 26 โครงการ 

• อปท. อบจ. อบต. เทศบาล   จํานวน 15 โครงการ 

• สถานประกอบการ    จํานวน 13 โครงการ 

• สถานพยาบาล     จํานวน 9 โครงการ 

เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเปนผูดําเนินงานจัดกิจกรรม เชน การจําหนายบัตรเขางาน การติดตอ

ประสานงานสถานท่ี การประชาสัมพันธกิจกรรม การเตรียมการปฐมพยาบาล การใหความรูเบื้องตนแก

ผูเขารวมโครงการ และการควบคุมการจัดงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีวางไว โดยเครือขายภาคีจัดกิจกรรมท่ี

ไมมีประสบการณในการจัดงานก็จะเขารวมอบรมมาตรฐานการจัดงานกับทางสมาพันธชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ

ไทย ทําใหผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของเครือขายภาคีจัดกิจกรรม คือ เจาหนาท่ีเครือขายมีความรู

ในการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายมากข้ึน จากการท่ีไดเขารับการอบรมความรูในเรื่องของมาตรฐาน

การจัดโครงการ และมีความภูมิใจเพ่ิมมากข้ึนท่ีไดเห็นผูเขารวมกิจกรรมไดมีกิจกรรมทางกาย เดินวิ่งในงานท่ี

จัดข้ึน เปนสวนหนึ่งในการทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีท้ังสุขภาพกายท่ีดีและมีความสุขข้ึน ผลจากแบบสอบถาม

พบวาเจาหนาท่ีเครือขายทุกทานมีความรูเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมของเครือขายภาคีจัดกิจกรรม

ยังชวยสรางความสัมพันธกับเครือขายอ่ืนๆ มากข้ึน เนื่องจากการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายมีการจัด

ตอเนื่องตลอดป ทําใหมีการผลัดเปลี่ยนเวียนกันเขารวมกิจกรรม แตละเครือขายก็มีการปรึกษา ขอความ

ชวยเหลือและคําแนะนําจากเครือขายท่ีมีประสบการณ และมีการทํากิจกรรมรวมกันดวย  
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ผลลัพธของเครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดินว่ิงและกิจกรรมทางกาย 

• มีความรูในการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายมากข้ึน 

• ความภูมิใจท่ีผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีข้ึน  

• มีความสัมพันธกับเครือขายเพ่ิมข้ึน  

เจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา 

เจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ แกนนํา และครูผูนําเปนผูท่ีมีความรูและใหการดูแลผูสูงอายุในการดําเนิน

กิจกรรมทางกายท่ีจําเปน เชน การปองกันการหกลมในระหวางการออกกําลังกายหรือการทํากิจกรรม กวาด

บาน ถูบาน ตัดตนไม เปนตน การจัดการตารางการทํางานดานการดําเนินกิจกรรมทางกายในชมรมผูสูงอายุก็

เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศ

ไทย ท่ีทําใหเจาหนาท่ีชมรมสามารถใหบริการการดําเนินกิจกรรมทางท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุไดมากข้ึนดวย 

สวนโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขาย

องคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะนั้น ครูผูนําท่ีผานการอบรมจะใหความรูแกผูสูงอายุและผูดูแลเพ่ือให

นําความรูดังกลาวไปปรับใชในการทํากิจวัตรประจําวัน สวนเจาหนาท่ีชมรมจะใชคูมือฯ ท่ีไดรับจากโครงการใน

การใหบริการดานการดําเนินกิจกรรมทางกายแกผูสูงอายุ เชน การประเมินสุขภาพผูสูงอายุ ลักษณะกิจกรรม

ทางกายท่ีเหมาะสมตามกลุมและโรคของผูสูงอายุ ท้ังนี้เจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนําของท้ังสอง

โครงการมีจํานวนรวมกัน 685 คน 

ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับเจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ แกนนําและครูผูนํา คือ มีความสุข

มากข้ึนเนื่องจากสบายใจท่ีเห็นผูสูงอายุออกกําลังกายและมีสุขภาพดีข้ึน และมีความสัมพันธกับชุมชนมากข้ึน

เพราะไดรวมทํากิจกรรมกับผูสูงอายุมากข้ึนและไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากข้ึน นอกจากนี้ยังชวยใหการ

ทํางานมีระบบมากข้ึนเนื่องจากมีการกําหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ และสามารถพัฒนาคุณภาพ

การบริการกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุดีข้ึน ผลจากแบบสอบถามพบวาเจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ แกนนํา

และครูผูนํามีความสุขมากข้ึนรอยละ 67-100 และมีการทํากิจกรรมรวมกับคนในชุมชนเพ่ิมข้ึนรอยละ 48-63 

ผลลัพธของเจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา 

• มีความสุขท่ีผูสูงอายุไดออกกําลังและเห็นสุขภาพผูสูงอายุดีข้ึน 

• ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 

• การดูแลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

• ทักษะการทํากิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน  

พยาบาล/เจาหนาท่ีสาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

พยาบาล นักโภชนาการ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนผูมีสวนไดเสียภายใตโครงการพัฒนา

รูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน โดยเปนเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีของโรงเรียนแพทยท่ีเขารวมใน
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การอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางสาธารณสุขดานโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมของ

หญิงตั้งครรภ ตามรูปแบบการฝากครรภแบบผสมผสาน ซ่ึงกลุมนี้ไดรับการอบรมเชิงปฎิบัติการจาก

คณะทํางาน จากนั้นจะนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปขยายตอยังโรงพยาบาลเครือขายและโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) ทําใหมีความรูเพ่ิมข้ึน และ

สามารถใหบริการใหคําแนะนําแกหญิงตั้งครรภดานโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมและมี

คุณภาพดีข้ึน นอกจากนี้พยาบาลยังสามารถนําความรูจากการอบรมมาปรับใชกับชีวิตตัวเองดวย ท้ังเรื่องการ

รับประทานอาหารและอ่ืนๆ เพ่ือเปนตัวอยางใหแกหญิงต้ังครรภ สงผลใหมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี รวมท้ังการเขารวมโครงการฯ ยังสงผลใหพยาบาล และเจาหนาท่ีท่ีเขารวมรับการอบรมมีโอกาสไดพบปะ

กับผูท่ีทํางานและใหบริการในลักษณะเดียวกัน เกิดการขยายเครือขายมากยิ่งข้ึน เม่ือมีเครือขายท่ีขยายกวาง

ข้ึน สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น อันนําไปสูการพัฒนารูปแบบและลักษณะของ

การใหบริการ รวมถึงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะท่ีดี  

สวนเจาหนาท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภพระดับตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูบาน (อสม.) จะเขารวมในการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางสาธารณสุขดาน

โภชนาการและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมของหญิงต้ังครรภตามรูปแบบการฝากครรภแบบผสมผสาน  

โดยไดรับการอบรมเชิงปฎิบัติการจากเจาหนาท่ีแพทย พยาบาล และทีมพ่ีเลี้ยงของโรงพยาบาลแมขาย จากนั้น  

อสม. จะนําความรูท่ีเพ่ิมข้ึนจากการอบรมไปใชในการใหคําแนะนําแกหญิงตั้งครรภดานโภชนาการและการ

ออกกําลังกายท่ีเหมาะสม อันเปนการสรางความภาคภูมิใจเพ่ิมข้ึนใหแกเจาหนาท่ีเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของ

การสรางเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภในพ้ืนท่ี  

พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) มีจํานวนรวมกัน 1,193 คน 

ท้ังนี้ผลจากแบบสอบถามพบวาพยาบาลทุกคนมีความรูมากข้ึน ในขณะท่ีเจาหนาท่ีสาธารณสุขและอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูบานมีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 89 และความภูมิใจจากการทํางานรอยละ 90 

ผลลัพธของพยาบาล/เจาหนาท่ีสาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) 

• ความภูมิใจมากข้ึน 

• องคความรูเพ่ิมข้ึน 

• สุขภาพแข็งแรง  

ผูดําเนินโครงการ 

ผูดําเนินโครงการเปนคณะทํางานของโครงการตางๆ ภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย มีจํานวน

รวมกัน 215 คน โดยแบงเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมท่ีทําโครงการพ้ืนท่ีสุขภาวะและกลุมท่ีจัดกิจกรรมทางกาย

สําหรับกลุมเปาหมายในชวงวัยตางๆ  

1) ผูดําเนินโครงการดานพ้ืนท่ีสุขภาวะ ประกอบดวยโครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือ

พัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยาน การ
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ดําเนินการในชวงเริ่มตนโครงการจะมีการสรางกระบวนการมีสวนรวมของคนดวยการลงพ้ืนท่ีทําความรูจักกับ

ชุมชนเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในการปรับปรุงพ้ืนท่ีสุขภาวะ และนําความคิดเห็นมาใชประกอบการ

ออกแบบการใชงานพ้ืนท่ี หลังจากนั้นจึงไดจัดประชุมเพ่ือรับฟงความเห็นของชุมชนตอแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีจาก

คนท้ังภายในและนอกชุมชน ตอมาหลังจากท่ีมีการปรับพ้ืนท่ีก็มีการรับฟงความเห็นในการจัดกิจกรรมตางๆ ใน

พ้ืนท่ี แลวจึงมีการกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ี  เชน การออกกําลังกาย งานวิ่ง การปนจักรยาน และงานบางมดเฟส 

และการจัดกิจกรรมตางๆ ท้ังในลานกีฬาพัฒนและริมคลองบางมด ผลการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีผูดําเนิน

โครงการดําเนินการทําใหรูสึกวาสิ่งท่ีทําเปนประโยชนแกผูอ่ืน จนเกิดความภูมิใจท่ีชุมชนไดมีพ้ืนท่ีสุขภาวะ

สําหรับกิจกรรมทางกาย นอกจากนี้ยังเปนการสรางองคความรูดานตางๆ อาทิ การออกแบบและพัฒนาเมือง 

และการทํางานแบบมีสวนรวมท้ังกับชุมชน นอกจากนี้ยังเปนการสรางองคความรู เปนการฝกทักษะและความ

ชํานาญใหแกผูดําเนินโครงการโดยเฉพาะในเรื่องการสรางพ้ืนท่ีสุขภาวะดวยกระบวนการทํางานและงาน

ออกแบบอยางมีสวนรวมกับชุมชน และการทํางานแบบมีสวนรวมยังไดชวยสรางเครือขายอันจะเปนประโยชน

ตอการทํางานในอนาคต ท้ังนี้ผูดําเนินโครงการทุกทานตอบแบบสอบถามเหมือนกันคือมีความภูมิใจ มีองค

ความรูเพ่ิมข้ึน และมีเครือขายการทํางานเพ่ิมมากข้ึน 

2) ผูดําเนินโครงการการสงเสริมกิจกรรมทางกายใหแกกลุมเปาหมายในชวงวัยตางๆ ประกอบดวย 

โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 เปนโครงการท่ีสงเสริมใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศมีกิจกรรม

ทางกายเพ่ิมข้ึนผานกิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมทางกายอ่ืนๆ โดยผูดําเนินโครงการคือ สมาพันธ

ชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย จะมีหนาท่ีในการสนับสนุนทางดานการเงินแกเครือขายภาคีกิจกรรมในการจัด

กิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย และเปนหนวยงานหลักในการรณรงคสรางกระแสการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ

ในประเทศ กํากับและควบคุมใหเครือขายภาคีท่ีขอรับทุนจัดกิจกรรมใหจัดงานไดมาตรฐานการจัดงานเดินวิ่ง

เพ่ือสุขภาพ จัดอบรมใหความรูเรื่องการวิ่งและการปองกันการบาดเจ็บจากการวิ่งใหกับผูเขารวมกิจกรรม 

นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนชวยเหลือใหกับมูลนิธิตางๆ จากผูเขารวมโครงการอีกดวย ผลลัพธหรือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของสมาพันธฯ  คือ มีความภูมิใจท่ีไดเห็นผูเขารวมกิจกรรมมีสุขภาพดีข้ึน จากการท่ีรูสึก

วาเปนสวนหนึ่งในการทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีจากการเขารวมกิจกรรมของ

เครือขายภาคีจัดกิจกรรม ซ่ึงจากแบบสอบถามพบวาสมาชิกสมาพันธทุกคนมีความภูมิใจเพ่ิมมากข้ึน การ

ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากสมาพันธมีหนาท่ีในการกํากับควบคุมใหการดําเนินงานของเครือขาย

ภาคีจัดกิจรรมเปนไปตามมาตรฐานการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ซ่ึงตองมีการพัฒนาตัวเอง

ตลอดเวลา และเกิดความเชี่ยวชาญมากข้ึน โดยจากแบบสอบถามพบวาสมาชิกสมาพันธท้ังหมดตอบวาการ

ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ผูดําเนินโครงการในกลุมวัยเด็ก ไดแก โครงการเด็กไทยไมเฉ่ือย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา อาจารย และผูปกครอง เพ่ือหาแนวทางการ

กําหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม ทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของ

นักเรียน รวมถึงจัดการอบรมใหความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่งแกผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง และ

นักเรียน และติดตาม วิเคราะห สรุปผลของโครงการ ซ่ึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนคือ มีความภูมิใจ
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มากข้ึนจากการเปนสวนหนึ่งในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก เนื่องจากปจจุบันโครงการท่ีทําเรื่องการลด

พฤติกรรมเนือยนิ่งมีนอย เม่ือเทียบกับโครงการท่ีสงเสริมกิจกรรมทางกาย ดังนั้นการท่ีไดทําโครงการนี้จึงเปน

จุดเริ่มตนของการทํางานเพ่ือลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กไทยในภาพรวมได ผลจากแบบสอบถาม ทุกทานตอบ

วามีความภูมิใจ และมีความรูเรื่องการสรางนวัตกรรมเพ่ือลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กมากข้ึน เนื่องจาก

ระหวางการดําเนินโครงการตองมีการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาอยูเรื่อยๆ รวมถึงการไดลงมาทําจริงทําให

ทราบถึงสาเหตุของปญหาท่ีแทจริง และโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานใน

ชีวิตประจําวัน โดยผูดําเนินโครงการคือ ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแหงประเทศไทย ในชวงเริ่มตนโครงการเปน

การสรางแรงขับเคลื่อนดานนโยบายและสงเสริมการเดินและการใชจักรยานระดับประเทศ และระดับทองถ่ิน 

ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชนและทองถ่ิน ผานโครงการ Bike & Walk to School 

“ชวนกันปน พากันเดิน ไปโรงเรียนกันเถอะ” โครงการนี้มีกิจกรรมท่ีมุงหวังการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

ใหเด็กนักเรียน รวมถึงการชวยลดอุบัติเหตุหนาโรงเรียน นอกจากนี้ยังเปนการสรางองคความรูดานกฎหมาย 

กฎระเบยีบ และเปนการสรางองคความรูดานการทํางานเชิงพ้ืนท่ีใหแกคณะทํางานในการทํางานรวมกับชุมชน

เพ่ือเปนประโยชนตอการทํางานในอนาคต การดําเนิการเริ่มจากการประสานงานในพ้ืนท่ี จัดประชุมอบรมให

ความรูและเขารวมเสวนาใหขอเสนอแนะ และถายทอดประสบการณและประโยชนของการปนจักรยานและ

การเดิน รวมท้ังชวยกิจกรรมสันทนาการ  และดูแลนองๆ ในการออกสํารวจชุมชน ซ่ึงผลลัพธหรือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการดังกลาวทําใหผูดําเนินโครงการทุกทานมีความภาคภูมิใจ มีองคความรู

ดานการทํางานเชิงพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และมีเครือขายการทํางานเพ่ิมข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

ผูดําเนินโครงการในกลุมวัยทํางาน ไดแกโครงการเก่ียวกับหญิงตั้งครรภ ผูดําเนินโครงการฯ มีหนาท่ี

หลัก 2 ลักษณะสําคัญคือ การพัฒนาองคความรู สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ แผนพลิก และ VDO นําเสนอความรูดาน

โภชนาการและแนวทางในการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภ เพ่ือรณรงคและใหความรูในการ

ปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาวะท่ีดีของมารดาและทารก และการเผยแพรความรู โดยการขยายเครือขายในการดูแลฝาก

ครรภแบบผสมผสานลงสูโรงพยาบาลเครือขายในพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ

อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางสาธารณสุข พรอมท้ังจัดทีมพ่ีเลี้ยงใหความรูเก่ียวกับแนวทางการ

ใหบริการคลินิกฝากครรภแบบผสมผสานยุคใหม เกิดการสรางเครือขายผูใหบริการดานโภชนาการ สราง

ความรูสึกของการเปนผูใหและภาคภูมิใจเม่ือเปนสวนหนึ่งท่ีสรางเสริมใหบุคคลอ่ืนมีสุขภาวะท่ีดี นอกจากนี้ผู

ดําเนินโครงการเองยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานโภชนาการและการออกกําลังกาย สงผลใหมีสุขภาพท่ี

แข็งแรง ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูดําเนินโครงการฯ ทุกคนมีสุขภาพดีข้ึนและภาคภูมิใจท่ีสามารถแนะนํา

หญิงตั้งครรภในการดูแลสุขภาพ 

โครงการท่ีอยูในวัยทํางานอีกโครงการคือ โครงการ “สปสช. จอมขยับ” ซ่ึงดําเนินการโดยเจาหนาท่ี

ในสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร สปสช. ทําหนาท่ีในการประชาสัมพันธโครงการและสงเสริม

การเขารวมกิจกรรมตางๆ เก็บรวมรวมขอมูลของการทํากิจกรรมของผู เขารวมโครงการ อาทิ ขอมูล

สมรรถภาพรางกายท้ังกอนและหลังเขารวมโครงการ ขอมูลการออกกําลังกายและทํากิจกรรมทางกาย ขอมูล

จากเครื่องนับกาว รวมถึงเปนสื่อกลางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและผลการทํากิจกรรมในกลุมผูเขารวม
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โครงการ การดําเนินกิจกรรมตางๆ สงผลใหผูดําเนินโครงการเกิดความรูสึกภาคภูมิใจท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีทําให

เจาหนาท่ีในองคกรและหนวยงานขางเคียงมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงข้ึน มีความสนุกสนานและมี

ความสัมพันธอันดีระหวางกัน รวมถึงความสัมพันธภายในองคกรและระหวางองคกร เกิดเปนเครือขายคนรัก

สุขภาพ 

สําหรับผูดําเนินโครงการในกลุมวัยสูงอายุ ประกอบดวยโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย และโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิด

พ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ โดยท้ังสองโครงการจะมีการจัด

อบรมในดานตางๆ เชน ลักษณะกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม กระบวนการประเมินสุขภาพเบื้องตน และขอ

ควรระวังในการดําเนินกิจกรรมทางกายตางๆ และใหความรูเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมทางกายใหกับ

ผูเขารวมอบรม จัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมทางกาย และสรางเสริมใหเกิดการทํางานใหระดับพ้ืนท่ีและการ

สรางเครือขาย ผลลัพธจากการทําโครงการทําใหมีความภาคภูมิใจในการทํางานและการเกิดหลักสูตรกิจกรรม

ทางกายท่ีเหมาะสมสําหรับเครือขาย มีความพึงพอใจการทํางานดานกิจกรรมทางกาย มีองคความรูดาน

กิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน การมีสวนรวมของเครือขาย มีชื่อเสียงเนื่องจากผลของโครงการ 

ท้ังนี้ จะเห็นไดวาผลลัพธรวมหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมือนกันของผูดําเนินโครงการในทุกโครงการคือ

การมีความภาคภูมิใจมากข้ึนจากการไดทําโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ซ่ึงสอดคลองกับผลจาก

แบบสอบถามท่ีพบวาผูดําเนินโครงการในทุกโครงการมีความภูมิใจเพ่ิมข้ึนจากการไดทํากิจกรรมทางกายใหแก

กลุมเปาหมายในชวงวัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ 

ผลลัพธของผูดําเนินโครงการ 

• ความภูมิใจมากข้ึนท่ีไดเห็นผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีข้ึนและชุมชนมีพ้ืนท่ีสุขภาวะ 

• สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน  

• ความสัมพันธของผูดําเนินโครงการกับบุคลากรในองคกร/ชุมชน/หนวยงานท่ีเก่ียวของดีข้ึน 

• มีชื่อเสียงและการยอมรับมากข้ึน  

• มีองคความรูดานตางๆ เพ่ิมข้ึน  

• การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

36 



ตารางท่ี 3-3: แผนท่ีผลลัพธแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 

ทุกกลุมวัย • ออกกําลังกายท่ีลานกีฬาพัฒน  

• รวมกิจกรรมและใชประโยชนจากลานกีฬาพัฒนเชิง

วัฒนธรรมและสนัทนาการ 

 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 ท่ีชานสนุก”  

• ปนจักรยาน วิ่งออกกําลังกายริมคลองบางมด 

• เขารวมทําประชาพิจารณและระดมความคิดเห็นใน

ชุมชน ครั้งท่ี 1 และ 2 เชน รบัฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดงานบางมดเฟสติวัล

ระดมความคิดเห็น “อนาคตคลองบางมดท่ีเราฝน”  

• จํานวน 171,004 คน • สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ความสัมพันธกับครอบครัว/คนในชุมชนดีข้ึน 

• มีรายไดเพ่ิมข้ึน (X) 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 

• รวมกิจกรรมตางๆ ของริมคลองบางมด เชน  

 งาน “บางมดเฟสติวัล”  

 งานวิ่ง Canal Run  

 สรางงานศิลปะเลียบคลอง 

 เขารวมกิจกรรมออก Trip ครั้งท่ี 11-16 เพ่ือ

รณรงคเสนทางจักรยาน 

 ปรับปรุงภูมิทัศนหนาบานใหสวยงามข้ึน 

• เขารวมโครงการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพและกิจกรรม 

ทางกายอ่ืนๆ 

• เขารวมกิจกรรมอบรมความรูเรื่องการเพ่ิมกิจกรรม

ทางกายและรับการตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพ

ภายในโครงการ 

• เตรียมตัวเขารวมกิจกรรม (ออกกําลังกายท่ีบาน  

ฟตเนส หรือสวนสาธารณะ) 

วัยเด็ก • รวมกิจกรรมเสริมสรางกิจกรรมทางกายท้ังในคาบ

เรียน นอกคาบเรียน ระหวางคาบเรียน ชวงเชากอน

เขาเรียน ชวงเย็นกอนกลับบาน และใชพ้ืนท่ีสุขภาวะ

(กิจกรรมระดับประถมศึกษา) 

 

• จํานวน 534 คน • สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• มีความภูมิใจมากข้ึน 

• มีความรูเพ่ิมข้ึน (ความเขาใจกฎจราจรมากข้ึน 

เชน การทําแผนท่ี ,สัญลักษณตางๆ) 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 

• เขารวมอบรมนักเรียนแกนนําเด็กไทยไมเฉ่ือย คิด

และออกแบบกิจกรรม เขารวมกิจกรรมท้ังในคาบ

เรียน นอกคาบเรียน ระหวางคาบเรียน ชวงเชากอน

เขาเรียน ชวงเย็นกอนกลับบาน และใชพ้ืนท่ีสุขภาวะ 

• เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เสาร-อาทิตยสรางสรรค เชน  

พลังนักสํารวจตัวนอย 

• เดินและปนจักรยานมาโรงเรียน 

• นําแผนท่ีท่ีทําเสร็จไปใชตอในกิจกรรมอ่ืนๆ 

• ความสัมพันธกับครอบครัวและเพ่ือนดีข้ึน (X) 

วัยทํางาน • เขาอบรมดานโภชนาการและการออกกําลังกาย 

• เขารับบริการฝากครรภตามมาตรฐาน 

• การตรวจสมรรถภาพรางกาย 

• กิจกรรมการเดิน Walk your fat off โดยการใช

เครื่องนับกาว และบันทึกขอมูล 

• กิจกรรมเพ่ิมการขยับรางกายในชีวิตประจําวัน 

• จํานวน 6,985 คน • สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ครอบครัวอบอุนข้ึน ใชเวลารวมกันมากข้ึน 

• ความสัมพันธกับคนในองคกรมากข้ึน (X) 

• การใชเวลาวางใหเปนประโยชน (X) 

วัยสูงอาย ุ • เขารวมกิจกรรมอบรมความรูเรื่องการเพ่ิมกิจกรรม

ทางกายและรับการตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพ

ภายในโครงการ 

• เตรียมตัวเขารวมกิจกรรม (ออกกําลังกายท่ีบาน ฟต

เนส หรือสวนสาธารณะ) 

•  จํานวน 9,590 คน • สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมทางกาย

เพ่ิมข้ึน (การหกลมลดลง,อุบัติเหตุลดลง) (X) 
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• เขารวมกิจกรรมทางกาย  เชน เดิน แกวงแขน 

ปนจักรยาน ลีลาส รําไมกระบอง  เปนตน 

• เขารวมกิจกรรมพัฒนาสมอง อบรมกิจกรรมทางกาย 

• เขารวมกิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ 

• ประเมินสุขภาพตนเอง 

• ความสัมพันธกับครอบครัว/คนในชุมชนดีข้ึน (X) 

 

ครอบครัว (ผูปกครอง/

ผูดูแล) 
• สนับสนุนนักเรียนใหเขารวมกิจกรรม 

• การเดินไปสงลูกเขาโรงเรียน 

• เขาอบรมความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

• เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการกําหนด

รูปแบบกิจกรรม ทิศทางและเปาหมายเชิง

ยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน 

• ใหความรูเก่ียวกับการออกกําลังกายกับผูสูงอายุ 

• รวมทํากิจกรรมกับผูสูงอายุ เชน ปลูกตนไม ปน

จักรยาน เปนตน 

• ดูแลผูสูงอายุในการดําเนินกิจกรรมทางกาย 

• พาผูสูงอายุออกกําลังกาย เชน ปนจักรยาน 

• เขาอบรมรับความรูและการสอนการออกกําลังกาย

จากเจาหนาท่ีชมรมและครูผูนํา 

• จํานวน 1,068 คน • มีความสุขมากข้ึน 

• คาใชจายในการเดินทางลดลง (ลดเวลาและ

คาใชจายในการรับ-สงลูก (X) 

• ภาระการดูแลลดลง (X) 

• ครอบครัวอบอุนเนื่องจากทํากิจกรรมรวมกัน 

มากข้ึน (X) 
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• รวมทํากิจกรรมสันทนาการ การฝกสมอง กับผูสูงอายุ 

คร ู • ประชาสัมพันธใหเกิดการทํากิจกรรมและการมี 

สวนรวมของชุมชน 

• พาและนําเด็กทํากิจกรรม การเดินและปนจักรยาน 

• สนับสนุนพ้ืนท่ีและอํานวยความสะดวกในการทํา

กิจกรรม 

• อบรมและปลูกจิตสํานึกในการทํากิจกรรม 

• เขารวมการอบรมความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

• เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการกําหนด

รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม ทิศทางและเปาหมาย

เชิงยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

• ออกแบบกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย ลด

พฤติกรรมเนือยนิ่งท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 

• ควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม

กับตารางกิจกรรมของโรงเรียน 

• พัฒนาพ้ืนท่ีสุขภาวะในโรงเรียน 

• พัฒนารปูแบบการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งระหวางคาบเรียน 

• จํานวน 58 คน • มีความสุขมากข้ึน 

• มีความภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการลด

พฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

• ความสัมพันธกับครูและนักเรียนดีข้ึน (X) 
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คนนอกชุมชน • ออกกําลังกายท่ีลานกีฬาพัฒน 

• รวมกิจกรรมและใชประโยชนจากลานกีฬาพัฒนเชิง

วัฒนธรรมและสนัทนาการ 

• เขามารวมใชเสนทางจักรยานริมคลองบางมด 

• รวมกิจกรรมตางๆ ของริมคลองบางมด 

• จํานวน 4,714 คน • มีสุขภาพแข็งแรง 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ความสัมพันธในครอบครัว/คนในพ้ืนท่ีดีข้ึน (X) 

• การใชเวลาวางใหเปนประโยชน (X) 

คณะกรรมการพ้ืนท่ึ • สงเสริมและประชาสัมพันธการใชงาน (จัดกิจกรรม) 

ในลานกีฬาพัฒน 

• ดูแลและบริหารจัดการพ้ืนท่ีลานกีฬาพัฒน 

• ประชาสัมพันธโครงการ และจัดกิจกรรมตางๆ ใน

ชุมชน เชน “บางมดเฟสติวัล” 

• ดูแลและบริหารจัดการพ้ืนท่ีริมคลองบางมด 

• จํานวน 36 คน • ความภูมิใจมากข้ึนท่ีคนเขามาใชพ้ืนท่ีและคนใน

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

เครือขายภาคีจัดกิจกรรม

เดินวิ่งและกิจกรรมทาง

กาย ุ 

• บริหารจัดการโครงการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพและ

กิจกรรมทางกาย 

• สนับสนุนงบประมาณการจัดงานเดินวิ่ง 

• เจาหนาท่ีจํานวน 7,350 

คน 

• มีความรูในการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรม 

ทางกายมากข้ึน 

• ความภูมิใจท่ีผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีข้ึน (X) 

• มีความสัมพันธกับเครือขายเพ่ิมข้ึน (X) 

เจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ/

แกนนํา/ครูผูนํา 
• เขารวมกิจกรรมอบรม เก่ียวกับ PA สําหรับผูสูงอายุ 

• นําความรูท่ีไดมาเผยแพรใหกับชุมชน และผูสูงอายุ 

• นําความรูท่ีไดไปชวยดูแลผูสูงอายุในการทํา PA 

• จํานวน 685 คน • มีความสุขท่ีผูสูงอายุไดออกกําลังและเห็นสุขภาพ

ผูสูงอายุดีข้ึน 

• ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 
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• เขารวมการอบรมของโครงการ 

• ใหความรูเก่ียวกับกิจกรรมทางกาย สําหรับผูสูงอายุ

แกผูสูงอายุและผูดูแล/ผูใกลชิด 

• การดูแลผูสูงอายุมีประสิทธิภาพมากข้ึน (X) 

• ทักษะการทํากิจกรรทางกายเพ่ิมข้ึน (X) 

พ ย า บ า ล / เ จ า ห น า ท่ี

สาธารณสุข/อาสาสมัคร

ส า ธ า ร ณ สุ ข ห มู บ า น  

(อสม.) 

• เขารับการอบรมเพ่ิมความรูดานโภชนาการและการ

ออกกําลังกายสําหรับหญิงตั้งครรภ 

• ใหขอมูลและอบรมเพ่ิมความรูใหแก เจาหนาท่ี และผู

ท่ีเก่ียวของ 

• ใหบริการการดูแลและคําแนะนําแกหญิงตั้งครรภ 

• จํานวน 1,193 คน • ความภูมิใจมากข้ึน 

• องคความรูเพ่ิมข้ึน 

• สุขภาพแข็งแรง (X) 

ผูดําเนินโครงการ • ประสานงานในพ้ืนท่ี และออกแบบการใชงานและทํา

กิจกรรมพ้ืนท่ีสุขภาวะ 

• จัดประชุมรับฟงความเห็นของชุมชนตอการปรับปรงุ

พ้ืนท่ีและจัดกิจกรรม 

• ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เชน หนวยงานราชการ โรงเรยีน และชุมชน 

• สนับสนนุงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือ

สุขภาพและกิจกรรมทางกายอ่ืนๆ 

• รณรงคสรางกระแสการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ 

• ใหความรูเรื่องการวิ่งและการปองกันการบาดเจ็บจาก

การวิ่งใหผูเขารวมกิจกรรม ผานการอบรม 

• จํานวน 215 คน • ความภูมิใจมากข้ึนท่ีไดเห็นผูเขารวมโครงการมี

สุขภาพดีข้ึนและชุมชนมีพ้ืนท่ีสุขภาวะ 

• สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน (X) 

• ชื่อเสียงและการยอมรับมากข้ึน (X) 

• มีองคความรูดานตางๆ เพ่ิมข้ึน (X) 

• การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (X) 

• ความสัมพันธของผูดําเนินโครงการกับบุคลากร

ในองคกร/ชุมชน/หนวยงานท่ีเก่ียวของดีข้ึน (X) 
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• อบรมใหความรู  ถายทอดประสบการณและ

ประโยชนของการทํากิจกรรมทางกาย 

• ใหขอเสนอแนะแกเด็กในปญหาจราจร 

• ชวยดูแลการออกสํารวจชุมชน 

• จัดประชุมหาแนวทาง รูปแบบกิจกรรม ทิศทางและ

เปาหมายในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน 

• อบรมใหความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่งแกผูบริหาร

สถานศึกษา อาจารย ผูปกครอง และนักเรียน 

• จัดทําคูมือ พัฒนาสื่อในการใหคําแนะนําดาน

โภชนาการและการออกกําลังกาย 

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธท่ีไมนํามาประเมิน 
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บทที่ 4: การเก็บขอมูล 

4.1 ผลลัพธและตัวช้ีวัด  

จากแผนท่ีผลลัพธในบทท่ี 3 ท่ีไดมาจากการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถนํามาจัดกลุมเปน

ผลลัพธรวมของแตละผูมีสวนไดสวนเสียซ่ึงสามารถวัดไดจากตัวชี้วัดดังตอไปนี้ (รายละเอียดของแตละโครงการ

ในภาคผนวก ก-ง) 

สุขภาพรางกายดีข้ึนเปนผลลัพธรวมสําหรับทุกกลุมวัย วัยเด็ก วัยทํางาน วัยสูงอายุ และคนนอกพ้ืนท่ี

จากการออกกําลังกายมากข้ึนและมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึนของทุกกลุมวัย ตัวชี้วัดท่ีนํามาใชคืออัตราการ

เจ็บปวยท่ีลดลง โดยกรณีผูปวยนอกวัดจากการเจ็บปวยในเดือนท่ีผานมา และกรณีผูปวยในวัดจากการเจ็บปวย

ในปท่ีผานมา ท้ังนี้ ขอมูลตัวชี้วัดนี้สําหรับผูท่ีเขารวมโครงการไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม สวนขอมูลของ

กลุมท่ีนํามาเปรียบเทียบเปนขอมูลทุติยภูมิท่ีมาจากแบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59 

ตัวชี้วัดของสุขภาพกายแข็งแรงข้ึนสําหรับวัยทํางานในกลุมหญิงตั้งครรภและคณะทํางานภายใต

โครงการคลินิกฝากครรภผสมผสาน คือ อัตราการคลอดดวยวิธีธรรมชาติเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากน้ําหนักแมได

มาตรฐาน และระดับสุขภาพท่ีดีข้ึนจากการเอาความรูเรื่องโภชนการมาปรับใชกับชีวิตตัวเอง แหลงขอมูลของ

ตัวชี้วัดนี้สําหรับหญิงตั้งครรภและคณะทํางานไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม สวนขอมูลอัตราการคลอดของ

หญิงตั้งครรภท่ีนํามาใชในการเปรียบเทียบมาจากฐานขอมูลผูปวยในหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ความสุขมากข้ึนเปนผลลัพธรวมสําหรับทุกกลุมวัย วัยเด็ก วัยทํางาน วัยสูงอายุ และคนนอกพ้ืนท่ีจาก

ความรูสึกสบายใจ และความเครียดนอยลง จากการท่ีไดทํากิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการ ซ่ึงวัดไดจากระดับ

ความสุขท่ีเพ่ิมข้ึน ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดนี้ไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม โดยดูการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกอน

และหลังการเขารวมโครงการ 

ความสัมพันธกับคนในชุมชนดีข้ึนเปนผลลัพธรวมสําหรับทุกกลุมวัย (ผูอาศัยในเคหะคลองจั่นภายใต

โครงการลานกีฬาพัฒนฯ) เจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ และแกนนํา/ครูผูนํา จากการท่ีผูเขารวมโครงการไดทํา

กิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึน ซ่ึงตัวชี้วัดคือการทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชน และขอมูลสําหรับ

ตัวชี้วัดนี้ไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม และเปรียบเทียบกับคนในพ้ืนท่ีเดียวกันจากการสํารวจสภาวะทาง

สังคม วัฒนธรรมและสขุภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557 

ความภูมิใจมากข้ึนเปนผลลัพธรวมสําหรับคณะกรรมการพ้ืนท่ี และผูดําเนินโครงการ ซ่ึงวัดจากการมี

ความภูมิใจในการทํางาน เนื่องจากการทําโครงการฯ ทําใหชุมชนมีพ้ืนท่ีสุขภาวะ ชวยใหกลุมเปาหมายมีการ

ทํากิจกรรมทางกายมากข้ึน ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดนี้ไดจากการเก็บแบบสอบถาม โดยดูการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

ความรูเพ่ิมข้ึนเปนผลลัพธรวมสําหรับวัยเด็ก (นักเรียนในโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ) 

เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย และพยาบาล/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงวัดได
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จากการมีความรูในดานตางๆ เพ่ิมข้ึน ไดแก ความรูดานการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ดานกฎจราจร และดาน

โภชนาการและกายออกกําลังกาย ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม โดยดูการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

ผลลัพธรวมสําหรับทุกกลุมวัย (ชุมชนในโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ) คือ ชุมชนนาอยูข้ึน 

ซ่ึงวัดไดจากความรูสึกปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีลดลง ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดไดจากการเก็บจาก

แบบสอบถาม โดยดูการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

ผลลัพธรวมสําหรับวัยทํางาน (หญิงตั้งครรภภายใตโครงการคลินิกฝากครรภผสมผสาน) คือ 

ความสัมพันธกับคนในครอบครัวมากข้ึน ซ่ึงวัดไดจากการทํากิจกรรมตางๆ/ใชเวลารวมกันในครอบครัวมากข้ึน 

ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดไดจากการเก็บจากแบบสอบถาม และเปรียบเทียบกับคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครจาก

การสํารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสขุ) คนไทย 

ตารางท่ี 4-1: ผลลัพธและตัวชี้วัด 

ผลลัพธรวม  

(Common outcome) 

ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล 

สุขภาพรางกายดีข้ึน อัตราการเจ็บปวยลดลง โดยวัดจาก

การเจ็บปวยในเดือนท่ีผานมา (กรณี

ผูปวยนอก) และในปท่ีผานมา 

(กรณีผูปวยใน) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 

2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัย

และสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59 

การคลอดดวยวิธีธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 1. เก็บจากแบบสอบถาม 

2. ฐานขอมูลผูปวยในหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2559 

ระดับสุขภาพท่ีดีข้ึน 1. เก็บจากแบบสอบถาม 

มีความสุขมากข้ึน รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง 1. เก็บจากแบบสอบถาม 

ความสัมพันธกับคนในชุมชน 

ดีข้ึน 

การทํากิจกรรมรวมกันของ 

คนในชุมชนมากข้ึน 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 

2. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 

ความภูมิใจมากข้ึน มีความภูมิใจในการทํางาน 1. เก็บจากแบบสอบถาม 

มีความรูเพ่ิมข้ึน ความรูในดานตางๆ มากข้ึน  

(การจัดกิจกรรมเดินวิ่ง กฎจราจร 

โภชนาการและกายออกกําลังกาย)  

1. เก็บจากแบบสอบถาม 

ชุมชนนาอยูข้ึน จํานวนอุบัติเหตุทางถนนท่ีลดลง  1. เก็บจากแบบสอบถาม 
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ผลลัพธรวม  

(Common outcome) 

ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล 

ความสัมพันธกับคนครอบครัว

มากข้ึน 

การทํากิจกรรม/ใชเวลารวมกันใน

ครอบครัวมากข้ึน 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 

2. การสํารวจสภาวะทางสังคม 

วัฒนธรรมและสุขภาพจิต 

(ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557 

4.2 การเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด 

การวิเคราะหผลการเก็บขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียของแตละชุดโครงการ/โครงการแสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ/ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

การเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดของสุขภาพรางกายดีข้ึน ผูท่ีเขารวมโครงการกิจกรรมทางกายมีการ

เจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยกรณีคนไขนอกในเดือนท่ีผานมา และกรณีคนไขในในปท่ีผานมา ซ่ึงใน

แตละโครงการจะมีความแตกตางกันตามรายละเอียดในตารางท่ี 4-2 ท้ังนี้อัตราการปวยท่ีลดลงดังกลาวทําใหมี

การลดลงของคนไขนอก 28,083 คนตอป และคนไขใน 2,521 คนตอป สําหรับกรณีผูเขารวมโครงการท่ีเปน

หญิงตั้งครรภซ่ึงวัดจากการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักแมไดมาตรฐานทําใหคลอดดวยวิธีธรรมชาติ โดยหญิง

ตั้งครรภในโครงการมีอัตราการคลอดดวยวิธีธรรมชาติรอยละ 70 ซ่ึงสูงกวาอัตราเฉลี่ยในพ้ืนท่ีเดียวกันรอยละ 

2 ทําใหหญิงตั้งครรภมีการคลอดดวยวิธีธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 160 คนตอป นอกจากนี้ สัดสวนคณะทํางานท่ีมี

ความพึงพอใจในสุขภาพหลังเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนรอยละ 100 ทําใหคณะทํางานมีสุขภาพกายดีข้ึน 22 คน

ตอป 

ตารางท่ี 4-2: ระดับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพกายกอนและหลังเขารวมโครงการ (รอยละ) 

โครงการ อัตราการเจ็บปวยท่ีลดลง 

ลานกีฬาพัฒนฯ (คนในชุมชนกรณีคนไขนอก) 6 

ลานกีฬาพัฒนฯ (คนนอกชุมชน กรณีคนไขนอก) 12 

ลานกีฬาพัฒนฯ (คนในชุมชนกรณีคนไขใน) 1 

วิ่งสูชีวิตใหม (ผูเขารวมโครงการกรณีคนไขนอก) 16 

วิ่งสูชีวิตใหม (ผูเขารวมโครงการกรณีคนไขใน) 1 

Walk your fat off #2 กรณีคนไขนอก 4 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายุฯ (ผูสูงอายุกรณีคนไขนอก) 14 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุโดยผลักดันใหเกิด

พ้ืนท่ีสุขภาวะฯ (ผูสูงอายุกรณีคนไขนอก) 7 
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โครงการ อัตราการคลอดดวยวิธีธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 

คลินิกฝากครรภผสมผสาน (หญิงตั้งครรภ) 2 

โครงการ 
การเปล่ียนแปลงสุขภาพ สุขภาพดีข้ึน 

ลดลง 0 1 2 3 >=4 
 

คลินิกฝากครรภผสมผสาน (คณะทํางาน) 0 0 10 0 0 90 100 

คลินิกฝากครรภผสมผสาน (พยาบาล) 0 0 0 0 3 97 100 

นอกจากการมีสุขภาพกายดีแลวผลลัพธของแตละชุดโครงการ/โครงการ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมกลุม

ตางๆ รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง ซ่ึงสัดสวนของผูเขารวมกิจกรรมท่ีมีความสุขเพ่ิมข้ึนมีรายละเอียดตามตาราง

ท่ี 4-3 ทําใหผูเขารวมโครงการมีความสุขมากข้ึน 28,454 คนตอป 

ตารางท่ี 4-3: ระดับการเปลี่ยนแปลงความสุขกอนและหลังเขารวมโครงการ (รอยละ) 

โครงการ 
การเปลี่ยนแปลงความสขุ ความสุข

เพ่ิมขึ้น ลดลง 0 1 2 3 >=4 

ลานกีฬาพัฒนฯ (คนในชุมชน) 3 27 15 21 17 18 71 

ลานกีฬาพัฒนฯ (คนนอกชุมชน) 5 48 4 5 16 22 47 

ริมคลองบางมดฯ (คนในชุมชน) 2 42 10 12 17 16 56 

ริมคลองบางมดฯ (คนนอกชุมชน) 2 46 17 15 12 7 51 

ว่ิงสูชีวิตใหม 2 28 18 19 22 10 70 

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ (นักเรียน) 6 29 13 21 15 16 65 

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ (ผูปกครอง) 4 24 15 19 24 15 73 

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ (ครู) 4 38 33 13 8 4 58 

เด็กไทยไมเฉ่ือย (นักเรียนกลุมทดลอง) 2 20 15 13 12 38 78 

เด็กไทยไมเฉ่ือย (นักเรียนกลุมควบคุม) 11 52 33 3 0 1 37 

เด็กไทยไมเฉ่ือย (ผูปกครอง กลุมทดลอง) 6 21 20 12 9 32 73 

ไทยไมเฉ่ือย (ผูปกครอง กลุมควบคุม) 9 53 35 2 0 0 38 

เด็กไทยไมเฉ่ือย (ครู) 5 20 24 20 7 24 76 

คลินิกฝากครรภผสมผสาน (หญิงตั้งครรภ) 0 0 2 8 19 70 100 

Walk your fat off #2 (ผูเขารวมโครงการ) 0 30 26 39 4 0 70 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายุ 

(ผูสูงอายุ) 2 32 13 17 11 25 66 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายุ (ผูดูแล) 0 27 12 20 11 30 73 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายุฯ 

(เจาหนาท่ีชมรม) 0 33 15 10 3 38 67 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายุฯ  

(ครูผูนํา) 0 25 8 29 17 21 75 
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โครงการ 
การเปลี่ยนแปลงความสขุ ความสุข

เพ่ิมขึ้น ลดลง 0 1 2 3 >=4 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรบัผูสูงอายุ

โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะฯ (ผูสูงอายุ) 0 3 16 41 23 16 97 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรบัผูสูงอายุ

โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะฯ (ผูดูแล) 0 5 21 37 26 12 95 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรบัผูสูงอายุ

โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะฯ (เจาหนาท่ี

ชมรม) 0 0 14 45 31 10 100 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรบัผูสูงอายุ

โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะฯ (ครูผูนํา) 0 0 13 44 38 6 100 

ในดานการทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชน พบวาคนในชุมชน (โครงการลานกีฬาพัฒนฯ) เจาหนาท่ี

ชมรม และครูผูนํา มีสัดสวนการทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึนตามตารางท่ี 4-4 ทําใหมีผูท่ีทํา

กิจกรรมรวมกันเพ่ิมข้ึน 1,574 คนตอป 

ตารางท่ี 4-4: การเปลี่ยนแปลงการเขารวมกิจกรรมกับคนในชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึนหลังเขารวมโครงการแยกตาม

ระดับการเขารวมกิจกรรม (รอยละ) 

โครงการ 
เขารวมเปน

ประจาํ 

เขารวม

บางครั้ง 

นานๆ 

ครั้ง 
รวม 

ลานกีฬาพัฒนฯ (คนในชุมชน) 30 21 1 52 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายฯุ (เจาหนาท่ีชมรม) 58 5 0 63 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายฯุ (ครูผูนํา) 38 13 0 50 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุโดยผลักดัน

ใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะฯ (เจาหนาท่ีชมรม) 34 14 0 48 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุโดยผลักดัน

ใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะฯ (ครูผูนํา) 50 6 0 56 

สวนผลการเปลี่ยนแปลงความภาคภูมิใจของผูดําเนินโครงการในทุกโครงงการ พบวามีสัดสวนความ

ภูมิใจในการทํางานเพ่ิมข้ึนซ่ึงมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4-5 ทําใหผูดําเนินโครงการมีความภูมิใจในการทํางาน

เพ่ิมข้ึน 905 คนตอป 

ตารางท่ี 4-5: การเปลี่ยนแปลงความภาคภูมิใจหลังเขารวมโครงการ (รอยละ) 

โครงการ เพ่ิมข้ึน เทาเดิม 

ลานกีฬาพัฒน (คณะกรรมการพ้ืนท่ี) 100 0 

ลานกีฬาพัฒน (ผูดําเนินโครงการ) 100 0 
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โครงการ เพ่ิมข้ึน เทาเดิม 

ริมคลองบางมดฯ (คณะกรรมการพ้ืนท่ี) 100 0 

ริมคลองบางมดฯ (ผูดําเนินโครงการ) 100 0 

วิ่งสูชีวิตใหม (ผูดําเนินโครงการ) 100 0 

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ (ผูดําเนินโครงการ) 93 7 

เด็กไทยไมเฉ่ือย 2558 (ครู) 85 15 

เด็กไทยไมเฉ่ือย (ผูดําเนินโครงการ) 100 0 

คลินิกฝากครรภผสมผสาน (ผูดําเนินโครงการ) 100 0 

คลินิกฝากครรภผสมผสาน (อสม) 90 10 

Walk your fat off #2 (ผูดําเนินโครงการ) 100 0 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายผูสูงอายุฯ (ผูดําเนินโครงการ) 100 0 

การสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุโดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ี 

สุขภาวะฯ (ผูดําเนินโครงการ) 100 0 

เครือขายภาคีจัดกิจกรรม นักเรียน (ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ) พยาบาล และ อสม. มีการ

เปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดดานความรูท่ีเพ่ิมข้ึนของแตละโครงการตามตารางท่ี 4-6 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมท่ีมี

ความรูดานตางๆ มากข้ึน 8,586 คนตอป 

ตารางท่ี 4-6: การเปลี่ยนแปลงองคความรูหลังเขารวมโครงการ (รอยละ) 

โครงการ เพ่ิมข้ึน เทาเดิม 

วิ่งสูชีวิตใหม (เครือขายภาคีจัดกิจกรรม) 100 0 

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ  (นักเรียน) 78 22 

คลินิกฝากครรภผสมผสาน (พยาบาล) 100 0 

คลินิกฝากครรภผสมผสาน (อสม) 89 11 

ผลการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความรูสึกปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนท่ีลดลง โดยคนในชุมชน

รูสึกวาจํานวนอุบัติเหตุท่ีลดลงรอยละ 79 ซ่ึงเม่ือคูณกับโอกาสท่ีคนปวยดวยอุบัติเหตุในกรณีคนไขนอกและ

คนไขในในภาคใตแลวทําใหจํานวนผูปวยกรณีคนไขนอกลดลง 257 คนตอป และคนไขในลดลง 56 คนตอป 

ตารางท่ี 4-7: การเปลี่ยนแปลงอุบัติเหตุจราจรในชุมชนหลังเขารวมโครงการ (รอยละ) 

โครงการ ลดลง เทาเดิม เพ่ิมข้ึน 

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ 79 16 4 

สําหรับหญิงตั้งครรภจะมีการใชเวลาทํากิจกรรมพรอมกันในบานกับสมาชิกครอบครัวอยางมีความสุข

หลังจากท่ีเขารวมโครงการ ซ่ึงสัดสวนของหญิงตั้งครรภท่ีมีการใชเวลากับครอบครัวมากข้ึนในระดับทําเปน
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ประจําและทําเปนบางครั้งสูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 6 โดยใชเวลาเฉลี่ยในการทํา

กิจกรรมรวมกับครอบครัวเพ่ิมข้ึน 5 ชั่วโมงตอสัปดาห ทําใหมีการใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันมากข้ึน 107,403 

ชั่วโมงตอป 

ตารางท่ี 4-8: ระดับการใชเวลาทํากิจกรรมพรอมกันในบานกับสมาชิกครอบครัวอยางมีความสุขหลังเขารวม

โครงการ (รอยละ) 

โครงการ ทําเปนประจํา ทําเปนบางครั้ง นานๆ ครั้ง ไมทําเลย 

คลินิกฝากครรภผสมผสาน (หญิงตั้งครรภ) 29 62 9 0 

การสํารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและ

สุขภาพจิต (ความสุข) 59 26 10 5 

4.3 มูลคาตัวแทนทางการเงิน (Financial proxy) 

ในการแปลงผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียใหออกมาในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัย

ไดหาตัวแทนทางการเงินของแตละผลลัพธและตัวชี้วัด ซ่ึงรวบรวมมาจากหลายแหลงขอมูล โดยมีรายละเอียด

ในตารางท่ี 4-9 (รายละเอียดของแตละโครงการในภาคผนวก ก-ง) สําหรับเหตุผลการใชตัวแทนทางการเงิน

ของแตละผลลัพธมีดังนี้ 

• มูลคาสุขภาพรางกายดีข้ึน วัดจากคาใชจายดานสุขภาพ (กรณีผูปวยนอกและผูปวยใน) โดยกรณี

ผูปวยนอกคํานวณจากการเจ็บปวยในเดือนท่ีผานมา และผูปวยในคํานวณจากการเจ็บปวยในปท่ี

ผานมา การคลอดดวยวิธีธรรมชาติวัดจากจากสวนตางของคาใชจายในการผาคลอดกับการคลอด

ดวยวิธีธรรมชาติ และความพึงพอใจในสุขภาพท่ีดีวัดจากมูลคาทางการเงินของความพึงพอใจใน

ชีวิตจากการมีสุขภาพท่ีดี (1.05 เทาของเงินเดือน) ซ่ึงไดจากการศึกษาของ Chandoevwit & 

Thampanishvong (2016) 

• มูลคาความสุขมากข้ึนวัดจากมูลคาทางการเงินของความรูสึกสบายใจ (0.68 เทาของเงินเดือน) 

มูลคาทางการเงินของการรูสึกกระตือรือลน (0.28 เทาของเงินเดือน) ซ่ึงไดจากการศึกษาของ 

Chandoevwit & Thampanishvong (2016) และคาใชจายในการบําบัดโรคเครียด (3,718 บาท

ตอคนตอป) ซ่ึงไดจากการศึกษาของมูลนิธิศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ (2560) 

• มูลคาของการทํากิจกรรมรวมกันในชุมชนมากข้ึนวัดจากมูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรม

รวมกับคนในชุมชน (ทํารวมกันบางครั้ง = 0.17 เทาของเงินเดือน, เปนประจํา = 0.51 เทาของ

เงินเดือน) ซ่ึงไดจากการศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 

• มูลคาความพึงพอใจท่ีมากข้ึนวัดจากมูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืนท่ีไมใชญาติ (0.4 เทาของ

เงินเดือน)  ซ่ึงไดจากการศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 
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• มูลคาการมีความรูมากข้ึนวัดจากคาใชจายในการจัดอบรม ซ่ึงสอบถามจากผูดําเนินโครงการและ

ผูตอบแบบสอบถาม (คาอบรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง 80,000 บาทตอครั้ง โดยจัด 2 ครั้งตอป 

คาใชจายหลักสูตรในการอบรมเรื่องกฎจราจร 30,000 บาท และคาใชจายเฉลี่ยในการอบรม

ความรูดานโภชนาการ 5,000 บาทตอราย) 

• มูลคาอุบัติเหตุท่ีลดลงวัดจากคารักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก 3,833 บาทตอป และผูปวยใน 

2,653 บาทตอปท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนในภาคใต 

• มูลคาความสัมพันธกับคนครอบครัวมากข้ึนวัดจาก Willingness to pay ของจํานวนชั่วโมงท่ีทํา

กิจกรรมรวมกับคนในครอบครัวมากข้ึนหลังเขารวมโครงการ  

ตารางท่ี 4-9: ตัวแทนทางการเงิน 

ตัวช้ีวัดรวม  

(Common outcome) 

ตัวแทนทางการเงิน แหลงขอมูล 

สุขภาพรางกายดีข้ึน คาใชจายดานสุขภาพกรณีคนไขนอก

และคนไขในในพ้ืนท่ีตางๆ 

1. แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ 

พ.ศ. 2558-59 

สวนตางของคาใชจายในการผาคลอด

กับการคลอดดวยวิธีธรรมชาติ 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 

มูลคาความพึงพอใจในชีวิตจากการมี

สุขภาพท่ีดี (1.05 เทาของเงินเดือน) 

1. การศึกษาของ Chandoevwit & 

Thampanishvong (2016) 

2. การศึกษาของ Phatthanawilai 

Inmai (2560) 

มีความสุขมากข้ึน มูลคาทางการเงินของความรูสึกสบาย

ใจ (0.68 เทาของเงินเดือน) 

1. การศึกษาของ Chandoevwit & 

Thampanishvong (2016) 

2. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน ป 2559 

มูลคาทางการเงินของความรูสึก

กระตือรือลน (0.28 เทาของเงินเดือน) 

คาใชจายในการบําบัดโรคเครียด 

(3,718 บาทตอคนตอป) 

1. การศึกษาของมูลนิธิศูนยวิจัยและ

ติดตามความเปนธรรมทาง

สุขภาพ (2560) 

การทํากิจกรรมรวมกันกับ

คนในชุมชน 

มูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรม

รวมกับคนในชุมชน (ทํารวมกัน

บางครั้ง = 0.17 เทาของเงินเดือน, 

เปนประจํา = 0.51 เทาของเงินเดือน) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 

2. การศึกษาของ Chandoevwit & 

Thampanishvong (2016) 

3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัดรวม  

(Common outcome) 

ตัวแทนทางการเงิน แหลงขอมูล 

ความภูมิใจมากข้ึน มูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืนท่ีไมใช

ญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน) 

1. การศึกษาของ Chandoevwit & 

Thampanishvong (2016) 

2. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 

3. การสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากร พ.ศ. 2559 

คาตอบแทนในการเปนวิทยากรดาน

โภชนาการ 

1. สอบถามจากคณะทํางาน 

มีความรูเพ่ิมข้ึน คาใชจายในการจัดอบรมกิจกรรมเดิน

วิ่ง (80,000 บาทตอครั้ง โดยจัด 2 

ครั้งตอป ครั้งละ 60 คน) 

1. สอบถามจากคณะทํางาน 

คาใชจายหลักสูตรในการอบรม 

เรื่องกฎจราจร (30,000 บาทตอครั้ง 

จํานวน 147 คน) 

1. สอบถามจากคณะทํางาน 

คาใชจายเฉลี่ยในการอบรมดาน

โภชนาการ (5,000 บาทตอคน) 

1. สอบถามจากคณะทํางาน 

ชุมชนนาอยูข้ึน คารักษาพยาบาลกรณีคนไขนอกและ

คนไขในท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ภาคใต 

1. แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ 

พ.ศ. 2558-59 

ความสัมพันธกับคนใน

ครอบครัวมากข้ึน 

Willingness to pay ของจํานวน

ชั่วโมงท่ีทํากิจกรรมรวมกับคนใน

ครอบครัวมากข้ึนหลังเขารวมโครงการ 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 

2. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 

4.4 Deadweight Attribution และ Drop-off 

จากการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของชุดโครงการ/โครงการแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย แตละกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสียไดระบุถึงอัตราสวนของการเกิดข้ึนของผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยูแลวแมไมมีแผน

สงเสริมกิจกรรมทางกาย (deadweight) และสัดสวนการสนับสนุนของสสส. ท่ีกอใหเกิดผลลัพธหรือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผูมีสวนไดสวนเสียระบุมา (attribution) รวมท้ังอัตราการลดลงของประโยชนในชวง 5 ป

หลังจากท่ีแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายสิ้นสุดลงไป (drop-off) โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ (รายละเอียด

ของแตละโครงการในภาคผนวก ก-ง) 
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ตารางท่ี 4-10: Deadweight 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Deadweight 

(รอยละ) 

เหตุผล 

ทุกกลุมวัย สุขภาพรางกายดีข้ึน 10-30 • เดิมมีการออกกําลังกายกันเองอยูแลวบาง เชน ปนจักรยาน วิ่ง เดิน แตไมคอยมากนัก

ข้ึนกับความสะดวก 

• ผูเขารวมโครงการสวนใหญเขาโครงการวิ่งเปนประจําเนื่องจากมีจัดเกือบทุกอาทิตย  

มีความสุขมากข้ึน 20-30 • แมไมมีโครงการพ้ืนท่ีสุขภาวะ คนในชุมชนก็มีการพักผอนรวมกับครอบครัวและเพ่ือนๆ 

รวมท้ังการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหมีความสุขอยูบาง 

มีความสัมพันธกับคนในชุมชนมากข้ึน 10 • แมไมมีโครงการพ้ืนท่ีสุขภาวะ คณะกรรมการฯ ก็มีการจัดกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธ

ระหวางคนในชุมชนอยูบาง 

วัยเด็ก มีความสุขมากข้ึน 40-60 • นักเรียนมีการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดทํารวมกันและชวยเหลือคนอ่ืนอยูแลว 

• นักเรียนมีความสุขอยูบางแลวจากเลนกับเพ่ือน เตน มีความสุข 

มีความรูเพ่ิมข้ึน 50 • การเรียน การสอนในชั้นเรียน มีการสอนความรูท่ีเก่ียวของกับกฎจราจรอยูบาง โดย

คุณครูท่ีสอนในชั้นเรียน 

วัยทํางาน มีความสุขมากข้ึน 0-80 • เปนผลจากโครงการท้ังหมด เดิมมีความเครียดมาก โครงการทําใหมีความสุขเพ่ิมข้ึน 

• เดิมมีความสุขอยูแลว จากการเขารวมกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ 

สุขภาพรางกายดีข้ึน 50 • ความสนใจและการออกกําลังกายเดิม และมีการดูแลเรื่องอาหารท่ีบริโภคอยูแลว 

• มีการออกกําลังกายอยูแลว 

ครอบครัวอบอุน ใชเวลารวมกันมากข้ึน 30 • มีการใชเวลารวมกันในกิจกรรมตางๆ อยูบาง 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Deadweight 

(รอยละ) 

เหตุผล 

วัยสูงอาย ุ สุขภาพแข็งแรง  30-60 • เปนคนชอบทํากิจกรรมและดูแลตนเองอยูบางแลวแตยังไมถูกวิธีเทาท่ีควร เชนการดูแล

และการทํากิจกรรมใหเหมาะกับอาการปวยหรือโรคประจําตัว 

• ผูสูงอายุมีการดําเนินกิจกรรมทางกายและออกกําลังกาย และไดรับการดูแลจาก

สถานพยาบาลอ่ืนๆอยูแลว 

มีความสุขมากข้ึน 20 • เดิมมีความสุขอยูบางแลวจากการทําบุญ อยูกับครอบครัวและเพ่ือนบานบาง แต

โครงการเพ่ิมการทํากิจกรรมและเขารวมกับผูสูงอายุและกลุมอายุอ่ืนๆ มากข้ึน 

ครอบครัว 

(ผูปกครอง/ผูดูแล) 

มีความสุขมากข้ึน 10-30 • โรงเรียนมีการจัดระเบียบจราจรโรงเรียนอยูบาง จึงสบายใจเรื่องความปลอดภัยของลูก 

• ผูปกครองมีความสุขอยูบาง เชน ผลการเรยีนของบุตรหลาน กิจกรรมกับครอบครัว 

• ผูดูแลมีความสุขอยูบางจากการดูแลคนในครอบครัว เขารวมกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ 

คร ู มีความสุขมากข้ึน 20-30 • โรงเรียนมีกิจกรรมเพ่ือสังคมอยูบาง เชน การปลูกปา กิจกรรมเก่ียวกับศาสนา ซ่ึงผล

จากการจัดกิจกรรมเหลานี้ชวยใหครูมีความสุข 

• มีความสุขจากปจจัยอ่ืนอยูแลว เชน ผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน 

มีความภูมิใจมากข้ึน 50 • เดิมมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการใหเด็กมีกิจกรรมทางกายอยูบาง 

คนนอกชุมชน สุขภาพแข็งแรงข้ึน 10 • เดิมมีการออกกําลังกายกันเองอยูแลวบาง และการมีพ้ืนท่ีสุขภาวะท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขต

ทําใหมาออกกําลังกายไดมากข้ึน และมีกิจกรรมทางกายไดมากข้ึน 

มีความสุขมากข้ึน 10-50 • เดิมมีการไปทํากิจกรรมท่ีสวนสาธารณะอ่ืนบาง การมีพ้ืนท่ีสุขภาวะทําใหมีการจัด

กิจกรรมมากข้ึน จึงไดมารวมกิจกรรมมากข้ึนทําใหมีความสุขมากข้ึน 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Deadweight 

(รอยละ) 

เหตุผล 

• เดิมคนนอกพ้ืนท่ีมีกิจกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากการทองเท่ียวอยูบาง 

แตเม่ือมีโครงการฯ ทําใหมีการทํากิจกรรมมากข้ึน สงผลใหมีความสุขมากข้ึน 

คณะกรรมการพ้ืนท่ึ ความภูมิใจมากข้ึน 30-60 • กอนมีโครงการพ้ืนท่ีสุขภาวะ คณะกรรมการฯ  มีการจดักิจกรรมในชุมชนอยูแลว 

เครือขายภาคีจัด

กิจกรรมเดินวิ่งและ

กิจกรรมทางกาย ุ 

มีความรูเพ่ิมมากข้ึน 70 • เครือขายทํากิจกรรมดานนี้อยูแลวทําใหมีความรูเดิมอยูและยังมีการเขารวมกิจกรรม

อ่ืนๆ กับทาง สสส. เพ่ือรับความรูนอกจากโครงการนี้ดวย 

เจาหนาท่ีชมรม

ผูสูงอายุ/ครูผูนํา 

มีความสุขมากข้ึน 0-50 • ถาไมมีโครงการนี้ จะไมไดสอนผูสูงอายุออกกําลังกาย 

• เจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุมีความสุขอยูบางแลวจากการรวมกับเครือขายและชุมชนเพ่ือ

ชวยเหลือผูอ่ืนๆ 

• เดิมมีกิจกรรมท่ีไดชวยเหลือคนในชุมชนอยูแลว 

• ครูผูนํามีความสุขจากการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมอยูแลว 

ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 40-60 • ชมรมมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูแลว 

• แกนนํา / ครูผูนํามีความสัมพันธกับสังคมเดิมอยูบางแลวจากการเขารวมกิจกรรมทาง

สังคมตางๆ และการทํางานรวมกับสังคม 

พยาบาล/

อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) 

มีความรูเพ่ิมข้ึน 20-70 • ความรูเดิม และความรูจากการอบรมและกิจกรรมจากหนวยงานอ่ืนๆ 

• สําหรับ อสม. โครงการทําใหมีความรูเพ่ิมข้ึนอยางมาก 

มีความภูมิใจมากข้ึน 25 • ความสุขและความภาคภูมิใจท่ีไดทํางานเพ่ือสาธารณะ และความมีจิตอาสาท่ีมีอยูเดิม 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Deadweight 

(รอยละ) 

เหตุผล 

ชุมชน ชุมชนนาอยูข้ึน 20 • ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนและโรงเรียนมีการจัดระเบียบอยูบางแลว 

ผูดําเนินโครงการ มีความภูมิใจมากข้ึน 0-80 • เดิมผูดําเนินโครงการมีการจัดกิจกรรมดานตางๆ รวมกับชุมชนอยูบางมาอยูแลว ทําใหมี

ความภูมิใจอยูบางแมไมมีโครงการ 

• ผูดําเนินโครงการเคยทําโครงการจัดพ้ืนท่ีชุมชนและโครงการดานพ้ืนท่ีสุขภาวะมากอน

หนานี้ จึงมีความภูมิใจอยูกอนแลว 

• ถาไมมีโครงการฯ จะทําเฉพาะการดูแลรักษาเปนหลัก ไมสามารถแนะนําดาน

โภชนาการได 

• การใหบริการและกิจกรรมอ่ืนๆ ขององคกรท่ีมีอยูเดิม เชน หองพยาบาล สวัสดิการอ่ืนๆ 

สุขภาพรางกายดีข้ึน 10 • สิ่งรอบขาง เพ่ือนรวมงาน มีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีผลตอสุขภาพดีอยูบาง 

 

  

57 



ตารางท่ี 4-11: Attribution 

ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

ผลลัพธ Attribution 

(รอยละ) 

เหตุผล 

ทุกกลุมวัย สุขภาพรางกายดีข้ึน 40-70 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40-70 เนื่องจากสนับสนุนการออกแบบปรับปรุงลาน

กีฬาพัฒน สวนการสรางเปนงบประมาณจากสํานักราชเลขาธิการ ท่ีเหลือเกิดจากตัวเอง 

และชุมชนท่ีมีสวนในการทํากิจกรรมทางกายและตระหนักถึงการออกกําลังกาย 

มีความสุขมากข้ึน 30-60 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30-60 ท่ีเหลือเกิดจากตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และคณะ

กรรมการฯ กับผูดําเนินโครงการท่ีจัดกิจกรรมท่ีชวยใหไดผอนคลาย 

มีความสัมพันธกับคนในชุมชนมากข้ึน 30 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ท่ีเหลือเกิดจากครอบครัว และคนในชุมชนท่ีมาเขา

รวมกิจกรรม 

วัยเด็ก มีความสุขมากข้ึน 20-90 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 20-90 สวนท่ีเหลือมาจากการทํากิจกรรมรวมกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน  และชุมชน 

มีความรูเพ่ิมข้ึน 30 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30  สวนท่ีเหลือมาจากโรงเรียน ซ่ึงมีการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน การอบรมจากหนวยงานราชการ และครอบครัวมีการสอนกฎระเบียบตางๆ 

วัยทํางาน มีความสุขมากข้ึน 10-40 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 10-40 สวนท่ีเหลือมาจากครอบครัว เพ่ือน และตัวเอง 

สุขภาพรางกายดีข้ึน 30-50 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30-50 สวนท่ีเหลือมาจากตัวเอง  ครอบครัว และเพ่ือน 

ครอบครัวอบอุนข้ึน ใชเวลารวมกัน

มากข้ึน 

30 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ครอบครัวรอยละ 60 และเพ่ือนรอยละ 10 

วัยสูงอาย ุ สุขภาพแข็งแรง  30-50 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30-50 สวนท่ีเหลือมาจากการท่ีผูสูงอายุมีการออกกําลัง

การและควบคุมอาหารของตนเองอยูแลว 
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ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

ผลลัพธ Attribution 

(รอยละ) 

เหตุผล 

มีความสุขมากข้ึน 30-40 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30-40 สวนท่ีเหลือเกิดจากตนเองและครอบครัว 

ครอบครัว 

(ผูปกครอง/ผูดูแล) 

มีความสุขมากข้ึน 15-50 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 15 -50  สวนท่ีเหลือมาจากตนเอง ครอบครัว และเพ่ือน 

คร ู มีความสุขมากข้ึน 10-80 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 10-80 สวนท่ีเหลือมาจากตัวเอง และการทํากิจกรรมอ่ืนๆ 

ของโรงเรียน รวมกับเพ่ือนครูและนักเรียน 

มีความภูมิใจมากข้ึน 70 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 70 ท่ีเหลือมาจากตนเอง 

คนนอกชุมชน สุขภาพแข็งแรงข้ึน 30 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ท่ีเหลือไปใชบริการจากแหลงอ่ืนๆ เชน ศูนยบริการ

สาธารณสุข และตระหนักในการออกกําลังกายอยูแลว มีคนชวนไปออกกําลังกายบาง 

มีความสุขมากข้ึน 10-30 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 10-30 ท่ีเหลือเกิดจากตัวเอง ครอบครัว และเพ่ือนๆ 

คณะกรรมการพ้ืนท่ี ความภูมิใจมากข้ึน 10 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 10 โดยความภูมิใจหลักเกิดจากคนท่ีมาใชพ้ืนท่ีสุขภาวะท้ัง

ในกลุมผูอาศัยในชุมชนและคนนอกชุมชน 

เครือขายภาคีจัด

กิจกรรมเดินวิ่งและ

กิจกรรมทางกาย ุ 

มีความรูเพ่ิมมากข้ึน 30 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 เนื่องจากเปนผูใหงบประมาณหลัก รวมถึงผูใหความรู 

ท่ีเหลือมาจากสื่อตางๆ และการแลกเปลี่ยนความรู พูดคุยกันท้ังในและระหวาง

เครือขาย 

เจาหนาท่ีชมรม

ผูสูงอายุ/ครูผูนํา 

มีความสุขมากข้ึน 30-90 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30-90 

ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 40-50 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40-50 ท่ีเหลือเกิดจากทํากิจกรรมกับชุมชน และผูสูงอาย ุ

พยาบาล/ มีความรูเพ่ิมข้ึน 30 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 30 ท่ีเหลือมาจากตัวเอง เพ่ือน และหนวยงานอ่ืนๆ  
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ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

ผลลัพธ Attribution 

(รอยละ) 

เหตุผล 

อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) 

มีความภูมิใจมากข้ึน 35 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 35 สวนท่ีเหลือมาจากตัวเอง ครอบครัว เพ่ือน และ

หนวยงานอ่ืนๆ  

ชุมชน ชุมชนนาอยูข้ึน 50 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 50  สวนท่ีเหลือมาจากคนในชุมชนท่ีชวยกันจัดระเบียบ

ชุมชน และผูปกครองนักเรียนเคารพกฎจราจร 

ผูดําเนินโครงการ มีความภูมิใจมากข้ึน 15-80 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 15 -80 ท่ีเหลือเกิดจากชุมชน หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน ชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาล ศูนยบริการสุขภาพ รวมถึงหนวยงานภาคีอ่ืนๆ 

สุขภาพรางกายดีข้ึน 40 • สสส. มีสวนสนับสนุนรอยละ 40 สวนท่ีเหลือมากจากตัวเอง ครอบครัวและอ่ืนๆ  
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ตารางท่ี 4-12: Drop-off 

ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

ผลลัพธ Drop-off 

(รอยละ) 

เหตุผล 

ทุกกลุมวัย สุขภาพรางกายดีข้ึน 0-36 • ถาโครงการฯ หยุดไปอาจจะไมมีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมากระตุนใหมีกิจกรรมทางกาย 

• ถึงแมโครงการหยุดลง คณะทํางานยังทําโครงการตอและยังมีคนมาใชพ้ืนท่ีสุขภาวะอยู 

• ผลท่ีไดจากโครงการฯ ยังคงอยู เนื่องจากยังเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง 

มีความสุขมากข้ึน 0 • ถึงไมมีโครงการลานกีฬาพัฒน ก็ยังคงไปพักผอนหยอนใจ/ทํากิจกรรมกับครอบครวั 

• ถึงแม สสส.หยุดโครงการ ก็ยังคงมาใชพ้ืนท่ีริมคลองบางมดตอ 

มีความสัมพันธกับคนในชุมชนมากข้ึน 20 • ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนก็จะไมไดไปใชลานกีฬาพัฒนทํากิจกรรมรวมกับคนใน

ชุมชนมากนัก ทําใหความสัมพันธกับคนในชุมชนลดลง 

วัยเด็ก มีความสุขมากข้ึน 0-28 • ถาไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ จะไมมีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีจะมากระตุนใหมี

กิจกรรมทําใหความเขมขนของกิจกรรมจะลดลง 

• ความสุขยังเหมือนเดิม เนื่องจากยังมีการตระหนักถึงการมีกิจกรรมทางกายอยู 

มีความรูเพ่ิมข้ึน 6 • ถาไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ จะไมมีกิจกรรมเพ่ือทบทวนความรู อาจทําใหลืม

เม่ือเวลาผานไป 

วัยทํางาน มีความสุขมากข้ึน 0 • ความสุขจะยังคงไมลดลง จากการมีลูกท่ีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตสมวัย 

• หลังจบโครงการชวง 5 ปแรกๆ ยังคงทํากิจกรรมตอ มีความสุขและสนุกกับทํากิจกรรม 

สุขภาพรางกายดีข้ึน 0-18 • การดูแลตัวเองจะคอยๆ ลดลง การเลือกทานอาหารตามใจตามความตองการมากข้ึน 

โดยความตระหนักถึงผลลัพธของสุขภาพลดลง 
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ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

ผลลัพธ Drop-off 

(รอยละ) 

เหตุผล 

• ออกกําลังกายและดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง รางกายจะแข็งแรงคงท่ี 

ครอบครัวอบอุนข้ึน ใชเวลารวมกัน

มากข้ึน 

6 • ในชวง 3 ปแรก ครอบครัวจะยังใชเวลารวมกันมาก แตเม่ือลูกโตข้ึนเขาโรงเรียน เวลาท่ี

ทํากิจกรรมรวมกันจะเริ่มลดลง 

วัยสูงอาย ุ สุขภาพแข็งแรง  10-58 • ความจําลดลงตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหจํากิจกรรมบางอยางไมได 

• จะลดลงเพราะไมมีโครงการฯ ก็จะไมมีคนมากระตุนใหทํากิจกรรมตางๆ 

มีความสุขมากข้ึน 0-36 • ความสุขลดลงเร็วกวาอยางอ่ืนเพราะผูสูงอายุไมไดพบปะกันจากท่ีเคยเจอกันทุกสัปดาห 

• ความสุขจะไมลดลงเพราะยังดูแลใจใหดีไมใหนอยลงไปกวาตอนท่ีมีโครงการ 

ครอบครัว 

(ผูปกครอง/ผูดูแล) 

มีความสุขมากข้ึน 0 • ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ โรงเรียนยังมีการจัดระเบียบการจราจรบริเวณหนา

โรงเรียน ทําใหไมมีความเครียดจากจราจรติดขัดและสามารถเดินมาสงลูกไดสะดวก 

• ความสุขเหมือนเดิม เนื่องจากบุตรหลานยังทํากิจกรรมทางกายอยู ไมเลนติดหนาจอ 

คร ู มีความสุขมากข้ึน 0 • ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ ความรูสึกของครูท่ีคาดหวังวาพฤติกรรมของเด็กท่ี

เขารวมกิจกรรมยังเหมือนเดิม 

• ความสุขยังเหมือนเดิม เนื่องจากนักเรียนยังคงมีกิจกรรมทางกายเหมือนเดิม 

มีความภูมิใจมากข้ึน 0 • ความภูมิใจท่ีไดจากโครงการยังคงอยู เนื่องจากครูยังนํากิจกรรมท่ีไดจากโครงการไปใช

ในการเรียนการสอน 

คนนอกชุมชน สุขภาพแข็งแรงข้ึน 34 • ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนจะไมมีการซอมแซมอุปกรณ การบริหารจัดการจะไมดี

เทาเดิม จึงไปใชออกกําลังกายลดลง สุขภาพก็อาจจะแยลง 
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ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

ผลลัพธ Drop-off 

(รอยละ) 

เหตุผล 

มีความสุขมากข้ึน 18-28 • ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนจะไมมีการสนับสนุนงบประมาณทําใหลานกีฬาเสื่อม

โทรมลง จึงไปใชลดลง การพักผอนหยอนใจก็นอยลง สงผลใหความสุขลดลง 

• เม่ือไมมีโครงการริมคลองบางมดฯ จะขาดการประชาสัมพันธ ทําใหคนเขารวมใชพ้ืนท่ี

นอยลง เนื่องจากกิจกรรมนอยลง 

คณะกรรมการพ้ืนท่ึ ความภูมิใจมากข้ึน 0-34 • คณะกรรมการฯ ยังคงบริหารลานกีฬาพัฒนตอไป ผลลัพธจะเกิดคงท่ีตลอดไป 

• ความภาคภูมิใจจะยังเกิดข้ึนอยูในชวงแรกๆ แตเม่ือไมมีโครงการริมคลองบางมดฯ จะ

ทําใหขาดการกระตุน ความภาคภูมิใจท่ีมีจึงคอยๆ ลดลง 

เครือขายภาคีจัด

กิจกรรมเดินวิ่งและ

กิจกรรมทางกาย ุ 

มีความรูเพ่ิมมากข้ึน 0 • ความรู ท่ีไดจากโครงการยังคงอยูตอไป สามารถนําไปปรับใชกับโครงการอ่ืนๆ  

ไดดวย 

เจาหนาท่ีชมรม

ผูสูงอายุ/ครูผูนํา 

มีความสุขมากข้ึน 0-42 • ในปแรก ชมรมยังใหการดูแลผูสูงอายุอยู และหากขาดการกระตุน ก็จะคอยๆ ลดลง 

• สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องหลังจากท่ีมีโครงการเนื่องจากเปนชมรมท่ีมีศักยภาพ 

• กิจกรรมลดลง เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ 

ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 0-40 • ขาดการกระตุน หลังจากท่ีโครงการจบลง 

• สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องไดเนื่องจากเปนชมรมท่ีมีศักยภาพ 

• กิจกรรมลดลง เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ 

พยาบาล/ มีความรูเพ่ิมข้ึน 0 • หาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือใหบริการไดดียิ่งข้ึน เปนการเรียนรูจากการปฎิบัติ 
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ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

ผลลัพธ Drop-off 

(รอยละ) 

เหตุผล 

อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) 

มีความภูมิใจมากข้ึน 0 • ความสุขและภาคภูมิใจจะยังคงอยูตอไป เนื่องจากมีความรูและประสบการณท่ีสามารถ

แนะนําหญิงตั้งครรภตอไปเรื่อยๆ 

ชุมชน ชุมชนนาอยูข้ึน 0 • ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ กลุมชุมชนยังชวยกันดูแลอยางตอเนื่อง 

ผูดําเนินโครงการ มีความภูมิใจมากข้ึน 0-40 • แม ไม มี โครงการลานกีฬาพัฒน  สถาบันอาศรมศิลป ก็ยั งคงให คําปรึกษาแก

คณะกรรมการฯ และชุมชนอยู แตจะเปนแบบคอยๆ ถอยออกมา 

• ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ ยังคงทํางานรวมกับชุมชนอยูและภูมิใจข้ึนเรื่อยๆ 

• ความภูมิใจลดลงหลังจากโครงการจบลง เนื่องจากไมไดติดตามนักเรียนในโครงการแลว 

• โครงการหยุดไปความตอเนื่องของการทํางานลดลง และภาระงานอ่ืนๆ  

สุขภาพรางกายดีข้ึน 0 • ยังดูแลตัวเองอยางตอเนื่อง ถึงวาโครงการจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 
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บทที่ 5: ผลการศึกษา 

5.1 มูลคาการลงทุน 

มูลคาการลงทุนในแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายของสํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะภายใต

การศึกษานี้ประกอบดวย 8 ชุดโครงการ/โครงการดังปรากฎในตารางท่ี 1-1 โดยเปนการลงทุนจากสสส. 

จํานวน 32.6 ลานบาท และการลงทุนรวมจากภาคีอ่ืนๆ ไดแก สํานักราชเลขาธิการ (โครงการลานกีฬาพัฒนฯ) 

จํานวน 56 ลานบาท สมาพันธชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย (โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558) จํานวน 8.3 แสน

บาท สํานักงานเขตทุงคร ุ(โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองบางมดฯ) จํานวน 15.3 ลานบาท เทศบาลเมืองระนอง 

(โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน) จํานวน 5 แสนบาท 

สปสช. (ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพุง ปท่ี 2) จํานวน 8.5 หม่ืนบาท ดังนั้นการลงทุน

รวมท้ังหมดเทากับ 105.3 ลานบาท) 

5.2 ผลตอบแทนทางสังคมตอการลงทุน 

การคํานวณผลตอบแทนทางสังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายของสํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิต

สุขภาวะ ตามวิธีการวิเคราะหในหัวขอ 1.4 พบวา ผลประโยชนท่ีไดรับในปแรกภายใตแผนสงเสริมกิจกรรม

ทางกายในโครงการวิจัยนี้เม่ือหักสวนท่ีอาจเกิดข้ึนอยูแลวแมไมมีโครงการ (deadweight) และสวนท่ีเกิดจาก

บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ท่ีไมใชสสส. (attribution) แลวเทากับ 266 ลานบาท และหลังจากท่ีได

มูลคาผลประโยชนในปแรกแลว คณะวิจัยไดคํานวณการเปลี่ยนแปลงมูลคาในระยะ 5 ปหลังจากท่ีแผนสงเสริม

กิจกรรมทางกายไดสิ้นสุดลง โดยมูลคาจะคอยๆ ลดลงตามคา drop-off ภายใตสมมติฐานท่ีวาหากไมไดทํา

กิจกรรมตามแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายอยางตอเนื่องแลว ผลประโยชนนาจะหมดไปภายในชวงเวลา 5 ป 

โดยผลประโยชนสะสมในแตละปแสดงในรูปท่ี 5-1 

รูปท่ี 5-1: ผลประโยชนสะสมตั้งแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 5 
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ผลประโยชนรวมใน 5 ปของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายเทากับ 1,112.1 ลานบาท และเม่ือคิดเปน

มูลคาปจจุบันมีมูลคา 1,023.6 ลานบาท โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 3 ตอป 0 1 และมูลคาการลงทุนของชุด

โครงการ/โครงการในปท่ีเริ่มตนเทากับ 105.3 ลานบาท สงผลใหผลตอบแทนทางสังคมของการลงทุน (SROI) 

ในโครงการวิจัยนี้เทากับ 9.7 นั่นคือการลงทุนของสสส. และองคกรภาคีในแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายแตละ

บาทไดผลตอบแทนทางสังคมประมาณ 9.7 บาทหรือกลาวไดวาแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายมีความคุมคา 

และแมจะเพ่ิมอัตราคิดลดเปนรอยละ 5 และรอยละ 10 การลงทุนในแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายก็ยังคงให

ความคุมคา โดยทําให SROI ลดลงเปน 9.2 และ 8.1 ตามลําดับ (รูปท่ี 5-2) 

รูปท่ี 5-2: ผลตอบแทนทางสังคมแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายภายใตอัตราคิดลดตางๆ 

 

5.3 สวนแบงผลประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

ในการคํานวณสวนแบงผลประโยชนท่ีเกิดกับผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมนั้นใชผลการคํานวณในกรณี

ท่ีใชอัตราคิดลดท่ีรอยละ 3 (รูปท่ี 5-3) โดยในการคํานวณสวนแบงผลประโยชนนั้น คณะวิจัยไดจัดกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสียเปน 5 กลุม ไดแก กลุมเปาหมายหลักของแตละชุดโครงการ/โครงการภายใตแผนสงเสริมกิจกรรม

ทางกาย (ทุกกลุมวัย ตั้งแตวัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ) กลุมคนนอกชุมชนเปนกลุมท่ีไมไดอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีแตไดรับผลประโยชนจากพ้ืนท่ีสุขภาวะเชนกัน กลุมครอบครัว (ผูปกครอง/ผูดูแล) ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความ

ใกลชิดกับกลุมเปาหมายหลักในฐานะท่ีอยูในครอบครัวเดียวกัน กลุมทํากิจกรรม (ครู/คณะกรรมการพ้ืนท่ี/

เครือขายภาคีจัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกาย/เจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ/แกนนํา/ครูผูนํา/พยาบาล/

อาสาสมัครสาธารณสุข) เปนผูท่ีรับผิดชอบใหกิจกรรมดําเนินไปตามแผนของแตละโครงการ และกลุมผูดําเนิน

โครงการ อันไดแกหนวยงานท่ีรับทุนจากสสส. 

1 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 20 ป ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เทากับรอยละ 2.9 
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ผลการวิเคราะหพบวากลุมท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุดคือกลุมเปาหมายหลักในสัดสวนเทากับรอยละ 

72 การทํากิจกรรมทางกายชวยใหแตละกลุมวัยมีสุขภาพท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะการเจ็บปวยในกรณีผูปวยนอก 

(ไมไดนอนโรงพยาบาล) ท่ีลดลง นอกจากสุขภาพทางกายท่ีดีข้ึนแลว กลุมเปาหมายหลักยังมีสุขภาพใจท่ีดีข้ึน

อันจะเห็นไดจากความสุขท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ประโยชนจากการลงทุนยังตกไปถึงกลุมครอบครัว และ

กลุมเปาหมายรองท่ีไดเขามาใชพ้ืนท่ีสุขภาวะในการทํากิจกรรมทางกายดวยเชนกัน โดยแตละกลุมไดรับสวน

แบงผลประโยชนจํานวนรอยละ 8 

กลุมทํากิจกรรม ซ่ึงเปนกลุมหลักท่ีรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ เปนกลุมท่ีคอยชวย

อํานวยความสะดวกใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินการไปตามวัตถุประสงคของโครงการ กลุมเปาหมายหลักและ

กลุมเปาหมายรองสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีผูดําเนินโครงการตั้งใจไว ท้ังนี้เนื่องจากกลุมเปาหมายไม

สามารถดําเนินโครงการไดโดยตรง เชน ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งใน

เด็กและวัยรุนไทย หรือ โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย 

จําเปนตองมีครูมาเปนผูนําในการทํากิจกรรมตางๆ โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสานก็จะมี

พยาบาล/อาสาสมัครสาธารณสุขมาเปนผูชวยในการทํากิจกรรมรวมกับหญิงตั้งครรภ ท้ังนี้กลุมท่ีทํากิจกรรมใน

โครงการมีความสุขจากการดําเนินโครงการ ไดรับองคความรูเพ่ิมข้ึน ชวยสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย 

โดยไดรับสวนแบงผลประโยชนประมาณรอยละ 10 

กลุมสุดทายคือผูดําเนินโครงการเปนกลุมท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากสสส. ในการทําโครงการสงเสริม

กิจกรรมทางกาย บริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว แมวากลุมนี้จะไดรับคาตอบแทน

จากการดําเนินโครงการ แตผลประโยชนท่ีผูดําเนินโครงการใหความสําคัญเปนหลักคือความภาคภูมิใจท่ีไดชวย

ใหกลุมเปาหมายมีสุขภาพกายและมีความสุขซ่ึงถือวาเปนผลประโยชนทางออม ท้ังนี้เนื่องจากผูดําเนิน

โครงการมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ จึงไดรับสวนแบงผลประโยชนเพียงรอยละ 2 

รูปท่ี 5-3: สวนแบงผลประโยชน 

 

กลุมเปาหมายหลัก 

72% 

กลุมคนนอกชุมชน 

8% 

กลุมครอบครัว 

8% 

กลุมทํากิจกรรม 

10% 
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5.4 การวิเคราะหความออนไหว 

การวิเคราะหความออนไหวในโครงการศึกษานี้ทําดวยกัน 2 วิธีคือการเพ่ิม deadweight รอยละ 10 

และ 20 ซ่ึงหมายถึงการลดมูลคาผลลัพธอันเกิดข้ึนจากแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลด attribution 

ของสสส. ลงรอยละ 10 และ 20 ซ่ึงหมายถึงการลดบทบาทของสสส. ท่ีกอใหเกิดผลลัพธลง โดยท้ังสองกรณี

แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนทางสังคมมีความไมแนนอนข้ึนอยูกับสมมติฐานหลายประการ อยางไรก็ดีผลการ

คํานวณพบวาแมจะปรับลดมูลคาผลลัพธหรือบทบาทสสส. ลงก็ตาม แผนสงเสริมกิจกรรมทางกายก็ยังคงให

ผลตอบแทนทางสังคมท่ีคุมคา โดยมีคา SROI อยูระหวาง 3.7-8.9 (รูปท่ี 5-4) 

รูปท่ี 5-4: ความออนไหวของผลตอบแทนทางสังคมภายใตอัตราคิดลดตางๆ เม่ือปรับคา deadweight และ 

attribution 

 
  

1 3 5 8 10

กรณีฐาน 10.3 9.7 9.2 8.5 8.1

ปรับเพ่ิม DW รอยละ 10 ทุกกรณ 8.9 8.4 8.0 7.4 7.1

ปรับเพ่ิม DW รอยละ 20 ทุกกรณ 7.6 7.2 6.8 6.3 6.0

ปรับลด ATT รอยละ 10 ทุกกรณ ี 7.4 7.0 6.6 6.1 5.8

ปรับลด ATT รอยละ 20 ทุกกรณ ี 4.7 4.5 4.2 3.9 3.7
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บทที่ 6: สรุปและขอเสนอแนะ 

6.1 สรุป 

แผนสงเสริมกิจกรรมทางกายเปนแนวทางหนึ่งในการสรางเสริมสุขภาพท่ีสํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุข

ภาวะไดดําเนินการสนับสนุนมาอยางตอเนื่อง การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมเปนรูปแบบหนึ่งในการวัด

ความคุมคาของการลงทุนในโครงการ ผลการคํานวณ SROI ของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายในการศึกษานี้มี

คาอยูระหวาง 8.1-10.3 ข้ึนอยูกับสมมติฐานของอัตราคิดลด (discount rate) ท่ีใชในการคํานวณ ผลดังกลาว

แสดงใหเห็นวาการลงทุนในแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกายของสสส. และองคกรภาคีใหผลตอบแทนท่ี

มากกวาเงินท่ีลงทุนไป กลาวคือเงินทุกๆ 1 บาทท่ีสนับสนุนแผนการสงเสริมทางกายจะใหผลตอบแทนทาง

สังคมประมาณ 8-10 บาท กลาวไดวาแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายมีความคุมคา 

ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียจากการเขารวมโครงการในแผนสงเสริม

กิจกรรมทางกาย ประกอบดวย การมีสุขภาพแข็งแรงซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของการมีกิจกรรมทางกายท่ี

สงเสริมใหคนมีการออกกําลังกายมากข้ึน นอกจากจะมีผลตอสุขภาพกายแลว การสงเสริมกิจกรรมทางกายยัง

ชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียก็มีความสุขมากข้ึนดวย ท้ังจากการผอนคลาย ลดความเครียด สบายใจท่ีไดเห็นคน

ใกลชิดไมมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง รวมท้ังการไดมีกิจกรรมรวมกันกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และชุมชนมากข้ึน 

องคความรูในเรื่องกิจกรรมทางกายและโภชนาการก็เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดรับเพ่ิมเติมจาก

การเขารวมทํากิจกรรมตางๆ และสําหรับผูดําเนินโครงการนั้น ก็รูสึกภาคภูมิใจท่ีเห็นผูเขารวมโครงการไดมีการ

ออกกําลัง ทํากิจกรรมทางกาย มีสุขภาพท่ีดี และมีความสุข 

เม่ือพิจารณาผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย พบวา ผลประโยชนสวนใหญ

ประมาณรอยละ 72 ตกอยูกับกลุมเปาหมายหลักอันไดแก กลุมวัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ ซ่ึงสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของแตละโครงการ และสํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะท่ีเนนความครอบคลุมไปท่ี 3 กลุมวัย 

(วัยเด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ) และ 4 settings (บาน โรงเรียน ชุมชนและองคกร) นอกจากนี้ผูใกลชิด อัน

ไดแก ครอบครัว ผูดูแล รวมท้ังผูท่ีไดรับประโยชนรวม เชน ผูท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีแตไดมาใชพ้ืนท่ีสุขภาพ ก็ไดรับ

ผลประโยชนจากการดําเนินงานภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายดวยเชนกัน 

6.2 ประสบการณการทําวิจัยและขอเสนอแนะ 

• ในการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายภายใตการสนับสนุนของ

สํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ นั้น คณะวิจัยไดเลือกตัวแทนมาจํานวน 8 ชุดโครงการ/

โครงการ ซ่ึงแมจะมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางกายเหมือนกัน แตการดําเนินโครงการก็

มีผลลัพธหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตางกันบาง  ดังนั้น การคํานวณ SROI ในการศึกษา

นี้จึงตองหาผลลัพธรวม (common outcome) ของทุกโครงการ แลวนําไปหา deadweight 

attribution และ drop-off เพ่ือประเมินหาผลประโยชนท่ีไดจากแผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
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• ในการศึกษานี้ คณะวิจัยไมไดคํานวณ SROI ของโครงการพัฒนาศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง 

(Urban Design and Development Center) ระยะท่ี 1 และ 2 ซ่ึงดําเนินการเพ่ือสนับสนุนงาน

ระดับปฏิบัติการของพ้ืนท่ีสุขภาวะ (Healthy Space) โดยจัดตั้ง “ศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง” 

(Urban Design and Development Center; UddC) ข้ึนในป พ.ศ. 2555 มีระยะเวลา

ดําเนินการ 2 ป (สิงหาคม พ.ศ. 2555 - กันยายน พ.ศ. 2557) โดยมีพันธกิจและเปาหมายสําคัญ

ในการดําเนินโครงการคือ ใหประเทศมีการพัฒนาฟนฟูเมืองและพ้ืนท่ีสุขภาวะอยางเปนรูปธรรม 

ผานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดวยการรวบรวมความรู บูรณาการศาสตรตางๆ และรวมผลิต

บุคลากรเพ่ือการออกแบบและพัฒนาเมืองในอนาคตตอไป และไดสานตอพันธกิจดังกลาวใน

โครงการระยะท่ี 22 (กันยายน พ.ศ. 2557 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2559) ท่ีสําคัญคือสรางพ้ืนท่ีนํารอง

ตนแบบของการฟนฟูเมืองท่ีเปนรูปธรรม และสามารถทําซํ้าได โดยเนนในบริเวณพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนหลัก คือ โครงการพัฒนาฟนฟูยานสะพานปลา หรือ 

“โครงการริมน้ํายานนาวา” โดยมีเปาหมายใหเปนโครงการนํารองฟนฟูยานริมแมน้ําเจาพระยา

แหงแรกของประเทศไทยท่ีดําเนินการโดยกระบวนการรวมหารือ ระหวางเจาของท่ีดิน ชุมชน

โดยรอบพ้ืนท่ี และหนวยงานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีสาธารณะ มารวมกันวางแผนพัฒนาแบบ “ไมแยก

สวนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และไมมีการเวนคืน” เพ่ือสรางกระบวนการใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางบูรณา

การรวมกัน จากความตองการและเห็นประโยชนอยางแทจริง เพ่ือสรางสมดุลระหวางประโยชน

สาธารณะและผลตอบแทนทางการลงทุน 

หลังจากไดศึกษาโครงการอยางละเอียด รวมท้ังพูดคุยหารือกับผูดําเนินโครงการ (UddC) และผูท่ี

มีสวนไดสวนเสียในโครงการ คณะวิจัยพบวา ความสําเร็จของโครงการมาจากการสราง

กระบวนการรวมหารือแบบพหุภาคี โดยมีแกนกลางในการสรางกระบวนการประสานงานและ

บูรณาการผลประโยชนของทุกฝายเขาดวยกัน เพ่ือผลักดันใหการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนมีผลลัพธท่ีเปน

รูปธรรม คือ ผังแมบทพ้ืนท่ีสุขภาวะริมน้ํายานนาวา และผังรายละเอียดพ้ืนท่ียุทธศาสตรท่ีสามารถ

นําไปพัฒนาเพ่ือดําเนินการกอสรางจริงได เปนกระบวนการตนแบบท่ีจะนําไปสูการฟนฟูและ

พัฒนาพ้ืนท่ีอ่ืนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืนในประเทศไทยในอนาคต ท้ังนี้ แมโครงการริมน้ํา

ยานนาวาจะมีผลผลิตและผลลัพธท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะและเปนตนแบบในการขยายผลการ

พัฒนาไปสูพ้ืนท่ีตางๆ ได แตเนื่องจากผังแมบทพ้ืนท่ีสุขภาวะริมน้ํายานนาวา ยังไมมีการนําไปสู

การกอสรางและพัฒนาออกมาเปนรูปธรรมเปนพ้ืนท่ีจริง และการศึกษานี้เปนการประเมิน

ผลตอบแทนทางสังคมท่ีเกิดจากโครงการฯ โดยวัดการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (theory of change) 

กับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ของโครงการฯ ซ่ึงเปนหัวใจของการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม

ดวย SROI เชน คนในชุมชนและบริเวณใกลเคียงมีสุขภาพรางกายดีข้ึน เดินทางสะดวกข้ึน สงเสริม

2 ศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง (Uddc) (2558). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฟนฟูยานสะพานปลา กรุงเทพมหานคร แบบพหุภาคี. 

มีนาคม 2558. 
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เศรษฐกิจและสรางรายไดใหชุมชนเพ่ิมข้ึนจากการมีและไดใชพ้ืนท่ีสุขภาวะริมน้ํา ซ่ึงเม่ือยังไมมี

พ้ืนท่ีจริงดังกลาว จึงทําใหไมสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและนํามาคํานวณดวย SROI ได 

จึงเปนเหตุผลท่ีไมนําโครงการนี้มาวิเคราะหในการศึกษานี ้

• การวิเคราะห SROI ในการศึกษานี้เปนโครงการท่ีดําเนินการอยูในชวงป พ.ศ. 2558-2559 ซ่ึงบาง

โครงการสิ้นสุดมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ทําใหเปนขอจํากัดของการเก็บขอมูลท่ีจะนํามาใชในการ

คํานวณ SROI โดยเฉพาะการคิดยอนหลังกลับไปเพ่ือระบุระดับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผูมี

สวนไดสวนเสีย ท้ังในเรื่องกิจกรรมท่ีทําในโครงการ ผลลัพธ deadweight attribution และ 

drop-off ดังนั้น การวิเคราะห SROI ไมควรเลือกประเมินโครงการท่ีสิ้นสุดมานานแลว 

• กอปรกับโครงการตางๆ ภายใตแผนสงเสริมกิจกรรมทางกายไมไดมีการวางแผนท่ีจะวิเคราะห

ผลตอบแทนทางสังคมมากอน จึงไมไดมีการวางแผนการเก็บขอมูลตางๆ เชน ผลลัพธหรือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญในการนํามาคํานวณผลประโยชน หรือ

ผลตอบแทนจากโครงการ ดังนั้น สสส. จึงควรมีการสรางระบบการเก็บขอมูลเหลานี้ โดยเก็บ

ขอมูลตั้งแตเริ่มโครงการและเก็บอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจทําไดโดยระบุใหมีการเก็บขอมูลไวใน

แผนการทํางานโครงการของผูรับทุน ประกอบกับมีแบบฟอรมการเก็บขอมูลเพ่ือความชัดเจนและ

เปนมาตรฐาน 

• การวิเคราะหผลตอบแทนจากโครงการเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยระบุวาโครงการมีความคุมคา (ทาง

การเงิน) ตอการลงทุนหรือไม โครงการท่ีมี SROI ต่ําไมไดหมายความวาจะตองหยุดดําเนินการไป 

แตผูดําเนินโครงการสามารถใชประโยชนจากขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห เพ่ือไปปรับปรุงการ

ดําเนินงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดของผลลัพธท่ีไมเปนไปตามเปาหมายหรือเพ่ิมน้ําหนักกับผลลัพธท่ีมี

ผลตอ SROI 

• ขอจํากัดของการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม ในการสะทอนความคุมคาของการลงทุนใน

โครงการ คือ 1) การคํานวณข้ึนกับใหความเห็นในมุมมองของผูตอบ (subjective) ท้ังผลลัพธ การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ อิทธิพลของโครงการ จึงตองระมัดระวังในการสอบถามเพ่ือ

สะทอนและถอดความเห็นท่ีไดใหเปนรูปธรรมสามารถวัดได และเปนวิทยาศาสตรใหมากข้ึน 2) 

การสอบถามตองมีจํานวนท่ีมากพอเพ่ือหาความคิดเห็นท่ีเปนเอกฉันท (consensus) 3) การเก็บ

ขอมูลเฉพาะหลังจากมีโครงการและเม่ือเวลาผานไปนาน จะมีผลตอความถูกตองแมนยําของการ

คํานวณคาความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสีย (outcome incidence) สิ่งตางๆ 

เหลานี้มีผลตอการคํานวณผลประโยชนตอบแทนของโครงการ ดังนั้น ผูท่ีจะนําผลการวิเคราะห 

SROI ไปใชหรืออางอิงตอจําเปนอยางยิ่งท่ีตองตระหนักถึงขอจํากัดเหลานี้ และวางแผนการเก็บ

ขอมูลตั้งแตริเริ่มทําโครงการ มีความตอเนื่อง และคํานึงถึงความเปนวิทยาศาสตร 
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ภาคผนวก ก: โครงการสําหรับทุกกลุมวัย 

โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนที่สุขภาวะในชุมชน
เมือง 

รายละเอียดโครงการ 

โครงการลานกีฬาพัฒน เปนโครงการท่ีสนับสนุนการรวมกลุมกิจกรรม การสันทนาการ การกีฬา การ
พัฒนาชุมชน และกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล
และชุมชนอยางยั่งยืน รวมถึงการสืบสานคุณคาของภูมิปญญากีฬาไทยใหเกิดประโยชนตอการดูแลสุขภาพกาย
สขุภาพใจของประชาชน โดยมีโครงการนํารองใน 2 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีชุมชนเคหะคลองจั่น และพ้ืนท่ีใตทางดวน
อุรุพงษ ท้ังนี้ ในการศึกษานี้ไดประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการลานกีฬาพัฒนในพ้ืนท่ีชุมชนเคหะ
คลองจั่น โดยตั้งอยูริมถนนศรีบูรพา ดานหลังอาคารแฟลตหลังท่ี 6 และ 7 

ในป พ.ศ. 2556 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถาบันอาศรมศิลปในการสรางกระบวนการมีสวนรวมพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสุขภาวะใน
ชุมชนเมือง ซ่ึงอยูภายใตกลุมแผนงานสงเสริมพ้ืนท่ีและปจจัยแวดลอมสุขภาวะท่ีเอ้ือตอกิจกรรมทางกายของ
สํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ซ่ึงมีการดําเนินการใน 3 ประเด็นคือ 1) กระบวนการออกแบบและ
ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวม 2) สนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการดูแลพ้ืนท่ี และ 3) สงเสริมกีฬาภูมิ
ปญญากีฬาไทย โดยการปรับพ้ืนท่ีชุมชนเคหะคลองจั่นไดเริ่มดําเนินงานในชวงเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ในกระบวนการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวม ไดมีการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นในการออกแบบปรับปรุงลานกีฬาพัฒน รวมท้ังการประชุมรับฟงความเห็นตอแบบปรับปรุงลาน
กีฬาพัฒนเพ่ือสรางความรูสึกในการเปนเจาของพ้ืนท่ีของคนในชุมชนเคหะคลองจั่น สําหรับการสนับสนุนให
เกิดการบริหารจัดการดูแลพ้ืนท่ีนั้น ไดมีการสนับสนุนใหจัดตั้งคณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒน 1 โดยให
ชุมชนเปนผูเลือกกันเอง มีหนาท่ีรวมกันดูแลและบริหารพ้ืนท่ี ตลอดจนจัดกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ี เชน กิจกรรม
ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง กิจกรรมดนตรีศิลปะ Art&Music in the garden กิจกรรมแขงขันกีฬา
ครอบครัวอนุบาล และในการสงเสริมกีฬาภูมิปญญากีฬาไทย คณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒน 1 ได
รวมกับสถายันอาศรมศิลปจัด workshop ภูมิปญญากีฬาไทย และสอนกีฬาภูมิปญญาไทย เชน การออกกําลัง
กายยืดเหยียดดวยผาขาวมา การยืดเหยียดผสมผสานกับทามวยไทย 

การดําเนินการโครงการลานกีฬาพัฒนในพ้ืนท่ีชุมชนเคหะคลองจั่นไดสงผลใหเกิดกระบวนการมีสวน
รวมในชุมชน คนในชุมชนเขามารวมเปนคณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒน สรางกลุมคน/เครือขายของผู
ท่ีมาใชลานกีฬาพัฒน เชน กลุมกิจกรรมผาขาวมายืดเหยียด กลุมกีฬาผูสูงอายุ กลุมแบดมินตัน คนในชุมชนมี
ความเปนเจาของพ้ืนท่ี ชวยกันบริหารจัดการพ้ืนท่ี ชักชวนคนในชุมชนรวมมือกันจัดกิจกรรม ดูแลและทําความ
สะอาดพ้ืนท่ี ท้ังนี้ลานกีฬาพัฒนชุมชนเคหะคลองจั่นเปนพ้ืนท่ีสุขภาวะสําหรับคนทุกกลุมวัย ผูท่ีมาใชลาน
กีฬาพัฒนมีท้ังผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนเคหะคลองจั่น และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีใกลเคียง (โดยเฉพาะเขตบาง
กะป) ชวยใหมีกิจกรรมทางกายมากข้ึน สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน มีความสุขมากข้ึน และ
สามารถเปนองคความรูของตนแบบในกระบวนการสรางพ้ืนท่ีสุขภาวะในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในอนาคต 
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การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา 
“ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง ในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ท่ีโรงแรมดิเอมเมอรัล จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 13 คน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนผูเขารวมประชุม (คน) 
ผูอาศัยในเคหะคลองจั่น 4 
คนนอกชุมชน 4 
คณะกรรมการพ้ืนท่ี 3 
ผูดําเนินโครงการ 2 

การวิเคราะห theory of change และแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมท่ีไดทําภายใตโครงการ
การสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง (ผลลัพธหรือ outcome) โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change และ
นํามาสรุปในตารางแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด และตัวแทนทางการเงิน 

หลังจากท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการท่ีจะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด  

Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) 

นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight 
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)  

รายละเอียดตารางแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด 
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้ 
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แผนท่ีผลลัพธโครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 
ผูอาศัยในเคหะคลองจั่น • เขารวมรับฟงและใหความคิดเห็นตอแบบปรบัปรุงลาน

กีฬาพัฒนและการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

• ออกกําลังกายท่ีลานกีฬาพัฒน 

• รวมกิจกรรมและใชประโยชนจากลานกีฬาพัฒนเชิง
วัฒนธรรมและสนัทนาการ 

• ชวยดูแลลานกีฬาพัฒน 

• คนในชุมชน จํานวน 
2,325 คน (รอยละ 
10 ของผูอาศัยใน
เคหะชุมชนคลองจั่น) 

• มีสุขภาพแข็งแรง  

• มีความสุข 

• ความสัมพันธกับคนในชุมชนดีข้ึน 

• การใชเวลาวางใหเปนประโยชน (X) 

คนนอกชุมชน • ออกกําลังกายท่ีลานกีฬาพัฒน 

• รวมกิจกรรมและใชประโยชนจากลานกีฬาพัฒนเชิง
วัฒนธรรมและสนัทนาการ 
 “ลอยกระทงตามประเพณี ลานกีฬาพัฒนคลองจั่น”  
 workshop “ภูมิปญญากีฬาไทย” 
 “แขงขันกีฬาครอบครัวอนุบาลลานกีฬาพัฒน” 

 “ดนตรีศิลปะ ART&MUSIC In The Garden” 
(โรงเรียนมัธยมในพ้ืนท่ี, ศูนยเยาวชนคลองกุม) 

 “Making Playground วาดเสน แตมสี ท่ีชาน
สนุก”  

 กิจกรรมสงกรานต (โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียน
มัธยมในพ้ืนท่ี) 

• คนนอกชุมชนท่ีมาใช
ลานกีฬาพัฒน 
จํานวน 2,840 คน 
(รอยละ 5 ของ
ประชากรในแขวง
คลองจั่น) 

• มีสุขภาพแข็งแรง 

• มีความสุข 

• ความสัมพันธในครอบครัวดีข้ึน (X) 

• การใชเวลาวางใหเปนประโยชน (X) 

คณะกรรมการพ้ืนท่ี 
(คณะกรรมการบริหาร
ลานกีฬาพัฒน) 

• สงเสริมและประชาสัมพันธการใชงาน (จัดกิจกรรม) ใน
ลานกีฬาพัฒน 

• ดูแลและบริหารจัดการพ้ืนท่ีลานกีฬาพัฒน 

• คณะกรรมการ 
จํานวน 18 คน 

• ความภาคภูมิใจท่ีคนมาใชลานกีฬาพัฒนและคน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ผ-3 



ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 
ผูดําเนินโครงการ 
(สถาบันอาศรมศิลป) 

• ลงพ้ืนท่ีทําความรูจักกับชุมชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ของชุมชนในการปรับปรุงลานกีฬาพัฒนอันนําไปสู
กระบวนการออกแบบและจดักิจกรรม 

• ออกแบบการใชงานและทํากิจกรรมพ้ืนท่ี 

• จัดกระบวนการและเวทีพูดคุยหารือเพ่ือรับฟงความเห็น
ของชุมชนตอแบบปรับปรุงลานกีฬาพัฒนและจัด
กิจกรรมในพ้ืนท่ีลานกีฬาพัฒน 

• จัดฝกอบรมภูมิปญญากีฬาไทย 

• ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
สํานักงานเขตบางกะป  สถานท่ีราชการ โรงเรียน และ
ชุมชน 

• เจาหนาท่ีสถาบัน
อาศรมศิลป จํานวน
7 คน 

• ความภูมิใจท่ีชุมชนมีพ้ืนท่ีสุขภาวะ 

• สรางทักษะและความชํานาญดานการทํางานและ
งานออกแบบอยางมีสวนรวมกับชุมชน (X) 

• มีเครือขายเพ่ิมข้ึน (X) 

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธท่ีไมนํามาประเมิน 
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ผลลัพธ ตัวชี้วัด ตวัแทนทางการเงิน และแหลงขอมูลท่ีใชคํานวณ โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ  
(Implications) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ตัวแทนทางการเงิน 
(Financial Proxy) 

แหลงขอมูล 
(Data Source) 

ผูอาศัยในเคหะ 
คลองจั่น 

สุขภาพแข็งแรงข้ึน การเจ็บปวยลดลง โดยวดัจาก
การเจ็บปวยในเดือนทีผ่านมา 
(OP) และในปที่ผานมา (IP)  

คาใชจายดานสุขภาพ (OP และ 
IP) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวสัดิการ พ.ศ. 2558-

59  
มีความสุขมากข้ึน รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง มูลคาทางการเงินของความรูสึก

สบายใจ (0.68 เทาของเงินเดือน) 
1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2559 

ความสัมพันธกับคนใน
ชุมชนมากข้ึน 

การทํากิจกรรมรวมกันของ 
คนในชุมชนมากข้ึน 

มูลคาทางการเงินของการทํา
กิจกรรมรวมกับคนในชุมชน (ทาํ
รวมกันบางคร้ัง = 0.17 เทาของ
เงินเดือน, เปนประจาํ = 0.51 
เทาของเงินเดือน) 

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

คนนอกชุมชน สุขภาพแข็งแรงข้ึน การเจ็บปวยลดลง โดยวดัจาก
การเจ็บปวยในเดือนทีผ่านมา 
(OP) 

คาใชจายดานสุขภาพ (OP) 1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวสัดิการ พ.ศ. 2558-

59  
มีความสุขมากข้ึน รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง มูลคาทางการเงินของความรูสึก

สบายใจ (0.68 เทาของเงินเดือน) 
1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการ
บริหารลาน
กีฬาพัฒน 

ความภาคภูมิใจจากที่คน
มาใชลานกีฬาพัฒนและมี
คุณภาพชวีิตทีด่ ี

มีความภูมิใจในการทํางาน  มูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืนที่
ไมใชญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน) 

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

ผูดําเนนิโครงการ
(สถาบนัอาศรมศิลป) 

ความภูมิใจมากข้ึนจากที่
ชุมชนมพีื้นทีสุ่ขภาวะ 

มีความภูมิใจในการทํางาน  มูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืนที่
ไมใชญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 
3. การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร พ.ศ. 2559  
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Outcome incidences โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด Outcome incidence 

ผูอาศัยในเคหะ 
คลองจั่น 

การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยใน
เดือนที่ผานมา (OP) และในปทีผ่านมา (IP)  

อัตราการเจ็บปวยกรณีคนไขนอก (OP) และคนไขใน (IP)  
ต่ํากวาคาเฉลี่ยในจังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 6  
และรอยละ 1 

คนไขนอก 134 คนตอป คนไขใน 20 คนตอป 

รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง สัดสวนของผูอาศัยในเคหะคลองจั่นที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 
71 

1,644 คนตอป 

การทํากิจกรรมรวมกันของคนในชุมชนมากข้ึน การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึนรอยละ 52 1,201 คนตอป 
คนนอกชุมชน การเจ็บปวยลดลง โดยวดัจากการเจ็บปวยใน

เดือนที่ผานมา (OP) 
อัตราการเจ็บปวยกรณีคนไขนอก (OP) ต่ํากวาคาเฉลี่ยใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 12 

คนไขนอก 329 คนตอป 

รูสึกสบายใจ เครียดนอยลง สัดสวนของคนนอกชุมชนที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 47 1,338 คนตอป 

คณะกรรมการ
บริหารลาน
กีฬาพัฒน) 

ความภาคภูมิใจที่คนมาใชลานกีฬาพัฒนและ 
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มข้ึน 18 คนตอป 

ผูดําเนนิโครงการ
(สถาบนัอาศรม
ศิลป) 

มีความภูมิใจในการทํางาน  ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มข้ึน 7 คนตอป 
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Deadweight โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ Deadweight 
(รอยละ) 

เหตุผล 

ผูอาศัยในเคหะ 
คลองจั่น 
 

สุขภาพแข็งแรงข้ึน 20 เดิมมีการออกกําลังกายกันเองอยูแลวบาง แตไมคอยมากนักข้ึนกับความสะดวก การมีลานกีฬาพัฒน 
ที่ตั้งอยูในชุมชนทาํใหมีกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะการออกกําลังกายมากข้ึน 

มีความสุขมากข้ึน 30 แมไมมีโครงการลานกีฬาพัฒน คนในชุมชนเคหะคลองจั่นก็มีการพักผอนรวมกับครอบครัวและ
เพื่อนๆ ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ทาํใหมีความสุขมากข้ึน 

ความสัมพันธกับคนในชุมชน 
มากข้ึน 

10 แมไมมีโครงการลานกีฬาพัฒน คณะกรรมการฯ ก็มีการจัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธระหวาง 
คนในชุมชนอยูบาง แตการมีลานกีฬาพฒันทาํใหมีสถานที่จัดงานตางๆ ไดสะดวกข้ึนจึงมีกิจกรรม
ตางๆ เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะกิจกรรมตามประเพณไีทย 

คนนอกชุมชน สุขภาพแข็งแรงข้ึน 10 เดิมมีการออกกําลังกายกันเองอยูแลวบาง และการมีลานกีฬาพฒันที่ตัง้อยูในพื้นที่เขตบางกะปทําให
มาออกกําลังกายไดมากข้ึน มีกิจกรรมทางกายไดมากข้ึน 

มีความสุขมากข้ึน 10 เดิมมีการไปทํากิจกรรมที่สวนสาธารณะอ่ืนในพื้นที่เขตบางกะปบาง การมลีานกีฬาพฒันทาํให
คณะกรรมการฯ จัดกิจกรรมมากข้ึน จึงไดมารวมกิจกรรมมากข้ึนทําใหมีความสุขมากข้ึน 

คณะกรรมการบริหาร
ลานกีฬาพัฒน 

ความภาคภูมิใจมากข้ึนจากที่คนมาใช
ลานกีฬาพัฒนและคนในชุมชนมี
คุณภาพชวีิตทีด่ ี

60 กอนมีลานกีฬาพัฒน คณะกรรมการฯ ก็ไดมีการจัดกิจกรรมในชุมชนเคหะคลองจัน่ จึงมีความภูมิใจ 
ที่เห็นคนมีคุณภาพชีวติที่ดีอยูแลวรอยละ 60 

ผูดําเนนิโครงการ
(สถาบนัอาศรมศิลป) 

ความภูมิใจมากข้ึนจากทีชุ่มชนมีพื้นที่
สุขภาวะ 

30 สถาบนัอาศรมศิลปเคยทําโครงการจัดพื้นทีชุ่มชนมากอนหนาทีจ่ะทําโครงการลานกีฬาพฒัน จงึมี
ความภูมิใจอยูกอนแลวรอยละ 30 
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Attribution โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ Attribution  
(รอยละ) 

เหตุผล 

ผูอาศัยในเคหะคลอง
จั่น 
 

สุขภาพแข็งแรงข้ึน 40 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 40 เนื่องจากเปนผูใหงบประมาณในการสรางแบบการปรับปรุง
ลานกีฬาพัฒน การสรางและปรับปรุงเปนงบประมาณจากสาํนักราชเลขาธิการ และตัวเองก็มีความ
ตระหนักในการออกกําลังกายเองอยูแลวหรือมีคนอ่ืนชวนไปออกกําลังกายบาง 

มีความสุขมากข้ึน 30 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 30 ที่เหลือเกิดจากตัวเอง ครอบครัว และคณะกรรมการฯ  
กับผูดําเนนิโครงการที่จดักิจกรรมที่ชวยใหไดผอนคลาย 

ความสัมพันธกับคนในชุมชน 
มากข้ึน 

30 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 30 ที่เหลือเกิดจากครอบครัว และคนในชุมชนที่มาเขารวม
กิจกรรม 

คนนอกชุมชน สุขภาพแข็งแรงข้ึน 30 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 30 เนื่องจากไปใชบริการจากแหลงอ่ืนๆ เชน ศูนยบริการ
สาธารณสุข และมีความตระหนกัในการออกกําลังกายอยูแลวหรือมีคนชวนไปออกกําลังกายบาง 

มีความสุขมากข้ึน 30 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 30 ที่เหลือเกิดจากตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ  
คณะกรรมการบริหาร
ลานกีฬาพัฒน 

ความภาคภูมิใจมากข้ึนจากที่คน
มาใชลานกีฬาพัฒนและคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ี

10 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 10 โดยความภูมิใจหลักเกิดจากคนที่มาใชลานกีฬาพฒันทั้งใน
กลุมผูอาศัยในเคหะชุมชนคลองจั่นและคนนอกชุมชน 

ผูดําเนนิโครงการ
(สถาบนัอาศรมศิลป) 

ความภูมิใจมากข้ึนจากทีชุ่มชนมี
พื้นที่สุขภาวะ 

15 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 15 และสํานักราชเลขาธิการอีกรอยละ 15 ที่ชวยใหสามารถสราง
ลานกีฬาข้ึนมาไดจริง โดยความภูมิใจหลักเกิดจากคนที่มาใชลานกีฬาพฒันทัง้ในกลุมผูอาศัยในเคหะ
ชุมชนคลองจั่นและคนนอกชุมชน  

  

ผ-8 



Drop-off โครงการการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน” พ้ืนท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ Drop-off*  
(รอยละ) 

เหตุผล 

ผูอาศัยในเคหะ 
คลองจั่น 
 

สุขภาพแข็งแรงข้ึน 36 ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนจะไมมีการจัดกิจกรรมตางๆ ทีจ่ะมากระตุนใหมีกิจกรรมทางกาย 
โดยเฉพาะการออกกําลังกาย 

มีความสุขมากข้ึน 0 ถึงไมมโีครงการลานกีฬาพัฒน ก็ยังคงไปใชลานกีฬาพฒันพักผอนหยอนใจ/ทํากิจกรรมกับครอบครัว 
ความสัมพันธกับคนในชุมชน 
มากข้ึน 

20 ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนก็จะไมคอยไดไปใชลานกีฬาพฒันทํากิจกรรมรวมกับคนในชุมชน 
ความสัมพันธจึงลดลง 

คนนอกชุมชน สุขภาพแข็งแรงข้ึน 34 ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนจะไมมีการซอมแซมอุปกรณ การบริหารจัดการจะไมดีเทาเดิม จึงไปใช 
ออกกําลังกายลดลง สุขภาพก็นาจะแยลง 

มีความสุขมากข้ึน 28 ถาไมมีโครงการลานกีฬาพัฒนจะไมมีการสนับสนนุงบประมาณทําใหลานกีฬาเสื่อมโทรมลง จึงไปใชลดลง 
การพักผอนหยอนใจก็นอยลง สงผลใหความสุขลดลง 

คณะกรรมการบริหาร
ลานกีฬาพัฒน 

ความภาคภูมิใจมากข้ึนจากที่คน
มาใชลานกีฬาพัฒนและคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ี

0 คณะกรรมการฯ ยังคงบริหารลานกีฬาพัฒนตอไป ผลลพัธจะเกิดคงที่ตลอดไป 

ผูดําเนนิโครงการ
(สถาบนัอาศรมศิลป) 

ความภูมิใจมากข้ึนจากทีชุ่มชนมี
พื้นที่สุขภาวะ 

6 แมไมมีโครงการลานกีฬาพัฒน สถาบนัอาศรมศิลปก็ยังคงใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการฯ และชุมชนอยู 
แตจะเปนแบบคอยๆ ถอยออกมา drop-off จึงไมมากนัก 

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ป (นับถัดจากท่ีจบโครงการ)    

ผ-9 



โครงการพัฒนาพ้ืนที่ริมคลองเปนทางจักรยานเพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ 

รายละเอียดโครงการ 

ในป พ.ศ. 2558 สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนการดําเนินงาน
แกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ดําเนินโครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทาง
จักรยาน เพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟา 
วุฒากาศ โดยมีชื่อยอในการดําเนินงานวา “โครงการ 3C Project” เพ่ือเปนการศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุง
ทางเดินเทาและเสนทางจักรยานเลียบคลองเพ่ือการเดินทางและสังคมสุขภาวะ  อยูภายใตกลุมแผนงาน
สงเสริมพ้ืนท่ีและปจจัยแวดลอมสุขภาวะท่ีเอ้ือตอกิจกรรมทางกายของสํานัก 5 สํานักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ  
โดยโครงการ 3C Project มีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1) เพ่ือสํารวจและเสนอแนะเสนทางจักรยานเลียบคลองท่ีตรงกับความตองการของชุมชน เพ่ือ
นําเสนอขอมูลตางๆ สงตอกรุงเทพมหานครและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหภาครัฐทําแผนแมบทกัน
งบประมาณพัฒนาหรือปรับปรุงทางเดินเทาและเสนทางจักรยานเลียบคลองเพ่ือการเดินทางและสังคมสุข
ภาวะตอไป  

2) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือสนับสนุนการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ผาน Application ท่ี
ผูใชงานสามารถสงขอมูลกลับไปยังผูพัฒนา Application ในดานตางๆ เชน รายงานสภาพเสนทางจักรยาน 
แนะนําเสนทางหรือสถานท่ีท่ีนาสนใจ เปนตน 

3. ประชาสัมพันธริเริ่มกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม ความเปนเจาของเสนทางและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมชุมชนอยางยั่งยืน 

การดําเนินโครงการในระยะแรกของกระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ี ไดมีการจัดประชุมประชาพิจารณและ
ระดมความคิดเห็นในชุมชน 2 ครั้ง จัดทําประชาพิจารณและสํารวจความคิดเห็น ของคน 2 ฝงคลองเรื่อง
เสนทางจักรยานเลียบคลอง และนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ และนําเสนอโครงการกับ
สํานักงานเขตทุงครุ บางขุนเทียน และจอมทอง  รวมท้ังการประชุมรวมกับนักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ี  รวมท้ังประชาสัมพันธโครงการ และจัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน 
จัดงานวิ่ง Canal Run สรางงานศิลปะเลียบคลอง การเขารวมกิจกรรมออก Trip ครั้งท่ี 11-16 เพ่ือรณรงค
เสนทาง กิจกรรม “บางมดเฟสติวัล” โดยการจัดกิจกรรม บางมดเฟส นั้นทําใหคนในชุมชนริมคลองบางมด(คน
ในพ้ืนท่ี) ไดเขารวมการประชุมรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมและทํากิจกรรม 
ริมคลองรวมกัน รวมท้ังมีการปรับปรุงภูมิทัศน ทําความสะอาดหนาบานของตนเองใหสวยงามมากข้ึน 

ผลของการดําเนินการโครงการ ทําใหพ้ืนท่ีชุมชนเกิดกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน คนในชุมชนเขา
มารวมเปนคณะกรรมการเพ่ือดูแลและพัฒนาพ้ืนท่ี  สรางกลุมคนและเครือขายของผูท่ีมาใชพ้ืนท่ีริมคลองบาง
มด เชน กลุมนักปนจักรยาน กลุมศิลปะ รานคา และกลุมนักทองเท่ียวท่ีอาจจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต  สงผลใหคน
ในชุมชนมีความเปนเจาของพ้ืนท่ี ชวยกันบริหารจัดการพ้ืนท่ี ชักชวนคนในชุมชนและนอกชุมชนรวมมือกันจัด
กิจกรรม ดูแลและทําความสะอาดพ้ืนท่ี ท้ังนี้พ้ืนท่ีริมคลองบางมดเปนพ้ืนท่ีสุขภาวะสําหรับคนทุกกลุมวัย ท้ังผู
ท่ีอาศัยอยูในชุมชนบางมด และประชาชนท่ัวไปท้ังในพ้ืนท่ีใกลเคียง และประชาชนนอกเขตอ่ืนๆ ชวยใหเกิด
กิจกรรมทางกายมากข้ึน สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน มีความสุขมากข้ึน และยังเปน

ผ-10 



ประโยชนสําหรับคณะทํางานใหมีองคความรูของตนแบบในกระบวนการสรางพ้ืนท่ีสุขภาวะในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน
อนาคต 

การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยาน เพ่ือ
สรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ท่ีโรงแรมดิเอมเมอรัล 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 10 คน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนผูเขารวมประชุม (คน) 
คนในชุมชนบางมด 2 
คนนอกพ้ืนท่ี 2 
คณะทํางาน 4 
กรรมการ 2 

การวิเคราะห theory of change และแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมท่ีไดทําภายใตโครงการ
การพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยาน เพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง (ผลลัพธหรือ outcome) โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change และ
นํามาสรุปในรูปของแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping)  

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด และตัวแทนทางการเงิน 

หลังจากท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการท่ีจะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด  

Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) 

นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight 
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)  

รายละเอียดตารางแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด 
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้ 

 

ผ-11 



แผนท่ีผลลัพธ โครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยาน เพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 

คนในชุมชนริมคลอง 
บางมด(คนในพ้ืนท่ี) 

• ปนจักรยาน ,วิ่งออกกําลังกาย 

• เขารวมทําประชาพิจารณและระดมความคิดเห็นใน
ชุมชน ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  เชน  
- รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัด

งานบางมดเฟสติวัล 
- ระดมความคิดเห็น “อนาคตคลองบางมดท่ีเราฝน”  
- การจัดตั้งประชาคมคลองบางมดเพ่ือใหเกิด
คณะทํางานในพ้ืนท่ีคลองบางมด รวมกับ 3C Project 

• รวมกิจกรรมตางๆ เชน  
- จัดงาน “บางมดเฟสติวัล”  
- จัดงานวิ่ง Canal Run  
 -สรางงานศิลปะเลียบคลอง 

• รวมกิจกรรมออก Trip ครั้งท่ี 11-16 เพ่ือรณรงค
เสนทาง 

• ปรับปรุงภูมิทัศนหนาบานของตนเองใหสวยงามมากข้ึน 

• คนในชุมชน จํานวน 
1,295 คน (รอยละ 30 
ของคนในชุมชน
ท้ังหมด) 

• มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• รายไดชุมชนเพ่ิมข้ึน (X) 

คนนอกชุมชน • เขามารวมใชเสนทางจักรยานริมคลองบางมด 

• รวมกิจกรรมตางๆ เชน  
- เขารวมกิจกรรมชุมชน “บางมดเฟสติวัล” 
- กิจกรรมออก Trip ครั้งท่ี 11-16 เพ่ือรณรงค

เสนทางจักรยานเลียบคลองเชื่อมโครงขาย
ขนสงสาธารณะ 

• คนนอกชุมชนท่ีมาใช
เสนทางจักรยานริม
คลองบางมด (รอยละ 
5 ของคนในแขวงทุง
คร)ุ จํานวน 1,874 คน 

• มีสุขภาพแข็งแรง 

• มีความสุขมากข้ึน 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 
- เปนวิทยากร กิจกรรม Workshop Staff 

อาสาสมัครชวยงาน ออกบูธในงาน  

• เขารวมสรางงานศิลปะเลียบคลอง 
คณะกรรมการพ้ืนท่ี 
(คณะกรรมการบริหาร
พ้ืนท่ีริมคลอง) 

• ประชาสัมพันธโครงการ และจัดกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชน เชน “บางมดเฟสติวัล” 

• ดูแลและบริหารจัดการพ้ืนท่ีริมคลองบางมด 

• คณะกรรมการ จํานวน 
18  คน 

• ความภาคภูมิใจท่ีคนมาใชพ้ืนท่ีริมคลองบางมด
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

คณะทํางาน • จัดทําประชาพิจารณและสํารวจความคิดเห็นของคน 2 
ฝงคลองเรื่องเสนทางจักรยานเลียบคลอง 

• นําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 
และนําเสนอโครงการ 3C กับสํานักงานเขตทุงครุ บาง
ขุนเทียน และจอมทอง 

• ประชุมรวมกับนักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัย 

• มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (มจธ.) 
คณะทํางานยอยใน
ชุมชน จํานวน 15  
คน 

• ความภูมิใจท่ีชุมชนมีพ้ืนท่ีสุขภาวะ 

• สรางองคความรูดานพ้ืนท่ีสุขภาวะ (X) 

• มีเครือขายเพ่ิมข้ึน (X) 

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธท่ีไมนํามาประเมิน 
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ผลลัพธ ตัวชี้วัด ตวัแทนทางการเงิน และขอมูลท่ีใชคํานวณ จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยาน เพ่ือสรางสรรคการเดินทาง
และเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ  
(Implications) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ตัวแทนทางการเงิน 
(Financial Proxy) 

แหลงขอมูล 
(Data Source) 

ผูอาศัยใน
ชุมชนริมคลอง
บางมด 

สุขภาพแข็งแรงข้ึน การเจ็บปวยลดลง โดยวดัจาก
การเจ็บปวยในเดือนทีผ่านมา 
(OP) 

คาใชจายดานสุขภาพ (OP) 1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวสัดิการ พ.ศ. 2558-

59  
 มีความสุขมากข้ึน คนในชุมชนรูสึกสบายใจ มูลคาทางการเงินของความรูสึก 

สบายใจ (0.68 เทาของเงินเดือน) 
1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 

คนนอกชุมชน มีความสุขมากข้ึน คนนอกชุมชนรูสึกสบายใจ มูลคาทางการเงินของความรูสึก 
สบายใจ (0.68 เทาของเงินเดือน) 

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

คณะกรรมการ
พื้นทึ่ริมคลอง
บางมด  

ความภาคภูมิใจที่คนมาใช
เสนทางจักรยานริมคลอง
บางมดมากข้ึนและคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ี

มีความภูมิใจในการทํางาน  มูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืนที่
ไมใชญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน) 

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

คณะทํางาน  
(มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา
ธนบุรี) 

ความภูมิใจที่ชุมชนมีพืน้ที่
สุขภาวะ 

มีความภูมิใจในการทํางาน  มูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืนที่
ไมใชญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 
3. การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร พ.ศ. 2559 
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Outcome incidences โครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยาน เพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟา 
วุฒากาศ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด Outcome incidence 

ผูอาศัยในชุมชนริมคลองบางมด การเจ็บปวยลดลง โดยวดัจากการ
เจ็บปวยในเดือนทีผ่านมา (OP) 

อัตราการเจ็บปวยกรณีคนไขนอก (OP) ต่ํากวาคาเฉลี่ยในจังหวดั
กรุงเทพมหานครรอยละ 0.1 

คนไขนอก 1 คนตอป 

คนในชุมชนรูสึกสบายใจ สัดสวนของคนในชุมชนริมคลองบางมดที่มคีวามสุขมากข้ึนรอยละ 56 723 คนตอป 

คนนอกพื้นที ่ คนนอกชุมชนรูสึกสบายใจ สัดสวนของคนนอกพื้นที่ที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 51 930 คนตอป 
คณะกรรมการพื้นทึ่ริมคลองบางมด  ความภาคภูมิใจที่คนมาใชเสนทาง

จักรยานคนในชุมชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ี
ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มข้ึน 18 คนตอป 

คณะทํางาน  (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
(มจธ.) 

มีความภูมิใจในการทํางาน  ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มข้ึน 15 คนตอป 

Deadweight โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยานเพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ Deadweight 
(รอยละ) 

เหตุผล 

คนในชุมชนบางมด สุขภาพแข็งแรงข้ึน 30 เดิมคนในชุมชนมีการออกกําลังกายอยูแลวบาง เชน ปนจักรยาน วิ่ง เดิน 
มีความสุขมากข้ึน 20 แมไมมีโครงการ 3C Project คนในชุมชนบางมดมีการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชนอยูบาง 

คนนอกพื้นที ่ มีความสุขมากข้ึน 50 เดิมคนนอกพื้นที่กิจกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากการทองเที่ยวอยูบาง แตเมื่อมีโครงการ 
3C Project  ทําใหมีการทํากิจกรรมมากข้ึน สงผลใหมีความสขุมากข้ึน 

คณะกรรมการพื้นทึ่ริม
คลองบางมด  

ความภาคภูมิใจมากข้ึน 30 เดิมกอนมีโครงการ 3C Project  คณะกรรมการพื้นทึ่ริมคลองบางมดซึ่งเปนผูที่อาศัยอยูในชุมชน 
มีการจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องอยูแลว 

คณะทํางาน  (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา
ธนบุรี (มจธ.) 

ความภูมิใจมากข้ึน 40 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการทาํกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองนี้อยูแลว 
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Attribution  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยานเพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Attribution 
(รอยละ) 

เหตุผล 

คนในชุมชนบางมด สุขภาพแข็งแรงข้ึน 70 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 70 ที่เหลือเกิดจากตัวเอง และชุมชนที่มีสวนในการทาํกิจกรรม
ทางกายอ่ืนๆ และตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย 

มีความสุขมากข้ึน 60 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 60 ที่เหลือเกิดจากตัวเองตัวเอง และชุมชน 
คนนอกพื้นที ่ มีความสุขมากข้ึน 10 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 10 ที่เหลือสวนใหญเกิดจากครอบครัวรอยละ 45  ตัวเอง 

รอยละ 25  เพื่อนและเร่ืองอ่ืนๆ  
คณะกรรมการพื้นทึ่ริมคลองบางมด  ความภาคภูมิใจ

มากข้ึน 
10 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 10 ที่เหลือสวนใหญเกิดจากคนในชุมชนรอยละ 30  

คณะทํางานรอยละ 30  หนวยงานเอกชนและหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งคนนอกพื้นที ่
คณะทํางาน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 

ความภูมิใจมากข้ึน 55 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 55 ทีเ่หลือเกิดจากชุมชน หนวยงานภาครัฐ เชน สาํนักงานเขต  
หนวยงานเอกชน ที่ชวยกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ริมคลองเปนทางจักรยาน 

 
Drop-off   โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยานเพ่ือสรางสรรคการเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Drop-off 
(รอยละ) 

เหตุผล 

คนในชุมชนบางมด สุขภาพแข็งแรงข้ึน 0 ถึงแมโครงการ 3C Project  หยุดลง  คณะทาํงานยงัทําโครงการตอและยังมีคนมาใชเสนทางริมคลองอยู 
 มีความสุขมากข้ึน 0 ถึงแม สสส.หยุดโครงการ ก็ยังคงมาใชพืน้ที่ริมคลองบางมดตอ 
คนนอกพื้นที ่ มีความสุขมากข้ึน 18 เมื่อไมมีโครงการ 3C  Project  จะทําใหขาดการประชาสัมพนัธ ทําใหคนเขารวมใชพื้นทีน่อยลง 

เนื่องจากกิจกรรมนอยลง  
คณะกรรมการพื้นทึ่ริมคลองบางมด  ความภาคภูมิใจ

มากข้ึน 
34 ความภาคภูมิใจจะยังเกิดข้ึนอยูในชวงแรกๆ แตเมื่อไมมีโครงการ 3C  Project  จะทาํใหขาดการกระตุน 

ความภาคภูมิใจที่มีจึงคอยๆ ลดลง  
คณะทํางาน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 

ความภูมิใจมากข้ึน 0 แมไมมีโครงการ 3C Project  คณะทํางานยงัทําโครงการตอเอง ผลลัพธจึงไมเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ป (นับถัดจากท่ีจบโครงการ) 
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โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 

รายละเอียดโครงการ 

โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 เปนโครงการท่ีสงเสริมใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศมี
กิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึนผานกิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมทางกายอ่ืนๆ รวมถึงผลักดันนโยบายดาน
การสงเสริมกิจกรรมทางกายในองคกรตางๆ อาทิ หนวยงานของรัฐ องคกรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดการองคความรู และสรางนวัตกรรมดานการสงเสริมการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพและ
กิจกรรมทางกายอ่ืนๆ ดําเนินงานโดยมูลนิธิสมาพันธชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย 

โครงการวิ่งสูชีวิตใหมจัดข้ึนเปนประจําทุกป ปละมากกวา 130 โครงการ มีผูเขารวมกิจกรรมกวา 
500,000 คนตอป ซ่ึงเปนผูเขารวมหนาใหมกวารอยละ 30 ตอป โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ไดนําขอเสียท่ีได
จากปกอนๆ มาปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน โดยเนนให 1) มีการจัดทําเกณฑในการพิจารณาสนับสนุนแกองคกรท่ี
ชัดเจนและเปนระบบมากข้ึน เพ่ือใหไดงานท่ีเปนมาตรฐาน 2) สรางประเด็นรณรงคทางรุกเรี่องการเดินวิ่งเพ่ือ
สุขภาพท่ีนาสนใจและเขาถึงคนจํานวนมากและใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 3) ผลักดันใหองคกรมีนโยบาย
สงเสริมกิจกรรมทางกายท่ีเปนรูปธรรมและนําไปใชไดจริงมากข้ึนและสนับสนุนองคความรูและงบประมาณ
ใหแกองคกรดวย 

กิจกรรมหลักและผลของโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ไดแก  

1) สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมทางกาย จํานวน 147 โครงการ 
ประกอบดวย เดินวิ่ง 128 โครงการ จักรยาน 10 โครงการ วายน้ํา 4 โครงการ กีฬาไทย 1 โครงการ และอ่ืนๆ 
6 โครงการ มีผูเขารวม 547,581 คน สนับสนุนเบอรติดหนาอกผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 371,350 แผน จัด
ประชุมพัฒนามาตรฐานการจัดงานเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพโดยคณะกรรมการผูมีความรูและประสบการณในการจัด
งานเดินวิ่ง ควบคุมใหโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนตองปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานการจัดงานท่ีกําหนด
ไว และจัดอบรมเดินวิ่งในชุมชนและโรงเรียนหลายครั้ง 

2) ผลักดันนโยบายดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายในองคกร โดยมีการสรางความรวมมือกับองคกร
เพ่ือใหเกิดนโยบายภายในองคกร จํานวน 10 แหง ท้ังสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ องคกรปกครอง
ทองถ่ิน การเคหะแหงชาติ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สวนสาธารณะ และยังมีเครือขายชมรม
เดินวิ่งและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ัวประเทศ 

3) การจัดทําฐานขอมูลนักวิ่งเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จัดกิจกรรม
เสวนา ดูหนังนั่งคุย เพ่ือสรางบันดาลใจจากการชมภาพยนตร พรอมท้ังแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับการวิ่ง การ
สรางเครือขายผานสื่อออนไลน และการจัดทําสื่อตางๆ ไดแก วารสาร Thai Jogging เว็บไซต 
www.thaijoggingclub.or.th บทความออนไลนผานเพจเฟซบุก 

การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 ในวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 ณ หองประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 18 คน 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนผูเขารวมประชุม (คน) 
ผูเขารวมโครงการ 5 
เครือขายภาคีจัดกิจกรรม 6 
ผูดําเนินโครงการ (สมาพันธชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย) 7 

การวิเคราะห theory of change และแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมท่ีไดทําภายใตโครงการ
วิ่งสูชีวิตใหม 2558 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง (ผลลัพธหรือ outcome) โดยเรียกวาการ
วิเคราะห theory of change และนํามาสรุปในรูปของแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด และตัวแทนทางการเงิน 

หลังจากท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการท่ีจะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด  

Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) 

นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight 
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)  

รายละเอียดตารางแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด 
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้ 
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แผนท่ีผลลัพธโครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 
1. ผูเขารวม

โครงการ 
• เขารวมโครงการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมทางกายอ่ืนๆ 

• เขารวมกิจกรรมอบรมความรูเรื่องการเพ่ิมกิจกรรมทางกาย
และรับการตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพภายในโครงการ 

• เตรียมตัวเขารวมกิจกรรม (ออกกําลังกายท่ีบาน ฟตเนส หรือ
สวนสาธารณะ) 

• ผูเขารวมโครงการ
จํานวน 167,384 คน 

• สุขภาพกายดีข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน (X) 

• ความสัมพันธกับครอบครัวและเพ่ือนดีข้ึน 
(X) 

2. เครือขายภาคีจัด
กิจกรรม 

• จัดโครงการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมทางกาย 

• สนับสนุนงบประมาณ 

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

• มีความรูในการจัดโครงการสงเสริม
กิจกรรมทางกายมากข้ึน 

• ความภูมิใจท่ีไดเห็นผูเขารวมโครงการมี
สุขภาพดีข้ึน (X) 

• มีความสัมพันธกับเครือขายเพ่ิมข้ึน (X) 

3. ผูดําเนินโครงการ 
(สมาพันธชมรม
เดินวิ่งเพ่ือ
สุขภาพไทย) 

• สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ 
และสนับสนุนเบอรติดหนาอกผูท่ีลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 

• รณรงคสรางกระแสการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ 

• กํากับและควบคุมใหองคกรท่ีขอรับทุนจัดงานใหไดตาม
มาตรฐานการจัดการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ 

• ใหความรูเรื่องการวิ่งและการปองกันการบาดเจ็บจากการวิ่งให
ผูเขารวมกิจกรรม ผานการอบรม หากหนวยงานท่ีจัดรองขอ 

• ระดมทุนใหกับมูลนิธิชัยพัฒนา สภากาชาดไทย อุบัติภัย 
อุทกภัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

• คณะกรรมการและท่ี
ปรึกษา 100 คน 

• ความภูมิใจท่ีไดเห็นผูเขารวมโครงการมี
สุขภาพดีข้ึน 

• การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (X) 

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธท่ีไมนํามาประเมิน 
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ผลลัพธ ตัวชี้วัด ตวัแทนทางการเงิน และขอมูลท่ีใชคํานวณ จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 

ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

ผลลัพธ (Implications) ตัวชี้วัด  

(Indicators) 

ตัวแทนทางการเงิน 

(Financial Proxy) 

แหลงขอมูล 

(Data Source) 

ผูเขารวมโครงการ สุขภาพกายดีข้ึน การเจ็บปวยลดลง โดยวดัจาก
การเจ็บปวยในเดือนทีผ่านมา 
(OP) และในปที่ผานมา (IP)  

คาใชจายดานสุขภาพ (OP และ IP) 1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวสัดิการ 

พ.ศ. 2558-59  
เครือขายภาคีจัด

กิจกรรม 

มีความรูเพิ่มมากข้ึน ความรูในการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง 

เชน มาตรฐานความปลอดภัย 

คาใชจายในการจัดอบรม 80,000 

บาทตอคร้ัง โดยจัด 2 คร้ังตอป 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 

2. สอบถามจากสมาพนัธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 

ผูดําเนนิโครงการ

(สมาพนัธชมรมเดิน

วิ่งเพื่อสุขภาพไทย) 

มีความภูมิใจมากข้ึนที่ได

เห็นผูเขารวมโครงการมี

สุขภาพดีข้ึน 

มีความภูมิใจในการทํางาน  มูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืนที่

ไมใชญาติ (0.4 เทาของเงนิเดือน) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของ Chandoevwit & 

Thampanishvong (2016) 
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

พ.ศ. 2559 

Outcome incidences โครงการวิ่งสูชีวิตใหม 2558 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด Outcome incidence 

ผูเขารวมโครงการ การเจ็บปวยลดลง โดยวดัจากการเจ็บปวยใน
เดือนที่ผานมา (OP) และในปทีผ่านมา (IP)  

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

คนไขนอก 26,289 คนตอป 
คนไขใน 2,501 คนตอป 

เครือขายภาคีจัด
กิจกรรม 

ความรูในการกิจกรรมเดินวิ่ง เชน มาตรฐาน

ความปลอดภัย 

ทุกคนในเครือขายภาคีจัดกิจกรรมที่มีความรูมากข้ึน 7,350 คนตอป 

ผูดําเนนิโครงการ
(สมาพนัธชมรมเดินวิง่
เพื่อสุขภาพไทย) 

มีความภูมิใจในการทํางาน ทุกคนมีความภูมิใจมากข้ึน 100 คนตอป 
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Deadweight Attribution และ Drop-off โครงการวิ่งสูชีวติใหม 2558 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Deadweight 
(รอยละ) 

เหตุผล 

ผูเขารวมโครงการ  สุขภาพกายดีข้ึน 10 ผูเขารวมโครงการสวนใหญเขาโครงการนี้เปนประจําเนื่องจากมจีัดเกือบทุกอาทิตย ถาไมมี
โครงการนี้ก็ไมรูวาจะเขาโครงการไหน 

เครือขายภาคีจัดกิจกรรม มีความรูเพิ่มมากข้ึน 70 ทํากิจกรรมดานนี้มาอยูแลวทาํใหมีความรูเดิมอยูและยังมีการเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ กับทางสสส. 
เพื่อรับความรูนอกจากโครงการนี้ดวย 

ผูดําเนนิโครงการ (สมาพนัธ
ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย) 

มีความภูมิใจมากข้ึนที่ไดเห็น

ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีข้ึน 

50 เดิมจัดกิจกรรมมาอยูแลว ทําใหมีความภูมิใจอยูบางแมไมมีโครงการในป พ.ศ. 2558 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Attribution 

(รอยละ) 
เหตุผล 

ผูเขารวมโครงการ  สุขภาพกายดีข้ึน 40 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 40 เนื่องจากเปนผูใหงบประมาณหลัก รวมถึงใหความรู ที่เหลือมา
จากตนเอง ครอบครัว และเพื่อนที่ชวยกันสรางความตระหนักในการออกกําลังกาย 

เครือขายภาคีจัดกิจกรรม มีความรูเพิ่มมากข้ึน 30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 30 เนื่องจากเปนผูใหงบประมาณหลัก รวมถึงผูใหความรู ที่เหลือ
มาจากสื่อตางๆ และการแลกเปลี่ยนความรู พูดคุยกันทั้งในและระหวางเครือขาย 

ผูดําเนนิโครงการ (สมาพนัธ
ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย) 

มีความภูมิใจมากข้ึนที่ไดเห็น

ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีข้ึน 

30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 30 เนื่องจากเปนผูสนับสนนุงบประมาณหลัก ที่เหลือมาจาก
สมาพันธฯ เนื่องจากเปนผูสรางความรู เทคนิคใหมๆ ในการจัดงาน รวมถึงหนวยงานอ่ืนๆ ดวย 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Drop-off  

(รอยละ) 
เหตุผล 

ผูเขารวมโครงการ สุขภาพกายดีข้ึน 0 ผลที่ไดจากโครงการยงัคงอยู เนือ่งจากยังเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง 

เครือขายภาคีจัดกิจกรรม มีความรูเพิ่มมากข้ึน 0 ความรูที่ไดจากโครงการยังคงอยูตอไป สามารถนาํไปปรับใชกับโครงการอ่ืนๆ ไดดวย 
ผูดําเนนิโครงการ (สมาพนัธ
ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย) 

มีความภูมิใจมากข้ึนที่ไดเห็น
ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดีข้ึน 

0 ความภาคภูมิใจยังคงอยู แมไมไดจัดโครงการแลว เพราะก็ยังขับเคลื่อนงานดานนี้ตอไป 

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขอัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ีย 5 ป (นับถัดจากที่จบโครงการ) 
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ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับทุกกลุมวัย 

โครงการ “ลานกีฬาพัฒน” และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองเปนทางจักรยานเพ่ือสรางสรรคการเดินทาง
และเศรษฐกิจชุมชนย่ังยืน เสนทางคลองบางมดกับสถานีรถไฟฟาวุฒากาศ 

 

  

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “ลานกีฬาพัฒน” 

แบบสอบถาม กลุมผูมาทํากิจกรรมท่ีลานกีฬาพัฒน 

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ของโครงการ ลานกีฬาพัฒน ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมใน
โครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 โดย
ขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

ขอมูลเบ้ืองตน 

เพศ……....…..  อาย…ุ……..…. ป 

การศึกษาสูงสุด    

O ไมไดเรียนหนังสือ    O ประถมศึกษา   O มัธยมศึกษาตอนตน   O มัธยมศึกษาตอนปลาย 

O สูงกวามัธยมศึกษา   O ปวช.     O ปวส.     O อ่ืนๆ ระบุ.................... 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน 
ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)  

รายไดของครัวเรือน 
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 ข้ึนไป 

ทานอาศัยอยู 

O ในเคหะคลองจั่น    O นอกเคหะคลองจัน่ 
 

O ลําพัง O คูสมรส   O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน O หลาน...........คน 
O ลูกเขย.........คน O ลูกสะใภ........คน O พ่ี/นอง..........คน      O ลูกจาง.......คน O อ่ืนๆ ระบุ.......... 
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สุขภาพกาย 

หลังจากท่ีไดไปใชลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาสุขภาพกายโดยรวมเปนอยางไร 

O ดีข้ึน O เทาเดิม O แยลง 

เพราะเหตุใด ______________________________________________________________ 

ทานเจ็บปวยท่ีไมตองนอนในโรงพยาบาล ระหวาง 1 เดือนท่ีแลวหรือไม  O ใช O ไมใช 

ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)  
ท้ังหมดเปนเงิน __________ บาท 

ทานเจ็บปวยท่ีตองเขาพักรักษาในสถานพยาบาล ระหวาง 12 เดือนท่ีแลวหรือไม  O ใช O ไมใช 

ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)  
ท้ังหมดเปนเงิน___________ บาท 

 
สุขภาพจิต (ในป 2559) 

กอนมีลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย สุขมากท่ีสุด 
 

หลังจากท่ีไดไปใชลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย สุขมากท่ีสุด 
 

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) 

หลังจากท่ีมีลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาจํานวนอาชญากรรมเปนอยางไร 

O เพ่ิมข้ึน O เทาเดิม O ลดลง 

หลังจากท่ีมีลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาสภาพแวดลอมของชุมชนเคหะคลองจั่นเปนอยางไร 

O ดีข้ึน O เทาเดิม O แยลง 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “ลานกีฬาพัฒน” 

แบบสอบถาม คณะกรรมการบริหารลานกีฬาพัฒน 

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ของโครงการ ลานกีฬาพัฒน ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมใน
โครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 โดย
ขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

 

ขอมูลเบ้ืองตน 

เพศ……....…..  อาย…ุ……..…. ป 
 

ความภูมิใจในการทํางาน (ในป 2559) 

ทานรูสึกภูมิใจจากการบริหารลานกีฬาพัฒนอยางไร 

O ภูมิใจ O เฉยๆ O ไมภูมิใจ 

 
ชุมชนนาอยู (ในป 2559) 

หลังจากท่ีมีลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาจํานวนอาชญากรรมเปนอยางไร 

O เพ่ิมข้ึน O เทาเดิม O ลดลง 

หลังจากท่ีมีลานกีฬาพัฒน ทานคิดวาสภาพแวดลอมของชุมชนเคหะคลองจั่นเปนอยางไร 

O ดีข้ึน O เทาเดิม O แยลง 

  

ผ-24 



  

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “ลานกีฬาพัฒน” 

แบบสอบถาม คณะทํางาน (อาศรมศิลป) 

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ของโครงการ ลานกีฬาพัฒน ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมใน
โครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 โดย
ขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

 

ขอมูลเบ้ืองตน 

เพศ……....…..  อาย…ุ……..…. ป 
 

ความภูมิใจในการทํางาน (ในป 2559) 

ทานรูสึกภูมิใจจากการทําโครงการลานกีฬาพัฒนอยางไร 

O ภูมิใจ O เฉยๆ O ไมภูมิใจ 

 
องคความรูดานพ้ืนท่ีสุขภาวะ 

หลังจากท่ีไดทําโครงการลานกีฬาพัฒน ความรูดานพ้ืนท่ีสุขภาวะของทานเปนอยางไร 

O เพ่ิมข้ึน O เทาเดิม O ลดลง 

 
เครือขาย 

หลังจากท่ีไดทําโครงการลานกีฬาพัฒน ทานมีเครือขายการทํางานดานพ้ืนท่ีสุขภาวะเปนอยางไร 

O เพ่ิมข้ึน O เทาเดิม O ลดลง 
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โครงการว่ิงสูชีวิตใหม 2558 
 

                                                     

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการว่ิงสูชีวิตใหม 2558 

แบบสอบถาม กลุมผูเขารวมโครงการ (นักเดินวิ่ง หรือกิจกรรมทางกายอ่ืนๆ) 

แบบสอบถามชุดท่ี.................... 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของโครงการว่ิงสูชีวิตใหม 2558 ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ 
สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 (หลังจบ
โครงการว่ิงสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558) โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชใน
การศึกษานี้เทานั้น  

1. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. เพศ O ชาย O หญิง 

3. อาย…ุ………ป 

4. กอนมีโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวและเพ่ือน 

อยูในระดับใด 

O เปนประจํา O บางครั้ง  O นาน ๆ ครั้ง  O ไมทําเลย  
5. หลังมีโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวและเพ่ือน 

อยูในระดับใด 

O เปนประจํา O บางครั้ง  O นาน ๆ ครั้ง  O ไมทําเลย  
6. หลังจากท่ีทานไดเขารวมโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานคิดวาสุขภาพกายโดยรวม 

ของทานเปนอยางไร (ในป พ.ศ. 2559) 

O ดีข้ึน O เทาเดิม O แยลง 
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. กอนท่ีทานไดเขารวมโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวม 

ของทานเปนอยางไร (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย         สุขมากท่ีสุด 

 
 

มีตอ
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8. หลังท่ีทานไดเขารวมโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานคิดวาสขุภาพจิตโดยรวม 

ของทานเปนอยางไร ในป พ.ศ. 2559 (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย         สุขมากท่ีสุด 

 
9. ทานเจ็บปวยท่ีไมตองนอนในโรงพยาบาล ระหวาง 1 เดือนท่ีแลวหรือไม    O ใช O ไมใช 

ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)  
ท้ังหมดเปนเงิน……………………บาท 

10. ทานเจ็บปวยท่ีตองเขาพักรักษาในสถานพยาบาล ระหวาง 12 เดือนท่ีแลวหรือไม O ใช O ไมใช 

ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)  
ท้ังหมดเปนเงิน……………………บาท 

 

********************************************* 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการว่ิงสูชีวิตใหม 2558 

แบบสอบถาม กลุมเครือขายจัดกิจกรรม 

แบบสอบถามชุดท่ี.................... 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของโครงการว่ิงสูชีวิตใหม 2558 ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ 
สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามผลท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 (หลังจบโครงการ
ว่ิงสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558) โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

 

1. เพศ O ชาย O หญิง 

2. อาย…ุ………ป 

3. องคกร/ชมรม………………………………………………………จังหวัด…………………………………….. 

4. ทานรูสึกภูมิใจในการจัดโครงการเดินวิ่งหรือกิจกรรมการกายภายใตโครงการวิ่งสูชีวิตใหม  

ในป พ.ศ. 2558 อยางไร 

O ภูมิใจ O เฉยๆ   O ไมภูมิใจ 
5. หลังจากท่ีไดมีสวนรวมในโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานมีองคความรูเรื่องการ 

จัดกิจกรรมเดินวิ่งและกิจกรรมทางกายอยางไร 

O เพ่ิมข้ึน 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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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการว่ิงสูชีวิตใหม 2558 

แบบสอบถาม กลุมคณะทํางาน 

แบบสอบถามชุดท่ี.................... 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของโครงการว่ิงสูชีวิตใหม 2558 ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ 
สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามผลท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 (หลังจบโครงการ
ว่ิงสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558)  โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้
เทานั้น  

 

11. เพศ O ชาย O หญิง 

12. อาย…ุ………ป 

13. ทานรูสึกภูมิใจในการทําโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 อยางไร 

O ภูมิใจ O เฉยๆ   O ไมภูมิใจ 
14. หลังจากท่ีไดทําโครงการวิ่งสูชีวิตใหม ในป พ.ศ. 2558 ทานคิดวาการทํางานของสมาพันธฯ 

มีประสิทธิภาพอยางไร 

O มากข้ึน O เทาเดิม  O ลดลง 
เพราะเหตุใด…………………………………………………………………………………………………………. 

 

********************************************* 
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ภาคผนวก ข: โครงการสําหรับกลุมวัยเด็ก 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน  

รายละเอียดโครงการ 

โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน  ดําเนินงาน
โดยชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแหงประเทศไทย ไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มตนการดําเนินโครงการระยะแรกในป 2556 โดยกลุมเปาหมายของโครงการ
ประกอบดวย กลุมผูใชจักรยานเพ่ือการออกกําลังกาย แขงขันและทองเท่ียว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ทัศนคติของกลุมเปาหมายใหเปลี่ยนมาใชการเดินและใชจักรยานในการเดินทางระยะสั้นเพ่ือไปทํางานไป
โรงเรียน ติดตอราชการหรือใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน โดยการพุดคุยและปรับเปลี่ยนกายภาพ พ้ืนท่ี ภูมิทัศน 
ใหสามารถเดินและใชจักรยานปลอดภัยมากยิ่งข้ึน   

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ขับเคลื่อน ผลักดันและสงเสริมการเดินและใชจักรยานในชีวิตประจําวันท่ีไดรับการบรรจุเปนนโยบายสาธารณะ
สุขภาพ ใหสามารถเกิดผลสําเร็จและถูกนําไปปฏิบัติไดจริงในหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงโครงการ
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ 

1) การสรางแรงขับเคลื่อนดานนโยบายและสงเสริมการเดินและการใชจักรยานระดับประเทศ และระดับ

ทองถ่ิน  

2) การสรางแรงขับเคลื่อน ดานวิชาการ ดวยขอมูลและองคความรูดานการเดินและการใชจักรยาน 

3) การสรางแรงขับเคลื่อนดานสังคมดวยกิจกรรมรณรงคและโครงการตนแบบตางๆ  มีโครงท่ีเดนชัด 

4) การสรางแรงขับเคลื่อนฯ ดานสังคม ดวยภาคีเครือขายระดับทองถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ 

5) การสรางแรงขับเคลื่อนฯ ดานสังคม ดวยการประชาสัมพันธเชิงรุก และการสื่อสารเพ่ือสรางการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

จาก 5 ยุทธศาสตรดังกลาว คณะวิจัยไดเลือกยุทธศาตรท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยาง
แทจริง โดยไมไดคํานึงถึงยุทธศาตรท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการ หรืองานวิจัย และงานดานสังคมท่ีเนนการ
ประชาสัมพันธและการสรางเครือขาย (รอยละ 32 เปนงบสื่อประชาสัมพันธ และรอยละ 27 เปนงบประมาณ
ดานวิชาการ) เนื่องดวยไมเหมาะสมกับการวัดผลตอบแทนทางสังคมดวยวิธี SROI เพราะยังไมสามารถวัดผล
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีชัดเจนได  ดังนั้น คณะวิจัยจึงไดเลือก 2 โครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 และ 3 
มาเปนตัวแทนในการคํานวณ SROI ทําใหงบประมาณท่ีสสส. สนับสนุนจะอยูท่ี 0.88 ลานบาท 

ยุทธศาตรท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางกาย คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางแรงขับเคลื่อน
ดานนโยบายและสงเสริมการเดินและการใชจักรยานระดับประเทศ และระดับทองถ่ิน เปนยุทธศาสตรท่ีเนน
การมีสวนรวมของประชาชนและทองถ่ิน มีโครงการท่ีเดนชัด คือ โครงการ Bike & Walk to School “ชวน
กันปน พากันเดิน ไปโรงเรียนกันเถอะ” โดยกิจกรรมมุงหวังวาจะชวยลดปญหาการจราจรติดขัดหนาโรงเรียน
ในชวงเชา-เย็น และสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายใหเด็กนักเรียน รวมถึงการชวยลดอุบัติเหตุหนาโรงเรียน 
สวนยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางแรงขับเคลื่อนดานสังคมดวยกิจกรรมรณรงคและโครงการตนแบบตางๆ มีโครงท่ี
เดนชัด คือ โครงการการสรางเครือขายผูใชจักรยานและการเดิน (ภาคใตตอนบน) ซ่ึงการดําเนินการท้ังสอง
ยุทธศาสตร ดําเนินการผานการจัดกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคในจังหวัดระนองและชุมพร ซ่ึง “กิจกรรม 

ผ-30 



ปดเทอมสรางสรรค ตอน ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค เปนกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดใช
เวลาวางในชวงปดภาคเรียนใหเกิดประโยชน ชวนกันเรียนรูประสบการณนอกหองเรียนผานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เปนเวลา 2 วัน โดยใชจักรยานและการเดินเปนเครื่องมือในการสํารวจชุมชนหรือโรงเรียนใน
ระยะทางประมาณ 1-3 กิโลเมตร เพ่ือสํารวจปญหาในพ้ืนท่ี และรวมฝกแกไขปญหาตามหลักอริยสัจ 4 

ผลจากการทํากิจกรรมทําใหท้ังสองจังหวัดเกิดการตระหนักถึงการเดินและการออกกําลังกาย และ
ชวยสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีการเดินและปนจักรยานมาโรงเรียนมากข้ึน  เกิดการทํางานรวมกัน และการมี
ความรูในการทําแผนท่ีชุมชน รวมท้ังกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของผานการอบรมเชิงปฎิบัติการ  
ท้ังนี้ยังสงผลใหการขับเคลื่อนการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆชุมชน และทําจุดจอดรถเพ่ือลดปญหาการจราจร
ติดขัด สงผลใหกิจกรรมทางกายมากข้ึน สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน มีความสุขมากข้ึน 
และสามารถเปนองคความรูดานกฎหมาย กฎระเบียบจราจรในอนาคต 

การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน ในวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ท่ีโรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง โดยมี
ผูเขารวมประชุมจํานวน 27 คน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนผูเขารวมประชุม (คน) 
นักเรียน 9 
ผูปกครอง 4 
คร ู 5 
คนในชุมชน 3 
คณะทํางาน 6 

การวิเคราะห theory of change และแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมท่ีไดทําภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีกิจกกรรมยอยภายใตโครงการ
คือกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค  เพ่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง (ผลลัพธหรือ outcome) 
โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change และนํามาสรุปในรูปของแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด และตัวแทนทางการเงิน 

หลังจากท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการท่ีจะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด 

Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) 

นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight 
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)  

รายละเอียดตารางแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด 
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้ 
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แผนท่ีผลลัพธโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 
นักเรียน • เดินและปนจักรยานมาโรงเรียน 

• เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เสาร-อาทิตยสรางสรรค เชน  พลังนักสํารวจ
ตัวนอย 

• นําแผนที่ที่ทาํไปทาํกิจกรรมอ่ืนๆ 

• นักเรียนจํานวน 
142 คน 

• มีความสุขที่ไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม จิตสาธารณะ 

• มีความรูเพิ่มข้ึน (ความเขาใจกฎจราจรมากข้ึน เชน 
การทําแผนที่ , สัญลักษณตางๆ) 

• สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน (X) 
ผูปกครอง • สนับสนนุนักเรียนใหเขารวมกิจกรรม 

• การเดินไปสงลูกเขาโรงเรียน 

• จํานวน 284 คน • มีความสุขมากข้ึน 

• คาใชจายในการเดินทางลดลง (X) 
ครู • ประชาสัมพนัธใหเกิดการทํากิจกรรมและการมีสวนรวมของชุมชน 

• พาและนําเด็กทํากิจกรรม การเดินและปนจักรยาน 

• สนับสนนุพื้นที่และอํานวยความสะดวกในการทาํกิจกรรม 

• อบรมและปลูกจิตสํานึกและใหความสําคัญในการทํากิจกรรม 

• จํานวน 15 คน • มีความสุขมากข้ึน 

• ความสัมพันธกับครูและนักเรียนดีข้ึน (X) 

คณะทํางาน • ประสานงานในพื้นที ่

• จัดประชุมและเขารวมเสวนาใหขอเสนอแนะ 

• อบรมใหความรู   

• ถายทอดประสบการณและประโยชนของการปนจักรยานและการเดิน 

• ใหขอเสนอแนะแกเด็กในการนําเสนอปญหาจากการสํารวจ 

• ชวยกิจกรรมสันทนาการ  

• ดูแลนักเรียนๆ ออกสํารวจชุมชน 

• คณะทํางาน  
จํานวน 29 คน 

• ภาคภูมิใจที่เยาวชนมีความรูเพิม่ข้ึน ใชเวลาวางให
เปนประโยชน และอยากใชจักรยานใน
ชีวิตประจาํวนั 

• มีองคความรูดานการทาํงานเชิงพื้นที่เพิ่มข้ึน (X) 

• ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน (X) 

ชุมชนบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน 

• เขารวมวางแผนพฒันาพืน้ที ่

• ชวยปรับพื้นที ่

• สนับสนนุขอมูลในการจัดกิจกรรม 

• คนในชุมชน 950 
คน 

• ชุมชนนาอยูข้ึน (เปนระเบียบเรียบรอยข้ึน, อุบัติเหตุ
ลดลง) 

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธท่ีไมนํามาประเมิน 

ผ-32 



ผลลัพธ ตวัชี้วัด ตวัแทนทางการเงิน และขอมูลที่ใชคํานวณ จาํแนกตามกลุมผูมสีวนไดสวนเสีย โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวนั 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ  
(Implications) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ตัวแทนทางการเงิน 
(Financial Proxy) 

แหลงขอมูล 
(Data Source) 

นักเรียน มีความสุขมากข้ึน ความสุขจากการทาํกิจกรรม
เพื่อสังคม จิตสาธารณะ 

มูลคาทางการเงินของการรูสึก
กระตือรือลน (0.28 เทาของเงินเดือน) 

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

 มีความรูเพิ่มข้ึน  มีความรูความเขาใจกฎจราจร
มากข้ึน 

คาใชจายหลักสตูรในการอบรมเร่ืองกฎ
จราจร (คาจัดประชุม 30,000 บาท) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. คาใชจายหลักสูตรในการอบรมจากหนวยงานที่จัดอบรม 

ผูปกครอง มีความสุขมากข้ึน ความสุขใจ ความกังวลและ
เครียดลดลง 

มูลคาทางการเงินของการรูสึกสบายใจ 
(0.68 เทาของเงินเดือน) 

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

ครู มีความสุขมากข้ึน ความสุขใจ ความกังวลและ
เครียดลดลง 

มูลคาทางการเงินของการรูสึกสบายใจ 
(0.68 เทาของเงินเดือน) 

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

ชุมชน ชุมชนนาอยูข้ึน รูสึกปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ทางถนนที่ลดลง (IP และ OP) 

คารักษาพยาบาล (IP และ OP) จาก
อุบัติเหตุทางถนน 

1. ขอมูลทุติยภูมิ คาใชจายดานสุขภาพ จากแบบสาํรวจอนามัย
และสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59 

คณะทํางาน มีความภาคภูมิใจ
มากข้ึน 

มีความภูมิใจในการทํางาน  มูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืนที่ไมใช
ญาติ (0.4 เทาของเงินเดือน) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 
3. การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร พ.ศ. 2559 
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Outcome incidences โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด Outcome incidence 

นักเรียน ความภาคภูมิใจที่ไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม จิตสาธารณะ สัดสวนของนักเรียนที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 65 92 คนตอป 
มีความรูความเขาใจกฎจราจรมากข้ึน สัดสวนของนักเรียนที่มีความรูดานกฎจราจรมากข้ึนรอยละ 78 110 คนตอป 

ผูปกครอง ความสุขใจ ความกังวลและเครียดลดลง สัดสวนของผูปกครองที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 73 206 คนตอป 
ครู ความสุขใจ ความกังวลและเครียดลดลง สัดสวนของครูที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 58 9 คนตอป 
ชุมชน รูสึกปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่ลดลง (IP) และ (OP) อัตราการเจ็บปวยจากอุบัติเหตุทางถนนกรณีคนไขนอก (OP) ลดลงรอยละ 

27 และกรณีคนไขใน (IP) ลดลงรอยละ 6 
คนไขนอก 257 คนตอป 
คนไขใน 56 คนตอป 

คณะทํางาน มีความภูมิใจในการทํางาน  สัดสวนคณะทาํงานที่มีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มข้ึนรอยละ 93 27 คนตอป 

 

Deadweight โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Deadweight 
(รอยละ) 

เหตุผล 

นักเรียน  มีความสุขมากข้ึน 60 นักเรียนมีการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่ไดชวยเหลือคนอ่ืนอยูแลว 
มีความรูเพิ่มข้ึน  50 การเรียน การสอนในชัน้เรียน มกีารสอนความรูที่เก่ียวของกับกฎจราจรอยูบาง โดยคุณครูที่สอนในชัน้เรียน 

ผูปกครอง มีความสุขมากข้ึน 20 เดิมโรงเรีงเรียนมีการการจัดระเบียบจราจรของโรงเรียนอยูบาง ทําใหสบายใจเร่ืองความปลอดภัยของลูก 
ครู มีความสุขมากข้ึน 30 โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อสังคมอยูบาง เชน การปลูกปา กิจกรรมเก่ียวกับศาสนา ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมเหลานี้

ชวยใหครูมีความสุข 
ชุมชน ชุมชนนาอยูข้ึน 20 ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนมกีารจัดระเบียบอยูบางแลว 
คณะทํางาน มีความภาคภูมิใจมากข้ึน 30 คณะทํางานมีการทํากิจกรรมดานตางๆ รวมกับชุมชนอยูบาง เชน การสงเสริมการทองเที่ยว 
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Attribution โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ Attribution 
(รอยละ) 

เหตุผล 

นักเรียน  มีความสุขมากข้ึน 20 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 20  สวนที่เหลือมาจากการทาํกิจกรรมรวมกับครอบครัว โรงเรียน  และชุมชน 
มีความรูเพิ่มข้ึน  30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 30  สวนที่เหลือมาจากโรงเรียน ซึ่งมีการเรียนการสอนในชัน้เรียน  การอบรมจาก

หนวยงานราชการ  และครอบครัวมีการสอนกฎระเบียบตางๆ  
ผูปกครอง มีความสุขมากข้ึน 15 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 15  สวนที่เหลือมาจากการไดทํากิจกรรมรวมกับบุตรรอยละ 60 รวมทั้งการที่ไดทาํ

กิจกรรมรวมกับโรงเรียนและชุมชน 
ครู มีความสุขมากข้ึน 10 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 10   สวนที่เหลือมาจากตัวเองรอยละ 40  และการทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน 

รวมกับเพื่อนครู และนักเรียน 
ชุมชน ชุมชนนาอยูข้ึน 50 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 50   สวนที่เหลือมาจากคนในชุมชนทีช่วยกันจัดระเบียบชุมชน   และผูปกครอง

นักเรียนเคารพกฎจราจร  
คณะทํางาน มีความภาคภูมิใจมากข้ึน 35 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 35   สวนที่เหลือมาจากชุมชนรอยละ 60  และครอบครัวรอยละ 5 

Drop-off  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ Drop-off* 
(รอยละ) 

เหตุผล 

นักเรียน  
 

มีความสุขมากข้ึน 28 ถาไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ จะไมมีการจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะมากระตุนใหมีกิจกรรมทําใหความเขมขน
ของกิจกรรมจะลดลง เนื่องจากไมมีเวลา 

มีความรูเพิ่มข้ึน  6 ถาไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ  จะไมมีกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู อาจทาํใหลืมเมื่อเวลาผานไป 
ผูปกครอง มีความสุขมากข้ึน 0 ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ โรงเรียนยังมีความเขมแข็งที่จะจัดระเบียบการจราจรบริเวณหนาโรงเรียน ทาํ

ใหไมมีความเครียดจากจราจรตดิขัดและสามารถเดินมาสงลูกไดสะดวก       
ครู มีความสุขมากข้ึน 0 ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ  ความรูสึกของครูทีค่าดหวงัวาพฤติกรรมของเด็กที่เขารวมกิจกรรมเหมือนเดิม 
ชุมชน ชุมชนนาอยูข้ึน 0 ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ  กลุมชุมชนยงัชวยกันดูแลอยางตอเนื่อง 
คณะทํางาน มีความภาคภูมิใจมากข้ึน 0 ถึงไมมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ  ยังคงทาํงานรวมกับชุมชนอยูและภูมิใจข้ึนเร่ือยๆ 

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ป (นับถัดจากท่ีจบโครงการ)    
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ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย  

รายละเอียดโครงการ 

ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย หรือโครงการ
เด็กไทยไมเฉ่ือย เปนโครงการเชิงบูรณาการท่ีมุงคนหานวัตกรรมตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีเปาหมาย
เพ่ือลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจําวันของเด็กและวัยรุนไทย ผานกระบวนการตระหนักภายในทางสุข
ภาวะ สนับสนุนพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาวะ เสริมสรางความตื่นรูในการดําเนินชีวิตอยางมีสุขภาวะ และ
มีจิตสาธารณะเพ่ือใหเปนพลเมืองตื่นรูของประเทศไดในอนาคต ดําเนินงานโดยคณะวิจัยจากสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในแตละวันเด็กใชเวลากวารอยละ 70 ในชวงตื่นอยูท่ีโรงเรียน โรงเรียนจึงเปนปจจัยหลักท่ีจะสงผลใน
การกําหนดพฤติกรรมของเด็ก ท้ังนี้เนื่องจากความแตกตางท้ังทางดานรางกาย พัฒนาการ และการรูคิดของ
ประชากรวัยเด็กและวัยรุนมีความแตกตางกัน จึงแบงออกเปน 2 โครงการยอย ไดแก 1) โครงการการสราง
ตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก (Rights to Play: ขอหนู…วิ่งเลน) ซ่ึงเนนไปท่ีประชากรวัยเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษา เนนการสรางสรรคและเปดโอกาสในการวิ่งเลนมากข้ึน ท้ังในแบบ Active Play และ 
Free Play เนื่องจากปจจุบันการเลนในลักษณะดังกลาวมีแนวโนมวาลดลง จึงจําเปนตองสรางความเขาใจ 
และความตระหนักถึงผลเสียของพฤติกรรมเนือยนิ่ง ใหรักและเรียนรูการมีวิถีชีวิตท่ีกระฉับกระเฉง 2) โครงการ
การสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุน (Active Living Skills: ทีนรู…อยูต่ืน) สงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของเด็กในชั้นมัธยมศึกษา เนนใหวัยรุนไดคนหาชีวิตสุขภาวะในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง ใชกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดการยอมรับ 

โครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยศึกษาเปรียบผลระหวาง 2 กลุม จํานวน 767 คน 
1) กลุมท่ีไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโครงการ จํานวน 391 คน (ระดับประถมศึกษา 196 คน และระดับ
มัธยมศึกษา 195 คน) และ 2) กลุมควบคุมท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม เพ่ือใหทราบถึงความแตกตางในการเปลี่ยน
พฤติกรรมจากกิจกรรมของโครงการ 376 คน (ระดับประถมศึกษา 184 คน และระดับมัธยมศึกษา 192 คน) 

โครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยมีระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน แบงออกเปน 4 ชวง ไดแก 1) กอนเริ่ม
ดําเนินกิจกรรม ในชวงนี้คณะวิจัยจะใหขอมูลความรูเก่ียวกับพฤติกรรมเนือยนิ่งในกลุมเด็กกับผูมีสวนไดสวน
เสียท้ังนักเรียน ครู ผูปกครอง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลเสียในอนาคต มองเห็นถึงความสําคัญและเกิด
กระบวนการมีสวนรวมในการคิด จากนั้นรวมกันวางแผนในการสรางเครื่องมือ หาแนวทางพัฒนากิจกรรมเพ่ือ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชวงตางๆ (ในระดับประถมศึกษา ครูเปนผูคิดกิจกรรม และในระดับมัธยมศึกษา 
นักเรียนจะเปนคนหลักในการคิดกิจกรรม) เชน ชวงเชากอนเคารพธงชาติ ชวงพักระหวางคาบเรียน ชวงพัก
กลางวัน ชวงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู และชวงกอนกลับบาน รวมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีสุขภาวะ จัดอบรมนักเรียน
แกนนําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพ่ือเปนแกนนําในการทํากิจกรรม และในชวงนี้ก็จะเริ่มเก็บขอมูลกิจกรรม
ทางกายของท้ัง 2 กลุม เพ่ือเปนขอมูลกอนการดําเนินการ 2) ชวงติดตามการเปลี่ยนแปลง ในชวงนี้จะเริ่มใช
เครื่องมือท่ีไดออกแบบมาในชวงแรกมาใชในโรงเรียน เชน การแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบทําความสะอาดในชวงเชา 
กิจกรรมบริหารหนาเสาธง พัฒนาพ้ืนท่ีโดยการทําตาราง 9 ชอง การแขงขันกีฬา การประกวดเตน และการทํา
กิจกรรมท้ังในและระหวางคาบเรียน ในชวงนี้มีการเก็บขอมูลกิจกรรมทางกายในชวงนี้อยางเปนระยะ 3) ชวง
ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ ในชวงนี้จะเก็บขอมูลกิจกรรมกายอีกครั้ง และ 4) ชวงติดตามความยั่งยืนเชิง
พฤติกรรม ชวงนี้จะดําเนินการหลังสิ้นสุดกระบวนการไปแลว 2-3 เดือน โดยจะเก็บขอมูลทางดานกิจกรรมทาง
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กายอีกครั้ง เพ่ือติดตามความยั่งยืนของผลวานักเรียนท่ีเขารวมโครงการยังมีกิจกรรมทางกายเชนเดียวกับตอน
ท่ีสิ้นสุดกิจกรรมใหมๆ หรือไม 

การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะวิจัยไดจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือย ในกลุมนักเรียน ครูและ
ผูอํานวยการโรงเรียน และผูดําเนินโครงการ ในวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุม คณะ
แพทยศาสตร โดม 1 ชั้น 2 อาคารคุณากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 
19 คน และจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมผูปกครอง ในวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดสวาง
อารมณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนผูเขารวมประชุม (คน) 
นักเรียน 9 
ผูปกครอง 5 
ครูและผูอํานวยการโรงเรียน 8 
ผูดําเนินโครงการ (สถาบันวจิัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

2 

การวิเคราะห theory of change และแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมท่ีไดทําภายใตโครงการ
เด็กไทยไมเฉ่ือย วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง (ผลลัพธหรือ outcome) โดยเรียกวาการ
วิเคราะห theory of change และนํามาสรุปในรูปของแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด และตัวแทนทางการเงิน 

หลังจากท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการท่ีจะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด  

Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) 

นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight 
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)  

รายละเอียดตารางแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด 
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้ 
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แผนท่ีผลลัพธชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 
นักเรียน • (ประถมศึกษา) รวมกิจกรรมเสริมสรางกิจกรรมทางกายท้ังใน

คาบเรียน นอกคาบเรียน ระหวางคาบเรียน ชวงเชากอนเขา

เรียน ชวงเย็นกอนกลับบาน และใชพ้ืนท่ีสุขภาวะ 

• (มัธยมศึกษา) เขารวมอบรมนักเรียนแกนนําเด็กไทยไมเฉ่ือย คิด
และออกแบบกิจกรรม เขารวมกิจกรรมท้ังในคาบเรียน นอกคาบ
เรียน ระหวางคาบเรียน ชวงเชากอนเขาเรียน ชวงเย็นกอนกลับ
บาน และใชพ้ืนท่ีสุขภาวะ 

 
 

• จํานวนนกัเรียนในกลุม
ทดลองท่ีเขารวมกิจกรรม 
392 คน (ประถมศึกษา 
197 คน มัธยมศึกษา 195 
คน) 

• มีความสุขมากข้ึน 

• สุขภาพกายดีข้ึน (X) 

ผูปกครอง • เขาอบรมความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

• เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการกําหนดรูปแบบ
กิจกรรม ทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน 

• จํานวนผูปกครองท่ีเขา
รวมกิจกรรม 784 คน 
(นักเรียนอยูอาศัยกับพอ 
แม หรือผูปกครองท่ีเปน
ญาติผูใหญเฉลี่ย 2 คน 
จากการสัมภาษณ
คณะทํางาน) 

• มีความสุขมากข้ึน 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 
คร ู • เขารวมการอบรมความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

• เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการกําหนดรูปแบบ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม ทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียน 

• ออกแบบกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรม
เนือยนิ่งท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการตามชวงวัย 

• ควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับตาราง
กิจกรรมของโรงเรยีน 

• พัฒนาพ้ืนท่ีสุขภาวะในโรงเรียน 

• พัฒนารปูแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งระหวางคาบเรียน 

• จํานวนครู 48 คน 
 

• มีความสุขมากข้ึน 

• มีความภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

• ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
ดีข้ึน (X) 

 
 

ผูดําเนินโครงการ
(คณะวิจัยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

• จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา อาจารย และผูปกครอง เพ่ือหา
แนวทางการกําหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม ทิศทางและ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของ
นักเรียน 

• อบรมใหความรูเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่งแกผูบริหารสถานศึกษา 
อาจารย ผูปกครอง และนักเรียน 

• ติดตาม วิเคราะห และสรุปผล โครงการ 

• สังเคราะหและถอดบทเรียนองคความรูเพ่ือการเผยแพรทาง
วิชาการและระดับสาธารณะ 

• เจาหนาท่ีท่ีทําโครงการ 

22 คน (นักวิจัยสวนงาน

วิชาการ 6 คน ทีม

พนักงานสัมภาษณ 16 

คน) 

• มีความภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

• มีความรูเรื่องการสรางนวัตกรรมเพ่ือ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กมากข้ึน 
(X) 

 

หมายเหตุ: (X) ผลลัพธท่ีไมนํามาประเมิน  
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ผลลัพธ ตัวชี้วัด ตวัแทนทางการเงิน และขอมูลท่ีใชคํานวณ จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

และวัยรุนไทย 

ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

ผลลัพธ 

(Implications) 

ตัวช้ีวัด  

(Indicators) 

ตัวแทนทางการเงิน 

(Financial Proxy) 

แหลงขอมูล 

(Data Source) 

นักเรียน มีความสุขมากข้ึน ความสุขจากการทํา

กิจกรรมทางกายรวมกับ

เพ่ือน 

มูลคาทางการเงินของการ
รูสึกกระตือรือลน (0.28 
เทาของเงินเดือน) 

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

 

ผูปกครอง มีความสุขมากข้ึน ความสุขใจ ความเครียด

ลดลงจากการท่ีเด็กไม

เนือยนิ่ง 

มูลคาทางการเงินของการ

รูสึกสบายใจ (0.68 เทา

ของเงินเดือน) 

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

ครูและผูอํานวยการ

โรงเรียน 

มีความสุขมากข้ึน ความสุขใจ ความเครียด

ลดลงจากการท่ีเด็กไม

เนือยนิ่ง 

มูลคาทางการเงินของการ

รูสึกสบายใจ (0.68 เทา

ของเงินเดือน) 

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

มีความภูมิใจท่ีไดเปน

สวนหนึ่งในการลด

พฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

มีความภูมิใจในการ

ทํางาน  

มูลคาของการได

ชวยเหลือผูอ่ืนท่ีไมใชญาติ 

(0.4 เทาของเงินเดือน) 

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

ผูดําเนินโครงการ

(สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล) 

มีความภูมิใจท่ีไดเปน

สวนหนึ่งในการลด

พฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

มีความภูมิใจในการ

ทํางาน  

มูลคาของการได

ชวยเหลือผูอ่ืนท่ีไมใชญาติ 

(0.4 เทาของเงินเดือน) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 
3. การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร พ.ศ. 2559 
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Outcome incidences ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด Outcome incidence 

นักเรียน ความสุขจากการทาํกิจกรรมทางกายรวมกับเพื่อน สัดสวนของนักเรียนในกลุมทดลองมีความสุขมากข้ึนสงูกวากลุม
ควบคุมรอยละ 41 

162 คนตอป 

ผูปกครอง ความสุขใจ ความเครียดลดลงจากการที่เด็กไมเนือยนิ่ง สัดสวนของผูปกครองในกลุมทดลองมีความสุขมากข้ึนสูงกวากลุม
ควบคุมรอยละ 35 

276 คนตอป 

ครูและผูอํานวยการโรงเรียน ความสุขใจ ความเครียดลดลงจากการที่เด็กไมเนือยนิ่ง สัดสวนของครูที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 76 36 คนตอป 

มีความภูมิใจในการทํางาน  สัดสวนของครูที่มีความภูมิใจรอยละ 85 41 คนตอป 

ผูดําเนนิโครงการ 
(สถาบนัวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 

มีความภูมิใจในการทํางาน ทุกคนมีความภูมิใจมากข้ึน 22 คนตอป 

Deadweight ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Deadweight 
(รอยละ) 

เหตุผล 

นักเรียน มีความสุขมากข้ึน 40 นักเรียนมีความสุขอยูบางแลวจากการเลนกับเพื่อน เตน มีความสุข 
ผูปกครอง มีความสุขมากข้ึน 20 ผูปกครองสวนใหญมีความสุขจากปจจัยอยางอ่ืนๆ อยูบาง เชน ผลการเรียนของบุตรหลาน เขาวัด 

ทํากิจกรรมกับครอบครัว 
ครู มีความสุขมากข้ึน 20 ครูมีความสุขจากปจจัยอ่ืนอยูแลว เชน ผลการเรียนของนักเรียน ความประพฤติของนักเรียน 

มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

50 เดิมก็มีกิจกรรมที่เก่ียวกับการใหเด็กมีกิจกรรมทางกายอยูบาง 

ผูดําเนนิโครงการ
(สถาบนัวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 

มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

20 ทําโครงการเก่ียวกับกิจกรรมทางกายอยูบางแลว แตการลดพฤตกิรรมเนือยนิ่งเปนเร่ืองใหมและยังมี
นอยมากในประเทศไทย ดังนั้นการทําโครงการนีจ้ึงเหมือนเปนการริเร่ิมใหทุกคนตระหนักถึงปญหา
ของพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
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Attribution ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Attribution (รอยละ) เหตุผล 
นักเรียน มีความสุขมากข้ึน 90 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 90 เนื่องจากเปนผูสนับสนนุหลักในการสงเสริมใหออกมา

กําลังกายมากข้ึน อีกสวนมาจากตนเองที่ชอบออกไปเลนกับเพือ่นอยูแลว 

ผูปกครอง มีความสุขมากข้ึน 40 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 40 เนื่องจากทําใหเด็กในปกครองลดเวลาการติดหนาจอลง 
และไดออกไปเลนกับเพื่อน ทาํใหสบายใจ สวนอ่ืนมาจากตนเอง ครอบครัว และเพื่อน 

ครูและผูอํานวยการ
โรงเรียน 

มีความสุขมากข้ึน 80 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 80 เนื่องจากทําใหกิจกรรมในหองนาสนใจมากข้ึน นักเรียน
ตั้งใจเรียนมากข้ึน ทําใหครูสบายใจข้ึน 

มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

70 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 70 ที่เหลือมาจากตนเอง 

ผูดําเนนิโครงการ
(สถาบนัวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 

มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

20 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 20 ที่เหลือมาจากคุณครูและนักเรียนดวย 

Drop-off ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Drop-off (รอยละ) เหตุผล 
นักเรียน มีความสุขมากข้ึน 0 ความสุขยังเหมือนเดิม เนื่องจากยังมีการตระหนักถึงการมีกิจกรรมทางกายอยู 
ผูปกครอง มีความสุขมากข้ึน 0 ความสุขยังเหมือนเดิม เนื่องจากคิดวาบุตรหลานยังมีการออกไปทํากิจกรรมกายทางอยู ไม

เลนติดหนาจอเหมือนเดิม 
ครูและผูอํานวยการ
โรงเรียน 

มีความสุขมากข้ึน 0 ความสุขยังดีเหมือนเดิม เนื่องจากนักเรียนยังคงมีกิจกรรมทางกายเหมือนเดิม 
มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

0 ความภูมิใจที่ไดจากโครงการยังคงอยู เนื่องจากครูยังนํากิจกรรมที่ไดจากโครงการไปใชใน
การเรียนการสอน 

ผูดําเนนิโครงการ
(สถาบนัวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 

มีความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก 

40 ความภูมิใจลดลงหลงัจากโครงการจบลง เนื่องจากไมไดติดตามนักเรียนในโครงการแลว 

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ป (นับถัดจากท่ีจบโครงการ) 
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แบบสอบถามสําหรับกลุมวัยเด็ก 

 

โครงการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 
 

 

  

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน” 

แบบสอบถาม กลุมผูปกครองและกลุมนักเรียน 

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของโครงการการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน  ท่ี สสส. 
ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบ
แบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชใน
การศึกษานี้เทานั้น  

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบ 2 สวน ไดแก สวนของตัวทาน (ผูปกครอง) และสวนของบุตรหรือเด็ก
ในปกครองของทาน โดยขอใหทานเปนผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 สวน 

สวนท่ี 1 : ตัวทาน (ผูปกครอง) 

1. ลักษณะท่ัวไป 

ทานเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคในจังหวัด ……………………………………………………………. 

เพศ…….......................…..  อาย…ุ………………………....…. ป 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน 

ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)  

รายไดของครัวเรือน 
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 ข้ึนไป 

O ลําพัง O คูสมรส   O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน O หลาน...........คน 
O ลูกเขย.........คน O ลูกสะใภ........คน O พ่ี/นอง..........คน      O ลูกจาง.......คน O อ่ืนๆ ระบุ.......... 
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ระยะเวลาและคาใชจายในการเดินทาง  

ระยะเวลา 

กอนท่ีโรงเรียนจะมีการจดัระเบียบจราจร ทานใชระยะเวลาในการเดินทางมาสงนักเรียนเทาใด? 

…………………….ชัว่โมง...........................นาที 

หลังจากท่ีโรงเรียนมีการจัดระเบียบจราจรแลว ทานใชระยะเวลาในการเดินทางมาสงนักเรียนเทาใด? 

…………………….ชัว่โมง...........................นาที 

คาใชจาย 

กอนท่ีโรงเรียนจะมีการจดัระเบียบจราจร ทานจายคาเดินทางเพ่ือมาสงนักเรียนท้ังหมด 
เปนเงินเทาไร? __________________ บาท 

หลังจากท่ีโรงเรียนมีการจัดระเบียบจราจรแลว ทานจายคาเดินทางเพ่ือมาสงนักเรียนท้ังหมด 
เปนเงินเทาไร?  __________________ บาท 

สุขภาพจิต (ในป 2559) 

กอนท่ีโรงเรียนจะมีการจดัระเบียบจราจรของโรงเรียนและมีจุดจอดรับ-สงเด็กนักเรียน  
ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย สุขมากท่ีสุด 
 

หลังจากท่ีโรงเรียนมีการจัดระเบียบจราจรของโรงเรียนและมีจุดจอดรับ-สงเด็กนักเรียนแลว  
ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย สุขมากท่ีสุด 
 

 

สวนท่ี 2 : บุตรหรือเด็กในปกครองของทาน (ท่ีเขารวมโครงการ)  

1. ลักษณะท่ัวไป (โปรดเติมขอความในชองวาง) 

เพศ……………………………  อายุ......................ป 

กําลังศึกษาอยูชั้น...................................... 

โรงเรียน....................................................จังหวัด...............................................  

บุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดรับคาเดินทางเฉลี่ยวนัละ...........................................บาท 
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โปรดเติมขอความในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย O ลอมรอบคําตอบท่ีทานเลือก 
1.สุขภาพของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน 

หลังจากไดเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค  บุตรของทานเดินและปนจักรยานไปโรงเรียนเพียงใด 

0  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

ไมเดินและปนจักรยานเลย     เดินและปนจักรยานมากข้ึน 

 
หลังจากท่ีไดเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานคิดวาสุขภาพกายของบุตรของทานโดยรวมเปน
อยางไร   O ดีข้ึน  O เทาเดิม O แยลง 

เพราะเหตุใด __________________________________________________________ 

บุตรของทานเจ็บปวยท่ีไมตองนอนในโรงพยาบาล ระหวาง 1 เดือนท่ีแลวหรือไม  

O ใช O ไมใช   ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย ท้ังหมดเปนเงิน __________ บาท 

บุตรของทานเจ็บปวยท่ีตองเขาพักรักษาในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือน ท่ีแลวหรือไม    

O ใช O ไมใช  ถาใช ทานจายคารักษาพยาบาลครั้งสุดทาย ท้ังหมดเปนเงิน___________บาท 

 
2.สุขภาพจิต (ในป 2559) 

คําชี้แจง: ขอใหบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนผูตอบ 

กอนเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค  ทานคิดวาสุขภาพจิตของทานโดยรวมเปนอยางไร  
(วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย          สุขมากท่ีสุด 

หลังจากเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานคิดวาสุขภาพจิตของทานโดยรวมเปนอยางไร
(วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย สุขมากท่ีสุด 
 

3.องคความรูดานกฎหมาย กฎจราจร  
คําชี้แจง: ขอใหบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนผูตอบ 

หลังจากท่ีไดรวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานมีความรูความเขาใจกฎจราจร (เชน การทําแผนท่ี ,
สัญลักษณตางๆ) เปนอยางไร 

O เพ่ิมข้ึน                           O เทาเดิม                          O ลดลง 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน” 

แบบสอบถาม คร ู

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ของโครงการการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน  ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความ
รวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

โปรดเติมขอความในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย O ลอมรอบคําตอบท่ีทานเลือก 

ปจจุบันทานเปนครูท่ี โรงเรียน................................................จังหวัด................................................. 

ความสัมพันธกับครูและนักเรียน (ในป 2559) 

 กอนเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานมีการทํากิจกรรมนอกจากการเรียนการสอนรวมกับครู
และนักเรียนอยูในระดับใด 

  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 10 

ไมมีความสุขเลย             สุขมากท่ีสุด 

หลังจากไดเขารวมกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับใด 

0  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

ไมมีความสุขเลย             สุขมากท่ีสุด 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน” 

แบบสอบถาม กลุมคนในชุมชน 

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ของโครงการ การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความ
รวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

ขอมูลเบ้ืองตน 

เพศ…………………......…..  อาย…ุ…………….…..…. ป 

ทานอาศัยอยูในชุมชน……………………………………….  จังหวัด …………………………………………………. 
 

ชุมชนนาอยู (ในป 2559) 

หลังจากท่ีมีการจัดกิจกรรมปดเทอมสรางสรรคและการปรับพ้ืนท่ีบริเวณรอบโรงเรียน ทานคิดวา
สภาพการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุเปนอยางไร  

O เพ่ิมข้ึน O เทาเดิม O ลดลง 

หลังจากท่ีมีการจดักิจกรรมปดเทอมสรางสรรคและการปรับพ้ืนท่ีบริเวณรอบโรงเรียน ทานคิดวา
สภาพแวดลอมของชุมชนเปนอยางไร 

O ดีข้ึน O เทาเดิม O แยลง 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน” 

แบบสอบถาม คณะทํางาน 

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ของโครงการ การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน  ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความ
รวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

ขอมูลเบ้ืองตน 

เพศ……....……………………………..  อาย…ุ…………………………………….…..…. ป 
จังหวัด …………………………………………….... 

ความภูมิใจในการทํางาน (ในป 2559) 

ทานรูสึกภูมิใจจากการทําโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวันอยางไร 

O ภูมิใจ O เฉยๆ O ไมภูมิใจ 

 
องคความรูดานการทํางานเชิงพ้ืนท่ี (ในป 2559) 

หลังจากท่ีไดทําโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 
ความรูดานการทํางานเชิงพ้ืนท่ีของทานเปนอยางไร 

O เพ่ิมข้ึน O เทาเดิม O ลดลง 

 
ความสัมพันธกับชุมชน 

หลังจากท่ีไดทําโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 
ทานมีความสัมพันธกับชุมชนเปนอยางไร 

O เพ่ิมข้ึน O เทาเดิม O ลดลง 

 

  

ผ-48 



ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย 
 

 

                                                     

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจาก 
ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย: เด็กไทย...ไมเฉื่อย 

แบบสอบถาม กลุมผูปกครองและกลุมนักเรียน 

แบบสอบถามชุดท่ี.................... 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย:  
เด็กไทย...ไมเฉื่อย ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใคร 
ขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนหลังจบโครงการ (ในป พ.ศ. 2559) โดยขอมูล
สวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบ 2 สวน ไดแก สวนของตัวทาน (ผูปกครอง) และสวนของบุตรหรือเด็ก
ในปกครองของทาน โดยขอใหทานเปนผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 สวน 

สวนที่ 1 : ตัวทาน (ผูปกครอง) 

1.1 ขอมูลเบ้ืองตนของทาน 

1. เพศ O ชาย O หญิง 

2. อาย…ุ………ป 

1.2 สุขภาพของทาน 

3. กอนท่ีบุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยแลว  

ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมของทานเปนอยางไร (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย        สุขมากท่ีสุด 

 
4. หลังท่ีบุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยแลว  

ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมของทานเปนอยางไร (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย        สุขมากท่ีสุด 

กลุมทดลอง 
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สวนที่ 2 : บุตรหรือเด็กในปกครองของทาน (ที่เขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉื่อย) 

2.1 ขอมูลเบ้ืองตนของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน 

5. เพศ O ชาย O หญิง 

6. อาย…ุ………ป 

7. โรงเรียน……………………………………….จังหวัด..................................................... 

 
2.2 สุขภาพของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน 

คําชี้แจง: สําหรับขอ 8-10 ขอใหบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนผูตอบ 
8. หลังจากท่ีบุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยแลว 

สุขภาพกายของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานโดยรวมเปนอยางไร (ในป พ.ศ. 2559) 

O ดีข้ึน O เทาเดิม O แยลง 
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………………………….. 

9. กอนจากท่ีบุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยแลว  

สุขภาพจิตของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานโดยรวมเปนอยางไร (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย        สุขมากท่ีสุด 

10. หลังจากท่ีบุตรหรือเด็กในปกครองของทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยแลว  

สุขภาพจิตของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานโดยรวมเปนอยางไร ในป พ.ศ. 2559  

(วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย        สุขมากท่ีสุด 

 
11. การเจ็บปวยครั้งสุดทายท่ีไมตองนอนในโรงพยาบาลของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน  

ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)  

ท้ังหมดเปนเงิน...................บาท 

12. การเขาพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดทายของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน 

ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได) 

ท้ังหมดเปนเงิน...................บาท 

 

********************************************* 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจาก 
ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย: เด็กไทย...ไมเฉื่อย 

แบบสอบถาม กลุมผูปกครองและกลุมนักเรียน 

แบบสอบถามชุดท่ี.................... 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย:  
เด็กไทย...ไมเฉื่อย ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ (ในกลุมควบคุม) 
สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามตอไปนี้ โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบ 2 สวน ไดแก สวนของตัวทาน (ผูปกครอง) และสวนของบุตรหรือเด็ก
ในปกครองของทาน โดยขอใหทานเปนผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 สวน 

สวนที่ 1 : ตัวทาน (ผูปกครอง) 

1.1 ขอมูลเบ้ืองตนของทาน 

1. เพศ O ชาย O หญิง 

2. อาย…ุ………ป 

1.2 สุขภาพของทาน 

3. ในป พ.ศ. 2558 ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมของทานเปนอยางไร (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย        สุขมากท่ีสุด 

4. ในป พ.ศ. 2559 ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมของทานเปนอยางไร (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย        สุขมากท่ีสุด 

สวนที่ 2 : บุตรหรือเด็กในปกครองของทาน 

2.1 ขอมูลเบ้ืองตนของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน 

5. เพศ O ชาย O หญิง 

6. อาย…ุ………ป 

7. โรงเรียน……………………………………….จังหวัด..................................................... 

 

 

กลุมควบคมุ 
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2.2 สุขภาพของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน 

คําชี้แจง: สําหรับขอ 8 - 10 ขอใหบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนผูตอบ 
8. ในป พ.ศ. 2559 สุขภาพกายโดยรวมของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนอยางไร  

เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2558 

O ดีข้ึน O เทาเดิม O แยลง 
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ในป พ.ศ. 2558 สุขภาพจิตโดยรวมของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนอยางไร  

(วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย        สุขมากท่ีสุด 

10. ในป พ.ศ. 2559 สุขภาพจิตโดยรวมของบุตรหรือเด็กในปกครองของทานเปนอยางไร 

 (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

ไมมีความสุขเลย        สุขมากท่ีสุด 

11. การเจ็บปวยครั้งสุดทายท่ีไมตองนอนในโรงพยาบาลของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน  

ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)  

ท้ังหมดเปนเงิน...................บาท 

12. การเขาพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดทายของบุตรหรือเด็กในปกครองของทาน 

ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได) 

ท้ังหมดเปนเงิน...................บาท 

********************************************* 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจาก 
ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย: เด็กไทย...ไมเฉื่อย 

แบบสอบถาม กลุมครู อาจารย และผูบริหารสถานศึกษา 

แบบสอบถามชุดท่ี.................... 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย:  
เด็กไทย...ไมเฉื่อย ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใคร 
ขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนหลังจบโครงการ (ในป พ.ศ. 2559) โดยขอมูล
สวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

1. เพศ O ชาย O หญิง 

2. อาย…ุ………ป 

3. โรงเรียน……………………………………….จังหวัด..................................................... 

4. กอนท่ีทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือย ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวม ของทานเปนอยางไร 

(วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย        สุขมากท่ีสุด 

5. หลังท่ีทานไดเขารวมโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือย ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวม ของทานเปนอยางไร  

ในป พ.ศ. 2559 (วงกลมในเลขท่ีทานเลือก) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ไมมีความสุขเลย        สุขมากท่ีสุด 

 
6. กอนมีโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือย ทานทํากิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการสอนกับนักเรียนอยูในระดับใด 

O เปนประจํา O บางครั้ง  O นาน ๆ ครั้ง  O ไมทําเลย  
7. หลังมีโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือย ทานทํากิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการสอนกับนักเรียนอยูในระดับใด 

O เปนประจํา O บางครั้ง  O นาน ๆ ครั้ง  O ไมทําเลย  
8. ทานรูสึกภูมิใจในการทําโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยอยางไร 

O ภูมิใจ O เฉยๆ   O ไมภูมิใจ 
 

********************************************* 
 

  

กลุมทดลอง 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจาก 
ชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย: เด็กไทย...ไมเฉื่อย 

แบบสอบถาม กลุมคณะทํางาน 

แบบสอบถามชุดท่ี.................... 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของชุดโครงการวิจัยเพ่ือสรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุนไทย:  
เด็กไทย...ไมเฉื่อย ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวยทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใคร 
ขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนหลังจบโครงการ (ในป พ.ศ. 2559) โดยขอมูล
สวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

 

1. เพศ O ชาย O หญิง 

2. อาย…ุ………ป 

3. ทานรูสึกภูมิใจในการทําโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือยอยางไร 

O ภูมิใจ O เฉยๆ   O ไมภูมิใจ 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. หลังจากท่ีไดทําโครงการเด็กไทยไมเฉ่ือย ทานคิดวาทานมีความรูเรื่องการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

อยางไร 

O มากข้ึน O เทาเดิม  O ลดลง 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ค: โครงการสําหรับกลุมวัยทํางาน 

ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพุง ปท่ี 2 

ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพุง ปท่ี 2 ดําเนินงานตอเนื่องสูปท่ี 2 ระหวาง 30 
เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดวย 9 โครงการ มีวัตถุประสงคของชุดโครงการเพ่ือสราง
บุคลากรและทีมงาน รวมท้ังรูปแบบ มาตรการ วิธีการปองกัน และแกไขปญหาน้ําหนักเกิน อวน และอวนลง
พุงในสังคมไทยท่ีมีประสิทธิผล ใหครอบคลุมทุกชวงอายุ โดยการทํางานเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง
เครือขายและองคกรตางๆ อยางยั่งยืน  การศึกษาคณะวิจัยพิจารณา 2 โครงการภายใตชุดโครงการฯ คือ 
โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน และโครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ให
คําแนะนําดานโภชนาการและฝกปฎิบัติออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ 
(การเผยแพรความรูสูสังคม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน 

รายละเอียดโครงการ 

โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน เปนโครงการภายใตชุดโครงการ “รวมพลัง ขยับ
กาย สรางสัมคมไทยไรพุง ป 2” ซ่ึงดําเนินการโดย เครือขายคนไทยไรพุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง
ประเทศไทย   

โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน ดาํเนินการโดยคณะทํางานรวมจากโรงเรียนแพทย 
4 แหง คือ รพ.พระมงกุฎเกลา รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศรีนครินทร (ขอนแกน) และ รพ.ราชวิถี 
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝากครรภรูปแบบใหม ตามโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการ
และการออกกําลังกายตอการเพ่ิมน้ําหนักตัวในหญิงตั้งครรภ การดําเนินการโครงการประกอบดวย 2 กิจกรรม
ท่ีสําคัญ คือ การใชรูปแบบการฝากครรภรูปแบบใหม ตามโปรแกรมควบคุมภาวะโภชนาการและการออกกําลัง
กาย มีหญิงตั้งครรภเขารวมโครงการ จํานวน 371 ราย แบงออกเปน 2 กลุม คือหญิงตั้งครรภท่ี ดัชนีมวลกาย 0

1 
กอนการต้ังครรภตามมาตรฐานปกติ (BMI 18.5-22.9) และหญิงตั้งครรภท่ีดัชนีมวลกายกอนการตั้งครรภ
มากกวาปกติ (BMI > 23.0) หญิงตั้งครรภท่ีผูเขารวมโครงการจําเปนตองมีคุณสมบัติตามท่ีโครงการฯ กําหนด 

• หญิงตั้งครรภเดี่ยวท่ีมารับบริการฝากครรภครั้งแรก ตั้งแตอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห  

• สามารถเขารวมการอบรมใหความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกายไดตามท่ีโครงการ
กําหนด (Maternal class) ซ่ึงหญิงตั้งครรภตองผานการประเมินความพรอมของรางกายในการ
ออกกําลังกายขณะตั้งครรภ  

• หญิงตั้งครรภท่ีมีความประสงคท่ีจะคลอดในโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการ 

อีกกิจกรรมท่ีสําคัญคือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขดานโภชนาการและการออกกําลัง
กายในหญิงต้ังครรภ โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข (เชน แพทย พยาบาล นักโภชนาการ 
ผูชวยพยาบาล และนักสาธารณสุข เปนตน) ท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับโรงเรียนแพทยท่ีเขารวมโครงการ โดยจัด
อบรมใหความรูและพัฒนาศักยภาพผูใหบริการจํานวนท้ังสิ้น 6 ครั้ง มีผูเขารวมรับการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 
561 คน  

1 ดัชนีมวลกาย หรือ Body mass index คํานวณจาก น้าํหนัก (Kg.) / สวนสูง2 (cm) 
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นอกจากนี้ ไดมีการขยายเครือขายคลินิกฝากครรภผสมผสานหรือคลินิกตนแบบนี้ไปยัง โรงพยาบาล
เครือขายในชุมชน จํานวน 7 แหง เพ่ือเตรียมความพรอมในการปรับปรุงการใหบริการคลินิกฝากครรภยุคใหม 
โรงพยาบาลเครือขาย ประกอบดวย รพ.หนองเสือ และรพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รพ.บางปลามา รพ.สามชุก และ
รพ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี รพ.ชุมแพ และรพ.พระยืน จ.ขอนแกน  

การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะวิจัยไดจัดการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียในวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-16.00 น.  
ณ หองประชุม แพทยโดม 1 อาคารคุณากร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี  
มีตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมประชุมท้ังสิ้น 23 คน 

ตารางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูเขารวมประชุม (คน) 

1 หญิงตั้งครรภ* 4 
2 คณะทํางาน 6 
3 พยาบาล/จนท.สาธารณสุข 5 
4 อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 8 
รวมจํานวนผูใหขอมูลท้ังสิ้นจํานวน 394 คน 23 

หมายเหตุ: * ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

ท่ีมา: คณะวิจัย 

การวิเคราะห Theory of change และแผนท่ีผลลัพธ 
การดําเนินการโครงการสรางความเปลึ่ยนแปลงโดยเฉพาะในกลุมท่ีเก่ียวของหลัก อาทิ หญิงตั้งครรภ

ท่ีเขารวมโครงการ คณะทํางานผูดําเนินโครงการ เจาหนาท่ีสาธารณสุขและผูใหบริการท่ีเก่ียวของ รวมถึง  
อสม. ลวนแลวแตเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของโครงการ กิจกรรมของโครงการสรางการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี 
โดยจําแนกเปนกลุมผูไดรับประโยชน 

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด และตัวแทนทางการเงิน 

หลังจากท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการท่ีจะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด  

Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) 

นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight 
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)  

รายละเอียดตารางแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด 
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้ 
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แผนท่ีผลลัพธของโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพท 
หญิงตั้งครรภ • เขารวมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการและการออก

กําลังกาย 

• เขารับบริการฝากครรภตามมาตรฐาน 

6,851 คน 
 

• สุขภาพรางกายของคุณแมแข็งแรงดีข้ึน  

• มีความสุขมากข้ึน 

• ครอบครัวอบอุน ใชเวลารวมกันมากข้ึน 

• มีความรูเก่ียวกับโภชนาการและการออกกําลังกาย
เพ่ิมข้ึน (X) 

คณะทํางาน 
  

• พัฒนาสื่อ ชุดพัฒนาความรู แผนพับ แผนพลิก และวีดีโอ 

• จัดทําคูมือการใหคําแนะนําดานโภชนาการและการออกกําลัง
กาย 

• ใหความรู อบรมแกบุคลากรทางการแพทยท่ีเขารวมการอบรม  

22 คน • สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน 

• มีความภูมิใจมากข้ึน 

• มีเครือขายดานโภชนาการเพ่ิมข้ึน (X) 

แพทย พยาบาล นัก
โภชนาการ 

• เขารับการอบรมเพ่ิมความรูดานโภชนาการและการออกกําลัง
กายสําหรับหญิงตั้งครรภ 

• ใหขอมูลและอบรมเพ่ิมความรูแก จนท. (พยาบาล/อสม.) 

561 คน • มีความรูเพ่ิมข้ึน สามารถใหบริการท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 

• มีเครือขายดานโภชนาการเพ่ิมข้ึน (X) 

• สุขภาพดีข้ึน จากการปรับพฤติกรรมตนเอง (X) 
จนท. เครือขาย รพ.สต. 
และ อสม. 

• เขารับการอบรมเพ่ิมความรูดานโภชนาการและการออกกําลัง
กายสําหรับหญิงตั้งครรภ 

• ใหบริการการดูแลและคําแนะนําแกหญิงตั้งครรภ  

632 คน • ความภาคภูมิใจ ท่ีสามารถการดูแลสุขภาพแกหญิง
ตั้งครรภ 

• มีความรูเพ่ิมข้ึนและสามารถใหบริการท่ีมีคุณภาพดี 
หมายเหต:ุ (X) ผลลัพธท่ีไมนํามาประเมิน 
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ผลลัพท ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน แหลงขอมูล 

หญิงตั้งครรภ มีความสุขมากข้ึน ความเครียดจากการตั้งครรภ
ลดลง 

คาใชจายในการบาํบัดโรคเครียด 
(3,718 บาทตอคนตอป) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของมูลนิธิศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทาง

สุขภาพ (2560) 
สุขภาพแข็งแรงข้ึน น้ําหนักแมไดมาตรฐานทาํให

คลอดดวยวิธีธรรมชาติเพิ่มข้ึน 
สวนตางของคาใชจายในการผา
คลอดกับการคลอดดวยวิธี
ธรรมชาต ิ

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. ฐานขอมูลผูปวยในหลักประกันสุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2559 

ความสัมพันธกับคน
ครอบครัวมากข้ึน 

การทํากิจกรรม/ใชเวลารวมกันใน
ครอบครัวมากข้ึน  

Willingness to pay ในการทํา
กิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การสํารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต 

(ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557 
3. การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 

คณะทํางาน สุขภาพรางกายดีข้ึน เอาความรูเร่ืองโภชนการมาปรับ
ใชกับชีวิตตัวเองทาํใหรูสึกวา
สุขภาพดีข้ึน 

มูลคาความพงึพอใจในชีวิตจาก
การมีสุขภาพที่ด ี(1.05 เทาของ
เงินเดือน) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 
3. การศึกษาของ Phatthanawilai Inmai (2560) 

มีความภูมิใจมากข้ึน ภาคภูมิใจที่สามารถแนะนาํหญงิ
ตั้งครรภในการดูแลสุขภาพ 

คาตอบแทนในการเปนวิทยากร 1. เก็บจากแบบสอบถาม 

พยาบาล มีความรูเพิ่มข้ึน สามารถ
ใหบริการที่มีคุณภาพดีข้ึน 

ความรูดานโภชนาการและการ
ออกกําลังกายเพิ่มข้ึน 

คาใชจายเฉลี่ยในการอบรม 
5,000 บาทตอราย 

1. สอบถามจากคณะทาํงาน 

อสม. มีความภูมิใจมากข้ึน ภาคภูมิใจในการใหคําแนะนาํ
หญิงตั้งครรภ 

มูลคาความพงึพอใจในชีวิตทีไ่ด
ชวยเหลือผูอ่ืนที่ไมใชญาติ (0.4 
เทาของเงินเดือน) 

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

มีความรูเพิ่มข้ึน สามารถ
ใหบริการที่มีคุณภาพดีข้ึน 

ความรูดานโภชนาการและการ
ออกกําลังกายเพิ่มข้ึน  

คาใชจายเฉลี่ยในการอบรม 
5,000 บาทตอราย 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
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Outcome incidence  ของโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด Outcome incidence 

หญิงตั้งครรภ การคลอดดวยวิธธีรรมชาติเพิ่มข้ึน สัดสวนของหญิงตั้งครรภคลอดดวยวิธธีรรมชาตสิูงกวาคาเฉลี่ยในพื้นที่เดียวกัน
รอยละ 2  

160 คนตอป 

ความเครียดจากการตั้งครรภลดลง สัดสวนของหญิงตั้งครรภที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 100 6,851 คนตอป 
การทํากิจกรรม/ใชเวลารวมกันในครอบครัวมากข้ึน สัดสวนของหญิงตั้งครรภที่มีการใชเวลากับครอบครัวมากข้ึนสูงกวาคาเฉลี่ยของ

จังหวัดกรุงเทพมหานครรอยละ 6 X เวลาเฉลี่ยในการทํากิจกรรมรวมกับ
ครอบครัวเพิ่มข้ึน 5 ชั่วโมงตอสปัดาห 

107,403 ชั่วโมงตอป 

คณะทํางาน เอาความรูเร่ืองโภชนการมาปรับใชกับชวีิตตัวเองทํา
ใหรูสึกวาสุขภาพดีข้ึน 

สัดสวนคณะทาํงานที่มีความพึงพอใจในสุขภาพรอยละ 100  22 คนตอป 

ภาคภูมิใจที่สามารถแนะนาํหญงิตั้งครรภในการ
ดูแลสุขภาพ 

สัดสวนคณะทาํงานที่มีความภูมิใจรอยละ 100 X การบรรยาย จํานวนเฉลี่ย 
คนละ 4 คร้ัง  

66 คร้ังตอป 

พยาบาล ความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกาย
เพิ่มข้ึน 

สัดสวนพยาบาลที่มีความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกายเพิ่มข้ึนรอยละ 
100  

561 คนตอป 

เจาหนาที่ รพ.สต. 
และ อสม. 

ภาคภูมิใจ ในการใหคําแนะนาํหญิงตั้งครรภ สดัสวน อสม. ที่มีความภูมิใจจากการชวยเหลือผูอ่ืนรอยละ 90  571 คนตอป 
ความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกาย
เพิ่มข้ึน 

สัดสวนเจาหนาที่ รพ.สต. และ อสม. ที่มีความรูดานโภชนาการและการออก
กําลังกายเพิ่มข้ึนรอยละ 89  

565 คนตอป 
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Deadweight โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Deadweight 
(รอยละ) 

เหตุผล 

หญิงตั้งครรภ มีความสุขมากข้ึน 0 เปนผลจากโครงการทั้งหมด เดมิมีความเครียดมาก เขารวมโครงการทําใหมีความสุขเพิ่มข้ึน 
สุขภาพแข็งแรงข้ึน 50 ความสนใจและการออกกําลังกายเดิม มีการดแูลเร่ืองอาหารที่บริโภคอยูแลว  
ความสัมพันธกับครอบครัวมากข้ึน 30 มีการใชเวลารวมกันในกิจกรรมตางๆ อยูบาง  

คณะทํางาน สุขภาพรางกายดีข้ึน 10 สิ่งรอบขาง เพื่อนรวมงาน มีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีผลตอสุขภาพดีอยูบาง 
มีความภูมิใจมากข้ึน 0 ถาไมมีโครงการ จะทําเฉพาะการดูแลรักษาเปนหลัก ไมสามารถแนะนาํดานโภชนาการได 

พยาบาล มีความรูเพิ่มข้ึน  70 ความรูเดิม และความรู จากการอบรมและกิจกรรมจากหนวยงานอ่ืนๆ 
อสม. มีความภูมิใจมากข้ึน 25 ความสุขและความภาคภูมิใจที่ไดทํางานเพื่อสาธารณะ และความมีจิตอาสาทีม่ีอยูเดิม 

มีความรูเพิ่มข้ึน  20 โครงการทําใหมีความรูเพิ่มข้ึนอยางมาก 

Attribution  โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Attribution 
(รอยละ) 

รายละเอียด 

หญิงตั้งครรภ มีความสุขมากข้ึน 40 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 40 ครอบครัวรอยละ 50 และเพื่อนรอยละ 10 
สุขภาพแข็งแรงข้ึน 50 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 50 ตัวเองรอยละ 25 ครอบครัวรอยละ 20 และเพื่อนรอยละ 5 
ความสัมพันธกับครอบครัวมากข้ึน 30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 30 ครอบครัวรอยละ 60 และเพื่อนรอยละ 10 

คณะทํางาน สุขภาพรางกายดีข้ึน 40 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 40 ตัวเองรอยละ 40 ครอบครัวและอ่ืนๆ รอยละ 20 
มีความภูมิใจมากข้ึน 30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 30 หญิงตั้งครรภรอยละ 30 คณะทํางานรอยละ 20 อ่ืนๆ รอยละ 20 

พยาบาล มีความรูเพิ่มข้ึน  30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 30 ตัวเองรอยละ 50 และหนวยงานสาธารณสุขรอยละ 20 
อสม. มีความภูมิใจมากข้ึน 35 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 35 ตัวเองรอยละ 25 ครอบครัวรอยละ 20 เพื่อนรอยละ 10 และ

หนวยงานอ่ืนๆ รอยละ 10 
มีความรูเพิ่มข้ึน  30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 30 ตัวเองรอยละ 20 เพื่อนรอยละ 20 และหนวยงานอ่ืนๆ รอยละ 30 
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Drop-off  โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกฝากครรภผสมผสาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Dropoff เฉลี่ย 
(รอยละ) 

เหตุผล 

หญิงตั้งครรภ มีความสุขมากข้ึน 0 ความสุขจะยังคงไมลดลง จากการมีลูกที่สุขภาพแข็งแรงและเติบโตสมวยั 
สุขภาพแข็งแรงข้ึน 18 การดูแลตัวเองจะคอยลดลง การเลือกทานอาหารจะตามใจความตองการมากข้ึน โดยความ

ตระหนักถึงผลลัพทของสุขภาพลดลง  
ความสัมพันธกับครอบครัวมากข้ึน 6 ในชวง 3 ปแรก ครอบครัวจะยังใชเวลารวมกันมาก แตเมื่อลูกโตข้ึนเขาโรงเรียน เวลาทีท่ํา

กิจกรรมรวมกันจะเร่ิมลดลง 
คณะทํางาน สุขภาพรางกายดีข้ึน 0 ดูแลตัวเองอยางตอเนื่อง ถึงวาโครงการจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 

มีความภูมิใจมากข้ึน 0 นําองคความรูไปใชตอ ใชในการบรรยาย จึงไมลดลง 
พยาบาล มีความรูเพิ่มข้ึน  0 หาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหบริการไดดียิ่งข้ึน เปนการเรียนรูจากการปฎิบัต ิ
อสม. มีความภูมิใจมากข้ึน 0 ความสุขและภาคภูมิใจจะยังคงอยูตอไป เนื่องจากมีความรูและประสบการณที่สามารถแนะนํา

หญิงตั้งครรภตอไปเร่ือยๆ  
มีความรูเพิ่มข้ึน  0 หาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหบริการไดดียิ่งข้ึน เปนการเรียนรูจากการปฎิบัต ิ
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โครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือ “Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชวีิต ป 2”  

รายละเอียดโครงการ 

โครงการการพัฒนารูปแบบการใหบริการประเมิน/ใหคําแนะนําดานโภชนาการและฝกปฎิบัติออก
กําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ (การเผยแพรความรูสูสังคม) เปนโครงการ
ภายใตชุดโครงการ “รวมพลัง ขยับกาย สรางสัมคมไทยไรพุง ป 2” ซ่ึงดําเนินการโดย เครือขายคนไทยไรพุง 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย  

โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดความรู ประเมินและติดตามผลการลดและควบคุมน้ําหนักตัว 
รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากความรวมมือ 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 กิจกรรมของโครงการท่ีดําเนินงานใน สปสช. ดําเนินการโครงการดวยการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายดวยการเดินและเพ่ิมการขยับในชีวิตประจําวัน เพ่ือเปนตนแบบใหหนวยราชการอ่ืนๆ 
ในบริเวณศูนยราชการแจงวัฒนะ ภายใตชื่อโครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือเปนท่ีคุนเคยในชื่อ “Walk 
your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2” กิจกรรมของโครงการคือสงเสริมการเพ่ิมกิจกรรมทางกายและการออก
กําลังกาย ผูเขารวมโครงการไดรับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การเขารวมการอบรมใหความรูเรื่อง
ประโยชนของกิจกรรมทางกาย การเพ่ิมกิจกรรมทางกาย และเพ่ิมความสนุกสนามในการทํากิจกรรม ผูเขารวม
โครงการถูกแบงออกเปนทีม และรวมการแขงขันการเดินสะสมกาว และการสื่อสารแลกเปลี่ยนผลการทํา
กิจกรรมทางกายผานทาง application Line ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยผูเขารวมโครงการจะไดรับการ
ทดสอบสมรรถภาพรางกายอีกครั้ง กอนเสร็จสิ้นโครงการ 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ในการรวบรวมขอมูลและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือวิเคราะห SROI สําหรับโครงการ
“Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2” ผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการประกอบดวย 2 กลุม ไดแก 
ผูเขารวมโครงการ และคณะทํางาน ซ่ึงคือเจาหนาท่ีของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
สปสช. 

คณะวิจัยไดจัดการประชุมผูตัวแทนมีสวนไดสวนเสีย ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-16.00 น. 
ณ หองประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย มีตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมประชุมท้ังสิ้น 
11 คน รายละเอียดดังนี้ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูเขารวมประชุม (คน) 

1 ผูเขารวมโครงการ* 6 
2 คณะทํางาน 5 
รวมผูใหขอมูลจํานวนท้ังสิ้น 37 คน  11 

หมายเหตุ:  * ผูมีสวนไดสวนเสียหลักของการศึกษา 

ท่ีมา: คณะวิจัย 
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การวิเคราะห Theory of change และแผนท่ีผลลัพธ 
การดําเนินการโครงการสรางความเปลึ่ยนแปลงโดยเฉพาะในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก กิจกรรมของ

โครงการฯ สรางการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี โดยจําแนกเปนกลุมผูไดรับประโยชน 

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด และตัวแทนทางการเงิน 

หลังจากท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการท่ีจะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด  

Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) 

นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight 
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)  

รายละเอียดตารางแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด 
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้ 
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แผนท่ีผลลัพธโครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือ “Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2” 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพท 
ผูเขารวมโครงการ • การตรวจสมรรถภาพรางกาย 

• Walk your fat off กิจกรรมการเดิน โดยการใช
เครื่องนับกาว และบันทึกขอมูล 

• กิจกรรมเพ่ิมการขยับรางกายในชีวิตประจําวัน 

• เขารับการอบรมออกกําลังกายและโภชนาการ 

134 คน 
 

• สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ความสัมพันธกับคนในองคกรมากข้ึน (X) 

• ครอบครัวอบอุน มีการใชเวลารวมกันมากข้ึน (X) 

คณะทํางาน  • ประชาสัมพันธ/สงเสริมการเขารวมกิจกรรม 

• เก็บขอมูลสมรรถภาพรางกาย 

• สื่อสารแลกเปลี่ยนผลการเดินของผูเขารวม
กิจกรรม  

5 คน • ความภาคภูมิใจมากข้ึนท่ีเปนสวนชวยใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน  

• ความสัมพันธของคณะทํางานกับบุคลากรในองคกรดีข้ึน (X) 

• มีเครือขายผูรักสุขภาพภายในศูนยราชการมากข้ึน (X) 

• ภาพลักษณองคกรดีข้ึน (X) 
หมายเหต:ุ (X) ผลลัพธท่ีไมนํามาประเมิน 

ผลลัพท ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และแหลงขอมูล จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือ “Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2” 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ ตัวชี้วัด  ตัวแทนทางการเงิน แหลงขอมูล 

ผูเขารวมโครงการ สุขภาพรางกาย
แข็งแรงข้ึน  

การเจ็บปวยลดลง โดยวดัจากการ
เจ็บปวยในเดือนทีผ่านมา (OP) 

คาใชจายดานสุขภาพ (OP) 1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวสัดิการ พ.ศ. 2558-59  

มีความสุขมากข้ึน ความสุขใจจากการไดออกกําลัง ได
แขงขันกับเพื่อน 

มูลคาทางการเงินของความรูสึก
สบายใจ (0.68 เทาของ
เงินเดือน) 

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

คณะทํางาน  ความภาคภูมิใจ
มากข้ึน  

มีความภูมิใจในการทํางาน ที่เปน
สวนชวยใหบุคลากรในองคกรมี
สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

มูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืน
ที่ไมใชญาติ (0.4 เทาของ
เงินเดือน) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) 
3. การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร พ.ศ. 2559 
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Outcome incidence โครงการ “สปสช. จอมขยับ” หรือ “Walk your fat off เดิน...เปลี่ยนชีวิต ป 2” 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวช้ีวัด การเปล่ียนแปลงของตัวช้ีวัด Outcome incidence 

ผูเขารวมโครงการ การเจ็บปวยลดลง โดยวดัจากการเจ็บปวยในเดือนที่
ผานมา (OP) 

อัตราการเจ็บปวยกรณีคนไขนอก (OP) ต่ํากวาคาเฉลี่ยในจังหวดั
กรุงเทพมหานครรอยละ 4 

คนไขนอก 16 คนตอป 

ความสุขใจจากการออกกําลังกาย ไดแขงขันกับเพื่อน สัดสวนของผูเขารวมโครงการทีม่ีความสุขมากข้ึนรอยละ 70 93 คนตอป 

คณะทํางาน  มีความภูมิใจในการทํางาน ที่เปนสวนชวยใหบุคลากร
ในองคกรมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 

ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มข้ึน 5 คนตอป 

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

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Deadweight (รอยละ) เหตุผล 
ผูเขารวมโครงการ สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน  50 มีการออกกําลังกายอยูแลว   

มีความสุขมากข้ึน 80 มีความสุขอยูแลวจากการเขารวมกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ  
คณะทํางาน  ความภาคภูมิใจมากข้ึน  50 การใหบริการและกิจกรรมอ่ืนๆ ขององคกรท่ีมีอยูเดิม เชน หองพยาบาล, สวัสดิการอ่ืนๆ  

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Attribution  (รอยละ) เหตุผล 
ผูเขารวมโครงการ สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน  30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 40 ตัวเองรอยละ 50 เพ่ือนและครอบครัวรอยละ 20 

มีความสุขมากข้ึน 10 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 10 ตัวเองรอยละ 70 เพ่ือนและครอบครัวรอยละ 20 
คณะทํางาน  ความภาคภูมิใจมากข้ึน  80 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 80 บุคลากร HR รอยละ 20 

 
Stakeholder ผลลัพธ Dropoff เฉล่ีย (รอยละ) เหตุผล 

ผูเขารวมโครงการ สุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน  0 ออกกําลังกายและดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง รางกายจะแข็งแรงคงท่ี  

มีความสุขมากข้ึน 0 หลังจบโครงการชวง 5 ปแรกๆ ยังคงทํากิจกรรมตอ มีความสุขและสนุกกับทํากิจกรรม 

คณะทํางาน  ความภาคภูมิใจมากข้ึน  0 ความภาคภูมิใจจะเพ่ิมสูงมากในชวงแรกๆ ของโครงการ  
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ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับกลุมวัยทํางาน 

 

ชุดโครงการรวมพลัง ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพุง ปท่ี 2 

 

                                                     

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ  

“คลินิกฝากครรภผสมผสาน ป พ.ศ. 2558” 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ของการดําเนินโครงการ “คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” ท่ี สสส. ไดรวมให
การสนับสนุน รวมกับเครือขายคนไรพุง 

เนื่องดวยทานเปนผูท่ีมีสวนรวมในโครงการดังกลาว สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบ
แบบสอบถามของผลลัพทท่ีเกิดข้ึนจากโครงการฯ ในป พ.ศ. 2558 โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ 
ผลการศึกษาเปนการนําเสนอในภาพรวม ไมมีการระบุรายละเอียดของบุคคล   

สําหรับ หญิงตั้งครรภท่ีเขารวมโครงการ ป 2558 

1. ปจจุบันอายุ……….......…. ป   

2. การศึกษาสูงสุด    

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา มัธยมศึกษา   ปวส./อนุปริญญา  

 ปริญญาตรี    ปริญญาโท       ปริญญาเอกหรือสูงกวา 
3. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวทาน) จํานวน.................................คน ประกอบดวย 

4. ทานมีความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภมากนอยเพียงใด 

กอนเขาโครงการ  ไมมีเลย   มีนอย  ปานกลาง     คอนขางมาก   มากท่ีสุด 
หลังเขาโครงการ  ไมมีเลย   มีนอย  ปานกลาง     คอนขางมาก   มากท่ีสุด 
 

5. สุขภาพรางกายของทานกอนและหลังเขารวมโครงการ ป 2558 เปนอยางไร 
กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

หลังเขาโครงการ  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 ลําพัง  คูสมรส    พอ/แม..........คน  ลูก...........คน 
 หลาน...........คน  พ่ี/นอง..........คน       ลูกจาง.......คน  อ่ืนๆ..........คน 

แย
 

ดีมาก
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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  

สาเหตุท่ีผาคลอด  เนื่องจากตองการผาคลอด 
 มีขอจํากัดทางสุขภาพ แพทยแนะนําใหผาคลอด 
 

10. สุขภาพจิตของทานกอนและหลังเขารวมโครงการ ป 2558 เปนอยางไร 

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

หลังเขาโครงการ  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

11. ทานมีการทํากิจกรรม เชน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การพูดคุยหารือ เปนตน รวมกับคน

ในครอบครัว มากนอยเพียงใด  

กอนเขาโครงการ  เปนประจํา   บางครั้ง     นานๆ ครั้ง     ไมทําเลย  
      ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน...........................................ชั่วโมง/วัน 

ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................วัน/สปัดาห   
   มีคาใชจายในการทํากิจกรรม........................................บาท/สัปดาห 
 
 

หลังเขาโครงการ  เปนประจํา   บางครั้ง     นานๆ ครั้ง     ไมทําเลย 
 ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................ชัว่โมง/วัน 
ทํากิจกรรมรวมกันจํานวน............................................วัน/สปัดาห   
 มีคาใชจายในการทํากิจกรรม........................................บาท/สัปดาห 

  

แย
 

ดีมาก
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ  

“คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ของการดําเนินโครงการ “คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” ท่ี สสส. ไดรวมให
การสนับสนุน รวมกับเครือขายคนไรพุง 

เนื่องดวยทานเปนผูท่ีมีสวนรวมในโครงการดังกลาว สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบ
แบบสอบถามของผลลัพทท่ีเกิดข้ึนจากโครงการฯ 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       8       9       10 
 

หลังเขาโครงการ  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

5. ทานรูสึกภาคภูมิใจเพียงใดท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหหญิงตั้งครรภและเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการ

ป 2558 มีความรูความเขาใจดานโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม  

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

หลังเขาโครงการ  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

6. ทานไดรับการเชิญไปบรรยายในหัวขอโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภ  

ในป 2558 เปนจํานวน......................ครั้ง/ป ไดรับคาตอบแทนวิทยากรเฉลี่ย......................บาท/ครั้ง 
ในป 2559 เปนจํานวน......................ครั้ง/ป ไดรับคาตอบแทนวิทยากรเฉลี่ย......................บาท/ครั้ง 

แย
 

ดีมาก
 

ไมมี
 

มาก
 

ผ-68 



7. ทานมีเครือขายดานโภชนาการและการออกกําลังกายมากนอยเพียงใด 

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

หลังเขาโครงการ  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

8. ความสัมพันธของทานกับเครือขายดานโภชนาการและการออกกําลังกาย มีความสัมพันธในลักษณะใด 

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

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. คาใชจายเฉลี่ยในการเขารวมการอบรมเก่ียวกับโภชนาการและการออกกําลังกาย 

สําหรับหญิงตั้งครรภ   จํานวน...................................บาท/ครั้ง 
สําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข   จํานวน...................................บาท/ครั้ง  

  

ไมมี
 

มาก
 

แย
 

ดีมาก
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ  

“คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ของการดําเนินโครงการ “คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” ท่ี สสส. ไดรวมให
การสนับสนุน รวมกับเครือขายคนไรพุง 

เนื่องดวยทานเปนผูท่ีมีสวนรวมในโครงการดังกลาว สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบ
แบบสอบถามของผลลัพทท่ีเกิดข้ึนจากโครงการฯ ในป พ.ศ. 2558 โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ 
ผลการศึกษาเปนการนําเสนอในภาพรวม ไมมีการระบุรายละเอียดของบุคคล 

สําหรับ พยาบาลท่ีเขารวมโครงการฯ 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       8       9       10 
 

หลังเขาโครงการ  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

5. ทานมีความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภมากนอยเพียงใด 

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

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 

แย
 

ดมีาก
 

แย
 

ดีมาก
 

ผ-70 



7. ทานรูสึกภาคภูมิใจเพียงใดท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหหญิงตั้งครรภและเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการ

ป 2558 มีความรูความเขาใจดานโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม  

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

หลังเขาโครงการ  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

8. ทานมีเครือขายดานโภชนาการและการออกกําลังกายมากนอยเพียงใด 

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

หลังเขาโครงการ  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

9. ความสัมพันธของทานกับเครือขายดานโภชนาการและการออกกําลังกาย มีความสัมพันธในลักษณะใด 

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

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 

  

ไมมี
 

มาก
 

แย
 

ดีมาก
 

ไมมี
 

มาก
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ  

“คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (สถาบันฯ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ของการดําเนินโครงการ “คลินิกฝากครรภผสมผสาน ปพ.ศ. 2558” ท่ี สสส. ไดรวมให
การสนับสนุน รวมกับเครือขายคนไรพุง 

เนื่องดวยทานเปนผูท่ีมีสวนรวมในโครงการดังกลาว สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบ
แบบสอบถามของผลลัพทท่ีเกิดข้ึนจากโครงการฯ ในป พ.ศ. 2558 โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ 
ผลการศึกษาเปนการนําเสนอในภาพรวม ไมมีการระบุรายละเอียดของบุคคล 

สําหรับ อสม.ท่ีเขารวมโครงการฯ ดําเนินงานในป 2558 

1. เพศ  ชาย  หญิง   

2. ปจจุบันอายุ……….......…. ป 

3. หนวยงาน รพ.สต........................................อําเภอ..................................จงัหวัด....................................   

4. สุขภาพรางกายของทานกอนและหลังเขารวมโครงการ ป 2558 เปนอยางไร 

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

หลังเขาโครงการ  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

5. ทานความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภมากนอยเพียงใด 

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

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. ทานรูสึกภาคภูมิใจเพียงใดท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหหญิงตั้งครรภและเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการ

ป 2558 มีความรูความเขาใจดานโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม  

กอนเขาโครงการ 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 

หลังเขาโครงการ  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

แย
 

ดีมาก
 

ไมมี
 

มาก
 

ไมมี
 

มาก
 

ผ-72 



ภาคผนวก ง: โครงการสําหรับกลุมวัยสูงอายุ 

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย 

รายละเอียดโครงการ 

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ดําเนินการโดยรอง
ศาสตราจารยดร.อัจฉรา ปุราคัม และคณะ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกิดการดําเนินกิจกรรมทางกายท่ี
เหมาะสมในกลุมประชากรสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมด 79 ชมรม ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 25 จังหวัดท่ัวประเทศ 
ผานกระบวนการสรางองคความรูเก่ียวกับกิจกรรมทางกายใหกับผูเขารวมอบรมในดานตางๆ เชน ลักษณะ
กิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม กระบวนการประเมินสุขภาพเบื้องตน และขอควรระวังในการดําเนินกิจกรรม 
ทางกายตางๆ ท้ังนี้ก็เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถนําไปใชในการดําเนินการตอไปได ไมวาจะเปนการให
ความรู กับผูสูงอายุ และการพาผูสูงอายุออกกําลังกายหรือดําเนินกิจกรรมทางกายไดอยางเหมาะสม  
โดยกิจกรรมทางกายภายใตโครงการตางๆ มีมากมายข้ึนอยูกับปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ เชน เดิน วิ่ง ปน
จักรยาน รําไมพอง รําวง และไทเกก การกวาด/ถูบาน และการทําสวน สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนอยูในเนื้อหาการ
อบรมพเพ่ือใหสามารถม่ันใจไดวาการดูแลผูสูงอายุเกิดข้ึนไดท้ังในชมรมและท่ีบาน 

การดําเนินการของโครงการตองอาศัยกลไกของเครือขายท่ีเขมแข็ง และภายใตการดําเนินโครงการ
ชวงระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดมีการทํางานรวมกับเครือขายตางๆ 
ในพ้ืนท่ีประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและจังหวัด โรงพยาบาลหรือหนวยบริการ
ดานสุขภาพตางๆ เชน โรงพยาบาลชุมชม และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และมหาวิทยาลัยตางๆ เชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต  

ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเรื่องดานการดําเนินกิจกรรมทางกายและมีการดําเนินกิจกรรมทางกาย 
เชน ออกกําลังกายดวยยางยืด  เตนลีลาส ปนจักรยาน วิ่ง-เดินเพ่ือสุขภาพ รําไมพอง การประเมินสุขภาพ
ตนเอง ทําใหผูสูงอายุสามารถดําเนินกิจกรรมทางกายไดดีข้ึน และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ี เชน 
สุขภาพกายดีข้ึน รางกายแข็งแรงข้ึน ไมทําใหลูกหลานลําบาก อารมณดีข้ึน เขาสังคมไดดีข้ึน ดูแลตนเองได
มากข้ึน  

สรุปลักษณะโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย 

ลักษณะโครงการ คําอธิบาย 

ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
ประเทศไทย 

ผูดําเนินโครงการ ผูชวยศาสตราจารยดร.อัจฉรา ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษษตร
ศาตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ระยะเวลาการดําเนิน ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

กลุมเปาหมายของโครงการ ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป 

พ้ืนท่ีเปาหมาย ท้ังหมด 79 ชมรม ใน 25 จังหวัดท่ัวประเทศ 
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การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศ
ไทย เกิดข้ึนท้ังหมด 2 ครั้ง ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 5 กลุม (ท้ังหมด 36 ทาน) ดังนี้ 1) 
ผูสูงอายุ คือ ผูท่ีเขารวมโครงการ 2) ผูดูแล คือ ผูท่ีไดรับความรูจากเจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุหรือจากครูผูนํา 3) 
แกนนําหรือครูผูนํา คือผูท่ีผานการอบรมจากโครงการ 4) เจาหนาท่ีชมรม คือผูท่ีผานการอบรมและใหบริการ
ในชมรม และ 5) คณะทํางาน คือ ผูท่ีดําเนินโครงการ 

การประชุมครั้งท่ี 1 จัดข้ึนในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมรามาการเดนส มีผูมีสวนไดสวน
เสียท้ังหมดจํานวน ทาน 16 ทาน และครั้งท่ี 2 ไดจัดข้ึนในวีนท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ข้ึนท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลสนามชัย อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือประชุมเฉพาะ 2 กลุมเพ่ิมเติม คือ กลุม
ผูสูงอายุ และกลุมผูดูแล รวมท้ังหมด 20 ทาน  

ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนผูเขารวมประชุม (คน) รวม 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

ผูสูงอาย ุ 2 14 16 
ผูดูแล 3 6 9 
แกนนําหรือครูผูนํา 3 - 3 
เจาหนาท่ีชมรม 4 - 4 
คณะทํางาน 4 - 4 
รวม 16 20 36 

การวิเคราะห theory of change และแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมท่ีไดทําภายใตโครงการสงเสริม
กิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง 
(ผลลัพธหรือ outcome) โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change และนํามาสรุปในรูปของแผนท่ีผลลัพธ 
(outcome mapping) 

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด และตัวแทนทางการเงิน 

หลังจากท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการท่ีจะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด  

Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) 

นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight 
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)  

รายละเอียดตารางแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด 
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้ 
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แผนท่ีผลลัพธโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย 

ผูมีสวนไดสวน
เสีย 

กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ 

ผูสูงอายุ • เขารวมกิจกรรมทางกาย  เชน ปนจักรยาน ลีลาส รําไมกระบอง  

• เขารวมกิจกรรมพัฒนาสมอง 

• เขารวมอบรมกิจกรรมทางกาย 

• ประเมินสุขภาพตนเอง 

• จํานวนผูสูงอายุ
ท้ังหมดในทุกชมรม 
5,530 คน 

• สุขภาพกายดีขึ้น 

• มีความสุขมากขึ้น 

• ความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น – 
การหกลมลดลง (X) 

ผูดูแล/ผูใกลชิด • ใหความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกับผูสูงอายุ 

• รวมทํากิจกรรมกับผูสูงอายุ เชน ปลูกตนไม ปนจักรยาน เปนตน 

• ดูแลและใหกําลังใจผูสูงอายในการดําเนินกิจกรรมทางกาย 

• จํานวนผูดูแล 5,530 
คน 

• มีความสุขมากขึ้น 

• ภาระการดูแลลดลง (X) 

• ครอบครัวอบอุนเน่ืองจากทํากิจกรรมรวมกัน (X) 
ครูผูนําท่ีผานการ
อบรม 

• เขารวมการอบรม 

• ใหความรูแกผูสูงอายุ 

• นําความรูท่ีไดจากการอบรมไปตอยอดทํางานในชุมชน 

• จํานวนครผููนํา 237 
คน 

• มีความสุขมากขึ้นท่ีไดออกกําลังกายกับผูสูงอายุ 

• มีความสัมพันธกับชุมชนดีขึ้น ไดทํากิจกรรมรวมกับ
ผูสูงอายุมากขึ้นและไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น 

เจาหนาท่ีชมรม
ผูสูงอายุท่ีเขา
รวมโครงการ 

• เขารวมทํากิจกรรมการอบรมเกีย่วกับ PA สําหรับผูสูงอายุ 

• นําความรูท่ีไดจากการอบรมมาถายทอดตอใหกับสมาชิกในชมรม  

• นําความรูท่ีไดมาเผยแพรใหกับชุมชน 

• เจาหนาท่ีชมรม
ผูสูงอายุ 158 คน 

• มีความสุขมากขึ้นท่ีไดเห็นผูสูงอายุสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดมากขึ้นและสุขภาพดีขึ้น 

• ความสัมพันธกับชุมชนดีขึ้น ไดทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ
มากขึ้นและไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น 

• พัฒนาคุณภาพบริการกิจกรรมทางกายผูสูงอายุ (X) 
คณะทํางาน  • จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางกาย 

• จัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมทางกาย  

• สรางเสริมใหเกิดการทํางานใหระดับพื้นท่ี 

• จํานวนคณะทํางาน  
6 คน 

• มีความภาคภมูิใจในการทํางาน 

• มีความพึงพอใจการทํางานดานกิจกรรมทางกาย (X) 

• การมีสวนรวมของเครือขาย (X) 
หมายเหต:ุ (X) ผลลัพธท่ีไมนํามาประเมิน 
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ผลลัพท ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และแหลงขอมูล จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ
(Implications) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ตัวแทนทางการเงิน 
(Financial Proxy) 

แหลงขอมลู 
(Data Source) 

ผูสูงอาย ุ สุขภาพแข็งแรงข้ึน การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการ
เจ็บปวยในเดือนท่ีผานมา (OP) 

คาใชจายดานสุขภาพ (OP) 1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59  

มีความสุขมากข้ึน รูสึกสบายใจ มีความกระตือรอลน มูลคาทางการเงินของการรูสึกกระตือรือลน (0.28 
เทาของเงินเดือน) 

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

ผูดูแล มีความสุขมากข้ึน 

 

ความกังวลในการดูแลผูสูงอายุ
ลดลง 

คาใชจายในการบําบัดโรคเครียด (3,718 บาทตอ
คนตอป) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของมูลนิธิศูนยวิจัยและตดิตามความเปนธรรมทาง

สุขภาพ (2560) 
เจาหนาท่ี
ชมรม
ผูสูงอาย ุ

ความสัมพันธกับ
ชุมชนดีข้ึน 

การทํากิจกรรมรวมกันกับ 
คนในชุมชนมากข้ึน 

มูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรมรวมกับคน
ในชุมชน (การทํากิจกรรมรวมกันบางครั้ง = 0.17 
เทาของเงิน, เปนประจํา = 0.51 เทาของเงิน) 

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

มีความสุขมากข้ึน สบายใจท่ีผูสูงอายุไดออกกําลัง 
รางกายแข็งแรง 

มูลคาทางการเงินของการรูสึกสบายใจ (0.68 เทา
ของเงินเดือน) 

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

ครูผูนํา มีความสุขมากข้ึน กระตือรือลนจากการออกกําลังกาย
และสอนผูสูงอายุออกกําลัง 

มูลคาทางการเงินของการรูสึกกระตือรือลน (0.28 
เทาของเงินเดือน) 

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

ความสัมพันธกับ
ชุมชนดีข้ึน 

การทํากิจกรรมรวมกันกับ 
คนในชุมชนมากข้ึน 

มูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรมรวมกับคน
ในชุมชน (การทํากิจกรรมรวมกันบางครั้ง = 0.17 
เทาของเงิน, เปนประจํา = 0.51 เทาของเงิน) 

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

คณะทํางาน ความภาคภูมิใจ มีความภมูิใจในการทํางาน  มูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืนท่ีไมใชญาติ (0.4 
เทาของเงินเดือน) 

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

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด Outcome incidence 

ผูสูงอาย ุ การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยในเดือนที่ผานมา (OP) อัตราการเจ็บปวยผูสูงอายุกรณคีนไขนอก (OP) ต่ํากวา
คาเฉลี่ยผูสูงอายุทั้งประเทศรอยละ 14 

คนไขนอก 795 คนตอป 

รูสึกสบายใจ มีความกระตือรือลน สัดสวนของผูสูงอายทุี่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 66 3,649 คนตอป 
ผูดูแล ความกังวลในการดูแลผูสงูอายลุดลง สัดสวนของผูดูแลที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 73 4,027 คนตอป 
เจาหนาทีช่มรม
ผูสูงอาย ุ

การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึน การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึนรอยละ 63 100 คนตอป 
สบายใจที่ผูสงูอายุไดออกกําลังกาย รางกายแข็งแรง สัดสวนของเจาหนาทีช่มรมที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 67 105 คนตอป 

ครูผูนํา กระตือรือลนจากการออกกําลังกายและสอนผูสูงอายุออกกําลัง สัดสวนของครูผูนําที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 75 178 คนตอป 
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึน การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึนรอยละ 50 119 คนตอป 

คณะทํางาน มีความภูมิใจในการทํางาน  ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มข้ึน 6 คนตอป 

Deadweight โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Deadweight (รอยละ) เหตุผล 
ผูสูงอาย ุ สุขภาพแข็งแรงข้ึน 30 เปนคนชอบทํากิจกรรมและดแูลตนเองอยูบางแลวแตยังไมถูกวิธีเทาที่ควร เชนการดูแลและการทํา

กิจกรรมใหเหมาะกับอาการปวยหรือโรคประจําตวั 
มีความสุขมากข้ึน 20 เดิมก็มีความสุขดีอยูบางแลวจากการทําบุญ อยูกับครอบครัวและเพื่อนบานบาง แตกิจกรรมเพิ่มใน

สวนการทาํกิจกรรมและการเขารวมกับผูสูงอายุและกลุมอายุอ่ืนๆเพิ่มมากข้ึน 
ผูดูแล มีความสุขมากข้ึน 10 ผูดูแลมีความสุขอยูบางแลว จากการไดดูแลคนในครอบครัว 
เจาหนาทีช่มรม
ผูสูงอาย ุ

มีความสุขมากข้ึน 50 เจาหนาทีช่มรมผูสูงอายุมีความสุขอยูแลวจากการรวมกับเครือขายและชุมชนเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนๆ 
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 40 เจาหนาทีช่มรมมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูแลว 

ครูผูนํา มีความสุขมากข้ึน 0 ถาไมมีโครงการนี้ จะไมไดสอนผูสูงอายุออกกําลังกาย 
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 50 แกนนํา / ครูผูนํามีความสัมพนัธกับสังคมเดิมอยูบางแลวจากการเขารวมกิจกรรมทางสังคมตางๆ 

และการทํางานรวมกับสังคม 
คณะทํางาน ความภาคภูมิใจ 80 คณะทํางานมีความสุข / ความภาคภูมิใจอยูแลว จากการทํางานที่ชวยเหลือคนอ่ืน ๆ 
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Attribution โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Attribution  
(รอยละ) 

เหตุผล 

ผูสูงอาย ุ สุขภาพแข็งแรงข้ึน 50 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 50 
มีความสุขมากข้ึน 40 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 40 

ผูดูแล มีความสุขมากข้ึน 50 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 50 
เจาหนาทีช่มรม
ผูสูงอาย ุ

มีความสุขมากข้ึน 90 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 90 
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 40 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 40 ที่เหลือเกิดจากการทํากิจกรรมกับชุมชน และผูสูงอาย ุ 

ครูผูนํา มีความสุขมากข้ึน 50 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 50 
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 50 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 50 

คณะทํางาน  ความภาคภูมิใจ 20 สสส. มีสวนสนับสนนุประมาณรอยละ 20 

Drop-off โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ Drop-off เฉลี่ย 5 ป 
(รอยละ) 

เหตุผล 

ผูสูงอาย ุ
 

สุขภาพแข็งแรงข้ึน 10 ความจําลดลงตามอายุที่เพิ่มข้ึน ทําใหจํากิจกรรมบางอยางที่จําเปนไมได และไมมีการกระตุน 
มีความสุขมากข้ึน 36 ความสุขลดลงไดเร็วกวาอยางอ่ืนเพราะผูสูงอายุสวนใหญไมไดพบปะกันจากที่เคยเจอกันทุกสปัดาห 

ผูดูแล มีความสุขมากข้ึน 0 แมวาโครงการจบลงแลว ผลลพัธที่ไดจะยังคงเดิมใน 5 ปแรก และอาจจะลดลงหลังจากนี ้
เจาหนาทีช่มรม
ผูสูงอาย ุ

มีความสุขมากข้ึน 8 ในปแรก ชมรมยังใหการดูแลผูสงูอายุอยู และหากขาดการกระตุน ก็จะลดลงหลังจากจบโครงการในปที่ 2  
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 0 ขาดการกระตุน หลังจากที่โครงการจบลง 

ครูผูนํา มีความสุขมากข้ึน 40 กิจกรรมลดลง ถาไมมีโครงการ เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ  
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 40 กิจกรรมลดลง ถาไมมีโครงการ เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ  

คณะทํางาน ความภาคภูมิใจ 30 ความสุขที่เกิดจากการทํางานในโครงการดานกิจกรรมทางกายลดลงเนื่องจากโครงการหยุดไปความ
ตอเนื่องของการทํางานลดลง และภาระงานอ่ืนๆ อาจจะทํางานความสุขตรงนีล้ดลงไป 
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โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขาย
องคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ  

รายละเอียดโครงการ 

นายแพทยฆนัท ครุฑกูล ศูนยหัวใจ และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดดําเนิน
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขายองคกรให
มีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ ซ่ึงจุดประสงคหลักของโครงการ คือ การสรางเครือขายการดําเนินกิจกรรม
ทางกายสําหรับผูสูงอายุและสรางความเขมแข็งใหเครือขายเพ่ือกําหนดและปรับปรุงแนวทางการดํารงชีวิตและ
สงเสริมสุขภาวะท่ีดีของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมายดวยการสงเสริมกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมของผูสูงอายุ  

โครงการไดจัดทําคูมือ “การสงเสริมกิจกรรมทางกายและการสรางสมรรถภาพของผูสูงอายุ ฉบับ
สําหรับเจาหนาท่ีและผูดูแล” ท้ังหมด 500 เลม ซ่ึงไดแจกจายท้ังหมด 100 องคกร เชน ชมรมผูสูงอาย ุ
สถานพยาบาลหรือหนวยบริการสุขภาพ และสถานดูแลผูสูงอายุ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกจากนี้ 
โครงการไดมอบอุปกรณการดําเนินกิจกรรมทางกายไปพรอมกับคูมือดวย โดยอุปกรณประกอบดวย ถุงทราย 
สายวัดตัว เชือก กรวย เสื้อยืด และ CD สูงวัยใสใจการออกกําลังกาย เพ่ือใหสามารถใชประกอบการใหบริการ
ดานการดําเนินกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุท่ีเหมาะสม กอนการนําอุปกรณเหลานี้ไปใช ทางโครงการได
จัดอบรมเพ่ือเปนการสรางองคความรูและเขาใจคูมือและการใชอุปรกรณ ท่ีทําใหพ้ืนท่ีสามารถนําไปใชอยาง
เหมาะสม  

การสรางองคความรูเพ่ือใหจัดทําคูมือเก่ียวกับการสงเสริมการดําเนินกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมตอง
อาศัยเครือขายและการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ โครงการไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ 
ประกอบดวย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันเวชศาสตรสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิทยาศาสตรการกีฬา 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา กรม
กิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

สรุปลักษณะโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสราง
เครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ  

ลักษณะโครงการ คําอธิบาย 

ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ี
สุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ 

ผูดําเนินโครงการ นายแพทยฆนทั ครุฑกูล สังกัด ศูนยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระยะเวลาการดําเนิน 12 เดือน (ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2559) 

กลุมเปาหมายของโครงการ ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 500 คน  

พ้ืนท่ีเปาหมาย กรุงเทพฯและปริมณฑล 
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ผลของโครงการเบื้องตนทําใหผูท่ีเขารวมโครงการไดรับองคความรูวาจะเปน ลักษณะการดําเนิน 
กิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ การควบคุมอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางอารมณ การทํา
จิตใจใหผองใส สาเหตุและปญหาสุขภาพกายและจิต การประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย และการ
ประเมินสุขภาพเบื้องตน และผลของการดําเนินโครงการนอกจากการไดมาซ่ึงผลลัพธเก่ียวกับเครือขายท่ี
เพ่ิมข้ึนและการมีคูมือหรือโมเดลตนแบบแลวพ้ืนท่ีเปาหมาย ผูท่ีผานการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดนํา
ความรูไปเผยแพรและปฏิบติตอใหพ้ืนท่ี เชน ประเมินสุขภาพตนเอง ออกกําลังกาย (เดินรอบหมูบาน แกวง
แขน รําไมพอง ไทเกก ปนจักรยาน เลนโยคะเบาๆ เตนแอโรบิคตอนเย็น เดินเชาเย็น ดึงยางยืด เปนตน) ทําให
สุขภาพกายและจิตดีข้ึน (มีความสุข อารมณดี จิตใจแจมใส เปนตน) ชวยเหลือและทํางานบานไดมากข้ึน มี
สังคมมากข้ึน ดูแลตนเองไดมากข้ึน คนอ่ืนมองเรามีคุณคามากข้ึน ครอบครัวมีความสุขมากข้ึน เปนตน   

การจัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การประชุมผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุฯ นี้ จัดข้ึน 1 
ครั้ง ในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมรามากาเดนส โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมประชุม 18 ทาน  

ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวนผูเขารวมประชุม (คน) 
ผูสูงอาย ุ 3 
ผูดูแล 2 
ครูผูนํา 2 
เจาหนาท่ีชมรม 7 
คณะทํางาน 4 
รวม 18 

การวิเคราะห theory of change และแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) 

ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมกันระบุกิจกรรมท่ีไดทําภายใตโครงการ 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงมีกิจกกรรมยอยภายใต
โครการคือกิจกรรมปดเทอมสรางสรรค  เพ่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง (ผลลัพธหรือ 
outcome) โดยเรียกวาการวิเคราะห theory of change และนํามาสรุปในรูปของแผนท่ีผลลัพธ (outcome 
mapping) 

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด และตัวแทนทางการเงิน 

หลังจากท่ีผูมีสวนไดสวนเสียไดวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับตนแลว คณะวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถสะทอนถึงผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และในการท่ีจะแปลง
ผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปตัวเงินไดนั้น คณะวิจัยไดหาตัวแทนทางการเงินของแต
ละผลลัพธและตัวชี้วัด  

Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) 

นอกจากนี้ในการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย คณะวิจัยยังไดใหผูมีสวนไดสวนเสียระบุ deadweight 
attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (drop-off)  

รายละเอียดตารางแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด 
ตัวแทนทางการเงิน Deadweight Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน (Drop-off) มีดังตอไปนี้ 
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แผนท่ีผลลัพธโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder) 

กิจกรรม 

(Activity) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ผูสูงอาย ุ • เขารวมทํากิจกรรมทางกาย เชน เดิน แกวงแขน เปนตน 

• เขารวมกิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ 

• เขารวมอบรมกิจกรรม 

• ประเมินสุขภาพตนเอง 

• จํานวนผูสงูอายุที่
ไดรับบริการ 4,060 
คน 

• สุขภาพแข็งแรงข้ึน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ความปลอดภัยในชีวิต –อุบัติเหตุลดลง (X) 

ผูดูแล  • ใหรับความรูและการสอนการออกกําลังกายจากเจาหนาทีช่มรมและครูผูนาํ 

• รวมทํากิจกรรมสันทนาการ การฝกสมอง กับผูสูงอาย ุ

• พาผูสงูอายุออกกําลังกาย เชน ปนจักรยาน 

• นําความรูทีไ่ดจากการอบรมไปสอนตอ 

• จํานวนผูดูแลและ
บุคคลใกลชิดที่เขา
รวมประชุม 4,060 
คน 

• มีความสุขมากข้ึน 

• ดูแลผูสูงอายุไดดีข้ึนภาระการดแูลลดลง (X) 

เจาหนาที่ชมรม
ผูสูงอาย ุ

• เขารวมกิจกรรมอบรม เก่ียวกับ PA สําหรับผูสูงาอย ุ

• นําความรูทีไ่ดมาเผยแพรใหกับชุมชน และผูสูงอาย ุ

• นําความรูทีไ่ดไปชวยดูแลผูสูงอายุในการทาํ PA 

• จํานวนเจาหนาที่ของ
ชมรมผูสูงอายทุี่เขา
รวมโครงการ 116 คน 

• มีความสุขที่ผูสูงอายไุดออกกําลังและเห็น
สุขภาพผูสงูอายุดีข้ึน 

• ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 

ครูผูนํา • เขารวมอบรมของโครงการ 

• ใหความรูเก่ียวกับกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุแกผูสูงอายุและผูดูแล/ผูใกลชดิ 

• ตอยอดความรูโดยนําความรูไปใช เชน ในโรงเรียนผูสงูอาย ุ

• จํานวนครูผูนาํ
ผูสูงอายุที่เขารวม
โครงการ 174 คน 

• มีความสุขมากข้ึนทีไ่ดดูแลผูสูงอายุและเห็น
สุขภาพผูสงูอายุดีข้ึน 

• ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 

คณะทํางาน • จัดอบรม 

• ใหความรูแกผูเขาอบรม 

• จัดทําคูมือการดําเนนิกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสาํหรับผูสงูอายุ  

• สรางเครือขาย 

• จํานวนคณะทาํงาน 
 (9 คน) 

 

• ความภาคภูมิใจที่เกิดหลักสูตรกิจกรรมทาง
กายที่เหมาะสมสาํหรับเครือขาย 

• มีชื่อเสียงเนื่องจากผลของโครงการ (X) 

• องคความรูดานกิจกรรมทางกายเพิ่มข้ึน (X) 

หมายเหต:ุ (X) ผลลัพธท่ีไมนํามาประเมิน 
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ผลลัพท ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน และแหลงขอมูล จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและ
สรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผลลัพธ
(Implications) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ตัวแทนทางการเงิน 
(Financial Proxy) 

แหลงขอมลู 
(Data Source) 

ผูสูงอาย ุ สุขภาพแข็งแรงข้ึน การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการ
เจ็บปวยในเดือนท่ีผานมา (OP) 

คาใชจายดานสุขภาพ (OP) 1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. ขอมูลทุติยภูมิ แบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558-59  

มีความสุขมากข้ึน รูสึกสบายใจ มีความกระตือรอลน มูลคาทางการเงินของการรูสึกกระตือรือลน (0.28 
เทาของเงินเดือน) 

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

ผูดูแล มีความสุขมากข้ึน 

 

ความกังวลในการดูแลผูสูงอายุ
ลดลง 

คาใชจายในการบําบัดโรคเครียด (3,718 บาทตอ
คนตอป) 

1. เก็บจากแบบสอบถาม 
2. การศึกษาของมูลนิธิศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรม

ทางสุขภาพ (2560) 
เจาหนาท่ี
ชมรม
ผูสูงอาย ุ

ความสัมพันธกับ
ชุมชนดีข้ึน 

การทํากิจกรรมรวมกันกับ 
คนในชุมชนมากข้ึน 

มูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรมรวมกับคน
ในชุมชน (การทํากิจกรรมรวมกันบางครั้ง = 0.17 
เทาของเงิน, เปนประจํา = 0.51 เทาของเงิน) 

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

มีความสุขมากข้ึน สบายใจท่ีผูสูงอายุไดออกกําลัง 
รางกายแข็งแรง 

มูลคาทางการเงินของการรูสึกสบายใจ (0.68 เทา
ของเงินเดือน) 

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

ครูผูนํา มีความสุขมากข้ึน กระตือรือลนจากการออกกําลังกาย
และสอนผูสูงอายุออกกําลังกาย 

มูลคาทางการเงินของการรูสึกกระตือรือลน (0.28 
เทาของเงินเดือน) 

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

ความสัมพันธกับ
ชุมชนดีข้ึน 

การทํากิจกรรมรวมกันกับ 
คนในชุมชนมากข้ึน 

มูลคาทางการเงินของการทํากิจกรรมรวมกับคน
ในชุมชน (การทํากิจกรรมรวมกันบางครั้ง = 0.17 
เทาของเงิน, เปนประจํา = 0.51 เทาของเงิน) 

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

คณะทํางาน ความภาคภูมิใจ มีความภมูิใจในการทํางาน  มูลคาของการไดชวยเหลือผูอ่ืนท่ีไมใชญาติ (0.4 
เทาของเงินเดือน) 

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

ผ-82 



Outcome incidence  โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด Outcome incidence 

ผูสูงอาย ุ การเจ็บปวยลดลง โดยวัดจากการเจ็บปวยในเดือนที่ผานมา (OP) อัตราการเจ็บปวยผูสูงอายุกรณคีนไขนอก (OP) ต่ํากวา
คาเฉลี่ยผูสูงอายุทั้งประเทศรอยละ 7 

คนไขนอก 272 คนตอป 

รูสึกสบายใจ มีความกระตือรือลน สัดสวนของผูสูงอายทุี่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 97 3,943 คนตอป 
ผูดูแล ความกังวลในการดูแลผูสงูอายลุดลง สดัสวนของผูดูแลที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 95 3,871 คนตอป 
เจาหนาทีช่มรม
ผูสูงอาย ุ

การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึน การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึนรอยละ 48 56 คนตอป 
สบายใจที่ผูสงูอายุไดออกกําลัง รางกายแข็งแรง สัดสวนของเจาหนาทีช่มรมที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 100 116 คนตอป 

ครูผูนํา กระตือรือลนจากการออกกําลังกายและสอนผูสงูอายอุอกกําลังกาย สัดสวนของครูผูนําที่มีความสุขมากข้ึนรอยละ 100 174 คนตอป 
การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึน การทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชนมากข้ึนรอยละ 56 98 คนตอป 

คณะทํางาน มีความภูมิใจในการทํางาน  ทุกคนมีความภาคภูมิใจจากการทํางานเพิ่มข้ึน 9 คนตอป 

Deadweight โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ 
Deadweight 

(รอยละ) 
เหตุผล 

ผูสูงอาย ุ
 

สุขภาพแข็งแรงข้ึน 60 ผูสูงอายุมีดาํเนินกิจกรรมทางกายและออกกําลังกาย และไดรับการดูแลจากสถานพยาบาลอ่ืนๆอยูแลว 
มีความสุขมากข้ึน 20 ผูสูงอายุมีการสังสรรคในครอบครัว ชุมชน กลุมผูสูงอายุ และเพื่อนบานทีท่าํใหมีความสุขอยูบางแลว 

ผูดูแล มีความสุขมากข้ึน 30 ผูดูแลเขารวมกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ 
เจาหนาที่ชมรม
ผูสูงอาย ุ

มีความสุขมากข้ึน 50 เดิมมีกิจกรรมที่ไดชวยเหลือคนในชุมชนอยูแลว 
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 60 ชมรมมีกิจกรรมทีร่วมกับคนในชุมชนอยูแลว  

ครูผูนํา มีความสุขมากข้ึน 20 ครูผูนํา มีความสุขจากการทาํกิจกรรมเพื่อสังคมอยูแลว 
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 50 ครูผูนํา ไดรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยูแลว  

คณะทํางาน (รามา) ความภาคภูมิใจ 80 คณะทํางานไดมีการทาํโครงการตางๆ มากอนอยูแลว 
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Attribution โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ 
Attribution  

(รอยละ) 
เหตุผล 

ผูสูงอาย ุ สุขภาพแข็งแรงข้ึน 30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 30 และผูสูงอายุมีการออกกําลังกายและควบคุมอาหารของตนเองอยูแลว 
มีความสุขมากข้ึน 30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 30 ที่เหลือเกิดจากตนเองเปนคนอารมณดีอยูแลว ไมเครียด และครอบครัว 

ผูดูแล มีความสุขมากข้ึน 45 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 45  
เจาหนาทีช่มรม
ผูสูงอาย ุ

มีความสุขมากข้ึน 30 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 30 
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 50 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 50 ที่เหลือมาจากสวนอ่ืนๆ เชน การอานหนังสือ ทีวี การอบรมจากโรงพยาบาล 

ครูผูนํา 
  

มีความสุขมากข้ึน 50 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 50 
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 50 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 50 

คณะทํางาน ความภาคภูมิใจ 20 สสส. มีสวนสนับสนนุรอยละ 20 ที่เหลือมาจากภาคีเครือขายตางๆ ชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาล ศูนยบริการ
สุขภาพ และศูนยดูแลผูสูงอายุตางๆ 

Drop-off โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ โดยผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสุขภาวะและสรางเครือขายองคกรใหมีสวนรวมขับเคลื่อนสูสาธารณะ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธ 
Drop-off เฉลี่ย 5 ป  

(รอยละ) 
เหตุผล 

ผูสูงอาย ุ สุขภาพแข็งแรงข้ึน 58 จะลดลงเพราะเมื่อไมมีโครงการก็จะไมมีคนมากระตุนใหทํากิจกรรมตางๆ 
มีความสุขมากข้ึน 0 จบโครงการ ความสุขก็จะไมลดลง เพราะยังดูแลใจใหดีไมใหนอยลงไปกวาตอนที่มีโครงการ 

ผูดูแล มีความสุขมากข้ึน 24 คาดวาผูสูงอายุจะสุขภาพเสื่อมลง จึงมีความกังวล 
เจาหนาทีช่มรม
ผูสูงอาย ุ

มีความสุขมากข้ึน 0 สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องไดหลังจากทีไ่มมโีครงการเนื่องจากเปนชมรมที่มีศักยภาพ 
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 0 สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องไดหลังจากทีไ่มมโีครงการเนื่องจากเปนชมรมที่มีศักยภาพ 

ครูผูนํา  มีความสุขมากข้ึน 42 กิจกรรมลดลง ถาไมมีโครงการ เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ  
ความสัมพันธกับชุมชนดีข้ึน 38 กิจกรรมลดลง ถาไมมีโครงการ เนื่องจากอยูในสังคมเมือง การใหการดูแลคอนขางยากถาไมมีโครงการ  

คณะทํางาน  ความภาคภูมิใจ 0 ระยะเวลา 5 ป สั้นไป เนื่องจากยังมีการทํางานตอเนื่องจากโครงการ ทําใหความภูมิใจยังไมลด 
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ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับกลุมวัยสูงอาย ุ

 

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย 
 

                                                     

การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “สงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558” 

แบบสอบถาม ผูสูงอายุ 

สําหรับผูวิจยั 

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 
ผูตรวจแบบสอบถาม.......................................................... 

 

กรุณาอานกอนตอบคําถาม 

** ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
ประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใตการดําเนินการของผูชวยศาสตราจารยดร. อัจฉรา 
ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวย
ทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนใน
ป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

หากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม สามารถติดตอไดท่ี นายพสิษฐ พัจนา (เพชร) ท่ีเบอร 061-569-9085 
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แบบสอบถาม 
** ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน

ประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
** ทานสามารถตอบไดเพียงแผนเดียวและกลุมเดียวเทานั้น ไมสามารถตอบของกลุมอ่ืนๆ ได 

สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 

1.2 อายุ………..…. ป 
1.3 การศึกษาสูงสุด    

O ไมไดเรียนหนังสือ    O ประถมศึกษา   O มัธยมศึกษาตอนตน   O มัธยมศึกษาตอนปลาย 

O สูงกวามัธยมศึกษา   O ปวช.     O ปวส.     O อ่ืนๆ ระบุ.................... 

1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน 

1.5 ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)  

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 ข้ึนไป 

1.1 เพศ       O ชาย O หญิง   

O ลําพัง O คูสมรส   O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน O หลาน...........คน 

O ลูกเขย.........คน O ลูกสะใภ........คน O พ่ี/นอง..........คน      O ลูกจาง.......คน O อ่ืนๆ ระบุ.......... 
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สวนท่ี 2 ผลของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2557- พ.ศ.2558 

คําถาม คําตอบ 
2.1 สุขภาพกาย  

• หลังจากทานเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพกายโดยรวมเปนอยางไร O ดีข้ึน      O เทาเดมิ       O แยลง 

• การเจบ็ปวยครั้งสดุทายท่ีไมตองนอนในโรงพยาบาล ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว   

- ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)  ท้ังหมดเปนเงิน __________ บาท 

• การเขาพักรักษาในสถานพยาบาลครั้งสุดทาย ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว  

- ทานจายคารักษาพยาบาล (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินตนเองหรือเบิกไมได)  ท้ังหมดเปนเงิน __________ บาท 

2.2 สุขภาพจิต   

• กอนเขารวมโครงการฯ ทานคดิวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย                                                       สุขมากท่ีสุด 

• หลังจากไดเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย                                                       สุขมากท่ีสุด 

2.3 การดูแลตนเองของทาน  

• หลังจากท่ีทานเขารวมโครงการฯ ทานสามารถดูแลตนเองในการดําเนินกิจกรรมทางกาย
ได  

O ดีข้ึน      O เทาเดมิ       O ลดลง 

• หลังจากท่ีไดทําโครงการฯ ความรูดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุของทานเปน
อยางไร 

O เพ่ิมข้ึน    O เทาเดิม       O ลดลง 

• ทานประสบอุบัติเหตุในชีวิตประจาํวัน (เชน หกลม ตกบันได หรือไดรับบาดเจ็บจากการ
ออกกําลังกาย) อยางไร 

 

- กอนมีโครงการฯ (กอนป 2557)  (เลือกตอบ) …….ครั้งตอวัน หรือ …….ครั้งตอสปัดาห หรือ ……ครั้งตอเดือน หรือ ..…ตอป 

- หลังมีโครงการฯ (หลังป 2558) (เลือกตอบ) ……..ครั้งตอวัน หรือ ……..ครั้งตอสัปดาห หรือ ……..ครั้งตอเดือน หรือ ……..ตอป 

- ทานจายคารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติเหตุครั้งลาสุด (เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงิน
ตนเองหรือเบิกไมได) 

ท้ังหมดเปนเงิน __________ บาท 

****************ส้ินสุดแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง**************** 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “สงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558” 

แบบสอบถาม ผูดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนของผูสูงอายุ 

สําหรับผูวิจยั 

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 
ผูตรวจแบบสอบถาม.......................................................... 

 

กรุณาอานกอนตอบคําถาม 

** ผูดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนของผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใตการดําเนินการของผูชวยศาสตราจารยดร. อัจฉรา 
ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวย
ทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนใน
ป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

หากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม สามารถติดตอไดท่ี นายพสิษฐ พัจนา (เพชร) ท่ีเบอร 061-569-9085 
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แบบสอบถาม 
** ผูดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนของผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

** ทานสามารถตอบไดเพียงแผนเดียวและกลุมเดียวเทานั้น ไมสามารถตอบของกลุมอ่ืนๆ 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 อ่ืนๆ ระบุ.................... 

1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน 

1.5 ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)  

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 ข้ึนไป 

 

O ลําพัง O คูสมรส   O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน O หลาน...........คน 

O ลูกเขย.........คน O ลูกสะใภ........คน O พ่ี/นอง..........คน      O ลูกจาง.......คน O อ่ืนๆ ระบุ.......... 
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สวนท่ี 2 ผลของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2557- พ.ศ.2558 

คําถาม คําตอบ 
2.1 สุขภาพจิต วงกลม O ในเลขท่ีทานเลือก 

• กอนเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย                                                      สุขมากท่ีสุด 

• หลังจากไดเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย                                                       สุขมากท่ีสุด 

2.2 มีเวลาวางเพ่ิมข้ึนจากภาระการดูแลผูสูงอายุ กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ 

• หลังจากท่ีไดทําโครงการฯ ความรูดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุของ
ทานเปนอยางไร 

O เพ่ิมข้ึน    O เทาเดิม       O ลดลง 

• หลังจากท่ีผูสูงอายุในครัวเรือนของทานเขารวมโครงการฯ ภาระการดูแล
ผูสูงอายขุองทาน 

O เพ่ิมข้ึน       O เทาเดิม       O ลดลง 

• เวลาท่ีทานใชในการดูแลผูสูงอายุเปนอยางไร  

- กอนเขารวมโครงการฯ (กอนป 2557) ………….นาทีตอวัน 

- หลังจากเขารวมโครงการฯ (หลังป 2558) ………….นาทีตอวัน 

2.3 ความสัมพันธในครอบครัว กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ 

• หลังจากผูสูงอายท่ีุทานดูแลเขารวมโครงการฯ ทานทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ O มากข้ึน      O เทาเดิม       O ลดลง 

• ทานทํากิจกรรมรวมกันผูสูงอายใุนระดับ  

- กอนเขารวมโครงการฯ (กอนป 2557) O เปนประจํา      O บางครั้ง      O นาน ๆ ครั้ง     O ไมทําเลย  

- หลังจากเขารวมโครงการฯ (หลังป 2558) O เปนประจํา      O บางครั้ง      O นาน ๆ ครั้ง     O ไมทําเลย 

****************ส้ินสุดแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง**************** 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “สงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558” 

แบบสอบถาม เจาหนาท่ีชมรมผูสูงอายุ 

สําหรับผูวิจยั 

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 
ผูตรวจแบบสอบถาม.......................................................... 

 

กรุณาอานกอนตอบคําถาม 

กรุณาอานกอนตอบคําถาม 

** เจาหนาท่ีชมรมท่ีรับทราบและเขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใตการดําเนินการของผูชวยศาสตราจารยดร. อัจฉรา 
ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวย
ทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนใน
ป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

หากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม สามารถติดตอไดท่ี นายพสิษฐ พัจนา (เพชร) ท่ีเบอร 061-569-9085 
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แบบสอบถาม 

** เจาหนาท่ีชมรมท่ีรับทราบและเขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

** ทานสามารถตอบไดเพียงแผนเดียวและกลุมเดียวเทานั้น ไมสามารถตอบของกลุมอ่ืนๆ ได 

สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน 

1.2 อายุ………..…. ป 
1.3 การศึกษาสูงสุด    

O ไมไดเรียนหนังสือ    O ประถมศึกษา   O มัธยมศึกษาตอนตน   O มัธยมศึกษาตอนปลาย 

O สูงกวามัธยมศึกษา   O ปวช.     O ปวส.     O อ่ืนๆ ระบุ.................... 

1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน 

1.5 ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)  

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 ข้ึนไป 

1.1 เพศ       O ชาย O หญิง   

O ลําพัง O คูสมรส   O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน O หลาน...........คน 

O ลูกเขย.........คน O ลูกสะใภ........คน O พ่ี/นอง..........คน      O ลูกจาง.......คน O อ่ืนๆ ระบุ.......... 
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สวนท่ี 2 ผลของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2557- พ.ศ.2558 

คําถาม คําตอบ 
2.1 สุขภาพจิต วงกลม O ในเลขท่ีทานเลือก 

• กอนเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย                                                      สุขมากท่ีสุด 

• หลังจากท่ีไดเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวมเปนอยางไร  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย                                                       สุขมาก
ท่ีสุด 

2.2 ความสัมพันธกับคนในชุมชน  กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ 

• หลังจากท่ีไดเขารวมโครงการฯ ความสัมพันธของทานกับชุมชน O ดีข้ึน      O เทาเดิม       O แยลง 

• ทานมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางคนในชุมชนอยูในระดับ  

- กอนมีโครงการฯ  O เปนประจํา      O บางครั้ง      O นาน ๆ ครั้ง     O ไมทําเลย  

- หลังมีโครงการฯ  O เปนประจํา      O บางครั้ง      O นาน ๆ ครั้ง     O ไมทําเลย 

2.3 ใหบริการดานกิจกรรมทางกาย กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ 

• หลังจากไดเขารวมโครงการฯ ทานทํางานดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ
ได 

O ดีข้ึน      O เทาเดิม       O แยลง 

• ทานใชเวลาในวางแผนการทํางานเก่ียวกับกิจกรรมทางกายหรือออกกําลังกาย  

- กอนเขารวมโครงการ  ……………….นาทีตอวัน  

- หลังเขารวมโครงการ ……………….นาทีตอวัน 

****************ส้ินสุดแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง**************** 
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “สงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ปพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2558” 

แบบสอบถาม กลุมครูผูนําหรือแกนนํา 

สําหรับผูวิจยั 

แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 
ผูตรวจแบบสอบถาม.......................................................... 

 

กรุณาอานกอนตอบคําถาม 

** ครูผูนําหรือแกน คือ ผูท่ีผานการอบรมจากโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยซ่ึงอาจเปนเจาท่ีชมรมท่ีใหบริการในชมรมหรือเปนแกนนําท่ีเปน
ผูสูงอายุ  

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใตการดําเนินการของผูชวยศาสตราจารยดร. อัจฉรา 
ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวย
ทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนใน
ป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

หากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม สามารถติดตอไดท่ี นายพสิษฐ พัจนา (เพชร) ท่ีเบอร 061-569-9085 
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แบบสอบถาม 

** ครูผูนําหรือแกน คือ ผูท่ีผานการอบรมจากโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2557- พ.ศ.2558  

**ทานสามารถตอบไดเพียงแผนเดียวและกลุมเดียวเทานั้น ไมสามารถตอบของกลุมอ่ืนๆ ได 

สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน 

 1.2 อายุ………..…. ป 
 1.3 การศึกษาสูงสุด    

O ไมไดเรียนหนังสือ    O ประถมศึกษา   O มัธยมศึกษาตอนตน   O มัธยมศึกษาตอนปลาย 

O สูงกวามัธยมศึกษา   O ปวช.     O ปวส.     O อ่ืนๆ ระบุ.................... 

 1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................................คน 

 1.5 ทานอาศัยอยูกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก)  

 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 ข้ึนไป 

 

1.1 เพศ       O ชาย O หญิง   

O ลําพัง O คูสมรส   O พอ/แม..........คน O ลูก...........คน O หลาน...........คน 

O ลูกเขย.........คน O ลูกสะใภ........คน O พ่ี/นอง..........คน      O ลูกจาง.......คน O อ่ืนๆ ระบุ.......... 
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สวนท่ี 2 ผลของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2557- พ.ศ.2558 

คําถาม คําตอบ 
2.1 สุขภาพจิต วงกลม O ในเลขท่ีทานเลือก 

• กอนเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิตโดยรวม
เปนอยางไร  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย                                                                                  สุขมากท่ีสุด 

• หลังจากไดเขารวมโครงการฯ ทานคิดวาสุขภาพจิต
โดยรวมเปนอยางไร  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไมมีความสุขเลย                                                                                  สุขมากท่ีสุด 

2.2 ความสัมพันธกับคนในชุมชน  กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ 

• ความสัมพันธของทานกับชุมชนเปนอยางไร O ดีข้ึน     O เทาเดิม     O แยลง 

• ทานมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางคนในชุมชนอยู
ในระดับ 

 

- กอนเขารวมโครงการฯ (กอนป 2557) O เปนประจํา      O บางครั้ง      O นาน ๆ ครั้ง     O ไมทําเลย 

- หลังจากเขารวมโครงการฯ (หลังป 2558) O เปนประจํา      O บางครั้ง      O นาน ๆ ครัง้     O ไมทําเลย 

2.3 ใหบริการดานกิจกรรมทางกาย กรุณาทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบ 

• หลังจากเขารวมโครงการฯ ทานใหบริการดาน
กิจกรรมทางกายกับผูสูงอายุได 

O ดีข้ึน      O เทาเดิม     O แยลง 

• เวลาท่ีทานใชในการสอนหรือพาผูสูงอายุดําเนิน
กิจกรรมทางกาย 

 

- กอนเขารวมโครงการฯ (กอนป 2557) ……………….นาทีตอ ผูสูงอายุ 1 คน 

- หลังจากเขารวมโครงการฯ (หลังป 2558) ……………….นาทีตอ ผูสูงอายุ 1 คน 

 
*********ส้ินสุดแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง****************
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมในการลงทุนจากโครงการ “สงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ปพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2558” 

แบบสอบถาม คณะทํางาน 

สําหรับผูวิจัย 
 แบบสอบถามชุดท่ี............................................................. 
ผูตรวจแบบสอบถาม.......................................................... 

กรุณาอานกอนตอบคําถาม 

 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 
SROI) ของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย ชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 – พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใตการดําเนินการของผูชวยศาสตราจารยดร. อัจฉรา 
ปุราคัม และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี สสส. ไดใหการสนับสนุน เนื่องดวย
ทานไดมีสวนรวมในโครงการ สถาบันฯ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามของผลท่ีเกิดข้ึนใน
ป พ.ศ. 2559 โดยขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชในการศึกษานี้เทานั้น  

หากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม สามารถติดตอไดท่ี นายพสิษฐ พัจนา (เพชร) ท่ีเบอร 061-569-9085 
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แบบสอบถาม 

สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน 

1.2 อายุ………..…. ป 
 

สวนท่ี 2 ผลของโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยในชวงป 
พ.ศ.2557- พ.ศ.2558 

2.1 ความภูมิใจในการทํางาน  

ทานรูสึกภูมิใจจากการทําโครงการฯ อยางไร 

O ภูมิใจ O เฉยๆ O ไมภูมิใจ 

2.2 องคความรูดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุ 

หลังจากท่ีไดทําโครงการฯ ความรูดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุของทานเปนอยางไร 

O เพ่ิมข้ึน O เทาเดิม O ลดลง 

ลักษณะการทํางานดานกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอายุเปนอยางไร 

กอนมีโครงการฯ (กอนป 2557)   

O เปนประจํา O บางครั้ง  O นาน ๆ ครั้ง  O ไมทําเลย 

หลังมีโครงการฯ (หลังป 2558)   

O เปนประจํา     O บางครั้ง     O นาน ๆ ครั้ง     O ไมทําเลย 

2.3 เครือขาย 

หลังจากการทํางานภายใตโครงการฯ จํานวนเครือขายการทํางานของทาน 

O เพ่ิมข้ึน O เทาเดิม O ลดลง 

 
****************ส้ินสุดแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง**************** 

1.1 เพศ       O ชาย O หญิง   
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